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* Цена 15 дин.Вестник ма българите в Сърбия
Кощуница посети Вашингтон и Ню Йорк 150 години отОли Рен: раждането на 

Никола ТеслаКомпромисно 

решение за Косово 

е най-добро
СърбияС посещението си във Ва

шингтон 
телят на Сърбия Воислав Ко
щуница започна нова външно
политическа “офанзива” с цел 
да се намери компромисно ре
шение за Косово.

В разговор с шефката на аме
риканската дипломация Кон- 
долиза Райе сръбският преми
ер подчертал готовността за 
всякакъв компромис, който не 
е на вреда на териториалния 
интегритет на Сърбия. Важнос
тта от изнамиране на компро
мисно решение за Косово Ко-

министър-председа-
Европейският съюз иска 

да помогне на Сърбия да пос
тигне пълно сътрудничество 
с Хагския трибунал, за да мо
же правителството в Белград 
да осъществи целта си за 
по-близки връзки с блока, ка
за в интервю за Ройтерс евро- 
комисарят по разширяването 
Оли Рен. Той посочи, че 
сръбският премиер Воислав 
Кощуница ще посети на 16 
юли Брюксел, за да разгова
ря с високопоставени пред
ставители на ЕС за “пътната 
карта” към пълно сътрудни
чество с трибунала в Хага.

“Премиерът Кощуница ка
за, че сръбското правител
ство ще изготви план за дей
ствие за постигане на пълно 
сътрудничество с трибунала, 
което би трябвало да доведе 
до арестуване и прехвърляне 
на Ратко Младич в Хага. Поз- 
дравлявам това решение на 
сръбското правителство и 
сме готови да помогнем на 
Сърбия за постигане на ней
ните цели”, посочи евроко- 
мисарят.

на отговорност към нашитепремиер посочи, че независи- 
щуница повтори и в разговора мостта на Косово сигурно ще 
с американския вицепрезидент бъде възприета като преце- 
Дик Чейни. дент, който би насърчил подоб-

На срещата той представил

граждани и народи, за да пред
ложим нови визии на Сърбия и
Хърватия в Европа”, каза Та-
дич.ни искания в други части на 

предложението на Белград за света, посочва АП. 
предоставяне на съществена

“В Хърватия искаха да заб
равят Тесла като сърбин. Па
метника му в Госпич беше

Паметникът на Никола 
Тесла в СмилянСъс срещата с Дик Чейни 

сръбската об- премиерът Кощуница приклю
чи посещението си във Вашин- 

Асошиейтед прес цитира гтон, а след това в Ню Йорк 
предупреждението на Кощуни- присъства на заседанието на 
ца от пресконференция във Ва- Съвета за сигурност на ООН, 
шингтон, че Косово може да се на което специалният пратеник 
превърне в “постоянен фактор На ООН за Косово Марти Ахти- 
на нестабилност” на Балкани- саари информира членовете на 
те, ако получи независимост.

В статия, публикувана във в. рите за Косово.
Вашингтон пост, сръбският

автономия на
взривен, а родната къща запус- 

По повод 150-годишнината тяла. Но сега всичко се възоб- 
от раждането на великия Нико- новява и много съм доволен за
ла Тесла в родното му село ради това и заради факта, че 
Смилян (Хърватия) е открит хърватско-сръбските отноше- 
Мемориален център и памет- ния стават все по-добри. Точно 
ник, в присъствието на прези- от Тесла можем да научим, че 
дентите на Събия и Хърватия нациите и отечествата не вина- 
Борис Тадич и Стипе Месич и ги са едни и същи и че трябва 
на хърватския премиер Иво Са- да сме равноправни, без оглед 
надер. от коя сме вяра или нация”,

Борис Тадич каза на тържес- подчерта Стйепан Месич. 
твото в Смилян, че и Сърбия и В родната къща на Никола 
Хърватия са имали велики хо- Тесла в Смилян бе открит Ме
ра, които са много допринесли мориален мултимедиен център 
за съвместното минало на два- с опитна станция, в която е по- 
та народа, докато днешните местен прочутия трансформа- 
първенци имат особена отго- тор на Тесла, 
ворност пред гражданите, за да 
ги подготвят за членство в “ев- раждането на Тесла паметници 
ропейското семейство”.

“В началото на 21 столетие и

ласт.

съвета за напредъка в прегово-

_______Сръбско-българско военно учение ;

По повод век и половина от

на великана на световната нау
ка са открити и край водопади- 

ата ар- президентът Стйепан Месич и те на река Ниагара, както и на 
премиерът Иво Санадер и аз, летището в Белград, което от 
Борис Тадич, и премиерът Во- неотдавна носи неговото име.

В присъствие на високопоставени военни ръ- един моторизиран взвод на 211-а бронетанкова ислав Кощуница имаме особе- 
ководители от двете страни, водени от начални- бригада на ВС от Ниш и на 9-а бронетанкова 
ците на генералните щабове: генерал-майор бригада на БА от София показаха уменията си ^ _ _
Здравко Понош на Армията на Сърбия, и гене- при опазването на мира по стандартите на ООН. жСЛбОиЗШиЯт бпОЙ НЯ 25 яКр\/гт
рал Златко Стойков на Българската армия, по ---- - ■ — ■ ■ —;------  ' ^ ' Г

(Наето 21 Л__ N Уважаеми читатели, поради заминаването ни на
V к- ) колективна годишна почивка, следващият брой на

вестника ще излезе на 25 август. Редакцията ви по- 
желава приятно и успешно лято!

* На полигона „Меажа“ недалеч от Аескобац в сряда се провед 
местно учение на войници от Армията на Сърбия и Българск 
мия под название „Партньорство 2006".
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Чрез разбирателство до приятелство I

ттштш(От стр. I) Сливница, вече 
с месеци си кон
тактуват и си 
пишат взаимно, 
добави той.

Застъпващи
ят началника на 
Генералния 
щаб на Войска
та на Сърбия 
генерал Понош 
посочи още три 
твърде значими 
измерения: “На 
политически 
план двете дър
жави развиват 
изключително
добри отноше- Генералите Стойков и Понош: Високо 
иии, а двете ар- професионално изпълнение па постапспи- 
мии вървят по 
този път. Вто-

Штт

те задачи
рият ни прио
ритет е регионалното сътрудничество, на това учение военната дс- 
поради което за догодина планираме легация на България прик- 
тристранно мероприятие с участието лючва тридневното си офи- 
на румънски войници и офицери, а тре- циално посещение в Сърбия, 
тото измерение е да се подготвяме за генерал Стойков каза, че е 
участие в международни усмирителни удовлетворен от гостопри- 

.. _ мисии по стандартите на ООН и НАТО, емството и програмата.
Мероприятието съдържаше стрелба което беше и тема на това учение, каза 

с огнестрелно оръжие, контрол на ци- той и добави, че "големият практически Понош оценихме, че мероп- 
вилни лица и служители на ООН при 0пит на Българската армия в това от- 
преминаването на пункта, справяне с 
контрабандисти на оръжие в охранява
ния район, отбрана на пункта от напа-

- С колегата си генерал

риятията по плана за двус-
ношение е много ценен за нас".

- Аз съм впечатлен от професиона- изпълняват в определеното 
лизма, който показаха войниците и офи- време. Разговаряхме и по из- 

дение на терористи, унищожаване на церите, както и от изградената учеб- вършения 
нелегален пункт и охрана на конвои с но-материална база 
международна хуманитарна помощ.

транно сътрудничество се

стратегически
на тоя полигон, ка- преглед на ГЩ на армията

за началникът на Генералния щаб на на Сърбия. Според мен и Наравно с мъжете: Весела и Даниела от 
Целта на учението беше обмен на опити БА генерал Златко Стойков и изрази моята делегация, ГЩ на ар- БА със Светлата (в снелата') от ВС 
във връзка с международните хумани- дълбоката си увереност, че стартирало- мията на Сърбия е на прави-

то планиране на “Дунавски страж 2007" лен път когато става дума затарни операци и опазването на мира.
- Ние изобщо не се съмнявахме, че 

нашите войници и офицери ще изпъл
нят предвидените задачи на високо 
професионално равнище, заяви гене
рал-майор Здравко Понош. По-важно
то според мен е фактът, че постигнахме 
високо ниво на взаимно разбирател
ство, уважение и приятелство, защото 
разбрах, че накои от командирите, учас
твали в миналогодишното учение в

и Освен висшите офицери от двете

п ‘ людаваха и българският посланик в
Откровено Белград Георги Димитров и военни-
споделихме на- ят пратеник Красимир Петров. 
шия опит в то- -Най-много се зарадвах, когато 
ва отношение и видях, че при всяко сменяне на по

зициите си, вониците от България 
и Сърбия си подаваха ръцете един 
на друг. Това е истинско постиже
ние и добра основа за всички бъде
щи мероприятия, каза Петров.

реформите
Генерал Понош прави преглед на почетния взвод

не се притесня
вахме да спо
делим и накои 
от нашите про
пуски,
бяха допуснати 
по време на 
кандидатства-

I учрннр нп нето ни за участие в програмата “Пар- Дължат двете съседни страни, Републи-
ттпи ппйгки тньорство за мир” и пълноправно член- ка България и Република Сърбия да ра- 

' ство в НАТО. Разговаряхме и за обмя- ботиме в името на добросъседските от-
нана на офицерски кадри наши да се ношения, така че поколенията, които 
обучават във вашата академия и обрат- ще Д°йДат след нас, да се радват на

добрите взаимоотношения и свободно

които

как то се пренася на подчинените ни. 
Тези взаимоотношения трябва да про-тристранно

1 на България, 
« Сърбия и Ру- 
} мъния, ще бъ- 
3 де на още по- 

високо ниво.
Тъй като с 

* присъствието

но.
Смятам, че днешното събитие показ- да преминават т.нар. условна граница,

подчерта генерал Стойков.ва как на практика се реализира това, 
което ние говориме в нашите офиси и В. Богоев

Семинари по български 

език за учители
Без напредък в 

преговорите за статута 

на Косово В организация на Ми
нистерството на образо- българите в Сърбия в съ- разноските за този в БуР' 
ванието и науката на Ре- действие с Държавния де- гас ще поемат учителите, 
публика България от 1 до партмент за усъвършен- 
14 август в Бургас ще се стване на учители от Со- Според официални 
проведе семинар по бъл- фия в началото на август в данни след записването 
гарски език за учители от българската столица ще на учениците, 16 първо- 
български произход, кои- организира едноседми- лачета в Босилеградско 
то живеят извън граници- чен семинар по български от следващата учебна го
те на България. В семина- език за начални учители дина ще се учат на май- 
ра ще участват и 15 учите- от Основното училище чин български език. В у411 
ли от основните училища “Георги Димитров” в Бо- лището узнаваме, че 9 о 
в Босилеград, Божица и силеград, които от след- тях са в Босилеград,чет 
Клисура. Освен лекции и ващата учебна година ще ри в Райчиловци и по

Националният съвет на еме НС, докато част от
Сръбските представители обвини- кович-Ивич обвини също междуна- 

ха албанската делегация и междуна- родната общност, че не обръща вни- 
родните преговарящи за липсата на мание на хуманитарната ситуация в 
напредък в преговорите за статута на Косово. Тя каза, че над 900 души са 
Косово. Сегашното състояние на били убити в областа, откакто ООН 
преговорите се дължи на липсата на пое контрол над нея през 1999 г., без 
гъвкавост на косовските албанци и на никой да е подведен под оговорност 
международната общност, каза пред за тези убийства. Близо 250 000 сърби 
журналисти във Виена Санда Рашко- и представители на други неалбански 
вич-Ивич, председателка на Коорди- малцинства в Косово напуснаха об- 
национния център за Косово.

Преговорите за статута на Косово срещу сърбите зачестиха, след като 
започнаха в края на февруари във Ви- Белград и Прищина се договориха 
ена и не са довели до никакъв коикре- през есента на 2005 г. да започнат 
тен

ластта от 1999 г. насам и нападенията

упражнения, в рамките на провеждат обучение на но в Църнощица, 
семинара ще бъдат орга- майчин български език.

Разноските за семина-
и Долно Тлъмино.резултат до момента. Санда Раш- преговори, добави Рашкович-Ивич. П-Л-р‘низирани и културни 

програми. ра в София изцяло ще по-
—шятвят
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д-р Драган Каменов, началник на 
психиатричната слуЖба към 
Здравния център 6 Пирот;_____

Ш:Мълния изпепели ферма за овце в Смиловци ; ■-

Животът върви напред
* Дбадесет години този обект зееше празен, аз го уредих 3а две години, 3 
се случи ето това - всичко изчезна 3а броени минути, оплаква се собств' Броят на

амбулаторните 

прегледи се 

увеличава

а да ми 
еникът

Миналата неделя Жика
Джорджевич, смиловчанин по 
рождение, и съпругата му Ми- 
лованка работели в двора на 
някогашния овчарник на“Сто- 
чар” над село Смиловци, 
миращ се в полите на Видлич. 
Денят е хубав слънчев, с обла
ци тук-там.

Изведнъж започват да падат

на

кова от социалната структура, 
колкото от структурата на лич- 

генетиката й, което

Началникът на психиатрич
ната служба към Здравния цен
тър в Пирот невропсихиатърът 
д-р Драган Каменов сподели, 
че нараства броят на пациен
тите, търсещи помощ от амбу
латорната психиатрична служ
ба. Това потвърждава статис
тиката, която сочи, че от нача
лото на годината до края на 
май около 4350 души са потър
сили амбулаторен преглед. 
През изминалите две години в 
психиатричната служба са 
преглеждани около 3000 паци
енти годишно. Доколкото тен
денцията от първите 5 месеца 
на 2006 г. продължи, до края на 
годината ще бъдат регистри
рани над 8000 прегледи, което 
ще представлява увелечение от 
над 100 процента.

Сведенията сочат и това, че 
през първите пет месеца на 
2005 година е имало 146 хоспи
тализирани пациенти, докато 
през същия период тази година 
техният брой е бил 173.

За увеличаването броя на хо
рата, търсещи помощ от пси
хиатричната служба, д-р Каме
нов каза: “Причините са пове
че. Някои, от тях са времето на 
прехода, несигурността и ек
зистенциалната застрашеност 
на хората. Чувството на екзис
тенциална застрашеност пре
дизвиква увеличаване на опре
делени категории на душевни 
разстройства, но не и до увели
чение на всички душевни бо
лести. Преди всичко се увели
чава броят на пациентите в т. 
нар. кризисни състояния, кои
то предизвикват появата на 
страх, чувство на безперспек- 
тивност, липса на воля и други 
затруднения. За щастие, кри
зисните състояния най-често 
минават и са относителни. С 
наша помощ пациентите могат 
успешно да се възстановяват 
от тях. Другата причина е не
контролирано взимане на ме-

едри капки дъжд, а минута след 
това - силен гръм. Гръм от яс
но небе, дето казва народът. 
Секунди след това Милованка 
забелязва пушек от овчарника 
и след броени секунди пос
тройката е в пламъци. Опитите 
пожарът да бъде загасен с мар
куча от собствения водопровод 
са безуспешни и хората се 
опитват да спасят каквото мо
гат. Извличат агрегата за про
изводство на ток, но машината

Така изглеждаше овчарника преди пожара

сграда, която е свързана с ов
чарника. Останали са облицо
ваните с дърво тавани, но гре
дите отгоре са изгорели.

Жика Джорджевич е роден в 
Смиловци през 1952 година. В 
родното си село завършва ос- 
молетка. До 2003 година рабо
ти като частен хлебопекар в 
Пирот, където и днес има фур
на. През 2003 година купува ов
чарника от “Сточар”, ремонти
ра го и през 2004 година вкарва 
първото стадо от 10 овце и 30

ността и 
означава, че от душевните бо-Гръмотевица уби човек в 

босилеградското село 
Млекоминци_______

Петдесетидеветгодишни- 
ят Владимир Трайков от 
Млекоминци, махала Шу- 
парци, загина на място след 
удар на гръм на 9 юли.
След като бурята, която то
зи следобед захвана една 
част от Босилеградско, мал
ко стихнала, Владимир из
лязъл в двора, където бил 
улучен от мълнията. П.Л.Р.

за доене на 
пламъците. За щастие пладне е 
и овцете са някъде на паша, та
ка че нито една не е пострада-

козите остава в

за броени минути.
-Каво правиш с млякото?
-Досега сами се справяхме, 

правехме сирене. Сега няма къ
де, но Зоран Николов, собстве
ник на млекарата “Стара пла
нина” от вчера взима млякото, 
около 150 литра на ден. Благо
дарен съм му за това.

Въпреки сполетялото го не
щастие, Жика и съпругата му 
са оптимисти — решени са да 
продължат да се занимават с 
отглеждане на овце и кози и не 
се отказват от намерението си 
стадото да нарастне до триста 
бройки. И макар че общината е 
направила застраховка на ста
дото, не би трябвало да се спре 
само на тази помощ, имайки

д-р Драган Каменов

лести могат да страдат и бога
тите, и бедните. Все пак може 
да се каже, че определени бо
лести “принадлежат” на бога
тите, или на бедните слоеве в 
обществото. Кокаинската за
висимост е известна като бо
лест на богатите. За алкохолиз
ма преди се е смятало, че е бо
лест на социалната маргина, 
но днес от него страдат и бед
ните, и богатите.

На въпроса може ли да даде 
рецепта за поддържане на ду
шевното здраве д-р Каменов 
дава отрицателен отговор и 
добавя: “Душевното здраве е 
детерминирано от по-голям 
брой фактори, чието естество 
не е само биологическо, но и 
генетическо, психологическо и 
икономическо-социално. Мен- 
талното здраве на всяко отдел
но лице зависи от неговото 
наследство, неговата психоло
гическа структура или архитек
тура, която пък от своя страна 
е обусловена не само от 
ледството, но и от личното 
развитие в ранното детство. 
На всички тези фактори човек 
не може да влияе своеволно, но 
затова може да се старае да не 
злоупотребява с алкохола и 
дрогата, да се обади без при
теснение в психиатричната 
служба при появата на първите 
субективни 
затруднения, като по тоя начин 
развитието на душевните бо
лести би можало да се смекчи

От овчарника с площ 700 м! не е останало нищо
програмата за развитие на сел
ското стопанство получава 40 
овце от общината. Събира от- 
тук-оттам и в момента, когато 
го сполетява
стадото си има 100 овце и 120 
кози, с намерение да увеличи 
бройката на триста.

-Какво сега?
-Животът върви напред! Не 

се предавам, казва Жика. Раз
читам на застраховката от об
щината, на всякакъв вид по
мощ, но най-много разчитам 
на себе си и на семейството. 
Благодарен съм на внучките на 
баба Вилданка от Смиловци, 
(те живеят в Панчево), които 
ми предоставиха двора и ов
чарника и сега там ми нощува 
стадото. Дано успея до зимата 
да направя нов овчарник. 

-Какви са щетите?
-За щастие, стадото остана. 

Изгоряха общо 700 квадрата 
помещения, към 3000 бройки 
балирано сено, около 4 м1 дъс
ки и приготвени греди за нов 
овчарник, кухненски елементи, 
които току-що бяхме докарали, 
моторен трион... А бе, щетите 
са големи, но дано се посъвзе- 
мем. Двадесет години този 
обект зееше празен, аз го уре
дих за две години, за да ми се 
случи ето това - всичко изчезна

нещастието в

Колкото и да има работа 
със стадото и млякото, 
домакинята е имала вре
ме и за цветя. Този цъф
нал “мушляк” е устоял 
на пламъците като сим
вол на упоритост, “нас
ледена’^ стопаните

Жика и Милунка пред 
опожарената къща, в ко
ято са живеели. Сега жи
веят в мазето

Алармират по ОЗМ-а по
жарната в Димитровград, коя
то пристига след около поло
вин час. Потърпевшите казват 
“бавно”, пожарникарите 
ват, че 15-те километра с цис
терна пълна с вода не е можело 
по-бързо да изминат. Пристига 
и цистерна от “Комуналац”, 
събират се и жители на Сми
ловци, но за старата сграда на 
овчарника няма помощ. Тя се 
срива и изгаря до основи. Изга
ря и покривът на жилищната

ме

дикаменти от групата на седа- 
тивите. Именно поради този 
факт с постановление на здрав
ното министерство на Сърбия 
са въведени нормативи и стан
дарти, които предвиждат за
дължителни

каз- предвид настоянията животно
въдството да стане една от 
стратегическите развойни на
соки на общината. Трудолюби
вите членове на семейство 
Джорджевич от Смиловци в 
този тежък за тях момент не би 
трябвало да се почувстват 
изоставени.

психиатрични 
прегледи при предписването 
на тези медикаменти.” психологически

По отношение на възрасто
вата и социланата структура на 
заболелите д-р Каменов казва, 
че душевните болести по прин
цип не са детерминирани топ

или в някои случаи да се пре
махне. Б. Д.А.Т.
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Пламен Орешарски:Призив на Първанов към управляващата коалиция

Нужни са милиарди лева 

за пътната инфраструктураЗа поетапно повишаване 

на доходите от пенсии На България ще са й нужни десетки милиарди лева инвести
ции в пътната инфраструктура, не за да се изравни, а за да дос
тигне сегашното ниво на страните от Европейския съюз. Това 
каза министърът на финансите Пламен Орешарски на общес
твено обсъждане на проекта за Национална стратегия за разви
тие на инфраструктурата на България. По думите му финансова
та рамка за следващия осемгодишен период до 2015 г. е разделе
на на два периода - средносрочен - до 2009 г., и дългосрочен - до 
2015 г.

Планирането на реализацията на инфраструктурните проекти 
трябва да бъде такова, че да не създаде и финансови затрудне
ния. Министърът отбеляза, че за периода 2007-2015 г. се проек
тира нарастване на публичната инвестициона програма от 2,5 
милиарда лева през 2007 г. до 5 милиарда лева през 2015 г. Оре
шарски припомни, че за околна среда и транспорт за следващи
те 7 години са предвидени малко над 1,3 милиарда лева по двете 
оперативни програми.

Президентът Георги Първанов призова да при отпускане на пенсиите се намеси изкривя- 
бъде изготвен план за поетапно повишаване па вашият фактор “дата на отпускането”, комен- 
доходнте от пенсии в рамките на близките ня- тира държавният глава. По думите му друг нсс- 
колко години. Държавният глава каза това па праведлив фактор по отношение на пенсиите е 
форум по проблемите на доходите от пенсия, влиянието на категорията труд върху размера 
който под патронажа на президента е организи- на пенсиите. Хора, които са работили с еднакви 
рап от фондация “Фридрих Ебсрт” и Министср- възнаграждения и трудов стаж, получават драс

тично по-ниски пенсии, защото са работили 
По думите на Първанов необходимостта от при обичайни условия на труд, отбеляза прези- 

подобен план се явява в навечерието на първата дентът. Според него е парадокс, че в сегашната 
година от управлението на коалицията, защото пенсионна формула една година осигурителен 
сега е необходима не просто равносметка, за да стаж влияе върху размера на пенсиите с пет раз- 
може правителството и мнозинството в парла- лични коефициента и формира пет различни 
мента да излязат в края на мандата с изпълнени пенсии, 
ангажименти. По думите на президента прочи
тът на раздела за пенсиите в проекта на страте- годината ще бъде разработен законопроект, с 
гията на социалното министерство за повиша- който ще се даде възможност на хората, на кои- 
ване на доходите на населението показва, че до то не им достига до три години възраст за пен- 
1 октомври - Международен ден на възрастните сиониране, но имат не по-малко от 27-35 годи- 
хора, такъв документ може да бъде подготвен и ни осигурителен принос, да могат да се пенсио- 
да получи гражданска и политическа подкрепа, пират с редуциран размер на пенсията. Мини- 
Подготвя се промяна във формулата за изчис- малната пенсия за трудов стаж и възраст за ед- 
ляване на пенсиите, като поетапно ще се увели- на година се е увеличила с 13,11 на сто, посочи 
чи тежестта на всяка година ефективен осигу- министър Масларова. По думите й в резултат 
рителен стаж, съобщи социалният министър на мерките на правителството средната пенсия 
Емилия Масларова. За такава промяна във фор- е достигнала очакваната официална линия на 
мулата призова и държавният глава, който се бедност от 152 лева. Масларова съобщи, че се 
обяви и за допълнителни еднократни извънред- обмисля и въвеждане на предпенсионни обез- 
ни плащания, за да се преодолеят проблемите с щетения за трайно безработни, на които не дос- 
изоставането на част от пенсиите. Вредно е, ако тигат 3 до 5 години за придобиване на пенсия.

ството на труда и социалната политика.

Министър Масларова съобщи, че до края на

България е синхронизирала законодателството си с това на 
ЕС в областта на околната среда, но предстои най-трудното - 
прилагането на принципа за комплексно предотвратяване на за
мърсяването, каза председателят на парламентарната комисия 
по околната среда и водите Георги Божинов на международен 
семинар “Европейското законодателство в областта на качес
твото на атмосферния въздух” в парламента.

До 2013 г. за екология България трябва да изразходи повече от 
9 милиарда евро, осигурени от европейските фондове, държав
ния бюджет и донори.

Във форума участваха лектори от Гърция, Белгия, Германия, 
Латвия, Словения.

Двуезични 

специалности във 

висшите училища
Златен медал за 
кмета на СофияОрден „Мадарски 

конник на посланика 

на Украйна________ До края на годината се предвижда 
да започне строителството на под
земния паркинг до НДК, който ще 
реши в голяма степен проблема с 
паркирането в района. Това каза кме
тът на София Бойко Борисов, след 
като получи златен медал за принос 
към НДК от директора на двореца 
Христо Друмев. Строителството на 
подземния паркинг беше одобрено 
от Столичния общински съвет на 22 
юни. Паркингът ще бъде с 900 места.

Бойко Борисов получава най-висо
кото отличие на НДК заради заслу
гите му за облагородяването на пар
ка пред двореца. В края на миналата 
година пространството пред НДК е 
било в окаяно състояние, но с усили
ята на кмета положението се е подоб
рило значително, посочи Христо 
Друмев.

Президен
тът Георги 
Първанов 
връчи орден 
“Мадарски 
конник” 
първа степен, 
на посланика 
на Украйна 
Юрий Рълач, 
който полу
чава държав
ното отличие 
за големите

Въвеждането на двуезични специалности ще стане задъл
жително условие за повишаването на конкурентноспособнос- 
тта на висшите учебни заведения след приемането на Бълга
рия в ЕС. Това каза пред репортер на БТА зам.-министърът 
на образованието и науката Ваня Доброва. Тя съобщи, че в от
делни висши училища вече работят българо-немски, бълга
ро-френски и българо-английски факултети, където лекциите 
по отделните специалности се преподават освен на български 
и на втори език. Тази тенденция ще се разширява, защото от 
2007 г. българските университети ще трябва да приемат сту
денти от европейските страни при равни условия за прием с 
българските студенти.

Според Добрева повишаването на конкурентоспособнос- 
тта на българските университети в европейското образоват- 
лено пространство е приоритетна цел на стратегията за раз
витието на висшето образование, върху която работи екип на 
просветното министерство. Предвижда се стратегията, която 
ще обхваща 10-годишен период, да бъде внесена в парламен
та през септември след широка дискусия с академичните сре
ди, обществени и неправителствени организации.

си заслуги за
укрепването
и развитието на българо-украинските отношения и по 
повод окончателното си отпътуване от България. 
Връчването на високото държавно отличие на Репуб
лика България е признание за отговорната и активна 
работа по време на ман
дата на Рълач като пос
ланик в страната ни, каза 
Георги Първанов по вре
ме на церемонията. Бъл
гария ще подкрепя уси
лията на Украйна за при
общаване към европей
ската общност. Убеден 
съм, оптимист съм в об
щото ни европейско бъ
деще, добави Първанов.
Исках да използвам мно
го добрите политически 
контакти между нашите 
страни, за да задълбоча 
отношенията между на
шите учени, региони и 
обикновените хора, каза 
посланик Рълач. Замина
вайки от вашата страна, 
аз оставам верен приятел 
на България и активен 
поддръжник на украин
ско-българските 
щения, допълни той.

5000 кадрови войници в БА Открит древен 

тракийски град
За 18 месеца в Българската ар- бюджета за 2007 г. да се предвиди 

мия (БА) трябва да бъдат приети и увеличение на заплатите на кад- 
близо 5000 кадрови войници. Това ровите войници. Точните разчети 
каза в Карлово министърът на от- за това ще бъдат готови след око- 
браната Веселин Близнаков, като ло два месеца и ако предложение- 
уточни, чепо-голяматачастоттях то се приеме, ще влезе в сила от 
са за нуждите на Сухопътни вой- януари 2007 г. Отделно за следва- 
ски. До края на тази година трябва щата година ще бъдат необходи- 
да завърши професионализацията ми еднократно и целево около 40 
във ВМС, а до края на 2007 г. - във милиона лева за провеждане на

рекламната кампания за набиране 
Близнаков бе категоричен, че на професионални войници, до- 

реформата на БА се извършва по пълни министърът.
“План 2015" и единствената про- Министър Близнаков откри в
МЯНГ,НГя1?ГГГИппТепМ^ иТ0В° ПЪРВИЯ За СТраНГ и дома на владетеля на селището. Предполага се, че професионализацията по повод Информационен център за наби- могьш Тпакийски цай
отмяната на наборната военна ране на кадрови военнослужещи. г Р Кабаиванов пязкпиванетп ня ппевния тоакийски граД служба от 01.01.2008 г. На този Центърът е едно от 47-те инфо- Според Кабаиванов разкриването на древния тракни
етап други промени в него не се рамционно-консултантски бюра, може да стане една от наи-интересните находки в цялата «отор^ 
предвиджат, допълни военният които ще бъдат разкрити в следва- на археологическите разкопки в страната и да даде интерес^ 
министър. Той каза още, че Ми- щите месеци в страната по повод Ф°Рмация за жив°Та «а тРаките в региона Специзлис^м 
нистерството на отбраната ще ускоряването на професионална- не в открития край село Васил Левски град има сгради,
предложи при обсъждането на цията на БА.

Археолози са открили древен тракийски град край село Васил 
Левски, намиращо се в община Карлово. Това съобщи кметът на 
Карлово Емил Кабаиванов. Според първоначалните данни тра
кийският град датира от пети век преди новата ера и е рзаполо- 
жен на площ от около 25 декара. Разкопките се извършват още от 
миналата година от екип на Археологическия музей в Пловдив, 
ръководен от неговия директор Костадин Кисьов. Досега не Да' 
вахме информация и подробности заради опасенията от иманяр 
ски набези, съобщи Емил Кабаиванов. Вече са разкрити остане 
от крепостната стена на града. Занапред археолозите ще търся

той е бял

ВВС.

чиятаотно-
възраст надхвърля три хилядолетия.
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Междуокръжно състезание по бърза помощ 

____ _______ във Власотинце
През август

Еко-етно къмпинг и 

художествен пленерБосилеград се класира за 

републиканското състезание *В продължение на десетина дни 3а участни
ците всекидневно ще бъдат организирани 
посещения на църкви 6 Босилеградско, както 
и излети, 3а да се запознаят с културно-ис
торическото наследство и природните кра
соти на тази част от Краището.

творбите им.
Участниците ще бъдат нас

танени в ученическото обще
житие в Босилеград, а в рамки
те на проявата ще бъдат орга
низирани концерти и други 
културни програми, в които ще 
участват изпълнители от Боси
леград, България и Сърбия.

Председателят на Управи
телния съвет на “Пинус” Мики- 
ца Василев подчерта, че за ор
ганизацията на пленера Нацио
налният съвет на българите в 
Сърбия им е отпуснал 57 800 
динара и изрази надежда, че ре
ализацията на проекта финан
сово ще подкрепят Министер
ството на науката, технология
та и защитата на жизнената 
среда на Сърбия и ОС в Боси
леград. Той изтъкна, че НС и 
ОС са финансирали организа
цията на първия международен 
художествен пленер, който се 
проведе през юли миналата го
дина, а провеждането на двата 
досегашни еко-етно къмпинга 
финансово са подкрепили ня
кои сръбски министерства.

Младежкият екип по бърза 
помощ при босилеградския 
Червен кръст, съставен от гим
назисти, ще участва на репуб
ликанското състезание, което 
през септември ще се проведе в 
Белград. Съставът 
първо място на междуокръж
ното състезание по бърза по
мощ, което в организация на 
ЧК на Сърбия се проведе на 7 
юли във Власотинце. В екипа 
бяха Борислав Костадинов, 
Вилхелмина Стоянова, Борис 
Стоилков, Миряна Стойнева, 
Райка Ивкова, Венкица Найде
нова и Саня Стефанова.

Покрай младежкия състав, 
на състезанието във Власотин
це участва и екип, съставен от 
ученици в босилеградското ос
новното училище, който също 
показа солидни знания в оказ
ването на бърза медицинска 
помощ при евентуални бед
ствия и катастрофи.

Центърът за развитие на на
уката, стопанството и култура
та “Пинус” ще организира през 
август в Босилеград междуна
роден еко-етно къмпинг и меж
дународен художествен пле
нер. За разлика от миналата го
дина, когато тази неправител
ствена организация ги органи
зира отделно, този път те ще се 
проведат едновременно. Орга
низаторите изтъкват, че в двете 
прояви ще участват деца и ху
дожници от Сърбия, България 
и Македония.

В продължение на десетина 
дни за участниците всекиднев
но ще бъдат организирани по
сещения на църкви в Босилег
радско, както и излети, за да се 
запознаят с културно-истори
ческото наследство и природ
ните красоти на тази част от 
Краището. Планирано е худож
ниците, по-голяма част от кои
то ще бъдат иконописци, пре
димно да творят икони и ри
сунки от църквите в Босилег
радско, а в края на мероприя
тието в Центъра за култура ще 
бъде организирана изложба на

спечели

През юни месец босилеград- 
ският Червен кръст организира 
общинско състезание по бърза 
помощ за ученици от основно

то училище и гимназията. На 
него се представиха 4 екипа, а 
двата най-добри осъществиха 
правото да участват на между
окръжното състезание.

На Петровден на Голешко поле

Ш1Междуобщински събор
На Голешко поле - тримеждието на Сърбия, Македония и Бъл

гария, на 12 юли - Петровден, за трета поредна година се проведе 
междуобщински събор. Покрай жителите от крайграничните села 
и официалните общински делегации, на събора присъстваха и жи
тели на съседните общини Босилеград, Крива паланка и Кюстен
дил и от вътрешността на трите страни.

Както и предишните години, след официалното откриване на 
събора - интониране на химните, издигане на знамената на трите 
държави и поздравителни слова на ръководителите на общините, 
беше изпълнена културна програма, в която участваха изпълните
ли от трите общини. Бяха организирани и спортни състезания, а за 
доброто настроение на съборяните се погрижиха собствениците 
на кръчми, които бяха изкарали палатки. Във весела атмосфера 
съборът продължи до късните следобедни часове.

5 12У0К
%

Фотооко^1

Накъде е Рибарци?
На знака, намиращ се на главното кръстовище в Босилеград, 

табелката, която показва “накъде е пътят за Рибарци”, 
ната от статива и виси надолу. Кой е задължен да я постави на 
мястото й?

/Д
\ ] ; е откъс-

Как и къде ще прекарате лятната почивка?Анкета:
а;'я Таня Димитрова - медицинска сес-

| тра: Основната причина защо
ж| да ходя на море е, че децата ми са 
Е I още малки. Обаче никак не искам 

да пренебрегна и финансовия 
мент. Лятната почивка

Мария Пенева -
безработна: Не
стигат пари и ня
ма да ходя никъде 
на летуване. И то
ва лято ще си оста
на вкъщи, предим
но ще се занима
вам със земеделие 
и ще ходя на село. 

Ако намеря време, ще 
вам на плаж на Любатска- 
та река.

Поради липса на пари или някои 
други причини, повечето наши 
съграждани и през т°6а лято ще 
си останат вкъщи, евентуално да 
отидат на село. Все пак има и та
кива, които ще почиват на Черно 
море.

няма МИ[ гК
Щр .жб т о ш

. 1р:I мо-
планирам 

да си изкарам вкъщи, а очаквам 
гости от Белград и Пожаревац.

Шк:’

Миряна Раигелова - продавачка:
Понеже отскоро започнах работа,
през летните месеци няма да мога 
да взимам отпуска и да ходя на 
море или на гости при роднини. 
Освен че ще ходя на работа, ще се 
занимавам със земеделие и може 
би накратко да прескоча до 
Планирам по-голямото ми дете да 
изпратя на море в България.

Зоран Йорданов - учител в Пара-
ловш Годишната почивка ще пре- 

§3 карам със семейството си в някой

ЦИ Любинка Станчева - икономист 
на следдипломни студии в Со- 

к' | Фия: Нямам време за почивка. 
През летните месеци планирам 
да завърша магистърската си ра- 

Н бота, която ще защитавам през 
|Ц| есента. Освен тези задължения,

| една от причините защо няма да 
ходя на море са и финансите.

оти-

Емил Сто
янов - фар
мацевт: 
Десетина 
дни през 
август ще 
прекарам 
със съпру
гата си в 
българ

ския курорт Поморие. Вече 
няколко пъти съм почивал 
там и много ми харесва. 
Останалата част от 
ката ще си прекарам в Бо
силеград.

село.

Васко Караджов - инженер по [КЦН 
технология, частен предприемач:
През следващите няколко месеца !Ж| 
имам много ангажименти и няма г“' 
да мога да ходя на почивка. Съп
ругата ми и децата ще отидат на 
Черно море. Досега винаги почи
вахме в Охрид, а тази година за 
пръв път те ще ходят на черно
морското крайбрежие.

*т от черноморските курорти, а пла
нираме да ходим и на гости при 
роднини в Македония и във вът
решността на Сърбия. Ще си почи
вам и ще събирам сили за начало
то на новата учебна година.

мГ
2» почив-

Страницата подготви: Петър Раигелов\
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ДимитровградМинистър Томица 

Милосавлевич посети Пирот Централната улица 

_ не напразно се 

нарича “главна”
Министърът на здравеопаз

ването на Сърбия и член на 
председателството на Г 17 
плюс д-р Томица Милосавлс- 
вич в понеделник посети Пирот 
по повод откриването на Цен
тър за профилактика към бол
ницата в този град. Милосавле
вич се срещна и с делегация на 
ОО на Г 17 плюс от Димитров
град, в която бяха председате
лят на отбора Драган Стефа
нов, подпредседателите Зоран 
Димитров и Милан Тодорович, 
председателят на младежката 
мрежа към ОО Любиша Арес- ■; 1
нов и съветникът в ОС в Ди- -аИ' 1. 
мнтровград от редовете на Г 17 |ЦввЬ 
плюс д-р Иван Милков.

По време на срещата главна 
тема на разговорите бе актуал- 
ната обстановка в здравната 
сфера. Министърът каза, че съ- 
щестувават сигнали, че Сърбия 
ще продължи сътрудничество
то с ЕС за по-нататъшното си 
европейско интегриране. Той 
оцени, че от Националния ин
вестиционен план, който е об
мислил министърът на финан
сите на Сърбия Младжан Дин- 
кич, се очакват инвестиции от 
около 100 милиона щатски до
лара за здравни обекти и съо-

Е й

Случва се вече няколко пъти лени фирми. И тя намира, но 
на заседанията на Общинската пак на сцената идват популис- 

. ] скупщина определена група тите с прословутото "продават 
отборници да “проповядва” нащите фирми на безценица”, 
един вид популизъм винаги ко- Не е ли по-добре дори и да се 
гаго става дума за уреждане на подари на някого фалирала

фирма, ако той успее да възста
нови производството и да нас

ее повтори същото, когато тани на работа към 150 работ- 
трябваше да се направи реба- ници (както трябваше да се слу- 
лаис на бюджета, в който да чи в “Свобода”), 
бъдат вградени 92 милиона ди
нара държавни средства, пред- кой от трибуната на скупщина- 
назначени между другото и за та заяви, не напразно се нарича

“главна”. И ако всички околни

1-4 / ”
[.У

” Л г \

главната улица в града.
И на последното заседание

\ ■ I I

А главната улица, както ня-

реконегрукция на главната
улица. Те питат защо рекон- улици са уредени, или се уреж- 
струкция на главната улица, ко- дат през десетина години, не е 
гато приоритет би трябвало да ли редно и главната да се уреди 
бъде водоснабдяването и то след повече от 50 години, кога- 
предимно в селищата Белещ, то макадамената настилка бе 
Желюша... А в рамките на ре- заменена с гранитните павета, 

емани на работа по 200 лекари конструкцията на главната Нима живущите на главната
улица е и реконструкцията на улица нямат същите права как- 

края на годината заплатите в Министърът даде обещание, водопроводната мрежа, част то и тези на околните или тези, 
здравната област ще бъдат уве- че след 60-ина дни отново ще 0т която е с азбестови тръби, които живеят в крайградските 
личени с 48 на сто, през 2006 г. посети Пирот, когато на та- Или защо главната улица, а ни- селища, които през последните 
ще бъдат настанени на работа мощния Здравен център ще по- То едно предприятие не рабо- години още как се уреждат. 
300 лекари и 700 медицински дари съвременен скенер, 
сестри, а до 2011 ще бъдат при-

Министър Милосавлевич с група членове 
на Г 17 плюс от Пиротски окръг

ръжения.
Според Милосавлевич до годишно.

Хубавото обаче е, че попу-ти. Като че ли средствата, пре- 
М. Тодорович доставени от определени ми- листите, от които не успяхме да 

нистерства не са строго пред- ядем хляб по три динара или да 
назначени, като че ли не се си върнем парите, които Мило- 
знае, че средства от общинска- шевич изнесе на Кипър, не са 
та хазна не могат да се “прели- мнозинство в скупщината, така 
ват” в стопанството... Или не се че предложенията им трудно 
знае, че онова, което общината минават, както впрочем стана

Само една 

гимназиална 

паралелка

Следващата година 

над 250 студенти в 

Димитровград може да направи, е да намери и на последното заседание, 
партньори,купувачи за опреде- А.Т.

ската гимназия “Св. св.От Димитровград 
Кирил и Методий” съобщиха, че в първи клас 
следващата година ще има една гимназиална 
паралелка с 30 деца. Имало възможност за 
още една, обаче нямало достатъчно ученици. В

След проведения на 30 юни кандидат-сту- 
дентски изпит стана ясно, че в клона на полу- 
висшето Бизнес училище в Димитровград ще 
следват 80 нови студенти, а с по-горните групи 
общо ще станат над 250. Освен трите същес
твуващи специалности - данъци и митнически 
облагания, финанси и счетоводство, и инфор
матика, въведена е още една - туризъм и гос- 
тилничарство.

първи клас ще има и една туристическа пара
лелка с 30 ученици, както и една търговска па
ралелка, в която засега са се записали 18 души, 
а има място за още 12.

Б. Д.

На жп прелеза 6 Градинье 1&Щ,

Пътниците д®1ш® о От сливата знакът не се вижда

ева ламарина, която се клатушка при най-малък вет
рец.На територията на Димитровградска община има

общо 9 железопътни прелеза, два от които са без ба- Докато гоиндолския хората ползват, за да си сък- Колко опасно е преминаването на този прелез сви- 
Единияте при село Гоин дол, ратяг пътя до земеделските площи, този в Градинье е детелства пътното произшествие, което се случи

връзката между едната част на селото над магис- през уикенда, когато товарен влак по посока към Со- 
тралното шосе с тази под него и освен то- фия връхлетя на камион с ремарке, натоварен с тух- 
ва е и единствената възможност да се вле- ли. За щастие на релсите в момента на произшестви

ето е било само ремаркето, така че освен материални 
Тези дни незащитеният жп прелез е щети пострадали няма. За опасността на този прелез 

максимално натоварен не само от тукаш- говори и фактът, че преди няколко дни на косъм се 
иите жители, но и от мпогобройните тран- размина влак да не закачи автобус на градския тран
зитни пътници от Западна Европа към спорт, който също се движи по успоредния път, кога-
Изтока. Става дума предимно за турски то магистралното шосе е блокирано, 
граждани, работещи в Западна Европа. Нека да напомним, че този прелез преди години 
Това се случва поради километричните (1965) е бил причината за смъртта на един човек, а 
колони от ТИР-ове, които блокират магис- преди 60-70 години тук са пострадали мъж и жена. 
тралното шосе, и потокът от леки автомо- Случаите на разминаване на косъм с влака са 
били се насочва през центъра на Димит- многобройни и вероятно и занапред ще се случват,
ровград, а оттам по успоредния път под защото трафикът на влакове е значително увеличен, а
линията към Градинье. За да се включат както споменахме и трафикът на леките автомоби 
пак на магистралното шосе, пътуващите ли, дори и рейсовете често пъти се насочват по този 
трябва да минат незащитения жп прелез. маршрут.

Самият прелез е просто незабележим за По време на реконструкцията на жп линията от г 
които за пръв път минават тук. Пътен рата до границата месната власте настоявала ТУК^,.,- 

знак (Андреин кръст и СТОП) наистина постави бариера, но от железницата са отказали, и 
има’110 първият не се вижда от клоните на ло обещания поне да се постави пазач, които Д»

' ,| джанката, а знакът за обезателно спиране е дупреждава шофьорите, но и това не е реализир ^ ^
" “ " напълно заличен и е обикновена алумини-

риери т.е. незащитени 
а другият в село Градинье.

зе в селото от магистралното шосе.

тези

Разпилените тухли от ремаркето на камиона



Удласннско ллто. .

Шия шшши р®зщ
Тазгодишното културно-туристическо мероприятие „Власинско лято“, 

състояло се от 6 до 9 юли 6 Сурдулица и на лятната сцена край Власинско- 
то езеро, надмина всички досегашни рекорди, както по броя на духовите ор- \ 
кестри, съревновавали се За ви3а на Драгачевския събор в Гуча, така и по бо- ! 
гатстоото на допълнителните програми и броя на гостите от страната ^ 
и чужбина. г г
•^апочнало през далечната 1985 го- либор Станкович и Синиша Станкович откриването на изложба 

дина като акция за популяризиране от Загужане, Боян Ристич от Владичин 
на красотите на Власинското 
забавляване на гостите, “Власинско

на платна, сътворени от
хан, Демиран Черимович от Враня, Фе- участниците в изобрази- 

„ ат Сейдич (внук) от Войник и Божидар телния пленер “Власина
то прерастна в културно мероприятие, Николич Доня спечелиха виза за Гуча, 2005", и изложба на еколо- 
неотминуемо за съхраняването на му- както и оркестърът на Ненад Ми- 
зикалното народно творчество и бита
на хората от Югоизточна Сърбия. До- годишния си успех на Драгачев- 
като в първото съревнование за участие ския събор, 
в Драгачевския събор се проявиха 12

плато и
ля-

ладинович въз основа на минало-

Както на пресконференция под- 
духови оркестра, специалното жури та- черта председателката на органи- 
зи година наистина беше натоварено с зационния комитет на “Власинско 
голямата задача - да избере най-добри- лято" Мая Митич, задачата никак 
те сред общо 45 оркести в три катего- не беше лесна, защото тук се изби- 
рии: юноши до 15-годишна възраст, рат 70% 
младежи до 22 и възрас-

всеки човек.
Членовете на изобразителната сек

ция “Власина” организираха тридневна
"Изложба на открито” на рисунки, пре-от всички участници в
обладаващ мотив на които са тучните
ливади, прозрачните води и гиздавитетни.

През отминалите две 
десетилетия “Власонското 
лято” беше първата крачка 
по пътеката на афирмация- 
та за оркестрите на Феат 
Сейдич от Бойник, Бобан 
Маркович от Владичин ^5 
Хан, Слободан Салиевич 
от Прекодолце, Ненад 
Младенович от Враня..., 
които не само излизаха ка
то победители на Събора в 
Гуча, но и музиката им 
обагри някои от най-доб
рите филми на световноиз
вестния режисьор Емир 
Кустурица, като “Крали
цата Марго”, “Апгопа 
Огеат” и “Г)пс1ег§гоипс1”.

брези на Власинското плато
На финалния ден в неделя гостите на

Власина наистина имаха неповторима
та възможност не само да слушат из
пълненията на духовите оркестри, но и
да наблюдават съревнованията на ри
боловци и в готвене на рибена чорба
“Власинското котле”.

централното мероприятие в Драгачево. храма “Св. Георги” цър- 
и ковният хор “Св. Цар Ла-В рамките на проявата се проведе 

кръгла маса на тема “Духовата зар” от Крушевац пя ду-музика в Югоизточна Сър-

- -■■■• V: с-
ховни песни, а на трибу-бия”, в която участваха извес- ната в центъра на Сурду-тни етномузиколози от страна- лица се представиха ми-

■та. налогодишните победи- :Бити бяха рекордите и по 
броя на чуждестранните гос- 
ти-участвали в програмата. 
Гостите от САЩ, Великобри
тания, Швеция и България 
оповестиха желанието си дого
дина да се съревновават с ко
легите си от тази част на стра
ната, за да могат да участват и 
в централния преглед на духо
вите оркестри в Сърбия.

Рекордно беше и числото на 
туристите в Сурдулица и Вла
сина любували се на духовата 
музика и на красотите на Вла
синското плато. Според нео
фициални данни то надхвърли 
30 000 души.

По традиция “Власинското 
лято” и този път започна в сур- 
дулишкия Център за култура с

тели и ансамбълът “Сър
ма” от Сурдулица.

На другия ден (7 юли) 
след дефилето из улици
те на Сурдулица, в На
родната библиотека в града се състоя 
премиера на първата стихосбирка на 
младата сурдулишка поетеса Саня Пет- 

На промоцията за творчество-

1 1 шУМед, мед... I в I
Г А

I Ей
%- шШк”’ *;у-«те.кович.

то й говориха директорът на Центъра 
за култура Найдан Стоянович и колеги 
от литературни клуб “Данга”, а самата

3^5

1x4поетеса прочете няколко стохотворе- 
ния от книгата си “Мини през блянове
те ми”, издадена от издателска къща 
“Варденик” в Сурдулица.

Едновременно с това на главната 
улица в града, която е пешеходна зона, 
беше организирана продажбена излож
ба на книги

I '«
; Ч....

* / 3Nи
За книгата всеки момент е удобен

В програмата на 
лято 

активисти от 
местния екологичес- 

акционен 
ЛЕАП проведоха ак
ция за афирмация на 
красотите на Власин
ското езеро и апели
раха към съгражда
ните си и гостите да 
ги съхранят чисти за 
бъдещите поколения.

Компания на мла- 
еко-активисти

Въпреки всичко журито се справи МЦ 
успешно и след като изслуша по три 
изпълнения - марш, народно хоро и на- : *
родна песен, които бяха задължителна I. 
част от програмата, избра 16-те духови 
оркестра, които ще се представят и на 
събора в Драгачево. Сред юношите та
зи чест се падна на оркестрите на Мар- у, 
ко Антич, Владимир Иванович от Загу- » 
жане и Давид Реджепович. Четири |1 
младежки духови оркестра получиха 
зелена карта за Гуча - на Драган Аме- 
тович и Елвис Барямович от Бойник,
Братислав Анджелкович от Лепеница 
и оркестърът на Мирослав Кръстич от 
Владичин Хан.

Духовите оркестри с ръководители
Деян Авдич от Вранска Баня, Елвис ----- —-------------------------
Айдинович от Сурдулица, Деян Мла- Изложба на открито 
денович от Враня, Аца Новкович, Ве-

“Власинско «. 7. •“«.I -.....Ч2006"
Саня Петкович

ки план
Любителите на мощните джипки ви

дяха няколко десетки машини, тръгна
ли от Сурдулица и минали по безпътия- 
та през Мачкатица и Чемерник до Вла
сина.

Организаторите на мероприятието 
не забравиха и младите сурдуличани и 
техните гости, на които може би 
“блех-музиката” се вижда като нещо 
застаряло. Всяка вечер след блех-оркес- 
трите на трибуната в Спортния център 
излизаха джаз и блуз състави от Сурду
лица, Враня, Ниш, Сремска Митрови- 
ца... и така до ранните утринни часове.

В. Богоев 
Д. Мирчев

дите
правиха власинските 
пчелари, изнесли на 
показ мед и други

изделия, 
най-природната ап
тека, необходима на

пчелни
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Два български филма 

наградени в Карлови Вари
“КатопЛа $егШса" 

за Михайло Пантич
Диа български филма са от- висимия продуцент Невена ри" в няколко киносалона в 

личени на Международния ки- Андонова, на актрисите Диана Прага, 
нофестивал в Карлови Вари. Доброва от Театрална рабо-
Дебютният филм на режисьор- тилница “Сфумато”, Ангелина Празникът в нашия живот - 
ката Милена Андонова “Май- Славова от Младежкия театър кой както го разбира, е най-об- 
муни през зимата” получи наг- и на фолкпсвицата Бойка Илис- що темата на филма “Обърна- 
радата в селекцията “На Изток ва, известна като Бони. “Май- та елха", съставен от шест но- 
от Запад” в конкуренция със 17 муни през зимата" е за копнежа вели: “Телето”, “Дървеният ан- 
филма от цял свят. “Обърната към щастие, за огромното жс- гел”, “Сократ”, “Нерезът”, 
елха” на Иван Черкелов и Ва- ланис да го постигнем и за цс- “Платноходката” и “Тъпанът”, 
сил Живков заслужи наградата пата, която плащаме, за да го научи БТА от продуцента Ро-

Вълканова ог “Клас

Писателят Михайло Пантич, професор във Филологичес- | 
кия факултет в Белград, е лауреат на наградата ‘ Католйа 
зсгЬюа” на Литературния пленер в Сичево за 2006 г. Наградата 
му е присъдена за съвкупното му литературно творчество.

В края на миналата седмица на заседанието в Издателство 
“Братство”, такова решение взе журито: Вида Огненович, 

Саша Хаджитанчич и Мила Васов, членове.председател, и
Поредният литературен пленер в Сичево край Ниш, с учас

тие на писатели от Сърбия и чужбина, ще се състои от 12 до 16
М.Т.септември.

на журито в основната конкур- задържим по думите на рсжмс- сица 
сна програма на фестивала, в норката. В “Маймуни през зи- филм". В актьорския екип са 
която участваха 15 филма. Зад мата” се оглеждат една в друга Георги Черкелов, Красимир 
камерата и в двете продукции е историите на три млади жени, Доков, Александра Василева, 
известният български опера- разделени от своя социален Антон Радичев. Повечсто роли 
тор Рали Ралчев. Световната статус, бит и епоха. Филмът с се изпълняват от непрофесио- 
премиера на “Маймуни през копродукция па България налисти. “Обърната елха" е 
зимата” беше на 5 юли на фес- (Филмова къща “Провснтус”) и българско-германска копро- 
тивала в Карлови Вари. Фил- Германия (“Татфилм”), с прок- дукция. Продуцент от герман- 
мът е дебют освен на режие- дрепата на БНТ, “Националния ска страна е компанията 
ьорката Милена Аноднова, ко- филмов център” и Фонд МОМ “РПкотЬтаГ, която стана из- 
ято е съсценарист с Мария (МесйепГопЗегипе). Предвари- вестна с филма “Шулце свири 
Станкова, също на независи- телно е откупен за излъчване от блус" (награда “Срещу 
мия продуцент Невена Аидо- 20Р/Аг1е и след фестивала ще ето” от фестивала във Вене- 
нова, която е съсценарист с бъде показан в селекцията ция-2003).
Марня Станкова, също на неза- “Най-доброто от Карлови Ва-

Подготбя се Международния 
пленер „Погановски манастир"

Ще участват 13 /Гч 

художници от 7 е #§у 

страни '
В пленера “Погановски ма- традиция от 1 до 10 август. В 

пастир 2006”, който тази годи- навечерието на проявата 
на ще се проведе за 14-и поре- Градската галерия в Димит- 
ден път, ще участват 13 худож- ровград ще бъдат експонирани 
ници от страната и чужбина и картини от миналогодишния 
то: Мишко Петрович и Алек- погановски пленер, 
сандър Бириль от Белград,
Пал Дечов от Опово, Йована манастирския комплекс и де- 
Колич от Нови Сад, Вера Ви- филето на река Ерма. 
ройевич от Прокупле, Лазар 
Лечич от Чуруг, Слободан Би- Центъра за култура - Градска- 
еляц от Париж, Пабло Милане та галерия в Димитровград с 
дел Бош от Мадрид, Антанас подкрепа на местното самоуп- 
Андасаров от София, Канами равление в Димитровград и на 
Мурита от Токио, Лорета Ба- Министерството на културата 
уптиста от Испания и Алексан- на Сърбия и с благословия на 
дър Денков от Димитровград и Сръбската православна цър- 
Лиза Фримън от Лондон.

Пленерът ще се проведе по

■щг

течени-

Ноби книги: стихосбирка на Арсо Дюбеноб Тодороб
Художниците ще творят в“Стькмени

Неприсъствия”
Арсо Любсноа Тодоров

Проявата се организира от

Стъкмени Неприсъствия
библиотека неговата смърт.Народната

“Христо Ботев” в Босилеград 
издаде стихосбирката “Стък- вете в книгата са предимно с 
мени Неприсъствия” на преж- любовна и житейско-философ

ска тематика, чрез които авто-

Както каза Михайлов, стихо-

девременно починалия боси- ква.
рът е изразявал своите мечти, 

мъки ...
леградски поет и известен ад
вокат Арсо Любенов Тодоров, радости, недоволствия,
В книгата са включени почти Стихотворенията са разпреде- 

непубликувани и публи- лени в няколко цикъла: “Учас- 
кувани стихове на Тодоров, а са тието на деня”, или “Петък до 
събрани и подготвени за печат залез”; “Следи на утрешния 
от Асен Михайлов, директор на ден”; “Случайностите на вятъ- 
босилеградската библиотека. ра”; “Стъкмени Неприсъствия 

Михайлов изтъква, че по- и “Северни последования . 
мощ при събирането на сти
хотворенията му оказал братът ляма благодарност към Нацио- 

Арсо Райчо Тодоров, който налния съвет на българите в 
му предал ръкописите. Сърбия и към общинското ръ-

- Арсо ми беше голям прия- ководство, оказали финансова дана в село Рибарци Основно 
тел и съселянин, така че анга- помощ за издаването на сти- ище уци в родното си село
жирането ми около събирането хосбирката, която е ъ и в Босилеград, където сетне
на стихотворенията му и изда- ние представлява богато пое- завършва и гимназия. образо
ването на стихосбирката за мен тическо и културно наследство вани”т0 си продължава в Ниш. 
представлява почит и дълг към за българите в Босилеградско. След дипломирането си в юри. 
него. Не рядко с Арсо сме си Михайлов заяви, Р дическия факултет, работи ка-
говорили за поезията му и за ция на стихосбирката ще бъде ^ юрист в общинското управ-

= •ветата —Велимир Костов
роден на 25 февруари 1У5/ го-

Б. Д.

Изложба на творби 

на професори от 

Велико Търново

всички

В библиотеката изказват го-

В димитровградската градска галерия в сряда вечерта бе 
открита изложба на художествени произведения на професо
ри от Художествената академия във Велико Търново.

Представени бяха няколко десетки произведения на худо
жественото изкуство, работени в най-различни техники.

Творбите на българските художници градската галерия 
превзе от Павилиона на съвременното изобразителното из
куство в Ниш, където бяха представени преди да дойдат в Ди
митровград.

на

Б. Д.

неговя идея се осъществи след Успешната си професионална Брайковцикраиера продължава като адво- 
' кат и става известен и във вът- 
| решността на Сърбия. Освен че 
: беше изключителен юрист и дк0 последвам сънищата си, 
; поет, Тодоров се изявяваше и 
• на други полета. Беше редовен

На аукционна изложба 6 
„Цбиета Зузорич" ще се загубя в

а __ 1П1ппи/ш1ито м гшлйПЛ : сътрудник на нашето списание безкрайните поля на родния Висок.
!»ред ХуДОЖН!/Щ1/1ТС |/| I ||1/11|/1С1 : “Мост” И председател на Над- Не е чудо, че губя с времето.
ОТ Димитровградско I Вполъ™ «« детелината на Марков кладенец
VI НГ”"* Гип'п ** : ДСРБЮ успеш‘н шахматист... Далеч съм от къщи и от Канада на Нил Янг.

Тази година в Босилеград беше Всичко това е Само СЪН,
Международен когато с татко излизах на ливадата.

В изложбения павилион “Цвиета Зузорич” в Белград тези 
дни бе открита аукционна изложба, на която са представени 
творби на 150 художници от страната, сред които и на трима 
от Димитровградско - Перица Донков, Миряна Денкова и Ди
митър Илиев.

Парите, събрани от продажбата на творбите, ще постъпят 
фонд за възстановяване на сръбските културно-истори

чески и верски паметници в Косово и Метохия.
Благословия на проявата, която се организира от Сдруже- 

художниците на Сърбия (УЛУС), дал и сръбският 
патриарх Господин Павле.

организиран
възпоменателен потурнир
шахмат “Арсо Тодоров”, който 
в бъдеще ще стане традицио-

Косата остави голяма следа у мен. 
И аромата на недозрелия лешник. 
И жаждата за маст на погачата тнен.

Почина на 47 годишна въз
раст, на 2 януари 2003 година, 
оставяйки зад себе си дълбока 
следа В обществения и култу- и събориха керемидите от покрива. | 
рен живот на Босилеградско. На влагата ОТН мазето 

П.Л.Р.

във от подницата на баба Горка. 
Катеричките сториха своето

нието на
Е

Б.Д. която с времето разяжда всичко.
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Българо-сръбско културно 
сътрудничество Моят град на пътя към Европа

(Творбата е наградена на съвместния конкурс на училището 
„Христо Ботее от Драгоман и КИЦ „Цариброд )‘‘Жабокът цар” 

открива сезона 

2006/07
Пребирам бързо по клавишите на пиа- чето, дял е от всекидневието му. Защото 

- бели-черни бели-черни, бели, бе- те не са мъртви, а само са далече. Мъртви
са само тези, които са забравени.

Изведнъж на тяхно място пред очите Кръга затваря прочутото Манастирче. 
ми се издига бялата фигура на Паметни- Няма царибродчанин, които да не 
ка. Внедрен в топла прегръдка на Неш- спомня с носталгия за него, където и д 
ково, отправя погледа си към градчето, се намира по света. Нашето Манастирче 
гушнато в полите на околните планини, манстирът “Свети Димитър , е емолемата 

Но какво ли се крие в загадъчния му и на града. Сгушило се под столетните ел- 
изпитателен поглед?! хи, които го приспиват с чудната шумоте-

Няма начин да не види основното учи- вица на тъмнозелените си иглички. По 
лшце и гимназията — тези съкровища на въздушна линия Манастирчето и Памет- 
просвета и знания. Сигурно, гледайки в никът-костница са толкова близо. Дали 
умните лица на учениците, то си спомня то вижда какво се случи с Паметника, 
за поколения и поколения учени хора с Доскоро в гърдите му зееше дупка като 
тукашно потекло, преуспели по света ка- незарастнала рана от братоубийствената 
то прочути музиканти, професори, ху- война, а сега е с нова бяла фигура. Затво- 
дожници, лекари, доктори на науките, рена е раната, дано се забравят всички 
строители, инженери, писатели. войни, недоразумения, страдания...Дано

Малък град, а дал толкова учени и тру- най-после се разчупи стоманената черуп- 
долюбиви хора, болница, здравен дом - ка на недоверието и със сигурни крачки и 
солидно оборудвани. нашето градче да тръгне по пътя към

Зловещо се чернеят високо издигнати- Европа. Да се премахнат границите, да не 
те, замръзнали фабрични комини. Какво се правят повече изкуствени бариери, ко- 
стана с тях? Как пресъхнаха дългите ра- ито дърпат назад, надолу, наникъде... 
ботнически реки? Бъдещата автомагистрала и електри-

Дали случайно построиха едно до дру- фицираната железопътна линия ще да- 
го зданията на детската градина и стар- дат тласък в икономическото развитие на 
ческия дом? Весели детски очички гледат нашия град, който с ускорени крачки ще 
във вечнозелените, разкошни корони на тръгне към Европа. Градчето ми направи 
борчетата, мечтаейки кой знае за какво с още една значителна крачка - подписано 
умните си детски глави. Хората, доживе- е споразумение за Еврорегиона “Стара 
ли своята жизнена есен, спокойно отпра- планина” - нов туристически комплекс, 
вят мътни погледи към същите вечнозе- Една верига повече е и проектът за още 
лени корони. Ровят се мислено по минало- един “път” - енергийният път, газопрово- 
то, усмихват се на невинните детски иг- дът.

ното
ли!

* Гости от България 
подготвят нов куклен 
спектскъл в Ниш

Г-н Дарин Петков е режис
ьор от Стара Загора. Той е пос
тановчик на спектакъла “Жа
бокът цар”, с който Нишките
кукленици се готвят да открият 
предстоящия театрален съзон.

- Връзките ни с Кукления те
атър от Ниш датират 
отдавна. Още като студент се 
запознах с тях във Варна, къде
то участваха на кукления фес
тивал “Златният делфин”. Това 
беше времето, когато сърбите 
идваха в България с пълни пот- 
фейли германски марки. През Кукленият театър е Стара 
80-те години на миналия век, \ одьР:>,с‘1вси през
казва Петков. {9„Ц година и догодина и,е

празнуваме 50-годиишина- 
та от основаването му. В 
него работят па щат 30 
човека, от които 12 са ак
тьори, 5-има са в художес
твеното ателие и другите

___ ____ __ са от администрацията и
вече когато аз започнах да ра- помощен персонал, изтъква 
ботя в Стара Загора. Наи-нап- режисьорът Петков. 
ред колегите от Ниш гостуваха Театърът в Стара Загора е 
при нас, след което направиха 
едно турне из България, като 
се представиха и в Пловдив,
Сливен... След това аз дойдох в 
Ниш, за да подготвя пиесата 
“Хензел и Гретел” или както 
беше преведена на сръбски 
“Ивица и Марица”. Радва ме бил 48 дни на турне в САЩ, 
фактът, че тя все още се играе.

Миналата година с колегата Националния фестивал на 
Берич се договорихме да нап- куклените театри в Чехия. 
равя още една пиеса с подобна Всеки сезон той се предста

вя с 4-5 нови заглавия.

много

* Но деловите ви връзки са 
от по-ново време?

- Художествените или, както 
им казвате тук, деловите връз
ки с тоя театър се осъществиха

Денонощно Паметникът следи със за-рички..., а есента си е есен - дано да е 
по-дълга. гадъчния си поглед трасирането на меж-

Как сега гордо и стабилно стои тази Ца- дународния път - европейския път. Той 
рибродска черква. Като че ли е пораснала ще стои тук да напомня за едно минало, 
и сега хората без страх могат да се върнат но и да сочи към нови, съвременни, още 
към Християнската си вяра, спотайвана по светли начинания. Светъл и бял, бял, 
до неотдавна. А народ без вяра какво е, бял... 
няма бъдеще...

Огромната площ на вечния покой - гро
бищата, също от високо наднича в град-

завоювал много награди и 
признания не само от фес
тивали в България, като 
“Златният делфин" във 
Варна, но и от Прага, 
Испания и другаде. Той пъ
тува извън страната еже
годно. Миналата година е

Слободан Гюров, 
ученик в трети клас на 

средното музикално училище в Ниш

а тази година в Пълзен на
Срещи - Драган Васоб, художник

В родния край е 

най-добре
стилистика и естетика, този 
път с дървени кукли - марио
нетки. * Освен постановката, хо

ра от българин правят и 
куклите и сценографията, 
нали'?

- Да, освен мен, сценографи- Драган Басов е един от мал- разбира от изобразително из- 
ята за “Жабокът цар” подготвя кото професионални художни- куство и затова не се натовар- 
Диана Узунова, а пък куклите ци в Димитровградска общи- вам да обяснявам какво съм 
ще изработва Николай Дебе- на. Живее и работи в забръд- нарисувал, как съм го нарису- 
ров. Това са хора, известни в ското село Пъртопопинци, а в вал и защо.”
България със своите умения, а града слиза от време на време. Басов споделя, че от време 
българин е и Веселин Бойдев, Вече 13 години е в родното си на време в Пъртопопинци ид- 
който направи драматизацията село. Избягал от Словения по ват хора от вътрешността на 
на приказката на братята Грим онова смутно време на войни в страната, за да си купят негови 
“Жабокът цар”, докато тексто- бивша СФРЮ. Сега може да се творби.
вете за песните са написани от върне в Словения, но не му се В Словения художникът ра- 
проф. Славчо Младенов, ав- връща назад. В Пъртопопинци ботил в Завода за защита на па- 
тор, добре ивестен и извън е сред свои хора и му е добре, метниците на културата. От 
България, особено на Балкани- На въпроса каква е обета- шест брака има 7 деца. Две жи- 
те, защото няма страна в рего- новката в селото за занимаване веят в Марибор, а по едно в 
на, в която да не е работил. с художествена дейност той от- Пиран, Шанхай (Китай), Хай- 

В. Богоев говори: “Отлична. Никой не се делберг (Германия), Нови Сад

“Царският заточеник” 
грабна “Голямата награ
да” на тазгодишния Меж
дународен фестивал на те
атъра за децата “Котор 
2006".
С този спектакъл нишките 
кукленици спечелиха още 
четири награди в Котор - 
за най-добра музика - Не- 
над Милосавлевич, за кукли 
- Ерика Йованович, за' хо
реография и сценичен ди- 
сайн - ансамбъла като ко
лектив и за актьорско май
сторство 
хайлович, за ролята на Ба
ба Полексия.

- Светлана Ми-

* Предполагам, че сравни
телно добре познавате ак
тьорите, с които ще рабо
тите. Какви са очаквания
та Ви?

- Аз познавам добре съста
ва, но през последните ед- 
на-две години тук са дошли по
не пет-шест млади таланти, та
ка че с тях не съм работил. По 
принцип актьорите от Ниш са 
добри професионалисти, раз
бират си от работата, имат 
много ярък актьорски темпе
рамент, така че мисля, че ще се 
забавляваме и ще направим 
добър художествен проект, 
един интересен спектакъл.

Щрихи за портрет; Диляна Петрова Ита

Обича литературните конкурси и Бела паланка.
“Когато дойдох тук, рядко 

имаше къщи, в които да може-Димитровградската поетеса Лиляна Петрова таха организаторите на проявите, 
участва в международна среща на поетитите в Ни- От началото на годината творби на поетесата бя- 
колинац край Соко баня като гост на нишкия лите- ха публикувани в още няколко сборници и списания ■ каРтина- Сега по стените на го- 
ратурен клуб “Бранко Милкович”. Срещата пред- Петрова се стреми да се афирмира като лиетарату- I лям брой от тях висят мои кар- 
шестваше конкурс за поетична творба под название рен деец, предпочита да общува с колегите “по пе- 5 тини. Аз нося голяма заслуга за 
“Камбаните на Грачаница звънят”. Броенни дни рото" и с тях да участва в различни литературни • създаването на привичката у 
преди това Петрова участва и в конкурса “Утро над прояви. Тя пише и на сръбски, и на български език : местните хора да разкрасяват 
Озрен”, който обявиха културни ведомства в Соко Подготвила е първата си стихосбирка, която чака да : интериорите с хчпожестпени 
баня. От двата конкурса ще й останат спомени - бъде отпечатана. ; ^ ” п лудижеивсни
сборници от подбрани стихотворения, които печа- р д ■ каРтини , каза Васов.

ше да се види художествена

Б.Д.
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т 4$
От духовно средище до демографски срив * 

Уникална керамика и истинска природна аптека 
* Пътищата - оживителна артерия

*

Община Трън е най-западната община а България. 
По територия тя е една от най-големите, а но нассле- 

една от най-малките в страната. Тероторията па 
общината е около 600 квадратни километра с 51 
и град Трън. Според последните данни, населението 
е около пет хиляди общо - градът и селата.

- Миграцията засегна много силно нашата общи
на, казва трънският кмет Алексаднър Нейков. - Драс
тично спадна и земеделието - от 100 000 декара, сега 
се обработва едва една десета част. На село останаха

ние
села

подтикнем нашите правителства да под
пишат споразумение за откриване на
ГКПП при Пегачинци. Мисля че нещата
вече са почти финализирани и че в скоро
време ще можем да направим един нов ту-

предимно възрастни хора, така че училища имаме са
мо на територията на града - основно и две средни - 
обща гимназията и една професионална гимназия - 
бивш техникум по строителство.

Проблем пред нас е високият ръст на безработица
та - ние имаме най-високата безработица на терито
рията на Пернишка област.

С усилия на общината започна да работи една фаб
рика за бутилиране на вода в село Банкя, в която ра
ботят вече около 50 човека. Другите ни идеи са насо
чени към развитие на дървообработване на, тъй като 
над половината от територията на общината е покри
та с гори. Огромният горски фонд предлага възмож
ност за развитие на дърво-
добив и дървообработване. - Не сме доволни от досегашни- 
Стремиме се да осигурява- те резултати на Еврорегиона / 
ме работа на хората по Ниш-София-Скопие, подчерта % 

трънският кмет. Трудно мо- | 
жем да се преборим с големите Я 
центрове, въпреки че отскоро Щ 
Еврорегионът се председател- Щ 
ства от градоначалника на на- §1 

нен кристален въздух и уни- шата столица Бойко Борисов. И 
кална екологично чиста Ние сме включени в тази асоци-Щ 
природа. Поради това един ация, но като “бело поле". 
от приоритетите на общи- Тримата кметове си говорят Вв 

как да си правят преките връз- И 
ки помежду си, а нас ни заоби- ^ 
калят, все едно ни няма, ко
ментира Нейков. р

ристически маршрут и още една прекрас
на еко-пътека, казва кметът Ненков.

Преди няколко години в Трън беше съз-
общински исторически музей с тридаден

раздела. В село Бусинци е богата сбирка
на чудесната бусинска керамика. Бусин-
ската грънчарска школа, достигнала раз
цвета си през Възраждането, когато във
всяка къща се въртяло грънчарско колело,
заема особено място в българската мате
риална култура. Най-хубавото, излязло из
под ръцете на местните майстори е “задо- 
мено” и в най-престижните световни му- 

зей от Париж и Лондон, през Русия, Китай и Япония 
до Индия и Австралия.

... Я Другият раздел е в Слишовци, където е предста- 
" 7^ вена цялата история на Трънско, а в Туристичес

ко-информационния център в Трън е направена 
сбирка етнография.

През Средновековието Трънски край се оформя 
като духовен център и културно средище. Още в края 
на X век в Знеполе е създадена епископия, което е 
сигнал за широко църковно строителство. В района 
сега има 8 манастира и 26 черкви, най-големият от 
които е “Св. Архангел Михаил” от ЬИВ век. Уникал
на и обгърната с тайнственост е средновековната 
скална църква “Св. Петка”, в трънския квартал Ба-

щт\тШ;
11

програми, но това не е 
трайно стабилно решение.

Трънският край е истин
ско кътче от рая със съхра-

Гч

■

ната е да развива туризъм.
Местното самоуправле

ние се стреми обаче да не 
повтаря грешките, каквито

53 ринци.
- Поддържаме изключително добри и топли отно

шения и с колегите от Сурду- 
лица, посочва кметът Ненков. 
- Контактите ни са на различ
ни нива - между администра
цията, между учителите и уче
ниците, между спортните 
дружества, така че се надява
ме границата все по-малко да 
ни разделя, а все повече и 
по-често да се виждаме. 
Най-важното е да създадем 
трайни приятелски отноше
ния между децата, защото те 
носят бъдещето.

Продължаваме упорито да 
се борим за повишаване ниво
то на пункта Стезимировци. С 
колегата Момчилович от

спиращи дъха скални стени и 
кули. Двете ждрела са част от 
трасето на Трънската еко-пъ
тека, една от първите в Бъл
гария. Тя редува по-спокойни 
и равни участъци, на места 
дори леко страховити и въз
буждащи любопитството 
стръмни теснини.

Пъстроцветните ^поляни и 
планински ливади по склоно
вете и ридовете на Руй и Ми- 
левска планина са истинска 
природна аптека, защото вся
ко трето растение има лечеб
ни свойства.

- Това е една прекрасна ту
ристическа дестинация и ние 
с колегите от Димитровград 
и Бабушница се стремиме да

.д

Ж-1

Ш; АЖ8

ЦЩ» / /й-к
.
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Сурдулица организирахме 
среща на окръжния началник 
във Враня и областния упра
вител в Перник, като се опи

тахме по тоя начин да активизираме и дър
жавната власт да се намеси. Надявам се, че 
ще има развитие. Аз разчитам, че потокът 
1це се увеличи и около ремонта на пътя Пи- 

“ рот - Ниш, надявам се част от колите да бъ-.. етерш ?<>тт |§тжмт, шттж *,Д'- ЗЙ
Кй*. V.

Дат пренасочени през Стрезимировци.

И»! й ■ на икоиомиката- ще има и живот. В значи
«ЗВшД '• Щ .зтовг-ляи?' •з&гд телна степен е изградена базата за контрол-

..-кГ// Д но-пропускателен пункт в Стрезимировци с 
митница и други служби по всички изисква- 
ния на Европа и нашият областен управи- 
тел предложи да не се изгражда такова не- 
щ0 и от сръбска страна и да не се пилеят не 
нужно пари за нещо, което го има и което о 
могло да устройва и двете страни на едно 
място. Така е направено в Димитровград- 

ЗИ където на гарата и българската МНТ1ШН., 
обслужва влаковете, за да не се спират

шнаправиха някои други курортни места в България - 
да не се урбанизира прекадено. Желанието е Трънски 
край да запази автентичността си. Предимствата са 
хладните вечери в Трънско и през горещите летни 
дни, близките планини и река Ерма с живописните си

&
а»,

каньони, прочутите ждрела, първото от които е при № 
село Ломница, а последното при село Поганово. Това & 
е един уникален природен феномен, неповторим с К 
красотата си. Пенливи струи хиляди години са се ■ 
блъскали яростно в препречилите се на пътя им варо- в 
викови скали, докато са си проправяли път. В тесни- 
ната

шт5.41

между надвисналите от двете страни синкави 
скали “Цръквището” и “Жилав камък” водите на 
Ерма образуват множество водовъртежи и един 
4-метров водопад. И река Ябланица е сътворила чу- Скалната черква "Св. Петка" 
ден пролом с множество водопади, прагове, пещери,

.Й/л-
Г*''1СТ,'й5-5ва’#'|■§й. ч

-Ч,- <

границата. В.С-Б
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При димитровградския 
дърводелец Тодор Кръстев 30-ина души са 

взели документи за 

иззето имуществоОт дърво ще 

направи и 

човек 30-ина граждани от Димитровградско са се обърнали с 
молба към местния клон на кадастралната служба, с цел да 
получат документи, които свидетелстват за имуществото им, 
иззето от страна на държавните органи от 1945 година насам. 
По думите на директора Предраг Соколов в службата са се 
стараели документите да намерят за ден-два.

Не съществуват сведения за броя на димитровградчани, по
дали иск за връщане или парично наваксване на имуществото. 
От гражданите научихме, че голям брой от тях не са били ин
формирани за Закона за подаване на заявки и регистриране на 

основа на който исковете са трябва
ла бъдат подавани. Срокът за подаването на заявките изте

че в края на юни. От републиканската Дирекция за имущество 
съобщиха, че са пристигнали около 50 хиляди заявки. Б. Д.

малко да го превръща в работилница.
В това мазе вече 10 години дядо Тошо пре

карва по-голямата част от времето си. Изра
ботва най-различни изделия, но предимно 
дръжки за чукове, брадви, коси и всички въз
можни алатки. Произведенията на Тошо спо
койно могат да се оценят като ръкоделия, защо- 
то майсторът не ползва нито една машина. Ня
ма дори и менгеме! Няма ги не затова, че не ис
ка да ги има, а затова, че няма къде да ги сложи.
Работилницата е и зимник, трябва да има място 
и за буркани, бутилки и други дреболии. Дядо 
Тошо си мечтае: “Ех, когато бих имал къща и в 
нея голямо мазе или пък гараж...” Но което го 
няма без него се може. Той казва, че никакъв

дърво може да проблем за него не представлява да направи _______________
направи всичко. Дори и фугира на човек може врата, прозорец, но проблемът пак е в тесноти- 9Я В шЛ I в IН М 
да изработи. Този дърводелец е роден преди 71 ята. 
години в с. Било. Като мледеж три години учил

иззетото имущество, въз
ли

Малко заинтересовани
Тодор Кръстев казва, че от

_ Ръкоделията на Тодор Кръстев, благодаре Тези дни завърши беритбата на вишни на плантацията Раз-
! „ия за^аят в ела паланка. Пътят го ние на качеството им, лесно си пробиват път до садник, собственост на димитровградската земеделска коопера-

отнесъл в Нови Сад, където дълги години рабо- купувачите. Продава ги на пазара или хората ция “Сточар” в с. Желюша. Набрани бяха около 10 тона, които 
I"!.!!!!13 Фирма като строител. След това се идват при него и си поръчват каквото им тряб- Срещу 24 динара за килограм бяха изкупени от фирмата 
завърнал в Димитровград и няколко години ва. Дори научил и лесковчаните, които идват на няча” от Пирот
практикувал професия, която също е далеч от пазара в Димитровград, да му донасят различ- и тази година малък брой жители на Димитровградско проя- 
дърводелството - бил овчар в земеделската ко- ни алатки, за които той прави съответните виха ИНТерес да берат вишни срещу заплащане. Кооперацията 
операция Сточар . Със занаята се захванал, дръжки. Единия петък ги взема, на следващия предложи първо 8, а след това и 10 динара срещу набран килог- 
след пенсионирането си. Тогава той си мислил, им ги върна . Печалбата не е голяма, но сърце- рам вишни, както и закУска, обаче и това не привлече берачите. 
п " и сетне е дошло времето да си отпочине. то е пълно, защото се работи. Аз не мога да уЧудва и фактът, че след като беритбата за кооперацията прик- 

в л няколко дни обаче проумял, че не мо- седна и да гледам телевизия. Какъв футбол, как- лючи и на частни лица бе позволено да влизат в плантацията и 
же„дезРа ота' во световно първенство... Тук в мазето и радио да берат вишни за собствени нужди, броят на заинтересованите

Аз съм от село и съм свикнал да работя. Ня- нямам, не ме интересува и политиката...”, казва 
колко дни след пенсионирането седях вкъщи майстор Тодор, 
без работа, но разбрах че без работа направо ще
полудея”, разказва Кръстев. И тогава дошло ледник в занаята. Има внуци, но те са още мал- 
времето да се завърне към старата любов - дър- ки. Надява се да ги заинтересува дърводелство- 
воделството. Наученото не забравил. Слязъл в то. “Нека да учат за други професии, но дърво- 
малкото мазе от 8 м2 в сградата на “Солидра- делството поне да им бъде хоби”, 
ното”, където и живее, и започнал малко по

“Хлад-

пак беше малък. Б. Д.
Опитният дърводелец би обичал да има нас- Доматите поевтиняха

Доматите на димитровградския пазар драстично поевтиняха - 
от 80 динара, колкото струваха по-миналия, до 40 динара, срещу 
която сума се купуваха миналия петък. Тези които предпочитат 
да се пазарят, можаха да ги купят и срещу 30 динара. Търговците 
от Лесковашко споделиха, че горещините през миналата седми
ца допринесли доматите рязко да узреят, в резултат на което и 
количеството им драстично се увеличило.

Б. Д.

На земната магнитосфера са 

открити “защитни мехури”
Б.Д.

От албума н« итател
..... .

* г- ~ V
*' Ж, 1

;Времето на съществуване на тези балони е 
звезда са открили на границата на земната маг- по-малко от една минута. След това те се спук- 
нитосфера гигантски балони с горещ газ, съоб- ват. Сондите са регистрирали около 50-ина по
щи сп. Ню сайънтист. Предполага се, че тези добни събития. Моделиране е показало, че една 
“мехури”, достигащи хиляди километри в диа- от причините за спукването на “мехурите” е 
метър, защитават Земята от слънчевия вятър - слънчевият вятър: заредените частици попадат 
потока заредени частици, излъчван от Слънце- в балона, насочват се към стените му и го пра

вят нестабилен.

Космическите апарати Клъстър и Двойна

($што.
Наблюдението кара учените да преразгледат 

ден газ, отколкото е околният. Температурата досегашните теории за устройството на вълни- 
на газа достига десетки милиони градуси по те на слънчевия вятър.
Келвин.

Балоните са пълни с десетократно по-разре-

■И. Маринова ’ "
а,-шикжшПрез фотообектива

Който както си иска! I А I I * ШШ!
Задръствания по главната улица в Ди- вестни водачи, които спират колата от 

митровград най-често предизвикват несъ- дясната страна на улицата по посока към
центъра, независимо накъ
де се движат. А паркиране
то е позволено от другата 
страна. В случая застоя в 
движението предизвика во
дачът на ладата, който се 
отбил до банката, а колата 
оставил пред входа, макар 
че празен паркинг има на 
двадесетина метра. Затова и 
тази кола тръгна по тротоа-

Колко малък град - 
колко много коли!

Много са музикалните със- зорците на момите, 
тави, свирили и увеселявали На една от серенадите 
жителите на Цариброд през Жорж Гайдаров 
изтеклите десетилетия. Един цигулката, с известна марка 
от тях е и струненият трио от “Гварнери”. За да не загуби 
снимката, съставен от Влатко чистотата на звука, Гайдаров 
Влаев, Жорж Гайдаров и Ми- лично занесъл цигулката на 
лан Басара. поправка чак във Виена. Там

Снимката е заснета през се задържал цяла седмица до- 
далечната 1941 година не- като не била направена необ- 
посредствено преди започва- ходимата реставрация на скъ- 
нето на войната. Този състав, поценния му инструмент, 
подсилен от вокалисти, учас- Снимката е от албума на 
твал в изпълняването на поч- семейство Влаеви от Цариб- 
ти всички серенади, правени род. Сретсн Игов
от влюбени момци под про

си одраскал

ра.

А.Т.
*
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Срещи с нашенци: шшш Стихотворения, превърнали се в 
чудесни народни песниАтанас Иванов, изворчанин в Скопие

О Хубава си, моя горо, 
миришеш на младост, 
но вселяваш в сърцата ни 
само скръб и жалост. 
Който веднъж те погледне, 

ф-т той вечно жалее,
че не може под твоите 
сенки да изтлее.
А комуто стане нужда 

О веч да те остави,
той не може дорде е жив 
да те заборави.
Хубава си, моя горо, 
миришеш на младост, 
но вселяваш в сърцата ни 
само скръб и жалост.

Партньор на
световноизвестни фирми

Атанас Иванов, инженер 
по електротехника, е един 
от успешните бизнесмени 
в македонската столица, 
чието потекло е от 
Босилеградско. Вече 12 го
дини е собственик на фир
мата “Бслтск”, която се за
нимава с внос и продажба 
на резервни части и съоръ
жения за машини от облас
тта на миньорството, 
строителството и тежката 
промишленост.

Иванов е

други известни предприя
тия.

Атанас е женен за Фи
данка от Църнощица, 
имат син Драган, който е 
иа 29 години. Фиданка ра
боти като икономист в 
“Алкалоид” Скопие, а 
Драган е магистър по 
икономика и е зает в ма
кедонския филиал на Све
товната банка. В момента 
Драган специализира 
международна икономи
ка в известния Междуна

роден университет в Алборг, Дания.
Въпреки че живее далеч от родния си 

край, Атанас Иванов често идва в Извор 
и в Босилеград, къдсто има много родни
ни и приятели.

- Смятам, че всеки човек трябва да се 
гордее с корените си и да зачита потекло
то си, изтъква нашенецът. Никога не 
трябва да си забравяме бащиното огни
ще и мястото, където сме прекарали дет
ството си. Въпреки че отдавна напуснах 
родния край, аз винаги с голяма радост и 
удоволствие идвам в бащината ми къща 
в изворската махала Джорговци и под
държам контакти с роднини и близки в 
Босилеградско, в Македония и във вът
решността на Сърбия. Преди три години 
почина майка ми и в родната ми къща ве
че никой не живее, така че сега когато 
отида там изпитвам огромна празнота. 
Без оглед, че в бащината ми къща вече 
няма никой, аз и занапред продължавам 
да я посещавам и така ще правя и в бъде-

о
§
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роден през 
1948 година в Извор. Основно училище и 
гимназия учил в родното си село и в Бо
силеград, а сетне завършил Електротех
ническия факултет в Скопие. След дип
ломирането си една година работил като 
гимназиален учител в Ключ, Босна, а 
по-късно се завърнал в Скопие и започ
нал да работи в предприятието за внос и 
износ на електрически съоръжения и апа
рати за акустика “Технометал Вардар”. 
Дългогодишният му опит от сътрудни
чеството с чуждестранни фирми и добро
то познаване на английски език повлияли

От заник слънце озарени 
олеят морски шириь1и.
В игра стихийна уморени 
почиват яростни вълни.
И корабът се носи леко 
с попътни тихи ветрове 
и чезнете в мъгли далеко 
вий, родни, родни брегове.
И някога за път обратен 
едва ли ще удари час - 
вода и суша необятен 
светът ще бъде сън за нас. 
Простираме ръце в окови 
към нашия изгубен рай, 
горчива скръб сърца ни трови 
прощавай, роден, роден край!

$

$
*

8“върху решението му да започне собствен 
бизнес. През 1994 година станал собстве
ник на фирмата “Белтек”, която осъщес
твява делови контакти със световноиз-

<6
о§ о.вестни производители на резервни части 

и съоръжения за машини от областта на 
миньорството, строителството и про
мишлеността от Англия, Италия, Герма
ния, Франция, Япония, Чехия и пр. Фир
мата му снабдява с резервни части и съо
ръжения мините в Македония, македон
ския строителен гигант “Пелагония” и

*
2а)
С

ще.
П.Л.Р.

маю:

■ 12Нашите села: Власи (5) й-г;: н

Без училище в турско врече и сега
*Най-дълго бреме 6 училището във Власи работили съпругите Мария и Еленко Кръстеви - от 1955 до 1963 г. Ко
гато те заминали от селото, селяните им устроили незабравимо изпращане, 3а което писал и в. „Политика“.

чински, понеже в “Нишава" бр. 
26 от 27. 2. 1910 г. той писал за 
земетресение в с. Власи и се 
подписал като “Учител К. Ив. 
Бучински”. В паметта на вла- 
шани е съхранено сведението, 
че около 1905 г. в тяхното село 
бил учител Даскал Алекса.

След присъединяването на

Трънско учебно окръжие, под
писано от министъра на на
родното просвещение К. Ве
личков. От него се вижда, че 
учителят Йосиф Коларов бил 
преместен от Трън във Власи, 
а Т. Тончев, който дотогава 
учителствал в селото, бил 
уволнен “поради слаба подго
товка”. Коларов обаче не искал 
да замине за Власи и бил увол
нен, а на негово място бил наз
начен Марко Серафимов, кой
то също не заел тази длъжност, 
така че с Приказ № 1479 “се ут
върждават избраните учители 
Димитър Стоянов и Станчо 
Михалов - с. Власи”.

В “Държавен вестник” бр. 
118 от 1909 г. е публикувана за
повед № 189 за отпускане на 
парична помощ от по 8500 лева 
на училищата в селата Лукави- 
ца, Власи, Гоин дол и Държи- 
на. В първия брой на цариб- 
родския вестник “Нишава” от 
6. 9.1909 г. пише, че училището 
в с. Власи получило стъклена

Власи към Кралство СХС за 
учител дошел Костадин от 
Прилеп - Коча Македонац, 
който се оженил за мома от се
лото. Той много биел децата, 
дори едно дете умряло от бой! 
След него учителствали Чеш- 
ляревич, Лика Иванова, Драго
люб и съпругата му Радмила, 
която зверски биела децата, 
Сърбислав Кръстич от с. Вели
ки Йовановац (Пиротско) и 
Добрила, които се взели във 
Власи, и Боголюб от някое пи
ротско село, който бил добър 
учител и човек. През войната в 
селото дошъл учителят Даков 
от България, а след него Кръс
та и Стоян. След като учители
те били мобилизирани, учили
щето прекъснало с работа и 
децата учили в Суково. В след
военния период във Власи учи
телствали Мирко от Смилов- 
ци, Венета, Кошута, Евдокия, 
Малинко 
Най-дълго време в това учили
ще работили съпрузите Мария 
и Еленко Кръстеви - от 1955 до 
1963 г. Те били много активни 
и в обществения живот: поде
мали инициативи за подобря-

Със сигурност може да се 
твърди, че във Власи не е има
ло училище по време на тур
ското владичество. Според до
кументите, написани от сръб
ските власти след освобожде
нието, децата от селата Власи, 
Доброшево (Поганово), Пла- 
ниница, Грапа и Бански дол 
отивали на училище в с. Суко
во. Преди сръбско-българска
та война от 1885 г. във Власи 

Панайотов(ич),

ване на условията за живот и 
работа в селото и училището, 
организирали вечеринки, под
готвяли пиеси, а с ученическия 
фолклор заели първо място на 
общинско съревнование в Су
ково, били първи и в Пирот, 
където са наградени с радиоа
парат, докато на съревнование 
в Ниш получили като награда 
светилка на газ. Когато Кръс
теви напуснали Власи, селяни
те им устроили незабравимо 
изпращане, за което писал и в. 
“Политика”. Последен учител 
в селото бил Милован Ташков 
от Сенокос. Една година във 
Власи имало и пети клас с око
ло 15 ученика. Останалите кла
сове на основното училище де
цата от това село завършвали в 
Поганово.

Влаишни са умни и работ
ливи, което потвърждава и
фактът, че в Югославия и 
България има много учени и 
други видни хора, чието по
текло е от това село. Ето 
имената на някои от тях: 
проф д-р Рангел М. Павлов, 
д-р Велислава Павлова-Ге- 
оргиева, Милко Р. Павлов - 
художник, Ценко Т. Ми
хайлов - подполковник, д-р 
Юла Михайлова-Митич, 
Драгица Павлова-Кръстич - 
журналист, Емил Томов - 
инженер, Гергана Томо- 
ва-Маринкова - химик, доц. 
хим. Гроздан М. Спасов, 
д-р Дафинка Иванова-Вла- 
сова, д-р Иван К. Иванов, 

пръчка и прав магнит от Со- Цветан Гопчев - инженер, 
фийската окръжна училищна АспарухК. Иванов - адво- 
инспекцйя. Тогава в селото ве- кат и писател и много дру- 
роятно е учителствал К. Бу-

учителствал 
който избягал в Сърбия заедно 
с влашанина Манча Бонев (Бо- 
нич), понеже били заподозре
ни, че работят за сръбската 
държава (Д-р Борислава Ли- 
лич: “История на Пирот и 
околността му”, втора част).

В Приказ № 1343 от 1.9.1894 
г„ с който се назначавани и 
премествани учители в Трън
ско учебно окръжие, е посоче
но, че учителят Георги Нико
лов от с. Власи “в интерес на 
учебното дело” е преместен в 
с. Одоровци, а учителят Тона 
Тончев - от с. Драгоил във Вла
си. В “Държавен вестник” от 
1896 г., Приказ № 1350, е даде
но разпределение на учители в

въвОтначало училището 
Власи е работило в частни къ 

Първата училищна сграда 
била построена между Двет® 
световни войни, а през 1946 г. 
построено ново училище-

него няма

щи.
Гоин дол.от

съжаление, днес в
ученици.

- Продължава -
Цветно Иваноги.
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За новото първенство - две зони В най-новата ранглиста на ФИФА

"балкански" стаатиаа Бъпг«и™ запази 37-0 място
* !* '■ ■ V I ИМ I М1#\1 *Световният шампион Италия тимът на Аржентина, който отпадна на чет-

1 П II Вече е на второ място, отстъп- врътфиналите на Мондиала, но се изкачи с 6
Кя гяалг. ия Кт-шпт места в ранглистата.оа само на Ьразилия От съперниците на България в евроквали-

Въпреки че не участва на Мондиал 2006, фикациите най-напред е Холандия. Лалетата 
българският национален отбор не загуби пози- напуснаха световното първенство още на ос- 
циите си в световната класация и със 716 точки минафиналите и паднаха с три позиции - 
остава на 37-о място в най-новата ранглиста заемат шесто място с 1322 точки, 
на ФИФА. Актуалната ранглиста на световната фут-

Световният шампион Италия очаквано нап- болна федерация е съставена по нов метод, ка- 
рави голям скок - с 11 позиции, и вече е на вто- то под внимание са взети резултатите на наци- 
ро място в класацията с 1550 точки. “Скуадра оналните отбори само в последните 4, а не как- 
адзура” отстъпва само на Бразилия, която про- то досега в последните 8 години, 
дължава да бъде лидер с 1630 точки. Трети е

сега
* Димитробградчани ще играят 6 зоната, 6 коя
то са Включени по шест най-добри отбора от 
досегашните Нишка и Южноморабска зона 

Изпълнителният съвет на досегашните Тимошка и По- 
ФС РИС на неотдавнашното моравска. В тези две зони ще 
си заседание в Лесковац реши намерят място по шест отбора 
есенната част от новото пър- от досегашните 4 зони, което 
венство да започне на 19 ав- означава, че новите зони ще 

бъдат много по-силни от досе- 
По решение на съвета занап- гашните. Затова

густ.
Белграддимитров-

ред ще има две вместо досе- градският “Балкански” трябва 
гашните четири футболни зо- да проведе изключителни под- 
ни. Едната зона ще се оформи готовки, за да осъществи до- 
от досегашните Нишка и бър резултат в предстоящия 
Южноморавска, а другата от сезон.

Николов и Иванов в 

къмпинга на “Миланд. с.

ТЛВЕЬА
1,ВАЬКА115К1 12 8 2 2 60:24 (+56) . 26 боба.
2.2ЕЬЛ13А 12 7 1 4 52:19 (+53) = 22 "
3. КА0К1СК1 12 7 1 4 51:28 (+23) = 22' "
4. ХИ2Я1СА 12 6 1 5 39:59 (-20) = 19 "
З^ЕВтаЗТУССВР)^ 5 1 6 46:30 (+16) = 16 
6.ЛЛ)1Л31У0( ?) 12 3 2 ? 23 = 45 (-22) = 11 
?,;аРКЕ1>ЛХ 12 2 010 15:81 (-66) = 06

№38 65Ь2Й6:2б6(+108) = 
_____________ (-108)

На терените на ОФК “Бел- 350 деца от Сърбия, С. 
град” от 19 до 23 юни се прове- Босна и Херцеговина, 
де къмпинг на италианския и Германия бяха и мла 
футболен гранд “Милан”. Сред митровградчани Стеф:

лов
Неманя Иванов (12 г.),

«я тренира в пиротския ФК “Рад- Даниел Масоро и 
. П нички”. Младите футболисти Стефан Николов 
| бяха разделени в 6 възрастови
I групи, всяка от които се ръко- звезда на “Милан” Даниел Ма- 
■ водеше от известен специалист саро бе натоварен със задачата 
N от Италия. Директор на към- да контактува с медиите.
I пинга бе Марко Скембри.

ЙЯ ■ 1122 Ьоаа*
щ

III„Балкански" отправи иск към ФС на РС
В края на къмпинга футбол- 

Един от треньорите бе ните надежди получиха дипло- 
Оресто, бивш футболист на ми, подписани от председате- 
“Лацио”, за когото Мишел ля и капитана на “росонерите” 
Платини своевременно бе ка- Адрияно Галияни и Паоло 
зал, че е един от най-талантли- Малдини. 
вите фуболисти в Европа. Нека Агентите на “Милан” ще 

• Я да припомним, че Оресто рано следят футболната кариера на 
прекъснал да се занимава с участниците в къмпинга, 
футбола заради контузия на ко
ляното. Някогашната голяма

Пионерите и петлетата в 

републиканската лига?
•4

С*- »л ■

Неманя Иванов и 
В пионерската окръжна ли- то ще стартира от сезона Даниел Масаро 

га, която завърши неотдавна, 2006/2007, нормално е пионе- 
се състезаваха седем отбора, рите и петлетата на “Балкан- 
От тях само “Напредък” от ски” да,се състезават в нея.
Извор има пионерска футбол- Клубът е отправил иск с пред
на школа под патронажа на видените гаранции и очаква 
“Партизан” от Белград. След наесен младите димитров- 
изиграните мачове обаче пър- градски футболисти да се със- 
во място спечели отборът на тезават в пионерската лига на 
“Балкански”, а второ отборът ФС на РС. Това го заслужават 
на “Желюша”, за който играят не само талантливите момчен- 
петлетата на “Балкански” (спо- ца, но и младите специалисти 
ред договор, сключен в ОФС Ивица Марков и Неша Ранге- 
Пирот). лов, които работят вече ня-

Като се има предвид, че за колко години с около 70-80 де- 
пръв път е сформирана репуб- ца и от тях са направили два 
ликанска пионерска лига, коя- качествени отбора. Д.С.

Д. С.

През лятото 6 
Босилеград

Босилеградско спортно лято

Започнаха 

турнирите на 

••Неекара**
Школа за 

футболни 

талантиВ организация на ФК “Младост” в Босилеград тази седмица 
на малкото игрище на “Пескара” започнаха турнири по малък Основното училище “Геооги 
футбол за деца до 12-годишна възраст и за сениори. На турни- Димитров” в Босилеград със съ
ра за деца ще се състезават 6 отбора: ”Гана”, “Коруби”, “Бам- действието на частния младежки 
буча , Но неим , Магурка и Орище . В този за сениорите футболен клуб “Враня” ще орга- 
участие ще вземат 8 отбора, разпределени в две групи. “А” гру- низира от 24 юли до 1 август 
па съчиняват отборите на “Дуга”, ”Дюбата”, “7 юли” и “Таи- школа за футболни таланти от 
го”, а в група “Б” са. “Краин дол” “Квиско”, “Кей” и “Пума”. Пчински окръг На стадион “Пес- 
След тези турнири, ФК “Младост” ще организира и състеза
ния по баскетбол и волейбол, както и турнир по малък футбол 
за юноши.

От утре 6 СЦ „Парк"

Турнир по малък 

футбол кара” всекидневно ще бъдат ор
ганизирани по две тренировки, в 
рамките на които талантливите 
футболисти, под ръководството 
на треньори от ФК “Враня”, ще 

П.Л.Р. заучват основите на футболната 
игра.

Спонсор на всички турнири е ОС в Босилеград, която за 
най-добрите отбори и състезатели ще осигури купи и награди.Най-голямото събитие в Ди- третокласирания - 50 хиляди 

митровградско през летните динара. За да участват в турни- 
месеци ще бъде “Царибродско- ра, сениорските отбори трябва 
то спортно лято”, което започ- да заплатят по 8 хиляди дина- 
ва утре. Най-напред ще се про- ра. Заявки за участие могат да 
ведат състезанията по малък се подават до утре в 20 часа, ко- 
футбол, а ще ги последват гато ще бъдат определени и 
1 Пят международен митинг по двойките за първите мачове.

Турнирът по малък футбол 
се провежда за 43-и пореден

Семафор в спортната 

зала
Директорът на училището Ме

тоди Чипев каза, че проектът се 
финансира от Министерството 
на просветата и спорта на Сър
бия, а участниците от вътреш
ността ще бъдат настанени в уче
ническото общежитие.

Миналата година през лятото 
частният младежки футболен 
клуб “Враня” организира в Боси
леград футболна школа, в която 
участваха петдесетина момчета 
от Вранска и от Босилеградска 
община.

скокове “Джамп” и 2-ят между
народен МТБ маратон.

Футболни мачове ще играят път. Организатори са Спор- 
отбори, разделени в четири ка- тният съюз и органите на мес- 
тегории - сениори, ветерани, тното самоуправление, 
пионери и петлета. Най-добри
ят сениорски отбор ще получи връзка с участието на отборите 
180 хиляди динара, за второк- могат да се получат на телефон 
ласирания са отделени 90, а за 064/748 29 47.

В спортната зала в Димитровград тези дни бе монтирано 
съвременно осветително табло (семафор). Предстои в зала
та да се проведат още някои строителни работи и да се уре
ди екстериорът.

Според изявления на компетентните, залата би трябвало 
да бъде открита официално в края на септември, когато 
най-вероятно ще се срещнат представителните баскетбол
ни състави на Сърбия и България.

Всички информации във

д. с. Б. Д.
П.Л.Р.
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Прогноза за числеността на 
населението 6 периода до 2025 година

1п тетопат

Димитър Йотов
(1934 - 2006)

1о-мапко хора в
Ожна Европа а Япония След тежка болест на 72-го- на български език излъчваше 

дишна възраст почина извее- Радиотелевизия Белград, 
тният журналист от българ
ското малцинство в Сърбия и рудници, ще го помним по тру- 
дългогодишен редактор на долгабието, новинарското му 
ТВ-журнала Димитър Йотов, майсторство и кротките думи. 
Роден е през 1934 година в Нито една работа не оставяше 
царибродското село Славиня. за утре, а младите ис само, че 

Един човек може да стане учеше на журналистическия за-

*Броят на хората, които живеят в ивицата до 97 кило
метра от бреговата линия, ще се увеличи с 35%, така че 
2,75 лшлиарда души по цялото земно кълбо гце се окажат 
Застрашени от повишаването на нивото на океаните и 
моретата, както и от други опасности, свързани с гло
балното затопляне и промените в климата.

Ние, неговите колеги и сът-

извссген с делата си или със каят, но ги и съветваше като 
своя характер, с белезите, кои- родител. Обичаха го заради 
то го отличават. Димитър Йо- мъдрите му съвети и благата 
тов притежаваше всичките усмивка, заради безупречното 
професионални и лични качее- му поведение и лична култура.

Със своята работа, с човеш
ките си качества Димитър Йо

тов остави дълбока следа сред 
българското малцинство. 

Вечна памет!
Колективът на 

Издателство “Братство”тва, които го въздигнаха и като 
професионалист, и като човек.

Журналистическата 
кариера започва в “Братство”. 
След няколкогодишна работа 
в нашето Издателство минава 
в Радио Ниш, най-напред в 
предаването за българското 
малцинство, после като редак
тор в “сръбската редакция” на 
тогавашната единствена ниш
ка радиостанция. Оттам е из
бран за редактор и водещ на 
телевизионния журнал, който

си

Скръбна вест
На 7 юли 2006 година почина нашият мил съпруг, баща, све

кър и дядо
ЙОВАН БОРИСОВ ИВАНОВ - БУЗА 
(1949-2006) 
от Цариброд

Ние, неговите най-близки, ще го помним по 
грижите, които полагаше за нас. Царибродчани 
ще го поимнят като един от кореняците, учас
твал в първите редици по време на всички демок
ратични промени в града.

Поклон пред светлата му памет!
Опечалени: съпруга Мица, синове Борислав и Антонио, 

снаха Душица, внук Сергей

С
Специалисти от Центъра за личи с 35%, така че 2,75 мили- 

нзеледване на климата към Ко- арда души по цялото земно 
лумбийския университет, от кълбо ще се окажат застраше- 
колежа Хънтър към Универси- ни от повишаването на нивото 
тета на Ню Йорк и групата на океаните и моретата, както и 
Рори1а1юп Асйоп 1тегпабопа1 от други опасности, свързани с 
обединиха
прогнозите за измененията в ните в климата, 
климата и статистиката, за да 
съставят карта на света. На нея в голяма част от Южна и 
са отразени промените в числе- Източна Европа, а също и в 
ността на на населението на Зе- Япония ще намалее. Тази прог-

На 16 юли 2006 г. се на
вършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашата скъпа и 
непрежалима майка, свекър
ва, тъща, баба и прабаба

АСКА 
ЯНЕВА 
по баща 
СТАЙКОВА 
от Долна 
Лисина

картографията, глобалното затопляне и проме-

Числеността на населението
Тъжен помен
На 21 август 2006 г. се навършва ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 

от смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, баща, син и 
братмята, които ще настъпят до ноза надали ще изненада няко- 

2025 година.
Авторите на проекта са из- има съкращение в няколко “не- 

ползвали данни за динамиката очаквани” района: части от Са
на населението в различните хара, Централна и Южна Аме- 
страни и области в тях за пери- рика, Филипините, Непал, Тур- 
ода 1990 - 1995 год. и са ги ек- ция, Камбоджа, Мианма и 
страполирали върху периода Индонезия. Това са области, 
до 2025 година. В резултат се е където досега имаше прираст

на населението.

го. Учудващо е обаче, че ще БРАТИСЛАВ ТОДОРОВ 
от с. Лукавица

Панихидата ще отслужим на 5 август 2006 г. на 
гробищата в с. Лукавица от 11 часа.

Много страдаме. С тъга и обич мислим за теб. 
Поклон пред светлата ти памет.

_ Опечалени: съпруга Весна, дъщери Ивана и 
Йелена, майка Верка, баща Димитър, брат 

Новица със семейството си 
и семейство Пешич от Ниш

С много обич и призна
телност пазим свидния спо
мен за теб. Дълбок поклон 
пред светлата ти памет!получила карта на света, на ко

ято е показано намаляването 
или увеличаването на числе- света България е разделена 
ността на населението през пе- приблизително на пет области, 
риода от 1995 до 20025 година. Специалистите очакват нарас- 
Изчисленията са направени не тване на населението в Югоиз-

На споменатата карта на

Синът Драган и дъщерите 
Верка и Миланка със се

мействата си
Тъжен помен
Измина ЕДНА ГОДИНА от съмртта на нашия 

роднина
БРАТИСЛАВ ТОДОРОВ

Твоят образ ще живее винаги в сърцата ни. 
Твоята доброта, честност и обич ще останат не
забравим спомен за всички, които те познаваха. 
Ние никога няма да те забравим! Почивай в мир.

От фамилията Ставрови

но и на малки точна България, намалена чис-само по страни, 
участъци от по 20 квадратни леност в Северозападна и в

по-голямата част от Южна Малка обява т/километра.
Най -голя.мо увеличение на България, незначително увели

чаване на прираста в Северо- Продавам нова оби
таема къща в Димитров
град с двор, гараж, пар
но. За сведения звънете 
на тел. 010/ 362-926 и 
064/41-48-404.

популационната плътност до 
20025 г. се очаква в развиващи- източна България и относител- 
те се страни, които и сега са но непроменена, стабилна чис- 
достагьстонаселени. Освен то- леност на населението в Юго- 
ва броят на хората, които живе- западна България, като там из- 
ят в ивицата до 97 километра ключение прави районът на

столицата София.от бреговата линия, ще се уве- Тъжен помен
На 21 юли 2006 г. ще се навършват ДВЕ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия съпруг и бащаПрез
фотообектива СРЕТЕН МИТОВ 

от ДимитровградВ’
Че кучето и котката са

Опечелени: съпруга Петкана и син Марянвечни врагове потвър
ждава и тази снимка. Ко
тето наистина е малко,
но и кучето не е кой знае

г. се навършват ЧЕТИРИ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и незабравима съпруга, 
майка и баба

На 22 юли 2006колко голямо.
“Само посмей да ме доб

лижиш и ще опиташ нок
тите ми!”- като чели каз- ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА - ДАЛА 

от Димитровград
Твоето място в сърцата ни винаги е пълно с 

обич, спомени и мъка по теб. Почивай в мир! 
Опечалени: съпруг Витко, дъщери Богданка и 

Иада, зетове Миле и Жика, внуци и правнук

ва котето на кучето. И то
с респект се държи на
разстояние.
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Магазини за купуване Митничар, който пишеше и рисуваше
___ Димитровградският митничар Александър Петров, който

ЖЖ5® г ДХТЖ 1ТГИИ ■■ се помина преди повече от две години, беше сътрудник на
и и Ш. Ш. 1ТЖ ИжИГу ЖЖ #1%1; я я Д Я нашия вестник. Пишеше предимно за рубриката “Манчин

рабуш”, рисуваше карикатури и записваше шеговити ис- 
торийки от ежедневието на хората в този край. От не
говото семейство неотдавна получихме информация, че 
Петров съхранил в една папка десетки хумористични 
творби, които подготвил за “Братство”, но смъртта го 
изпреварила и не стигнал да ги изпрати. Става дума за 
голям брой карикатури, вицове и “рабуши”. Творбите му 
не са загубили актуалността, въпреки че са писани и рису
вани преди години. В този брой на вестника поместваме 
малка част от тези материали.

Неотдавна бил открит мага
зин, в който жените можели да 
си изберат и да си купят мъж. 
На входа висяла табела, на коя
то били написани следните 
правила за работа на магазина:

1. Вие може да посетите този 
магазин само веднъж.

2. В магазина има 6 етажа, 
като качеството на мъжете се 
повишава с увеличаването на 
номера на етажа.

3. Можете да си изберете 
мъж само от един етаж.

4. Не се разрешава връщане
то на по-долен етаж.

Една жена решила да посети 
“Магазина за мъже”, за да си 
намери половинка. След като

Стрина насадила квачку Обещанийе
Имала си йедна жена глупа- 

вога мужа, па пошли при кума кикве работе су се бавили у 
си на гости. По лутат жената старо време посланиците. Дъ-

нъска това га нема.
- Море, байе Василе, по-ра-

- Па, Манчо, са видиш ли с

почела да га съветуйе.
- Ка дойдемо тамо, немой 

само да седиш и да се въртиш но обещаваоше долньите, а са 
на столицуту ко шугава овца. видиш ли кико обещаваю гор- 
Ка видиш да су се сви изредили ньите. Биде ли на телевизиюту 
да кажу по нещо, кажи и ти не- кико йедън обеща на нащи пен-

зинери ка се бейоше дигли да 
Стигли при куматога. У не- траже пензию, а он се умеша с 

койе време, ка се сви изредили ньи и им рече кико ни йедън 
и казали по некою, жената му- държаван чиновник нема да уз- 
нула у ребрата мужатога. Он се не плату, додека на пензионе- 
замислил, почешал се по гла- рите не се даде пензия. А они

прочела на входа на първия
I™* я°ито четвъртия етаж. Там висяла та- се приискало да остане на този

Р втопия етаж Тзбепп3" "Мъже с Работа. които етаж и да си избере половинка,
на този етаж гласяла “Мъже, сивГипомагашГв^ши"0 ***' »° »аякРая Успяла да се пРебоРи
3 Же^Г И °бИЧЗТ ^ - НевеР°я™°! - въодушевено чила „аТоГд^ГетГж^ тщ
цата • Жената отишла на тре- ка3ала тя и... продължила към 
тия. Там имало надпис: Мъже петия етаж. Надписът там бшг 
с работа, обичащи деца и нео- “Мъже, имащи работа, обича-
бикновено красиви”. щи децата, с ослепителна кра- 456 012. Тук няма мъже, този

- Божичко. - възкликнала же- Сота, помагащи вкъщи и много етаж съществува само за да ло
ната, но все пак се качила на романтични”. На жената много каже за пореден път, че е невъз

можно да се угоди на една же- 
на. Благодарим ви, че посетих
те нашия магазин!”

А точно срещу “Магазина за 
мъже” бил открит и “Магазин 
за жени”, също с 6 етажа. На 
първия етаж се предлагали же
ни, които обичат да правят 
секс. На втория - богати жени, 
обичащи да правят секс. А от 
третия до шестия етаж? Не е 
известно, защото на тези етажи 
досега не се е качвал нито един 
мъж!

кою паметну.

чила на

зи етаж прочела надпис със 
следното съдържание:

“Вие сте посетителка № 31
вуту, чукнул се с два пръста по извилнеше, пльескаше му, ри

паше, радуваше се... Ама ка он 
- Моя стрина насадила квач- улезе у владуту обърну назад, 

ку. Ама, ли си йе глупава, узела 
та ню завъртела опашкуту народ, шиляв! - уздъну бая Ва- 
къмто дуварат. А квачката...

Мужат не стигнал да завър- къмто Строшену чешму. 
ши приказкуту. Жената га тол- 
ко ритала поди масуту, та ног- 
ьете си више не осечал.

челото и рекъл:

- Е, Манчо, шиляв смо нийе

сил, завърте със главу и отиде

Изявления Откъс от текст 
за “Манчин рабуш”

Перачката-. И най-хубави- за добро! 
ят леген не може да ме напра
ви легендарна!

Нощният пазач: Никъде

!Дисно «■ превали-
- смехсшеям струзуту
- ЧТ/ЦНуШЕ ми
-ЦАТА7У»МА*>
-■Щ)РКЧи/(Т€ <ПШРРАВРАТАТА V

-/чама шзевяше МФУ, •
-7А -ЗЛРГЗЛ

Ножът-. Тъпотата е нож с
две остриета!

Змията: Не от всеки сой се /е ЗеРО,и:А7о/ 
сауп-о...__/

скъпо 
свг /ене е казано, че не мога да кра- пръкват усойници!

Лисицата: Не се боя от 
Крадецът: Нищо човешко баснописеца, а от ловеца!

Вълкът: На собствения си 
Завистникът: Помогнете гръб съм изпитал цялата те

ми да ви попреча!
Злосторникът: Всяко зло

да и денем!

не ми е чуждо!

жест на... овцата!
Кирил Назъров

Кръстословица 293
Съставил: Драган Петров
ВОДОРАВНО: 1. Списък с яс
тия в ресторант. 4. Католи
чески свещеник. 7. Певчески 
състав. 10. Домашно живот
но. 11. Взривно вещество в 
куршуми, снаряди и пр. 13.
Град в Япония. 14. Сръбска 
авио-компания. 15. Парична 
единица в Кувейт. 16. Клонче 
за присаждане на дърво. 17.
Името на актрисата Йово- 
Вич. 18. Подобно на куче диВо 
животно с надлъжни тъмни и 
бели ивици по главата; бор
сук. 20. Млечно изделие. 22 
Сложен уред. 24. Сан в правос
лавната черква. 25. Женско 
домашно ездитно животно.
27. Името на френския фут
болист Кантона. 28. Земе
делски инструмент. 29. Мяр- основател на Рим. 10. Болест екология. 23. Балкон. 24. Дър- 
ка за земна площ. 30. Най-кра- по кучетата. 12. Генерални- жава в Азия. 26. Подкрепа. 28. 
сивата девойка на състеза- ят секретар на ООН. 13. Петно от изцапано. 29. Пос- 
ние. 31. Град в България. 32. Град в Гърция. 15. Отвесна ледната дума на молитва. 31. 
Ров, окоп. 33. фабрика в Ниш. като стълб греда. 16. Част Изобретателят на телефо- 
34. Украса на театрална сце- от ходилото на някои жи- на. 32. Малкото на коза. 34. 
па (мн.ч.). 35. Съдба, орисия, вотни. 17. Миризма. 19. Уве- Първата нота. 35. Мярка за 
36. Който работи съща рабо- селения, забавления. 20. Поре- електрическо съпротивле-

дици. 21. Който се занимава с ние.

Гатанки от Босилеградско
Два бика - една шия. Све види, а нищо не казуе.
У огьин мокро, у вода суо. Без нодзе е, без крила, без
Я го целивам, а он ме клъне. снага; не види се, не чуе се; бръ- 
Наведе се - дръпне, исправи зо лети - не стидза се. 

се - лапне. От бел камик се родило и це
на мешина яде, на гръбина ло село пробудило, 

исфръля. _ От сви страни сврътено, на
Царо зелен, войската му средата проврътено.

цръвена. (Отговори: дисаги, восък,
Четворица кал газат, двоица кондир, лопата, ренде дрен 

се богу молят, а един гьи от зло вол, жълтък и белтък, око, 
браньи. време, петел, буре).

„ у б,ре' * Младенов

Афоризми спасява който може!
*В Народната скупщина 
мнозинство нямат нито 

това вече ДСС, нито Г 17, нито СПО 
нито СРС, нито ДС, а... 
БИА.

"Луд и объркан - 
са три партии. 
‘Ситуацията е нормална. 
За извънредно положение. 
‘Проработи пазарното сто
панство 
доха.

Александър Чотрич
- мнозина се прода- *в политикатата. 37. Названия. е като в

... окопа: първи на прицел са
Миио Мирапович Гроф главите, които надникват.

»н Гъпбча 1 к ‘Казват, че сме гениални,ь ьъроия има 15 процен- а ни чукат като блонлин- 
та неграмотни. Останалите ки. олондин

н^отоТпдее^е^зд^е0' в^р^Гка^.

съдбоносна наредба: да се

ОТВЕСНО: 1. Легенда, пре
дание. 2. Ехо, екот. 3. Кръгла 
годишнина. 4. Вид пъстропе- 
ри южноамерикански папага
ли. 5. Силен Вятър. 6. Кон (по
ет.). 7. Болест при хората. 8. 
Украса за ухото. 9. Митичен

Решение на кръстословица 292 - Водоравно:
1. Капаро. 7. Алиса. 12. Пула. 13. Заглавие. 15. Реми. 16. Мат
рос. 17. НК. 18. ЕТА. 19. Багри. 20. Асо. 22. Ли. 23. Дограма. 25. 
Уна. 27. Стив. 29. Ден. 30. Масив. 32. Кораб. 34. Панама. 35. 
Корен. 36. Тотем. 37. „Ман“. 38. Дом. 40. Нит. 41. Ти. 42. 
„Блиц“. 43. Зими. 44. Алея. Симеон Костов
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Манчин рабушПрезидент 

и малко 

момче
Скалъпено
стихотворение
(или: умира плагиат)
Опасахме с релси земята (И. Вапцаров) 
и на Ирин-Пирип тревата. (Хр. Ботев)
Край брега па тиха Струма, (Пенчо Славейков) 
край огромна червена гума (Валери Петров) 
седяхме вече двама в кръчмата, (Никола 
Фурнаджиев)
па вземаш гладен завчас торбата. (П. Яворов) 
Звънна под моята стряха, (П. Лилиев) 
лястовички за гнезда кълвяха. (Пеньо Пенев) 
Минава година след година, (Ел. Багряна) 
ум далече назад замина. (Ив. Вазов)

|Ь+^жУ - Кво мислиш, Манчо, кихо най-лъсно 
денъска се печале паре? - заступи ме Мана 

Матрапазинат.
- Па ти ако не знайеш, одека я да знам. Нейе ти джа- 

бе тия народ лепнул прекорат “Матрапазин”.
- Знайеш ли Манчо, дека я си обичам тия прекор. 

Щом ми некой каже “Матрапазине”, сви се обърну да 
ме виде и у очите им видим завие. А я, Манчо, пове
че обичам да ми завиде, а не да ме жале...

- А ти защо бъш мене ме питуйеш, кита си натрупал 
опит кико камара?

- Питуйем те, Манчо, оти и ти се мешаш с млого на
род, па може да си поначул нещо!

- Що се не заватиш с търговийкьу. Са и Шуша и Пу
ша може да отвори дукьанче и да препродава...

- Омързе ми, Манчо, само да препродавам. А и ризик 
йе, брате, денъска това що иде,,ютре не се тражи, па 
све гледаш да се не заглобиш. Иедън ли йе търговац 
пропадал! Я сакам нещо да продавам, а не да препро
давам ...

- Да продадеш нещо - требе и да га произведеш! А я 
колко те познавам, ти не си от тия що че засуче рука- 
ве и че се вати да производи нещо.

- Тека йе! Ама я си мислим да отпочнем с йедну рабо- 
ту, а ти ми са кажи дали съм на прав пут...

- Работа ли рече?
- Па и не йе бъш, ама може да изгледа кико голема 

работа!
- Айде-де, я да чуйем!
- Мислим, Манчо, да почнем да продавам мъглу!
- ?!?
- Мъглу, мъглу!...Ватиш мъглу, добре гьу спакуйеш 

и гьу продаваш!
- Па кой че ти купуйе мъглу бре, Матрапазине?
- Ооо, будале на тия свет има млого! Много йе важна 

опаковката и да развийеш, кико се денъска ока, нар-

Президентът на държавата 
решил да види как живеят 
обикновените хора и се пораз
ходил. Срещнал малко момче и 
започнал да го разпитва:

- Къде е баща ти?
- Отиде на работа с новата

кола.
- А майка ти?
- От иде на пазар със старат а

кола.
- А кой с вкъщи?

| - Баба, гледа новия “паиасо-
пик”.

- Виж, момче, за всичко топа 
трябва да сте благодарни на 
мен!

(Марин Младенов)
—ш

- Бабооо, бързо излез! - ра
достно извикало момчето. - 
Дошъл си е чичо от Америка!*%<гсаенс6с1 сшно/Ьи&бк

От тая невеста 

нема домазлък! Ръководство 
за успешна 

кариерастаро време някой си ли заедно и сутринта младоже- 
млад нашенец прекарал нецът излезнал в двора да се 
коджа-ми-ти години, ов- поразходи. Видял го баща му и 

чарувайки по планината. Един решил да го попита как вървят 
ден неговите му изпратили младоженските работи.

- Бива ли, синко?
- Не бива, тате...
- Оти бре, синко?
- Оти от тая невеста нема до- становява силите.

Шефът не пие - той дегусти-

В Шефът винаги има право. 
Ако случайно няма право, 

виж горната точка.
Шефът не спи - той си почи-абър вечерта непременно да си 

дойде вкъщи. Той се прибрал 
от баирите и веднага попитал:

- Защо сте ме викали?
- Ожениме те! - рекли до- мазлък! 

машните и му представили мо
мата, която му избрали за не- да се дума за това. Требе време

да замине, па да се познае...
- Още са се познава, тате...

ва.
Шефът не яде - той си въз-

кетинг...
- Баш ме интересуйе кико ти това паде напамет? 

Шефът не флиртува - той на- - Кико ли? С гледанье! Половин век ни продаваше 
бира кадри. мъглу кико сви че смо равни, дека че узимамо колко

Шефът не крещи - той ви ни требе, а че дазамо колко можемо. Народ блая кико 
убеждава в своето мнение. I овце, беше се ватил за това кико пиян за плот. А тия 

Кариера прави този, чиито ' що продавайоше туя цървену мъглу, дебело се нагре- 
убеждения съвпадат с тези на боше и съга се преобърнушеу некикви бизнисмени... 
шефа. - Ма ти това наистинскьи ли мислиш и оратиш?

Шефът не се почесва по тик- - Наистинскьи! Вечимка имам и неколко пробне мус- 
вата - той обмисля решения за тре - жълту, синьу, зелену, а може и другье бойе да 
проблемите. измислим, зависи от това койи су на влас. Щом се про-

Шефъг не е страхлив - той е мени власта, искаруйем на пазарат туя бою що се тра
жи. Не видиш ли кико некойи се обогатише дебело с 
продаванье на мъглу? Ама требе да си и добър оратад- 
жия, да струпаш на куп и било, и небило, и да пока
жеш дека си ти тия кой ужкьим мисли за тия народ...

- Аа, не бой се, татин, рано е ра.

веста.
Овчарят я поогледал и скло

нил да се ожени за нея. Преспа- Невестата се повърча!

предпазлив.
Шефът не е неук - той пред

почита творческата практика 
на безплодната теория.

Шефът не е корумпиран - 
той взема благодарности.

Шефът не лъже - той е дип
ломатичен.

Шефът не изневерява - той 
пътува в командировки.

Шефът не закъснява - той е 
задържан ог делова среща.

Колкото повече мислите за 
шефа, толкова по-лесно ще 
направите кариера.

- Е, одека па това смиели?
- Не съм га смислил, видо га! Онядан около школуту 

се диже и измеша теквая мъгла, човеци само що не се
повачаше за гушу...

- Па що не починяш?
- Стра ме, Манчо, оди ветар. Я ако дуне некойе вет- 

рище и раскара мъглуту, а народ прогледа, кво че бу- 
де тъгай?

- Че буде това, що требе да буде! - реко на Матрала- 
зинатога и га остави с пъре у уста.

Манча

1
‘Всичко е пълен хаос, само трябва. го както е написано.

‘Начин да успееш в полити
ката: намери тълпа, която оти
ва някъде, и застани начело. 

‘Гласувам червено, гледа»1 
‘Трите най-хубави неща на бяло, работя на черно.

‘Ако ми дадеш 100 марки 
назаем, ще ти бъда длъжен пя-11

‘Вампир? Това е мъртвец,престъпността е организирана.
‘Разликата между СПИН и запазил присъствие на духа.

‘Сексът е политика на свър
шения факт.

пенсията е, че със СПИН може
да се живее по-дълго.

‘Някой друг трябва да плати
сметката - ние не сме си поръч- света са: питие преди и цигара

след!вали такъв живот.
‘Жените с хубави крака би 

трябвало да ходят на ръце.
‘Опитът е нещо, което при- личат на вас. 

добиваш, когато вече не ти

‘Бийте децата си, когато за
бележите, че започват да при-

живот.
‘Какво е

Пътят на човека от пещерат 
‘Пиши го пропаднало. Чети до атомното скривалите.

цивилизацията?
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