
БлЬСтве! :И1/|
ДшШ[й

_____.4 0350 8836“Щ^ШШЗшШШШт.пег
* Цена 15 дин. _

12 май

Вестник за българите в СЧГ ^ Първият брой излезе на 15 юни 1959 г.к

Предстои СЪВМбСТНО учение НЗ Писмо на Националния съвет до
армейците от СЧГ и България 1ю9ителитена първолаците

§ От септември 

на майчин езикОпероция "Опазване но мира
Нациналният съвет на българското малцинство в СЧГ отпра

ви писмо-осведомение до родителите на бъдещите първолаци в 
босилеградско и димитровградско, в което между другото се 
казва, че от следващата учебна година децата ще имат възмож
ността да се обучават на майчин български език. (На стр. 2)

В края на юни ще се проведе 
съвместно учение на войници 
от Българската армия и Войска
та на Сърбия и Черна гора, бе 
договорено на среща на пред
ставителя на Управлението за 
оперативни работи към Гене
ралния щаб на Войската на СЧГ 
полковник Милорад Йефтич, 
командващият 9-а бронетанко
ва бригада на БА от София пол
ковник Красимир Кънев, начал
никът на отдела за оперативни 
работи в Командването на Су
хопътните войски Жарко Лаза- 
ревич и командващият 211-а 
бронирана бригада полковник 
Чедомир Бранкович. Фактът, че 
това ще бъде първото съвмес
тно учение на войници от двете 
съседни страни, което ще се 
проведе на територията на 
Сърбия и Черна гора е крас-
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Г. Димитров 
Българският посланик в Белград Георги Димитров ще посе

ти днес Сурдулица, където ще се срещне с кмета Станислав 
Момчилович, а след това ще посети Радио Сурдулица, по чии- || 
то вълни вече няколко месеца се излъчва програма и на бъл- Ш 
гарски език. От името на посолството на Република България & 
в Белград посланик Димитров ще подари компютър на бъл- 
гарската редакция към Радио Сурдулица.

По време на визитата си в Сурдулица посланик Димитров 
ще бъде придружен от представители на Българското нацио- й 
нално радио от София, които ще предложат професионална || 
помощ на колегите си в тази медия.

От срещата на военните представители на 
двете страни в Нишноречива илюстрация за значе

нието му. (На стр. 2)

[Сурдулица Ш±....
Ново МНОЗИНСТВО в
общинския парламент
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* Радикалите отричат новата власт
По почин на една трета от ва Сърбия, СПО и две групи избрани нови. За временен на- 

общинските съветници в поне- граждани, освободи от длъж- чалник на общинското управ- 
делник в Сурдулица се проведе ността досегашния председа- ление бе избрана Милица Ве- 
извънредна сесия на Общин- тел на Скупщината Драган личкович, вместо Светлана 
ската скупщина, на която при- Стеванович (СРС) и за нов Шкаляк, а на мястото на Кру- 
състваха 18 народни предста- председател избра Мая Митич ница Стоянович, за нов секре- 
вители от 35-те, колкото наб- (ДСС). След това единодушно тар на общинската скупщина е 
роява местния парламент. Но- бяха уволнени още двама висо- избрана Душица Станкович. 
вото мнозинство, което правят копоставени функционери в (На стр. 1)
съветниците от ДСС, ПСС, Но- общинската администрация и
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Земетресение изплаши и царибродчаии 
В сряда сутринта в 9 часа и 32 минути в

Земен трус с магнитуд 4,7 по скалата на 
Рихтер разтърси Солун и предизвика тревога 
сред жителите на втория по големина град в Димитровград се усети сравнително силно 
Гърция, съобщи гръцката агенция земетресение, което паникьоса и изкара от 
АНА-МПА. Епицентърът на труса е бил на 40 домовете много жители на това градче, 
километра извън Солун. Земетресението е би- Люлеенето на почвата от няколко секунди
ло почувствано в цялата Солунска област, напомни на хората за познатия трус отпреди 
Няма данни за жертви и разрушения. години в Румъния. Засега няма никакви сведе-
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1кния за евентуални щети.
Йт138N 0350-8838 Неизвестна досега картина на Владимир 

Димитров-Майстора пред 
“Труд”. Тя бе открита в кабинета на дирек
тора на елитна столична гимназия. “Труд” 
се ангажира с нейната реставрация и оста

ването й като символ на училището.
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ИС" Н

9770350 883004



(В центъра т втжнмвто'12 май 2006

От септември на майчин език Съобщение на КИЦ 

“Цариброд” - клон 

Босилеград
(От стр. I)

“Налице са всички условия 
от следващата учебна година 
първолачетата да започнат да 
се учат на български език. Със 
съдействието на Националния 
съвет. Министерството на 
просветата и спорта на Р Сър
бия даде разрешение за внос 
на учебници за първи клас на 
основните училища от Бълга
рия. Книгите ще бъдат обезпе
чени от НС и ще бъдат без
платни за всички първолаци”, 
се казва в писмото.

В обръщението към родите
лите се казва и следното: 
“Всички малцинства в СЧГ, с 
изключение на българското.

българското малцинство в 
СЧГ винаги ще съдейства на 
учениците, които се учат на 
майчин език, като им органи
зира екскурзии, обезпечава 
разпи учебни помагала и други 
нсобходимости за по-качсс- 
твсио образование. Учителски
те колективи в основните учи
лища са извз.ршили всички не
обходими подготовки от след
ващата учебна година образо
ванието на първолаците да за
почне на майчин български 
език”, се подчертава в обръще
нието, което завъшава с надеж
дата, че родителите правилно 
ще разберат целите на Нацио
налния съвет.

имат обучение на майчин език. 
Обучението на български език 
е свободно право на всеки ро
дител от български произход. 
Това не е нищо лошо, не е нака
зуемо и е сз.всем нормално. С 
вашия избор детето ви да се 
учи на майчин език вие, роди
телите, допринасяте 
по-бз>рзото интегриране па 
държавата ни, в която живеем, 
в свроиптсграцпоппитс проце
си. Ако образованието па ва
шите деца е на майчин език, те 
ще имат възможност безплат
но да се учат н следват в сред
ните, полувисшите и висшите 
учебни заведения в Р Бълга
рия. Националният съвет па

I

По повод отговорите на таме, че опитите обучени- 
Министсрството на прос- сто на български език да се 
ветата и спорта на Републи- разглежда само от юриди- 
ка Сърбия върху петицията ческа гледна точка е изкус
на 600-те граждани от Бо- твена подмяна на тезисите 
силсград за възстановяване и създава възможност обу- 
на обучението на майчин чението на български език 
български език, на писмото да се подмени е изучаване 
на Хелзинкския комитет за на предмета по български 
защита правата на бълга- език с 3 или 5 часа седмич- 
рите в Сърбия и Черна го- но. Обучението на майчин 
ра, разрешението на също- български език е не само 
го министерство за внос на юридически, а преди всич- 
учебници ог България за ко политически въпрос, 
първи клас на основното който касае цялостното по- 
училище, както и зачести- ложение на българското 
литс инициативи на роди- малцинство в политическа- 
гели от Босилеград, които та система на Сърбия. За 
искат децата им да се учат разлика от другите малцис- 
на майчин български език, нтва в Сърбия, които имат 
КИЦ “Цариброд” в Боси- ясно дефинирани нацио- 
леград издава следното съ- нални платформи и поли

тически механизми за тях- 
КИЦ “Цариброд” в Боси- ното постигане, българско- 

леград настоява обучение- то малцинство допусна да 
то на българите в Сърбия и бъде изманипулирано и 
Черна гора да се провежда противопоставено чрез де
на майчин бяългарски език сетки сръбски политически 
в предучилищните заведе- партии, които нямат отно- 
ния, основните и средните щение към националните 
училища, с адекватно изу- интереси на малцинството, 
чаване на малцинствената Изхождайки от европей- 
и българската национална ските опити за проблемите 
история и култура, гаран- на малцинствата, както и от 
тираща съхраняване на на- политическите стремежи 
ционалната идентичност на на другите малцинства в 
българското малцинство. Сърбия, ние настояваме 
Това улеснява и качестве- проблемът с образование- 
ното изучаване на официал- то като най-приоритетен да 
ния сръбски език като сред- се реши спешно и заедно с 
ство за нормална интегра- другите 
ция и комуникация в дър- проблеми: да се дефинира 
жавата, на която българите политическият статус на

малцинството, икономи- 
Същевременно изразява- ческата му интеграция в ре- 

ме тревога от становищата гиона, изграждане на съв- 
на сръбското просветно ременна пътна мрежа, от- 
министерство, което, позо- варяне на границата за сво- 
вавайки се на чл. 5 от Зако- бодни контакти с България, 
на за основните училища от приватизация на социалис- 
1992
най-малко 15 родители да привличане на външен ка

за

Нашето Издателство днес

Пред две неизвестни
* Издателство „Бр 
ство“ е стожер на

ат-

културната самоби па
кост на българите в 
СЧГ и България ще му 
оказва подкрепа, опо
вести президентът 
Георги Първанов по 
време на неодтав- 
нашното си посеще
ние в нашето ведом
ство

общение:

Издателство “Братство" се 
намира пред две неизвестнос- 
ти, така че в момента е “нито 
на земята, нито на небето”.
Първата е, че според Закона за трябва да бъде ремонтира, да- 
информиране до 23 април из- же да бъде изграден нов обект, 
тече времето за променянето който да подобава на българ- 
на основателя, но вместо Скуп- ска битова къща, но се налага 
щината на Сърбия друг не е въпроса кой би влагал сред- 
назначен. Очаква се основател- ства след като не са регулира-

От срещата в "Братство" - 
Ляич и Първанов обещаха помощ

“представителство” на българ
ското малцинство. Послани
кът Димитров каза, че вече е 
задвижил инициативата архи
текти от България да изготвят 
проект за обекта, а министър 
Ляич оповести, че сръбските 
власти ще предприемат мерки 

По въпроса за парцела и за не само да бъде решен пробле- 
маът във връзка със землище
то, а да подсигурят и средства 
за изграждане на обекта.

-България не е збравила съ
народниците си в Сърбия и 
Черна гора и ще им помагам в 
техните усилия да съхраняват 
културната си самобитност, а 
Издателство “Братство”е сто
жер на тази самобитност", кон
статира президентът и оповес
ти, че ще му оказва подкрепа.

В.Божилов

жизненоважни

са лоялни граждани.ските права и задължения да ни имуществено-правовите от- 
поеме Националният съвет на ношения. 
българите в СЧГ, но още не е 
уточнено как и кога ще стане изграждането на нов обект бе 
това. Втората неизвесност, ко- разисквано и по време на посе- 
ято според мнозина е по-сери- щението на президента Георги 
озна, се отнася до обекта-бара- Първанов в нашето Издател- 
ката и парцела, на който тя е ство. В присъствие на българ- 
построена: обектът е на “Брат- ския посланик в Белград Геор- 
ство”, но землището е на град ги Димитров и министъра за 
Ниш, който досега не прояви човешки и малцинствени права 
готовност да го (про)даде на в СЧГ Расим Ляич, наши пред- 
Издателството. Проблемът е ставители го осведомиха, че е 
по-сложен като се има пред- запланувано да се изгради 
вид, че бараката, построена обект, който не само да служи 

десетилетия, на Издателството, а да бъде

година. настоява тическите предприятия,

изразят желание децата им питал и преминаване към 
да се учат на майчин бъл- пазарни условия за стопа- 
гарски език, за да бъде раз- нисване. 
решено откриване на бъл
гарска паралелка. Това ста- отново призоваваме всички 
новище, което не се разли- българи в Сърбия и Черна 
чава от становицата на

Изхождайки от това, ние

преди четири
гора да използват демокра
тичното си право да се ор
ганизират върху единстве
на национална платформа с 
цел създаване на нормални 
условия за всестранно по- 

Приложен буквално в Бо- ли™ческо, икономическо и 
силеград и в Димитров- културно развитие. Без съз- 
град, където живее етни- даване на съвременна на- 
чески чисто българско на- ционална партия като ос- 
селение, този закон може да новна и водеща политичес- 
раздели и противопостави ка сила не може да бъде 
хората и да предизвика ет- правилно поставен и решен 

За не само проблемът с обрз- 
създаване на български па- зованието, но и другите 
ралелки от 15 ученици мо- проблеми на българското 
же да се говори само сред малциснтв0> от които завн- 
оългарите във вътрешнос
тта на страната, където те 
живеят в по-големи об
щности.

Именно затова ние смя-

просветните министри от 
времето на Милошевич, е 
неприемливо за общините, 
в които преобладава мал
цинствено българско насе
ление.

На 14 май 
6 Димитровград Операция “Опазване 

на мира”Беседа за
Априлското
въстание

(От стр. 1) процедури на операциите за опаз
ване на мира и ще обхванат прави
лата за прилагане на сила, актив
ностите на контролни пунктове, 
действане в екстремни обстоятел
ства и охрана на високопоставени 
личности. Отделно внмание ще 
бъде посветено на патрулирането, 
придружаването на конвои и на ра
ботата на временни контролни 
пунктове.

Учението ще бъде показно за 
военните от СЧГ, понеже българ
ските им колеги имат богат опит в 
мирните мисии на ООН в Афга
нистан, Ирак и в Босна и Херцего
вина.

Договорено е на 31 май да бъде 
подписан Меморандум за разби
рателство, с който да се превъз
могнат недоуменията поради лип
сата на общ договор за сътрудни
чество между двете страни и двус
транен договор в областта на от
браната.

По време на учението, българ
ските воини ще се запознаят с оръ
жието и бойната техника на вой
ската на СЧГ, а след това на поли
гона “Межда” ще имат съвместна 
боева стрелба с леко автоматично 
оръжие. Обучението на механизи
раните войскови части ще се про
веде в унисон със стандартните

По повод 130-годишнината от 
Априлското въстание в понедел
ник на 14 май в 19,30 часа в орга
низация на КИЦ “Цариброд” ще 
бъде проведена беседа с участие 
на доцент Пламен Митев от Исто
рическия институт в София и Боян 
Ботев, внук на Христо Битев, от 
Фондация “Ботев”.

Беседата ще се състои в малка
та зала на Центъра за култура в 
Димитровград.

ническо напрежение.

си неговата съдба.
Председател на КИЦ Ш' 

риброд” в Босилеград 
Иван Николов

3. МиладиновичА.Т.
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Законът позволява, а участниците решават
* Трябва да се прави разлика кога едно дело се разглежда на български език и кога то се води 
посредством преводач 3а български

В нашите общини някои все 
още смятат, че е страшна ерес 
ако делата в общинските съди
лища не се разглеждат на сръб
ски език, а на български. Едно 
обаче е закостенеяла практика, 
а съвсем друго са законопред- 
писанията, които позволяват 
делата да се водят и на майчин 
език. Във връзка с това минис
търът на правосъдието Зоран 
Стойкович преди месеци каза в 
Босилеград, че в средите, в ко
ито живеят национални мал
цинства, ще се създават усло
вия съдебните дела да бъдат 
разглеждани на майчиния 
език или посредством прево
дачи.

- Основното условие е учас
тниците в спора да се съгласят 
то да се разглежда на българ
ски език. След това съдът 
трябва да определи преводачи 
и протоколисти, понеже всич
ки документи се водят на бъл
гарски. От значение е да се по
сочи, че такава процедура мо
же да се води само в общин
ските съдилища и че не е ва
лидна за второстепенните съ
дебни инстанции. Това означа
ва, че във второстепенната ин
станция, т.е. в окръжния съд, 
делото се разглежда само на 
сръбски. Тогава принадлежа
щият към малцинството има 
право да следи процедурата 
посредством преводач и всич
ки документи да му бъдат пре
ведени на майчин език.
*Какво ще стане в случай 
едната страна в спора да 
настоява делото да се раз
глежда на сръбски, а друга
та - на майчин български 
език?

- В този случай законът на
лага разглеждането да се води 
на сръбски, а съдът осигурява 
преводач на страната, която 
настоява делото да се води на 
майчин език. Протоколът от 
разглеждането се води на 
сръбски, който след това може

деля със статутите на общини
те, казва Янев и подчертава, че 
в член 56 от Статута на Боси- 
леградска община е уточнено, 
че “съгласно закона, на терито
рията на общината служебната 
употреба на сръбския и на бъл
гарския език е равностойна”. 
Той пояснява, че служебното 
лице е длъжно да осведоми 
участниците кои езици са в слу
жебна употреба и да поиска от 
тях да се изяснят на кой език 
ще се води процедурата. Дока- 
то това не се уточни, служебно
то лице я води на сръбски.

В Закона за служебна упот
реба на езиците и писмата от 
юли 1999 година е определено, 
че дела от гражданска мате
рия, както и дела за престъпле
ние могат да се разглеждат на 
езика на съответното малцин
ство, например на български, 
ако никой от участниците в 
спора не настоява то да се раз
глежда на сръбски. В това от
ношение съдията подчертава, 
че трябва да се прави разлика 
кога едно дело се разглежда на 
български език от това кога то 
се води посредством преводач 
за български.
* Какви условия трябва да 
създаде съдът едно дело да 
се води на български?

статутите на общините, в кои
то живеят национални малцин
ства. Въз основа Конституци
онната харта на СЧГ и Хартата 
за човешките и малцинствени
те права и гражданските сво
боди, в Сърбия се прилагат 
всички международни догово
ри и конвенции,които гаранти
рат правото на употреба на 
езиците и писмата на малцин
ствата.

-Първостепенната процеду
ра, без оглед дали става дума 
за управителна, гражданска 
или углавна, се води на сръб
ски, а може и на езиците на 
малцинствата, които са в слу
жебна употреба. В една общи
на, например във Войводина, в 
служебна употреба могат да 
бъдат повече езици. Кой мал
цинствен език покрай сръбския 
е в служебна употреба се опре

да бъде преведен на български, 
докато присъдата се пише и на 
сръбски, и на български. Освен 
това, ако “малцинецът” иска, 
трябва да му се доставят на не
гов език показания на свидете
ли, решения, присъди, свиде
телства, удостоверения и дру
ги документи. Разноските за 
преводача поема съдът, т.е. 
държавата, така че участникът 
в спора не е изложен на разхо
ди.

На въпроса какво ще стане, 
ако езикът на малцинство в ед
на община не е в служебна 
употреба, а лице от малцин
ството поиска дело да се раз
глежда на негов майчин език, 
Янев отговаря, че тогава съдът 
обезпечава преводач.
*Какво ще се случи, ако 
първостепенният съд не 
приеме иска на участника 
в спора да употребява своя 
език и писмо?

им

На въпроса кога и какви де
ла могат да се разглеждат на 
езиците на малцинствата, нап
ример на български, съдията в 
Общинския съд в Босилеград 
Драган Янев пояснява, че кога- 
то в съдилищата в общините, в 
които живеят малцинства, се 
разглеждат граждански и дела 
за престъпление, тогава в слу
жебна употреба са и техните 
езици. Той казва, че това е ре
гулирано в Закона за служебна
та употреба на езиците и пис
мата, Закона за защита правата 
и свободите на националните 
малцинства, законите за граж
данска и углавна процедура и в

Досега е Общинския съд е 
Босилеград не е разглежда
но дело изцяло на български 
език. Преди три години бя
ха създадени условия дело за 
престъпление да се води на 
този език, но сетне тъжи
телят се отказа от тъж
бата си, така че то беше 

Разглеждани са 
обаче повече дела посред
ством преводач на българ
ски.

- Такова повреждане на про
цедурата не е позволено, но до- 
колкото пък се случи, тогава 
второстепенният съд обеза
телно ще го санкционира и ще 
върне делото на повторно раз
глеждане, казва Янев.спряно.

В.Божилов

2Г 1 " "димитровградско в статиите на „Политика"

Смехотреешя дешшш на Синиша Стаменович
жава”. Очевидно е, че пак е 
объркал нещата. Няколковеко- 
вен дъб в Димитровградска об
щина наистина падна преди 
броени месеци, но не в Сенокос, 
а в с. Горна Невля. За това писа 
и нашият вестник, по-конкретно 
сътрудникът ни Сретен Игов. 
Публикувахме и снимка на гъ
бата, която засне Миле Антов. В 
същата статия Стаменович до
бавя още едно изречение, което 

противоречие с предишната 
му статия “Сенокос става голя
ма строителна площадка”. Той 
казва: “Село Сенокос е опустя
ло и тогава дъбът падна. Каз
ват, заради тъгата, че останало 
само в Стара планина.”

На дали има журналист, кой
то не е грешил. Грешките поня
кога се промъкват поради вина 
на самия журналист, а понякога 
поради информациите, които 
получи от събеседниците си. Да 
се правят грашки обаче в почти 
всяка статия е прекадено. Дъл
гогодишният кореспондент на 
реномирания сръбски ежеднев
ник “Политика” Синиша Стаме
нович от Пирот обаче греши на
истина много. Той се е пенсио
нирал, но продължава да е хо
норарен сътрудник на вестника. 
Личи си, че когато пише за Ди
митровградска община той чер
пи информациите предимно от 
нашия вестник и никой никога 
не му е правил забележки зара
ди това. Впрочем, колеги сме, 
трябва да сме колегиални. Но 
Стаменович не иска или не умее 
правилно да разбере и предаде 
това, което прочете. Истина е, 
че “Братство” се печата на бъл
гарски език, но е трудно да се 
повярва, че един пиротчанец не 
може да се справи с превода.

Един опитен димитровград
ски журналист си спомня, че 
преди години в “Братство” на
писал, че в Бачевско поле започ
ва изграждането на овцеферма. 
В “Политика” няколко дни след 
това осъмнала статия, в която 
можело да се прочете, че из
граждането на овцефермата е 
завършено. Четейки статиите 
на Стаменович, димитровград- 
чани не са наясно да ли да се 
смеят или да се ядосват.

гледжат в Димитровградско. 
Той каза, че въобще не може да 
се говори за такава цена, понеже 
месото от автохтонната порода 
свине в най-добрия случай би 
можало да бъде по-скъпо с 50 
процента. Въпреки че Стамено
вич често пише за “Натура бал- 
каника” и цитира Сергей Ива
нов, той твърди, че никога в жи
вота си не е срещал този журна
лист.

Сенокос -
"строителна
площадка"

IСенокос

Преди няколко месеца Ста
менович пише, че “димитров
градското село Сенокос се пре
върнало в голяма строителна 
площадка”. Той уж цитира един 
сенокошанин, че в селото е въ
зобновена черквата “Св. Панте- 
леймон” и сега предостои да се 
възобновят местното основно 
училище, което е закрито преди 
45 години, и Културният дом. 
Дори и да се възобновят обек
тите в близко бъдеще, все пак не 
може да се каже, че става дума 
за “голяма строителна площад
ка”. Впрочем, в селото са оста
нали няколко десетки хора, по- 
вечето от които на преклонна 
възраст. Всъщност става дума 
за нещо друго: Стаменович е 
прочел статия в “Братство”, в 
която сенокошанинът Симеон 
Александров говори за посоче
ните планове. Питахме Алек
сандров дали е контактувал с 
журналист на “Политика”, но 
той не можа да си спомни.

Два месеца по-късно “Поли
тика” публикува статия на Си
ниша Стаменович със заглавие: 
“Селото опустяло - дъбът пад
нал”. Той пак се занимава със 
село Сенокос и пише, “че в него 
паднал дъб, стар няколко века, 
който е представлявал белег за 
селото”. Добавя, че “на корена 
на падналия дъб е изникнала гъ
ба и нишката на живота продъл-
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На 11 декември 2004 г. в “По
литика” е публикувана поредна 
дезинформация, според която 
“окончателната цена на изграж
дането на спортната зала в Ди
митровград е 3 милиона евро”. 
Истината е, че цената е многок
ратно по-висока. По друг повод 
Стаменович пише за някакво се
ло Жабаль в Димитровградска 
община: “В село Жабаль ще се 
реши проблемът с водоснабдя
ването и ще се открие жп спир
ка, имайки предвид, че броят на 
жителите се увеличава”. От кон
текста разбираме, че става дума 
за село Желюша. Възможно ли е 
журналист от Пирот, който ня
колко десетилетия пише за Ди
митровградска община, да не е 
чувал за Желюша, което не са
мо че е най-голямо село в общи
ната, но е разположено край ма
гистралното шосе, по което той 
е минавал много пъти?! Откъде 
пък му информация, че в селото 
се увеличава броят на жители
те?! За съжаление, в Димитров
градско няма вече села, в които 
се увеличава населението. 
Освен че в общината е намерил

е в

Жабаль, Стаменович в Димит
ровградско “намира” и следни
те села: Смилвци, Пребевница, 
Драговища... В една статия той 
“информира” читателите на 
“Политика”, че е завършено 
електрифицирането на жп лини
ята от Димитровград до Бабуш- 
ница?!?

Димитровградският агроспе- 
циалист Йордан Маринков вед
нъж ни разказа, че ходил в ко- 
респондетството на “Полити
ка” в Пирот, за да реагира върху 
статиите на Синиша Стамено
вич. Заварил го там и започнал 
да се разправя с него. Журна
листът излязъл уж накратко от 
стаята. Маринков след известно 
чакане разбрал, че Стаменович 
напуснал ведомството през 
страничния вход.

Ние нека колегиално да по
ръчаме на колегата: Ако пре
писваш, поне достоверно го 
препиши.

Луковица
"преселена" в Стара 
планина

В друг брой на “Политика” 
четем статията на Стаменович 
със заглавие “Мангулици в Ста
ра планина”. Крайградското се
ло Лукавица, в което съществу
ва ферма за свине от породата 
мангулици, той “премества” в 
Стара планина. В продължение 
на статията си кореспондентът 
на “Политика” казва, че месото 
от маигулиците достига пет
кратно по-висока цена на паза
ра в сравнение с месото от до
машните свине. Обяснение по
търсихме от активиста на “На
тура балканика” Сергей Иванов, 
който бе инициатор свинете 
мангулици да започнат да се от-

Б. Димитров
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България - ЕС Георги Първанов 

посети Бяла черкваСтанишев прикани ЕС да не 

отлага присъединяването Държавата е длъжна да вчеме необходими
те мерки, за да укрепи дребния и с 
бизнес на европейския пазар, изтъ 
дентът Георги Първанов

*
редния 
кна прези-

ни
Българският премиер Сер

гей Станишев призова Евро
пейския съюз да ис се отнася 
към българите като “към граж
дани втора категория”, като 
отложи планираното за 1 януа
ри 2007 г. присъединяване на 
страната към съюза, съобщава 
от София кореспондентът па 
Асошнейтед прес Роберт Ви- 

' ла

съединяването и да бъде отло
жено е една година.

Станишев защити “болезне
ните” реформи, конто Бълга
рия е предприела до момента, 
и заяви, че всяко отлагане па 
приемането па страната в ЕС 
ще обезсърчи неминуемо бъл
гарите. По думите му отлага
нето на членството ще има по
литически последици и само 
ще окуражи онези политически 
партии и организации, които 
ис възприемат европейските 
норми и стандарти. То ще пос
лужи на онези в България, кои
то са срещу присъединяването, 
отбеляза премиерът.

Според него е важно страна
та да получи дата за членство 
на I януари 2007 г., тъй като то
ва би насърчило правителство
то му да продължи с курса на

реформи.
Главният прокурор на Бъл

гария Борис Велчев заяви пред 
журналистите, че налагането 
на всякакви ограничения по от
ношение на присъединяването 
на България към ЕС ще попре
чи па прилагането па закона. 
По думите па Велчев, ако ЕС 
отложи приемането па страна
та или ако я приеме при специ
ални условия, това ще изпрати 
сигнал, че извършените след 
падането на комунизма проме
ни не са оценени.

Велчев каза, че в България 
има корумпирани магистрати, 
по че съдебната система като 
цяло не е корумпирана. По ду
мите му организираната прес
тъпност и корупцията са сери
озни проблеми, но правител
ството се бори срещу двете.

Първанов посети Бяла чер- жавата ще съумее да омекоти 
удара срещу дребния и среден 
бизнес на европейския пазар, 
каза Първанов при посещение
то си в Бяла черква. По думите 
на българския държавен глава 
необходимо е изпълнитлената 
власт да предприеме конкрет
ни мерки, свързани с повиша
ване на инвестициите в произ
водствения процес, за да бъде 
повишена конкурентоспособ- 
ността на малките и средните 
фирми на европейския пазар.

ква, където участва в тържес
твата но повод празника на 
града и 130-та годишнина от 
участието на четата на Бочо 
Киро и Поп Харитон в Април
ското въстание. Държавният 
глава беше посрещнат от кмета 
па Бяла черква Георги Чакъров 
и от управителя на Великотър
новска област Тошко Никифо
ров.

рд.
“Отлагането ще бъде въз

прието като отхвърляне” па 
България, подчерта премие
рът пред група чужди журна
листи. "Това би било грешка, 
ние не смс граждани втора ка
тегория. Не се опитвайте да пи 
обидите”, посочи премиерът, 
дни преди Европейската коми
сия да препоръча дали Бълга
рия да се присъедини към ЕС 
на 1 януари догодина или прн-

Голсмият въпрос е не толко
ва датата за пълноправно член
ство на България, а дали дър-

Е ттз'г~г:;атки новини
] та е 250 лв. ***Главата на Българ- г

православнаската
църква, 93-годишни- 
ят патриарх Максим, \ 
с настанен в болница I 
“Лозенец” в София. \ 
Негово светейшество 1

Над 80 на сто 
от продажбите 
на контрабандни 
цигари в Бълга
рия се извър
шват в магазини 
и заведения с ли
ценз за продаж
ба на редовни 
тютюнови изде
лия.

Георги Първанов:

България изпълнява критериите на ЕС се подхълзпал, пад- 1 
пал и си счупил крак. | 

' Поне един месец ше
минуемите сътресения, с кои- представи па 16 май за интег- ; се възстановява пат- 
то ще е свързано самото член- рацията на Румъния и Бълга- риарх Максим, дока- 
ство и които ще съпътстват рия, ще е много остър, преда- то започне да ходи 
безспорните позитиви. Основ- де Франс прес. Еврокомисарят нормално. Това каза 
ното, непосредствено предиз- по разширяването Оли Рен “не ПРСД журналисти ди- 
викателство пред България, е е много доволен”. Докладът, ректорът на спомена- 
необходимостта от повишава- който той ще представи на 16 тото лечеб|,° заведе- 
не на ефективността на бъл- май за напредъка на двете Спасов 13 ю °МИР |

страни, ще е много оез-ър и ня- ... '
България изпълнява крите- ма “да бъде поръсен с розова 

риите за членство в ЕС - нали- вода”, каза Рединг на прескон- 
чието на силна демокрация, ференция. Председателят на 
опираща се на върховенство ЕК Жозе Барзоу каза в Брюк- 
на закона и осигуряваща защи- сел, че на 16 май ще има реше
та и уважение на човешките ние за датата за приемане на 
права, действаща пазарна ико- България и Румъния в ЕС - 
номика и способност за прила- през 2007 или 2008 г., напомня 

на европейското законо- АФП. Вивиан Рединг подчер
та, че въпросът за способнсот- 
та на ЕС да приема нови стра- 

Еврокомисарката поинфор- ни вече не е табу и че ЕК се 
мационното общество и меди- готви да започне тези дебати и 
ите Вивиан Рединг предупреди със страните членки, и с граж- 
в Мадрид, че докладът, който даните.
Европейската комисия ще

Според президента Георги 
Първанов сега е моментът да 
мобилизираме усилията си за 
постигането на плавен преход 
от предприсъединителните 
реформи към новия цикъл от 
реформи, които България 
трябва да предприеме като 
страна-членка на ЕС. На кон
ференцията “България - член 
на ЕС от 1 януари 2007 г. Пре
дизвикателствата на новия 
ден”, организирана от Партия 
“Българска социалдемокра
ция”, държавният глава каза, 
че най-важното е да вдигнем 
очи и да потърсим хоризонт 
по-далечен от поредния евро
пейски доклад. Според Първа
нов страната навлиза в качес
твено нов етап на прехода. По 
думите му за българското об
щество е важно дебатът да се 
насочи към големите въпроси 
затова как да преодолеем не-
ят

Във връзка с 
тази информа
ция - да доба
вим, че след Но-
ва година, кога- 
то в България 
цигарите пос
къпнаха драс-

маляването на разрешените про- тнчно, се забелязва обратен ход 
мили алкохол в кръвта за шофьо- на “шверца” с цигари от и за Сър- 
ри по пътищата на България: От бия. По-просто казано - сега вече 
0,5 промила границата се сваля цигари от Сърбия се продават (на 
на 0,2 промила. Драстично скачат черно, разбира се) почти навсякъ- 
глобите за превишена скорост. За де в България, поради простата 
шофиране с 10 км/ч над позволен- причина, че са двойно по-евтини 
то в града санкцията е 10 лв. За от българските, 
превишение от 26 до 30 км поли
цата може да ви вземе шофьор
ската книжка (или задграничния ти ще влязат в българските уни- 
паспорт - докато не си платите верситети тази година. Това уточ- 
глобата - б. Т.П.) и да ви глоби ни просветният министър на Бъл- 
със най-малко 100 лв. За шофира- гария Даниел Вълчев, 
не с над 50 км в час в града глоба-

Патриарх Максимгарската икономика.
Нов момент в на-

гане
дателство, каза президентът. ***

***
Около 42 хиляди нови студен-

Т. Петров

------- ----— :■ ■, _. м зхславно миналоУ-Ь.шшш 5I. тмгнулагагаяв
Предлагането на сносни и евтини 

квартири е огромно, така че е малка ве- 
Обикалянето на къщите-музеи е за- роятността да останете без подслон, 

дължитлено. За разлика от други град- ако решите да останете по-дълго в този 
чета в България, тук те са винаги отво- град. Цените варират според условия-
реми. А всеки четвъртък работят на- та, които се предлагат: има по 5 лева на 
пълно безплатно. Не пропускайте тези вечер, има и по 45. Е, предварителна 
на Георги Бенковски, Любен Караве- резервация на хотел си е за предпочи- 
лов, Димчо Дебелянов, Тодор Каблеш- тане. Сред най-добрите варианти са

обзаведеният във възрожденски 
В града има и две исторически цър- хотел “Козлеков”, който предлага чу- 

кви. Едната е “Успение Богородично” и десна панорама; сравнитлено новият 
е по-прочута като “Синя църква”, дру- “Бащината къща” е разположен на цен- 
гата е каменна - храмът “Свети Нико- тралната улица; уютният “Калина”, на- 
ла”. местен в автентична възрожденска кь-

Ако сте гост на Копривщица, то ня- ща; “Дона” пък е с дърворезби и истин- 
ма как да не направите разходка из тес- ско барбекю в двора; “Рай”, в който ат 
иите калдърмени улички, станали не- ракцията са старите копривщенсю 
веднъж сцена за бурни исторически съ- черги и т.н. Изборът е наистина богат 
бития. Например мостът “Първа пуш- категорично не се изчерпва с изброени 
ка” е “задължителна спирка”. Там е да- те до тук. Ако сте по-голяма компаяи ■ 
ден първият изстрел, който поставя на- можете да си резервирате цяла къ ‘ 
чалото на Априлското въстание. Ако срещу 90 лева на вечер. Цените вече • 
пък се запознаете с някой местен и му еднакви и за българските граждани, 
кажете, че сте българин от Сърбия то за чужденци, 
тогава смятайте, че сте си намерили и 
безплатен екскурзовод...

Какво не трябва да пропуснете, ако 
решите да заложите на историята?•>у. •• :п
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В Копривщица всеки ъгъл е свидетел торически град. Трябва да се има пред- 

у вид, че в малкия град има 380 истори
чески и архитектурни забележителнос-

камък пана исторически срещи, всеки
спомени, отколкото цялата 

която посетихме този ис- ти!
Т. ПсМР0*зи повече 

компания, с
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На посещение 6 долнолисинското училищеВ организация на „СЕОЕУМ" от Белград и К1/1Ц

Уариброд"-------------------------- Километрите
Форум 31 културните Щ1111111 не им ..реч;. .

Неправителствените радиани. Артистите отправиха 
остри послания срещу омраза
та, нетърпеливостта, алкохо
лизма, липсата на елементарни 
условия за развитие на култур
ния живот на младите в тази 
среда и други проблеми, пред 
които е изправена младежта 
днес.

, орга- интеграция в мултиетнически- 
низации СЕОЕЕ1М” - Център те региони на Западна и Източ- 
за драма и обучение в изкуство- на Сърбия”, в съдействие с ита- 
Т?.?Т те™ И Филиалът на лианската неправителствена 
КИЦ - Цариброд неотдавна в организация СООР1. 
Босилеград организираха те- Под ръководството на коор- 
атрални представления и кръг- динаторите на проекта от 
ла маса под название “Форум “СЕОЕСМ” Весна Варичек и 
за ^културните права на млади- Мирела Павлович, група 
те . Мероприятието е органи
зирано в рамките на проекта 
“Промоция на позитивните

мла-
В рамките на проекта “Фо

рум за културните права на 
младите” през следващите ме
сеци ще бъдат организирани 
регионални и национални прег
леди. Очаква се босилеградски- 
те артисти да се представят с 
театралните си представления 
на регионалния преглед във 
Враня на 3 и 4 юни, както и на 
националния в Приеполе, кой
то ще се проведе на 1,2 и 3 юли.

Освен младежи от гимназия-

ди актьори, ученици в тукашна
та гимназия, изнесоха няколко 

ин- къси театрални представления, 
посветени на всекидневнитетеретични отношения за из

граждане на мир, развитие и проблеми на младите босилег-

Долнолисииското училище 
принадлежи към групата подве-

са принудени да ги придружават 
до училището и назад.

Радойкова изтъкна изключи
телно доброто сътрудничество от 
страна на родителите.

- Много съм благодарна на ро
дителите, които винаги са готови 
да окажат помощ на училището. 
Миналата година те самоииициа- 
тивпо довършиха оградата около 
училищния двор, а когато тази 
пролет останахме без дърва за 
отопление, те се организираха и 
пи снабдиха с дърва.

За разлика от повечето учили
ща в Босилеградско, тук училищ
ната сграда е в добро състояние и 
съществуват сравнително добри 
условия за обучение. Преди ня
колко години е подменен покри
вът на сградата и е оградена една 
част от училищния двор.

- Липсват ни обаче нагледни 
средства и други пособия за съв
ременно обучение, както и питей
на вода в училището, оплаква се 
учителката. Миналата есен по 
време на реконструкцията на мах
ленските пътища в селото с бул
дозер беше развален водопрово
дът и оттогава нямаме вода в учи
лището. Въпреки че исках помощ 
от компетентните в училището и 
в общината, досега все още никой 
не ни съдейства в решаването на 
този проблем.

та и техни родители, в кръглата 
маса участваха и кметът Вла- Д°мс1веии четирикласни учили

ща в Босилеградско, в които в мо
мента се учат повечко ученици. В 
уютната учебна стая заварихме 9

димир Захариев, директорът на 
основното училище Методи 
Чипев и други представители
от обществения и културен жи- във Втори и трети и двама в чет- 
вот в общината. Бяха обсъдени върти клас. Учителката им Весна 
причините, довели до липсата Радойкова от Груиици, която е по

малчугани - един в първи, по три

на условия за развитие на кул- потекло от долнолисинската ма- 
турния живот на младите в гра
да, както и начините за техното 
подобряване.

Макар че догодина е първи 
клас няма да бъде записан 
пито един ученик, в Долна 
Лисина не съществуват 
заплахи училището да бъде

П.Л.Р.
ство”, че е договорено през 
следващите месеци в Босилег
рад да дойде директорът на 
Народната канцелария Драган 
Джилас, който ще се срешне с 
членовете на ДС и ще посети 
няколко подведомствени учи
лища в селата.***

Петдесетина членове и сим
патизанти на Сръбската Ради
кална партия от Босилеград 
присъстваха на промоцията на 
книгата на д-р Воислав Шешел 
“Сведок”, която Окръжният 
отбор на СРС организира в 
края на април в спортната зала 
във Враня. Книгата е сборник 
на свидетелствата на Шешел в

процеса срещу Слободан Ми- 
лошевич пред трибунала в Ха-Накратко закрито, понеже в селото 

има млади семейства, кои-
тт то имат деца на възраст
На промоцията присъстваха от една до пет години. 

около 2 000 души, а слова изне
соха Александър Вучич, гене
рален секретар на СРС, Горан 
Цветанович, депутат в репуб-

га.
Делегация на общинската 

организация на Демократич
ната партия в Босилеград при
съства на Централното праз
ненство на службата на ДС, ко
ето се проведе на Гергьовден в 
Крушевац.

Гостите от Босилеград са 
използвали срещата за контак
ти с високопоставени функцио
нери на партията в Белград, 
както и с представители на 
други общински отбори на ДС 
от вътрешността на Сърбия.

Миле Миленов, председател 
на ОО на ДС, заяви пред “Брат-

хала Селище, изтъква, че всички 
ученици са прилежни и винаги се 
стараят навреме да си напишат 
домашните упражнения и да силиканския парламент от редо

вете на СРС, Божидар Делич, научат уроците.
- Въпреки че повечето от уче-генерал в пенсия, и представи

тели на Окръжния отбор на ницитс изминават по няколко ки- 
партията, както и Зоран Стоя- ломстра пеша до училището, те 
нов, председател на ОО на нс закъсняват па училище и ус- 
СРС в Босилеград.

И ОО на СРС в Босилеград 
към края на май ще организира ,,ости дсца™ изпитват през зима- 1 та, когато обилните снегове зат-промоция на книгата Сведок .

пешно се подготвят за часовете, 
сочи Радойкова. Особени труд-

рупва г пътеките и родителите им
ПЛ.Р. П.Л.Р.

■_____________________ ________Фотооко !■

Умни петък
И тази година на събора на Умни петък в Босилеград беше като в кошер. Улиците бя

ха задръстени от съборяни, а от поставените на тротоарите сергии любезните търговци 
предлагаха най-различна стока. Понеже Умни петък, който е с подвижна дата, се съв

падна с първомайските I

Ж събора имаше и много преселници от на-
шия край, които живеят във вътрешнос- 
тта на Сърбия и в Македония.

П.Л.Р.
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Нова къща в 

Каменица!
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Пресконференция на ОО на Г 17 плюс

“Милиард евро за Сибмя#

Не малко се изнена
дах, когато на Гергьов
ден, разхождайки се из 
Каменица (за да слегне 
агнешкото), наблизо до 
моста в селото зърнах 
голяма 
къща. Кой е този, дсто 
тук строи къща от осно
ви и то от блок, попитах I

* Говорейки 3а програмата на Министерството на финансите 
Сърбия „Милиард евро 3а Сърбия“, лидерът на отбора Драган Сте
фанов оцени, че е неразбираемо решението на ОС в Димитровград 
3а взимане на кредити от чужбина в момента, когато републикан
ската власт настоява да финансира големи инвестиции в републи
ката от бюджетния суфицит.

Преди броени дни ОО на Г 
17 плюс в Димитровград про
веде пресконференция, на коя
то бе представена стратегичес
ката национална инвестицион
на програма на Министерство
то на финансите на Сърбия под 
название “Милиард евро за 
Сърбия". До подписването на 
Споразумението за стабилизи
ране нприсъединяване към ЕС 
програмата ще се финансира 
предимно от приватизацион
ните фондове, а след това 
средства ще пристигат от фон
довете на ЕС н други междуна
родни финансови организации.
Председателят на отбора Дра
ган Стефанов оцени, че прог
рамата е голям шанс и за Ди
митровградска община поради 
много причини, някои от които 
са: всяка община в Сърбия ще 
получи по един милион евро за 
пътната инфраструктура, ще 
бъдат реконструирани и мо
дернизирани всички здравни 
домове, ще бъдат купени 30 хи
ляди компютри за основни и 
средни училища в република
та, ще се влага в туризма, 
включително и в района на 
Стара планина, ще се дават 
средства за доизграждане и ре
конструкция на фасадите на 
сградите, ще се отделят и сред
ства за реконструкция и мо
дернизиране на библиотеките,

на
новопостроена

Асс. шмДокато пием поред
ното кафе, а домакините 
Роса и Иоца сс опитват 
да ми обяснят кой е соб
ственикът на къщата, 
влиза една жена, току 
що пристигнала от Пи
рот, каменичанка иначе,

“Е, сто тя ще ти пока
же кой строи къщата, хо
ди с нея.”

Тръгвам и след мал
ко сто ни пред новата 
къща. ЙЖ

I 'ш-п
условия развойни програми да 
сс финансират ог бюджетния 
суфицит. ОО на Г 17 шпос има 
информации, чс Министер
ството на финансите би отпус
нало средства и за газифицира
нето на Димитровград и затова 
апелира общинска та власт час 
по-скоро да започне да сс зани
мава с този въпрос. Всички 
дейности във връзка с газифи
кацията са в компетенция на

На пресконференцията бяха 
представени новите под
председатели на ОО на Г 17 
плюс Зоран Димитров и 
Милан Тодорович, както и 
новият говорител и а отбо
ра Ана Лекова. Секретар на 
отбора е Сузана Антанасо- 
ва, която е и координатор 
на пи нар. женска мрежа 
към отбора. Във връзка с 
кадровите промени в ръко
водството Драган Стефа
нов каза, не отборът е мо- 
жал да смени с нови и ка
чествени инт ел ектуал ц и 
хората, които през измина
лия период са работили съ
що така отговорно и ком
петентно”. На бившите 
ръководители той благода
ри за ангажирането.

музеите и театрите... Инвести
ционната програма ще се реа
лизира от 2006 до 2011 г. До 
края на тази година за реализа
цията й ще бъде отделен 1 
млрд. евро, докато през 2007 г. 
най-вероятно и повече. Един 
от приоритетите на програма
та е да обезпечи уравновесено 
развитие на всичките региони в 
Сърбия. Лидерът на ОО на Г 17 
плюс сподели, “че е неразбира
емо решението на ОС в Димит
ровград за взимане на кредити 
от чужбина в момента, когато 
републиканската власт създава

“Да, аз съм стопанка
та на тази нова къща”, 
обажда се русокоса въз
растна жена. По говора 
разбирам, чс е “наша”.

Павлина Малчева от 
Каменица, даскалица на временна италианец, много му харесва тук.

Идвали сме няколко пъти, но в мо
мента той нещо е болен. А за кой 

къщата само е сложена под пок- вестник ше пишеш?” 
рив, по това лято работите ще про- '^а “Братство ’. 
дължат и ако е везможно и да знам “Братство”, там рабо-
приключат. теше наш бата Божа" (Богдан Ни-

-Как от Каменица в Германия? колов, който е от Каменица - бел. 
“Лесно, шом нямаш работа, за- А.Т.). 

минаваш. Най-напред в Австрия, а ® Германия Павлина отглежда 
в Германия. Защо в Камени- три Деца: едно е на мъжа й от пър

вия брак, а понеже тя няма, усино-

органите на местното самоуп- Павлииа Манчсва ггред новата 
си къщаравение и затова апелираме 

дейностите да започнат, а 
най-напред да се сформира 
тим от експерти. Всичките три
ма дипломирани термоенерге- I построила тази къша. Наистина 
тини в общината ни са членове 
на нашия отбор”, каза Стефа
нов и добави, че отборът на 
следващата сесия на ОС в Ди-

работа в Германия, миналото лято

митровград ще настоява да се 
приеме общинско решение за 
сформиране на обществено 
предпиятие “Топлана”, което 
би било извършител на всички 
дейности във връзка с газифи
цирането. Стефанов сподели, 
че газифицирането ще предос
тави много икономически ди-

оттам
ца нова къща? Ами къде на друго
място освен в родния край. С годи- вили са още две - едно от франция 
ните той все повече те привлича. (п0 потекло от Алжир) и едно от 
Само че в Германия дигнаха гра- Босна. И двете са сирачета. Те ве- 

ще тряб- роятно няма да дойдат в Камени
ца, но Павлина след като изкара

ф

ннцата за пенсии, така че 
ва да работя още седем-осем го-

пенсията си, със сигурност ще се 
А.Т.

дини, иначе щях по-скоро да си 
дойда тук. На съпруга ми, той е върне.виденди - ще се пести електро

енергията, ще се даде подтик 
за развитието на стопанството, 
ще се намали сечът на горите, 
евтино ще се затопля спортна
та зала в СЦ “Парк” и др.

Верзарчани се 

активизиратБ.Д.

Иван Димитров отглежда калифорнийски червеи Миналата събота триестина преселници от Верзар се събраха на тру
дова акция.

Решиха най-напред да почистят и да уредят селските гробища. Но 
няма да спрят на това. Понеже в селото няма улично осветление, те са 
изпратили иск до общината да се постави една електрическа крушка 
насред селото.

С основното училище и с представители на общината са водени раз
говори сградата на селското училище да бъде достъпна за местната об
щност на селото и за тези, които посещават селото с различни цели. В 
момента ключовете от училището са в частно лице. А ако в скоро време 
не се ремонтира покривът му, то ще се срути. Верзарчани са запланува
ли да намерят средства и начин да възобновят училището, въпреки че 
сградата е в компетенция на републиканската дирекция за стопанисване 
с имуществото.

Между другото верзарчани имат намерение, а това го правят еже
годно, и тази година да почистят канавките край пътя от граничната 
застава до селото с дължина около 2 км.

Стопанинът, който годишно произвежда 50 тона тор, казва, че рабо
тата не е трудна и че могат да се осъществят солидни доходи.

Най-известният производи
тел на висококачествена био
логична тор от калифорнийски 
червеи в Димитровградска об
щина е лукавчанинът по потек
ло от с. Верзар Иван Димит
ров, който с тази дейност осъ
ществява солидни доходи. За
почнал още преди 15 години. В 
големия си двор край Джонин 
мост има три лехи с червеи, 
които заемат площ от 100 квад
ратни метра. В лехите са 50 
легла, от които годишно се по
лучават около 50 тона тор, или, 
както се казва по-специално - 
глистеняк.

Димитров знае много за ка
лифорнийските червеи. Те са 
създадени в
“Берклей", в американския 
щат Калифорния, през 50-те 
години на миналия век. Не ста
ва дума за червеи-хибриди, а за 
червеи с подобрена репродук
ционна способност и осуетен 
порив за бягане. През своите 
черва дневно прокарат около

•*

един грам храна, което коли- купувачи от други краища. То- 
чество се равнява на собстве- рът се продава на килограм 
ното им тегло. или на литър. “Един литър тор 

тежи около 600 грама. Този, 
който се продава трябва да бъ
де с оптимална влажност от 40 
до 50 процента. Глистенякът ■ 
от Лукавица е получил Серти- : 
фика г за качество от Институ- ■ 
та по технологични изследва
ния от Зайчар. ;

За произвеждането на 50 то- | 
на висококачествен биоло- [

А.Т.

!Гпад не се търпи
И агнетата са като децата — | 

щом са гладни, “плачат”. Щом : 
плачат, трябва да им се даде : 
да ядат. А тъй като майките; 
им нямат достатъчно мляко за '• 
по две агнета, стопанинът: 
трябва да им го навакса отня-; 
къде. „ |

В случая стопанинът Йона ; 
е напълнил няколко бутилки с : 
краве мляко и с биберони хра-: 
ни петнаестина агнета. Те пък, \ 
свикнали вече с този начин на : 
хранене, скачат и се бутат око-; 
ло него, за да се доберат до | 
един от бибероните.

гичен тор годишно трябва да ‘й 
се отделят около 500 часа или ~ 
10 часа работа за един тон. “Ра- А 
ботата е свързана предимно с р 
храненето на червеите, отделя- р 
пето им от преработената тор Е 
и пресяването на същата. През В? 
големите-горещини е добре ле- Р 
хите един път дневно да се Ц 
пръскат с вода заради опти- № 
малната влага. През зимата, от № 

| декември до средата на март, Е 
не се работи нищо”, пояснява || 
Иван.

университета

Димитров споделя, че няма 
проблеми с пласмента на тора. 
понеже има договор с една 
нишка фирма, която го изкупу
ва. Остане и за заинтересовани 
димитровградчани, както и за

А.Т-\
Б.Д. | :



Хроника Й2006 7I шшШУ Шчг*НСт&&~ 12 ма

Ново мнозинство в общинския 

парламент в Сурдулица
(От стр. 1) ново ръководство ние

Семейни годишнини

Венчавка 

за юбилеянямаме ната досега атмосфера в общи- 
Новата 18-орка в местния намеРение занапред да назна- ната, бе казано пред журналис- 

чаваме директори. Това ще 
правят управителните съвети 
на ведомствата, след като се

го тите.парламент назначи временни 
ръководители на няколко ве-
ГГ™ ЙГТ"Т1 конкурси, Д06..И

които ОП “Водовод”, Радио ТЯ'
Сурдулица и Народната биб
лиотека “Радое Доманович”.

- Който губи, има правото и

- Като кмет няколкократно 
съм предупреждавал да не се 
превзема насилствено властта 
в бюджетните ведомства и все 

повод кметът на докато не получим решение от 
Оурдулица Станислав Момчи- Министерството на местното 
лович и смененият председа- самоуправление няма да от- 
тел на Скупщината Драган пусна нито един динар от об- 
Стеванович свикаха прескон- щинската хазна, категоричен е 
ференция, на която отрекоха кметът Мочилович. 
валидността на решенията от 
извънредната сесия на местния изяснят до 25 май, за когато 
парламент. Стеванович бил насрочил ре-

Това е преврат, който ще на- довна сесия на Общинската 
руши спокойствието на хората скупщина, 
и ще дестабилизира хармонич-

По този

да се сърди, но посочените ве
домства отчитат дефицит през 
отминалите две години, пора
ди което трябваше да сменим 
най-отговорните лица в тях, 
обоснова решенията 
председателка на Общинската 
скупщина Мая Митич. - Като

Според тях нещата ще се

новата

Д. Мирчев

В Пиротски окръг

“За по-хуманен живот 

на старите хора"
където най-близките роднини и 
приятели пожелаха на юбиля
рите крепко здраве, много щас
тие и дълъг съвместен живот.

Съпрузите Радойкович са 
пенсионери и живеят в съвре
менно обзаведената си къща в 
Долни Матеевац. Имат син и 
дъщеря, които вече са си създа
ли собствени семейства. Рад
ват се и на два внука и една 
внучка.

Лилия Митова-Радойкович е 
скъп приятел на нашето Изда
телство. Над четири десетиле
тия чете “Братство”, “Мост” и 
“Другарче” и е прочела всички 
книги от нашата продукция. По 
повод една от кръглите годиш
нини на Издателството тя по
лучи наградата за най-ревнос- 
тния читател на нашите изда
ния.

На Гергьовден, точно 40 го
дини след сватбата си, в чер
квата на нишкото село Долни 
Матеевац се венчаха Лилия 
Митова и Слободан Радойко
вич. Митова е родена 1946 г. в 
София, но нейните родители са 
от Царибродско - майка й е от 
с. Врабча, а баща й от с. Пета- 
чинци. От 1960 г. Лилия живее в 
Ниш, където по-късно се запоз
нава с матеевчанина Слободан, 
три години по-възрастен от 
нея. Пламва страстна любов, 
която ги свързва за цял живот. 
През 1966 г. двамата сключват 
граждански брак и правят голя
ма сватба.

Тогава венчаването в църква 
не е било препоръчително и за
това сега щастливите съпрузи 
са решили да отбележат 40-го- 
дишнината на хармоничния си 
брак с венчавка по православ
ните християнски канони. 
Юбилейното тържество про
дължи в “Нишлийска механа”,

Междуобщинският център 
за социални грижи за общини
те Пирот, Димитровград и Ба- 
бушница продължава да е но
сител на проекта под название 
“За по-хуманен живот на стари
те хора”, чието реализиране за
почна в началото на декември 
миналата година. Центърът бе 
разформиран на 28 февруари, 
но социалните работници от 
трите общини се съгласиха да 
продължат с реализирането на 
проекта. Общата му стойност 
възлиза на 2 745 000 динара, от 
която сума Фондът за социал
ни нововъведения към Минис- 
тереството на труда, социална
та политика и трудоустроява
нето отпусна 2 045 000 динара. 
Фиансова подкрепа на Фонда 
за реализиране на проекта ока
заха Европейската агенция за 
реконструкция - програмата на

ООН за развитие и правителс
твото на Кралство Норвегия. 
Определени средства отпусна 
републиканският бюджет, а 
местното самоуправление в 
Пирот участва с още 700 хиля
ди динара.

Ползващите услугите са ос
тарели и изнемощяли хора, без 
семейна или с частична семей
на грижа, след това ползващи 
чужда помощ според сведения
та на общинските центрове за 
социална грижа, както и други 
лица, които, както гласи офи
циалната терминология, са в 
състояние на социална нужда. 
В Димитровградска община се 
помага на 15 стари хора. От 
време на време ги посещава 
определения преди месеци от 
Междуобщинския център “Тим 
за психосоциална подкрепа”, в 
чийто състав са социалната ра

ботничка от Димитровград 
Иванка Мердович, юристката 
от Пирот Татяна Иоцич и пси
холожката от Пирот Наташа 
Велкович. Те оказват морална 
подкрепа на възрастните, дават 
им юридически съвети за това 
как да осъществят определени 
права, при кои лекари да се 
обадят... С други думи, целта е 
да се повдигне качеството на 
живота на старите.

В Общинския център за со
циални грижи в Димитровград 
споделиха, че тези хора в нача
лото на реализирането на про
екта са се притеснявали, но с 
течение на времето са се увери
ли, че той наистина е в тяхна 
полза.

Проектът “За по-хуманен 
живот на старите хора” ще се
реализирало края на октомври Честит юбилей за много го

дини!Б.Д.т.г.
К. Г.
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И ловец, в скулптор Момиче - феномен
Йелена Момчило-

почва да ходи на лов по височките баири, 
което продължава и след настаняването 
си в Пирот и женитбата. Кръстосвайки 
баирите, започва да забелязва и да съби
ра интересни корени на дървета. Във вся
ко такова парче дърво той вижда опреде
лена фигура и с малко поправки излизат 
интересни фигури на жирафи, моми, де
ца, дяволи...Така неусетно открива худо
жествената “жичка” в себе си и става един 
от основателите на дружеството на ху
дожниците-любители в Пирот. И като та
къв печели множество награди не само 
на прегледи в Пирот, но и в страната. 
Освен че вдъхва живот на корените, Де- 
дии Бора започва да прави и мебели, но 
само за дома си. Набляга на рустиката,

ва, малко момиченце 
на 5,5 години от Ди
митровград, май е 
своеобразен фено
мен.

ш
■

ШК ■' шр Всеки предмет, 
който малката Пеле
на сложи на ръчичка
та си, просто се лепи 
и не пада независимо 
от положението на 
ръката! Това го де
монстрира и пред 
окото на фотоапара
та в нашата редакция 
- мобилния телефон 
стоеше като приле
пен. Повтори го и с 
кутия цигари, хими-

М1 : ■' А)

3 '
•V"

Йелена Момчилова демонстри
ра способностите синещо, което във всеки от нас е оставил 

селският бит. Голямата маса в трапеза- 
Гюзиавам го още от село — Дедии Бора, това рИЯта е направена без нито един пирон, само с

му е прозвището, по което всички го познават. лепило и “чивийе и заглавкье”. Но е наистина
Знаех, чс с страстен ловец. 1 акъв беше и дядо много хубава и — уникална, разбира се. Мебели 

МУ КоРис Панайотов ог с. Изатовци, ловджии- Прави само за себе си, от удоволствие. Че е та- 
скага легенда, както му казваха ловците, имали ка> ГОВОрИ и фактъТ] че и приклада на любимата 
Щастие да ходят с иего на лов. Кръстен е нащя- си ловджийска пушка Борис сам си е направил 
ДО си, който от мерак и милост го викаше Де- и г0 уКрасил с резба, 
лин Бора” и това име му остана, а се казва Бо
рис Паиайотов(ич). Още от малък с дядо си за

калка, с една кутийка, ножче...
За това невероятно явление у детето родителите питали ту

кашните лекари, но тъй като те не са специалисти за всичко, 
не могат да кажат нищо конкретно. Вероятно става дума за 
някаква биоенергия, електрицитет или нещо подобно.

Както и да е, малката Йелена забавлява приятелите си и по
сетителите на техния дом с невероятната си дарба.

А.Т.А.Т.
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Изложба на карикатури от конкурса за наградата „Пйер" Промоция на книгата „Аномалия, 
наречена жени" ____________Карикатурата не е 

загадка, а отгатка Против всеки 

екстремизъм в 

отношенията между 

хората
Пече 38 години популярният 

постник “Вечерно ноиости” ор
ганизира конкурс за наградата 
“Пйер”, която се присъжда за 
карикатура па годината. За з о
на колко е привлекателен този 
конкурс (разбира се, и награ
дите) снидстслстпа фактът, че 
миналата година за ласкавото 
признание е името на майсто
ра па карикатурата Пиер Кри- 
жанич са се състъзавали почти 
200 автори, между които и 
най-известните сръбски кари
катуристи и лауреати па тази ; 
награда от миналите десети
летия!

Откривайки в Ниш излож
бата па карикатури, конкури
рали за “Пйер” през 2005 годи
на, директорът и главен редак- 
тор па “Всчсрне новости” Ма- 
пойло Маньо Вукотич припом
ни думите на театралния деец 
Йован Чирилов, че “карикату
рата минава на пръв поглед 
или въобще не минава, понеже 
тя не е загадка, а отгатка”.

На централно място на из
ложбата в галерия “Сърбия” са 
първонаградените карикатури 
от 38-ия пореден конкурс, чии- 
то автори са Душан Лудвиг 
(първа награда), Александър 
Блатник (втора) и Слободан 
Сърдич (трета).

т % ..

Книгата на младия димит- Представянето на книгата 
ровградчанин Деян Христов обогатиха младите димитров- 
под название “Аномалия, наре- градски артисти Милан 
чена жени” неотдавна бе пред- Андреевич, Сърджан Христов, 
ставена в Димитровград. Илия Величков и Драгана Ми- 
Творбата излезе от печат пре- това, които в съответни костю- 
ди няколко месеца и най-нап- ми изпълниха откъс от книга- 
ред бе представена в Ниш. та, чието действие се разигра- 

Деян Христов е абсолвент в ва в средновековна Англия. 
Медицинския факултет в Ниш. Публиката, която запълни 
В книгата си той по шеговит малката зала на Центъра заПървонаградената карикатура на 

Д. Лудвиг “Театър на абсурда”

Изложба пред Народния театър 6 София

М.Т.
начин говори за мъжко-жен- култура, отправи комплименти 
ските отношения, но всичките към бъдещия лекар, който оче- 
образи са измислени. Отразени видно е талант и за литератур- 
са симпатични измислени ис- ното творчество. Не всички 
торийки от английското сред- можаха да си купят книгата, 
новековие и живота на марси- тъй като малкото екземпляри 
янците. Намерението му не е бързо бяха разпродадени, 
било да обижда женския пол, а, Христов оповести, че ще бъде 
както каза, “е предпочел да си печатано ново издание и ще 
играе с фактите и да ги обръща напише продължение на книга- 
в полза на мъжкия род”. Хрнс- та.

80 карикатури ®т 23 страни
Международна изложба с карикатури, пое- Германия, Русия, Турция. Най-голямо е учас- 

ветени на София, е открита в градината пред тието на българските карикатуристи, които, за 
Народния театър “Иван Вазов”. Идеята на разлика от чуждестранните си колеги, подна- 
проекта, наречен “Изкуство под открито не- сят своето виждане от една по-различна пози- 
бе”, е да представя произведения на изкуство- ция - от “кухнята” на живота в столицата. Осо- 
то на обществени места - в градинки, паркове, бено актуални са рисунките на Доньо от цпкъ- 

пространства пред обществени сгради, ла “По жълтите павета на нашата столица”, 
Експозицията включва 99 рисунки от 57 авто- въпреки че са рисувани отдавна. Сред другите 
ри от 23 страни, всред които са имената на общо около 15 български автори са Чавдар 
световноизвестни художници от областта на Николов, Иван Кутузов, Светла Христова, 
рисувания хумор от Бразилия, САЩ, Великоб- Илиян Савков. 
ритания, Австрия, Холандия, Белгия, Италия,

Такова интересно предста-тов сподели, че основната идея 
в книгата му е борбата срещу вяне на книга в Димитровград 
всички негативности. които из- едва ли някога е имало. Публи- 
пъкват между мъжете и жени- ката с ръкопляскания пооре
те. Същевременно написаното щаше думите на автора, изпъл- 
може да се окачестви и като ненията на младите артисти и 
своеобразна критика на мъж- на останалите участници в 
кия пол, изтъкна младият ав- програмата, 
тор.

в

Б.Д.

ШИьлгареки 

фолклористи на 

нишката сцена
Гражданското сдружение за сърбско-българско приятелство “Ри* 

ла на 8 май тази година организира концерт на народни танци и 
песни в залата на кино “Парк” в Ниш. В програмата участваха ДеТ 
ско-юношеският фолклорен ансамбъл “Искър” от София и детският 
фолклорен ансамбъл за опазване на сръбските традици, обичаи и 
култура “Бранко” от Ниш.

Под ръководството на хореографа Никола Колев тридесетина 
членове на ансамбъла “Искър” изнесоха 90-минутен концерт от из 
родни песни и танци от различни краища на България.

Помощ в организацията на концерта оказа нишката общини 
лилула, която осигури обяд за гостите от София. оТ

Концертът е поредното културно мероприятие, организирано 
сдружението “Рила”, което наскоро ще организира и литерат>Р 
вечери в България с участието на поети от Сърбия.

Па-

плр-
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В димитровградската гимназияУспех на гимназистката Нина Миленова

Републикански 

шампион по руски език Три паралелки, 

90 ученициНина Миленова, ученичка в 
четвърти клас в босилеград- 
ската гиманазия, спечели пър
во място на републиканското 
състезание по руски език, кое
то на 6 май тази година се със- 

във Филологическия фа
култет в Белград. Това е исто
рически успех, не само за учи
лището, но и за цялата община, 
понеже досега ученици от Бо- 
силеградско не са печелили 
първи места на републикански 
съревнования.

На състезанието участваха 
петнадесетина ученици от ця
лата република, осъществили 
най-добри резултати на окръж
ните състезания. Нина, която 
спечели първо място и на ок
ръжното състезание във Враня, 
отбеляза най-добър резултат и 
убедително триумфира, не ос
тавяйки никаква възможност 
на журито, съставено от препо
даватели по руски език от Ру-

Миле и Светлана Миленови от 
Босилеград. Има по-възрастен 
брат Деян, който следва бъл
гарска филология в Софийския заведения, компетентните републикански органи позволиха на 
университет и по-малки брат и димитровградската гимназия “Св. св. Кирил и Методий” да за- 
сетра близнаци — Сашо и Сан- 
дра, които са ученици в първи 
клас в тукашната гимназия. Тя 
е пълна отличничка и в досе
гашното си школуване е била вят интерес към
носител на редица престижни най-вероятно ще бъде позволено да открие още една. 
грамоти и признания. Прите
жава особен талант за рисува
не, а вече петнадесетина годи-

След обяваването на конкурса за записване в средните учебни

30 ученици в гимназиалната паралелка, 30 в туристическа- 
търговската паралелка. Както разбрахме

пишетоя във вета, колкото и в
домството, в случай повече ученици от посочения брой да проя- 

гимназиалната паралелка, на училището

Б.Д.

В сурдудишките средни училища
Въпреки че Руският дом па 
културата към посолство
то па Русия в Белград я 
награди с безплатно школу
ване в един от факултети
те в Москва по неин избор, 
Нина не прие престижната 
награда. За сметка на то
ва, заедно с преподавателя 
си Станислав Тодоров и че
тирите първокласирали се 
участници от републикаи-

Места за около 

270 осмокласници
През следващата учебна скостопански техник, както и 

година в трите средни учили- горски пазач - трета степен, а 
ща в Сурдулица образовани- Гимназията “Светозар Мар- 
ето си ще продължат около кович” предлага 30 места за

сия, за колебание при опреде
лянето на победителя. Зад Ни
на останаха връстниците й от 
реномирани средни училища в 
Белград, Нови Сад и други гра
дове в Сърбия.

- Много сам щастлива. Въп
реки че дълбоко в себе си го 
желаех, просто не посмях да се 
надявам, че ще мога да отбеле
жа такъв успех. Успехът е наг
рада за сериозните ми едного
дишни подготовки, които про
веждахме с преподавателя ми 
Станислав Тодоров, сподели 
победителката.

Нина е родена на 20 януари 
1988 година в семейството на

ското състезание, през ав
густ месец тази година ще „ _

10-дневна екскур- 270 младежи и девойки, кои- бъдещите гимназисти.
По сведенията на просвет-

Учелици на Тодоров досега 
са печелили редица прес
тижни отличия на окръж
ни, републикански и на све
товни олимпиади по руски 
език. Под ръководството 
на този изявен гимназиален 
учител, който до 1991 го
дина е бил преподавател по 
руски език в Ковачица - 
Войводина, един ученик през 
1984 година е спечелил сре
бърен медал, а през 1991 го
дина негова ученичка се е 
закичила със златен медал 
на олимпиадата в Москва.

замине на 
сия в Москва. то тази пролет завършват ос

новно училище. По 120 места ните власти в общината тази 
Техническото пролет около 240 ученици ще 

средно училище “Никола завършат осми клас, което 
ция към Центъра за култури в Тесла” и то за специалности- говори, че ще има места и за 
Босилеград. Макар че все още те техник по информатика, за техни връстници от съседни- 
не е избрала бъдещата си про- ради0 и видео съоръжения и те общини. Бъдещите сред- 
фесия, казва, че има огромно за пътен транспорт и Слее- ношколци от други общини 
желание да следва факултета косхопанско_лесничейското имат възможността да бъдат 
по изобразително изкуство в училище «йосип Панчич” за настанени в Дома на сред- 
зайн'Я' специалност моден ди специалностите - лесничей ношколците в Бело поле.

(техник), ветеринарен и сед

ни е и активен член на танцо
вия състав и на певческата сск-

предлагат

Д-М.П.Л.Р.

____________ Крос на РТС 6 Димитровград и Босилеград
Милкова, Радица Димитрова и 
Ана Пенева; момчета: Бобан 

„ Атанасов, Далибор Николов иВ рамките на традиционния Милян р0гев.
крос за гран-при на Радио Бел- уц клас . момичета: Силвия 
град, който съвместно организи- Николова, Сандра Йорданова и 
рат РТС и Министерството на 
просветата и спорта на Републи
ка Сърбия, на 5 май т. г. на ста
дион “Пескара” в Босилеград се
проведе общински крос за уче- лава Александрова, Александра 
ници от основното училище и дтова и Александра Алексан

дрова; момчета: Славиша Божи
лов, Даниел Миланов и Дими
тър Йорданов.

Гимназисти
I клас - момичета: Ивана Йор

данова, Райка Ивкова и Светла
на Иванова; момчета: Владимир 
Владимиров, Никола Динов и 
Ненад Стоичков.

II клас - Весна Николова, Рад- 
мила Георгиева и Саня Стефа
нова; момчета: Даниел Влади
миров, Мишо Младенов и Ма- 
рян

Масово
надбягване Ясмина Миладинова; момчета: 

Саша Димитров, Горан Венев и 
Бобан Михайлов.

VIII клас - момичета: Югос-
На 5 май в спортния център 

“Парк” се проведе поредният 
крос на РТС за ученици от димит
ровградските училища. В присъс
твие на голям брой зрители и бла
годарение на отличната организа
ция на Спортния съюз, основното 
училище, гимназията и на клубат 
по лека атлетика “Балкан”, тичаха 
1079 ученици от двете училища и 
деца от детската градина. По десет 
най-добре класирали се ще вземат 
участие в кроса на РТС в Сремска 
Митровица, който ще се проведе 
на 13 май.

Ето и най-добрите по катего-

Предучилищна възраст - моми- сандра Ценкова. Момчета: Милош 
чета: Пелена Тодорова, Сашка Бранкович, Драган Колев и Дарко те:
Маркова и Сандра Такова. Момче- РаНчев. 1 ' момичета: Наташа По-
та: Дарко Гъргов, Стефан Бранков V клас - момичета: Ирена Пе- пович, Емилия Иванова, 1>аташа 
И Дсиис Петров. шева, Анета Тодорова и Емина Петрова. Момчета: Никола Наиде-

I клас - момичета: Кристина Джорджевич. Момчета: Стефан иоо, Дарко Поров и Деян Андонов. 
Маринкова, Сандра Гъргова и Ми- Голубов, Владимир Велков и Сте- II клас - момичета: Анита Дри- 
ляиа Гогова. Момчета: Душан Ка- фан Станоев. нич, Александра Еленкова и Алек-
менов, Милош Стоянов и Дарко VI клас - момичета: Саня Стан- сандра Величкович. Момчета. Не 
Тодоров. кович, Мая Петрова и Валентина маня Митич, Неманя Петрович и
. II клас-момичета: Мая Накова, Величкова. Момчета: Дарко Ми- Даниел Панайотов.
Йелана Иванова и Александра Бо- лев, Боян Митов и Дарко Колев. III клас - момичета. Тамара 
жилович. Момчета: Никола Стоя- VII клас - момичета: Алексан- Костич, Ясна Соколова и Наташа 
»ов, Йован Станулович и Давид дра Петрова, Александра Тодоро- Тодорович. Момчета: Ненад Стаи- 
Николов. ва и Александра Андонова. Мом- чев, Милян Пешев и Сърджан

III клас - момичета: Емилия чета: Андрей Еленков, Владимир Христов.
Кръстева, Христина Димитрова и Гогов и Желко Тодоров. IV клас - момичета: Юлиана
ЙРина Матова. Момчета: Дарко уш клас - момичета: Мария Георгиева, Сандра Соколова и 1еа 
Иованович, Неманя Петров и Бо- Рангелова, Аня Басова и Алексан- Младенова. Момчета: Александър 
жидар Еленков. ^ „ дра Ранчева. Момчета: Неманя Тодоров, Златан Марков и Алек-

IV клас - момичета: Йована Йо- Новакович, Борис Тодоров и Дар- сандър Николов, 
ванович, Теодора Кръстева, Алек- ко Миланов.

гимназията.
Първокласираните три състе

зателки и състезатели от I до
VIII клас в основното училище
са:

I клас - момичета: Кристина 
Стоянчова, Владислава Зарева и 
Дияна Ефтимова; момчета: Бра
тислав Стошич, Нинослав Гри
горов и Неманя Миланов.

II клас - момичета: Любинка 
Митова, Кристина Бойкова и 
Александра Божилова; момчета: 
Любиша Божилов, Небойша 
Йорданов и Даниел Аначков.

III клас - момичета: Ана Сто
ичкова, Бояна Йорданова и 
Кристина Петрова; момчета: 
Бобан Рангелов, Милан Ангелов 
и Владица Димов.

IV клас 
Крумова, Мария Стойова и 
Александра Георгиева; момче
та: Стефан Георгиев, Мартин 
Стоянчов и Марян Алексов.

V клас - момичета: Кристина 
Йовановски, Спаска Владими
рова и Мария Стоичкова; мом
чета: Саша Атанасов, Югослав 
Тодоров и Александър Михай
лов.

Най-малките участници в кроса

рии: Най-добрите сред гимназисти-

Стоименов.
III клас - момичета: Мая Йор

данова, Маряна Спаскова и 
Александра Ангелова; момчета: 
Владица Владимиров, Любен 
Ефтимов и Александър Златков.

IV клас - момичета: Тияна Бо
жилова и Павлина Борски; мом
чета: Игор Димитров и Мартин 
Чипев.

Поради големите разноски 
все още не е известно дали по 
трите първокласирани състеза
телки и състезатели от всеки 
клас ще вземат участие в Кроса 
на РТС, който по традиция се 
провежда в края на май в Срем
ска Митровица. П.Л.Р.

момичета: Саня

VI клас - момичета: АницаД.С.



Мпте^вю
Слободан Сотиров, изпълнителен директор за качество в каучуковата промишленост „Тигър"
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Компанията ръководят хора с визия
Пиротският гигант “Тигър” има приблизително 

толкова работници, колкото Димитровград 
тели. Фирмата печели милиони евро, изнасяйки изде
лията си в чужбина. От 31 май 2005 г. е акциите на 
"Тигър” се търгува на Белградската борса. Цената 
им постоянно се увеличава. 13 края на януари т.г. ин
ституционалните фондове са притежавали около 21 
иа сто от акциите на "Тигър", в конто процент чуж
дестранните фондове участват с около 18 па сто.

производство то бе сведено до нулата. Това бе перио
дът на икономическите санкции. Фирмата работеше 
на минимални обороти и затова ръководството взе 
решение специалистите, които през този период ня
маха достатъчно работа, да започнат подготвяйте за 
въвеждане на системите за управление на качеството 
според стандартите на 180. През 1992 година станах 
директор на Сектора за качество на равнището на 
фирмата като цяло. Оттогава до днес активно се за- 
нимавам с проблематиката на качеството на систе
мите. 13 момента, когато в “Тигър” бе извършена ре
организация, т.с. въведен корпоративен вид на орга
низиране, бях избран за изпълнителен директор за ка
чество. Задачата на сектора, в който работя, е да ко
ординира работата на всички сектори за качество в 
поотделните заводи на фирмата, да дава напътствия 
на тези сектори, да определя политиката и поведени
ето в онази част, която се отнася не само до качество
то, но и до жизнената среда. Това са световни тенден
ции. След въвеждането на системите за управление 
на качеството въведохме и система за управление на 
жизнената среда. Сериозно мислим да въведем сис
тема за сигурност на здравето на заетите и други сис-

има жи-

Деловите успехи
- "Тигър“ е една от редките компании, която успя 

да оцелее. Бих казал, че фирмата имаше късмет да 
бъде ръководена от хора, конто имат визия. Още 
първият директор Радмпло Марннконпч е знаел, че 
без специалисти няма просперитет и затова още пре
ди десетилетия е влагал ис само в образованието, по 
и за специализации в чужбина, понеже нашите знания 
от областта на каучуковата промишленост 
време все пак са били относително скромни. Рьково-

с Ш13ия бяха и хората, копго през далечната цПЯта, с качеството на изделията и е цените. Тран- 
”73 годи»а свързаха ‘Тигър ‘ с американския гигант сформацнитс, извършени през изминалия период, са 
Гудрич . Тогава това беше пионерска работа. Днес, цМали за цел да подготвят фирмата да оцелее в това теми ма управление, които вече са признати и извес- 

когато се говори много за страгегически партньори, трудно време Влизането па “Мишлси” в част от заво- ™и в света. Бих напомнил, че през 1982 година се 
трябва да се припомни, че “Тигър” е сътрудничил с да_ който сс занимава с производство па автогуми, е дипломирах в Лондонското училище за полимерна 
един такъв партньор още през 1973 година. “Гудрич” поредна стратегическа крачка на ръководството. По технология. Бях най-добрият студент в категорията
тогава бил втората каучукова промишленост в САЩ. тоз„ иачи„ “Тигър" практически се свърза с най-го- на студентите от чужбина. Пребиваването ми в
Това сътрудничеството за Тигър представляваше лемия и най-добрия производител на автогуми в све- Англия ми помогна да науча английски език и особе-

та. Връзката с “Мишлсн” представлява допълнител- н0 да ооравя активно с деловата му част. Дипломата 
креатпвнн хора в завода още повече да се ангажират 1|а гаранция за бъдещето на “Тигър”. За останалите от Англия се рангира като магистърска степен на 
на работните си места и най-сетне това беше начало- програми - програмата на обувките, техническите гу- обучение, но аз в професионалната си кариера това 
то на заемането на стабилните позиции иа фирмата м„ техническите изделия и химическите изделия никога не съм потенцирал и никога не съм яматериа- 
на световните пазари, които тя поддържа и днес. упорито търсим делови връзки, сиреч такива страте-
Всичко това са резултати от верната политика и визи- гнчсски партньори, с които утре ще можем да бъдем * Има ли в “Тигър” още специалисти отДи-
онерството на ръководителите на “Тигър’, сподели конкурентноспособни на пазара. митровградския край?
Слободан Сотиров. _ цма няколко специалисти, които по времето до-

като “Тигър” и ГИД бяха заедно дойдоха да работят в 
Пирот и се представиха като изключително успешни. 
Много повече са хората от българското малцинство 
сред останалите заети. За тях бих можал да кажа, че 
са наистина добри работници. Знаем, че този край е

1Й
по гола Слободан Сотиров

прозорец към света, допълнителен стимул за всички

лизирал чрез увеличение на заплатата ми.

Какво вихте казали за бъдещето на компания- ПрофбСИОНСШНОТО КСфИбрЧ НО

та? Сотиров- Бъдещето ни зависи от това как работим и как 
планираме. С появата на ИНТЕРНЕТ светът се пре
върна в едно глобално село. В условията на силната 
конкуренция преценявам, че “Тигър” ще запази пози
циите си, тъй като разполага с достатъчно специа
листи и достатъчно знания да се пребори с конкурен-

В преусяващата фирма "Тигар", известна в целия 
свят, работят стотици интелектуалци. Един от воде
щите е нашенецът Слободан Сотиров, който заема 
поста изпълнителен директор за качество. Роден е 
през 1949 година в димитровградското село Сенокос.

Слободан Сотиров е прекарал само 5 години ка- Завършил е Технологическо-металургически факул- 
то дете в с. Сенокос. Семейството му се пресе- тет през 1973 година в Белград. Бил е стипендиант на
лило в Пирот през 1954 година. В този град Со- “Тигър” и веднага след получаването на дипломата е Бих припомнил само за едно признание, което по- 
тиров завършил основно училище и гимназия. назначен на работа във фирмата. Сотиров дава голям ЛуЧИ “Тигър” преди няколко месеца. Касае се за 
Съпругата му и по-възрастният им син Сър- принос за развитието иа пиротската каучукова про- наГгголямото и единствено национално признание
джан са технолози и работят в “Тигър , дока- мишленост. Уважаван е и от специалистите, и на ра- от този в което не се присъжда, а се заслужава - 
то по-малкият Станко е е ботницитс. Националната награда за делово превзъходство или

6ереРбЛ°и'“от Лато ар”рялата Лдааа са са- ;""|а м*°Ра- 0,пРе^п"11'Хс^л1птГ\1',7каш1еС “тип,р- са СТР°ИЛН поколенията, дали приносаараз- 
рят чаеве. “Жалко е, когато човек види как ня- технологическите науки. Професионалната * ш < р витието и напредъка. На мен то е особено драго, за- 
когашни замолени домакинства във височките ра започна в Сектора за развитие. 13 началото оях във щото схпгна в един регион на Сърбия, който е пре- 
села рухват. Когато отида в къщата си в Сено- фабриката за ав тогуми, коя го е наи-голяма. Дълт Лебрегнат, който не е Войводина и не е Белград. На 
кос, си спомням как някога се с учило под фенер, години сс занимавах с дизайн и конструкция на гуми тържеството в Стопанската камара на Сърбия аз 
Днес има всичко - ток, вода, хладилници..., но те. От 1985 до 1992 година бях директор на Сектора приех това признание и в речта си наблегнах именно 
няма хора. Може би един ден тези прекрасни „ за развитие във фабриката за автогуми, която през на тозн факт
села отново ще заживеят, но с други хора...”, този период стана световен производител иа пневма- ‘
казва Сотиров. тици. С качеството започнах да се занимавам, когато

неразвит и че става дума за хора, измъчили се в дет
ството си, така че всеки от тях, добрал се до някаква 
работа, е настоявал да се изяви възможно по-добре.

Признанията са много, но...

то

Б. Димитров

Спомени на прочутия готвач Стамбол Гещамовт

Ц| 1ито бил иай-впечатляващият му гост
ШШШШ * Тшпо се криел от Йованка, която го контролирала колко яде и в какво количество. * Всеки 

ден Стамбол внася в бележника си най-малко три нови рецепти.
то от местния хотел “Балкан” 
стигна до белградския “Интер- 
континентал”, в живота си е гот
вил за много видни личности, 
президенти, политици, артисти, 
хора от естрадата... Но за сре
щите си с бившия югославски 
президентТито казва, че са били 
най-впечатляващи и с най-мно
го тръпки. За първи път за Тито 

бе готвил през 70-те години на ми
налия век, когато работил в 
престижния хотел “Палисад” на 
Златибор. С Тито тогава се 
здрависал и си разменили ня
колко думи. На въпроса какво е 
предпочитал да яде Тито, наше-

ш
нецът отговаря: “Всичко, и кача- бодигардовете на политика. Ли- вършенствал занаята си. 
мак, и печено агне.” Гещамов бийският лидер Кадафи търсил Въпреки че е натрупал огр 
разкрива, че Йованка контроли- да му се сервива току издоено мен опит, той никак не се отр1 
рала какво и в какво количество мляко от крава. Набавил го от от стария си навик всеки Де' ^
яде съпругът й. Затова Тито чес- една ферма в околността на записва в бележника си по 
то пъти се криел от нея. Белград. нови рецепти. За китайската

В “Интсрконтинентал” Стам- От всички нашенци Стамбол ня казва, че е най-здраво® е 
бол започнал да работи през Гещамов може би най-много е Обяснява и защо: “В китада^ 
1979 година и там имал удовол- пътувал по света. Бил е в Русия, ястия сс слагат наи-ра г)Г 
ствието да готви и да общува с Австрия, Доминиканска репуб- подправки, които подпо-^

писка#*'личности, лика, Холандия, Тунис, Кипър... храносмилянето. 
Най-трудно му било да задово- Това са само някои от страните, които консумират кит _ 
ли вкуса на гостите от мюсюл- в които той пътувал в рамките на се чувстват по-леко • 
манските страни. Така напри- на размяната, която организи- 
мер, когато готвил за палестин- рала веригата хотели с уникал- 
ския лидер Ясер Арафат, през ната марка “Интерконтинен- 
цялото време го наблюдавали тал”. В чужбина Стамбол усъ-

много известниНай-впечатляващ гост ми 
Йосип Броз Тито, казва един от 
известните нашенци готвачът 
Стамбол Гещамов. Този 54-го- 
дишен майстор на кулинарство- 
то, но потекло от димитров
градското село Куса врана, кой-

Б.Я
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На 2 май 6 Сурдулица

Добре дошли в
семейството Кпаи!

ния до Русия и Китай.
В тях работят около
2500 души, с годишна
продукция от над ми
лиард евро, което е
почти една четвърта
част от общата про
дукция на компания
та, каза тя.

Сурдулишкият ко-
Торстен Дъмпли: 200 
фабрики - 4 млрд евро 
продукция

първатаелектив
членка на КлаиГ на Подаръци за всички

Първомайските празници 
Сурдулица никога не са отбе
лязвани толкова тържествено 
както тази година. От ранна 
сутрин на втори май започна 
украсяването на центъра на то
ва градче в подножието на 
Стрешер и Чемерник. Бяха 
окосени зелените площи на 
платото пред Центъра за кул
тура където за следпладне бе- Културно-художес- 

насрочено тържеството твеното дружество и 
РагпПу Оау (Ден на семейство
то), с което тукашната фабрика агенция “Сърна” 
за каменна вълна се включва в

Голямата зала на Центъра за култура
не побра всички

холни напитки.
На сцената в голя

мата зала репетираха
танцовите състави на

• ' -ше
на частната танцова

в
Сурдулица, готвейки

мултинационално се да изнесат програ- 
семейство па КлаиГ. Край ел- ма пред работниците 
хите и липите разпънати чадъ- във фабриката, чле- 
ри, под тях маси и столове, а на новете на техните се- 
кея камион с петнадесетина бу- мейства и гостите 
рета бира и десетки кашони

голямото

им
представители на 

минерална вода. Соса Со1а, га- компанията “КлаиГ’ 
зирани и негазирани безалко- от Германия, общес-

Изобилие от ядене... и от пиенетвено-политически и
стопански дейци от
общината и делови сътрудни
ци на фирмата.

На влизане всички получа- 
фланелки иват подаръци 

шапки с логото на фирмата. 
Голямата зала на Центъра за 
култура с 400 места не можа да 
поеме всички. Тържерството
откри изпълнителният дирек
тор на КлаиГ 1п5и1абоп в Сур
дулица Славолюб Стайкович, 
като припомни за изминатия 
път на колектива от цех на “Га- 
леника”, след това като самос
тоятелна фабрика “Вунизол”, 
до приватизирането й от стра
на на световноизвестната гер
манска фирма “КлаиГ’ точно 
преди една година.

Маркетинг-мениджърът на 
“КлаиГ 1пзи1аИоп” за Сърбия и “Кнауфонци : Джордже 
другите балкански страни Ма- Антич (8) и Петар 
рия Тадич говори за постиже- Йовапович (7) 
нията на сурдулишката фабри-

перспсктивите й в рамките ва през 2001 година и през из- 
на новата мултинационална миналите пет години стана 
компания. един °т световните лидери в

- С изолационен материал тази област с двадесетина фаб- 
“КпаиГ’ започна да се занима- рики от САЩ и Великобрита-

Балкаиите, но в това семейство ниджър за Германия, Австрия 
наскоро ще влезнат още две - и Югоизточна Европа. Макар 
по една от Словения и от Хър- и на развален сръбски език 
ватско.
производството през миналата дошли у велику породицу Кна- 
година, до края на тази КлаиГ уфа” предизвикаха аплодис- 
1п5и1аПоп в Сурдулица трябва менти. От малка семейна фир- 
да достигне своя максимум от ма, основана през 1932 година 
20 000 тона каменна вълна, от братята Алфонс и Карл 
Втората ни важна цел е да уве- Кнауф, сегашната мултинаци- 
личим износа си от миналото- онална компания КпаиГ е све- 
дишните 48% на 67%. Това ще товен лидер в производството 
се постигне благодарение на на строителни материали с 
инвестициите от около 16 млн. почти 200 фабрики на три кон- 
евро, запланувани за 2006/2007 тинента - Европа, Америка и 
г. Според Мария Тадич, произ- Азия и годишна продукция от 
водството в Сурдулица ще бъ- над 4 милиарда евро, каза 
де напълно компютъризирано Дъмпли. 
от суровината до купувача, а 
съвременно оборудената лабо- платото пред Центъра за кул- 
ратория ще контролира качес- тура в Сурдулица. За доброто 
твото на всеки производствен настроение се постараха мес

тните фолклористи и членовс- 
Работниците и членовете на те на духовия оркестър на Бо- 

техните семейства бяха поз- бай Маркович от Владичин 
дравени и от Торстен Дъмпли Хан. 
от Висбадеп, регионален ме-

И те искат да станат

Мария Тадич: С качес
твена продукция на 
международния пазар

След удвояване на първите, му думи: “Добро

ка и
Кпаи/1пви1айоп в Сурду
лица посвещава особено 
внимание на сътрудни
чеството с местното са
моуправление, беше каза
но па тържеството. На 
драго сърце ще се вклю
чим в реализацията на 
решението на правител
ството на Сърбия, според 
което Власинското пла
то е провъзгласено за за
щитен регион с изключи
телни природни ресурси, 
каза Мария Тадич и доби
ви, че фабриката ще да
ри изолационен материал 
за ремонта па три основ
ни училища в Сурдулица 
и активно ще спомага 
всички културни, образо
вателни и спортни ме
роприятия в общината.
-(■имаммшапмяишма

1

Тържеството продължи на

етап.

В. Богосв
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Част от панорамата на селото
От овцете може да се живее добре: 

Тодор Стефанов се е върнал в селото 
преди 10 години и отглежда 50 овцеКЯ
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Една от малкото доб- [ 
рс поддържани къщи 
с куп дърва за зимата{8

• /«ш Ш: г
№

Й:Н1ШШ1Ш
Ш111ШЙШе»
ИМИИи

ня'шш .1ПОГАНОВО е позна
то по православния 
храм, по-известен 

сред народа с назва
нието Погановски
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манастир, вместо с 
официалното си име 
„Св. Йоан Богослов“. Ш

:' - • • ,

Селото се намира на Семейна къща, до нея спретнатаняколко километра малка къща за младите

ЩШ Щю
Тази воденица сред върбите всеки
час може да задвижи камъните и

Дружеството на алпинистите има своя оаза 
в Поганово

да замеле ситно брашно

Чистата Погаиовска река разделя селото на ДВ
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Ще бъде ремонтирана райчилов- 
ската църква_____________

Изложба на Хелзинкския комитет за българите в СЧГ

Ценни материали м Помага и 

министерствотоистории Ремонтните работи ще финансира Минис
терството на вероизповеданията на Репуб
лика Сърбия* Освен предсе

дателката на 
ХК Зденка То
дорова, 3а зна
чението на 
представените 
материали го
вори и гостът 
д-р Божидар 
Димитров, из
вестен историк 
от България и 
директор на 
Националния 
исторически 
музей в София.

До края на май ще започне 
ремонтирането на църквата 
“Свето Възнесение” в Райчи- 

Минис-

Р е монтирането на черква
та е договорено на срещите 
между министъра на веро
изповеданията Милан Раду- 
лович с кмета на Босилег- 
радска община Владимир 
Захариев и владиката на 
Вран скат а епархия Пахо- 
мийе. На тези срещи е до
говорено реконструкцията 
на райчиловската църква да 
получи приоритетно място 
в тазгодишния план за въ
зобновяване на храмовете 
във Вранската епархия.

ловци, за която цел 
терството на вероизповедани
ята на Република Сърбия ми
налата седмица отпусна 4 ми
лиона динара. Тази сума пред
ставлява половината от необ
ходимите средства за рекон
струкция на храма, който в 
райчиловско поле е построен 
още през 1897 година.

Във връзка с ремонта на 
църквата миналата седмица в 
Босилеград пребивава влади-

Д-р Божидар Димитров говори на откриването на 
изложбата IIХелзинкският коми-

тет за защита правата и свобо- Освен председателката на те военни гробища в Македо- 
дите на българите в СЧГ изло- ХК Зденка Тодорова, за значе- ния, голяма част от които са 
жи в Градската галерия в Ди- тнието на представените мате- унищожени в организирана ак- 
митровград документални, ар- риали говори и гостът д-р Бо- ция през 1966 година. По думи

те на Димитров, освен с Маке
дония, България няма пробле-

V;
Щ

ШкжШШми със съседните страни по 
въпроса за възстановяването 
на българските военни гроби
ща. Според оценката му, Бъл
гария би можала да изпрати 
писмо до ЮНИЦЕФ във връз
ка със защитата на българските 
културно-духовни паметници в 
Македония и да създаде голе
ми проблеми на “македонските 
братя”, но това не иска да нап
рави заради добросъседските 
отношения.

Известният историк, който 
години наред по Националната 
българска телевизия води по
пулярното предаване “Памет 
българска”, внуши на димит- 
ровградчани да създадат му
зей, в който ще съхранят 
по-важните материли и експо-

шш I<:№ ш ■11 \Лш [V
3? :? ШШ И** ||1

НОВ БЛЯСЪК ЗА РАЙЧИЛОВСКАТА ЦЪРКВА: 
Участници в договора за ремонта

хлшШт' “Чай

ката Пахомийе, който се срещ- мазилка на стените, подната 
на с босилеградските свещени- настилка, дограмата и пр. Във 
ци отец Йоан и Михайло, с втората фаза на реконструкци- 
кмета Владимир Захариев и с ята е заплануван и строеж на 
председателя на Църковния нова камбанария и ограждане 
съвет в Райчиловци Глигор на църковния двор.
Андонов. На срещата беше до
говорено тези дни да се обяви строителни площи и пътища 
тендер за избор на извършител вече е осигурила средства за 
на строителните работи, които реконструкция на пътя до цър- 
да започнат до края на месеца, квата, както и за осветление на 
Очаква се цялостно да бъде храма, 
подменен покривът, да се под
мени външната и вътрешната

хивни и снимкови материали за жидар Димитров, известен ис-
историята на Царибродския торик от България и директор нати> които говорят за истори- 
край. Изложбата под название на Националния исторически ята на този Крау -р0д обеща, че 
“Памет” е организирана в рам- музей в София. Историкът епо
хите на проекта “Документаци- дели, че е очарован от изложба

та и добави, че грижа на всяко

Общинската дирекция за

оглавеното от него ведомство 
в близко бъдеще ще издаде 
сборник, в който ще бъдат по
местени част от материалите, 

тите, които говорят за неговата които е събрал Хелзинкският 
история и идентичност. Той из
рази възхищението си ог факта, 
че настоящото ръководство па 
Димитровградска община 
средства от общинския бюд
жет е възстановило паметника

център на българите в 
Сърбия”, който ХК реализира общество е да запази докумен-
онен

от няколко години. П.Л.Р.
Б.Д.комитет.

Представените документи 
обхващат: договори за по
купко-продажба, продажни 
записи, договори за про
дажба на недвижими имо- _
ти, разписки за заеми, ис- на Нешков връх, където са по. 
кови молби, съдебни прото- ребани костите на загинал 
коли, крепостни актове, български и сръбски^ воииици 
царски тугри, решения, по време на братоубийствеиата
ученически свидетелства, война през 1885 г. “Това са 
дипломи и удостоверения, средства от данъците на вас, 
свидетелства за свето кръ- гражданите на Царибродско”, 
щение и военни дишюми, ИЗТЪКиа Димитров пред посе- 
както и една много добре тителите и добави възторжено: 
запазена военна карта от бях ссга с шапка, щях да ягвхазйййх- «.*«.■»нау намерена в царибродско- се прекланям. В речга си Ди 

Бребевница. В из- митров най-много наблегна на 
българските военни гробища в 
съседните страни и по темата 
сподели, че много от тях, сред

II® 1§®1Ч1Й 30А0ЧВ0 11$Зб1(1(ШЯВ(№6Т0със
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На 14 май - Еремия, ще бъ- [ Г ... 
де поставен основен камък I’ 
за възобновяване на ком- ! 
плекса па манастира в Па
ля. Иранският владика Па- | 
хомийе ще освети начало- | 
то на раобтите и ще от
служи празнична литур
гия.
Възобновяването на мапас- ) 
тира в Паля изцяло ще фи- \ 
нансира Министерството ' 

културата на Републи- р 
ка Сърбия. Запланувано

то село 
ложбата бяха включени и 
стари книги, чисто съдър
жаше е свързано с истори
ята на Цариброд, както и 
няколко фотографии от из
ложбата “Защо Цариб
род!?".

па
които и паметната костница на 
Ледена стена край град Ниш, рамките и върху основите 
са възстановени. Най-тревож- па стария да бъде построен 
но е състоянието иа български- пое конак.

е в
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ЮФД - 23 и 24 кръгНа шахматния 
фестивал във 
Върнячка баня Лидерът не 

допусна изненадаГостите отлетяха 

без хриле Накова
раздели
петото
място

В 23 кръг от първенството ложеиия пред вратата на дома-
Южноморавска футболна кипите, но не успяха да ги реа- 

дивизия лидерът във времси- лизират. 
пото класиране “Топличанин” ФК “Младост”: Г. Величко-
от Прокупис не позволи изне- вич, И. Василев (от 86 мин. М.

заслужено спечели с 3:0 Васев), С. Стойков, Й. Григо- 
на своя стадион срещу боси- ров,. Б. Илич, В. Владимиров, 
лсградска “Младост”. Победи- М. Йоич (от 46 мин. Б. Стояно- 

бс1нс решен още през вич), Д. Стошич, Ж. Насев, Л. 
пз,рвото полувреме, когато до- Динов и С. Дамнянович. 
макипите отбелягаха всичките ФК “Топличанин": Д. Сович, 
три попадения. Голмайстори Н. Паитич, И. Арсениевич, А. 
за “Топличанин” бяха Влади- Иович, Д. Миялкович, Л. Пе- 
мир Йованович в 5, Предраг шич, М. Велкович (от 58 мин. 
Младснович в 34 и Марян Ва- Н. Манчич), А. Райкович, М, 
силевич в 38 минута. Василович (от 58 мин. А. Стан-

В равностойната игра през кович), П. Младенович (от 46 
второто полувреме “зелените” мин. М. Аранджелович) и В. 
създадоха няколко голови по- Йованович.

ФК „Балкански“ - фК „Наша крила“ (Белоти- 
нац) 5 : 0 (1 : 0)

на

Реферът трябваше да прекрати вен картон - Томнслав Станковци 
този скучен мач в 50 минута, кога- от "Маша крила" в 50 мин. 
то играчът на гостите Станкович

пада и
ФК “Балкански'': Величков - 

го блъсна с глава в тила. Публика- Бошкович 6.5 (Зсковнч 6.5), Васов 
та бе озадачена, когато видя, чс рс- 7, Милан Георгиев 6.5, Марков 7, 
ферът показва червен картон на М. Пейчев 7, Димитров 6.5, (П 
белотинчанина и дава знак играта 6.5), Гюров 7 (Наков 6.5), Иванов 
да продължи. Освен че знаят да 6.5, Глигорисвнч 6.5 и Йованович 
провокират, гостите не показаха 6.5.
нищо друго. До трите точки дома- ФК "Наша крала"'. Д. Стояио- 
кините стигнаха без напрежение, вич 5, Стсванович 5, А. Станкович 
Този футболен мач бе антипропа- 5 (В. Стоянович 6), Мнлковнч 5, 
ганда на футбола и час по-скоро Стаменковнч 6, Ранджслович 5, 
трябва да бъде забравен. Манойловнч 5, Т. Станкович 5,

Димитровград, 6 май 2006 г., Джорджсвич 5, Нпколич 5 и Васич 
СЦ “Парк”, зрители - 200, рефер - 5.
Милан Днмич от Пирот (5). Гол
майстори: Йованович в 15. Гюров “Балкански”, 
в 55, Васов в 77 и 88 (от дузпа) и В 25 кръг “Балкански” с свобо- 
Иванов в 85 минута. Жълти карти- ден, а в 26 се среща с отбора ма 

: Гюров, Иванов, Васов и Нац- нишкия “Палилулац”. Мачът ще се 
ков от “Балкански”, а А. Станкович играе на 13 май от 16,30 часа в СЦ 
и Милкович от “Наша крила”. Чер- “Парк”.

телятотич

Играч на мача: Саша Васов от

Ценна победа на 

"зелените"
ни

Завърши 14-ят Фестивал на 
младите шахматисти на СЧГ. В 
категорията на шахматистки до 
16-годишна възраст димитров- 
градчанката Анита Накова след 
9 изиграни кръга раздели пето
то място с 5,5 точки. С този ре
зултат тя се класира за Евро
пейското първенство в своята 
категория.

В шахматната проява във 
Върнячка баня участваха над 
300 млади шахматисти от всич
ки краища на СЧГ.

Тревожна загуба “Младост": Величкович, Ж. 
спечели изключително важна Насев, Й. Григоров, И. Василев 
победа срещу гостуващия от- (от 79 мин. Б. Илич), Б. Воино- 
бор на “Манойловце” в рамки- вич, В. Владимиров, М. Геор- 
те на 24 кръг от тазгодишното гиев, Д. Стошич, М. Йоич (от 
първенство на ЮФД.

През първата част на мача нов и С. Дамнянович.
“Манойловце": Т. Глигорие-

Босилеградска “Младост”

„Йединство“ (Пирот) - „Балкански“ 4 : 1 (3:0)
Пирот, 30.04.2006 г. Вторият те- На 30 април в Пирот отборът на

рен на “Раднички”, зрители 200, “Балкански” изигра един от
съдия Саша Маркович от Ниш — 7. най-слабите мачове през този се-
Голмайстори: Цветкович в 5, 18 и зон. Някои от титулярите въобще
67 минута и Златанов в 40 за “Йе- не водят спортен живот и не се бо-
динство”, а Васов в 83 минута за рят за отбора си. който влага не
“Балкански”. малки средства в тях. Тревожи и .

Жълти картони: Стоянович от начинът, по който Димитровград- ПОД “ 1о КрЪ2
“Йединство”, а Андонов, Гюров, чани губят мачовете. г’ г
Пешев и Васов от “Балкански”.

59 мин. А. Михайлович), Л. Ди-

двата отбора си размениха по
едно попадение. Централният вич, С. Симонович, В. Димич, 
нападател на “зелените” Ми- Б. Милошевич, Н. Павлович, 
хайло Йоич изведе отбора си Н. Стоянович, Г. Джорджевич, 
напред в резултата в 7 минута, И. Митрович, Н. Цакич, Д. Ми- 
а в 45 минута Бобан Милоше- цич и Н. Митрович.

След този успех босилеград- 
Още от самото начало на чани имат актив от 38 точки и 

второто полувреме босилег- “здраво” са отдалечени от зо- 
радчани засилиха атаките си и ната на “изпадащите” отбори, 
в 51 минута Михайло Йоич от- в която в момента са над поло- 
беляза и втория си гол в този вината от тимовете в ЮФД. 
мач, а в 73 минута сред гол
майсторите се разписа и Ми- т” гостува на отбора на “Ие- 

Димнтровград, 20.06.2006 годи- рослав Георгиев. Крайния ре- динство” в Бошняце, от който 
на СЦ “Парк”, зрители - 100, съ- зултат 3:2 в полза на Младос- в първата част от първенство- 

* Драган Божилов и Душко Ве- дия Милан Кръстим от Пирот — 8, т” оформи Милошевич мигове то загуби на своя стадион е 0:1. 
личков, членове на ШК “Мла- Голмайстори: Гогов в 22 и Ве- преди последния съдийски 
дост” от Босилеград, участваха в личков в 34 минута. Жълти карто- 
Държавното първенство на СЧГ ПИ. Николов и Тричков от “Желю- 
за млади шахматисти, което в ша”, Небойша Соколович от“Мла- 
края на април се проведе в хотел дост".
“Меркур” във Върнячка баня.
Божилов раздели от 13 до 22 7.5, Миладинов 7, Денков 7 (Трич- 
място сред 57 състезатели в ка- ков 7), Крумов 7.5, Стефанов — 
тегорията “момчета до 12-го- (Ставров 7) , Гнгов 7, Гогов 7.5, 
дишна възраст”, а Величков бе Николов 7, Мптов 7, Рангелов 7.5
сред шахматистите, които раз- (Димитров-). В полуфиналната среща от във Вранска баня. В редовното
делиха от 20 до 30 позиция в ка- в Дербито от дъното на табли- тазгодишното състезание за време този мач приключи на-
тегорията “момчета на възраст «ата Д“ата °т6°Ра "°казаха «"«■ Купата на Пчински окръг бо- равно - 2-2\л ресна игра, в която домакините бя- 3 4,., р ° „„от 12 до 14 години, в която ”а „„.добри „ заслужено спечелиха силеградска Младост” отстъ- За отбелязване е, че главни- 
участваха 46 състезатели. 13 ) хрите хочки. Ако бяха по-концен- пи като домакин с 0:1 срещу ят съдия в този мач беше жена 
партии Драган спечели о,о точ- ТрИрани> домашните футболисти фаворита “Динамо” от Враня. -Ясмина Зафирович от Враня, 
ки, отбелязвайки 4 победи, 3 ре- можехада вкарат и повече голове. Единственото попадение отбе- Тя е първата дама, която е съ- 
мита и 2 загуби докато Душко в следващия кръг желюшани са ляза нападателят на гостите дила футболна среща на стади-

• •№. *— Сто“■1! «ЗЯ&ЧЯВ»
---------- —----------------------------------------------------------------------- “Зелените” няма за какво да М. Васев (от 70 мин. С. Пенев),
Гппптия С' 1тхпол(тн се състезаваха стрелци от ОУ “Вук съжаляват, понеже се предста- С. Стойков, Й. Григоров, ■ 
итртна ин^с/ша Караджич” от Пирот и от основно- виха като силен отбор и през Василов, Б. Илич, М. Георги 

* нп „тпрпбишетп “Ушче” в Но- то училище в Димитровград, дока- Целия мач бяха равностоен (от 70 мин. М. Йоич), Д-Ст°' 
то пионерките бяха от ОУ "Свети противник на реномирания шич, В. Владимиров, Л. Д111* 
Сава” от Пирот и от Димитров- състав на “Динамо”. Вранянци (от 46 мин. Б. Воинович) и »• 
ГР1"°училище- в момента са водачи във вре- Насев.
на точкаР (503 "рещу 502) бяха менното "°ДРеждане в Сръб- “Динамо”: Г. РистичВ^Сга 
по-добри от димитровградските ска дивизия и имат огромни менкович, Н. Стоянов • 
стрелци, докато при пионерките шансове от следващия сезон Живич, Н. Трайкович, №• 
димитровградчанките бяха убеди- Да се състезават във Втора ди- павчевич (от 60 мин. 3. ■КР ‘ . 
телни с 525 срещу 493 точки. визия. потич) Й. Ристич, М. Стоян

Поотделно най-добър резултат На финала “Динамо” ще вич, С.’ Джокич (от 46 мин- •
?85ГдС™иаСоколМГсъсаГ7И8тСоЪЧ- лиц^То^ГдруТиГпол^: « ми^Т^

пален сблъсък спечели като нович). 
гост след дузпи срещу “Баня”

Д- С.

-------- Добра игра на
ра на училището “Душаи Радо- II/О П1Д111ЯII !И| 
вич”отПиротс 3:4. Пиротските Ли»11П1Ш11П11 
момчета играха 4:4 с белопа- Жел1оша“ - 
ланския отбор и с една победа и тп»гЬ
едно равенство заеха първо „МладОСШ (I ЮЛСка 
място. Ръжана) 2 : 0 (2:0)

вич изравни.

*В рамките на 9 кръг от ок
ръжната пионерска лига по фут
бол. Пионерският състав на 
“Балкански” като домакин по
беди връстниците си от белопа- 
ланското “Йединство” с 6:1, до
като пионерите на “Желюша” 
като гости победиха съответния 
състав на пиротското “Йедин
ство” с 2:0. В рамките на 10 кръг 
пионерите на “Желюша” побе
диха връстниците си от бабуш- 
нишка “Лужница” на свой терен 
със 7:0. Пионерите на “Балкан
ски” бяха свободни в 10 кръг, по 
се възползваха от гостуването 
на бабушнишкия пионерски 
състав, с който изиграха изоста
налата среща от 8 кръг ма пър
венството. Резултатът бе равен 
- 2:2. Срещнаха се и петлетата 
на “Балкански” и "Лужница”. 
Димитровградските момчета се 
наложиха с 5:2.

*В Димитровград тези дии бе 
проведено окръжно училищно 
състезание по малък футбол. 
Участваха отборите на гимна
зиите и основните училища от 
Димитровград, Пирот и Бела 
паланка. Отборът на димитров
градската гимназия игра 2:2 с 
отбора иа пиротската, докато 
във втория мач срази със 7:1 от
бора на белопаланската. Пи
ротските гимназисти победиха 
с 4:2 колегите си от Бела палан
ка и завоюваха второ място.

Отборът ма димитровград
ското основно училище “Моша 
Пияде” победи отбора на бело- 
паланското училище “Любче 
Шпанан” с 2:1 и загуби от отбо-

В следващия кръг “Младос-

Д. С.

П.Л.Р
сигнал.

Босилеградчани не 

стигнаха до финала
"Желюша": Стоицев 7, Крумов

ви Белград бе проведен финалът за 
Купата на Сърбия по стрелба за 
пионери със серийна въздушна 
пушка.

Между 16 най-добри (8 момче
та и 8 момичета) се класира и мла
дата димитровградчанка Дияна 
Соколова, член на СК “Граничар”, 
която със 177 точки раздели 4-7 
място.

* На 8 май в Пирот се проведе 
окръжното състезание по стрелба 
за ученици от основните училища 
в Пиротски окръг. При пионерите

ки.
п.л?-ДС.
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В с. Лукавица На 8 юни 2006 г. се
навършват 12 
ГОДИНИ от смъртта 
на нашия мил син, 
брат, девер и чичо
АЦА КОЛЕВ 
студент от Димит
ровград

За теб забрава няма! 
Опечалени: майка 

Яника, брат Емил, 
племенник Боян и пле

менница Катя

Осведомяваме роднини, близки и прия
тели, че на 5 април 2006 година ненадейно 
почина нашият мил съпруг, баща, свекър и 
дядоСамоубийство с нож V ^ ! %шМИЛЧО КОЛЕВ 
от ДимитровградВ димитровград

ското село Лукавица 
в неделя в късните 
вечерни часове се 
случи трагедия, ко- 
гато 57-годишният

Г.врата, но смърто
носни се оказали На 14 май се навършват 40 ДНИ от 

смъртта му. По този повод ще отслужим 
панихида на гробището в Димитровград от 
10 часа. Каним роднини и приятели да ни придружат.

Нека всички, които го познаваха си спомнят за неговата доброта, работли- 
вост и грижовност!

Опечалени: съпруга Яника, син Емил, снаха Биляна, 
внук Боян и внучка Катя

повредите на гръ
дите, относно сър
цето, които си на-

инструктор по кор- Инструкторът се
муване Иван Гогов убил на ливадка
се самоуби с нож. над къщата си.
Окръжната прокура- Постъпката на
тура от Пирот нало- Гогов вцепени цяла
жи да бъде извършена ау- Димитровградска община, 
топсия на трупа на нещас- Хората ще го помнят като 
тния лукавчанин. Според добър човек, който

ножа.

Навършиха се ШЕСТ ТЕЖКИ И ТЪЖНИ МЕСЕЦИ от 
преждевременната смърт на нашата мила и непрежалима

ВЕНКА ЙОРДАНОВА 
(1962-2005)
учителка от Босилеград

Панахидата ще отслужим на 13 май с начало в 
11 часа на босилеградските гробища. Каним 
приятели и близки да ни придружат.

Коварната болест те откъсна от нас и там, къ- 
дето ти отиде, болка няма. Тя, тежката болка, в 

сърцата ни остана и вечно ще тъжим по теб.
Вечно опечалени семействата Йорданови и Божилови

Обява
Поради факта, че пред

приятието (цехът) „Циле“ 3 
Димитровград, където офи
циално съм заета като дип
ломиран юрист, не работи 
почти от Нова година и 
следователно не дава зап
лати и каквото и да е тру
дово възнаграждение, прину
дена съм чрез обява да по
търся работа, за да мога 
да преживея.

Напомням, че ще приема 
всякаква работа, включи
телно и чистачка.

с НИКОГО
компетентни лица от проку- не се е скарал и на никого не 
ратурата, резултатите пока- е напакостил. Голям е броят 
зали, че става дума за самоу- на тези, които той е научил 
бийство. Гогов имал рани на да станат шофьори.

Б.Д.

фотооко

Смешна" обяваа
Тъжен помен
На 19 май се навършват ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на на

шия мил съпруг, баща и дядог .. Лидия Антова 
Площад "Строшена чешма" 3 

18320 Ди

няколко десетилетия 
се завърна от Слове
ния във Верзар и от ла- 
ни започна да се зани
мава с животновъд
ство, просто му е ну
жен овчар. Пускал 
обяви по Радио Ца
риброд, но никой не се 
обадил. След това за
лепил една такава обя
ва в чаршията. Напи-

НИКОЛА ЯНКОВ 
от с. Пъртопопинци

митровград 
г. 0101362-630

О&ЪАРА 1
тел

В сърцата си ще пазим спомените за кроткия, 
умен и добър човек.

Почивай в мир!Съобщение :
н

Съпругата Сливка и синът Иван 
със семейството сиАбитуриентите на ди

митровградската гимназия | 
от випуска 1955|56 година 
ще честват половин век от 
зрелостния си изпит на 3 
юни т. г. в Димитровград. 
Канят се всички гимназис
ти набор 1937 г. да присъс
тват на срещата. За пове
че информации звънете на 
Горян Велев по телефоните || 
0101362-779 и 063|70-63-770 или !; 
на Лепиш Димитрова по те- : ] 
лефон 010|363-966.

_ илШШЖ
К Възпоменание

На 4 май т.г. се навършиха 15 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата майка и баба
ВЕРКА ВЕЛЕВА 
от с. Лукавица

Вечно ще живееш в спомените ни за твоята 
безгранична обич и всеотдайност към нас.

Спи спокойно вечния си сън с татко ми и брат

II
Nсал го просто, по на 

шенски. Дали е тряб 
няколко дни беше залепена на вал да напише: “Тражим чоба 
една витрина в Димитровград- нина” или “Потребан )е пас 
ската чаршия, предизвикваше тир” или “Нуждая се от ов 
предимно смях у минувачите, чар”... Как е трябвало да напи 
Но наистина ли е смешно? На ше, за да не бъде смешно? 
Стефчо Младенов, който след

Тази обява, която допреди

Б.Д. ми!
Твоите: Горян, Ратко, Александър и Биляна с Мила и

Драган

Съставил: Драган Петров
Съобщаваме на роднини и приятели, че на 20 май 2006 г. 

(събота) от 10,30 часа на Новите гробища в Ниш ще отслужим 
панихида по случай ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на на
шия скъп и непрежалим съпруг и баща

СТАМЕН МИЛЕВ 
(1924 - 2005)
инженер от Ниш, роден в е. Долна Любата 

Никога няма да забравим твоето благород
ство, доброта и обичта, с която ни обграждаше. С 
много тъга и признателност се прекланяме пред 
светлата ти памет. Почивай в мир!

Съпругата Мирослава и децата Ана 
и Владимир

ВОДОРАВНО: 1. Малко на
селено място. 4. Малкото на 
котка. 8. Мярка за електри
ческо съпротивление. 10.
Модел на “Лада”. 11. Който 
се движи пеша. 14. Вид па
пагали. 15. Страна в Цен
трална Америка. 16. Вид му
зикално произведение. 17.
Първата нота. 18. Югоизто
чен вятър по поречието на 
река Дунав. 20. Първият ле
тец (мит.). 21. Град в Маке
дония. 23. Малка рекичка.
26. Горна дреха без ръкави.
27. Българско мъжко име.
29. Място, защитено от вя
тър. 31. Турски пари. 32.
Орган на зрението. 34. Мю
сюлманско мъжко име. 35.
Област в Испания. 37. Крал в 
произведение на Шекспир. бръснене 9. Голямо жела- Словения. 27. Приспособле- 
38. Завод в Пирот. 39. Елена н^е 10 Белградски футбо- ние за навиване. 28. Река 
Николова. 40. Модел руски лен' отбор 11 Дим. 12. между Албания и Черна го- 
самолети. 41. Град в Бела- Експеримент. 13. Импера- ра. 30. Последна дума на мо- 
руо. 42. Тежко метално прие- {5 пощенска пратка, литва. 31. Вид цвете. 33. Сто-
пособление за задържане на 18 малко помещение в жи- лицата на Украйна. 35. Връх 
плавателен съд. лище. 19. Сложен уред. 22. на Стара планина. 36. Марка
ОТВЕСНО: 1. Сгъстен със Част от горна дреха. 24. Връх прах за пране. 38. Река в 
захар плодов сок. 2. Първата на житен клас. 25. Град в Италия.
жена (библ.). 3. Шестата но-
та. 4. Продълговато парче и^ШНЯСТ?Я1ТИДчЯпТ7:»г»--г*д-.Г';-№ 
месо, печено на скара. 5. Ря- 1 омоним. 6. Ват. 10. Рем. 11. Мазол. 13. Кале. 15. Ил. 16. 
дък компот от сливи, круши, Барел. 17. Мурат. 18. “Нолит”. 19. Дукат. 20. филия. 21. Ми- 
ябълки. 6. Лично местоиме- ЛЖН 23 Пекин 24. Голеш. 25. Не. 26. Анод. 27. Сонет. 28. 
ние. 7. Екот, ек. 8. Спирт, дуив 29 тил. 30. Караманица. 32. Ек. 33. Тераса. 34. Арад. 
който се използва след 35. Стефани. 36. Ери.

А

I
I

/

Тъжен помен
Осведомяваме роднини и приятели, че на 6 

'к ар «й април 2006 година почина нашият мил баща и 
тъст
ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ 

ДД от Димитровград
На 15 май се навършават 40 дни от кончината 

му. Панихидата по този повод ще отслужим на 
същия ден на гробището в Димитровград от 11 часа.

Опечалени: син Иван, дъщеря Златица 
и снаха Леонка

На 13 май 2006 г. се навършват 40 ГОДИНИ от смъртта на 
нашия обичаи и непрежалим син и брат
ДРАГАН ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ - 
Звонският вундеркинд 
(1959 - 1966)

Времето не може да заличи нашата голяма скръб. Дълбоко 
в сърцата си пазим скъп спомен за теб.

От най-близките
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Манчин рабуш
* гед л ляМ ьшшш>

.'1

грвй
Т I ЯГИГТ^7 ■ Манчо, ти се муваш на све стране, чу.

1Д5Т ' йеш и това що другьи не чую или нече 
1^ д да чую, видиш и това що другьи не виде 
'или нече да виде, на би те молил нещо да ми 

разясниш! - запе ме онядан насред новият пазар 
Джурджа Боровскьи.

- Немой да ме валиш, оти че се поразим! Я съм научил 
час почас да ме дърпаю за уши, да ми подсипую воду 
под ногье, а понекигаш и тежко да ми се заканьую... Ама 
айде кажи кво те мучи, па ако знам, че ти кажем!

- Нема да заобикалям, а. че те питам направо! Нашето 
градче град ли йе или йе село?

- Па не видиш ли, пише му ДимитровГРАД? Значи град
йе... .

- Ма и децата пишу на тарабете нещо, ама това нейе 
онова що пише. Мене ме интересуие кико га ти видиш: 
кико град или кико село?_

- Па право да ти кажем: йеднуш га видим кико град, а 
после малко кико село...

- Е съга га заубавимо, ти у политичаре ли че идеш?
- Ещо?
- Па они тека орате: округло па на кьоше, тека ие, ако 

га узнеш тека, а нейе тека, ако га узнеш онака! Добре де, 
айде ми кажи кико га видиш ко град, а кико ко село?

-Па град йе Джурджо, по онова кико изгледа чарпшя- 
та, а она горе-доле добре изгледа. Имамо модерна гара, 
истина не се знайе дали тия или ония влак че пойде и 

че пойде, па имамо модерну спортну залу, истина 
не се знайе кита че проработи, ама тува йе, сетик-

*Секс тигриците на
литат на силни гра
дуси, бираджийките 
са досадни.

Изборът на питие ще ви под
скаже много неща за дамата, 
която сте поканили, твърдят 
психолозите. Те са изградили 
точен психопортрет на жените 
в зависимост от това какви на
питки предпочитат.

Жена, която си избере пор
токалов сок, е по-опасна от 
тайнствен мъж. Такива дами 
искат да държат всичко под 
контрол и гледат на мъжете 
отвисоко, като на деца. Те са
мите отдавна са пораснали и 
не се занимават с глупости ка
то пиенето.

Ако пожелае шампанско - 
значи опитва да се представи 
за стилна или пък за познавач 
на тази напитка. Такава жена
не е оригинална и едва ли ще 
прояви въображение в леглото. кита 

йоще
ье некига че нъу се отворе вратата и да не ти изреджу- 
йем кво све имамо, оти по това що имамо, истина смо 
градче.

- Добре, а по кикво ти личи на село?
- По народат и по поведението му!
- Бъш ме интересуйе кико изгледа градскьи, а кико 

селскьи народ?
- Ооо, за това може да се напише цел роман!
- Мани романьете, кажи ми нещо по-конкретно!
- Конкретното че сретнеш на сваку крачку! Градската 

жена кита излезне да купуйе у чаршиюту се издокара, 
напудри и нацьрви, стегне си сисете, па тъгай излази! А 
селската жена, щом се изпили из креветат, намъкне па- 
пуче и по пеньоар иде до ггьрвуту продавницу и се ка- 
пърчи кико кьуран. Не знам знайе ли дека тека може да 
се оди из ижу куде никой те не види и дека тая дрея йе 
само за дома! Второ конкретно: “Комуналац” йе натурал 
контейнери за боклук по неколко за сваку улицу. А я 
излезни малко по путищата къмто польето или къмто 
гарата, боклуци колко очеш! Айде че простим на тия що 
завърлъе боклулат до контейнерат, може да йе пълан 
или не може да га отворе оти су сипали жар па изгорела 
гумата, ама да изкараш целу приколицу боклук и да ис- 
тресеш до путат на некою ливаду или ньиву, е това се 
каже селскьи менталитет, ако не си знал! Трето конкрет
но: колко дути трошише дървчетията и това у самият 
центар, пред общинуту? И нема никой винован! Нечу да 
ти оратим за претурените контейнери, за потрошената 
кошчетия и за друтъе поразийе... По това ми личи на се-

Ако си поръчва силни алко- поканили на среща, пожелае 
Ако избере вино, може би Холни коктейли, вашата прия- бира, забравете за романтика- 

сте късметлия. Вашата избра- -[елка ви обърква всички карти, та - тя изобщо няма намерение 
ница е наясно с чувствените Нейната непредсказуемост ще да влиза в любовни отношения 
удоволствия. По типа вино мо- ви смущава още много пъти. В е вас. Поне в близко време. За- 
же да разберете как би се дър- спалнята обаче с нея ще опита- това пък желанието да изпиете 
жала с вас в спалнята. Колкото те всичко, което е възможно, по бира заедно означава, че вие 
по-силно е виното, толкова Госпожиците, които предпочи- сте я заинтересували като лич- 
по-агресивна е жената. Ако й тат Лонг дринк, са доста неуве- ност. Да я завоювате без инте- 
харесва по-сладко вино, тя е рени натури. Затова пък лесно лектуален потенциал е трудно.

Коняк избират жени, доста-по-мека и податлива. се подават на възпитание - от 
Доколкото примижава във тях кат0 от пластелин може да тъчно самотни. В повечето 

възторг от гъстия и сладък оформите желаната любовни- случаи такава жена плаши мъ
жете. Тя има много чувства, в 

Ако госпожицата, която сте секса е необуздана и отчаяна.
Ако ви казва, че й е все едно 

какво ще пие, напийте я. Трезва

ликьор, госпожицата явно се ца. 
преструва. Опитва да се пред
стави за артистична натура.

Нашенски историйки или не, след два часа тя ще е в 
леглото ви, но дали ще получи
те удоволствие от това е друг 
въпрос.

Когато на вашия въпрос 
“Какво ще пием?” дамата от
говори “Оставям да изберете 
вие”, това значи, че тя всъщ
ност иска да научи кой сте вие. 
А това ласкае.

Подслон за керемиди
В началото на 60-те години на XX век домакинствата в бо- 

силеградските села масово започнали да свалят старите 
мени покриви и да покриват къщите си е керемиди.

Някой горнотлъминец, който също решил да си подмени 
на известния босилеградски шофьор Миле

сла-

покрива поръчал 
Тончев, който по това време бил водач на камион в АТП, да 
му докара керемиди от Вранска баня. Понеже до махалата на 
поръчителя не бил прокаран път за камиони, уговорката била 
керемидите да бъдат докарани до Серафимовата воденица 
край главното шосе, което води към Караманица.

На договорената дата Тончев докарал керемидите, а гор- 
нотлъминецът и няколко негови комшии ги стоварили от ка
миона и ги подредили край пътя. И веднага започнали да пра
вят за тях подслон от папрат и клони, за да ги завардят от ва
лежи!?

Шофьорът упорито ги убеждавал, че е излишно да правят 
подслон за керемидите, понеже когато ги сложат на покрива, 
те непрекъснато ще бъдат изложени на валежи, но те не му 
обръщали внимание и направили подслона!

ло!
- Значи, народат йе винован!?
- Па и винован йе. Свата убавиня коя се прайи у градът 

йе за ньега, а не за гоейе и за странци, оти они и без това 
не свърчаю у градът...

- Е, тува грешиш. Не видиш ли дека кита требе да дой
де некой големъц, све живо се размърда - поправляю се 
тротоари, кърпе се дупкьете по улицете, чак и прайе пу- 
тшца...

- Я стани Джурджо, малко! Ти кита чекаш да ти дойду 
гоейе не удариш ли дебело чистенье по дома, а? Нема 
гьи дочекаш със сметен боклук зад вратата, нали?

Джурджа само ману с руку и не рече нищо.

Защо
купимо
колата! Манча

Записал Петър Рангелов От помещенията, където се г 
раздава хуманитарната по- ■ 
мощ, излиза жена с два плика ■ 
брашно и захар, 3-4 бутилки • 
олио и други неща, които ед- | 
вам носи. Пред вратата я чака : 
мъжът, когото тя остро мъм- ■

Народни мъдрости
Мисионер и лъв *Ако будалата знае, че е будала, два акъла би имала.

*Я глупавият е умен, когато го хвалят.
*Когато глупавият може, умният не иска.
*Лесио е плитка бара да замътиш и будала да разсър
диш.
*Който няма, на този и царят не заповядва.
*По-лесно е да бъдеш юнак, отколкото човек.
*Умният мисли какво казва, а глупавият казва каквото 
мисли.
*По-тежко е да бъдеш сам, отколкото сиромах. 
*Плешивият се гордее с шапката си, а лудият със сила
та си.

Мисионер в Африка излезнал от селото на туземните, за да се 
поразходи. Омаян от девствената природа и прекрасния ден, 
той навлязъл малко по-дълбоко в саваната и за нещастие срещ
нал един стар лъв. От голям страх мисионерът паднал на колене 
и започнал да се моли. За голямо учудване, и лъвът направил съ
щото!

- Но... как..., и Вие ли сте християнин? - попитал недоумява- 
ЩИ-ЯНе! просто искам да благодаря на Господа за добрия обед!

ри:
- Защо купимо колата, реко 

ли ти дека требеше да дойдемо 
с ньи, а не са да мъкнемо у рук-

Разказал Виктор Йосифов, 
случайно присъствал

ье!
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