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Вестник на българите в Сърбия ^

Първият брой излезе ма 15 юни 1959 г. ^

Представители на Община Пантелей
посетиха Лом и Сталийска махала

След двадесет години

Хеч наша. и голн и®
*Когато някой 3а пръв
път чуе името Ста
лийска махала, си по
мисли, че става дума
3а част от село, но
махалата всещност е
голямо съвременно
българско село от ля
вата страна на река
Лом с 1600 жители.
Не е вече вест, че някоя
сръбска делегация е посетила
България или пък българска е
била в Сърбия, понеже през
последните няколко години
контактите между двете стра
ни се засилиха. Но все пак е
вест, ако жители на някое село
отидат през границата не зара
ди шопинг. Такова нещо се
случи миналия уикенд, когато
група жители на Кнез село, за
едно с представители на ниш
ката община Пантелей и на се
ло Малча посетиха село Ста
лийска махала в община Лом
край река Дунав. С това посе
щение вече се конкретизира

Министърът на просвета
та и спорта на Сърбия Слободан Вуксанович даде съг
ласие на основното учили
ще да сформира една пара
лелка за обучение на май
чин български език в централното училище в Боси
леград, в която през учеб
ната 3006/2007 година ще
се учат 11 първолаци. В
писмото на министъра се
посочва, че решението е
взето въз основа на иска,
който училището отправи
ло посредством Национал
ния съвет на българите в
Сърбия. В споменатия иск е
посочено, че 17 българи от
общината са изразили же
лание децата им да се учат
на майчин език.

Тост за добредошли - част от нишката делегация в
Сталийска махала (вторият отляво) е съветникът в
Община Пантелей Боглюб Ивкович
споразумението за сътрудничество между двете общини,
подписано през април в Ниш.
Въз основа на това споразумение по инициатива на Европейската агенция за възобновяване

и развитие вече са изготвени
проекти, един от които за
икономическо
съвместно
развитие и друг за изложби в
Ниш и Лом.
(На стр. 2)

През настоящата учебна
година в първи клас ще се
учат 82 ученика, с 5 повече
от миналата. Предполага
се, че от 1 до 8 клас ще се
учат около 770 деца, поне
же в училището все още не
знаят колко деца през ля
тото са се изселили от об
щината.
Така елед всички перипе
тии се стигна до факта, че
“привилегия” да се обуча
ват на .майчин език ще
имат 11-те първолаци, кои
то в момента живеят в Бо
силеград. Какво остава на
родителите на останалите
6 първолачета - 3 в Райчиловци и по едно в Зли дол,
Долно Тлъмино и Църнощица? Сега те са принуде
ни или да запишат децата

(Стр. 3)
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Подготовки за новата
учебна година

си в централното училище,
или да сменят желанието
си и децата им да се учат
на сърбски език в своите се
ла, или пък да поискат за
щита на правата си чрез съда.
Без отговор остава и въп
росът защо не е възможно
да се открият паралелки за
обучение на майчин език в
тези училища, когато по
същото време съществуват
Бранковци,
училища в
Ярешник и друти села, в
които се учи само по един
ученик на сърбски език?
Още повече, че за открива
нето на паралелки на бъл
гарски език в посочените
села не съществуват никак
ви пречки, нито пък допъл
нителни финансови разнос
ки за министерството. В но
ва дописка до министер
ството училището посочва,
че в момента разполага с
над двадесетина учители с
више образование, които
притежават съответни ква
лификации и без проблеми
могат да провеждат обуче
ние на майчин език.
Въз основа на решението
на сръбския просветен ми
нистър за внос на учебници
за първи клас от България,
офисът на Националният
съвет на българите в Сър
бия в Босилеград през лято
то внесе учебниците и без
платно ги предостави на
учениците, чиито родители
се определиха децата им да
се учат на майчин българ
ски език.
П.Л.Р.

Димитровград
В три училища по един
първолак

(Стр. 8)
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На български
само в
Босилеград!?

* От общо 17 първолаци, чиито родители се
определиха децата им да се учат на майчин
език, само 11 ще имат тази възможност
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градушка
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Учениците от централното училище а Босилеград купуват.
книги и учебни помагала в ученическата кооперация “Радост”,
С К0СТ0 приключват п°Дготовките 33 началото на новата учебна

В Основното училище “Могла Пияде” в първи клас
тази учебна година са се записали 86 деца. 66 от
тях ще се учат в централното училище в Димитров
град, 17 в четирикласното училище в с. Желюша и
по едно в селата Драговита, Трънски Одоровци и Лукавица.
Б. Д.

|

центъра на вниманието лг

1 септември 2666

Хем махала, хем голямо село
(От стр. I)

Сталинска махала не е
махала

Без стратегия за
образование на
българите в
чужбина

Когато някой за пръв път
чуе името Сталинска махала,
си помисли, че става дума за
част от село, но махалата
"Проблеми на българсковсъщност е голямо съвремен
то училище зад граница”
но българско село от лявата
бе тема на дискусията в
страна на река Лом с 1600 жи
Министерствто на науката
тели. Едно време в него са жии образвоанието, организивяли двойно повече хора и се е
рана от Държавната аген
намирало от дясната страна
ция за българите в чужбина. Участваха представина реката. Сега тамо е остана
ла само черквата, възобнове
тели на българските образователни звена от цял
на миналата година.
свят, учители и преподаваМахленци се препитават
тели от България, предстаглавно с животновъдство. Нявители на Българската
колко домакинства отглеждат
академия на науките, Мипо 10 или 15 крави, но Цветан Концерт в центъра па Сталинска махала
нистерството на външните
Петров има истинска ферма
работи и на редица дър
вестната българска певица
със сто крави. Местните жите
жавни и неправителствени
Поли Паскова и формация
ли произвеждат и всички дру Групата жители па село
по време па посеще “Нашенци” и се любуваха на
организации и издателги селскостопански продукти. Малча
нието в Лом се среи/на с
ства.
Най-известен сред тях е Вале представители па Вшшрия прекрасните български песни
Като обобщение от мнеи
танци.
Утреден
групата
от
ри Борисов, едноличен търго“Поломие”, която ще из
нията на присъстващите
Кнез село посети своите до
купва тяхното непрерабо
може да се каже, че Бългамакини у домовете им, за да
тено вино. Сделката е
рия все още няма единна
сключена по инициатива на обменят опити и да се догово
национална стратегия за
кмета на Община Панте
рят за конкретно сътрудни
образованието на българлей Братислав Благоевич.
чество, понеже всяко от села
ските общности в чужбина,
Тези дни в Малча ще дойде та в Община Пантелей ще има
която да обхваща и реглаекип специалисти за да оп свой парньор сред селата от
ределят качеството и це
ментира статута на учили
Община
Лом.
ните.
щата, програмите, учебниЖурналистите, които
Момир Тодоров
придружваха нишката де
легация в Лом посетиха ре ващ персонал. Сталийска ма
дакцията на местния вес
хала има осмокласово учили
тник “Лом прес”. Негов из ще със 130 ученици, асфалто Опакото на въпроса
дател е едноличният тър
ва база за поддържане на пъ
говец Валери Стоичков, чи тища и пункт за изкупване на
что предци се преселили в
вторични суровини.
Лом от село Божица. Вес
тникът излиза два пъти
седмично в тираж от 1000 Поли Паскова пя на
броя.
домакините и гостите

Облекчения за
работодателите

Т. П.

През дупки, такси и
опашки към Европа

Гостите от Община Панте
лей посетиха Сталийска маха
Преди известно време “Братство” писа за
ла по време на традиционния
събор по повод празника Бо- трудното пътуване с влак от Ниш до София и
городица. След сърдечната обратно. За съжаление оказа се, че далеч
среща и почерпушката, гости- по-трудно напоследък е да се пътува с кола!?
те бяха приветствани от кмеИмеШ1° откакто започ,,а Разширяването на
тицата на Лом Пенка Пенкова, *-* 1е тУ"ела в Сичево, колите се отклоняват от
а след това заедно с домаки- Нишка баня, през Иелашпица и Плоча. Това, че
ните следиха концерта на из- се пътува с двадесетина километра повече е
наи-малкият проблем. Истинският проблем е
така нареченият път, които на определени места
От 1-6и септемри
повече прилича на изорана нива, а се нарича (забележете) “международен”, който свързва Евро
па и Азия! Алтернатива е да пътувате през деня,
когато пускат с лека кола през тунелите да се ми
нава, по това означава да хванете най-малко ас
тма или не дай си Боже силикоза - от непоноси
мия прах, който дигат стотиците камиони, стоя
Безработните млади хора в Сърбия, които за пръв път търсят ра ли тук цял ден, понеже па тях им е забранено да
бота, от началото на този месец може би по-лесно ще се настаняват минават през Плоча. А пък прахта е последица
на работа. Според новодопълнените разпоредби в Закона за данъка от това, че след работите в тунелите нищо не се
върху дохода на гражданите и Закона за задължителната социална почиства...
осигуровка, работодателите, които приемат на работа млади хора,
Истинските мъки все пак започват, когато
ще бъдат освободени от плащане на данъци и облагания върху запла
тите им, понеже тези задължения ще поеме Трудовата борса.
пристигнете на ГКПП пункт Градина-Калотина.
Тригодишни облекчения са предвидени за работодателите, които Впрочем мъките започват много километри пре
приемат стажанти, а двегодишни за останалите млади до 30-годишна възраст. За безработно не се третира лице, което преди да бъде ди пункта, защото огромните опашки от
настанено на работа вече е имало сключен договор за работа със съ ТИР-ове понякога достигат чак до Пирот, но за
щия работодател, без оглед дали междувременно тоя договор е ану това не еднократно вече сме писали - и какво,
лиран или не.
както се казва “кучето лае керванът си върви...
Ако по време на бенефицирания период, както и три години след
него работодателят намали броя на младите работници в сравнение Заради това този път ще се спрем на самия
с 1-в’и септември 2006 г., и то за толкова лица, колкото е преил на ра ГКПП пункт.
бота ще загуби правото си на облекчения. В този случай ще плати и
В интерес па истината и обективността трябва
данъците и облаганията, от които е бил освободен, и то валоризира- да се отбележи, че далеч по-малко се
чака па
ни. С други думи казано, това ще се наложи доколкото работодате
лят - приемайки и уволнявайки младите работници - се опита да изиг сръбската страна т.е. при сръбските митничари.
рае закона Но понеже той наистина може да бъде недоволен от рабо Истинската “голгота” настъпва, когато навлезе
тата на новоприетия работник, предвидена е законова възможност те в българска територия. Първата “екстра” е занесъзнателният работник да бъде “подменен” с ново безработно ли
це до 30-годишна възраст. Основното условие е работодателят да не дължитленото преминаване през пръскалките за
дезинфекция. Незнайно защо, за да бъде предпа
намалява общия брой на работещите във фирмата.
зена страната(България) от птичи грип, трябва

вец, който по съвременен на
чин с машини обработва поч
ти 10 000 декара земя.
По думите на кмета на се
лото Александър Миланов
по-младите жени от селото
пътуват до Лом, където рабо
тят като шивачки в текстилни
те фабрики или като обслуж-

ците, взаимоотношенията
на институциите. Необходима е консолидация на
дейностите на българските
училища извън България,
както и създаване на асоциация на българските
училища зад граница със
седалище в България. Нужен е и фонд на българското образование зад граница, който да подпомага финансирането на българските образователни звена в
чужбина,
Държавната агенция за
бългрите в чужбина, като
инициатор на постоянна
работна група по въпросите на взаимодействието с
българските училища зад
граница, своите задачи
формулира като изграждане на една обща база данни
за наличните български
образоватлени структури в
чужбина.

да плащат шофьорите, включително и чуждите!?
Безспорно най-неприятно е чакането. “Тръг
нала съм завчера през нощта. Минах през цяла
Европа, идвам от Швеция, но това като тук никъ
де го няма”, крещи млада жена, .българка от Соф
на граничния полицай. Знае, че скандалът
мма да й помогне . автомобилът й е заклещен
някъде „ коло
но поне си излива гнева. в
почти всички коли се виждат само посърнали
лица'
На въпроса, защо такъв проблем няма на
сръбската страна, служителят обяснява, че “гра
ничният контрол на българската страна е затег
нат, защото от януари догодина България става
външна граница на Европейския съюз...”
Последният щрих от 150 километровото пъ
туване от Ниш до София, след като най-сетне
сме минали граничния и митнически контрол, е
задължитлената пътна такса т. нар. “винетка •
Най-евтината, която шофьорът може да си купи
е седмичната и струва 4,5 лева. Сумата е прием
лива и след чакането никой не роптае, само и са
мо най-сетне да потегли. Все пак човек си задава
въпроса “Защо ми е седмична "винетка", аз оти
вам само за един ден". След заплащането заус
лугата обаче е нормално да се очаква и прилив
но качество на пътя. Уви! Вместо това по между
народния път Калотина - София дебнат ДУ*'11
дори по-дълбоки от тези на т.нар. път през Пло
ча.
Ималите неблагоразумието да пътуват °т
Ниш до София (или обратно) нощем, установя
ват, че по пътя няма пито лампи, пито ДРУ ^
светлинна сигнализация. За пътната маркиров
и да не говорим... А и двете държави са се запътили към - Европа... Аферим!

Т. Пеп>Р°(

Щемн н коментари .
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От Първата среща на гостилничарските и
туристически деятели от балканските страни
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Димитровград

Професионализъм преди всичко настанен на°работа?Ае
* Бе3 добре подгошбе- г= ---------------------------------------------------------------------—
Димитровградчанинът Да- през тази учебна година с Да
ни хора, които да ПОС----------------------------------------------------------------------- лИбор Николов, завършил либор Николов да сключите
решат гостите, аа ги
Природоматематическия фа- договор за постоянна работа
обслужват и аа се гоикултет в Белград, тези дни е съгласно законовите разпореди да се гри
обектна своеобразен “спор” би”, се подчертава в дописката,
жат3а тях, разкошили недоР«умение между о?б- подписана ОТ кмета Веселин
ната пророда е умшината и ръководството
на Величков, председателя на Сърътвен капитал
гимназията.
вета за образование, култура и
На 28 миналия месец от об- спорт при общината Натко
По повод два века на органишината е изпратена дописка до Манчев и от просветния ингимназията, в която се припом- спектор Асен Иванов.
зираното занаятчийство в Ниш,
По този повод инспекторът
в края на миналата седмица в
НЯ) че Николов е трябвало да
този град се проведе Първата
работи като преподавател по изтъква, че за миналата учебна
година е съществувала забрана
среща на гостилничарските и
информатика и математика.
туристически работници от
Той е бил стипендиант на за настаняване на постоянна
балканските страни, в която
общината и на правителството работа в средните училища поучастваха 32 екипи от България,
на Норвегия и се е дипломирал ради излишък на работана ръ
Гърция, Македония, Черна Го- |
в определения срок със средна ка и рационализация в образора, Република Сръбска, Словеоценка 9,66.
ванието. Според Иванов тази
ния и Сърбия, съревновавайки се в общо 15 дис- бедител на срещата, а сред най-добрите бяха и
“Молим Ви в интерес на ка- забрана вече не важи и той е на
циплини.
представителите на града домакин, както в гру- чеството
на
образовател- мнение, че Далибор трябва да
Организатор на срещата беше Самостоятел- пата възрастни, така и в категорията среднош- но-възпитателния процес и в бъде приет на работа в гимнаният синдикат на гостилничарството и туризма колци, в която се състезаваха учениците от Гос- интерес на коректните отноше- зията, тъй като става дума за
в Сърбия, а домакин - Общото сдружение на са- тилничарско-туристическото училище в Ниш.
ния с местната общност, която качествен специалист.
мостотелните предприемачи и занаятчии в
Домакинът - Нишкото сдружение на самос- е един от Вашите финансиери.
А.Т.
Ниш.
Мероприятието започна на
крачки несъмнено са най-трудни, защото трябва
25 август с изложба в хола на Първите
да се налият основите и да се положат релсите, по които
Кметът на Босидеградска
Клуба на войската и приключи да се върви нататък. Надявам се всяко следващо Балкан
с тержествена вечеря, на която ско първенство, да бъде по-добро и да включи и други страобщината
оповестява
бяха провъзгласени най-добри- ни от този регион, като Търция, Румъния, Албания...
те в петнадесетина дисциплини Предполагам, че първенството ще се мести в различни
и раздадени признанията - купи, страни на Балканите, подобно на някогашните балканиамедали и грамоти. На тържес- ^и в спорта и по-пълноценно да се прилагат критериите,
твеното откриване говориха валидни за световните първенства, така че участието в
-Един ден през седмицата от Босилеград до Ярешник, както
градоначалникът
на
Ниш балканското да бъде един вид трамплин и за световното,
и до някои други села в общината, ще започне да движи мик
каза Токев.
Смилко Костич и председате
робус, оповести кметът на Босилеградска община Владимир
лят на Организационния коми
тоятелните предприемачи и занаятчии връчи Захариев пред ярешничани и изрази надеждата си, че това ще
тет на срещата Радан Милованович.
стане скоро. По този начин, подчерта той, поне за малко ще се
Най-много признания спечелиха представи майсторски писма на всички участници в сре облекчи тежкият живот на селяните, особено в планинските
телите на белградския хотел “Интернационал щата.
- Радвам се, че в региона започват ускорено села.
ЦГ”, които бяха провъзгласени и за отборен по- Понеже селяните няма да могат да плащат икономически
да се движат напред нещата от нашата профе
сия, заяви председателят на Асоциацията на те цени за превоза, Общинската скупщина ще отпусне субси
професионалните готвачи в България и член на дия на фирмата “Тасе-турс”, поела местния превоз в община
Организационния комитет на срещата в Ниш та, уточни кметът.
В.Б.
Андре Токев. - Доволен съм и от това което по
казаха участниците от България, тъй като наци
оналният ни отбор за първи път излиза извън
границите на страната. Щастлив съм заради медалите и другите признания, които те спечели
ха, а още повече заради опита, който обменихме
с колегите си и информациите, които получихме
тук.
В димитровградските села Градинье и Бачево миналия петък
Балканските страни трудно могат да внесат в
Европа някаква висока технология или тежка градушка причини щети на селскостопанските култури. Градушиндустрия. За сметка на това обаче, на европей- ката валяла около 10 минути. В село Градинье пък мълния при
ците можем да предложим егзотични туристи чинила щети и на много домакинства, като пострадали телевизочески дестинации. Но природните красоти не са Ри- радиоапарати и други електроуреди,
достатъчни за такова нещо. Според мен приро
Б. Д.
дата, хотелите и другата инфраструктура са хар
дуера, но компютърът не може да работи без
софтуер, а това са хората. Без хората, които да Актьорска работилница в Мостар
са на високо ниво в професията си, туризмът нямада се развива с желания темп и затова срещи
те от рода на тази в Ниш са много важни, защо
то по този начин се повишава и културата, на
риченНеИТо°кева гайто™ шеф на куиГтГв софий- ар™^Мила Лидреев^ч”
подготви”две предеТаш

Микробус към селата

В селата Градинье и Бачево

Щеш от градушка и мълния

Андреевмч - артист за мир

ския хотел “Хилтън”

ска работилница под название и в други места около този
^
В. Богоев “Артисти за мир” в град Мос- град.
------------ тар в Босна и Херцеговина.
Прокетът “Артисти за мир"
Участие в мероприятието взеха бе финансиран от “МеждунаСъобщение на ОО на Г 17 плюс в Димитровград
млади и талантливи артисти родната организация за култупредимно от балканските стра- ра и развитие” от Амстердам,
ни. Андреевич бе единственият
Б.Д.
от работата на органите на местното самоуп представител
на
Сърбия.
равление и с ходовете на председателя на об
щината през тази година. Това мнение пред
ставителите на отбора вече са изнасяли пред
съветниците на ОС и по време на конференции
Голяма Богородица е празник на църквата в село Каменица,
за журналисти.
който известният публицист Богдан Николов, каменичанин, ав
В съобщението децидирано се казва, че 00
на Г 17 плюс не участва в кампанията за съби тор на много книги, използва като повод да подари по един ек
ране на подписи за прекратяване мандата на земпляр от последната си книга "Цариброд” на трима слушате
ли на Радио Цариброд.
От Общинския отбор на Г 17 плюс в Димит председателя на Димитровградска община.
Някой ще рече: “Е, голяма работа! Божа си прави реклама”.
ровград тези дни пристигна кратко съобще
Б. Д.
Никой до сега обаче не се сети да направи подобен жест.
ние, в което се казва, че отборът не е доволен
А.Т.

Не участват в
кампанията за
събиране на
подписи

Богдан Николов дари три книги
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Рафинерия за
електролитна
мед

Президентът Георги Пърнанои и съпругата му Зор
ка Първанова, по време па посещението в Норвегия
по покана на краля на Норвегия Харалд Пети и
кралица Соня

Български вестник в Кипър
Излезе първият брой на “Български вестник”, медия на
българите, живеещи на остров Кипър. Вече е в ход и инициа
тивата на вестника за създаване на Съюз на българите на сре
диземноморския остров.
Т.П.

шш

0
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Премиерът Сергей Стаиишев направи първата копка за
изгражднето па нова рафине
рия за електролитна мед във
“Кумеорио
фирм ата
Мсд”-Пирдоп. Премиерът отбеляза, че слектолитната мед е
много важна за развитието на
икономиката на страната, защото е основно перо в износа.
Инвестицията е на стойност 82
млп. евро, а целият проект за
разширяване на медодобивния
комбинат е за 260 млн. лв., съ
общиха ог ръководството на
фирмата.
Капацитетът на новата ра
финерия ще бъде 180 хиляди
тона. Планира се новата рафи
нерия да заработи през април
2008 г. Във фирмата работят
800 души, като средната запла
та е 1142 лв. През 2005 г. ком
бинатът е произвел 240 хиляди
тона анодна мед и 60 хиляди
тона катодна мед, какго и 800
хиляди тона сярна кисслна.

Българите в чужбина
ще гласуват само с
паспорт
Българите в чужбина ще могат да гласуват на предстоящите
президентски избори в България само със задгранични паспор
ти, реши Централната избирателна комисия. За създаването на
избирателна секция в чужбина пък ще бъдат необходими поне
сто гласоподаватели. Избирателни секции там ще могат да се
откриват въз основа на подадени писмени заявления от гласопо
даватели до 1 октомври, като в една секция трябва да има поне
сто записани, е решила ЦИК. Това съобщи говорителят на ко
мисията Бисер Троянов.
Избирателна секция в чужбина може да се образува и в насе
лено място (какъвто е случаят например в Димитовград, Босилегад, Ниш... - 6.Т.П.), където няма дипломатическо или консул
ско представителство, също при наличие на не по-малко от 100
избиратели, писмено заявили желанието си да гласуват в насе
леното място и не по-късно от 1 октомври 2006 година.
Т.П.

Откупени предмети за
исторически музей

Меценат е откупил 12 предмета - статуетки, керамични съдове и
златни накити от района на Перперикон, за Историческия музей в Кър
джали, съобщи археологът Николай Овчаров. Той обясни, че предмети
те са намерени от граждани, които твърдят, че са ги открили, докато об
работвали нивите си. Най-старите експонати са от 3 век преди Христа, а
най-новите - от 2-3 век. Откупката е направена от компанията “Диневи и
Ко”, вписана под номер 5 в регистъра на меценатите в България, който
се поддържа от Министерството на културата. “Диневи и Ко” са регис
трирани за подкрепата си на фондация “Перперикон”, която работи за
съхраняване на богатото културно-историческо наследство в района на
Съединените щати призова- смъртната присъда да бъде трябва да си силен”, добави Кърджали. Над 10 000 са намерените досега в Перперикон артефакти,
като
почти половината от тях са монети, каза Николай Овчаров.
ха петте български медицински потвърдена,
юристът, цитиран от АФП.
***
***
сестри, обвинени в заразяване
то на либийски деца с вируса на
Част от адвокатите на бълТезата на либийската прокуСПИН, да бъдат освободени, гарските медицински сестри не ратура за умишлено заразяване
са получили правото да пледи- не е подкрепена от убедителни
предаде Франс прес
“Мнението ни не се е проме- рат при преразглеждането на доказателства, каза за БТА го
нило. Ние се надяваме тези хо- процеса в Триполи, заяви ворителят на министерството
ра да се върнат у дома, при се- френският адвокат Еманюел на външните работи Димитър
Експертите на районната ин- Северна Европа са поставени преДанчев в коментар на новото
мействата си и в родината си”, Алтит.
“Въпреки обещанията на ли- заседание на либийския съд, на спекция по околната среда в Русе даватели за следене на миграцията
заяви говорителят на Държав
бийските власти, не бяхме кон- което прокурорите по делото откриха гнездо на защитения в им. Всеки от около 20 маркирани
ния департамент Том Кейси.
и Европа вид черен щър- щъркели си има собствено име и
“Случилото се е ужасна дра- ституирани”, посочи адвокат за епидемията от СПИН в Ли България
кел (Слсоша пщга) в землището на националност и пътят му до топма”, посочи той. По думите му Алтит, имайки предвид проце- бия поискаха в пледоариите си селоТабачка, съобщиха от инспек- лите страни се проследява, казаха
става дума за “трагичен инци- дурата, позволяваща на адво- смъртни присъди за подсъди- цията.
в инспекцията.
дент”.
катите да пледират. Това е мите български медицински
Гнездото е било забелязано слуИнтересен е фактът, че по канФранс прес припомня, че на трябвало да стане на 11 май сестри и палестинския лекар. чайно при извършване на контрол- ьоните на река Русенски Лом чер
6 май 2004 г. петте българки и още за първото заседание, Димитър Данчев изрази съжа- на проверка в района. В него ек- ният щъркел гнезди във високи
палестинският лекар са били уточни
френският
юрист, ление, че либийската прокура- спертите са преброили три млади скални ниши, докато в повечето
случаи той търси места по високи
осъдени на смърт за заразява- Останалите адвокати от защи- тура продължава да отстоява щъркелчета.
Черният щъркел е защитен от дървета, обърнаха внимание екотезата си за умишлено заразя закона
нето с вируса на СПИН на 426 тата са българи и либийци.
за биологичното разнооб- експертите,
либийски деца, но либийският
“Онези, които смятат, че то- ване, която по думите му “не е разие и фигурира като застрашен
Птиците отлитат през септемВърховен съд е върнал делото ва е само театър на сенките и че подкрепена от убедителни до вид в Червените книги на България ври и зимуват в тропическата част
за преразглеждане. Агенцията всичко ще се реши на прегово- казателства и вече беше от- и Европа. Съществува европейска на Африка, в Индия и Южен Кипосочва, че на заседанието от рите (след процеса), не са раз- хвърлена от световноизвестни програма за наблюдение на вида тай.
черен щъркел. На отделни индиви
29 август прокурорът е поискал брали, че за да преговаряш, медицински експерти .
С. Русев
ди от различни части на Западна и

Процесът 6 Триполи

САЩ за освобождаване на медиците

Намерено гнездо на
черен щъркел

ва в сравнение с цената от 168 лева през пи
ка на сезона. В т.нар. скандинавски стаи
има поне по 4-5 легла на два етажа. Те са
предназначени за многодетни семейства.
“Фламинго” е построен на мястото на ста
рата “Прага”, който някои нашенци пом
нят от онези “хубави времена...” Иначе до| година продължава строителството на
втория етап, когато луксозен хотел ще се
построи на мястото на хотел “Братислава”. Интересен за гостите е салат-барът в

Все още не е късно да
заминете на море

Албена онлайн

И поез това лято няколко са новостите, които изнеи през това лято някш
__
ппиппКипп
надват гостите в Албена. Наи'^стРа^ "Р™пор™т
за сезон 2006 е новият розариух-. С него курортъ

виша на компютъра
^ Р™попт Единствено
своята ваканция в пр Р
УР могат да си платятпочивкатачрез дебитна и кредитна карта онлайн.
В страницата всеки може да си направи разходка из
мелия комплекс - по заведения, хотели и стаи и да изв

Рен Дизайн и четири малки открити басейна. На разположение на богатите гости има и два тристайни
апартамента, както и мезонети. В апартаментите има
по две големи спални, хол и кухненски бокс. Цената в
пика на сезона бе 386 лева на вечер, а за мезонет - 388

вал- Менюто в заведението изобилства от стеково
спагетиисерияотпюретазадеца-отагнешкоскарт°фи, от зеленчуци, от пилешко месо. За големи*
разнообразие от коктейли - “Кралска ягода , Г
Рещо зелено лято и др. Във времето от 17 до 19*

«»»■»—-^

четиризв^деГхРотеТ“Фламинго’’ се “пука по шевове- евтинява на 225 лева, а наемът за двойна стая е 100 ле- остава най-изисканият български летен КУР°Р^1/Н„

Ъоаилвфадска фнпЬ
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„Автотранспорт" отново приватизиран

ШОР и общинското управление в
Босилеград организираха срещи със
селскостопански производители

Младенович е
нов - стар собственик Инициативи за
Любиша Младенович от
Зайчар, на когото поради непритежаване на задължителна
банкова гаранция Агенцията за
приватизация на 14 март тази
година беше прекратила догок
!?
вора за покупко-продажба на
фирмата, чрез купуване на акциите на борсата отново стана
собственик на 70% от капитала
на “Автотранспорт”. Въпреки
многократните ни опити, не успяхме да получим отговор от
официалните представители на
АТП и от самия собственик за
____
л
колко пари сега е продадена
т.е. купена фирмата. Винаги
казваха, че все още нямат такава информация. И занапред
30% от акциите т.е. от капитала
на фирмата притежават бившите й и сегашните работници.
В АТП узнахме, че сега Младенович не е длъжен да притежава задължителна банкова гаранция.
За първ път Младенович
стана мажоритарен собственик

И след втората приватиза^ия ^ ТП продължава да
пРевоз«а пътници с автобусите< които общината поКа"1° даРение от “та~
лианската провинция ГорициЯ) а тя ги предостави на
атотранспортното предприятие. От предоставените 6 автобуса в момента
се ползват 4. Не редки са
босилеградчаните, които
смятат, че общината чрез
'^оставените автобуси
създавала по-добри условия за превозване на
гражданите, които така
или иначе си плащат биле
ти, а директно е помагала
и продължава да подкрепя
повия собственик.
на предприятието на 29 септември миналата година, когато на третия аукцион купи 70%
от капитала за 1 930 000 дина
ра. Според договора с Агенцията- тогава той платил половипата от сумата, а останалите

пари трябвало да изплаща в
продължение на 6 години.
Междувременно през юли и ав
густ във фирмата се проведе
втори тур от социалната прог
рама, в който бяха включени 16
работници. На 15 от тях държа
вата изплати по 309 900, докато
един получи по 100 евро (в ди
нари) за всяка година трудов
стаж и замина на Трудовата
борса. Сега във фирмата са ос
танали 56 заети.
Новият-стар собственик из
тъква, че ще купи още автобуси
и ще осигури работа за всички
заети, като увеличи и броя на
автобусните линии. В момента
дълговете на АТП възлизат на
над 47 милиона динара. По ду
мите на Младенович, почти
Над 90% от тях са за неплатен
данък върху оборота. Той изтъкна, че предприятието вече е
подало иск за репрогамиране
на данъчния дълг.
П.Л.Р.

подобрявана на
живота в селата

“Как да се помогне на селата
и на развитието на селското
стопанство в общината” беше
темата на събранията, които
канцеларията на
в Босилеград и службата за селско
стопанство при общинското
управление миналата седмица
съвместно организираха със
земеделци и животновъди в Босилеград, Долно Тлъмино,
Горна Лисина и Долна Любата.

др. Селскостопанските производители от Босилеградско запознаха гостите с проблемите,
пред които постоянно са изправени. Те посочиха, че труд
ния живот на населението в се
лата, в които предимно са ос
танали стари хора, допълнително обременяват липсата на
организиран изкуп и неактивността на съответните инспек
ции и служби при осуетяване на

Прокарват водопровод към Радичевци

От вода за - вода
Домакинствата в с. Радичевци, които от памтивека имат
проблеми с водоснабдяването,
най-сетне ще получат питейна
вода. От последните къщи на
селото към Райчиловци, където миналата година е изграден

резервоар, неотдавна започна
прокарването на канал с дължина от около три километра и
полагането на пластмасови
тръби. Очаква се тази работа
да приключи до десетина дни,
а след това да започне и про-

Сбогом на герана и бунара

Братска среща в
Жеравино
За трета поредна година в село Жеравино, Република
България, на самата граница със Сърбия, на 26 август е про
веден събор, на който покрай жителите от селата край гра
ницата са присъствали и съборяни от останалите краища на
общините Кюстендил, Босилеград и Крива Паланка в Ма
кедония.
На събора са присъствали делегации на Народното съб
рание на Република България, на община Кюстендил наче
ло с кмета д-р Людмил Стоянов, както и на Босилеград начело със заместник-кмета Александър Александров.
На този ден край черквата в селото е чествана селската
служба, а за доброто настроение на съборяните се погрижи
ли членовете на фолклорните ансамбли от Кюстендил, кои
то изнели културна програма.
П.Л.Р.

карването на мрежата към домакинствата.
От особено значение е, че
радичевчани ще поемат само
разноските за прокарване на
мрежата до къщите си, докато
разноските от три милиона ди
нара, колкото ще бъдат похар
чени за трасето, тръбите и за
работата, ще плати общината.
Председателят на Босилеградска община Владимир Захари
ев казва, че тези пари са подси
гурили от рентата, която об
щината получава от “Гердап”
за водите, които от Лисинско
езеро се отвеждат във Власинското за производство на елек
троенергия.
Водоснабдяването е създа
вало големи главоболия на ра
дичевчани. В селото няма из
вори и хората са се снабдявали
по принципа “кой както умее”.
Някои взимали вода от бупари,
но често се налагало да чакат
на опашка.
В.Б.

Убит вълк
Ловецът Ратко Петров от Ресен
на 26 август застреля вълк на около
стотина метра от къщата си в Младжина махала.
- Няколко дни изкарвах овцете си
на паша недалеч от къщата и дебнах
хищника. Когато неканеният гост се
появи, аз го застрелях, казва Петров.
Както поясни, през последните
две-три седмици вълци атакували
стадата в селото и удавили няколко
овце на комшиите му.
За убития вълк ловното дружес
тво “Сокол” от Босилеград ще осво
боди ловеца от плащането на едно
годишен членски внос, а се очаква да
му присъди и парична награда от
2000 динара.
П.Л.Р.

Отляво: Джордже Моравчевич, Предраг Маркович ,
Снежана Владимирова и Борис Златанов, шеф на офиса
па БШПР в Босилеград
На заседанията присъстваха
Джордже Моравчевич, асистент във Факултета по селско
стопанство в Земун, и Предраг
Маркович, представител от
1ЛЧОВ задължен за селското
стопанство. На заседанията
трябваше да присъства и д-р
Владе Зарич, помощник-мииистър за селското стопанство,
обаче поради други задълже
ния той бе принуден да откаже
посещението си.
Целта на срещите беше животновъдите и земеделците от
Босилеградско подробно да се
запознаят с мерките и активностите, които предприема републиканското ресорно министерство, с начините и условията за получаване на кредити и

нелегалната търговия с добитък и други селскостопански
произведения, както и недостатъчно развитата инфраструктура.
Представителите на БЛхГОР
подчертаха, че срещите са използвали и за събиране на необходими информации за обстановката, в която се намират
селата и селскостопанските
производители в общината,
Събраните информации ще бъдат използвани при изготвянето на стратегическия план за
развитие на Босилеградска община, в който ще бъдат включени и проектни решения, с цел
подобряване условията на живот в селата,
П.Л.Р.
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По инициатива на жителите на Пъртопопинци

Възстановяват св
Поправени махленските пътища няколко улици

Миналата седмица приклю
чиха работите върху уреждане
то на махленските пътища в
село Пъртопопинци. Голяма
помощ в това начинание им
оказа общественото предприя
тие “Комуналац” от Димит
ровград, както и общината.
Едва ли се помни подобна ак
ция да е организирана в село
то, защото в нея са взели учас
тие всичките жители кой с каквото може: трактор, работа,
култиватор, а тези, конто не са
постоянно в селото с пари.
При приключване на акцията
селото посетиха и представи
телите на местното самоуп
равление
кметът, замсстннк-кметът и началникът па

След като преди месеци бяха подменени тръбите на водопро
водната система в пет улици в централната част на Димитров
град, на тях останаха следи от земните работи. На улиците “Бор
ческа” и “Христо Смирненски” ще се сложи нов слой асфалт, докато на улиците “Вук Караджич”, “Бора Станкович” и “Десанка
Максимович” ще бъдат асфалтирани само разкопаните части.
На “Борческа” ще бъдат подменени бордюрите от горната стра
на па улицата, локато улицата “Христо Смирненски” изцяло ще
бъде с нови бордюри. На останалите три улици ще бъдат подме
нени само бордюрите на няколко места.
Работите провежда пиротската фирма “Нискоградня”. Сред
ства за целта изцяло са обезпечени от общинския бюджет.
В. Д.

Част от пътя и цен търа
па селото
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Веселба пред културния дом - селският кмет Ивица
Алексов (в средата) с музикантите

общинската управа.
“Това е положителен пример как заедно можем много
да направим. Видяхме го тук, в
Мазгош и в Бребевница. Хората осъзнават, че
това е
най-добрият начин за постигапето на някаква цел. Входните
пътища в споменатите три села
са направени, махленските също. Остава в зависимост от
прилива на средства в общинската хазна да направим същото и в село Петърлаш”, изтъкна
кметът Веселин Величков по
време на посещението си в
Пъртопопинци.
А.Т.

През лятото 6 града
н

Подкрепа“ на изморените шофьори

В Димитровград почти напълно угасна сто
ланската дейност, но затова градът има нещо,
което няма всеки - магистрално шосе. През това
лято усърдните димитровградчани се възползваха от задърстванията и на шофьорите предимно на тежкотоварните камиони, които в километрични колони с часове чакаха на шосето,
предглагаха ядене и пиене. Да се изкара някой
динар.

Някои хора явлението коментират така: “От
цял град май остана само път”. Става дума за
колоните автомобили с чуждестранни номера.
които това лято често пъти през главната градска улица и по-нататък през т. нар. “долен път”
към с. Градинье се доближаваха до граничния
преход “Градина” и често задръстваха магистралното шосе.
Б.Д.

Продължава изграждането
на канализационната
мрежа в Желюша
От началото на акцията доссга 325 домакинства в с. Желюша са изразили желание да
бъдат привързани на канализационната мрежа. Цената да се
направи това нещо е 25 хиляди
динара по домакинство, а може
да се плати на 25 вноски,
Според думите на кмета на
селото Васил Цолев, работите
вървят добре и до края на настоящата година 80 на сто би
трябвало да бъдат завършени,
доколкото дотогава приключи

строежът на помпената станция, потисния вод и на каналите под автомагистралата и жп
линията. За посочените три
обемисти строителни работи
ще бъдат отделени 9 милиона
динара.
Работите по изграждането
на канализационната мрежа в
с. Желюша провежда Водостоланското предприятие от град
Кюприя.

в. д.

Наскоро мост в Белеш
До средата на септември би трябвало да бъде завършено из
граждането на моста над Лукавашка река в крайградското сели
ще Белеш, както и уреждането на пътищата, които излизат на не
го. На предприятието “Вирком” е позволено пролонгиране на
срока за завършване на работите с 15 дни.
Мостът ще бъде широк общо 9 метра, а коловозът ще е с ши
рочина 6 метра, понеже от двете страни ще има пътеки за пеше
ходци.
Обектът е плод на сътрудничеството на органите на местното
самоуправление в Димитровград и Европейската програма за
подкрепа на общините в Югозточна Сърбия.
Изграждането на моста и провеждането на строителните ра
боти около него според предварителните изчисления струва 21
358 852 динара.
В. Д.

Опасна по живот
улица в Лукавица

Кръстовището между магистралното шосе и пътя от Димит
ровград към с. Лукавица е опасно още от изграждането на ма
гистралата. Това потвърждават случилите се тук многобройни
злополуки, от които някои бяха с фатални последици.
За опасността на кръстовището обаче допринасят и тези, кои
то трябва да поддържат магистралното шосе. Както се вижда от
снимката, водачите на моторни превозни средства в никой слу
чай не могат да видят приближаващите ТИР-ове откъм граница
та от гъстите храсталаци край пътя. Когато ги забележат, тогава
А.Т.
най-често вече е късно.

В крайградското село Лукавица на само 100-ина метра от
подстъпа откъм магистрално
то шосе се намира една стръм
на уличка с много камъни.
Един от жителите на тази улица
Данило Младенович каза, че на
нея има 6 къщи, в които между
другото живеят и 10 деца. Той е
зет в селото и тук си направил
къща. От години очаква улич
ката да бъде асфалтирана, но...
“Преди всичко заради децата
би трябвало да се уреди тази
улица. Не ни е толкова трудно,
че нямаме канализация, че
уличните лампи не винаги светят, най-важен ни е асфалтът.
с™, «ум, , 100-ина метра.
Просто искаме по-хуманни условия за живот . Той добави, че
имало много случаи минувачи
да се нараняват в тази улица.
Тук живее и строителният
работник Николаича Томов,
който преди 10-ина години
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Данило Младенович с дъщерята си Мслита на улицата

падна от скеле на една сграда в
центъра на града. Оттогава
постоянно има здравословни
проблеми и понякога се налага

Николайчо Томов
или лекари е
да идват сестри
че се
по улицата защото линейката
успявала ла се изкачи ДО къ‘
*
БоДр|1С Георгиев и*
Г“
* колата защото м'
излизал0 много скъпо да ги к-'
ра по стръмната и качен"
I, .1
улица.
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Сурдулишки поети в Запис
Брайкьобци
белградско списание На всеки
жител по
сателитна
чиния

В 72-ия брой на белградско
то литературно списание “Есенин” са представени тв орци от
литературния клуб “Данга”
към Народната библиотека в
Сурдулица. На две страници в
Пъстрата притурка” към това
столично списание с по едно
стихотворение са представени

тени на страниците на столич
но литературно списание красноречиво говори за качеството
и художествената стойност на
творчеството им.
Литературният клуб “Данта”
е сформиран в началото на януари 2005 година и работи към
Народната библиотека “Радое

ПРЕДСТАВЛ.ЛМО ВАМ КН.ИЖЕВНИ КЛУБ
„ДАНГА“ ИЗ СУРДУЛИЦЕ

Клуб основан у рнуару 2005. голннс и роди при бнблиогсцн „Радо[с ДомановпЬ“ у
_____________ _ .
Сурдулици...

Сд

ще
У
Мнтща
ТРАЖОВИЪ
ИЛУЗИМ
Л>уиити мс значи иолегн.

| Бобов ПБТРОВИЪ, 1078
СЛМОЪА
Исцршьск од покушар
До тс кгфсм
| У свсту од очар
‘ Спчишкеинх жици
И крадем

На}дяя СТОШЮВИЪ, 1956
ЗЛ11ГГО

ЗЕ(ЖИН бр. 72
Милица Трайкович, Драгана
Милошевич, Найдан Стоянович, Ненад Станкович Манта,
Саня Петкович и Милена Николич, а с по две Бобан Петрович и Валентина Цветкович.
Фактът, че произведенията
на творци от една малка среда,
каквато е Сурдулица,'са помес-

Доманович” в Сурдулица. През
този период членовете му са
участвали в почти всички културни мероприятия в общината и организирали литературни
четения по повод всички забележителни дати.
В. С.Б.

Кръбодаритедска акция 6
Димитровград_________

Малък бром кръводарители
Във фоайето на димитровградския Червен кръст тези дни се проведе
6-ата за тази година акция по кръводаряване. Ръката си подадоха 10 ху
манни граждани. Организаторите от Завода за кръвопреливане от Ниш
и от местната червенокръстка организация не се изненадаха от малкия
брой кърводарители. Както казаха те, по време на годишните почивки
на акциите обикновено и не се отзовават голям брой хора.
Следващата кръводарителска акция в Димитровград ще се проведе в
края на септември.
д.с.

По време на лятната ваканция

Счупени няколко прозорци
на училищата
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Основното училище в Димитровград посреща новата
учебна година с няколко счупени стъкла. Главната причина за
това е, че в училищния двор
има игрище за малък футбол,
на което не само деца, но и въз
растни се събират да ритат
гонка и от време на време се
случи да пострада някой про“>рец. На полицията е предос-

тавено сведение и тя трябва да
се погрижи да намери виновниците. Във ведомството споделиха, че е имало случаи деца,
които счупят стъкло, сами да
дойдат в управлението, да си
признаят вината и да дадат па
ри за саниране на щетата.
По време на ваканцията и
някои селски училища останали без стъкла.
Б.Д.

Най-малкото село във Ви
сок е Брайкьовци. Докато пъ
тят към Цариброд минаваше
през Кривульице, то се намира
ше на главния път. След като
прокараха пътя през Вълковия
и Криводол, селото остана някак си встрани.
Пътят към селото върви барабар с Каменичка река. Едно
време
реката,
отдалечена
три-четири метра от пътя, се
виждаше. Сега колата трудно
се провира сред върбите и търнаците от двете страни. А тамошният оброчен кръст едвам
се забелязва от високата трева.
То вече и не е трева, с години не
е косена и се е превърнала в бурен.
“Тасин яз”, където най-често се къпеха децата, отдавна е
отвлякла Височица. И воденицата на Бато Делчо отдавна е
паднала, а воденичните камъни
продадени.
Брайкьовци има една “знаменитост” от следвоенното
комунистическо време - моетът над Височица. Толкова широк мост във Висок няма. Върху каменните стълбове имало
тежки дебели греди, а дюшемето от време на време поправяли майстори от “сръбските”
села. След време селяните бут-

нали дървените греди и започнали да строят нов, бетонен
мост. Станул Нацков, градинчанин, брайкьовски зет, по онова време зает в общината като
строителен инженер и делегат
в републиканките органи, издействал да се направи мост,
широк почти пет метра. Така
днес Брайкьовци има най-голямия мост във височките села.
Сега в селото постоянно живеят само трима жители: Илко
Димитров - известен като Чеда,
със съпругата си и Герго Кукудинац. Наистина, когато го посетихме, в селото имаше повече хора, но са преселници, които живеят в Ниш, Димитровград, Белград... дошли през лятото на седмица две, или само
през уикенда. Сокаците пусти,
обрастнали в трева. Бурен полека превзема и селския мегдан.
Въпреки факта, че в селото
има само трима постоянни жители, тук се забелязват три сателитни чинии! На всеки жител
по една! То е и разбираемо, тъй

като дошлите на почивка или
през уикенда ще претресат
новините от селото с тримата
брайкьовчани за една вечер. А
понеже в селото залезът е с
почти час по-рано, то дългите
“граджаньете”
за
вечери
най-добре се прекарват пред
телевизора,
Така е сега в Брайкьовци. Но
какво ще се случи, когато Чеда
си “слезне” в града (където има
къща), а Кукудинац... дано си
поживее...
През зимата вероятно няма
да има никой, но през лятото
пак ще дойдат преселниците. И
дано заплануваният парк на
природата “Стара планина”
стане реалност, та някои от
по-младите брайкьовчани, по
не тези от Цариброд, да постегнат бащините си къщи и един
ден в тях да приютят дошлите
тук туристи или скиори. Дай
боже, защото не само Брайкьовци, но и останалите височки села по този начин може би
ще живнат.
А.Т.

На зеления пазар

Доматите от 20 до 50 динара
Тъй като петък е пазарен ден в Димитровград, тогава за повечето от гражданите е “извъредна ситуация”.
Миналия петък изборът на стоки беше солиден. Сливите “стенлейки” се продаваха за 20 - 30
динара, цената на доматите бе от 20 до 50 динара, кайсии можаха да се купят за 30, а праскови
за 60 динара. За краставиците търговците търсеха 30, а за кориишоните - 40 динара. В зависимост от качеството цената на чушките беше от 2

до 4 динара за брой, килограм картофи струваше 20 - 25 динара, цената на фасула бе от 80 до
11 о, кромид лук можеше да се намери за 20 до 25
динара, една люта чушка можеше да се купи за 1
до 2 динара.
Бяха поскъпнали яйцата. Цената им беше от
3,5, колкото струваха най-дребните, до 7 динаоа
и
колкото на едно място се предлагаха онези
по-едрите.

В „Йовшина махала“
двор за
пример
Едно време се провеж
даше акция “За по-хубав
Димитровград”. Доколкото се възобнови за награ
да може да кандидатства
семейство
Димови
от
“Йовшина махала”. Тех
ният двор е малък, но е
изключително уютен с
много цветя, малък парк,
статуетка, бяла пейка...
Сиреч приятно кътче за
следобедно кафе.
Б. Д.

Б. Д.
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Втори международен художествен пленер
в Босилеград

„Филмови срещи 2006"

Петър Крал двоен лауреат

Учшчдаи ш юдар
П!
В организация на Центъра за
развитие на науката, стопанството и културата ПИНУС от
19 до 26 август в Босилеград се
проведе вторият по ред Мсждународен художествен пленер. В мероприятието участваха 8 художници от България и
Сърбия — Елена Темелкова,
Василка Златанова и Емил
Иванов от Перник, Евгении Серафимов от Кюстендил, Дра-

вата се включиха и талантливите босилеградчани - Апита
Стоилкова, студент но архитскз-ура в Ниш, Любнша Пенев,
ученик в босилеградската гимназия, и Нсиад Александров,
безработен.
В продължение на една седмица художниците твориха в
импровизираното ателйс в
обекта на ученическото общежитие п Босилеград, където бя-

Както и миналата, и тази година пленерът приключи с изложба на платната, сътворени
по време на пленера. Изложбата бе открита в хола на Цснтъра за култура. Най-впсчатляващи бяха иконите на Василка
Златанова и Емил Иванов, художници-икопописци от Псрник, и живониситс върху коприпа на пернишката художничка Елена Темелкова. Изложба
та бе открита от Станиша Зиновиев, началник на общинско
то управление, който от името
на ОС, раздаде сувенири и друде
ги подаръци на всички учас*
з ници в пленера.
Микица Василев, председател на УС на нсправителствената организация ПИНУС,
подчерта, че и тази година реализацията на проекта финансо
во са подкрепили Национални
ъу
ят съвет на българите в Сърбия
с 57 000 и ОС в Босилеград
с 40
_
Г п г 'т
000
динара.
Той
изтъкна,
че
.у
младите таланти за изобразиъ/ 3
телно изкуство в Босилеград■
ско с изключителен интерес
№
Г
следили събитията по време на
■ Д
пленера.
- Ще положим усилия, догогослав Стефанович, Небойша ха и настанени. Според предва- дии? да съ°еРем ои1е по-голям
Стефанович и Милорад Илич рителния договор, всички ху- °рои ХУД°ЖНИ9И и ла включим,
от Ниш, както ибосилеград- дожници са били длъжни да на- колкото е възможно повече
ският художник Александър рисуват по 4 картини, по две от млади творци от нашата общиЗахариев. Заедно с изявените които да подарят на организа- на’" каза асилевмайстори на палитрата в проя- торите.

т
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Известният сръбски артист Петър Крал е удостоен с двете
най-важни награди, които се присъждат на артисти на фести
вала в Ниш. Той получи гран при “Наиса” и наградата с името
на легендарния Павле Вуисич.
Наградата “Цар Константин” е присъдена на Милан Гутович Ланс, а “Царица Теодора” на Нада Шаргин.
С грамоти за най-добра женска, съответно мъжка роля се
сдобиха Нада Мацанович и Вук Костич.
ДоввЧврЯ
—-- -----------1 —

Сичевският пленер
отваря вратите си
Най-старото балканско мероприятие на майсторите на
палитрата - “Сичевският изобразителен пленер”, което миналата ГОдИна отбеляза едновековното си съществуване, основано от Надежда Петрович
През ] 905 година, отваря отново вратите си довечера, за да
приюти 12 живописци от стра
ната и чужбина.
До 10 септеври в Сичево ще
обменят опит и информации, и
ще ТВОрЯТ дивна Стефанович
Тилич от Нови Сад, Милица
Стефанович, Симонида Джорджевич> Стоянка Джорджич и
Небойша Радоев от Белград,
Петър Джорджевич от Пирот,
Биляна Милкович от Смедеревска Паланка, както и трима
колеги от чужбина - Яшар Али
Понез от Турция, Пеню Пенев
от България и Курт Щадлер от
Австрия. В ролята на домакини

ще бъдат нишките живописци
Лубиша Бъркович и Стеван Китич. Подбора на тазгодишните
участници направи Съветът на
пленера, съставен от Катарина
Джорджевич, Миодраг Анджелкович, Ненад Живадинович,
Милич Петрович и Братислав
Башич.
По традиция на организато
ра на пленера - Галерията на
съвременното изкуство в Ниш,
всеки от 12-те участници ще
подари по едно свое произведение. Художественият директор в Галерията Милица Тодорович подчерта настояванията
в пленера да се включват автори със съвременни светоусещания, поради което няма да е
изненада, ако тази година в
Сичево се извъдят повече графики.
В.С.Б.

Писмо по повод новата учебна година

В димитровградската гимназия

Вероучението дава
знания за живота

В първи клас 80 ученици

Мили ученици!
В началото на учебната година ще
трябва да се определите, дали искате
да изучавате вероучение. Помислете
си добре. Като ваш духовен отец и вероучител, в името на нашата Света
Църква, отправям към вас следните
думи с намерение, че ще ви помогнат
при определянето за важното решение,
Вероучението ви дава възможност
нашият Небесен родител, творец и
Господ да ви бъде жизнен придружник,
защитник и помощник. Трябва да съществува някой, който при срещата с
дрогата, сектите, алкохола, проститу
цията и другите неморални явления, в
решаващите моменти ще бъде помощ
и закрила. Това е нашият Господ Исус
Христос, който във вашите души ще
вдъхне вечния божествен ред. Училището ще ви даде знания, необходими
за бъдещия живот, а вероучението ще
ви предостави знания за самия живот,
Ще ви научи, че животът е една велика
и света истина, дълбока и тайнствена
като океан и като такъв трябва да го
поемаме.
Понеже сте на възраст, в която тър-

сите смисъла на живота и идеалите,
Христовата личност, неговият живот и
учението му ще ви послужат като вдъхновение и идеал. В християнството ще
намерите отговори на всички жизнени
въпроси и ще разрешите младежките
си дилеми. Христос и Неговата черква
ще бъдат единственият сигурен компас и покзател в живота ви, какъвто е
бил и за най-великите хора в историята
на нашия народ — Светите братя Кирил и Методий, Свети Сава, Свети
Иван Рилски, Владика Николай Велимирович и отец Юстин Попович.
Чрез вероучението ще станете просветени и добри хора. Чрез вярата, любовта и зачитането на църквата и на
свещенниците, ще научите да обичате
и да зачитате своите близки и другите
хора.
Светите качества, които ще придобиете на часовете по вероучение ще
направят от вас човек, с който ще се
гордеят вашите близки, а същевременно ще бъдете от полза на църквата, на
отечеството и на своя народ.
Свсщеник и вероучител
Михайло Станчев

■

В димитровградската гимназия “Св.
св. Кирил и Методий” ще се учат 83
нови ученици. 19 от тях са се записали
в търговската, а по 32-ма в гимназналната и туристическата паралелка.
Във втори и трети клас ще има по 4,
а в четвърти клас 3 паралелки.
Директорката Снежана Симеонова
ни осведоми, че една гимназиална учителка по сръбски език и литература се

е пенсионирала, но няма да бъде обявен конкурс за приемане на друг преподавател, тъй като Министерство на
просветата на Сърбия е установило
ново правило, според което на гимназиален учител от съответен профил,
който няма достатъчен фонд часове в
едно училище, може да бъде наложено
да работи и в други училища до пълния фонд часове.
Б.Д.

Народната библиотека в Димитровград

Издадени три нови книги
Народната библиотека „Детко Петров“ в Димитров
град издаде три книги и един каталог.
По повод второто издание на стихосбирката Майко не слушай моята песен на Аца Новков - Пеликана, директорът на библиотеката Иван Иванов
изказа удевлетворението си, че тази
книга е издадена без проблеми благодарение на спонсори, от които с най-голямо участие е “Комуналец”.
Втората книжка е стихосбирката на
участниците в поетичната работилница,
печатана и на сръбски, и на български,
озаглавена Дар за тебе”. Тя е издадена
изцяло със средства, получени от Националния съвет на българите.
Възпитателката в детската градина

Гордана Величкова е автор на книжката
“Игра на зъбките”, която пък е издаде1*а
с финансова подкрепа на общината,
Известно е, че към Народната библи
отека съществува и музейна сбирка. ®
зи година за пръв път й е направен кат
лог. Разходите е поел също Национ
ният съвет, а произведението е печа
но на сръбски, български и англиис
През това лято е направена и реви
на книжния фонд в библиотекатаразполага с около 42 000 книги, от ко
около 14 000 са на български език.
А.Т■

зйЯШ
Нашите села: Власи (7)

‘‘Доброволно”
се отцепили от
Царибродско
*На събранието, на което е решаван този
въпрос, присъствали 256 от общо 732 жи
тели, а само 7 от тях гласували против
предложението Власи да мине 6 състава на
община Суково.
И във Власи хората са изкар
вали поминъка си със земеде
лие и скотовъдство. Сеели ца
ревица, ръж, овес, ечемик, а
най-добра реколта давали ни
вите край Ерма. Край реката
влашани имали и хубави зелен
чукови градини. Въпреки че
най-добрият имот се намира на
бреговете на реката, през някои
години селото страдало от су
ша, понеже нивите не са напоя
вани. “Южната част е по-малко
засегната от суша, но отделни
те М.Н.О. като Борово,... и Вла
си са останали напълно без ца
ревица”, пише “Глас на бълга
рите в Югославия” от 23. 10.
1950 г.
От добитък влашани са от
глеждали овци, кози, говеда и
коне. Дребния добитък е отглеждан в поятите, които били
вън от селото, в местностите
Акьев дол (поятите на Домазетовци и Палакарци), Нишор
(Миаиловци и Сировичинци),
Кошутица
(Сировичинци,
Игинци и Бонкьинци), Гологуза (Дънкьинци), Заграгье (Миладиновци, Кюрлинци, Михови, Величковци и Игинци) и в
Шумйе (Миаиловци, Поповци и
Върдинци). Бачии имало в местностите Ервеник, Бачиище и
Кошутица. Пишейки за изкупуването на дребния добитък в
Димитровградско, същият веетник (бр. 76 от 26 юни 1950 г.)
посочва, че са се отличили местните народноосвободителни
отбори в Борово, Смиловци и
Власи, “които изпълниха плановете си 100% и ги надхвърлиха с 20%”.
След Втората световна вой-

на влашзни усърдно благоустроявали селото си. Планът на
Околийския кооперативен съюз в Цариброд предвиждал във
Власи да бъде построен кооперативен дом, но през март 1948
г* Държинчани решили да поетр°ят такъв дом в селото си.
Д°мът бил построен, пръв в
околията, а “село Власи оказа
голяма помощ на Държина. То
Даваше работна ръка и впрегателен добитък (“Гласт на бългаРите’\ 12. 12. 1949 г.). В следвоенния период жителите на
село Власи били много активни
в многобройните избори. Какт°„посочва Глас на българите”’ в изборите за обалстни наР°ДНИ съвети на 11 декември
1949 г- до 12 часа гласували
95% от избирателите, а в “избоРите на низовите народофронтобски организации и изборите
за Делегати за околийската народофронтовска конференция

кшгг.

РОДОВЕТЕ
В мах. Шумйе живеели родовете Върдиици и Поповци. Ро
доначалник на Върдиици е Кьира, който имал три сина:
Тоша, Кола и Стоян. Поповци водят потекло от Лила,
който живеел в “Село” и имал син Димитър. Негови си
нове са Алекса, Рангел и Сава. Алекса останал на бащиния
си дом, Сава се изселил в Маковище, а Рангел се призетил
в Шумйе, за Ката, дъщеря на Тоша от Върдинците, който
нямал други деца. Всички жители на махалата са родни
ни “по женска линия”, освен потомците на Коста. Той
бил женен за Стаменка, нямали деца и осиновили Стоян
от с. Куса врана. Когато била най-многолюдна, махалата
имала 13 къщи.
Във Воденичарци живеели родовете Бонкьинци и Дойчиновци (по потекло от Куса врана).
“Село” се дели на Горна и Долна махала. В Горна махала
са живели или живеят родовете Крутинци, Кюрлинци
Велковци и Игинци, чийто корен е от с. Гоин дол. Родона
чалникът Ига бил слуга във Власи и се призетил в селото
Вто и родовете в Долна махала: Миялковци - братята
Тодор и Никола дошли от с. Берин извор; Никола се изсеЛил в Суково, а Тодор останал във Власи; наричат ги и
Аризановци. Новоселци - доити от Ново село, ДрагоманПпеЛкпСг!лНи ’ Военачалникът Влайко се доселия от с.
-Я
РЧ^ ' доселепи от с. Луковица. Дънкинци
КоеадппмлвгЛи вГологУ>“- Кусовраици - доселили се от
ВО“ орана. Суковци - родоначалникът ИованИгич от Су. „~л?Чизетил оъв Власи. Сировичинци. Ненинци - част
В..„ ймаяо и в мах. Чешма. Кьелешовци. ДомазетовЦ .
жиловци. Маниаци. Клящиици, Величковци.

1 септември
ег;
8$_

избирателите във Власи гласу
вали стопроцентово”. В съюз
ните избори “в МНО Власи об
що гласуваха 485 избиратели,
или 98%, от тях за кандидатите
на Народния фронт за Съюзно
то вече дадоха свой глас 472 ду
ши, а в урната без листа 13. За
листата на Народния фронт за
Вече на народите гласуваха 471
избиратели, а в урната без ЛИСта 14.”
Село Власи е било в състава
на Царибродски, по-късно Ди
митровградски срез (околия),

но със Закона за народните отбори е предложено то да мине
в състава на община Суково,
Пиротски срез. На събранието,
на което е решаван този въпрос, присъствали 256 от общо
457
пълнолетни
влашани
(председателствал Тодор Михайлов), а само 7 от тях гласували против предложението
Власи да мине в община Суково. Това било 1953 г., когато селото имало 136 обитаеми къщи, в които живеели 732 жители. Според в. “Братство” от 9.
2. 1968 г. през 1946 г. Царибродска околия имала 23 685
жители, 43 села и 13 местни народни отбора, един от които
Власи с общо 1004 жители,
През 1948 г. село Власи имало
129 домакинства и 710 жители.
По-късно село Власи било
включено в община Пирот, в
която е и днес. През 1971 г. селото е електрифицирано. Вла
шани построили три водопро
вода, а най-дългият е с дължи
на 900 м. През 1982 г. селяните
подели акция за построяване
на мост на река Ерма. Изграж
дането на моста подпомогнали
община Пирот с 4 милиона,
Горското стопанство с 1 милион и “Осми септембар” от Пи
рот също с 1 милион динара
(данните са от “Братство”, бр.
1060).
Днес Власи споделя невесе
лата съдба на много села в този
край: броят на жителите е ма
лък и продължава да намалява,
няма млади хора, няма деца,
училището не работи... Все пак
това село няма да запустее, по
неже има хубаво местоположе
ние, чудесната долина на река
Ерма и други прелести. Заради
тях мнозина влашани са възоб
новили бащините си къщи, ня
кои са построили нови и през
лятото прекарват в тях пенсионерските или почивните си
дни.
- Край Цвстко ИВАНОВ
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Ремонтиран още един храм

Ком цшо в планината
Скопие, говориха на чист бъл-

г. -

връщат. Те изпълнили завета
, ' „„едните си
От ударите на времето, които
я разклатили сериозно, е спасена още една черква в Босилеградско. Сега в Ярешник, под
върха на Църноок, който се издига до 1871 метра, се гордее
черквата “Света Петка“. За разлика от други селяни в общината, които светилищата си спасили благодарение на донори,
ярешничани, преди всичко пресенници от различни места в
Македония и Сърбия, събрали
6800 евро. Само общината им
помощувала с 60 чувала цимент. Подменили керемидите,
външните страни, които били
от кал, сега са измазани с хоросан и белосана, дървеният под е
подменен с бетонова настилка,
върху която са сложени фаянсови плочи, прозорците са от алу
миний, поставена е нова входна
врата, дворното място е ограде
но... Още по-голямо е възхище
нието, когато се наблюдава вътрешната част на храма, преди
всичко разкошните фрески, каквито едва ли имат и някои манастири.
На 28 август - на празника

Голяма Богородица, ярешиичаии ознаменуваха успешно приклютилата акция по възобновявале па храма. В присъствие на
около сто души, старшината на
босилеградската църква отец
Иоап отслужи литургия - първата такава след двадесетина го
дини. По-възрастните припомпиха, че в началото на 19 век селото им било опожарено от турците, че бедните селяни успяли
да построят черквата, която била осветена на 28 октомври 1898
годипа. Дадоха си обет, че занапред няма да забравят корените, езика и вярата си, където и
да живеят. Сговорни бяха и на
селската служба в сградата на
местната общност, която е веднага до черквата и училището и
която също пооправили.
Ярешничани не пропуснаха
да си припомнят за тежкия живот под планината. Ангел Иваиов, лесовъден инженер в пенсия, и Райчо Василев, икономист, двамата ярешничани от

яя етг

тридесетина Домакинства живеят едвам около 100 душ ' пр
Димно на преклонна възраст,
Има само четири моми така че
тринадесетината ергени са пред
голяма неизвестност как и ко
Ше се оженят. Тази годи
училището ще се учат само две
Деца. Преди десетилетия много
Х0Ра се отселили. Родителите
”дали криле“ на децата си да изхвърчат, т.е. да изучат училища,
но същевременно им оставили
корени, където да се връщат.
Станали работници, учители,
инженери, лекари, университетоки професори....
Селяните благодариха на
Църковния съвет в състав Райчо Иванов, Райчо Василов,
Живко Пенев, Пене и Миле Пеневи, които преди няколко години раздвижили инициативата
и били носители на акцията по
възобновяване на черквата.
Изразиха благодарност и към
всички, които дали пари за черквата. Райчо Иванов от Скопие,
който беше домакин на селската служба, дал 3000 евро, Р. Василов - 1000, инженерът Васко
Караджов от Босилеград 180
евро, мнозина дали по 100, дру-

ги колкото им било по силите,
Майсторите начело с Жарко
Иванов се гордеят, че са успяли
да възобновят храма твърде качествено.
Кметът на общината Владимир Захариев, който бе поканен
от селяните, им честити за постижението и каза, че ще положи
усилия да облекчи тежкия им
живот в планината. Понеже ло
шите пътища им задават непоносими проблеми, понастоящем със средства на общинската Дирекцията за строителни
площи и пътища се прочистват
пътищата в селото. Скоро ще
започне ремонтирането на пътя
към Бистър с дължина десет километра, по който те отпамтивек бият пеша до магазина пощата или когато отиват в Босилеград.
Ярешничани се договориха
черковната им служба на Голяма Богородица да стане традиционнна.
В.Божилов

1.септемврРПгоОб

Нишка зона - втори кръг

Иванов определи
победителя в
дербито

Започна женското шахматно
първенство на Първа лига

Новини

“Цариброд”желае
да оцелее

Въпреки финансовите проб- зултат отколкото миналата го
леми, женският отбор на ШК дина, когато се наредихме на 8
“Цариброд” и тази година ще място. Благодарни сме на ор„Балкански“ - „Напредък“ 2 : I (0 : 0)
п...... ...
се състезава в Първа лига. ганите на местното самоуправТр°вград’ 26-08-200® т. положения.
Първенството на лигата започ- ление в Димитровград и на
СЦ Парк , зрители около 500.
След почивката нищо не се иа МИ1ШШЯ уикснд 11а 3лаТи- собственика
на
фирмата
Съдия Милан Джокич от Ниш промени до 60 минута, когато 6
Нахартия отборът е малко “Стишпед" Иван Донков, които
- 8. Голмайстори: Бане Ива- домакините превзеха инициа- по.слаб „ сра1шс11„с с ми„ала- много ни помогнаха. Имам
нов“ 75 и 88 мин. за Балкан- тивата и стегнаха обръча око- та година. Предвожда го бъл- пълно доверие в подмладения
ски и Милкович в 88 мин. за ло вратата на противника. гарската гр0смайсторка Еми- състав“, заяви председателят
Напредък . Жълти картони: Проливният дъжд като че ли лия джиигар0ва, която ще иг- на клуба Драган Иовичич.
Басов и Пейчев от Балкански , оповести и головете. Б 75 мипарти„тс „а първата дъска.
*»*
Милкович и Гоцич от Напрс- иута Бошкович идеално цен- На атората дъска ще играеВ първите четири кръга ШК
дък
трира, а Бане Иванов, кой го фИДА-майсторката Драгана “Цариброд” регистрира три за“БалканскиПетрович 7, минути преди топа влезе в иг- Псич Ранджелопич. Много се губи и една победа. В първия
Чирич
_ 7, Глигориевич
„ . ., 8, Ми. рата, “закова”
„ топката в мре- очаква от кандидат-майсторка- кръг димитровградчаики загулан Георгиев 7.5, Марков 8, жата покрай вратаря на гости- та АнитаАлексова на третата и биха от отбора на белградския
Пейчев 7.5, Мнодраг Георгиев те Рнстич. И когато се очаква- от пър1ЮКатсгорничката Йеле- БАС с 0,5 : 3,5, във втория - от
7 (Иванов 8), Бошкович 7.5, ше кран, гостите посредством „а йоцич на четвъртата дъска, отбора на “Гоша” ФСО от СмеСтаврич 7.5, Басов 7.5, Ценич 7 Милкович успяха да изрявнят. която присхигна от отбора на деревска паланка с 1,5 : 2,5, в
(Ценков-).
Иванов обаче отбеляза побед- “Прогрес” от Пирот. Първока- третия - от отбора на “ЮгоИграч на мача: Бане Ива- ния гол в последните минути тегорничките Бояна Алексова вич” от Кач с 1,5 : 2,5, докато в
нов.„
на мача със страшен удар от и днита цакова ще чакат своя четвъртия кръг победиха отбоДербито на втория кръг в двадесетина метра.
шанс.
ра на “Жупа армахура” 0т
НФЗ се игра в Димитровград.
В следващия кръг Балкан-“Амбициите ни са скромни.
Алсксандровац Жупски с 3,5 :
Още от началото беше ясно, че скн” гостува на “Радничкн” в ще бъдем доволни, ако оцеле- 0,5.
е ударил юнак на юнак, така че Чаплинац.
ем „ лигата. Лично бих желал
Д- с.
първото полувреме завърши
Д-С. да осъществим по-добър ребез голове, дори и без голови

ЮФД - втори кръг

На младежкото шахматно
първенство на Централна Сърбия

Фаворитът не
допусна изненада

Пореден успех на
Митко Александров

В дербито на втория кръг от
тазгодишното първенство на
Южноморавска футболна дивизия “Младост” отстъпи като
домакинс 0:2 срещу “Железничар” от Вранска баня. Гостуващият тим, в чийто състав бяха
предимно футболисти, които
до миналата година са играли
за първодивизионния младежки отбор на “Динамо” от Враня, се представи в изключителна светлина и оправда ролята
на главен претендент за титлата.
“Железничар” поведе след
едно разбъркване в наказателното поле на домакините в даденото от съдията продължение на първото полувреме,
След удара на Ненад Йованович топката рикошира от един
футболист в защитата на “Мла
дост” и излъга отличния вра
тар Горан Величкович - Тате.
Над 500 зрители, колкото в не
делния следобед на 27 август се
бяха събрали на “Пескара”,
бурно недоволстваха след во
дещия гол на гостите, смятай
ки, че главният съдия Далибор
Момчилович от Власотинце
ненужно е продължил първата
част на мача.
Четири минути след подно
вяването на играта гостите уд
воиха аванса си от правилно
отсъдена дузпа. Наказателния
удар от 11 метра реализира ка
питанът Ненад Младенович.
След втория гол “Железничар”
създаде още няколко голови
положения, а в края на мача и
босилеградчани направиха ня
колко добре организирани атаки.

В следващия кръг “зелените”
гостуват на новака в дивизията
“Слога” в лесковашкото село
Липовица.
”Младост”: Г. Величкович,
Д. Йованович (от 46 мин. Ж.
Насев), П. Зарев (от 46 мин. И.
Василев), М. Джорджевич, Б.
Воинович, Б. Арсич, М. Васев
(от 76 мин. М. Йоич), Д. Стошич, М. Станимирович, Л. Ди
нов, С. Дамнянович.

босилеградски
Младият
шахматист Митко АлексанДР0В спечели шесто място на
Младежкото първенство по
шахмат на Централна Сърбия,
което се проведе в Александровац. От 9 партии той спечели 5
т°чки - 3 победи, 4 ремита и 2
загУбиНа турнира се състезаваха 25
най-добри шахматисти до 20-

годишна възраст в Сърбия (с
изключение на Белград и Войводина). Първото място завоюва Душан Боиович, кандидат-маистор от Александровац, от когото Александров загуби в предпоследния кръг и
остана на крачка от първите
ТРИ места в класирането,
П.Л.Р.

Окръжна лига Пирот

"Железничар“\ С. Спасич, С.

Живковия, Д. Младенович (от
78 мин. П. Ристич), И. Трайкович, И. Алексов, М. Миленкович, Н. Йованович, Н. Младенович (от 84 мин. Г. Митрович), Н. Воинович, И. Стоилкович и М Миленкович (от 46
мин. И. Стойкович). П.Л.Р.

уу

Желюша“ стартира в неделя

Първенството на Пиротска окръжна лига започва през следващия уи
кенд (2 и 3 септември). Отборът на “Желюша” ще посрещне в неделя отбора на “Драгош” от Пирот.
“Желюша” започва сезона като един от фаворитите за върха на таблицата, понеже е подсилен с няколко футболисти от “Балкански”.

* ПЕТЛЕТАТА на “Балкан
ски” за първи път се срещнаха
с отбор извън Пиротски окръг
и загубиха катастрофално с 0:
9. Поражението им нанесе съ
ответният състав на “Медиа
на” от Ниш. Любителите на
футбола все пак видяха в със- I
тава на “Балкански” няколко
наистина талантливи момче
та. Мачът се проведе тези дни
в СЦ “Парк” в Димитровград
пред около 100 зрители. За до
машния отбор играха: Ташков
5 (Димов 5), Андреев 6, Голубов 5 (Ставров 5), Гогов 6.5,
Костов 5 (Павич 5), Димитров
6, Д. Иванов 5 (Н. Петров 5),
Н. Иванов 6, Тодоров 6, Н.
Петров 6 и Йованович 5 (Вел
ков 5).
»БК “ДИМИТРОВГРАД”
започна миналия петък в
спортната зала подоготовките си за предстоящия сезон,
който започва в края септем
ври. Подготовките изцяло ще
се проведат в Димитровград.
Амбицията на отбора е да
оцелее в Сръбска лига. Всички
в клуба се надяват, че “Димит
ровград” ще домакинства в
залата в СЦ “Парк”, така че
реализирането на тази амбция
не би трябвало да бъде под
въпрос.
•ПИОНЕРСКИЯТ
СЪСТАВ на “Балкански” в
първия си мач в лигата на ФС
РИС загуби с 1:5 от отбора на
“Цар Константин” от Ниш.
Мача в СЦ “Парк” наблюда
ваха около 100 зрители, а гола
за домакините вкара Гогов в
47 минута. Следва да се отбе
лежи, че пионерите на “Бал
кански” бяха по-млади (повечето от тях са родени през
1992 г.) и този факт сякаш бе
решаващ. За “Балкански” иг
раха: Манов 5, Димитров 5,
Митов 5, Димитров 6, Нико
лов 5 (Стоянов 5), Соколов 5,
Илиев 5 (Ботев 5), Гогов 7, Коцев 5, Милев 5, Иванов 6
(Ставров 5). В следващия кръг
пионерският състав на “Бал
кански” гостува на “Власина’
във Власотинце. Мачът ще се
играе утре от 11 часа.
Д.С.

д.с.

В големия летен турнир по малък футбол в Димитровград отборът “Легенди кафе Фисста” бе трети
ниорската, а Рос груп първи в пионерската конкуренция (Снимки: Фото Буба)
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Вълнуваща среща
след 55 години

По повод 55-годишнината
от полагането на зрелостния
изпит на 26 август в босилеградската гимназия се събраха абитуриентите от випуска
1950/51 година. На вълнуващата среща дойдоха 20
абитуриенти от Босилеград,
Белград, Ниш, Пожаревац,
Кюприя, Тетово ...
Както и преди 55 години,
те седнаха в чиновете и проведоха учебен час. За съжаление този път имаше много
отсъстващи. Поради здравословни или други причини
мнозина не бяха в състояние
да се отзоват на поканата, а
от общо 92-ма тогавашни
абитуриенти, 25 вече не са
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Съставил: Драган Петров
ВОДОРАВНО: 1. Голям из
вор. 5. Петър Спасов. 7. Повишена нервна възбуда. 12.
Оръдие за оране. 13. Колело.
15. Тъкан за дрехи. 16. Съюз за
17.
противопоставяне.
Отвесна редица от напечатани редове. 19. Италия
(съкр.). 20. Горан Колев. 21.
Който строго спазва опреде
лен ред. 22. Съюз на комунистите (съкр.). 24. 1 и 14 буква.
25. Бивш лидер на палеешинците. 27. Българска телеви
зия. 30. Столицата на Йордания. 31. Дървеница (сръб.). 33.
Сблъсък (сръб.). 35. Протойерей (съкр,). 36. Емил Рангелов. 37. Край на молитва. 38.
Възклицание в корида. 39.
^^гла^^^Междуметие ^а
примамване на котки 41
Обширно възвишение 43 Вио
дълъг панталон 44 Английско мъжко име. 45. Българско
женско име. 46. Името на карикатуриста Райзингер.
ОТГ.„
^ШЬСНО: 1. Неприятел. 2.
Метално или дървено приспо
собление, към което се прик
репя нещо. 3. Вечнозелено
9ърВо. 4. 12. и 15. буква. 5. ЗаВо9 в Пирот. 6. Най-голямото сухоземно животно. 8. Роберт Петров. 9. Американски боскьор. 10. Наталия

сред живите,
Не скривайки емоциите, :
съучениците си спомниха за ■
веселите случки от учени- ■
ческия живот и за безгриж- :
ната младост. Говориха си за |;
живота след завършването ■
на гимназията, за семейства- ;
та, внуците... След като из- |
лезли от босилеградската ::
гимназия, те се пръснали •
навсякъде из бивша СФРЮ. :
Мнозина продължили обра- •
зованието си и станали изя- |
вени лекари, учители, юрис- |
ти, инженери...
|
Другаруването на абиту- :
риентите продължи с тър- ]
жествен обяд в хотел “Ду- ■
П.Л.Р.
кат”.
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Възпоменание
На 30 август 2006 г. се навършиха 6 ГОДИНИ
от смъртта на
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(2а*М- 11. Съгласувано със 29. Мюсюлманско мъжко име.
стандарта. 13. Твърда хрупкаВа част на зеле- 14 15’ и 14
буква. 17. Катанец, катинар,
}Отшелник
постник
(мн.ч.).
21.
Достатъчно
(”№)■ 2\ Съ9 за течности.
26. Женско име. 27. Едно чиел0 28. Лично местоимение.

Твоите най-мили: съпруга Вукосава, син Славко и дъщеря
Снежана със семействата си и син Горан

32

31

42

41

ИНЖ. АСЕН ПЕТРАКИЕВ
роден в Долна Лисина, живял в Нови Сад
Почивай в мир! Поклон пред светлата ти па-
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40
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44

На най-недостъпни места във Влашка
планина, Руй или каньона на река Ерма, на
надморска височина от над 1200 метра,
растат дървета, стари 600-700 години. Това
твърдят, специалисти от Института за за
щита на природата в Сърбия, обиколили
тези краища през последните две години.
Между храстовите дървета съществува и
дъб “Свято дърво” или както тук го нари
чат “Миросано дърво”. На него има много
стар надпис обаче нечетлив. Изминалото
време от няколко века е оставило своите
следи и почти заличило буквите. Всъщност
този дъб е представлявал оброчище, на което местните жители са принасяли всяка
година жертва - молитва. От Погановския
манастир и днес съществува пътека, по която може да се стигне до там.
На по-голяма височина са регистрирани
огромни дървета на ясен и бук. Между тях
и едно на леска, висока над 30 метра,
Един от старите дъбове
Според Саня Стоянович, специалист в
във Влашка планина
Института за защита на природата, на някои от тези места повече от половин век не
е стъпвал човешки крак. Поради скалистите, стръмни и непСкръбна вест
роходими терени тук не се
На 28 АВГУСТ почина нашата мила съпруга, майка, тъща,
знае кога за последен път е баба и сестра
правена сеч.
ЛЮБИЦА ДЕНКОВА
Някои екземпляри на стариот с. Пъртопопинци
те дъбове, буки и лески са отI
давна под защита на държава
Пленяваше с простосърдечието си и с добрите
та поради своята старост, огси постъпки към съселяните, близки и познати.
ромните размери и уникалПочивай в мир!
ност.
Опечалени: съпруг Обреи, дъщеря Радица,
Сретен Игов
зет Живоип, внуци Иван и Биляна, брат
Славна и други роднини и близки

31. Сретен (галь.). 32. ПрепаРат от ЧелУлоза за правене на
кинофилми. 34. Хърватски
крайморски град^ 35 Град в
Черна гора. 38. Олга Лалова.
39. Телефонно обаждане 41.
16. и 1. буква. 42. 15. и 12. буква.

Скръбна вест
С дълбока болка в душата съобщаваме на роднини и прия
тели, че нашият мил и непрежалим
ЗДРАВКО ПЕТРОВ
от с. Звонци
почина на 25 август 2006 година
на 80-годишна възраст.
Скъпият ни покойник бе погребан на 26 август
в звонските гробища.
Неизмерима е мъката ни по теб. С много обич
и тъга се прекланяме пред светлата ти памет. Почивай в мир!
Съпругата Стоянка, синовете Тодор а Горан и многоб____ _____________________ робиите роднини и приятели
Възпоменание
На 5 септември 2006 г. се навършват 20 ГОДИНИ от преж
девременната смърт на нашия баща, дядо, брат и чичо

Решение на кръстословица 294 - Водоравно:______

1. Помак. 5. Бикини. 10. Молив. 11. Полог. 12. РО. 14. Алия. 15.
Фадил. 16. Рис. 17. Рио. 18. Мария. 19. Роси. 20. АП. 21. Васал,
22. Ким. 23. Метод. 24. Сам. 26. Ада. 28. Ен. 29. Щем. 30. Кол.
32. На. 34. Ла. 36. Пирони. 38. факири. 41. Народ. 42. Партитура. 43. ИРА.
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ВЕЛКО ВЕЛЕВ
от с. Лукавица
Вечно ще помним твоята доброта, трудолю
бие и простосърдечност. Поклон пред паметта
ти!
Твоите: Боби, Христина, Габриела
и Горян Велев със семейството си

Хумор - Сатира - Забава
..анчин рабуш

Т септемв[зи2006

МшММЛш Свършиха билетите
за концерта на Цеца
в София
Напоследък стана “мо
дерно” в Сърбия да се съби
рат подписи за сменяне на
кметове. В това отношение
Димитровград не е изклю
чение
За такива “модернисти”
нашият народ казва: "Чула
жаба кон се кове, па и она
дигла ногу!”
А.Т.

Македонец
в Япония
Отишъл македонец в
Япония да види какво чудо е
страната на изгряващото
слънце. Срещнал двама
японци в кимона, препасани
с черни колани, и ги поздра
вил. Те се поклонили и му се
представили:
- Иоиширо Накамура, карате-майстор, черен пояс-пети ден.
- Куизуми Танака, карате-майстор, черен пояс-седми ден.
За да не бъде под тяхното
ниво, македонъцът бързо
събул обущата си, но тъкмо
да им се представи, японци
те се проснали на земята и
останали да лежат в безсъз
нание. Той все пак се покло
нил и им се представил:
- Трайче Трайчев, патлиджан-майстор,
черни
чопрапи-двадесет и осми
ден!

- Щом не може на
големата врата, тра.
же мънечка, само и
само да се муну некико у власту. Не
*’/ ме питай, Манчо, нема да ти кажем
нищо повече! - отсече Янко Стотейезика
От българската промоутър- иай-иовия й албум “Идеално
и ми размавуйе под нос неколко лисчетия
ска компания, която с органи- лоша”, представен неотдавна в
кока муие гони.
затор на концерта на Цеца Вс- Белград,
“А я па знам, дека нема да издържиш и купища раличкович на 14 септември в СоЦеца Величкович ще присфия пожелаха чрез вестник тигне в България няколко дни боте че ми кажеш!” - помисли си я и га питуйем:
“Братство” да иноформират но-рано с двете си деца и ще
- Добре де, само ми кажи ква су ти тая лисчетия?
всички онези в Сърбия, конто разгледа няколко г рада. Изрич
- Ква ли? Начъска некой гьи расвърлял по улицуен имали намерение да дойдат ното й желание било непремен- ту, а най-вече гьи има до боклукарниците.
на концерта - да не си правят но да посети Велико Търново и
- Па може да су испадла от контейнерите...
този труд, защото билетите са околностите,
- Несу изпадла, ама требе там да се найду...
свършили! Ценните хартийки
Любопитен е и фактът, че
- Ещо бе, Стотейезика, кво пише?
са изкупени за много кратко най-популярният
български
- Траже от народ да смени власту!
време, въпреки че най-скъпите певец Лзис също ще псе на сне
- Па кои траже?
са били на цена от 300 лева!?
пата па 14 септември преди Цс- Е, не се подписали, ама се знайе кои су...
Мегазвездата на сръбския ца, като това ще бъде послед“Тамън работа, ти да не прочъчкаш и да не знафолк без съмнение ще пее пред ното му изпълнение на българпрепълненн трибуни на най-го- ска земя. За голяма жалост на йеш!”, помисли си и га питам:
лемия стадион в България “Ва- фсповстс му той има намере- Па кои су?
енл Левски”. Репертоарът па ние за пробив в Русия,
- Некиква Льига за защиту на приватну своину!
концерта включва около 40
Т. Петров
- Значи льигавци, а?
песни, сред които и парчета от
- Е да не су льигавци, они би били партия, па че излезну пред народ и отворено че кажу кво оче. А тека
, ужкьим влас не гьи интересуйе, ама да може некико
да се промуваю у власту!...
-ДВРТ;.....*Г
';
- Знайеш ли, Стотейезика, не чини ли ти се дека
....
...
1 много Льигье се насъбраше? Те Льига за това, те Льи
га за онова, че ульигавимо бре и град, и народ! И кво
< че тражи йедна текзая Льига да обара влас? Ако йе за
защиту на приватну свойину, защо тъгай не засуче
рукаве и не тражи да се върне землята на ония що
им гьу със силу одузеше кита правеоше коперацийеI те, а?
- Е, Манчо, тека би требало да буде, ако йе борбата
за землюту. Ама знайеш ли дека никой не се граби за
И
матикуту, а свак гледа да грабне кокалат! А да су им
*
1 потекле льигье за власт, види се одалеко... А това що
ницаю свакьикве Лигье кико печуркье по дъж - това
;! йе най-лъсният пут да се умуваш некуде и да се испърчиш кико некикъв
*
; - Море от теквия защитници главата ни заболе. Сви
* .
ни бране от нещо, а нас ни ритаю на све стране кико
{11
топку на световното...
- Знайеш ли ко йе казал народат: “Не ми йе жал ка
ме ритне турчин с чижму, него кита ме ритне циганин
с босу ногу!”. Да ти кажем нещо Манчо, до съга не
1 съм га казувал...
- Айде-де, Стотейезика, има ли и ти нещо да не си ка
зувал?
'Л.
- Знам кико най-лъсно че се ослободимо от тея Льиг
ье що сакато да се льигаве у сваку манджу...
***
- Па кико?
- Млого лъсно: че създадемо Льигу за залциту от
Жена чете вестник и в един Льигьете!
момент възкликва:
- Добре, ама одека ни паре?
- Представи си, скъпи, в
-Па че видимо одека им на ньи. Щом има за ньи - че
Америка наказали със затвор
Ла«т
един мъж, защото имал четири има и за нас!
жени!
разглежда порно списания. Не
***
- Това не е наказание, скъпа,
вярвам татко да е оглупял доа награда! - казал мъжът.
толкова, че да им даде властта,
Двама затворници научават,
- Затвор като награда!? Какно знае ли човек.
че в тяхната килия ще вкарат и в0 говориш, скъпи?
__________ _ _
7 кутрихалур. 3547 лето. •••
трети.
- Скъпа, това е най-добрият
19 алагундур, 3547 лето. Не Тая сутрин старецът ни събра
- Когато дойде третият - каз- начин човекът да си отпочине!
се живее вече в тая Фанагория. мен, Баян и Котраг и ни накар
ва единият, ще играем на се- * * *
Страшна тъпота и скука. Братя- да трошим някакви клечки, ь
мейСТво. Той ще е жената, аз
та ми са пълни дебили, а и ста- ян, хем е сто кила и яде ка
ще му бъда мъжът и ще правя с
- Непременно да вземеш то
него любов нощем, а ти ще му зи адвокат! Гарантирам ти, че рецът напоследък дава фира. свиня, ама не можа да строш
Старейшините му нямат пре- клечките. А старецът се зарад5
бъдеш любовникът и ще пра- няма да сгрешиш!
дишпия страх. Чакат го да се и вика: “Ето на, ако сте заеД* ■
виш любов с него денем...
- Защо ми го препоръчваш гътие и само се ослушват кой никой не мож ви прекърши,
Довеждат третия... Влиза ог- толкова горещо?
ще е следващият хан. Сигурно едно - как не! Стия идиоти.
ромеи мъжага и още веднага
- Преди време ме ухапа куче ще съм аз. Вярно, Баян е са ми писнали, че ще взеМ^11Я
постановява правилата:
и аз заведох дело срещу соб
- Значи с вас ще играем една ственика му, а този адвокат го най-стар, но е комарджия. Ми- емигрирам. Готов съм Да ^
игра: аз съм майката, а вие сте защитаваше. И представи си, палата седмица изгуби шатрата чинии във Византия, само ДО
децата ми. И тъй като имам са той успя да докаже, че аз съм си на ашици и сега спи навънка. гледам тъпите им физионо
Котраг пък си е чист олигофРъкописа откра<>на* й
мо една цицка, ще бозаете по ухапал кучето!
рей. Всеки ден ходи в гората да
Мин
ред!
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Съдия излиза от заседателната зала и се киска.
- Какво става? - пита го колега.
- Чух страхотно смешен виц!
- Кажи го!
- Не мога, току-що отрязах
петнадесет години за него...
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Мш....

Вицове за съдии,
адвокати и
престъпници
Прокурорът:
- Подсъдимият е извършил
престъпление, рядко по сме
лост, ловкост и фантазия...
- Напразно ме хвалите, гос
подин прокурор - прекъсва го
подсъдимият. - Няма да си
призная!
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