
Вестник 1-1а българите в Сърбия
Пресконференция на 
президента Борис Тадич

* Цена 15 дин.' Първият брой излезе на 15 юни 1959 г. ^

Тристранна декларация за сътрудничество 
в областта на енергетиката_______ ______

Решаването на 

косовския въпрос е 

важно за Балканите
Среща Първанов ■ 

Путин - Караманлис
България, Гърция и Русия 

приеха в Атина тристранна
декларация за сътрудничество 
в областта на енергетиката, в 
която се изразява подкрепа за 
изграждането на петролопро
вода Бургас-Александруполис.
Това съобщиха на пресконфе
ренция след тристранната си 
среща българският президент 
Георги Първанов, гръцкият 
министър-председател Костас 
Караманлис и руският прези
дент Владимир Путин.

Договореността предвижда 
в рамките на 2006 г. да бъде 
подписано
споразумение в подкрепа на ре
ализирането на проекта и да 
бъде създадена международна
та проектна компания, която 
ще извърши проучването и из
граждането на петролопрово
да, съобщи БТА.

За в бъдеще България ще Президентът Путин, премиерът Караманлис и 
при президентът Първанов в Атина

Президентът на Сърбия Борис Тадич заяви, че решаването 
косовската криза е въпрос от основна важност за сигурността и

стабилността на Балканите.
- Искам с най-добра воля, с 

аргументи да убедя събеседни
ците си в своите становища, ка
за Тадич на пресконференция 
преди да отпътува за САЩ, къ- 
дето пребивава от 6 до 8 сеп
тември. Според сръбския пре
зидент, преговорната позиция 
на Белград в разговорите за бъ
дещето на Косово е тежка, кое
то, по думите му, е последица от 
водената катастрофална поли
тика през 90-те години, заради 
която са намалели и възмож
ностите за маневриране.

- Имаме по-малко аргументи 
за убеждаване, но това не озна
чава, че трябва да се откажем от 
своите становища, посочи Та
дич.

на

междудържавно

има възлово значение 
транспортирането на енергий
ни ресурси след реализирането
на проекта Бургас-Александру- да е готово междудържавното мите му на срещата са билиОтбелязан Денят на 

община Бабушница потвърдени единните позиции 
на трите страни във връзка с 
конкретните стъпки, които 
трябва да се предприемат от
тук нататък.

Стойността на проекта Бур
гас-Александруполис се изчис
лява между 800 и 900 милиона 
евро. Петролопроводът ще е с 
капацитет за пренос на 35 млн.

България и Гърция са добри приятели и съюзници и поли
тическият диалог между двете страни на всички нива да
ва положителни резултати. Това заяви българският пре
зидент Георги Първанов след разговори в Атина с гръцкия 
премиер Костас Караманлис. Двамата разговаряха на че
тири очи след тристранната им среща с руския президент 
Владимир Путин. Първанов изказа благодарност за твър
дата подкрепа па Гърция във връзка с европейската пер
спектива на България. Караманлис окачестви отношения
та с България като “отлични” и потвърди подкрепата на 
своята страна за присъединяването на България и Румъния 
към ЕС.

В сряда бе отбелязан 6 септември - Денят на община Бабуш
ница. Централното тържество се проведе в хотел “Мир” в Звон- 
ска баня.

Оценявайки изминалия едногодишен период, председателят 
на общината Миролюб Йованович сподели:

- Открихме три цеха в Бабушница и два в Звонци и настанихме 
на работа общо 140 души. Именно поради тези факти миналата 
година оценявам като успешна. тона петрол годишно, с въз

можност да бъде увеличен до 
50 млн. тона. Съоръжението ще 

полис, заяви па пресконферен- споразумение за петролопро- ®?Дължина280-300километра, 
цията бългаският президент вода Бургас-Александруполис ' 66 от които на българска тери- 
Георги Първанов. и трябва да заработи междуна- тоРия- Предвижда се нефтът от

По думите му България пе- родната проектна компания, Русия и страните от Каспий
ския регион да бъде пренасян с

Б.Д.

Учителката Даниела
с първолаците в Димитровград чели сигурност, в частност - в която ще се заеме с неговата 

енергийната сфера, както и но- реализация. Сега са на ход оне- танкеРи от Новоросийск до
Бургас, след което чрез петро
лопровода да бъде доставян до

ви възможности за икономи- зи, които имат пряката отго- 
ческо развитие. ворност за конкретната реали-

След няколко месеца трябва зация, посочи Първанов. По ду- Александруполис, а оттам - до
страните от Западна Европа.

Амандмани към Закона за 
възпитателно-образователната система

Да се питат и малцинствата
* За възпитателно-образователна система в полза на опазването на 
националната идентичност на малцинствата * Европейските 
стандарти да са реално ежедневие, а не гола фраза

важаеми читатели/й
Нашият и ваш вестник отново може да се купи на будки

те в Ниш и Пирот. Сънародниците ни, които живеят в 
Ниш, а не са абонати могат да си купят “Братство” в буд
ките на фирмата “Футура плус”: на ул. “Вождова”, ул. 
“Божидар Аджия”, пред Народния театър, на Маргер, 
Трошарина, на площад “Крал Александър” и край пазара 
в Дурлан.

В Пирот вестникът може да се купи в будките на улици
те “Сръбските владетели” и “Пиротските воини”.

Пред депутатите в Народ- тание в страната. Тъй като то- ки малцинства в Сърбия вик
ната Скупщина на Сърбия та- зи важен документ най-пряко мателно са разгледали пред- 
зи есен ще бъде изнесен Закон засяга правата на учащите се ложените разпоредби и едино- 
за промени и допълнения на от националните малцинства, душно се съгласили да внесат 
Закона за основите на систе- отборите за образование към амандмани за неговото допъл- 
мата за образование и възпи- националните съвети на всич- нение.

(На стр. 2)
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Чрез крайгранично 

сътрудничество към 

Европа
Малка Богородица - Ден на 

община Димитровград
За официален празник на община Димит- ника Георги Йосифоа. 

ровград скупщината определи 21 септември - На 21 ще се проведе заседание на Общин- 
Малка Богородица, а досегашния празник 8 ската скупщина, на което ще бъде приет пра- 
септември изпрати в историята. вилпик за награди иа общината, а във втората

Новият празник на общината ще се празну- тържествена част, ще говори кметът иа общи- 
от тази година. За официалната част на ната и ще бъдат връчени наградите, 

празненството вече е определен организацио-

На 1 и 2 септември в органи- са на присъединяването на 
зация на Скупщината на Вой- Сърбия към Европейския съ- 
водина в Нови Сад се проведе юз. Затова опитите на остана- 
конференция под название лите региони ще са от голямо 
“Ролята на крайграничните значение за Войводина. 
региони в процеса на европей
ските интеграции”.

в а
Очаква се да присъстват гости от страната 

нен съвет, който да предложи програма. Нео- и чужбина, сред които и почетната гражданка 
фнциално узнаваме, че тържествата ще започ- на общината Ружица Джинджич. 
нат на 20 септември с откриване на две пзлож- 
бн - на фотографа Ивица Алсксич и на худож-

Сподсляйки впечатленията 
си след конференцията, д-р 

Както изтъква председате- Йосифов изтъква едно от ос- 
лят на Скупщината на Войво- новните становища 
дина Боян Костреш в писмо- чрез свързване на отделни ре- 
то—покана до председателя на гиони, граничещи се помежду 
Националния съвет на бълга- си, може да се осъществи иг
рите в Сърбия д-р Ангел Йоси- тинско свързване на държави- 
фов, темата е от изключително те и създаване на европейски 
значение за покрайнината с ог- дух. Тъкмо това е същността 
лед на факта, че от следващата на евроинтеграцията и затова 
година тя ще се граничи с още ролята на еврорегионите е все 
една държава - членка на съю- по-голяма. Успешното край- 
за. Много от програмите на гранично сътрудничество за- 
Евросъюза се отнасят точно личава границите и създава 
до Войводина поради специ- добри междунационални от- 
фичното й местоположение, ношения. Като добър пример в 
мултиетническия, мултикон- тази насока е изтъкнат евроре- 
фесионален и мултиезически гионътТузла-Осиек-НовиСад. 
характер. Това нещо трябва да

Л.Т. само

Наскоро 6 Босидеградско

Мобилни вместо стационарни телефони
-Почти всички села в общи- мобилни телефони, 

ната ще имат телефонна връз
ка, оповести председателят на щипа ще бъде покрита със сиг- каза той и подчерта, че допъл- 
Боснлеградска община Влади- нали на мобилния оператор нително ще бъде уточнено в 
мир Захариев и поясни, че там “064" и с представители на ”Те- кои села ще има “служебни” 
където не съществуват теле- леком Сърбия" се договорихме мобилни телефони, 
фонни линии или пък те са раз- цената за услугите да бъде като 
валенн, ще бъдат поставени и за стационарните телефони,

така че хората няма да бъдат 
- Наскоро почти цялата об- изложени на високи разходи,

В.Б.

А.Т.
изиграе ключова роля впроце-Да се питат и малцинствата На Паметната костница на Нешково

(От стр. 1) тично общество, в което евро- Тъй като в момента се под- 
пейските стандарти относно готвя и Закон за националните 
правата на националните мал- малцинствени съвети в Сър- 

самоуправление и представи- цИНСТВа ще бъдат реално ежед- бия, с който да бъдат регламен- 
телни институции на малцин
ствата в образованието, култу
рата, информирането и слу
жебната употреба на малцин-

Две мраморни плочиКато органи на културното

На 7 май 
тази година 
по покана на 
Хелзинкския

невие, а не само декларирани тирани компетенциите им в об- 
законови позиции. За да се чуе ластта на културното самоуп- 
и тяхната дума, малцинствата равление, предложено е в Зако- 
търсят в Националния просве- на за основите на възпитател- 
тен съвет, като най-висш орган но-образователната система да 
в тази област в страната, да бъ- бъде вградена разпоредба, спо- 

да участват в целия процес при дат представени с шестима ред която “възпитателно-обра- 
подготвянето и гласуването на

комитет на 
българите в 
Сърбия ди-

ствените езици и писма, нацио
налните съвети желаят активно

ректорът на
членове, които те предложат, а зователната дейност се про- Националния 
не само с един. вежда на майчин език или двуе- ИСТорически

мото до председателя на пар- Националните малцинства зично, в унисон със законите, е Му3ец от с0_ 
ламента Предраг Маркович. искат да бъдат консултирани които се уреждат спазването и фия проф Бо- 

В подписаното от координа- не сам0 КОгато става дума за защитата на правата и свобо- жидар Ди- 
тора на националните съвети учебните програми по майчин дите на националните малцин- 
Аяа Томанова-Маканова пис-

законите, се подчертава в пис-

митров откри
езика или в двуезичните учили- ства . Целта на този амандман в Градската 
ща - по майчин език с елементи е да се предотврати евентуал- 
от националната култура, но и ното разминаване между бъде- 
при уточняването на програ- щия Закон за националните

мо се подчертава, че като съве- 
тодателни тела малцинствени
те национални съвети могат 
градивно да допринесат за съз
даването и провеждането на
активна политика към малцин- налната идентичност като му- разователната система, 
ствените общности и за укреп- зикално и изобразително изкус- 
ването на гражданско демокра- тво> история, география...

галерия в Ди
митровград 
документал-

останалите предмети, малцинствени съвети и този за ната изложба 
касаещи опазването на нацио- основите на възпитателно-об-
мите по

“Памет”. То
ва посещение
даде и други резултати. По инициатива на проф. Димитров в Со
фия са изработени две мраморни плочи, които ще бъдат поставе
ни върху възстановената тази година Паметна костница на Неш- 
ков връх. Плочите са изписани двуезично с кратък текст, който 
гласи: “В памет на жертвите от Сръбско-българската война през 
1885 година”. Процедурните въпроси около поставянето на пло
чите трябва да бъдат съгласувани “в духа на добросъседството 
между София и Белград”, което беше афиширано и на 26 април 
тази година при посещението на двамата президенти в Цариб
род - Борис Тадич и Георги Първанов. В. Д.

В. С. Б.

Конкурсът за следване в България като повод

Резултатите тревожни 

на никой не му пука
И тази година от димитровградско е имало 

мица, а в гимназията все още не е учреден нов около 30 кандидати. Приети са само девет 
Училищен съвет. Скупщината два пъти поред (миналата година 12). От Босилеград, които са 
не се съгласява с предложените от името на в същата квота е Димитровград, миналата го- 
училището кандидати и това най-вероятно ще дина са приети 17, а тази 20. До лапи съотно- 
доведе до назначаване на временен Учили- шението винаги е било в полза на Димитров- 
щен съвет.

Спорът между отборниците и Училищния 
съвет настана след като общината се определи рима са кандидатствали и миналата година, 
средното училище в Димитровград да бъде но не са издържали изпита. От останалите пе- 
гимназия, а УС предпочете смесено училище, тима - трима са от туристическата паралелка, 
И макар че с решение на министерството ста- а само двама от гимназията. Интересно е още 
тусът на училището е гимназия с още два нещо. По български език нито един от канди- 
профила (търговски и туристически) спорът датите от Димитровград не е изкарал 
продължава, тъй като остана само една гим- ца, а най-много са с двойки по български и по 
назиална паралелка от предвидените две. история. За резултатите от кандидат-студен-

И докато тези и подобни работи са в центъ- тските изпити във факултетите в Сърбия 
ра на вниманието, за резултатите от конкурса жаление нямаме сведения, но предполага се, 
за кандидат-студентите във висшите и полу- че са подобни на тези в България. Питат ли се 
висшите училища в Българя като че ли на ни- отговорните на какво се дължи това нещо? 
кой не му пука. А те са най-меко казано тре-

Учебната година започна преди една сед- Във Войводина 

може, при нас не
град.

Тези дни в Националния съвет на българите в Сърбия Д®11* 
дописка от председателя на Скупщината на АП Войводина Ьоя 
Костреш.

Но не става дума за съдържанието на писмото, впечатлен* 
ми направи печатът, сложен на дописката - с диаметър от Л 
5,5 см! Съвсем естествено ако се има предвид, че печатът е из 
сан на шест езика, т.е. на езиците на всички народи и мапцинс 
живеещи там! „

Доскоро и печатът на Димитровградска община бе изпи _ 
на сръбски и на български. После беше подменен само със ср^ 
ски текст (казват пристиганало нареждане “от горе”). Вероя

нареждане “от горе” важи май само за нас. Защо 3 
Едно време имахме лични и задгранични паспорти на 

езика, и кърщелното ни беше на двата езика. Беше, а Д** п»!? 
дойде време пак да бъде?... Нали искаме да влизаме в Ьвр^ ^

От приетите 9-има бъдещи студенти чети-

шести-

за съ-
но това

А.Т.
вожни.
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Пресконференция на ОО на ДСС 6 Димитровград С началото на новата учебна година

От НИП отпуснати 660 хиляди 

евро за Димитровградско Стартира
деветолеткатаДвамата лидери на димит-

Доика БановиЧу си, че органите на местното са
моуправление не обръщат дос
татъчно внимание на проекти
те за развитие на туризма в 
Стара планина и припомни за 
ориентировката на правител
ството за градоустройственото 

назията “Св. св. Кирил и Мето- и ДРУГ0 развитие на този пла- 
дий”. Разрешен е и проектът за нински район. Тя напомни, че в 
ремонтиране на Здравния дом Пиротска община вече са за- 
в Димитровград, но колко пари почнали да категоризират къ- 

хиляди евро за ремонтиране на ще бъдат отпуснати за тази цел щиДе в старопланинските села. 
няколко местни пътиша 310 ще стане известно наскоро. Синиша Ранджелов каза, че в

пътища 310 Банович каза, че почти всич- Димитровградска община ня- 
ки проекти, с които общината е ма повече изготвени проекти, с

които може да се кандидатства

ровградската организация на 
ДСС Донка Банович и Синиша просветен работник, чес- 
Ранджелов говориха на прес- пхити началото на новата 
конференция за проектите в Уче6нагодина на ученици-
Димитровградско за чието ре- Тод!вателитТ " "Рв'
ализиране са одобрени сред
ства от Националната инвести
ционна програма (НИП). За из
граждане и доизграждане на 
канализационни мрежи в Ди
митровградско са одобрени 32

която е
*Чрез градивно учене към практически знания и 
умения *Отделна грижа 3а здравето на подрас
тващите * Частните училища - привилегия 3а 
родителите с набъбнали джобове

Тази есен в Сърбия стартира другият в пети клас. Двузично- 
деветолетката, тъй като в за- то обучение не е “привилегия” 
дължителното образование се само за малцинствата-сега то- 
включва и предучилищното зи вид се прилага и при изуча- 
възпитание, което са длъжни да ването на чужди езици.

Новата система проявявазавършат всички малчугани на 
възраст от пет и половина до много по-голяма грижа и за 
шест години и половина. Сле- здравето на подрастващите - 
дователно на тях се падна “чес- задължителни са три часа фи- 
тта” да бъдат първата генера- зическо възпитание седмично.

Промени се и начинът за 
средните

хиляди, за изграждане на сто
ково-транспортен център на
30Г^”™к1нс”дия ==няк°и^кти ^^ХГи^^я^дТпо-

хилядиевро3Одобр^ниТа^ред5 нистерствата^^тНИП.ТовТе ложим Усилия лаизготвим още 
хиляди сврц. идоорени са сред с ~ с пооекта ™ в,^тя,,п. проекти и да търсим сред 
ства и за 19 нови компютри в учаи с пР°екта за възстано ^ пеяшпитне”
ОУ “Моша Пи яде” и 14 в Гим- вява“е на цъРквата “Св. Трои- за тяхното Реализиране .

ца . 1я сподели впечатлението

ция, която “ще търка” училищ
ната скамейка цели девет годи- кандидатстване 
ни. Единственото им облекче- училища. Класификационните 
ние ще са четирите месеца изпити се полагат в основните

в
ства

по-малко - вместо десет, за тях училища, при което кандидати- 
учебната година ще е шест ме- те посочват 20 средни училища 
сеца.

Б. Д.
и специалности, които биха же
лали да учат. Намалено е и ни
вото на необходимите знания -

След събирането на боровинки в Босилеградско Реформа на реформата
Поради недостиг на поме-33 милиона на берачите достатъчно е да се спечели са- 

щения (и кадри), вместо в дет- мо по една от максималните 20 
ската градинка част от малчу- точки за всеки от двата задъл- 
ганите ще трябва да се пребо- жителни вида тестове! За да се 
рят с предучилищната програ- отстрани пристрастието, окон- 
ма в основните училища. Обу-

След тазгодишната кампания на събиране на ците, но берачите твърдят, че на тях им остават 
боровинки в Босилеградско, равносметка пра- кокалите, а каймака обират прекупвачите 
вят берачите, изкупчиците 
и главните босове в тази 
верига. Според непълни 
данни на изкупчици, бера
чите са “смъкнали” от Бела 
вода, Църноок, Бесна ко
била, Валози, Милевска,
Гложка и други планини в 
Босилеградско около 300 
тона боровинки, за които 
са взели най-малко 33 ми
лиона

и оне
зи, които дирижират търго
вията с боровинки.

И тази година безрезул
татни останаха предупреж
денията на еколозите и за
щитниците на природните 
богатства боровинките да 
не се берат безразборно, т.е. 
гребла. Изостана и неколко- 
годишното 
от общинската власт, че ще 
въведе такси за берачите и 
изкупчиците на боровинки, 
така че общината и сега ос
тана без компенсация за от
нетото й богатство.

чателното разпределение се 
чението ще се провежда от въз- върши от компютри в зависи- 
питатели, с изключение на се- мост от спечелените точки при 
лата с малък брой деца, където тестуването и отчетения общ 
с тая задача са натоварени мес- успех, 
тните учители. Точно е, че

Правомощията на 
наци- министъра се свиват

Правят се и конкретни крач-

програмата все още не е полу
чила зелена светлина от
оналния просветен съвет, но 
това няма да е проблем, защо- 
то учебната година за тях може ки за намаляването на право

мощията на просветния минис
тър. Членовете на Национал
ния просветен съвет - най-вис- 
шият просветен орган в стра
ната, се назначават от парла
мента. Деветчленният учили
щен съвет, съставен от по три
ма представители на родители
те, на училищния колектив и на 
местното самоуправление из
бира директора на училището.

В Сърбия, предимно в Бел
град, има и двадесетина частни 
училища. Най-бройни са гим
назиите, след това икономи
ческите и медицински учили
ща. Голям проблем обаче са 
таксите, които понякога над
минават 10 000 евро на година. 
А това многократно надхвърля 
материалните възможности на 
средностатистическото семей
ство в страната. Разбира се и те 
работят съгласно програмите 
на Министерството на просве
тата, но за свои предимства по
сочват индивидуалната работа, 
поради малкия брой ученици, 

В основното училище и в добрата обзаведеност с модер- 
гимназиите са задължителни ни учебни помагала... 
два чужди езика. Първият за-

предвестяване
да започне с месец-два по-къс-Имайкидинара, 

предвид, че изкупчиците за 
един килограм са плащали 
от 100 до 225 динара, някои 
семейства са си взели зна
чителни суми. Не е извес
тно как са минали изкупчи-

но.
Деветолетка като идея не е 

от вчера. Първоначалният ва
риант на тогавашния просве
тен министър Гашо Кнежевич 
беше основното образование 
да се удължи с още една годи
на. Новата власт обаче отхвър
ли тази идея и направи рефор
ма на реформата.

Но целта и на едната, и на 
другата е една и съща: съкра
щаване обема на учебния мате
риал и преминаване към съзи
дателно, градивно учене, в кое
то няма да се запомнят наизуст 
факти, а ще се натрупват прак
тически знания и умения. Това 
са европейски стандарти, спо
ред които теоретическите да
дености отстъпват пред прак
тиката.

В.Б.

Реагиране

“Три приказки за следобед”
(„Братство“, 28 август)

М.ипн''.^ .ч ■■ - р.1зно|111дцо^^11.1 Мангм.
Я|пп>\|1'1 *" Л1а“0|,ло|‘ '/'• етвнк?Л)||ч1гфг»и7

Според народната мъдрост 
вори или пише, преди всичко говори за себе си. 
Надявам се, че това нещо е известно на г-н Бо- 
бан Димитров, но в случая като че ли го е забра
вил или може би го е хванала следобедна дрям-

всеки, когато го-

Л1.шГм1 ,ц -
п ЛЬшнч 1скн ф.
. МцННДлц—Ц—^ц_11»чпон1|;|||11с."| па Мдмщп

ЛмПюи. I (.дтнПТТП&оГ
1НК2, Берковица, 18!М, Кършен, Чунрсни 
(Белоградчишко). Манойло» '-еугтЩ

МШйЛТчГ ф. Прана (външно лице)Марол-^д^-сккрат. [)Т Пм.|т.... ,.
I’"'"" места на (прашна. Манолов ф.

Лишила м им. Манол. Чирпан |%0 
Манол,ш - от Манол -|. Варна.'

разширено от Маоо. Маноен

ка.
Отдавна е известно, че българите нямат само 

български имена, нито пък сърбите само сръб
ски^ и че православните християнски имена 
канИ МН0Г° гРъцките) са преобладаващи на Бал-

Затова преди да ни предложи първата си при
казка за следобед, Димитров трябваше да про
чете поне 16, 197 и 320 стр. от “Речника на лич-

Двуезичността не е 
"привилегия" на 
малцинстватаЬ

Факсимиле от Речника на личните 
и фамилни имена у българите В. Богоеепочва да се изучава в първи, а

Мйяа-м. СкраНено од имена Маноил, Маноило и сл. Род 
Манини.

м Изведено од имена Мана (Ман+ко).
аиойл(о)-м. Варианта имена Маиорю. Всома 

Маноил кови.
Женски облик мушког имена Маноил.
Од хебрс]ско-грчког *Бог )с с иама’. Ова] облик 
преовла^е у ерпеким писаним документима после 
Ш8. а у говору су била засгуплсна сва три облика: 
Маноил, Маноило и Мануил, као и скраЬена: Мана, 
Майол.Манчад
СкраЬено од имена Маноил. Род Манолови.
Варианта имена Маноило, одиосно хсбре]ско-грчког 
Емануел. (Види Мано)ло).

От речника на личните имена до 
освобождението от турцитс в книгата 

Горлак”

Димитровградннте и фамилни имена”, София, БАН, 1969 г. В 
този речник авторът Стефан Илчев пояснява 
чие е всъщност името Манол. Излиза, че то не 
е нито българско, нито сръбско, а е с гръцко 
потекло, както и много други църковни имена: 
Теодор, Петър, Ставрия...

Същото нещо Б. Димитров можеше да уз
нае и от речника на личните имена от осво
бождението от турците 1878 г., поместен в 
книгата “Торлак” (автор В. Живкович, Народ
на библиотека Пирот, 1994 г.).
С уважение Витомир Живкович, е. Крупац

М4л*о-м.
често. Род

Уебсайт за туризъмМанойлка-ж.
Мая6|ло-и.

Туристическата организация на Димитровград уреди свой уеб
сайт по Интернет. В него са залегнали множество информации за 
туристическите потенциали на общината, както и 150 снимки. Наз
ванието
^V^V^V.^ос1^т^^^оV§^ас1.со.уи.

На директора на организацията Зоран Тодоров при уреждането 
на уебстраницата са помогнали двамата млади димитровградски 
специалисти по компютри Милан Тодорович и Саша Ташков. Б. Д.

Маибл-м.
Маиуйл-м. на сайта на Туристическата организация е
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Сергей Стани шев се срещна с Мануел Барозу Национална стратегия 
за инфраструктура__Очаква се присъединяването на 

България към ЕС на 1 януари 2007 г. 8 гапрд. евро за 

реализиране на 

проекти до 2015 г.
Смятам, че срещата ми с пата информационна служба, 

премиера Сергей Станишев бе- Аз и моите колеги очакваме 
ше много конструктивна и аз присъединяването на България

на той.
+ **

България ще продължи рс- 
получнх от него документ, към ЕС на 1 януари 2007 г., като формите със същото темпо и 
обобщаващ постигнатото до се надяваме започнатите ре- след присъединяването ни към 
този момент от България по форми да бъдат завършени и Европейския съюз, защото то- 
отношенис на забележките в усилията в тази насока да не гу- вае политическата поля на пра- 
мониторинговия доклад от май бят темпо, изтъкна Жозе Ману- вителството, ипсититуциитс и 
тази година, каза предссдате- ел Барозу. Европейската коми- нацията. Днешните срещи са 
лят на ЕК Жозе Мануел Барозу сия отбелязва постигнати успе- много важни за изясняването 
след разговора си с минис- хи в редица области, но очаква на напредъка на страната ни и 
тър-председателя в Страсбург, още доказателства и резултати аз се надявам, че усилията пи са 
Приветствам бързата реакция в борбата е корупцията и орга- видими и аргументите ни за 
на правителството, което вед- визираната престъпност. членство от 1 януари 2007 г. са
нага след публикуването на Сергей Станишев изрази чути. Така премиерът Сергей 
доклада, прие Плана за дей- своята увереност, че ЕК и пра- Станишев обобщи разговорите 
ствие и конкретни мерки за из- вителството имат една цел, ко- си с председателя на Европей- 
пълнение на поетите ангажи- ято е реалистична - членство па ския парламент Жозсп Борел и 
менти и справяне с критиките. България в ЕС от 1 януари 2007 с ръководителите на парламен- 
За нас сега е ясно, че са напра- г. И занапред ще работим усър- тарнитс групи (Председател- 
вени сериозни усилия и инсти- дно и членството ни в Европей- ския съвет) в Европейския пар- 
туциите работят за това, каза ския съюз ще ни окуражи да ламент в Страсбург, 
той, цитиран от Правнтелстве- продължим реформите, изтък-

Правителството вече работи по следващия етап от национал
ната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на 
България, в която ще бъде включена и социалната инфраструк
тура.

В нея ще бъдат застъпени сектори здравеопазване, образова
ние, както и стратегията за развитие на информационните тех
нологии. Това каза премиерът Сергей Станишев на среща с
представители на дипломатически и международни мисии и 
чуждестранни журналисти. Пред гостите той представи Нацио
налната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктура
та на България и Плана за действие за периода 2006-2015 г, Спо
ред разчети на стратегията за осъществяване на инфрастуктур- 
ни проекти в периода 2006-2009 г. са залегнали 5,2 милиарда ев
ро, от които 4 милиарда са за транспорт и 1,150 милиарда - за 
околна среда. За енергийния сектор са предвидени 50 милиона 
евро, за ветеринарна медицина и напоителни системи - около 12 
милиона. За периода между 2007-2015 г. за инфраструктурни 
проекти са предвидени около 8 милиарда евро, от тях 6 милиар
да са за транспорт, 2,4 милиарда - за околна среда и 33 милиона 
за ветеринарна медицина и напоителни системи.тиите НДСВ и ССД, инициа

тивният комитет за издигане 
на кандидатурата на Георги , 
Първанов за президент и БЗНС 
на Георги Пинчев и така общо 
регистрираните партии и ини
циативни комитети до момен
та са осем. Партиите, коалици
ите от партии и инициативните 
комитети могат да подават за
явления за регистрация в ЦИК 
до 11 септември. До момента в 
ЦИК не са постъпили доку
менти за регистрация на кан
дидати за президент и вицеп
резидент, каза Негенцова.

Подготовки за
президентските
избори

А

Карай умно, стигни жив!“35
100 000 стикера с надпис “Карай умно, стигни жив!” пусна в поне- 
--- • “24 часа” заедно с броя на вестника, съобщиха на БТА отделник

ежедневника. Това е опит на изданието, заедно с Министерството на 
вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство, Агенция “Пътища” и Българското национално ра
дио да спре самоизбиването на българите по пътищата. Акцията на 
“24 часа” да представя съвети на хора, които носят отговорност за 
безопасността на пътя или имат голям обществен авторитет, започна 
на 10 август. Оттогава само за 3 седмици загинаха 78 души. Ако утре 
залепите безплатния стикер на колата си, ще могат да го прочетат и 
шофьорите зад вас. Така със сигурност ще спасите човешки живот,

Юлиана Николова, 
комисия (ЦИК) до вторник е партиите “Атака” и “Ред, за
регистрирала за участие в пре- конност, справедливост” и 
зидентските избори на 22 ок- ОБН “Целокупна България”, 
томври Инициативния коми- Това съобщи за БТА говорите- 
тет, издигнал кандидат-прези- лят на ЦИК Ралица Негенцова. 
дентската двойка Неделчо Бе- В ЦИК са регистрирани и пар-

Централната избирателна ронов

коментират от изданието.

Репортаж

Панаирният град Пловдив
* Всяка година през септември месец във втория по големина град в Бълга
рия - Пловдив, се провежда традиционният, известен в цяла Европа, Меж
дународен панаир. За проявата пристигат гости от цял свят, между които 
и не малко от Сърбия. Накратко ще запознаем читателите ни с този прек
ратен (3а мнозина най-красив) български град.

Б родил съм много пъти из сокаците на стария Плов- на колите и намирисваш градския смог. Театърът е събирал 
див. Най-интересното е, че никога не успявах да наме- около 7000 зрители, разположени в два “кръга” на 14 реда. 

ря търсения обект и в един момент разбрах, че се въртя в Сега достъпът до него е като в музей.
Един от символите на стария град е Балабановата къща. 

смисъл да споменавам, че преди да затворят Античния теа- В оригиналния си вариант тя се е наричала Хаджиламша и е 
тър за всеобщия безплатен достъп, по стъпалата му винаги строена около края на XVIII и началото на XIX век. Събо- 
беше пълно с младежи четящи книги, пиещи бира от бутил- рена е през средата на 30-те и е възстановена през 80-те, ка
ките, или шумни компании, огласяващи светинята с кита- то е кръстена и по втория си собственик Балабанов. Твърди 
рен звън и песни. Беше хубаво, но то това е, както казват в се, че при първата копка по възстановяването и в основата е 
България на шега - “минало бешело време”. Сега вече дори вградена бутилка уиски “Бяло конче”. На първия й етаж има 
и белият камък на стъпалата е започнал да се рони, нещата експозиция от съвременна живопис, докато вторият пази

оригиналното обзавеждане от Възрожедението, а всяка

омагьосан кръг и се връщам все на същите места. Няма

са се променили...
Ако искате да проследите историята на Пловдив, стая си има дори име (златна, синя...) и история. Като поо- 

най-лесно ще го направите с един тур из забележителните биколите къщата, спокойно можете да се освежите в заведе- 
кръчми. Всичко обаче се променя бързо, преди имаше само нието под нея. А то се слави с най-хубавите коктейли в 
няколко. Но преди да се впуснем в тази изключително ро- Пловдив.
мантична обиколка, нека поднесем и няколко конкретни ис- Непременно трябва да посетите и Къщата на Ламартин. Част от стаоия Пловдив 
торически факта за града на седемте тепета, които винаги Името й останало от времето, когато френският поет ^ ^
съм се чудил защо са шест, а според някои три - Небет, Алфонс дьо Ламартин, който прекосил Ориента през 1883
Джамбаз, Таксим, Сахат, Джендем, Бунарджика, и да не година, бил поканен от стопанина Георги Мавриди да му рИнния Пловдив, отбийте се в Хиндиляновата къща, пос- 
забравя Марковото тепе, сринато за добив на чакъл!? гостува три дни. Няма да можете да я подминете, като ви- троена през 1835 година от богат арменски търговец (и ДнеС

През 342 г.пр.н.е. селището е завладяно от Филип II Ма- дите каменното й стълбище, надвисналите еркери и изис- най-много арменци в България живеят именно в Пловдив;- 
кедонски, който го разширява и превръща в градски цен- кан интериор. Обстановката пресъздава оригиналното й възрожденско
тър, наречен на негово име Филипополис. През римско вре- Вървя надолу по тесните калдъръмени улички покрай обзавеждане а от май 2004 година в избата на къщата се по
ме градът носи името Тримонциум. В VII век в околностите къщата на големия български художник Злато Бояджиев и меЩава и музейно-енотечната сбирка “Вино от България ■ 
му пристигат и славяните и на свой ред го кръщават Пъл- стигам до красив площад. В горанта му част е Хисар капия - за посрещането на гостите на панаира главната улича на 
дин. По тракийски пък името му е Пулпудева и Евмолпия. източната порта от старата градска крепостна стена. Тя е Пловдив е застлана с павета от Турция И дъното на Плов- 
През XI век градът пада под византийска власт и се превръ- най-колоритната и добре запазена от крепостните врати. дивския фонтан вече е застлан0 с мраморни плочи в розово- 
ща в голям административен и политически център. По Строена е по времето на императорите Траян и Марк Авре- Общо 73 дюзи ще бълват вода Централната струя 
турско време Пловдив се подвизава като Филибе. Днес в лии. Самата къща-музеи се помещава в някогашния дом на лига на виспчи„я пт , п „ „пгеп е стигала малко над
стария Пловдив, който през Възраждането е играл ролята д-р Стоян Чомаков, виден пловдивски лекар от края на XIX 2 метра Височината все па^ ше се регулира от специалв“ 
„а Търговски център с повече от 1000 дюкяна, има над 200 век. Построена е в периода 1858 - 1860 година и е най-вну- «“"ри!
паметника на културата. шителната симетрична сграда със солидни стени. Днес тя е дивчани и гостите на града от изненадващо и нежелано къ

Римският амфитеатър винаги е бил една от емблемите подслонила 76 платна от двата периода на именития бъл- пане” гостите на гРада от изненадващ 
на града. Най-хубавото при него е, че качиш ли се там, виж- гарски художник и е национален паметник на културата. “* т Цегпр°6
даш една от главните артерии на града, дори долавяш шума Ако искате да видите единствената запазена баня в ста-
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____________________ Скупщина на акционерите 6 "Бор"

Реализацията започва т есен 30 нова
Подсигурени пари за спортна зала и за реконструкция на сградата на ОУ

инистерството на просве- Вуксанович разрешил 17 мили- троим по-малка зала с 350 се- 
тата и спорта ще отпусне 48 она динара за реконструкция далки, която също ще задоволи 
милиона динара за изграждане на училищната сграда, както и нашите нужди. Министър Вук- 
на спортна зала и 17 милиона 12 милиона за началото на санович за пореден път прояви 
динара за ремонтиране на строежа на залата. разбирателство към исковете
сградата на основно училище в - По това време бяхме на ни и взе решение да ни бъдат 
Босилеград. I ова е договорено становище, че трябва да пое- отпуснати 48 милиона динара, 
на неотдавнашната среща на троим една голяма спортна за- с които да построим обекта и 
кмета на осилеградска общи- ла, казва кметът и добавя, че да го оборудим със съвремен
на Владимир Захариев с минис- сетне отстъпили от тази идея, 
гьра на просветата и спорта понеже 
Слободан Вуксанович в Бел
град. Ремонтирането

ни спортни реквизити и пома
за реализацията на гала за всички видове спорт в 

един такъв проект са необхо- зала. 
на учи- дими значителни финансови

лищната сграда ще бъде извър- средства, а и самото изгражда- Според него, спортната зала 
шено тази есен, когато се очак- не на обекта ще продължи с го- ще бъде собственост на общи- 
ва да започне и строежът на за- дини. - Решихме обаче да пое- ната, така че покрай учениците

на УС бяха избрани Иван Мла
денов, Фила Симеонова и Сте
фан Миланов, а за член на УС 
от редовете на акционерите бе
ше предложен Георги Йовчев. 
Членовете на Скупщината из
браха и членове на комисии за 
ревизията на имуществото във 
“Бор” и за изчисляване на 
сметките с досегашния соб-

на основното училище и гим
назията, които там ще провеж
дат редовни учебни занятия по 
физкултура, ще могат да я пол
зват и всички други желаещи.

П.Л.Р.

Миналата година общината С предвидените 17 милиони 
поискала от министерството динара за реконструкция на 
да й осигури финансови сред- училищната сграда ще бъде 
ства за строеж на спортна зала извършена цялостна подмя- 
със 1000 места и за ремонт на на на дограмата и на под- 
училището. Тогава министър ния <Риянс.

Някогашното обществено 
предприятие за обработка на 
дърво “Бор” вече преживя една 
безуспешна приватизация и в 
момента са в ход подготовки за 
нова.

Поради неспазването на 
континуитета на производстве
ния процес, неизплатените зап
лати и други принадлежности и 
задължения на работниците, 
предвидени с договора за про
дажба, Агенцията за привати
зация на 13 юни тази година 
прекрати договора с Гойко 
Райкович от Бечей за продажба 
на 70% от капитала на “Бор”. 
Той беше мажоритарен соб
ственик на предприятието от 
май миналата година, когато 
на първия аукцион купи 70% от 
капитала му за 843 000 динара. 
След прекратяването на дого
вора с Райкович, Агенцията 
предостави 70-те процента от 
капитала на Акционния фонд 
на Сърбия. Фондът неотдавна 
назначи Велин Стоичков, адво
кат от Босилеград, за временен 
пълномощник, който да управ
лява с капитала на фонда. Сто
ичков е назначен на този пост 
по предложение на Общинския 
съвет и на синдикалната орга
низация във фирмата. Собстве
ници на останалите 30% от ка
питала и занапред са 148-те 
бивши и сегашни работници 
във фирмата.

Миналата седмица в “Бор” 
се проведе Скупщина на акцио
нерите, на която беше прието 
решение за изменение и допъл
нение па Статута на досегаш
ната фирма на Райкович - АД 
“Минералико Бор” Вранска Ба
ня - и бе върнато старото наз
вание на предприятието - АД 
“Бор” със седалище в Босилег
рад. Бяха освободени от длъж
ност досегашните и избрани 
нови членове на Управителния 
съвет във фирмата. Съгласно 
измененията и допълненията 
на Статута, а по предложение 
на Стоичков, за нови членове

„Сърбияводи" отпуска 23 милиона динара за 
регулиране на речни корита -.--- -

По-голяма част от 34-те ра
ботници, колкото в момента 
са заети в “Бор”, очакват 
преди втората продажба на 
предприятието държавата да 
разреши още един тур за соци
ална програма. Миналата го
дина 43-ма души от тогаваш
ните 86 приеха социалната 
програма и напуснаха работа.

Кей на Драговищица
Общественото предприятие дължина от 100 метра. На съ- то на Димитриевич през това 

“Сърбияводи” ще отпусне 23 щата дължина ще бъдат изгра- лято в Босилеград. Той тогава 
милиона динара за изграждане дени кейове на потока в Райчи- разгледал новоизградената 
на кейове край Драговищица и ловци и на Лисинска река в част на кея към Добри дол с 
Добродолския поток в Боси- дължина от около 100 метра и

новопостроения мост на Доб-
ственик Гойко Райкович .

Очаква се тези дни да бъде 
извършена пререгистрация на 
фирмата и приемопредаване на 
имуществото, с което ще се 
създадат условия 70% от акци
ите, с които в момента разпо
лага Акционният фонд, да бъ
дат предложени за продажба 
на борсата. Стоичков подчер
тава, че според информациите, 
с които в момента разполага, 
вече има нов заинтересован ку
пувач за “Бор”.

С купуването на фирмата, 
новият собственик ще наследи 
и дълговете й, които в момента 
надвишават 35 милиона дина
ра. Най-голяма част от тях са за 
изпълняване на присъдите за 
делата, които заетите завели 
срещу фирмата за неизплатени 
заплати, социални и здравни 
осигуровки и други принадлеж
ности през последните няколко 
години. Работниците изтъкват, 
че с изключение на няколко за
ети, на които “Минералико 
Бор” е давал заплати 
щал социални и здравни осигу
ровки, останалите не са полу
чавали заплати през последни
те 4-5 години, а от 1 януари 
2004 година до днес 
плащани 
осигуровки.

леград, както и за уреждане на
коритата на потока в Райчи- Общественото предприя- 
ловци и на реката в центъра на тие Сърбияводи през ми- тт '' г палата година вложи около
Горна Лисина. * мили0На динара за подмя-

Планирано е тази есен и па на азбестовите тръби 
през пролетта на следващата 
година край коритото на Дра-

родолски поток в местноста 
Карапин дол, за които проекти 
това предприятие миналата 
година даде към 5 милиона ди
нара.

Тези дни се очаква нишката 
фирма “Ерозия”, която е спече
лила търга на “Сърбияводи”, 

Реализацията на проектите е да продължи изграждането на 
с дължина от 200 метра и да договорена между кмета Вла- кея към Добри дол. В ход са и 
продължи изграждането на кея димир Захариев и директора на подготовките да продължи 
на Добродолския поток - от “Сърбияводи” Велко Димитри- строежът на кея на Драгови- 
Карапин дол към Добри дол - с евич по време на пребиваване- щица.

на градския водопровод в 
Босилеград.

говищица, от спортния център ----------------------------------
“Пескара” към полето, да се центъра на Горна Лисина. 
построи кей от каменни стени

Ремонтиран мветьт 

за пешежодщш
Вече не е опасно минаването му, който приключи миналата конструкция, върху която е 

през “мостето” над Драгови- седмица, общинската Дирек- монтиран специализиран сто- 
щица, между промишлената ция за строителни площи и пъ- манен лим и е боядисана огра- 
зона и спортния център “Пес- тища изразходва 105 000 дина- дата. Извършител на работите 
кара” в Босилеград. Зг. ремонта ра. Поправена е металната беше босилеградската строи

телна фирма “Явор”.
,---- Мостът е предназначен само
;за пешеходци и е от голямо зна- 

Щ ,.‘3 чение за босилеградчани и рай- 
!>.1щ чиловчани, преди всичко за те- 

зи, които работят в “Кобос”, 
“Бор” и “Анитекс”.

и е пла-

шЖ
' ш не са им 

и задължителните
П.Л.Р.П.Л.Р.

В общинската организация на ЧК

Мтт рравмтелнм органи
На редовната избирателна скупщина в общинска- леград е предложена Руска Божилова която и досега 

та организация на Червения кръст в Босилеград, коя- оглавяваше този пост. По статута на организацията 
то се проведе в края на миналата седмица, бяха из- за нейното назначаване съгласие трябва да даде ЧК 
брани нови членове на управляващите органи с ман- на Сърбия.
дат от 4 години. Покрай 21 делегат, предложени от На Скупщината е приет отчетът за работа 
местните организации и от организациите на ЧК в общинска организация за периода от 2002 до 2006 го- 
предприятията в общината, на заседанието присъс
тваха и стари-почетни членове на ОО на ЧК.

Избран е седемчленен Управителен съвет и Над
зорен съвет от трима души. За секретар на ЧК в Боси-

на тази
дина, както и планът на активностите на хуманитар
ната организация за следващите 4 години.

П.Л.Р.
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Започна
учебната
година

От Националния инвестиционен план Ще има ли временен училищен 
съвет в гимназията?Над 600 хиляди евро 

за общината Да бъде консултиран 

Националният съветС решение на Координаци- (над болницата), 
онния съвет при Правител
ството на Сърбия от средства- тник-кмста на общината Баса 
та на Националния инвестици- Алсксов средствата от Нацио- 
онен план за 2006/2007 г. об- калния инвестиционен план за 
щнна Димитровград получава Димитровградска община не 
660 162 евро.

В Димитровградска община 
осемдесет и шестима първола
ци седнаха на първи септември 
в ученическите скамейки. 
Най-много в централното учи
лище — 66. Само едно дете е 
тръгнало в първи клас в село 
Драговита. Там обаче броят на 
учениците е увеличен стопро
центово — миналата година 
имаше един, сега са двама!

В централното училище 
първолаците бяха посрещнати 
със специално подготвена 
програма от четвъртокласни
ците, а успех в ученето им по
жела директорката Катарина 
Симеонова. На тържеството 
освен родителите на първола
ците присъства и замес
тник-кметът на общината.

По думите на замес-
Единствсното средно училище в Димитровград — Гимна

зията “Св.сп. Кирил и Методий”, е без Училищен съвет от на
чалото па юни, след като Общинската скупщина не се съгласи 
с предложените трима кандидати от името на учителския ко
лектив. Топа се случва за втори път, с което са създадени ус
ловия за назначаване на времениен съвет. Общинският прос
ветен инспектор е осведомил просветното министерство за 
случилото се.

Имайки всичко това предвид, както и ролята, която на на
ционалните съвети е дадена з^ областта на образованието, 
Националният съвет на българите, в Сърбия иска от просвет
ното министерство и лично от минйстър Вуксанович обеза
телно да бъде консултиран при назначаването на временен 
училищен съвет.

Това е посочено в дописката, отправена ^о ^инистъра на 
просветата и спорта на Сърбия г-н Вуксанович.от страна на 
Националния съвет. А.Т.

са окончетелпи, защото са 
Средствата са предназначени одобрени пари и за рскон- 

най-много за изграждане на мсс- струкция за Здравния дом. 
тнитс пътища в общината - общо 
309 200 евро, след това за рекон
струкция на граничния преход 
“Градина” (за терминала на то
варния транспорт) 300 хиляди ев
ро. За довършаване на каналнза- на развитието на селските об- 
ционата мрежа в общината са щности. От тези средства об- 
одобрени 32 194 евро, а за набавка щнна Димитровград ще ползва 
на 19 компютъра за основното 3 399 702 динара за основната 
училище 7980 евро. Средното учи- канализациона мрежа в сели-
'ес.’ог,е за 14 *?М15’тъРа ще получи щет0 Белсш, което е 60% от 5880 евро. От Националния ин
вестиционен план са одобрени

В началото на август замес-
тик-кметът подписа договор в 
Белград за ползване на сред
ства от Програмата за подтик

ч

стойността на проекта (5 666 
170 дин.).и за

Ьолтьт ще се реже е мини А.Т.

Скупщина 

на рибарите 

не се 
проведе

Началникът на общинската управа Велин Николов опо
вести, че на една от следващите сесии Общинската скуп
щина в Димитровград би трябвало да приеме решение, с 
което на фирмите, които заради провеждане на изкопни 
работи отстраняват част от асфалта от градските улици,
ще се наложи да дадат аванс за по-късното им възстановя
ване. Предложението е асфалтът занапред да се реже със 
специални машини, за да бъдат разходите възможно

Миналия петък не се про
веде извънредна скупщина 
на димитровградската ри
барска организация “Ниша- I 
ва”, поради отсъствието на 
председателя на организа
цията Георги Йорданов, на 
която той трябвало да бъде 
сменен.

Двадесетината присъс
тващи рибари в неформален

Б. Д.по-малки.

Нова настилка на 

пътя от Радейна до 

Смиловци разговор помежду си споде
лиха недоволствията от ра
ботата на ръководството. 
Казано бе, че са събрани ня
колко десетки подписа на 
членове на организацията за 
провеждане на извънредна
та скупщина и че с инициа
тивата е запознат и предсе
дателят Йорданов, който я е 
и насрочил.

Една от първите асфалтирани отсечки в Димитровградска об
щина е тази между селата Радейна и Смиловци, направена преди 
повече от 30 години. И никога след това не е получила нова нас
тилка - само са слагани кръпки върху кръпки. В момента пак я 
кърпят, но май за последно.

Както ни осведоми кметът на общината Веселин Величков, 
понеже става дума за път, който е от регионално значение и е 
компетенция на републиката, съответната републиканска инсти
туция е наложила отсечката цялостно да бъде асфалтирана. 
Извършител на работите ще бъде предприятието за пътища от 
Пирот. По този начин отсечката ще се съчетае с останалата част 
от пътя към Висок и значително ще ускори движението.

в

Б.Д.

Породисти бикове за 

подобряване на 

расовия състав Носталгия
Хора от царибродско са се 

пръснали из цял сбят. Но род
ния си град не забравят такаБиковете са разпределени вСъс средства от общинския 

бюджет са купени пет раз- селата Горни Криводол, Бан- лесно. С годините и носталгия- 
плодни бика сименталска по- ски дол, Драговита, Скърве- та става все по-голяма и те на
рода, предназначени за райо- ница и Куса врана. мират начини поне за малко
ните на Висок, Бурел и Дере- Нека да споменем, че от об- да намалят мъката си.

Както ни осведоми Алек- щинския бюджет се плащат В началото на този месец до 
сандър Игов, самостоятелен разходите за купуване на семе няколко царибродчани прис- 
сътрудник и специалист по за изкуствено осеменяване, тигнаха картички от далечна 
животновъдство, лов и рибо- което извършва ветеринарна- Канада. Интерсно е това, че на 

Общинската управа, та лечебница от Димитров- картичките са снимки на Ди-
районите Забърдие и митровград, превзети от сайта 

на града. Едната от тях е изпра
тена до Драголюб Пейчев. 
Картичките е изпратила Сла-

кул

лов при
тези райони не са покрити с град в

Понишавие.изкуствено осеменяване на до-
битъка Биковете са купени от Между другото община Ди-
Животновъдно-ветеринарен митровград е една от малко- известния па-
център за репродукция и из- то, която по този начин пома- ри«р'одчУанин ^ Николин, 
куствено осеменяване във е га развитието н жив тновъд навремето собственик на кафе- 
лика Плана, които гарантир . . ... не в центъра на града,
произхода и качеството им. л •1 • А.Т.
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Народната библиотека 6 
Сурдулица

В Долна Ръжана много неща понакуцбат

Имат “тунел”, нямат телефонДарение от 100 книги *Буки и храсталаци са притиснали пътя от Горна Лисина до Долна 
Ръжана така че на повече места той минава като през тунел*Семейството Илич от Белград готви ново, 

петкратно по-богато дарение да поискаме лекарска помощ. 
Особено е трудно през зимата, 
когато снегове отрупат пътя 
към Г. Лисина. Наистина, хора- 

общината настояват той 
да бъде проходим, но зимата е 
сурова, казва Иванов.

В селото има магазин, който, 
кол-

Долноръжанчани не се раз
личават много по начина на 
живот от хората в останалите 
планински села в Босилеград- 

гледат как селото им 
обезлюдва и жалеят за време
ната, когато в него имало мно
го повече хора и когато кипело 
от живот. Не са обаче в състоя
ние сами да подобрят селския 
си бит.

Председателят на местната 
общност Милан Иванов казва, 
че в 30 домакинства, гушнали 
се между Големи стан, чиято 
надморска височина е 1751 
метра и Валози, живеят само 
около 60 души. Спомня си, че 
най-много хора се отселили от 
1960 до 1970 година и пояснява, 
че през 60-те години имало 516 
жители, а десетилетие по-къс
но около 200! Отселили се в 
Сурдулица, Скопие, Враня, Бо
силеград... Много къщи са 
празни, някои са рухнали.

Твърде неблагоприятна е 
възрастовата структура на се
гашните 60-ина пазачи на род
ните огнища в селото: има де
вет ергени, повечето от които 
са на над 40-години, а почти 
всички други са на преклонна 
възраст. Има само две деца, ед
ното е на две, а второто на че
тири години. Понеже нямало 
деца, училището е закрито пре
ди 15 г. Сега сградата пропада.

-Много проблеми са ни на
тиснали, но най-тежки са само
тията и старостта. Имотите ни 
все повече зарастват в бурен и

Тези дни библиотеката “Ра- ми на основното и средното 
дое Доманович в Сурдулица образование за домашен про- 
получи сто нови книги - даре- чит. В рамките на предстоящия 
ние от семейство Илич от^Бел- “Месец на книгата” всички 
град. Новинарската двойка - първолаци в Сурдулишките ос- 
Сребренка, дългогодишна ре- новни училища ще получат без- 
дакторка на документалната платни членски карти на биб- 
програма на РТС, и Миодраг лиотеката. Това от няколко го- 
Илич, един от основателите на дини стана традиционна акция 
програмата за чужбина в тази за увеличаване броя на читате- 
медийна къща, а сега драмата- лите, заяви директорът Новица 
чен директор в Народния теа- Станкович. Едновременно с 
тър в столицата е обещала до 
края на септември да събере и “Школарица 
още около 500 книги за това ве

та отско

както подчертава кметът, 
ко - толкова облекчава живота 
на хората в напреднала въз
раст. Зареден е с брашно и дру
ги стоки първа необходимост, а 
собственикът му Божко Божи
лов от Г. Лисина прави услуги 
на селяните, като често докар
ва стоките до къщите им.

Иванов подчертава, че дол- 
норъжанчани са изправени и 
пред някои други проблеми, 
които сами не могли да решат: 
не хващали телевизионни прог
рами, само тук-таме можело да 
се следи първата програма на 
РТС. Планирали са да строят 
сграда край гробищата, но ня
мали сили да подсигурят пари, 
били принудени добитъка да 
продават на матрапази...

- Че сме безсилни, показва и

това всеки първолак ще получи 
- указател с 

най-важните сведения за род- 
домство. ния край. Печатните разноски

Бивлиотеката “Радое Дома- за указателя ще поеме Общин- 
нович” е подсигурила по

Милан Иванов
ня- ската скупщина в Сурдулица, 

колко екземпляра от книгите, уточни той. 
предвидени с учебните програ-

търнаци. Няма вече и животно
въди. В цялото село има само 
към 50 говеда и два коня, с нос
талгия разказва Иванов.

Долна Ръжана е на 5 кило
метра разстояние от Горна Ли
сина, но некатегоризираният 
път, който продължава към 
Горна Ръжана, е в окаяно със
тояние. Понеже не се поддържа 
от никого, притиснали са го бу- 
ки и храсталаци. Край него 
паднали телефонни стълбове, а 
Иванов подчертава, че вече две 
години са без телефон. В ужас
но състояние са и махленските 
пътища.

- Очакваме до края на тази 
есен общинската Дирекция за 
строителни площи и пътища от 
Босилеград да прочисти пъти
щата. Най-тежко ни е когато 
някой се разболее и се наложи

Информатика и в аграра
Сформираният тази пролет Агроинформационен център 

средното селскостопанско училище “Йосиф Панчич” в Сурдули
ца започна да промовира програмата си сред най-важната целе
ва група - селскостопанските производители. Експертният екип 
от Центъра начело с директора на училището Любиша Рандже- 
лович обикаля регионалните центрове в общината, за да се за
познае на място с актуалното положение на аграра в отделните 
краища и на земеделците да предложи услугите си.

Центърът в Сурдулица разполага с експерти за различните 
селскостопански отрасли - овощарство, градинарство, защита 
на растенията, скотовъдство, ветерина..., както и с богата база от 
данни относно състоянието на пазара, най-новите технологии и

към

примерът с пенсиите ни, кон
статира кметът и подчертава, 
че в селото имало 25 пенсионе
ри, които принадлежностите 
си получавали със закъснение 
до десетина дни. - Не знаеме 
дали за това са виновни пенси
онните фондове или пощата, 
но таза нередност трябва да 
спре, настоява той.

механизация, условията за кредитиране на производството и 
други сведения, деобходими за подготвянето на бизнес-планове, 
без които е почти невъзможно да се кандидатства за кредити.

Агроинформационният център в Сурдулица е октрит с финан
сова подкрепа от страна на Европейската агенция за реконструк
ция, а помещения и експерти за работа в него подсигури специа
лизираното средно училище “Йосиф Панчич”.

В.Б.

Четири години след катастрофата 6 Горна АюбатаД. Мирчев

Шофьорът отсъден на 

тримесечен затвор
Пиротски окръг

ският съд установил, че вина
та на Пенев е в това, че се опи-Проекторешение за 

отлагане на смет
тал да излезне по една стръм
нина на некатегоризирания 
път, не съобразявайки се с 
калта по него, поради която 
возилото спряло, хлъзнало се

Пътното произшествие от- половина. По жалба на 
преди четири години в горно- Общинската прокуратура 
любатската махала Колчина Сурдулица, Окръжният 
гарина, когато загинал Натко във Враня неотдавна измени назад и се прекатурило до ед- 
Венев от това селище, получи тази част в решението на пър- на бука. Докато то се връщало, 
и съдебна развръзка. Общин- воначалния съд и отсъди шоф- покойният Натко отворил вра- 

съд в Босилеград със съ- ьора на тримесечен затвор, 
дия Драган Янев миналата го
дина беше постановил присъ- камиона били още двама ду- 
да, с която обвинил Драган ши, един от които покойният ство за Пенев било и това, че 
Пенев от Босилеград, който Венев, докато в каросерията се тестът показал, че нямал сле- 
карал камиона, за тежко дело намирал братът му Ангел. ди от алкохол, колата му не 
против сигурността в движе- След разпит на свидетели, ве- била дефектна и материално 
нието и го отсъдил на условно щи лица и прибавяне на необ- помагал съпругата на покой- 
наказание затвор от година и ходими документи, Общин- иия и Двете им малолетни де-

В.Б.

в
съд

Представители на органите на местното самоуправление в четирите 
общини в Пиротски окръг, както и на комуналните предприятия от об
щините, тези дни в Пирот дискутираха проекторешението на Регионал
ната стратегия за отлагане на смет и подписаха меморандум за сътруд
ничество при изготвянето на стратегията.

За значението на проекта говори Дитрих Хан, ръководител на тима за 
техническа помощ към Програмата за подкрепа на общините в Източна 
Сърбия, която се финансира от Европейския съюз, а се реализира от 
Европейската агенция за реконструкция.

Предстоят още няколко дейности до окончателното изготвяне на Ре- 
стратегия за отлагане на сметта в Пиротски окръг. След из

готвянето, документът ще трябва да бъде приет от общинските скупщи- 
ни в окръга.

Вече е договорено сметището да се изгради в местността Мултина 
падина в Пиротска община. Б. Д.

та с намерение да се спаси, но 
Освен водача, в кабината на попаднал под него и загинал.

Облекчаващо обстоятел-

скят

гионалната

ца.

БабушницаДимитровград

Журналистите 

върнати на работа
Общинският съд в Бабушница върна на 

работа петима журналисти и техници, зае
ти в местното радио. Една политическа гру
пировка и назначеният от нея директор 
Дома на културата на 26 май им бяха заб
ранили да работят, като заключиха поме
щенията на радиото.

Представена книга на 

д-р Воислав Шешел
В началото на седмицата в за- телят на ОО на СРС в Димитров- председателят на общинската ор

дата на ОС в Димитровград бе град Кирил Младенов, председа- ганизация на СРС в Бела паланка 
представена поредната книга на телят на Окръжната организация Радица Йоцич. 
лидера на Сръбската радикална на тази партия Драган Павлович, В изказванията си те споделиха, 
партия д-р Воислав Шешел под народните представители Драго- че д-р Воислав Шешел в Хагския 
название “Свидетел на отбраната люб Стаменкович от Ниш и Бобан трибунал защитава сръбските 
на Слободан Милошевич в Хаг- Воинович от Пирот, председате- тереси и истината, 
ския процес”. лят на ОГ на СРС в скупщината на

За книгата говориха председа- град Ниш Властимир Иованович и

на

ин-

Б.Д.Б.Д.
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Художествени пленери 
в Троян и БорНов век на Сичевския пленер

Първата десетдневка на ссп- Нсбонша Радоев, на 
тември сложи началото на но- творби са се любували почита- типа дни, колкото продължава 
вия век от основаването на тели на живописта в Полша, пленерът, подчерта Нснад Жи- 
първия на Балканите изобрази- Швейцария, Германия, Италия, иадинович, директор на Гале- 
телен пленер в живописното Мексико, Канада, Япония... рията в Ниш, която е организа- 
село Снчево, открит през 1905 Както отбеляза художсстве- тор на мероприятието, 
година от известната сръбска пият директор в Галерията на Международен белег на дс- 
художничка Надежда Пстро- съвременното изкуство в Ниш сстдсвното творческо 
вич. Честта да означат новото Милица Тодорович, ежегодно телстоо на майсторите на чет- 
столетие се падна на 9 майсто- расте интересът сред графици- ката в Сичсво тази година да
ри на палитрата от страната и те за участие в Сичевския пле- ват Курт Щадлср ог Австрия, 
трима гости от чужбина, пер. Това потвърждава и фак- Яшар Али Гюисз от Турция и 
Най-дълъг творчески стаж тът, че една трета от тазгодиш- нашият сънародник Пешо По
сред тазгодишните участници в ните участници от страната - нсв от България, 
пленера има Милица Стевано- Дивна Стеванович Тилич, Ми- 
вич, която половин век членува ляна Милкович и Любиша Бър- Радомир Дамнянопич Дамнян, 
в Сдружението на изобразител- кович 
ните художници в Сърбия фики.
(УЛУС), а най-младият е Сте-

чиито по всяко време, а не само дссе- Богато творческо 

лято за Илиев
Димитровградският художник Димитър Илиев тези дни се за

върна от българския град Троян, където участва в художествен 
пленер заедно с 20-ина художници от няколко страни. Илиев из
работил две големи и четири малки скулптури от теракота. До 
края на годината творбите от пленера в Троян ще бъдат експони
рани в реномираната софийска галерия “Шипка”.

Преди троянския, Илиев участва и в художествен пленер в 
град Бор, където изработи бронзови скулптури. През това лято 
художникът регистрира и две самостоятелни изложби - в София 
и Велико Търново, както и участие в колективната изложба 
“Камбаните на Мстохия” в белградския павилион “Цвиета Зузо- 
рич".

съжи-

Почетеп гост на пленера е

- творят предимно гра- който е роден в Мостар през 
1935 година, а от 1974-а живее и 

- Голям принос за топа не- твори в град Милано в Италия, 
ван Китич, роден през 1980 го- съмнено дава и откритата ми- При колегите си в Сичево той 
дина в Ниш. палата година работилница за дойде във вторник, след откри-

С най-много изложби - 20 са- графика в Снчево, която е доб-

От сдружение на художници от Москва пък неотдавна му 
пристигнала покана да организира изложба в руската столица и 
да участва в тамошен пленер. Покана за участие в пленер му е из
пратена и от град Балчик край Черно море.

ването на ретроспективната му 
мостоятелни и над 150 колек- рс оборудена и е готова да изложба в Галерия “Сърбия” в 
тивни в страната и в чужбина с оказва услуги на художниците Ниш. В.С.Б. Б.Д.

В босидеградските 
училища П: 

. Панчичи 

българската 

ботаника
По-малко ученици 

от лани
През настоящата учебна година в босилег-

радската гимназия и в подведомствните пара- ■ Ровейки из книгата “ПанчиЬев збор- Територията на днешна 
лелки на средното икономическо и средното : ник” (1967, Београд) непреднамерно България Панчич е посе- 
техническо училище във Враня ще се учат общо : попаднахме на сведение (в статията шавал няколко пъти. След 
230 ученици, 20 по-малко от миналата година. : “Изучванията върху флората на Бълга- изгонването на осмашпга-

Р с ата паралелка в трети . Ни спря вниманието: “Класическият пе- конгрес, когато сръбската 
босилегладското основно училише и в клас’ а ДУШИ се школуват за механици за раз- • риод в изучаванията върху флората на войска година и половина

ги°Гази^а нов1?а учебна година^апоч ХЛаДИТеЛНИ УреДИ' : БългаРия приключва обаче е пстувани- имала под своя юрисдик-
„„ у / шдина започ 3 основното училище и в гимназията и занап- : ята и изследванията на доктор Йосиф пия части от горното поре
на навреме и без особени проблеми. В централ- ред липсват преподаватели по определени пред- ■ Панчич, професор в Белградския уни- чие на Нишава, той спо- 
ното основно училище и в подведомствените му метИ] което се отразява върху качеството на обу- верситет (тогава Белградска велика хаждал Стара планина, 
в селата тази учебна година ще се учат 721 уче- чението. Няма преподаватели по музикознание а -школа). Професор Панчич е не само околността на Цариброд, 
ници, с тридесетина по-малко от миналта. 509 от в уЧИЛИщата в Бистър, Долна и Горна Любата и ! класик по отношение на тези изучава- Драгоман и Трън, както и 
тях са в училището в Босилеград, а останалите ]~0рна Лисина сериозни проблеми задава и не- ^ ния- е 1ГЬР8ИЯТ славянски ботаник, Краището. От власинската 
212 в подведомствените четирикласови и осмок- ЛПстигът нп гтепппяпятрпи пп бъпгппгки гпъб- 1 който предава тези изучвання на едно висока планина Стрешер 
ласови училища в селата. От общо 82-ма первок- ски и английски език математика и Аизика Тези ■ Н0В0 поколение- в състава на което са Панчич наблюдавал Муса-ласнини 12 те се учат ня мяйчин бъигяпгки език СКИ И англиискн език. математика и физика. 1 ези , именаха и на редща оългарски ботани- ла и Витоша и много му се
“от двстеГости™ “ ПреП°ДаВаТ °Т Х°РЗ С ДРУ™ СПеЦ1" | «"• П.™ е и първият ботаник, напра- искало да обиколи и 7ези

Преди започването на учебната година бе зак- и в гим„азията от години няма преподавател : БмгарияТГ^вТ^Гс оповестените™ Ш1аНИНИ- 
рито началното училище в Горно Тлъмино, а от- по музикознание, а на лице е и недостигът на » намерени, главно от него, голямо мно- 
ново е отркито в Ресен, в което се учи само един квалифицирани преподаватели по сръбски, ан- : жество видове, неизвестни за страната 
първолак. По един ученик ще ходи на училище в глийски и по някои други предмети. В момента е ■ тогава. основата за компелтуването 
Бранковци, Назърица и Караманица, а по двама обявен конкурс за преподаватели по тези пред- : на една пълна флора на България”, 
в Плоча, Белут, Извор, Зли дол (стари), Догани- мети п Л Р
ца, Ярешник и Църнощица.

в

Сп. Крумин

-край е следващия 
брой -

■»

ра крачи за към кафенето на пенсионе- по даден знак, започват всички заедно: Къде си се покатерил над петолинието 
рите. Там най-рано отварят и най-рано - Кха-кха-кхо-кхо, кху-кху!... - цял ор- чак! То не е тройното господи поми- 
идва обикновено старият учител с чер- кестър от най-странни и чудновати луй! 
ните очила, даскал Милко. Щом седне, звуци и инструменти! 
извади лула, поръча кафе и се закашля.

Чудомир

Есен Или пък:
Един писука тревожно и отчаяно, - Е, хей! Чичо Стоене, грош не стру- 

След него ще дотътрузи, с превързан като изгубено пиле, други стърже на ваш тая сутрин! Какво тъй гълташ бе- 
от години крак, дядо Дамян Куцият, пресеклица като изтърбушена латер- молите, без, да ги дъвчеш!

Разтуриха последната барака и на После дядо Бончо, дядо Велко Мутаф- на, трети буквално джавка като куче и Или най-сетне:
площада, където имаше толкова жи- чията, старият бирник при общината въпреки че всяка сутрин все едни и съ- - Дядо Дамянее, вземи, вземи книж-
вот, пъстрота, музика и песни, остана- Стоян Грощът, някогашният певец щи мелодии изпълняват, току виж, че ката и гледай нотите, че много ниско
ха само купчини смет, ненужни хартии, черковен дядо Йовко Славеят и пр. някой сбъркал. Надул се уж да вземе ти бие метисът днес.
счупени стъкла и слама. Отиде си па- Всеки пристига, знае си мястото и някоя висока нота, па се задавил, опу- И дядо Дамян Куцият ще запре за 
наирът, последен празник на умира- на чужди стол не сяда. Кафеджията лил очи, засинял се или изгрухти из- момент, ще поизпъне превързания си
щото лято, а колко тъжно и пусто е се- знае пък на всички вкусовете и слабос- веднъж без време и място, или пък из- крак и ще свие вежди от болки; след
га навред! Мрачното и натегнало от тите и поднася, без да пита, на един лети още по-високо в някакъв невъз- това ще се ухили с беззъбата си уста
влага небе се е свлякло толкова ниско, чай, на други тежко, сладко, алатурка можен фалцет.
че ако не са камбанарията на новата кафе, на трети тънко преваренол на Затова си имат капелмайстор. Той е
черква и грамадният кичест кестен на четвърти с малко захар, а на дядо Иов- Тинко Бялмустакът. Ако всичко върви е, дядовото! Нали видиш навън 
Селимаа да го подпират, ще се стова- ка пък съвсем без захар. Той, клетият, гладко, той само ще застане прав в 
ри сякаш върху града и ще го задуши освен гръдна жаба си има и захарна средата, ще извади дъглото си цигаре 
съвсем. Цяла нощ е ръмяло дъжд и ед- болест, та като му донесат кафето, ще вместо диригентска пръчка и ще заръ- Около купчините смет настръхнали от 

призори спря, за да даде възмож- бръкне в левия джоб на жилетката си, комаха плавно и в такт. Задави ли се студ циганчета ровят и дирят игли, 
ност, види се, на еснафите да излязат и ще извади малка тенекиена кутийка от някой и почне да греши, той ще го по- копчета или изгубен някой лев. Липите 
отворят дюкяните си. Улиците още са игли за грамофонни плочи, ще си взе- тупа по гърба, за да му мине, ще му край чешмата на площада, свлекли 
пусти. На изток небето уж иска да се ме с треперещи пръсти зрънце захарин поднесе водица да сръбне и след това жълтите си дрехи на земята, правят ут- 
зачерви, а не може. Някаква бледокар- и ще го пусне в кафето. Докато чака да ще бъркне в задния си джоб на панта- ринния си душ на дъжда. Тропот и тра- 
минена ивица ту се покаже на хоризон- поизстине, за да не стои празен, ще лона, ще извади смачакни нотни лис- кане на кепенци се чува към чаршията, 
та, ту изчезне зад мъглите. Врани гра- почне да кашля и той. Захванат ли два- тове и ще почне да ги раздава на а някъде провлечено и монотонно се 
чат по покривите и разкъсани паяжини мата - единият на тънко, а другият по по-слабите изпълнители:

мокрите дървета. Далеко по на дебело, - ще се обади и дядо Дамян - На - ще рече, - на, дядо Йовко! Взе- - Ми-лин-ки тооплеее! Пааарят!...
главната улица една прегърбена фигу- от ъгъла до печката и след това, като ми нотите, че си я позабравил малко!

някак виновно и ще рече:
- От влагата е, Тинкоо! От мъглата 

каква
киша е...

Разсъмва се. Започва пак да ръми.

ва

носи:
висят по
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Срещи с нашенци: Асен Димчев и Стойне Станков, 
караманичанин и горнотлъминчанин в Скопие

I :Представяме ви накратко 
най-известните български 
манастири (1)

; I
шОт бедни платтчета 

до фабриканти ФШМЩЕШ ШШШШФТГШПВ
Нашенците Асен Димчев и Стойне Станков са заедно още от дет
ските си години. Заедно завършили оснобно училище В Бистър, 
средно текстилно училище 8 Щип, полубисше текстилно училище 
В ЛескоВац и текстилен факултет В Скопие. Преди няколко годи
ни заедно купили текстилната фабрика „фротирка“ В макед 
ския град ДелчеВо и сега са успешни бизнеслтни.

у

Шщ
У<:он- ■

ЯШЯШШШЬ&Г ' ’•I:

11 ' . _____Ш
8шствен цех, а след това бил из- След известно време Велянов- 

бран за комерсиален директор, ски продал своя дял на тримата 
На този пост останал до края си ортаци. Новите съдържате- 
на септември 1990 г. През ди- ли на фирмата веднага извър- 
ректорските си години пропъ- шили необходимата реоргани- 
тувал цяла Европа и отлично зация и в сравнително кратък

|Ш ш
к<Шж
РОЖЕНСКИЯТ МАНАСТИР е разположен на около 5 

километра от град Мелник в ниските части на планината 
научил немски език. За завид- период “Фротирка” била съжи- ■ Пирин. Той предлага изключителна гледка до върховете на 
ните си професионални пости- вена, а сега вече може да се ка- 

получил значителни же, че тя работи твърде успеш- 
признания. От октомври 1990 г. но. Партньорите добре органи- 
работил като представител на зират производсвения процес, 
фабриката за бои към прочута- качеството на изделията е ви
та германска фирма “Баер” от соко, така че цялата продукция 
Леверкузен, отначало за Сър- се пласира в чужбина. Доволни 
бия и Македония, а след разпа- са и 340-те работници: навреме 
да на СФРЮ само за Македо- получават заплатите си и имат 
ния. От 2000 година той е един здравна и пенсионна осигуров- 
от собствениците на текстил- ка. Фирмата се издължава ре- 
ната фабрика “Фротирка” в довно и на държавата. Предсе- 
Делчево.

Пирин и Беласица, както и до популярните мелнишки ме
лове - разположени около града пирамидални хълмове, об
разувани от ерозия на глинена почва.

Роженският манастир е най-гоялмата обител в Пирин
ския край и един от няколкото средновкеовни български 
манастири, запазени сравнително непокътнати и до днес. 
Според летописи, пазени в Атон-Гърция, той е създаден в 
далечната 890 година. Църквата на манастира - “Свето 
Рождество Богородичино”, впоследствие дава името си на 
близкото село Рожен.

Днес Роженският манастир е добре поддържан и е отво
рен за посетители през цялата година. Манастирският 
празник е на 8 септември, когато хората от целия региона се 
събират да участват в празненствата.

Манастирът има неправилна шестоъгълна форма, като 
жилищните сгради обграждат красив двор, в средата на 
който е разположена църквата. Освен с добре запазените

жения

дател на борда на директорите 
е Асен Димчев, Стойне Стан-АСЕН ДИМЧЕВ е роден 

1943 година в босилеградското 
село Караманица. Родителите 
му Крум и Люба се занимавали 
със земеделие и отглеждали 
добитък, като същевременно 
баща му поддържал и кожухар
ския занаят. Живял в семейна 
задруга от 21 души - освен не
говото семейство, в задругата 
живеели и семействата на три
мата му чичовци, както и дядо 
му. В купонната система след 
войната живеели много тежко, 
нямало откъде да купят храна, 
но все пак оцелели.

За образователния път на 
Димчев вече посочихме 
най-важните сведения, но нека 
да добавим, че отделенията за
вършил в родната си Карама
ница. След като се записал в СТОЙНЕ СТАНКОВ е ро- 
средното текстилно училище в ден също 1943 г. в с. Горно 
Щип, отишъл при директора, за Тлъмино. Въпреки че баща му _ 
да се изпише и да се върне в се- бил шивач, главен поминък на От ЙЛОуМЗ НЗ НДШ ЧиГПЗГПбЛ 
лото си, понеже баща му не му семейството му били земеде- 
изпратил пари за издръжка. Не, лието и скотовъдството. Него- 
защото не искал, а защото ня- вите родители имали голямо 
мал. Директорът Георги Зиков желание трите им деца да за- 
обаче не му позволил да се из- вършат факултети и мечтата 
пише и му осигурил стипендия им Се сбъднала, 
от тогавашната скопска фабри
ка “Ацетилен”, днешен “Охис”
В тази фабрика Димчев
пил на работа 1963 г., след като тоикотажната фабрика “Църве-
се дипломирал във ВТШ в Лес- На звезда” в Скопие и 30 години "®?ии снимка2 заонета през валия век. 
ковац. Малко по-късно в в скопския промишлен гигант година край река Нишава.
“Охис” се “вработил” и негови- “Охис”. През по-голямата част изуалната информация,
ят неразделен приятел и земляк от трудовия си век е бил ръко- *?оято получаваме от тази стара 
Стойне Станков. Те двамата и водител. Ръководил отговорно ФотогРаФия е. че преди повече 
скопянинът Илия Богдановски и честно и давал голям принос оти1ест десетилетия на опреде- 
подели инициатива да бъде от- за напредъка на фирмите, в ко- лени празници и тържества

младите девойки са се облича-

ков е изпълнителен директор, а 
Борис Манчевски е член на ди
ректорския борд.

Нека да изтъкнем и това, че
Димчев и Станков винаги по- : стенописи, манастирът е ивзестен и със своите стъклописи 
магали на нашеци, особено при • и уникална дърворезба. Както и други манастири, така и 
намирането на работа и реша- : Роженският си има своя чудотворна икона-защитничка (на 
ването на други жизнени проб- ■ св. Дева Мария), която се пази в кивот (старозаветен ков- 
леми. И двамата поддържат : чег) в параклиса “Свети Козма и Дамян”.

Роженският манастир не предлага настаняване и храна. 
Затова пък само на 500 метра надолу по пътя има мотел и 
ресторант, а отдалеченият на 5 километра град Мелник е 
популярна туристическа дестинация и предлага богат из
бор от чудесни места за спане и храна. Не пропускайте, раз
бира се, да опитате от известното в цял свят мелнишко ви-

връзки с родния си Босилег- 
радски край. Димчев често оти
ва при баща си в Караманица. 
И двамата бизнесмени са се
мейни, а техните деца завърши
ли факултети, намерили си ра
бота и си създали собствени се
мейства. Димчеви живеят в 
Скопие, а Станкови в крайград
ското селище Драчево.

но.
Асфалтовият път от Мелник води директно до манасти

ра.
Т. ПетровБогослов Янев

Забравените традиции
“За спомен от трета година в вестния царибродски фурнад-

: Ж=~ ШЩ§>§ §|||= “
Катарина Петрова по-късно 

става съпруга на Асен Кленга- 
та - търговец, шивач и един от 

рвите директори на “Бал-

С. Игов

постъ-
на ми- кан .

крит текстилен отдел към Тех- ИТо работил. Затова и бил удос- 
нологическия факултет в Ско
пие. Инициативата им била признания, 
подкрепена от самоуправител- През 2000 година била обя- и сУкмани, характерни за жен- 
иите органи на “Охис”, както и вена продажба на текстилната оката носия в тези краища. Така 
от някои републикански фун- фабрика “Фротирка” в Делче- те са пазели традициите и беле- 
кционери и през септември Во. Фабриката била пред закри- зите на своята етническа об- 
1970 г, към споменатия факул- вапе1 н0 въпреки това нашенци- щност 0 Дьблоки корени, залег- 
тет бил открит текстилен от- те Стойне Станков и Асен Дим- нали в езика> обичаите, нравите 
Дел. Димчев и Станков били чев, както и Борис Манчевски и колоритната носия, 
първите студенти и се дипло- от Охрид и Владо Веляновски Третата информация полу- 
мирали в редовния срок. от Скопие я купили, защото чаваме от старите царибродча-

Охис Асен Димчев за- имали горещо желание да опи- ни‘ Тя се отнася до Кристина 
почнал като шеф на произвол- Тат силите си като бизнесмени. Петрова, високата девойка в

средата, която е дъщеря на из-

ли в традиционна носия. В този 
случай това са пулените литаци

тоен с няколко престижни
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НФЗ - 3 кръг Шах: Първа лига за жени

Моравските чапли като 

старопланински орли
Царибродчанки осми

След десетдневни състеза- от тях резултати. Анита Нако- 
пия на Златибор женският от- ва показа, че на нея трябва да 
бор на ШК “Цариброд” се на- се разчита сериозно. И сестри- 
реди на осмо място в Първа те Анита и Бояна Алексови 
лига и успя да запази статуса както и Йелена Йоцич 
на първолигар.

Подмладеният димитров-
изпъл-ФК „Радничюд“ (Чаплинац) - фК „Балкански“ 5 : 1 (4 : 1) ниха очакванията.

Ето индивидуалните резул- 
градски състав, подсилен с на- тати на състезателките: Еми- 
ционалката на България грос- лия Джингарова-4,5 точкиот 9 
майстор Емилия Джингарова, партии на първата дъска; Дра- 
успя да спечели един мач-сре- гана Пеич Ранджелович’ - 3 5 
щу “Жупа Арматурс” с 3,5 : 0,5 точки от 8 партии на втората- 
и игра два равни (с “Борад” и Анита Алексова - 2,5 точки от 8 
“Раднички” - 2: 2) , което бе партии на втората и третата; 
достатъчно за осмата позиция Йелена Йоцич - 2 точки от 7 
в крайното подреждане. Всич- партии на третата и четвърта- 
ки състезателки вложиха мак- та; Анита Накова - 1 точка от 2 
симални усилия за постигане- партии на четвъртата; и Бояна 
то на целта - оцеляване в лига- Алексова - 0,5 точки от 2 пар- 
та, а Джингарова и Ранджело- тии на четвъртата дъска, 
вич осъществиха очакваните

“Балкански” претърпя висо- зва головото положение. В Чирич 5, Глигориевич 5, Ми- 
ко поражение в третия кръг от продължението на мача защи- лап Георгиев 5, Марков 5.5, 
първенството на Нишка фут- тата на димитровградчаии до- Пейчев 5.5, Бошкович 5, Порои 
болна зона при гостуването сн пусна много грешки, от които 5.5, Ставрич 5.5, Миодраг Ге

оргиев 5, Цсиич 5 (Иванов 5).
В следващия кръг “Балкан-

Чаплинац. Дпмитровградча- се възползваха домакините, 
ни поведоха в 8 минута с гол на 
Чирич, след това имаха въз- Игрището на ФК “Долевац”, ски" домакинства на “Младос- 
можност да увеличат предни- зрители - около 100, рефер - т” от Медошевац. Мачът ще се 
ната си в 11 минута чрез Став- Сърджан Тошич от Ниш (7). играе утре от 16 часа. 
рич, но той не съумя да нзпол-

в
Долевац, 3 септември 2006 г.

д. с.“Балкански”: Андонов 5.5,

Дигата за пионери и петлета на ФС РИС - юг д.с.

Загубиха и двата отбора На 31-ия детски шахматен 
фестивал „Морско конче" във 
Варна_____________________ФК „Власина" - ФК 

„Балкански"5:1 (2 :
ФК „Власина“ (Власотинце) - фК „Бал
кански“ 9 : 0 (6 : 0) Грипът “матира” 

босилеградските 

състезатели

Пионерският състав на “Балкански” загуби още един мач и то П} 
с катастрофален резултат. Димитровградчаии обаче не трябва ' 
да се деморализират. Чрез мачове те ще придобият необходи
мия опит.

Власотинце, 2 септември^ 2006 г. Игрещето в Манастирище, 
зрители - около 100, рефер Йовица Младенович от Власотинце.
Голмайстори: Стоянович 3, Станкович 2, Йович 2, Милкович (от

“БалканскиМанов, М. Димитров, Т. Илиев, Ж. Димитров, щетоГманасттищТзрители^около К10 
Тошич, Соколов Ботев, Гогов, Коцев и Д. Илиев. Играха още: ф Мм от десковац!
Пейчев, Митов, Стоянов, Николов и Младенов. Голмайстори: Сенич 2, Тодорович 2 и Рай-

чевич за “Власина", а Ненад Петров за 
“Балкански”.

И петлетата на “Балкански” загубиха с 
висок резултат, но поне успяха да отбеле
жат почетно попадение. За тях има време 
за доказване. Най-важното е, че са талан
тливи.

Младите
шахматисти Драган Божилов и партии, в които спечели 4 точ- 
Душко Величков бяха принуде- ки. Съотборникът му от ШК 
ни поради грип да си тръгнат “Младост” Душко Величков се 
преди края на 31-ия детски състезаваше в категорията 
шахматен фестивал “Морско “момчета на възраст от 12 до 
конче”, който миналата седми- 14 години”. Той се изтегли от 
ца се проведе във Варна.

Във фестивала участваха 230 рани кръга, в които спечели 2 
момичета и момчета до 16-го- точки, 
дишна възраст от цяла Бълга
рия, разпределени в различни тие в най-стария детски шахма- 
възрастови категории. Божи- тен турнир на Балканите изця- 
лов бе в категорията “момчета ло пое ОС в Босилеград, 
до 12-годишна възраст” и от

босилеградски предвидените 7 изигра 5

ЮФД - трети кръг “Балкански”: Милошев, Димитров, 
Костов, С. Гогов, Вукчевич, Д. Иванов, Н. 
Иванов, Тодоров, Д. Йованович, Ненад 
Петров и С. Йованович. Играха още: Ко- 
тев, Ставров, Голубов, Тодоров, Неманя 
Петров и Велков.

В третия кръг пионерите и петлетата на 
“Балкански” ще се срещнат с връстниците 
си от куршумлийска “Косаница”. Мачове
те ще се играят в неделя в СЦ “Парк”. 
Първият започва в 11 часа.

Втора загуба на 

“Младост”
състезанието само след 3 изиг-

Разноските за тяхното учас-

Босилеградчани загубиха с 2:5 като гости на новака в дивизи
ята “Слога” в лесковашкото село Липовица. Мачът бе игран в 
рамките на 4 кръг от тазгодишното първенство на Южноморав- 
ска футболна дивизия.

Победителят беше определен 
още през първото полувреме, кое
то завърши с 5:1 в полза на дома
кините. “Слога” откри резултата 
още в 6 минута с гол на Даниел 
Маркович, а две минути по-късно 
Синиша Дамнянович изравни. До 
края на полувремето обаче Марян 
Митич, Деян Маркович и два пъти 
Предраг Янкович успяха да вкарат 
топката във вратата на младия 
вратар на “зелените” Никола Те- 
лески, който за втори път беше ти
туляр в босилеградския отбор.

Въпереки че през втората част 
на мача “Младост” беше по-доб
рият отбор на терена, босилеград
ските футболисти успяха само да 
намалят на 2:5 с гол от дузпа. То
чен реализатор на наказателния 
удар от 11 метра беше вратарят 
Горан Величкович, който влезе в 
игра след почивката.

"Слога”: Д. Йованович, Д.
Аврамович, М. Митич, Д. Марко
вич, А. Стаменкович, М. Димитри- 
евич, П. Златанович, М. Златано- 
вич (от 46 мин. А. Стефанович), И.
Милошевич (от 70 мин. М. Милко
вич), Д. Маркович, П. Янкович (от 
46 мин. В. Станкович).

"Младост”: Н. Телески (от 46 
мин. Г. Величкович^, М. Васев (от 
70 мин. М. Йоич), И. Глигоров, Д.
Димитров, Б. Илич, Б. Арсич, П.
Зарев (от 46 мин. С. Стойков), Д.
Стошич, М. Станимирович, Л. Ди- 

С. Дамнянович.
В следващия кръг “Младост” 

посреща “Житораджа” от Жито- 
раджа. Мачът ще се играе в неделя 
от 16 часа. П.Л.Р.

Д. с. П.Л.Р.

В Димитровград и Бабушница

200 деца в забавната 

футболна школа
В Димитровград и Бабушница неотдавна бе проведена забавна шко

ла по футбол, която под покровителството на УЕФА организират дат
ската футболна организация ССРА и Футболният съюз на Норвегия.

Школата посещаваха 100 момчета и 100 момичета на възраст от 7 до 
11 години. Мероприятието се ръководеше от Ивица Марков и Саша 
Илич, а с децата работиха 12 треньори и няколко техни асистенти. Рабо
тата надзираваше инструкторът на ФСС Саша Джорджевич от Ниш. 
Накрая на проявата всички деца получиха дипломи, а най-успешното 
момче и момиче получиха по футболна топка.

Най-младата група момчета от Димитровградско с 
лидера Саша Илич и треньора Вера Васова

нов и
Лидерите, треньорите и асистентите с инструктора | 
на ФСС Саша Джорджевич (последният сред пра
востоящите) Децата, посещаващи школата, с треньорите
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ПОД -1 кръг През втората част на мача гостите само пот

върдиха победата с третото си попадение.
Димитровград, 3 септември 2006 г. СЦ “Пар- 

к”, зретели - около 50. Рефер - Томислав Халил- 
кович от Пирот (8). Голмайстори: Йованович в 
2 и 56 и Милош Петрович в 6 минута от дузпа. 
Жълт картон: Нейкович от “Драгош”. Червен 
картон: Марко Николич от “Драгош” в 76 мину-

Възпоменание
ВАСИЛ МАНОВ - ЦИКА 
(1952-2006)

На 31 август в Белград на 54-годишна възраст почина Васил 
Манов, един истински царибродчанин. За своите 
познати той беше Цика или Циле. Жестока и без 
милостна болест срази неговия живот в неравна 
борба, в която медицинската намеса като че ли 
се оказа в помощ на болестта. Ние, неговите 
близки, вечно ще се питаме защо стана така. Той 
заслужаваше, той трябваше да поживее и да се 
порадва на своята дъщеря Паулина и на нейните, 
вече набрали скорост, професионални артистич-

“Драгош” 

спечели първото 

дерби щт шта.
3“Желюша”: Стоицев 5, Димитров 5 (Николов 

5), Миладинов 6, Величков 5.5, Стефанов 5.5, 
Денков 5, Гигов 5, Рангелов 5 (Крумов 5), Геор
гиев 5, Иванов 5.5 (Ставров 5) и Гогов 5.

“Драгош": Балинт 6, Влаткович 6, Петрович 6

ФК „Желюша“ - ФК „Драгош“ 
0 : 3 (0 : 2)

В дерби срещата от първия кръг в първен
ството на Пиротска окръжна лига желюшани се 
провалиха напълно. В самото начало на мача те (Марко Николич), С. Николич 7, Нейкович 7,

Йерменкович 7, Кръстич 7, Петрович 7.5, Йова- 
нович 7.5, Цветкович 7.5 (В. Джорджевич -) и Г. 
Джорджевич 7.

ни успехи.
По рождение царибродчанин от стария царибродски род 

Симидчии той носеше в себе си всичко, което имаха като доб
родетели, като заложба, тези, вече на изчезване, неповторими 
творци на онова Царибродско, за което днес си спомняме с 
нестихваща носталгия. По дух, по изобретателност, по нас
ледство беше естет и артист. Той пръв донесе духа на новата 
музика в Цариброд и по художествено определение и житей
ски мироглед остана докрай привърженик на неповторимото 
хипидвижение, което чувстваше като свое миролюбиво и дъл
боко човешко послание - не води война, не убивай, бъди толе
рантен, живей без да пречиш на другия. От Цариброд до Бел
град звучаха неговите нежни и прочувствени изпълнения на 
южняшкия блус и първородния рок. У него нямаше място за 
баналности и дребнавости. Той беше истински пропит от 
висшето духовно човешко състояние. Само такъв дух в 
ледните минути на земния си живот можеше да пожелае, а на 
най-близките си да остави завет, да бъде погребан в Цариб
род.

практически подариха на гостите два гола - 
най-напред сгреши вратарят Стоицев, а след 
това Димитров ненужно игра с ръка в наказа
телното поле. Желюшани пропиляха 4 стопро
центови възможности за вкарване на гол - Геор
гиев два пъти, Гогов и Крумов.

В следващия кръг “Желюша” домакинства 
на “Ром” от Пирот. Мачът ще се играе в неделя 
от 16, 30 часа. Д- С.

Злополука в с. Лукавица
В с. Лукавица двама души преди известно време през нощта откраднаха трактор и ремарке, пълно с 

дърва, и извършиха тежко наказателно дело срещу сигурността на обществения транспорт. Тракторът
влезе в двора на едно семейство и се 
спря само на няколко десетки санти
метра от къщата им, като при това на
пълно смачка автомобила им “Юго”. 
За голямо щастие ремаркето се отка
чило и не последвало трактора.

След катастрофата нарушителите 
избягали от мястото на престъплени
ето обаче бързо били идентифицира
ни. Един от тях е арестуван и предос
тавен на съдия-следователя в Димит
ровград.

Материалната щета официално е 
преценена на над 200 хиляди динара, 
но според видяното на място е значи
телно по-голяма. Пострадала е огра
дата около къщата, а автомобилът 
“Юго”, който е ползван от фирма 
“Премиер-инструктор” за шофьорски 
курсове, е смачкан и е неупотребим. 
Моторът на трактора също е постра
дал, а щети има и на ремаркето.

пос-

Скърбим безкрайно и невинно се гордеем, че беше наш мил 
и близък човек. Човек с главна буква.

Неговите най-близки от Цариброд

Тъжен помен

ВАСИЛ МАНОВ - ЦИКАтиI Скъпи Циле, винаги ще си в нашите мисли !

Микица и Иван

Тъжен помен
На 12 септември 2006 г. се навършват 

40 ДНИ от смъртта наА.Т.

ИВАН ДЕСПОТОВ
'/ т (1925 - 2006)

‘ юрист в пенсия от Босилеград
40-дневната панахида ще отслужим на 12 сеп- 

Щ тември (вторник) от 10,30 часа на гробищата в 
§] Райчиловци. Каним роднини и приятели да ни 

'Щ придружат.
Лошата съдба те отдели от нас в момента, ко- 

гато твоята обич и подкрепа ни бяха най-необходими. Болката 
в сърцата ни не стихва и мъчно ни е да живеем без теб, но ни 
крепят хубавите спомени, които ни остави.

Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!
Вечно скърбящи: съпруга Ягода, син Бранислав, дъщеря 

Антоанета, зет Владимир и внуци Никола и Александър

Кръстословица 296 ж 10 115 6 7 8 9ж 42 3

Съставил: Драган Петров

Ж
15ж 141312

ВОДОРАВНО: 1. Тих, споко- Те“ 
ен. 6. Град в Румъния. 13. Бъл
гарско мъжко име. 15. Отна- 
сящ се до бира. 16. Кон. (по
ет.). 18. Град в САЩ. 20. __
Филм с участие на Арнолд 27 
Шварценегер. 22. Електри
чество. 24. Страна в Азия. 26. 1 зг
Ненад (гал.). 27. Завършък на 
молитва. 29. Недостатък в 
характера. 31. Името на 
стрип героя Кирби. 32. Силно 
спиртно питие в Южна Азия.
34. Съперници. 37. Италиан
ски завод за хранителни изде
лия. 39. Египетски бог на 
слънцето. 40. Първенец. 41.
19 и 9 буква. 43. Овчар, ското- 
въд В Монголия. 45. Положи
телен отговор. 46. Името на /гал у 19 Отровен газ. 21. ко преди определеното вре- 
актрисата Бегович. 47. Жен- лоето не е писано. 23. Името ме. 40. Пложителен полюс на 
ско име. 49. Името на актри- м ^ Дъглас. 25. Лове- батерия. 42. Притежава. 44. 
сата Добра. 51.ГрадвДалма- ненади8еч. 28. Роман на Емил Задна част на шията. 45. 
Чия. 52. Незатворена крива дола зд, Италианска певица Драган Андонов. 46. Баский- 
линия. 53. Музеи в Мадрид. ц ц0деща рафаела. 33. Вид ската сепаратистка органи- 
ОТВЕСНО: 2. Иван Милков, плавателен съд. 35. Шеста- зация. 48.1 и 18 буква. 50. Цан- 
3. Хълм. 4. Марка ски от Сло- та нота. 36. Безлесна равни- ко Алексов. 51. 18 и 17 буква, 
вения. 5. Който не се допуска На, покрита с трева. 38. Мал- 
от здравия разум; глупав. 7.
ПърВите две букви. 8. Образ.
9. Еврейско мъжко име. 10.
Кутия със стъклени стени, в 1. Врело. 5. ПС. 7. Транс. 12. Рало. 13. Коло. 15. Плат. 16. Ама. 
която се поставя свещ, лам- 12. Колона. 19. Ита. 20. ГК. 21. Точен. 22. СК. 24. Ан. 25. Ара
па и др. (мн.ч.). 11. Летописи, фат. 27. Скат. 30. Аман. 31. Стеница. 33. Судар. 35. Прота. 
12. Катарина (гал.). 14. Нап- 36. ЕР. 37. Амин. 38. Оле. 39. Алт. 40. Мац. 41. Плато. 43. Клин. 
режение (сръб). 17. Томислав 44. Агата. 45. Валя. 46. Ото.

Ж
20 21ж 191817

жж 25 262423

29 ж 31ж зо28

*35” * 34

ж 40* 39

Ж
38ж 37

На 12 септември 2006 т. се навършват 40 ДНИ от смъртта 
шпшшата непрежалима майка, свекърва и баба

ГОЛУБИЦА ДИМИТРОВА 
от Брайковци, живяла в Ниш

Панихидата ще бъде отслужена на 12 септем
ври от 11 часа на гробищата в нишкия квартал 
Долна Врежина.

Ние винаги ще те помним и обичаме. Спи спо
койно вечния си сън! Дълбок поклон пред светла
та ти памет!

* 46* 4544* 4342

* 5150

Ж
4948

* 53

Синът Боголюб със семейството си

Събират пари за черква
Организационният съвет за изграждане на черква

та „СЗ. Георги“ в димитровградското село Мъзгош ос
ведомява читателите, че местната общност е от
крила банкова сметка за парични средства. Всички по 
потекло от това село и други, които искат да помог
нат, могат да внесат пари според възможностите си 
на сметка номер 840-216-46-45-52, ул. Балканска 1 в Ди
митровград.

Решение на кръстословица 295 - Водоравно:
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Манчин рабуш/.... ..... - .....- - . щ . .. * .'Из ‘‘Интимният 

Реплика дневник на хан
Аспарух” Ттш «т/

д

(„Почивка“, „Братство“ 
от 25 август 2006 г.)

Боже, колкава си задори- 
ца! Па какво да прави тоя 
торлак в Испания, когато са
мо на ЧЕРНО МОРЕ ежед
невно може да си поръча в 
ресторантите 
САЛАТА, по радиото да 
слуша ДРЪЖ СЕ, ЗЕМЛЬО, 
ШОП ТЕ ГАЗИ, по телевизи
ята да гледа ШОПСКО 
ХОРО, че то се играе само 
още в България, т. е. когато 
такива възможности няма в 
Димитровград, откъдето сте 
пропъдили и шопите, и тор- 
лаците?!

- Видиш ли, Манчо, нема-нема, па ти?..
Ь0 Цариброд осъвне улепен о афиши?

- Видим, видим! Само що изггьрвин беоаге 
анонимци, а съга и печат турили...

- Това га, Манчо, окаю “психологическа война”, 
Наш народ щом види печат, растресу му се дрешки
те. От печатйе се плаши, а с печатйе смо затънули до 
гушу-

- Пак ли траже главуту на кметатога?
- Море траже под бика теле! Я ти реко ония пут нека 

засучу рукаве да върну землюту на човеци, па тъгай 
да орате за гладан народ!

- Я ми кажи, Стотейезика, има ли гладан народ?
- Има работан и има мързельив народ! У наше село 

имаше йедни Джорини - сиромащия до шия, нема за 
кво куче да гьи вати, а деца булюк! Е, ама йоще не се 
йе съвнуло, а народ ггьлзнул по ридищата_ оре, сади, 
копа, жнье... А Джорини се излегую! Йедва кита 
слънце одрипи с неколко остъна, еве ти гьи и ньи... 
Распраям ти това, оти съга ридшцата урасоше с тър- 
нице и шипци, селата се изпразните и йедно по йедно 
умираю, а ти ми кажи винован ли йе за това кметат, 
а?

- Виновна йе оная влас що източи селата у градища
та, а на асвалтат не се раджа...

- И друго нещо че те питам: тражил ли си некига ял 
копаче, ял косаче, ял дърваре? Е, и да си тражил - не
ма да найдеш! На копача плачаш десет йевра, даваш 
му йеденье и пийенье, ама с венер нема да га найдеш, 
оти копаньето нейе лъсна работа. А тия що орате за 
гладан народ, че ти кажем дека лъжу и мажу, зама- 
зую очи на народ. Е, нехойи че се подведу, ама тия су 
от ония що траже на работуту лекото, а на лебат ме
кото...

- Колко те разбирам, Стотейезика, ти кико кажеш 
наш народ нече да работи?

- Нече твърду работу! Я ми кажи кико на лесковчан- 
ье и на селяците от нишката села, па и от пиротската 
им се исплати да саде и да докарую шушне и петлид- 
жанье чък от там, а на нашият народ не му се испла
ти нищо тува? Или мислиш они беру зарзават по тьр- 
ницете, а? Тая роба тражи твърду работу...

- И кво мислиш че стане?
- У водуту дупка, а у дупкуту вода...
- Не те бъш разбирам...
- Требе ли да ти преведем?
- Преведи га!
- Епа щом очеш, слушай! Тия що су се потписали ки

ко “Народ кой гладуйе”, ама ич не им пуца за народ! 
Щом толкова ретию и време си губе, сигурно не су от 
гладните. Запело им йе око за друтъе сметкье...

- Добре де, а гладният народ?
- Че ти кажем нещо, ако народат гладуйе, че работе 

ли пет-шес вурнье у градът и сви имаю печалбу. А^и 
лебат йе най-йевтин при нас! Е, бъш за това, що ни йе 
лебат йевтин, затова се прерипую зайци по ньивете и 
търницете гьи заузеле. Ама това вечимка нейе моя 
работа, това йе работа на ония от “високуту” полити- 
ку...

- Значи, све опира до политикуту, а ?
- Абе народ йе убаво казал: да слезне Мурта да се ка

чи Курта! Ако тия синковци толкова мисле за народ, 
защо не напишу кво и кико че напрайе, та народат да 
не гладуйе, а?

20 вортаул, 3548 лето. ма пс разбират. Щс се иало- 
Всчс трета седмица яздим, жи да обърна дебелия край и 
Тия глупаци си мислят, че да им спретна едно стиичсс- 
знам къде отиваме, а аз пя- ко прочистване с цел прето- 
мам идея. Важното е да сме пяваис. Само мацкитс щс ос-ШОПСКА
на запад и колкото може тавя. 
по-далеч от скапаната Фана- Наближава празникът на 

Тангра и един от старсйши- 
Трсвата ми свърши, а на нитс ме попита коя смс щели 

всичко отгоре Ниндср ми ка- да колим? Казах му, че никоя 
за, че е бременна. Само това няма да колим, защото зова 
липсваше!

тория.

са тоталитарни простотии.
84 ерхар, 3548 лето. Така де, какво пречи да си 

Стигнахме до голяма река. направим купона без човеш- 
Хората и конете вече са кап- ки жертви. Ще ударим иякол- 
налн от умора, а Ниндер неп- ко елена, щс врътнем едни 
рестанно повръща, та реших хубави чеверменца, ще се па
да се установим оттатък ре- пушим... Колко му трябва на 
ката. Преминахме и аз им ви- човек! Оня обаче се развика, 
кам: “Ей тука вече ще живеем почна да ме псува на майка, 
и това е!”

В. Ж.

1/1 за жал 
има цяр

Оплаква ми се един прия
тел, станал вече дядо на две 
внучета:

- Не ми е жал, че ми викат 
дядо, но ми е жал, че спя с 
баба!

та се наложи да го пречукам. 
Вярно, мястото не е супер, Аман от опозиционери! На 

но гъмжи от руси мадами - който не му харесва - да се 
славянки. Ще го ударим на връща обратно във Фанаго-

рия. При изкуфелия ми баща 
87 елхар, 3548 лето. Тия и при малоумните ми братя.

А на мен тук си ми е гот.

разврат.

Няма страшно - и за жал 
има цяр: 
спи друг дядо!

славяне се оказаха много 
проклети. Откакто сме тук, Открих страхотен канабис!, а с бабата нека

Ръкописа откраднала:
Нина Минчева

непрекъснато ни нападат. 
Опитах с добро, ама те от ду-А. Т.

IIНашенски историйки утешавал с хубавите си споме
ни, а тя се ядосвала заради 
проблемите с очите си. Веднъж 
дядото завел бабата на прочу
тия звонски извор Слоново ду- 
пе, защото хората вярват, че 
водата от този извор лекува 
болни очи. На извора бабата 
“изплюскала” няколко пъти 
очите си с лековитата вода и 
дядото я питал:

- Прогледа ли, бабо?
- Прогледа, дедо! - отгово

рила тя и отронила дълбока 
въздишка.

- Па, ако си прогледала, за
що уздъну толко тешко?

- Ее, защо... Требало е да 
дойдем на тай извор преди 
много време, йоще тегай би ми 
се отвориле очи и съм тела да 
видим дека ти летиш по жене. 
Що си летел - летел, но си ньим 
купувал убаве работе... На едну 
си купил жълтицу, на другу 
златну гримню, на трету златан 
пърстеи, на четвърту златну 
огърлицу...

Старият даскал слушал, слу
шал и се покаял:

Късно баба прогледала
Преди няколко десетилетия сговор, отгледали две деца, 

един дерекулски даскал се оже- изучили ги, направили им къщи 
нил за хубава мома от пиротско - на едното в Пирот, на другото 
село. Свързала ги голяма лю- в Бабушница. И за себе си нап- 
бов, но даскалът дори и пуб- равили къща в Звонска баня... 
лично си признавал: “Жената 
си обичам, ама от други млади лът остарял, остаряла и съпру- 
и хубави жени не се отричам!” гата му... Той тъгувал за прик- 
Все пак двамата живели в мир и люченските си години, но се

Минало много време, даска-

Събременна приказка

Случайните случки...
Залюбих една много красива 

девойка. И тя ме заобича и след 
време решихме да се оженим.

Ама... тя имаше много хуба
ва сестра. В деня преди сватба
та някак си останахме със сес
тра й насаме в тяхната къща. В 
един момент тя ми призна, че 
винаги ме е харесвала и много 
иска да спи с мен. Аз... без да 
мисля, тръгнах към входната 
врата... А когато я отворих, за 
да изляза... Пред вратата стоя
ха тъстът и тъщата! И като ме 
видяха..., зарадваха се толкова 
много, че дори се и разплакаха 
от радост! ? После ми обясниха, 
че това било... тест за мене! И 
тъй като съм го издържал чу
десно, приветстваха ме с “доб
ре дошъл” в семейството им!

Този ден беше много поу
чителен за мен. Както и тогава, 
и днес предпочитам да държа 
презервативите в колата.

- Проклет да съм, що доведо 
бабуту на Слоново дупе, та 
прогледа и ми виде най-убавете 
тайне у животат!

Й. Миланов

но!- Отдолу.
- Защо?
- Представям си, че 

поправям колата!
* + *

Мъж се прибира раз
вълнуван вкъщи и казва:

- Скъпа, случи се не
що страшно, но... може
ше да бъде и по-страш-

пиян като мотика. Женавицове ва само веднъж.
- А чу ли колко пъти 

изкука кукувицата?
- Ти... хик... какво ис

каш... да ти изкука и ну
лата ли?* * *

- Къде предпочиташ 
да си по време на секс?

- Отгоре. А ти?

- Какво страшно?
- Загубих те на покер-
- Ох, леле, какво 

по-страшно от това е 
могло да се случи «е, 
идиот?!

- Добре, че спрях нав- 
щях да про-

му отваря вратата и кре
щи:

- Миличка, най-сетне 
реших да спра пиенето!

- Какво? Ама защо? 
Ох, сега кой ще ми казва, 
че съм красавица!?* * *

Мъж се връща вкъщи

- Знаеш ли колко е ча
сът?

- Хик... десет вечер
та... мила... хик... - отго
варя мъжът, но в същия 
момент кукувицата на 
стенния часовник изкук-

реме, иначе 
играя и заплатата...
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