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Вестник ма българите в Сърбия Ш-гПървият брой излезе ма 15 юни 1959 г.

Извънредна сесия на Народната скупщина на Сърбия Тринадесетата сесия на ОС в 
Босилеград, проведена в с. БистърКош е (ърцею но Сърбия

* Сърбия няма да приеме наложено решение 3а Косово и няма да се
собствената й територия да бъде създадебна нова албан

ска държава * До последния момент да се борим с преговори 3а 
тересите на Сърбия

Ново местно 

самооблагане?
съгласи на

ин-

която като съставна част на 
Сърбия Косово и Метохия 
трябва да има същинска авто
номия в рамките на суверенна 
и демократична Република 
Сърбия.

В обръщението си към депу
татите премиерът Воислав Ко- 
щуница заяви, че за “държавата 
Сърбия Косово никога няма да 
бъде независимо” и че “Сърбия 
няма да подкрепи нито едно 
лекомислено и прибързано ре
шение, което би било преце
дент”. “Косово е сърцето на 
Сърбия”, каза Кощуница и 
подчерта; че парламентът 
трябва да намери траен и 
всеобхватен отговор на всевъз
можните трудности във връзка 
с Косово и че е необходимо в 
най-късия възможен срок “до 
края надекември с гласуването 
на новата Конституция в Скуп
щината на Сърбия да потвър-

За да се набират финансови от приходите за авторски пра- 
средства за решаване на някои ва, патенти, технически инова-
жизненоважни въпроси за жи- ции и пр. 
телите на Босилеградска об
щина, ОС прие решение за въ- ОС назначи Любен Глиго- 
веждане на местно самооблага- Рое> работник в Центъра за 
не на цялата територия на об- култура в Босилеград за из- 
щината и то за периода от 1 пълняващ длъжността гла- 
януари 2007 до 31 декември венл“отговорен редактор 
^Л11 т-г м р на бъдещата местна теле-2011 година. Планирано е по визия “Босилеград”, която 
този начин да бъдат събрани ще работи в състава на 
около 15 милиона динара. Центъра за култура. 
Най-голяма част от тях - чак * На сесията в Бистър, ко- 
50%, ще бъдат похарчени за из- ято се проведе в училищния 
граждане на местни и махлен- стол, присъстваха и местни 
ски пътища, по 10% ще бъдат жители, както и хора от 
вложени за уреждане и модер- околните села — Долно 
низация на улици и пътища в Тлъмино, Бранковци,
града и село Райчиловци, за во- "сТед заседанието на об- 
допроводи в селата и за теле- щинския парламент, за от- 
фонизация и за изграждане на борниците и местното на- 
телевизионни ретрансалтори и селение фолклорният ан- 
на телефонна мрежа, докато самбъл към Центъра за кул- 
20% ще бъдат отделени за тура в Босилеград изнесе
строеж на водопровод в града, ; културна програма.________
канализационна мрежа и за 
пречистване на замърсени во

дим единственото и неоткло- 
Депутатите в Народната екип за преговорите за Косово нимо решение, че Косово е 

скупщина на Сърбия на извън- от 24 февруари до 10 септем- съставна част на Сърбия”, 
редна сесия във вторник с ог- ври тази година и решението за 
ромно мнозинство гласове възможнЬ по-скорото гласува- ■ 
приеха доклада на държавния не на новата Конституция, в (На стр. 2)

Ш В - 1. И[К—\ Л О« Да почне™, спяа-.' «ЦщИ
идЬш» с

(Стр. 5)
Заловени „производители" на дрога

0'0 Гражданите лично ще се из
казват - чрез подпис, дали под- 

С акцията ще бъдат обхвана- кРепят или не самооблагането.
Решението предвижда изказва

ли.(Стр. 8)
ти не само онези, които посто
янно живеят на територията на нет0 Да започне на 1 ноември и 
общината, но и хората, които да продължи през следващите 
тук притежават недвижими ^ дни. ОС сформира и коми- 
имоти. Заетите и пенсионери- сия> която ще ръководи този 
те ще отделят по 1,5% от ме- процес. За председател е назна- 
сечните си заплати и пенсии, чен Стаменко Пенев, пенсио- 
собствениците на недвижими неР от Босилеград, а за негов 
селскостопански имоти и гори заместник Александър Весели- 
ще плащат по 5% от стойнос- нов> земеделец от Долно Тлъ

мино.

1Погановоч '
* '■ ■ I I I-

Когато властите в Колумбия 
открият поредната плантация с 
канабис или мак, това не е нищо 
ново. Но когато такава план
тация се открие в околностите 
на село Поганово, където вече 
едвам ли се отглеждат и карта- 
фи, е, това вече е новина.

След упорито преследване в 
течение на повече от три месе
ца, полицаите от Пирот и Ди
митровград в съвместна акция 
на 7 септември са заловили на 
място три . лица, които 
прибирали реколтата от засаде
ния канабис (марихуана) на 
добре укрита плантация в окол
ността на село Поганово.

■ тта върху годишния данък за 
тях, а по 2% ще бъдат събирани (На стр. 5)

Уважаеми читатели,
Натттият и вашият вестник отново може да се купи на 

будките в Ниш и Пирот. Сънародниците ни, които жи
веят в Ниш, а не са абонати могат да си купят “Брат
ство” в будките на фирмата “Футура плус”: на ул. 
“Вождова”, ул. “Божидар Аджия”, пред Народния 
тьр, на Маргер, Трошарина, на площад “Крал Алексан
дър” и край пазара в Дурлан.

В Пирот веентикът може да се купи в будките на ули
ците “Сръбските владетели" и “Пиротските воини”.

теа-

С това количество обрана марихуана 
престъпниците са заловени на място (На стр. 2)
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Косово е сърцето Септемврийска треска
И през септември нашите 

хора продължават да се изпо
тяват. Причината за това, ес
тествено, не са тропическите 
горещини от юли и август, а 
септемврийската треска. Това 
ежегодно циклично заболяване 
се предизвиква от снабдител
ния вирус - зимнина, огрев за 
зимата, топли дрехи...

Първите симптоми се явяват
преди началото на септември - 
нали родителите трябва да 
подготвят децата си за новата 
учебна година. А разноските за 
тетрадки, учебници и учебни 
помагала са между 3 и 7 хиляди 
динара и то без книгите от 
програмата за задължително Едно яйце или килограм домати!? 
извънкласно четене. И при ус
ловие, разбира се, в семейство- но понятие. Без поне десет ку- Балканите най-жестоко ожули 
то да има само един ученик. бически метра дърва за огрев жените. Те бяха преобладава- 
Наи-скъпи са седмокласниците 
- минимум 6800 динара. Освен трудно се изкарва зимата. А це- щата работна ръка в закритите 

ната за един метър е над две хи- конфекционни фабрики: “Сво- 
пълната ученическа чанта, нуж- ляди динара. за въглища там бода” в Димитровград, “Ко- 
ни са обувки и топли дрехи за почти не се мисли, не само по- бос” в Босилеград, “Текстилко- 
през зимата, екипировка за ради транспортните разноски, лор” в Бабушница и в цеховете 
физкултура, пари за задължи-

(От стр. 1) то е, че Сърбия не приема неза
висимостта на Косово и Мето- 
хия, няма да се съгласи с раз
късването на страната и с на
рушаването на международни
те акти.

Президентът Тадич преце
ни, че е много важно в новото 
конституционно решене Косо
во и Метохия да се третира по 
специфичен начин и подчерта, 
че всички държавни институ
ции в Сърбия са длъжни да от
стояват националните, дър
жавните и икономически инте
реси на всички нейни гражда
ни, което означава и на всички 
граждани в Косово.

В речта си пред депутатите в 
парламента на Сърбия прези- 

Сръбският министър на вън- Дентът подчерта необходимос- 
шните работи Вук Драшкович зая- тта всички участници в прего- 
ви на регионалната среща “Балка- ворите от сръбската страна да 
ните и Европейският съюз” в ита- преговарят до последния мо- 
лианския град Бари, че Сърбия на- мент и по този начин да се бо- 
ма да се съгласи с наложено реше- рят за интересите на Сърбия, 
ние за независимост на Косово и 
Метохия, като подчерта, че после
диците от едно такова решение би 
били трагични за целия регион.

“Ако на Сърбия бъде наложено 
решение за международно призна
ване на държава на нейната тери
тория, ние не можем да го призна
ем и няма сила която ще ни прину
ди да направим това. Доколкото 
бъде наложено решение за Косово, 
всички сърби ще се почувстват

Единствено димитровградчани на “Кощана” и на “Юмко” 
бяха облагодетелствани с ми- Сурдулица. А те, домакинките, 
ната в Мъзгош, докато въгли- трябва да подготвят туршия, 
щата се експлоатираха от съг- лютеница, компоти, конфитю- 
ражданина им Николай Стефа- ри, нектари ... Дълга е зимата, 
нов. Но той дълго време вече ех-е-ей! 

не е неин собственик. Но-

Сръбският президент Борис 
Тадич заяви, че държавният 
екип за преговорите във всички 
дипломатически разговори от
стоява единното становище, а

телните екскурзии...
Септември е последният 

срок за обезпечаване на огрев, 
тъй като в нашите общински 
центрове градските отоплител
ни системи все още са отвлече- Макар и сравнително евти- 

вите си имат друга сметка! ни, цените на зеленчуците и на 
Зимнината е третият плодовете далеч надминават 

симптом на септемврий- възможностите на ппатежоспо- 
ската треска. Вярно сега собността на средностатисти- 
зарзаватите са най-евтини, ческото семейство. На пазара в 
но като се има предвид, че Сурдулица миналия петък чуш- 
заплатите в нашите общи- ките се продаваха между 20 и 30 
ни с 30 - 40% са по-малки динара за килограм, а лютиви- 
от средната в страната, ко- те от 50 до 70 динара, доматите 
ято е около 21 000 динара, 12-20, колкото и зелките, крас- 
разбираемо е защо този тавиците 20 - 30, морковите 30 - 
симптом най-силно засяга 40, лукът около 30, картофите 
домакинките. Допълнител- между 20 и 30, зелето 15-20, 
но бреме в цялата тази су- сливите 20 - 30, прасковите 40 
матоха е фактът, че през -80, зеленият боб 25 -30....

Истински стрес предизвика-

Министър
Драшкович

Сърбия не 

иска
наложено
решение

последните няколко годи
ни хиляди работници оста- ха цените на яйцата - от 5,5 до- 
наха без работа, сиреч и без ри до 10 динара бройка! 
заплати. Транзицията на В. БогоевВсичко има, ама...

Канабис в Поганово
(От стр. 1) тво. Според Стеванович стой

ността на дрогата на свобод
ния пазар е над два милона ди
нара. Марихуаната е засета 
през пролетта, през лятото е 
грижливо поддържана и тези 
дни тримата “производители” ._(|| ., 
дошли да приберат реколтата.

кг сурова марихуана, на пръв в момента^ К0^Т0Р набрали »'• 
поглед с много добро качес-

Според Драган Стеванович, 
унижени, а с едно такова чувство е шеф на службата за 0бщ 
трудно да се имат европейски ам- г 1
биции, което е лошо за целия реги
он”, каза той.

криминал, и Славолюб Мадич, 
началник на полицейското 
управление в Пирот, става ду
ма за количество от около 100Кофи Анан

Повече 

гъвкавост в 

разговорите
Генералният секретар на ООН 

Кофи Анан призова Сърбия и Ко
сово да покажат повече гъвкавост 
в преговорите за бъдещия статут 
на южната сръбска покрайнина.

Отговорност и на двете страни 
е да намерят допирни точки и 
трайно решение, приемливо за 
двете страни, се казва в последния 
доклад на Анан пред Съвета за си
гурност на ООН за напредъка в 
преговорите за окончателния ста
тут на Косово. Кофи Анан изрази 
разочарование, че са намерени 
малко допирни точки между пози
циите на сръбския и косовския 
преговорен екип, оставяйки мини
мално пространство за договор.

Необраната част от канабиса

около 30 кг, били заловени и кръжена с гора. Доста е далеч 
арестувани братята Миодраг от горските пътища, дори и от 
(1981) и Жарко Кюкюз (1983) и тесните пътеки.
Драган Лилич (1983). Тримата Срещу тях съдията-следова- 
са с постоянно местожител- тел Бранислав Лукич е повдиг- 
ството в Пирот. нал обвинение. Както узнава-

Плантацията се намира на ме наказанията за това дело са 
около 4-5 км от центъра на По- минимум две-три години зат 
ганово към Бански дол и е об- вор.Мястото се охранява от полиция
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Днес и утре 6 ДимитровградОт Националния инвестиционен план
__ 1/р *^ 1Не«йгк(

Да ийвСВбТи " Ди
запазим 

земята”

иЗа Димитровград общо 

1,1 милион евро В
В миналия брой на вестника осведомихме според окончателното разпределение са 

читателите, че от Националния инвестиционен одобрени средства за още три проекта. Това са 
план община Димитровград е получила 660 хи- - спешна реконструкция на Здравния дом, за ко- 
ляди евро, а се очаква да получи още. Така и ето са предвидени 285 053 евро, засилване на 
стана. материално-техническата база на институции-

Освен получените 660 000 за реконструкция те от системата на социалната защита - 54 584 и 
на манастирчето “Света Троица”, за доизграж- изграждане и реконструкция на откритите 
дане на канализационната мрежа, за набавката спортни терени и детски площадки в града - 37 
на компютъри за основното училище (19) и 260 евро. Така общата сума, която общината 
гимназията (14), за строеж на местни пътища и получава от Националния инвестиционен план, 
за товарен терминал на ГКПП “Градина”, е 1 109 088 евро.

ц
част. УченицитеТова е мотото на единстве- утре-другата

от основното училище утре щената екологична кампания от 
световен мащаб, която обеди- уредят училищния Двор, в в

"12 оезнява хората на цялата планета, символичното време
пет11 ще бъде почистено неза- 

сметище на Пе-
в градове и села, без оглед на 
нация, раса или религия. В коннотоА.Т.

Когато директорите нарушават правата на 
работниците ______ __________________

Сипни богове” в малки местаи

Директорите и ръководите- най-новото съдебно решение, леград, които по време на кон
ните на фирми, ведомства и училището ще трябва да му фликта в Косово и Метохия не 
служби имат големи законови плати обезщетение за заплати, заминали там в командировка,
правомощия, но това не озна- други принадлежности и за миналата година са върнати на 
чава, че могат да тълкуват за- лихва върху тях над 830 000 ди- работа. Понеже тогавашните 
коните въз основа на личните нара. Като се има предвид, че старшини в ОВР и останалите 
си убеждения и да нарушават училището ще трябва да му компетентни служби в полици- 
правата на работниците. При- плати и други дългове, преди ята не им вярвали, че не са за
мери за такова нарушаване на всичко облаганията за пенси- минали поради болест, Минис- 
правата им, в това отношение и онно-инвалидна осигуровка, за терството на вътрешните рабо- 
на човешките, са многобройни, съдебни и други разноски, су- ти и държавата Сърбия неот- 
а по-видими са в малките сре- мата възлиза на около 1,3 ми- давна били принудени да им

лиона динара. Сега банковата заплатят обезщетение от около 
В Босилеград например в сметка на училището е блоки- 10 милиона динара...

Това са само два от многоб-

ди.

момента е актуален въпросът рана и е въпрос откъде ведом- 
как гимназията ще плати при- ството ще намери тези пари - ройните примери за нередност 
надлежностите на преподава- от заплатите на работниците, и някои от данните, които пот- 
теля си по сръбски език и лите- които са честно работили и върждават какви материални 
ратура Димитър Димитров, вярвали, че директорът им щети имат работниците и - 
който с решение на директора “знае какво прави” или ще ги държавата. Засега няма данни 
на училището Антон Тончев даде просветното министер- за нематериалните последици 
беше уволнен през 2002 година, ство, което е разрешило на ди- на потърпевшите работници и 
Тъй като с директорското ре- ректора да ръководи училище- за това колко “струва” наруша- 
шение не бяха съгласни съди- то. 
лшцата в Босилеград и Враня, 
включително и Върховният съд дата и е по-драстичен. След ня- сега никой от шефовете не е 
на Сърбия, Димитров бе вър- колкогодишен съдебен спор, подведен под отговорност, 
нат на работа през март мина- четирима полицаи от Отдела 
лата година. Обаче според на вътрешните работи в Боси-

ването на човешките им права. 
Вторият пример е с по-стара Обаче съвсем е сигурно, че до-

В. Божилов

Американски учени установиха

Сокът от червени боровинки 

убива бактерии рамките на тази акция се търлашки път. Заетите в Цен-
провежда и така наречената търа за култура ще уредят своя 
“Да почистим Медитерана”, в двор. Във връзка с тази акция, а 
която участва и Сърбия, а в то- въз основа на местния еколо- 
ва число и община Димитров- гичен акционен план, на някол

ко места в града ще бъдат заса-

Резултатите от изследване- видна на сферична. Те преоб- 
то на екипа от Политехничес- разяват клетъчните мембрани

Съединения в сока от черве
ни боровинки могат да видоиз
менят бактериите Е. коли и да кия институт в Устър доказват, и това затруднява бактериите 
ги направят неспособни да че червените боровинки могат да се прикрепят към клетката, 
причинят инфекция, установи- да заменят антибиотиците, Освен това съединенията на 
ха американски учени, цитира- особено в борбата срещу бак- червените боровинки не позво- 
ни от Сайънс дейли. териите Е. коли, които стават ляват на бактериите да произ-
_____________ все по-резистентни на медика- веждат молекула, с което те

контактуват помежду си.

град.
Днес в Димитровград ще дени брези, 

бъде открита изложба на уче
нически творби, направени от церт на открито в двора на ос- 
рециклирани материали. Фут- новното училище в неделя, 
болистите пък ще почистят Покровител на мероприятието 
част от спортния център е общината, а медиен спонсор 
“Парк”, а баскетболистите РТВ Цариброд.

Акцията ще завърши с кон-

менти.
Американските учени за 

първи път разглеждат биохи
мическите механизми, на кои
то се дължи лечебният ефект 
от боровинковия сок. Ползата 
от него отдавна е известна на 
учените, и по-специално ефи
касността му за предотвратя
ване на инфекциите на пикоч
ните пътища.

Според предишните изслед
вания съединенията в сока по 
някакъв начин пречат ца бакте
риите да се закрепят за лигави
цата. Новото изследване по
казва точно как става това на 
молекулярно ниво. Танините в 
боровинките променят форма
та на бактериите от пръчко-

Поправка и 
допълнение А.Т.X. Терзиева

Стара планина в конкурс на РЕКВ^статията “Уебсайт за тури
зъм” в миналия брой на вестни
ка се е промъкнал лапсус. Ди
ректорът на Туристическата ор
ганизация в Димитровград се 
казва Зоран Димитров, а не Зо
ран Тодоров.

Поради технически причини 
уебсайтът на организацията 
междувременно е променен и 
гласи:
'у'у^ЛосИш11гоУ8га(1.ог8.уи. За 
оказаната помощ при урежда
нето на сайта Димитров между 
Другото благодари и на Слави- 
ша Миланов и Деян Тодоров.

Рисунки, снимки и видеоклипове
Регионалният център за жизнена среда на среда, Проектно бюро в Пирот, ул. “Сръб- 

(РЕК) заедно с партньорите си неотдавна обя- ски владетели” № 104/2. Задължително 
ви конкурс, с който кани ученици от основните плика да се напише “за конкурса”, както и да се 
и средни училища в общините Димитровград, предоставят данни за автора, за училището му 
Пирот, Зайчар и Княжевац да предоставят ри- и за общината, в която живее, 
сунки, фотографии или видеоклипове, които Авторите на най-добрите рисунки, фотогра- 
афирмират природното и културно наследно в фии и видеоклипове ще получат цифрови фо- 
района на Парка на природата - Стара плани- тоапарати, МПЗ плеъри, фланелки, раници, 
на- ‘ шапки и други награди. Най-добрите творби

Творбите трябва да се изпратят до 30 сеп- ще се намерят на пропагандни картички и ка- 
тември на адрес: Регионален център за жизне- лендар за 2007 г.

е на

Б.Д. Б.Д.
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Кандидати за 

президент и 

вицепрезидент 

внесоха 

документи за 

регистрация

БТА ще бъде 

домакин на колегите 

от света
Започна 

четвъртата 

сесия на 

парламента
Промените в Конституцията ще са сред 

приоритетите в работата на 40-то Народно 
събрание през четвъртата му сесия, която 
започна в сряда. Очаква се до края на сеп
тември да бъде внесен проект за изменения 
в основния закон. Председателят на парла
ментарната група на левицата Михаил Ми- 
коп след разговор е представители на ръ
ководствата на групите на НДСВ и ДПС 
каза, че се обсъждат изменения в основния 
закон, свързани с контрола върху независи
мите регулатори, органите, избирани от 
Народното събрание, с децентрализацията 
на местната власт и някои въпроси, отна
сящи се до съдебната система. Той уточни, 
че все още няма готов проект за промени.

Кандидатите за президент и вицепрезидент 
професор доктор Григор Велев и армейски гене
рал Йордан Мутафчиев от партия Обединение на 
българските националисти “Целокупна Бълга
рия” внесоха документи за регистрация в Цен
тралната избирателна комисия. 22 298 са подпи
сите на граждани, подкрепящи кандндат-презн- 
дентската двойка. По закон са необходими 15 000 
подписа. Техническите секретари на комисията 
приеха документите на кандидат-президентската 
двойка.

Българската телеграфна агенция ще бъде домакин на годиш
ната среща на Асоциацията на световните информационни аген
ции от 27 до 30 септември в София. Това съобщи на пресконфе
ренция генералният директор на БТА Максим Минчев. Фору
мът в София ще събере генералните директори и главни редак
тори на най-важните световни медии като Ройтерс, Асошиейтед 

прес, ИТАР-ТАСС, Франс прес, Синхуа (Китай), 
КОДО (Япония), АПА (Австрия), АНА и МПА 
(Гърция), ДПА (Германия), МЕНА (Египет), ААП 
(Австралия), Украинформ, Анадолската агенция, 
директорите на националните агенции на Индия, 
Италия, Испания, Холандия, Полша, Казахстан, 
Ирак, Дания. В професионалните дискусии и допъл
нителните мероприятия от официалната програма 
участие ще вземат 38 делегати от 27 държави. Очак
ва се във форума да участват президентът Георги 
Първанов, председателят на парламента Георги 
Пирински, министър-председателят Сергей Стани- 
шев, министърът на външните работи Йвайло Кал- 
фин, кметът на София Бойко Борисов. Работните 
заседания ще бъдат съпътствани от допълнителни 
мероприятия в рамките на срещата и организирани 
съвместно с българските държавни институции.

Вярваме, че подобна среща на най-ключовите 
световни медии в София само ден след доклада на 
Европейската комисия за България е прекрасен 
ПР-инструмент за изграждане на позитивен образ 
на държавата, каза Максим Минчев. Сред причини
те България да получи домакинството на форума е 
добрият имидж на БТА, която взема сериозно учас
тие в международните информационни процеси, 
добави той.

Международна конференция 

обсъжда новите предизвикателства
Необходима е единна превантивна политика, която посочва Георги Първанов. Държавният глава изтък- 

да атакува корените на световния тероризъм. Това за- ва, че във връзка с членството в ЕС предстоят сложни 
яви президентът Георги Първанов в приветстиве до задачи в българската система за сигурност. Като дру- 
участниците в Международната научна конференция го сериозно предизвкатлество пред сигурността пре- 
“Балканите, НАТО, ЕС. Трансформация на системи- зидентът посочва природните бедствия, които поня- 
те за сигурност”, която е под негов патронаж. При- кога вземат много повече жертви от тероризма, 
ветствието беше прочетено от секретаря на президен
та по националната сигурност Николай Слатински, цията и специализираната изложба “Защита и сигур- 
Прилагането на военна сила за борба със световния ност 2006" в рамките на форума, каза, че глобалната 
тероризъм, за решаването на кризи и налагане на мир ситуация по сигурността се е променила през послед- 
и сигурност трябва да е последното възможно сред- ното десетилетие с появилите се нови заплахи и пре- 
ство в борбата с терора, посочва президентът. Спо- дизвикателства. Министърът на вътрешните работи 
ред него международната общност трябва да съгла- Румен Петков посочи, че при новите реалности поня- 
сува и приеме политически, икономически и социален тието "национална сигурност" не се разглежда в рам- 
план особено за конфликтните райони и потенциални ките на една държава. Петков изтъкна необходимос- 
горещи точки. Нараства разбирането, че в борбата с тта от нови средства, сили и методи за съвременните 
тероризма няма “малки” и “големи” държави и не е заплахи за сигурността, 
възможно да се справим с тези заплахи поединично,

Вицепремиерът Емел Етем, която откри конферен-

В най-малкия български град У\:

Мепнишкото вино е само една от атракциите
Мелник е най-малкото градче В България, същевременно и едно от най-посещаваните.

Като популярнатуристичес- вино, което Чърчил е искал да новата къща. За по-претенци- 
ка дестинация най-малкият му доставят, е с цвят рубинен и озните са хотелите “Деспот” и 
град в България Мелник се на- се прави от широка мелнишка “Болярка”. В редките зими, ко- 
режда на едно от първите мес- лоза. Тя вирее само на едно гато вали сняг, градът е чудно 
та по посещаемост. Една от място на света - върху песъч- красив. Повечето хора не са го 
причините за популярността ливите склонове около Мел- виждали в този вид,предпочи- 
на градчето сред малки и голе- ник. Повечето тамошни меха- тат го заради над 200-те слън- 
ми е присъствието му в “задъл- ни не посрамват славта му, та- 
жителната програма" по соц- ка че където и да седнете, няма прави най-слънчевото място в 
времето, когато и аз за пръв да сбъркате. Но има едно мяс- България, 
път го посетих. Задължително то, където най си струва вино-

чеви дни годишно, което го

През уикендите в топлите
ни водеха на екскурзии там и то да се дегустира, да се пие и сезони обаче Мелник може да 
ни обясняваха - това е Кордо- накрая - да се наточи в запеча- стане твърде пренаселен - 
пуловата къща, най-голямата тана с восък бутилчица за Бо- случва се броят на туристите 
възрожденска постройка на силеград, Димитровград, да надвишава този на местните 
Балканите, онова там е Рим- Ниш... или откъдето и да сте жители, които са 250. 
ският мост, а еди къде си - Ро- дошли. Това е т. нар. изба на 
женският манастир. Спеше се в Шестака. Струва си човек да лукът не е изключен. Затова за- 
туристическа спалня на глав- изкачи баира на края на град- кусвайте домашна баница, коя- 
ната улица (всъщност Мелник чето, за да хлътне в хладната то също както и виното е из- 

една-единствена улица, пещера. Там, сред дъбовите ключителна.

В меката на виното махмур-

има
чиито две платна се спускат по бъчви, съхраняващи над 15 то-
двата бряга на реката, която 10 на вино, ще си наточите напра- тайните, които крие онова топ- 
месеца в годината е пресъхна- во от чучура. В естествения ло и непознато югозападно 
ла). “хладилник” виното се запазва кьоше на България, в долния

Сега, тридесетина години и в най-горещите летни дни. ляв ъгъл на картата, градчето
по-късно отново посетих Мел- Новата реколта става готова край българо-гръцката грани-
ник но не само заради репор- през ноември. Цените са су- ца, което задължитлено трябва
тажа, а и с една нереализирана перразумни. да посетите, защото освен
пргт - ппоччтото мелнишко ви- Колкото до нощувката в всичко друго то е ервнително 
но То е гъсто и опияняващо и Мелник, перфектното място в близо до нашите краища. На- що така и за кУлтУРНо-исотри-
изключително червено! Онова стил “селски туризъм” е Узу- мира се на 12 километра от чески резерват.

Това е само малка част от

международния път София - Тъй като е вече време за ек 
Солун - Атина. Мелник е обя- скурзни, горещо препоръчва^
вен за един от 100-те национал- ме на читателите да 
ни туристически обекта, а съ- именно това градче.

Т. Пстр01!
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Ново местно самооблагане?
Критерии ____

В детската градина

Задължително
предучилищно
обучение

Сея лятната пауза в детска- «255^7832^ 
та градина в Босилеград и в решава предучилищното 
подведомствената й паралелка обучение да се провежда 
в Райчиловци отново е оживе- | двуезично, възпитателните 
но. За предучилищно обучение [ обучават децата на майчин 
са записани 50 деца - 34 в Боси- български и на сърбски език, 
леград и 16 в Райчиловци, а във прЧ ™ето сами си избират 
ведомството в града пребива- подх°ояща литература и 
ват и 33 деца под 6-годишна УчебниЧи’ «азва Глигорова.

■лкои лекари, даже и специалисти, да останат без 
пабота каза д-р Миряна Цветанова, специалист 
-педиатър, по повоРд предложеното решение за ФОРМР“™ 

права и задължения, както и на Здравен дом, и подчерта, че салос „
заетите в него работници, институция искат да направят хора, жа°'ш™в™ ™ ‘ 
Предварително УС на Здрав- Щ ^ ч?дейността му ще бъде
о"е^Рн7РбИосЛиле“реаНдИсекия фи^псирамот фината, кметът Владимир Захариев 
отделяне на оосилеградския ■>' '' когато става дума за работата на
Здравен дом от състава му и е ^^ирапите и останалите му служби, трябва да се 
сформирал комисия с предста- ^ „^едвид не сам0 броят на жителите и пациентите, 
вители на двете ведомства, ко- ; ко и географското положение на общината и отдале- 
ято изготвила документи за чеността й от по-големите здравни ведомства. - Никои 
разделяне на имуществото и на от сегашните специалисти лекари и зъболекари, както и 
съвместните права и задълже- тези, които сега са на специализация, няма да останат

без работа, каза той и оповести, че е възможно да бъде 
спряна само работата в амбулаториите в ьранковци и

Отборниците приеха реше
ние за формиране на Здравен 
дом в Босилеград. Новосфор- | 
мираното ведомство, което в 
момента е в състава на Здрав
ния център във Враня, ще прев
земе цялото имущество, всич
ки

възраст.
От тази година предучилищ- събираха по толкова деца, обу- 

ното обучение стана задължи- чениет0 за тях провеждат та- 
телно за всички деца, навърши- мошните учители, 
ли 6 години. Учебните занятия в тези па-

ния до 30 юни тази година.
На заседанието бе назначен 

и временен Управителен съвет 
на Здравния дом, чиято основ
на задача е да приеме статут и ^ назначен примариус д-р “Слога”, е преместено в поме- 
годишна програма за работата кру„ Накев, сегашен управи- щенията на това предприятие 
на ведомството. В състава на тел на вед0мството. на улица “Добродолски поток”
временния УС са двама пред- 00 Прие и петия ребаланс на б.б. Отборниците приеха и ре- 
ставители от редовете на зае- бЮдЖета за 2006 година, мре- шение, според което “Услуга” 
тите - д-р Роза Чипева, специа
лист по обща стоматология, и 
Верица Анастасова, медицин
ска сестра, както и 3-ма члено
ве, предложени от страна на 
ОС - Тоше Александров, Ми-

жата на подведомствените учи- ще се занимава и с търговия, 
лища в състава на Основното гостилничарство и други дей- 
училище “Георги Димитров” в ности.
Босилеград, решение за изме- На заседанието бе назначен 
нение на седалището на кому- и нов Училищен съвет в боси- 

_ „ „ налното предприятие “Услу- леград ската гимназия,
одраг Якимов и Драган Раден- га„_ к0ет01 след кат0 се обедини 
ков. За изпълняващ длъжнос
тта директор на Здравния дом

П.Л.Р.
с общественото предприятие

№>'■IРеагиране

Половинчата информация
(„Младенобич е нов - стар собственик“, „Братство“, бр.2108)

автобусите,
оказва безплатни услуги за пре
воз на футболисти, атлети, шах
матисти, фолклористи, болни и 
на всички други, които поискат 
помощ от Общинската скупщи
на в Босилеград.

В текста никъде не се посоч
ват заслугите на председателя 
на общината Владимир Захари
ев, който, след като Агенцията 
за приватизация анулира дого
вора за покупко-продажба, пос
редничи да бъдат осигурени 3 
500 000 динара, с които пред
приятието купуваше нафта и ав
точасти до новия аукцион, а от 
осъществените приходи дава
ше заплати на работниците. Не 
се посочва и заслугата на кмета 
при ускореното провеждане на 
втория тур на социалната прог
рама, която беше изготвена за 
твърде кратко време и която 
мина през всички компетентни 
институции. Парите са подси
гурени и се очаква работниците 
да си ги вземат през първата 
половина на септември. Ясно е, 
че тези пари не са им дадени, а в 
текста се посочва, че са ги взе-

Остава на читателите да пре
ценят дали трябва да се оказва 
подкрепа или да се затруднява 
работата на предприятието, ко
ето от първата приватизацията 
насам редовно плаща всички 
обществени приходи, редовно и 
навреме поддържа съществува
щите линии и редовно изплаща 
заработките на работниците.

- Освен в Босилеград и Рай- ралелки в Босилеград и в 
чиловци, в момента на терито- Райчиловци се провеждат все- 
рията на общината има още ки делничен ден от 8 до 12 часа, 
тридесетина деца, които пора- а всяко дете трябва да се учи в 
ди отдалеченост не са в състоя- тях най-малко 6 месеца, 
ние да следят предучилищното Малчуганите на възраст от 3 
обучение, казва Любинка Гли- до 6 години пребивават в гра- 
горова, директорка на детската дината от 7 до 15 часа. За храна 
градина. Ведомството е длъж- и останалите услуги родители- 
но там да сформира отделна те плащат по 1000 динара на 
подведомствена паралелка за месец, 
предучилищно обучение при 
условие че има над 5 деца. Тъй на работят 12 души, 6 от които 
като в началото на тази учебна са възпитателки. 
година в нито едно село не се

Заради обективното инфор- понеже от първата приватиза- 
миране на читателите на вее- ция на предприятието - на 30 
тник “Братство”, даваме ко- септември 2005 година, до днес 
ментар и предоставяме част от всеки автобус е тръгнал точно в 
съдържанието на разговора, определеното си време и всич- 
която не е публикувана в текста ки линии са поддържани, освен 
на Вашия журналист Петър една, която е спряна поради оп- 
Рангелов, а всъщност той го во- равдани причини, а на пътни- 
ди с отговорните в предприяти- ците е оказана услуга.

Когато става дума за “по- 
В текста се казва, че Общин- мощта” на новия собственик, 

ската скупщина е дала шест ав- факт е, че с първото купуване на 
тобуса на “Автотранспорт”, с предприятието той е наследил 
което тя пряко помага и про- правата и задълженията от До- 
дължава да помага новия соб- говора за ползване на автобуси- 
ственик, а че с нищо не са по- те, подписан по-рано, а е вали- 
добрени условията на превоза, ден и след приватизацията. От 
Не се казва обаче, макар че това 14 март 2006 година до 10 ав- 
е факт, че автобусите са дадени густ 2006 г„ Младенович не бе- 
за ползване с договор, подпи- ше собственик на предприятие- 
сан преди приватизацията на то, така че не е можал да бъде и 
предприятието, когато не е би- подпомаган. През този период 
ло известно кой ще бъде негов собственик беше Акциониият 
собственик, и това въз основа фонд на Сърбия. Оказвана 
на решение на ОС. За по-ната- се оказва помощ на гражданите 
тъшното ползване на автобуси- в общината, понеже им се дава 
те се чака ново решение.

предприятието

ето.В момента в детската гради-

Л.Л.Р.

00 на СУБН0Р 

ознаменува 8 септември
Общинската организация на Съюза на бойците в Босилеград ознаме

нува 8 септември, датата която допреди 5 години се празнуваше като 
Ден на освобождението на Босилеградска община.

Покрай членовете на ОО на СУБНОР на тържеството в училищния 
стол присъстваха и граждани, представители на общината и на Радио 
Босилеград, което на този ден преди 8 години бе пуснато в ефир. В рам
ките на тържеството, председателят на Съюза на бойците в общината 
Драган Тодоров изнесе слово за освободителната борба в Босилеград- 
ско по време на Втората световна война. На най-заслужни членове на 
организацията и на граждани, дали особен принос за запазване на тра
дициите на НОБ и за реализация на акциите на ОО на СУБНОР бяха 
връчени грамоти.

е и

възможност да пътуват към 
Казва се, че условията на вътрешността, за където само 

превоза с нищо не са подобре- “Автотранспорт” има регио
ни, което е съвсем нереално, трирани линии. Понеже ползваП.Л.Р.

ли.
Две решения за пътния транспорт НИ на едногодишно ползване на автопревоз- 

вач, който поеме да поддържа линиите Боси
леград - Белград (два пъти на ден), Босилег
рад - Ниш, Босилеград - Чукарка, край сръб
ско-македонската граница, и Босилеград - Со
фия.Превоз кьи селатат^штжшшттшш

мд “капямя0 0ТКТ рейсови линии Босилег- дат включени и местните общности делата. ™ оказват безплатни Услу-
Ца' Босилеград - Горна Любата Второто решение се отнася до критериите, ™ на 0С’ преди всичк° «а "Ревозват футбо-

н д д д еме разходите за гориво. В.Б.

Стойне Николов,
директор на “Автотранспорт”
Райно Илиев,
председател на Самостоятелния 
синдикат в “Автотранспорт”
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В навечерието на празника на общината

Има какво да се отчете
По-малко от една седмица да се направи и помпена стан- улиците “Косовска” и “Вид

ни дели от първото честване на ция, а канализацията трябва да лич” и е построена потпорна 
новия патронен празник на об- мине под магистралното шосе стена на ул. “Сутйеска”, уреде- 
щината - Малка Богородица, и жп линията.
Всеки такъв празник е повод за

но е пространството пред 
В Белеш е решен и проб- спортната зала, а предстои 

правене на равносметки в раз- лемът с дъждовните води, кои- асфалтирането на пътеката
то години наред правиха щети около нея.

Имайки предвид компетен- на жителите. За тази цел е из- * Какво е направено изв-ьн

ние най-много е било анга- по който водата се насочва в Р 
жирано в комуналната област. Лукавашка река. В самия град 
Ръководителят на отдела за ко- е завършена канализацията

лични области.

- В местните общности са 
поправени общо 9 пътни насо- 

„ ки: от Жслюша до гробището в
мунално-жилищна дейност около спортната зала и са пое- лукавица (около 3 км), Боров- 
Михаил Иванов по този повод тавени предвидените хидран- ск0 ‘поле‘. Борово . Скървсни-

ти. Общо за две години са ин- ца (,, км) б00 м „а пхода „ с. 
През 2005 г. и през измина- сталирали около 5 км канали- Ба йе_ окшш ,км към махала 

лия период от тази година зация, което струва около 40 Голеш в Г Невля Местните 
Общинската управа бе твърде милиона динара.” пътища от Пъртопопинските
активна в комуналната ин- *Миналата година много воденици до Мъзгош, Бребев- 
фраструктура. В сътрудничес- уЛици д града вяха разкопа- ница и Пъртопопинци са за- 
тв0 Щественото предприя- ни, поради подмяна на во- вършени изцяло (И км), 
тие Комуналац" завършени са допроводната мрежа. На 
много работи върху канализа- някои от тях все още не е 
ционната мрежа в града, подновена асфалтовата 
Преди всичко довършена е настилка. 
пречиствателната система и е 
засилена нейната мощност, с 
което е

- Тази и миналата година то събират млякото в отдале- 
компетентните служби работе- чените села, даваме пари за 

върху довършава- гориво. За добрите ученици и 
нето на определени проекти, студенти редовно обезпечава- 
финансирани от дарения. Въ- ме 36 стипендии от общинска- 
зобновена е работата на 
Сдружението на дребните 
предприемачи в града, което е те са следните: ще инста- 
технически оборудено и има лираме ново осветление от 
всички условия за успешна града до крайградските сели- 
работа. В самата общинска ща, а тези дни трябва да за- 
управа е направено също мно
го за подобраване на работата сградата на общината. Твърдо

сме решили най-после да

изтъква:

ха главно

та хазна.
Що се отнася до плановете,

поправен е пътят от Желюша 
до Бански дол, направен е път 
и до Паметника, който също е 
възобновен.

Към това да добавим, че во- 
значително

почнат поправките върху
- В момента приключват 

поправките на улиците “Бора доснабдяването 
решен най-важният Станкович”, “Десанка Макси- ще се подобри тъй като е за- 

проблем на жителите на близ- Мович”, “Вук Караджич”, вършен още един бунар в ком- 
кото селище Белеш - премах- “Борческа”, “Христо Смирнен- плекса “Ивкови воденици”, а в

и оказване на услуги на граж
даните. Направена е стан- уредим и главната улица в 
дартизация на документите, града, нещо което никой досе-

ната е непоносимата миризма. нски” и “Бошко Буха” на които хол са паботите въоху свъозва- което е Условие за Д°бра и га не се осмеляваше да 
В момента се провеждат рабо- “ подмененТводопроводната недочу е резервоара край ма- еФикасна Ра^тана електонна- направи. Ще бъдат завършени 
тите нъпху кянапизачионата Д ®, водопроводната нето му с резервоара край ма та сисхема. Проведено е и обу- работите, свързани с канализа-
мрТежа вРсело ГрадинъТправи ^ел" а^цГо ас и че™е на *адРите’ в™ ТОва ЦИЯТа В ГрадИНЬе’ “
се хппехтпл с който каня пича- , Р ояха изцяло ас направен е резервоар за вода и п0 програмаТа за подкрепа на направи канализация и в Лука-
пията о^долотогГот доашопшя след кат0 и там ^ водопровод за училището в общанИте в Източна Сърбия. В вица, а на зеления пазар пред-
пдох™ се свърже?доГска Хапроведени определени рабо- Трънски Одоровци, както и ата на в сел0 стои строеж на сграда, пред-
преход ще се свърже с градска ти върху водопровода. За- чешма в с. Смиловци. В И мес- Желюша и в подведомствено- назначена за административ-

то училище са монтирани ни и управителни нужди на па- 
съоръжения за парно отопле- зара. Сиреч със същия темп 
ние. Посредством Про-кредит продължаваме до края на го- 
банка е обезпечен кредит за дината, стига да има хубаво 
селското и дребното стопан- време, подчертава замес- 
ство. За производителите на тник-кметът. 
мляко сме обезпечили допъл-

та и с пречиствателната систе- вършени са улиците “ЮНА” и тни общности е разширено 
ма. Същевременно и в село “Георги Димитров” в Белеш, уличното осветление и е мон- 
Желюша се работи усилено
върху прокарването на канали- ТИЛКа е сложено и ново освет- зала в града, 
зацията и свързването й с ление, а тези дни трябва да бъ- 
пречиствателната система. Тук де завършен и мостът над Лу- и планове до края на годината 
става дума за около 3,5 км. Да кавашка река в нейното питаме заместник-кмета Васко 
напомня, че в Желюша трябва продължение. Поправени са Алексов:

на която освен асфалтова нас- тирано ново около спортната

За останалите активности

нителна премия, а на тези, кои-

Отбелязан Денят на детската градина

“ К! п а° н а зъ б ките”КЗТа Игра на зъбките

Смедерево комисия, съставена от ек- читедно добро сътрудничес- 
сперти за развитие и подобряване ра- тво с тази служба, 
ботата в предучилищните заведения, -Срещите във Върнячка ба- 
прие нашия проект като един от ня са регионални. Освен вас 
най-добрите. Това стана посредством имаше ли други участници с 
Съюза на сдруженията на възпитатели- подобни проекти? 
те на Сърбия, като от 100-те предложе
ни проекта от цяла Сърбия бяха избра- дение от Алексинац. Но бих 
ни 33. Този факт бе повод на десетите изтъкнала, че за нас възпита- 
срещи на възпитателите ( подобно на телките и за заведението въ- 
срещите на просветните работници) обще, беше чест и привиле- 
във Върнячка баня ние да представим гия да се представим по този

начин, на който могат да ни 
Величкова и колежката й Перка Ге- завиждат и по-голями градо- 

оргиева с помоща на СО и малка бро- ве. И за да не остане всичко 
шура представили проекта или както те това само във формата на 
скромно го наричат собствения си про- брошура, решихме да напра-

ш
..... •. . _Ш,гт Р

-Да, предучилищното заве-ш■щ

това, което сме направили.
Гордана Величкова, Нена Маринкович Ра- 
дованович и Елизабета Георгиева

: -'

, „ _ та Георгиева я нарече “танана” (тънич-
фесионален труд. Презентацията пре- вим книжка. В настоянията ни да реали- ка, Значениех0 на книжката е още

На 8 септември детската градина в по-голямо, защото е печатана и издаде;
тващите възпитатели, които търсили директорката 1^ладжана У1в<шов<1, какI о р едно малко градче където финан 
СО-то и брошурата, за да ги ползват в и редица други хора с добра воля и раз- совите ВЪЗМОжности са много по-малки

бирание. Така се роди тази малка книж- отколкото „ Белград, където всичко е 
-Този толкова голям интерес ни даде ка, която може би ще стане и учебник на едаа ръка ра3сТОяние”, истъкна на

съветник Не-

Димитровград чества своя празник. По 
този повод във ведомството се състоя 
малко тържество, което бе използвано 
за промоция на една тъничка, но много 
интересна книжка със заглавие “Игра 
на зъбките”. Още по-интересното е, че матургия
нейният автор е възпитателната Горда -Защо"Игра на зъбчетата", а не нещо зъбките” и които сега са във втори клас, 
на.й?личкова' _„ друго? книжката е мил спомен от детството.

Толкова креативн -Защото в рамките на акцията “Със Малкият ни град пък има повод да се
^7Г^™нГм^'н”.*.Гр™.Т: здрави зъби в 21 век" »-р Алекса Радев, 
ванович. А ето какво ни каза авторката 
във връзка с идеята за това начинание.

- През октомври миналата година в

работата си.

идея да започнем да пишем и стихчета за малчуганите на предучилищна въз- 
по темата и да правим определена дра- раст. За децата, които участваха в мал

кото театрално представление “Игра на
промоцията просветният 
на Маринкович Радованович.

На тържеството по повод празни 
на детската градина и промоцията н 
книжката присъстваха представител 
на общината и хора от детските град 

Пирот, Бабушница, Бела паланкагордее, понеже от създаването на дет- 
специалист по детска превантивна сто- ската градина досега за пръв път се пе- 
матология, просто ни даде задача и ние чата такава книжка, изтъкна авторката 
да се включим в нея. Нямаше начин да Гордана Величкова, 
не го направим, тъй като имаме искпю- “И макар че редакторката Елизабе-

ни в 
Ниш.

А-Т-
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Новата учебна година в Сурдулица Решение на Училищния съвет в 
босилеградската гимназия____Старт без по-гопеми нередности Вепичков 

избран за 

директор
В основните училища на те- по един във всеки клас. 

риторията на Сурдулишка об- Както посочи просветният 
щина през новата учебна годи- инспектор в Сурдулица Зоран 
на ще се учат над 1950 ученици, Димитриевич, в началото на 
около 200 от които са първола- новата учебна година не е има- 
ците. Най-много ученици - око- ло особени нередности, което 
ло 1800, има^ в трите градски ще рече, че учителските колек- 
училища - Вук Караджич”, тиви са добре подготвени за 
“Иован Иованович Змай” и безпрепятствено 
“Пера Мачкатовац”, в учили- обучение, 
щето “Бошко Буха на Власина - Изключние правят няколко 
Округлица - 140, докато родители, предимно от ромски
най-малко в училищата в Бо- произход, които все 
жица - 18 и в Клисура само 8 -

Стоян Величков, гимназиален 
учител по история, е нов дирек
тор на гимназията, решиха чле
новете на Училищния съвет на 12 
септември. Чрез тайно гласуване 
кандидатурата му беше под- 
крепена от 7 от общото 9 членове Стоян Величков е 
на съвета, 2 гласа получи Виолета роден през 1949 година 
Александрова, преподавател по в Паралово. Завършил 
химия, а кандидатурата на Пене е история във Философ- 
Димитров, преподавател по бъл- ския факултет в Ско- 
гарски език, не бе подкрепена от пие. От 1973 година е 
нито един член на съвета. преподавател по ис-

Освен тях в конкурса участва и тория в босилеградска- 
досегашният директор Антон ха гимназия.
Тончев, който се изтегли “от 
надпреварата” още на заседание
то на Учителския съвет в училището. Тогава 17 учители, от общо 
25, подкрепиха кандидатурата на Александрова, докато Велич
ков получи 5, а Димитров 2 гласа.

Решението на Училищния съвет ще бъде предоставено на 
просветния министър Слободан Вуксанович, който в срок от 30 
дни трябва да се произнесе дали подкрепя или не решението на 
съвета. Доколкото той не се произнесе в определения срок, счита 
се, че е съгласен с решението на училищния съвет.

и качествено

още не са 
записали първолаците си. Ще

..... •• '
По повод 150-годшшшната от раждането на Никола Тес
ла за 50-ина най-добри ученици в VII и VIII клас в Сурду
лица беше организирана еднодневна екскурзия до столица
та, където обиколиха музея на този великан. Средствата 
за това подсигуриха Власинските водоелектрически цен
трали, които работят в състава на Икономическото дру
жество “ДжердапПодсигурени са средства и за награ
ди за най-добрите ученически литературни 
рисунки, посветени на великия изобретател, а малчугани
те от Сурдулица ще гледат спектакъла “Приказката за 
електрицитета” в изпълнение на детския театър “Пино- 
кио” от Белград.
Общинският отбор на ДСС в Сурдулица подари компютър 
на подведомственото основно училище в село Масурица. 
Подаръка беше връчен от Предраг Милошевич, съветник в 
общинския парламент.

Зоран Димитриевич

се опитаме, без да посягаме 
към глоби, да ги убедим да го 
направят в най-скоро време, за- 
щото това е в интерес, преди 
всичко на техните деца - каза 
Димитриевич. По думите на 
инспектора все още липсват 
квалифицирани преподаватели 
по английски език, което също 
се очаква да бъде решено спо
ред закона.

съчинения и

В. С.Б.Д-М.

В основното 
училище в 
Бабушница

Звонци П.Л.Р.

Бабушнишка община получи 
средства от НИП_____“Училищата на ръба 

72-ма на оцеляването” 

първолаци Над 500 хиляди 

евро за реализиране 

на проекти
В Основното училище “Братство” в с. Звонци това лято се 

проведе 50-та поредна акция “Училищата на ръба на оцелява- 
В Основното училище “Дес- "ет0” °Рганизаторът на проявата - едноименното сдружение от 

пот Стефан Лазаревич” в Ба- Ниш’ наф-°явало юбилейната на акция да се проведе в Бабуш-
бушница тази година са записа- нишка община’ заЩ°Т0 именн° оттУ*. °т <=■ Бердуй, преди осем и

половина години тя и тръгнала.
Пред децата от звонското училище с подбрани детски стихот

ворения се представиха поети от Ниш и Бабушница, както и 
артисти от Кукления театър в Ниш. На учениците и училищния 
колектив гостите

ни 72-ма първолаци. 59 от тях 
се учат в централното учили
ще, а 13 в подведомствените му 
училища в селата. В централ
ното са сформирани 2, а 7 са 
паралелките на първолаците в 
селата.

Координационното тяло на Правителството на Сърбия 
одобри средства от Националната инвестиционна програма 
(НИП) за реализиране на няколко проекта в Бабушнишка об
щина. За доизграждане на водопроводната мрежа в МО 
Драгинац ще бъдат отпуснати 6 839, за изграждане, поправка 
и уреждане на местни пътища в МО Горичинац - 1 1 689, в МО 
Драгинац, за същата цел са запланувани 36 721 евро. За пос
трояване на няколко други местни пътища ще бъдат похарче
ни 403 266 евро. За купуване на 75 компютъра за основните 
училища в общината - 31 500, а за 28-те за средните училища - 
11 760, за парен котел и други съоръжения за Дома на учени
ците - 13 636 евро.

Одобрени са и средства за реконструкция на Здравния дом, 
но сумата за тази цел още не е оповестена.

раздадоха подаръци.
В ОУ “Братство” в с. Звонци през тази учебна година се учат 

общо 58 ученици. Б. Д.
В това училище се учат общо 

681 ученици. Сказки за пчеларитеБ.Д.
Асоциацията на частните предприемачи - Сдружението на 

пчеларите от Димитровград ще организира утре сказки за 
своите членове. Темите, по които ще говори известният спе
циалист по пчеларство Зарко Илиев от Ниш, са: "Подготовки 
на пчелите за зимата”, “Отглеждане на матка и сформиране 
на рояци”, “Заболявания и лечение на пчелите “. Сказките ще 
се проведат в залата на Общинската скупщина с начало в 15 
часа.

В бабушнишката гимназия 
е първи клас се записаха 
25-ма ученици в една пара
лелка. Във втори клас има 
две паралелки и общо 26 
ученици, в трети са също 
две с 41 и в четвърти две с 
40 ученици.

Б.Д.
А.Т.

Продължават крамолите в Радио Бабушница

Чакат още една присъда
Общинският съд в Бабушница произнесе присъда не могат да изхвърлят работниците и да затварят ра- 

в полза на петима журналисти и техници в местното диото. Това е страшно, безпрецедентно...”, подчерта 
Радио, но директорът на Дома на културата (в рам- Стойкович. Журналистката Йелена Чирич 
ките на който работи и радиото) Властимир Нико- “Не сме на страната на нито една политическа гру- 
Дич не им позволи да продължат работата и обжалва пировка и няма място за политизиране на обстанов- 
присъдата пред второстепенния съд. Той твърди, че ката. Не искаме да бъдем пионки в ничия политичес- 
зад него стои мнозинството отборници в местната ка борба, само желаем да се върнем на работните си 
скупщина, начело с председателя на този орган Дра- места.”
ган Костич. Другата политическа групировка, която Понастоящем Радио Бабушница излъчва предим- 
за ле™тимен председател на скупщината смята Ни- но музика. Освен главният редактор Славко Златко- 
колаича Стойкович, осъжда постъпките на Власти- вич в радиото работят двама новоназначени млади 
мир “иколич и на противоположната политическа хора. Петимата журналисти Йелена Чирич, Драгана 
страна. По думите на Стойкович, дори и да е вярно Накова, Милян Славкович, Драган Златанович и Йо- 
твърдението на Николич, че го подкрепя мнозин- ван Петрович са принудени да чакат поредна съдеб- 
егвото в скупщината, то не оправдава неговите пое- на присъда, 
тъпки. “Нито директор, нито общински съветници

казва:

:;с. ■ :

,у\ .'

Обезправената петорка пред сградата 
Дома на културата

наБ.Д.
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Днес приключва литературният пленер „Сичево 2006" Готви се нов 

“Балкан 

театър фест”
“КатопЛа 

$ег1нса” на 

Михайло Пантич Първият човек на димитровградския теа
тър “Христо Ботев” Делча Гигов оповести, че 
и тази година ще бъде проведено мероприя
тието “Балкан театър фест”. Според предва
рителните планове, във фестивала би трябва
ло да участват общо 14 театри и то по 7 от 
Сърбия и България. Проявата ще продължи 
от 16 октомври до 10 ноември. Кои точно те
атри ще се представят на димитровградската 
сцена ще бъде известно след броени дни.

* + *
Театърът “Христо Ботев” миналия петък 

гостува в българския град Костинброд, къде- 
то изнесе представлението “Хамлет в с. Дол
на Пъскашия”, а повод бе Денят на тази об
щина. Димитровградчани са изключително 
доволни от приема на публиката, както и от 
гостопримството на кмета на Костинбродска 
община.***

Алсксич, 
Иван Цвс- 
тяновичи 
Велимир 
Костов, 
който е до
макин 1Ш 
тазгодиш
ния лите-

Писателят и литературовед Мнха- 
ило Пантич е лауреат на наградата 
“Кашопба ЗегЪюа”, която от години 
се присъжда на някой писател за съв
купното му литературно творчество. 
На литературната вечер, провела се в 
четвъртък вечерта, председателката 
на журито Вида Огненович връчи 
наградата на Пантич. Предишната 
вечер известният поет Добрица Ернч 
получи наградата “Микина чаша”.

В 16-ия пореден литературен пле
нер в Сичево участваха 12 автори от 
страната и чужбина: Емил Андреев 
от България, автор на наградения 
роман “Стъклената река”, Габор 
Чордаш от Унгария, директор на 
Издателска къща “Еленкор”, Мая 
Новак от Словения, Костас Валетас 
от Гърция, Желько Букулияш от 
Хърватия, Душко Новакович от Чер
на гора, Васил Тоциновски от Маке
дония и авторите от Сърбия: Михаи- 
ло Пантич, Добрица Ерич, Деян

От откриванеторатурсн 
пленер.
Писателка
та Дара
Секулич от Източно Сараево бе 
гост в пленера.

Литературните творци се срещ
наха с колегите си от Ниш и госту
ваха в ОУ “Иво Андрич” в Ниш, в 
което бе представена антологията 
с поезия за деца "Всичко което 
растне би искало да пее" в издание 
на "Братство". Гостите от пленера 
посетиха и гр. Власотинце.

на пленера

Монография за пленера
По повод 15-те години на литера
турния пленер в Сичево Нишкият 
културен център и авторът Горан 
Станкович подготвиха монография, 
която съдържа избрани творби на

До края на годината театърът “Христо Бо
тев” няма да увеличи репертоара си с ново те
атрално представление. Димитровградчани 
са поканени да изнесат миналогодишното си 
представление “Нишан” в Лесковац. Датата 
на гостуването още не е уточнена.

участници в пленера, техни впечат
ления и снимки. В книгата е публи
куван и научният труд на Спас Кру- 
мин със заглавие “Зелените спирали 

; на рода Рамонда”. Б.Д.М. Т.

-. ■
Михайло Пантич

2и1и Шагпоге питах нещо.- Тате, за какво да пиша? - запитах го вед
нъж, докато кръстосвах нервно из къщи и го застиг
нах до кухненската врата да преодолява безкрайното 
разстояние между антрето, банята и дневната. Винаги 
пишех в последния момент, когато всички срокове ве-

ресвал, нейната леко разкрачена, предизвикателна 
походка, широката й, едроока, едрозъба усмивка, така 
че напълно спрях да чета програмата на телевизията, 
баща ми го правеше вместо мен, но не приключи са
мо с това, започнах да чета и книгите, които ми пре
поръчваше... Когато излъчиха радиопиесата ми „Сле
добед“, само хвърлих един поглед на добре познатите 
вестникарски критики, но затова пък съвсем сериозно 
изслушах забележките на баща ми за морбидността. 
Въпросът му - с какво право затварям една девойка 
вкъщи за цяла година - ме уязви повече, отколкото ми 
се искаше да призная. Всъщност ми спря дъха, почти 
буквално, опитах да се защитя-- Но, тате - казах аз, - 
тук става дума за литературен образ.- Все едно, тряб
ва да уважаваш героите си. Особено нея, тя е девойка, 
при това поетеса.- Знам, но...- Никакво но. Посочи ми, 
моля те, някой пример от сериозната литература, 
подчертавам, от сериозната литература - остави ги 
твоите Писаревци и Дамяновци - посочи ми кой, къде 
и кога е унижавал своите герои. Може би Достоевски, 
или Юго, или пък Дикенс? Кой от тях, кажи ми искре- 
но. Извинявай, но ти унижаваш героите си!Не отгово
рих нищо. Бях чел твърде отдавна изброените писате
ли, а някои от тях дори не бях ги чел. Освен това аргу
ментите на баща ми бяха необорими, изречени по 
най-убедителен начин. В зряла възраст попаднах под 
влияние на баща си. Не знам дали става въпрос за ня
какво наваксване, не знам също така дали това е за 
добро... или, може би, за лошо...Всъщност разказвам 
ви всичко това, за да отложа колкото се може по-дъл
го неумолимия факт. Баща ми се смаляваше. Не бих 
казал, че става въпрос за инфантилна регресия, за как- 
вато бях чел някъде, макар че не съм наясно какво 
точно означава тя, а точно обратното, баща ми се 
смаляваше, но духом си оставаше все същият, дори 
нещо повече, дявол да го вземе, той ставаше още 
по-умен. Някогашната му отнесеност, зад която на 
практика се криеше неумението му да се сближи с мен 
и да ми се посвети, тази отнесеност, която бе харак
терна за него по времето, докато работеше усилено, 
се бе трансформирала в истинска мъдрост, в концен
трация, за която всички неща наоколо, дори и аз са
мият, бяха станали кристално ясни. Баща ми извися
ваше духом, лекуваше убогия свят край себе си. Пре
върна се в олицетворение на реда, вече не можех да 
спя колкото си искам, в ранни зори заставаше до лег
лото ми, повлякъл след себе си дрехите на големия си 
син - и едва тогава, по този контраст, - можеше да се 
изтегне цял в обувките ми - виждах колко е малък 
всъщност, по-мъничък от всички тролчета, хобити и 
джуджета, съвсем, съвсем миниатюрен-Напомняше 
ми за задълженията ми. Бе достатъчен само един пог
лед и аз вече знаех какво трябва да направя. Чудак и 
мълчаливец, обикновено проговаряше едва когато го

(Снимка с баща ми)
Понякога искам да видя баща си. С годините той се 

смалява. Някога, докато все още бе голям - да кажем, 
какъвто съм аз днес - всичко си течеше, както си му е 
редът. Баща ми идваше и си отиваше, смееше се, но
сеше ми подаръци, ходеше на мачове, разказваше- и 
после, не бих казал внезапно, отначало незабележимо, 
а след това все по-видимо и очебийно, започна да се 
смалява - не да крее, защото продължаваше да из
глежда добре, а да става все по-малък. Известно вре
ме се правех, че не забелязвам, но един ден и самият 
той, като се появи на вратата на апартамента ми в 
обичайното си време следобед, ми съобщи без капка 
разочарование, че са го уволнили. В магазина за инва
лидни стоки, където бе работил няколко десетилетия, 
вече не се виждал от щанда.На сбогуване му подариха 
ортопедични обувки с много високи ходила, каквито 
носят сакатите с единия крак хора, които като обуят 
лявата или дясната обувка, според това къде е недъ
гът, изравняват дължината на краката си и ходят нор
мално. Е, баща ми носеше две такива обувки. В пър
вите дни пристъпваше доста тромаво, след това все 
по-уверено и по-уверено, докато накрая дори се научи 
да върви безшумно по килимите из къщи и за няколко 
месеца като че ли нещата си останаха непроменени. 
Но смаляването продължи. Баща ми не му обръщаше 
внимание, естествено престана на излиза навън, но се

че изтичаха- вярвах, че темите ще ми паднат някак от 
въздуха, ще ме връхлетят от нищото. Понякога този 
метод проработваше, друг път - не_Мълчеше, помис
лих си, че не иска да ми отговори. Миг преди да пов
торя въпроса си, дойдоха думите му:- Е, това би тряб
вало сам да решиш. Всичко е достойно да бъде описа
но, само зависи от това, колко усилия, фантазия и 
енергия ще вложиш в света, който искаш или не ис
каш да пресъздадеш. Всяко нещо струва точно толко
ва, колкото си готов да платиш за него - ни повече, ни 
по-малко. Понякога ти се струва, че няма за какво да 
говориш, но това е само временно. Онова, което си 
струва да се каже, ще бъде казано.И макар че всъщ- 

отговори нищо конкретно, тембърът на 
гласа му ме ободряваше. Добре е от време на време 
някой друг да ти даде кураж. Ако сам си бях отгово
рил по този начин, щях да го сметна за напразно хабе
не на думи, щях да реша, че определено нямам какво 

Но след като чуех успокояващия глас на ба
ща ми, аз се замъквах в стаята си и накрая някак си все 
пак потръгваше.А когато вече стана толкова малък, 
че смаляването му напълно спря, започнах да го губя 
из къщи. Виках го, но гласът на баща ми бе по-тих и от 
шепот. Можех да го доловя само от най-късо разстоя
ние само ако приближах дребното му телце към ухото 
си. Страхувах се да не го стъпча по невнимание. Опи
тах се да реша проблема, като открих в килера детски 
те си играчки- Макетът на един замък имаше доста
тъчно пространство, за да осигури удобен живот на 
баща ми_ Сложих и прибори за хранене, тоалетни 
принадлежности, дори и малка каляска, но баща ми 
никога не е искал да бъде крал- Забравих да спомена, 
че в младостта си баща ми бе запален рибар- Исках 
да напълня ваната с аквариумни рибки и да го върн 
към някогашното му забавление, но се отказах, упла 
ших се да не се подхлъзне и да се удави. Въпреки вси 
ко баща ми не склони да се застави на едно място, пад 
мой надзор. Съвсем се отчаях, толкова време гуо . 
докато го открия- ръкописите ми гниеха недокосна 
в чекмеджетата. Често се случваше да се залута 
библиотеката и да потъне сред книгите, веднъж го 
мерих в коша за пране, където бе паднал и не може к 
сам да се измъкне- Едва по-късно открих, че все 

има любими места, и постепенно научих къде

ност не ми

да кажа.

справяше превъзходно със ситуацията, поправи вкъ- 
всичко, което можеше да се поправи (кранчета, 

брави, електроуреди...), а когато те свършиха, просто 
си седеше, четеше вестници, решаваше шахматни за
дачи, гледаше телевизия, попълваше кръстословици, 
изпращаше отговори на всички възможни игри с наг
ради, следеше успехите и неуспехите на любимия ни 
отбор, ядосваше се и ликуваше, и какво ли още не, 
днес и без това съществуват безброй начини за пилее
не на времето.Информираше ме за всички важни ста
тии във вестниците, за всичко интересно по радиото и 
телевизията, филми, спортни предавания, концерти... 
С течение на времето започнах безпрекословно да се 
доверявам на вкуса му, вече не обмислях какво, как и 

струва да се направи, имах доверие в баща си, 
безброй пъти се бе потвърждавало, че мислим и пла
нираме по един и същи начин. Веднъж, не веднъж, а 
много пъти се е случвало да подчертае някое съобще
ние във вестника и да ми каже: днес в програмата има 
такова и такова състезание, а аз наистина съм смятал 
да гледам това състезание, просто ми е било интерес
но - тази вечер ще дирижира Караян, а на мен наисти- 

и видя как дирижира Караян -

щи

кога си

си
време мога да го открия._(Край вкое

брой)

следващия брей)(Край вна ми се иска да чуя 
днес има филм с Лайза Минели, а аз винаги съм я ха-
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[Исторически очерк| търси в прабългарския израз ЧъРъ БъТъ - цар 

(първенец, вожд) бате (по-голям мъж) - достиг
нало до нас като “Цар Бат(е)” и “чорбаджия”,

Представяме ви накратко 
най-известните български 
манастири (2)“Цар Петър” 

парола за 

българската 

държавност

название за вожд напълно естествено за пред- 
книжовните прабългарски именно-говорни тра
диции. Например кан Аспарух е наречен на юго
западния, пети регион на Велика България, кой
то той управлява: ШъБъ РъЮКъ - пети окръг. 
От този период с широка известност се ползва 
името Бат Баян, който стои начело на втория 
регион, от дясната страна на вихтуна: ЙОНъ 
РъЮКъ - втора област.

Ето как още в далечния седми век кан Кубрат 
(ЧъРъ БъТъ), с днешно звучение Цар Бат(е), 
възкресява голяма българска държава, която не 
само, че не загива под ударите на страшните ха- 
зари, но дава начало на други държавни образу
вания в различни посоки на света, някои нарече
ни също България, като Волжко-Камска Бълга
рия и Кавказка Балкария. Кан Аспарух (680 - 700 
г.) пренася една от тези български държави от
сам Дунава през 681 год., която е предшестве
ник на днешна България.

Три чутовно епични въстания организират 
българите, за да отхвърлят византийския гнет и 
да освободят поробеното си отечество след па- 

Световните империи на титаничните градове дането на Дунавска България под ромейска 
Рим и Константинопол (Византион) отдавна са власт 1018 год. Последното въстание през 1185 
рухнали и изчезнали в небитието, днес те са г. завършва с успех, като в резултат се установя- 
обект само на исторически изследвания. Но тях- ва Второто българско царство - голяма средно- 
ната европейска съвременница и често пъти вековна държава, достоен приемник на величие- 
равностойна съперница, държавата на българи- то и могъществото на българските канове и ца- 
те - България, заема своето почетно място сред ре от Първото царство. Сравнително слаба из- 
обществата, съставляващи днешната човешка вестност днес има фактът, че и тримата царе, 
цивилизация. Как успяват българите да съхра- провъзгласени от българите по време на трите 
нят живи семената на своята държавност през освободителни въстания, получават царското 
векове на робски мрак и национално унищоже- име Петър. Въстаническият предводител Делян 
ние, за да покълнат те отново и отново при все- е провъзгласен за цар Петър II (1040 - 1041), 
ки благодатен лъч светлина и да възкресят бъл- правнукът на цар Самуил (- 1014) сръбският 
гарския държавен суверенитет? Със сигурност княз Константин Бодин приема царското име 
способността на българите да възстановят с не- Петър III (1072 г.), а Теодор, по-големият брат 
локлатима последователност изконните си дър- на цар Асен I (1190 - 1195) и цар Калоян (1196- 
жавни традиции се дължи на дълбоките древни 1207), също е коронясан като Петър IV (1186 - 
културно-исторически корени, които дават уди- 1187) при възстановяване на независимата бъл- 
вителна сила на поколения българи да пазят и гарска държава, 
да реализират вярата си в българската държав
ност. Най-дълбоки импулси за обществена при- вителят на държавата да се казва непременно 
емственост поражда пряката езикова връзка на цар Петър едва ли е било случайно явление, 
българите с генеративния език на азите-прабъл- Обясненията от рода, че царят-светец Петър I 
гари ЪЗъЕр, водещ своето стародавно начало (927 - 970) бил царувал най-дълго време, или пък 
от времето на самото Сътворение. Ще се поста- смехотворното, че едва ли не бил любим бъл- 
рая да илюстрирам горното твърдение с един гарски цар на византийците (как няма да е лю- 
забележителен пример от българската история, бим на византийците, когато по негово време за- 
за съжаление недостатъчно популяризиран до- почва всеобхватен разпад на българската дър- 
сега, според мен, поради липса на убедително жава, който те съзнателно подклаждат и не про- 
обяснение. пускат да се възползват от упадъка на България,

Предварително съм длъжен да припомня, че за да унищожат българската държава, въпреки 
според езика на “говорещата азбука на прабъл- обявените преди това силни братски християн- 
гарите” самото наименование България съдър- ски чувства към българите) съвсем не дават убе- 
жа в себе си езиковия код на понятието “държа- дителен отговор. А истината може да бъде съв- 
ва” - БъЛъ ГРъ - огромна (велика) земя, отразя- сем очевидна. Най-разпространеното бито- 
ващо разбирането на азите-прабългари за “те- во-народно звучение на еврейско-християнско- 
риториалната държава”, техен безспорен общо- то име Петър при българите знаем, че е Петьо, 
човешки принос. Чрез високоорганизираните Тогава неофициалното простонародно име за 
териториални държави и общия държавен гене- цар Петър ще бъде цар Петьо, а това си е съвсем 
ративен език ЪЗъЕр азите-прабългари разпрос- като на прабългарски ЧъРъ БъТъ - Цар 
траняват по света духовни и материални кул- Бат(е)/Цар Батьо. 
турни достижения, като ги правят достъпно 
достояние за цялото население от държавата, гари Цар Петър - Цар Бат(е) е онази харизма- 
Териториалните държави са принудени да во- тично предопределена личност, онзи митологи- 
Дят непрестанна битка с империите на тиган- чен водач на всички българи, който единствен е 
тските градове - метрополиси, които се обявя- в състояние да доведе до победен край войната 
ват за господари на света, стремейки се да заг- с жестокия имперски поробител и да освободи 
рабят всички световни богатства само за себе България. Изборът на въстанически цар със 
си, считайки околните племена и народи за сакралното име Цар Петър е трябвало да въз- 
по-низша категория население. действа най-дълбоко върху народното самосъз-

Първият възстановител на българската дър- напие и максимално да мотивира у българите 
жава, за който има сведения, е възпитаният и желание за борба срещу враговете. Освен това, 
покръстен в Константинопол кан Кубрат от въстаниците са целели да демонстрират пълна 
прабългарския род Дуло, който през първата ценностна приемственост на освободителното 
половина на 7 век оглавява приазовска Велика движение от великото наследство на предишни- 
Ьългария, въздигната на мястото на “Старата те могъщи и “известни по целия свят” българ- 
Велика България”, според известията на сред- ски държави. “Цар Петър” е звучало като синов- 
новековните хронисти. В предишни публикации на клетва в най-светите символни знаци на бъл- 
показах, че огромната държава Велика Бълга- гарската гордост и достойнство. Именно в това 
рия е била административно разделена на шест се състои дълбокият български корен, в народ-

I

II IIиимщ, ' ■ тЦ:\! , I
*„Цар Петър“ е звучало като си
новна клетва в най-светите сим
волни знаци на българската гор
дост и достойнство. Именно в то
ва се състои дълбокият български 
корен, в народната свяст 3а общо
българска историческа и духовна 
принадлежност.

:

I
Троянският манастир “Успение Богородично” се намира на 

11 км югоизточно от стария балкански град Троян в по- 
Стара планина. Построен на около 400 м надморско 

равнище, най-големият манастир в Балкана е ограден от кра
сиви гори и река Черни Осъм, която придава на мястото до
пълнителна привлекателност. Основан е от отшелник, който 
идва на това място и си построява малка хижа няколко години 
след падането на Второто българско царство.

Този манастир е построен в духа на българското Възражда
не. Черквата “Свети Николай Чудотворец” е най-старата и съ
щевременно най-добре запазена религиозна сграда в региона, 
макар че се намира извън манастирския комплекс, на около 
половин час пеша в южна посока.

Манастирският храм “Успение Богородично” е построен 
през 1835 година от майстор Константин от село Пещера, 
Кюстендилско. Стенописите по манастира и църквата са дело 
на известния майстор Захари Зограф от самоковското учили
ще за изкуство и иконография.

В манастирските сгради има и хотелска част с добре обза
ведени стаи, докато наоколо има няколко добри заведения, в 
които може да се опита популярната троянска сливова ракия, 
варена според старите манастирски рецепти.

До Троянския манастир се стига лесно по асфалтовия път 
от град Троян за курортното селище Орешака.

около 
лите на

Упоритото желание на българите възстано-

Т. Петров

Къдв е сабята на 

Стефан Димитров?
Стефан Димиров от село Ву- и е учителствал във Вучи дел 

чи дел е единственият дереку- над 35 години, а неговият прав- 
лец, който се борил в ротата на нук Винко, син на Любомир, 
клисуреца Симо Соколов във днес е учител в Ясенов дел. 
войната протув турците 1878
година. Участвал в битките за командирован” за даскал 
освобождение на Ниш, Бела Вучи дел и тогава имах щастие- 
паланка и Пирот. От село Лука- то да видя прочутата сабя на 
вица тази рота се насочила към Стефан Димитров. Тя наистина 
гр. Трън, Знеполе и Власина, беше особена: внушителна из- 
където минавали турците, кои- работка, заслепитена лъскави
те бягали от София в Македо
ния.

Преди половин век бях “от-
във

Очевидно за древните и средновековни бъл-
на, чудесни орнаменти на 
дръжката... Освен че беше пазе-

Димитров е бил един от на с изключителни грижи, са- 
най-видните вучиделци. Негова бята беше смятана 
заслуга е откриването на учи- вита! Когато някой закъсаше от 
лище в селото. Като изтъкнат сугреби, жените го “огрибаха” с 
офицер получил сабя, с която нея и го отърваваха от напас- 
се гордеел, понеже тя му била тта. Но милиционерът Воин 
военен трофей. Драшкович от станцията на

Последвали години, насите- милицията в Ракита, голям на
ни с бурни събития: Сръб- силник и изедник, я беше взел 
ско-българската война 1885 г., не се знае защо. Това обаче и не 
балканските войни през 1912 и е някаква тайна: защото беше 
1913 г.„ Първата световна вой- “голяма сила” 
на (1914- 1918), след която Де- 
рекулът бил откъснат от Бълга-

и за - леко-

в едно кьораво 
време, която можеше безнаказ- 
но да си позволи такова нахал-

рия и даден на новосъздадено- ство. След известно време 
то Кралство на сърбите, хърва- Драшкович беше изгонен от 
тите и словенците, Втората милицията като “неподобен” 
световна воина от 1941 - 1945 но никой не го накара да върне 
г... Въпреки многобройните сабята. За своята “неподоб- 
превратности на този период, ност” беше награден с раб 
трофейната сабя стояла на вид- ното място пазач в “Първи 
но място в дома на Димитров и май” в Пирот. В този град 
неговите потомци. Тук нека да 
посочим, че неговият син Симо

ни региона, управлявани от канове ната свяст за общобългарска историческа и ду- 
също от рода Дуло, а Кубрат в качеството си на ховна принадлежност. И досега българите успя- 
старши (вехти) кан или вихтун - БъГъО ТъНъ - ват да се спасят от всички връхлетяли ги беди и 
по-голям господар е стоял начело на първата да оцелеят през хилядолетията, 
ооласт, намираща се в северна посока (според За княз Александър I Батенберг (1879 - 1886), 
някои изследователи прабългарите сочат север- първия български монарх на освободена Бълга- 
нага посока за главна, лицева, горна) - Чъ РъЮ- рия след петвековно турско робство, смятам, че 
I - първи окръг (регион) - област, известна от единствено провидението има пръст в имет Ба- 

4>едновековни извори като “Черна България”, тенберг. Но знае ли човек...
1 фоизходът на името Кубрат би

от-

и по
чина.

А къде е трофейната сабя на 
е оил първият даскал в Дереку- Стефан Димитров? 
ла, неговият внук Любомир, 
син на Симо, също е бил даскал

могъл да се по- Йордап МилановБорислав ИВАНОВ
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ЮФД - четвърти кръг: „Младост" 
- „Житораджа" 2:1__________

Воинович ОТНОВО 

спаси “зелените”
С гол на ветерана Блажа Во

инович в 88 минута “Младост” 
успя да завоюва ценни три точ
ки срещу “Житораджа” в чет
въртия кръг.

Гостите излязоха напред с 
резултата в 15 минута с гол на 
централния нападател Иван 
Стоянович. През първата част 
на мача домакините не успяха 
да отбележат попадение, въп
реки че нападателят Мирослав 
Георгиев с извънредни удари 
вън от наказателното поле улу
чи и напречаната греда, и стра
ничния стълб на вратата на 
гостите.

От самото начало на второ
то полувреме “зелените” заси
лиха атаките си и вече в 47 ми
нута изравниха след оправдано 
отсъдена дузпа. Точен реализа
тор на наказателния удар беше 
Даниел Стошич. След равен
ството се играеше само на по
ловината на
обаче домакините не успяваха 
да материализират превъзход- нович, П. Зарев (от 46 мин. Й. 
ството си. Георгиев отново ус- Григоров), М. Георгиев, Д. 
пя да уцели само страничния Стошич, М. Станимирович (от 
стълб, а шансове да се разпи- 80 мин. М. Йоич), Л. Динов и С. 
шат пропуснаха и Марян Ста- Дамнянович. 
нимирович и Даниел Стошич.

В истински герой на “Мла- М. Томич, П. Стевич, М. Мом- 
дост” за пореден път се пре- чилович, М. Станкович, А. 
върна 43-годишният Блажа Во- Станкович, В. Бърдакович, М. 
инович. Две минути преди пое- Милошевич, И. Стоянович, Б. 
ледния съдийски сигнал той Милошевич, Т. Митрович. 
умело засече с волей центрира
нето от свободен удар и отпра- лото на първенството “Мла- 
ви топката зад гърба на врата- дост” спечели 6 точки - по две 
ря Деян Микич.

“Младост": Г. Величкович, на 17 септември (неделя) боси- 
М. Васев, И. Занков (от 46 мин. леградчани ще гостуват на “Бо- 
Б. Арсич), И. Василов, Б. Вой- бище”.

Първите златни медалисти!
Националният тим на Сърбия по водна Европейските шампиони си оешу- 

топка стана европейски шампион, след риха трайно място в историята на 
като на финала на 27-то европейско сръбския спорт не само с титлата, но 
първенство в неделя в Белград победи и с редкия подвиг, че именно те бяха 
националния отбор на Унгария с 9:8.
“Червените” играха блестящо във всич
ки мачове и убедително сразиха всички 
съперници до полуфунала, а в драма- . 
тичния финален двубой за нюанс бяха Сърбия стана самостоятелна държа- 
по-добри и по-съсредоточени от вечния 
ривал унгарците.

първият национален отбор, който
спечели златен медал на голямо 
международно състезание, откакто “Житораджа”, Спасителят Б. Воинович

ва.

Футболна лига 
на ФС РИС - 
група юг_____

НФЗ - 4 кръг “Житораджа”: Д. Микич,

Домакинът спечели 

дербито Де В 4 изиграни кръга от нача-

ФК „Балкански“ - ФК „Младост“ 3 : 0 (2 : 0) победа и загуби. В петия кръг

пороАеишФК “БалканскиАндонов 
показа нищо. Димитровград- 6.5, Чирич 8, Глигориевич -, 
чани вкараха три гола, а можа- (Бошкович 7), Георгиев 7.5, 
ха поне още толкова. Най-хуба- Марков 8, Пейчев 8, Костич 7 
вото попадение бе дело на (Ценков -), Гюров 8, Ставрич 8 
Ставрич. Стрелбата му от 25 (Соколов -), Ценич 7, Иванов 8. 
метра улучи мястото, където 
са скачени напречната и стра-

Отборът от Медошевац не
ПЛ.Р.

Атлетика - НИПАА 2006
В третия кръг от първен- 

ФК “Младост": Димитрие- ството пионерите на “Балкан- 
ничната греда. Единствения си вич 6, Джокич 5.5 (Хетлерович ски” претърпяха поражение 
шанс за гол гостите пропиляха 6), Костич 6, Манасиев 5.5, Ва- (3.4) на свод херен от съответ-

силев 6, Лазич 6.5, Станкович

Пионерите на „Балкан“ 

вторив 70 минута. ния състав на “Косаница”.
Димитровград, 9 септември 5.5 (Тасич -), Станкович 5.5 ТрИте гола за димитровград- 

2006 г. СЦ “Парк”, зрители - (Николич -), Радованович 5.5 и ския 0Тб0р отбеляза Гогов, 
около 300. Рефер: Александър Петрович 6. който в самия финиш на мача
Йованович от Ниш (7). Гол- Играч на срещата: Бане Можеше да изравни резултата, 
майстори: Бане Иванов в 11, Иванов от “Балкански”. но не улучи целта от два мет-
Ценич в 23 и Ставрич в 81 ми- В следващия кръг “Балкан- ра|7 в състава на домакините 
нута. Жълти картони: Костич, ски” е домакин на “Луковац”. бяха: Манов 6 (Пейчев 4), М. 
Пейчев и Марков от “Балкан- Мачът ще се играе в неделя от Димитров 6, Илиев 5, Ж. Ди- 
ски”, Станкович от “Младост". 16 часа. Д. С. митров 6.5, Младенов 6 (Стоя

нов 6), Соколов 5.5, Ботев 6, 
Гогов 8, Коцев 6, Митов 6, Ни
колов 6 (Милев 6.5).**«

Тези дни в Ниш се проведе първият кръг от тазгодишното със
тезание на НИПАЛ за пионери. В конкуренцията на 6 отбора ди
митровградският АК “Балкан” спечели второ място. За него се 
състезаваха лекоатлетките Саня Станкович, Валентина Величко
ва, Теодора Кръстева, Сара Петрова и Йована Йованович. 
Най-добър резултат постигна Теодора Кръстева в дисциплината 
бягане на 600 м.

Следващата седмица в Ниш ще се проведе вторият кръг от по
соченото състезание.***

ПОД - втори кръг АК “Балкан” получи покана за участие на уличните гонки във 
Варна (на 29 септември) и в Дряново (на 13 октомври), както и за 
планинския крос на Витоша (на 22 септември).Желюша“ - „Ром“ 5 : 3 (1:1) И петлетата на “Балкански” Д.С.

99 претъпряха поражение от “Ко- 
Димитровград, 10.09.2006 г. СЦ “Парк”, зрители - 50, съдия саница” с 1 : 5. Съставът нади- 

Душан Нонич от Пирот - 8. Голмайстори: Дарко Соколов в 33, митровградския отбор бе 
51, 62 и 64 минута и Гигов в 57 мин. за “Желюша”, а Селимович следния: Милошев 5 (Йосифов 
в 16, 78 и 83 мин. за “Ром”. Жълти картони: Крумов и Стоянов 5), Димитров 5 (Котев 5), Кос- 
от “Желюша”, Ускович, 3. МеметовичиБ. Меметович от “Ром”, тов 5 (Ставров 5), Гогов 5.5 

“Желюша": Милев 6.5, Дончев 7, Стоянов 7, Денков 6 (Г. (Неманя Петров 5), Тодоров 
Ставров-), Крумов 7, Стефанов 7.5, Гигов 7, Иванов 7.5, М. 5.5 (Вучкович 5), Иванов 6 (Вуч- 
Ставров 6 (Миладинов 7), Георгиев 7.5 и Соколов 8.5. ков 5), Н. Петров^5, Е. Петров 5

Играч на мача: Дарко Соколов от “Желюша”. (Маркович 5), Йованович 5,
Футболистите на “Желюша” стигнаха до първата си победа в Ненад Петров 6.5 и Андреев 5. 

първенството на Пиротска окръжна дивизия, сразявайки симпа- в следващия кръг и пионе-
тичния отбор на “Ром” от Пирот. Победата бе осъществена рите, и петлетата на “Балкан- 
през второто полувреме, когато се разигра младият Соколов. Ски” гостуват на съответните 
Играта на домакините бе много по-добра от показаната в състави на “Топличанин” в 
първия кръг, когато загубиха от “Драгош” с 0:3. Прокупие. Мачовете ще се иг-

В третия кръг “Желюша” ще се срещне с “Провадия”. Мачът Раят утре. 
събота от 16 ч в Пирот. Д. С.

АК „Младост“ на 
републиканско първенство

На републиканското първенство по лека атлетика за Деца^ 
13-годишна възраст, което ще се проведе на 29 и 30 септемвр 
Крагуевац, ще се състезават и мъжкият и женският състав на 
“Младост” от Босилеград.

Участието си в престижното състезание младите 
от Босилеградска община осигуриха след извънредното си пр 
ставяне на първенството на Южна Сърбия за деца до 13-г°Д 
на възраст, което се проведе миналия уикенд в Ниш. В него уч 
тваха над 10 отбора от тази част на Сърбия, мъжкият съста 
АК “Младост” спечели първо, а момичетата се класираха на 
върто място.

лекоатлети

ДЛ?-д. с.ще се играе в
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Започна шахматното първенство на Сръбска 
дивизия - група юг

От албума на наш читател4

1 В чаршиятаКомшийски мат Стартова
загуба

■4г,‘

ШК “Младост” загуби като домакин с 1:5 от ШК “Враня” в премиерния си 
мач в Сръбска дивизия - група юг. Само две ремита за босилеградския отбор 
успяха да измъкнат Марио Ливая на втората и Митко Александров на четвъо- 
тата дъска. ШК „Цариброд“-

Резултатите:Т. Петров - Н. Ристич 0:1; М. Ливая - 3. Стоянович 0,5:0,5; ТТТК ^рдрнн Кп “ 
Н. Божилов - С. Иорданович 0:1; М. Александров - Д. Стефанович 0,5:0,5; Д. /ТГо ”'3еЛ^"и 
Величков - М. Ристич 0:1 и П. Стоянов - А. Трайкович 0:1. (Соърлиг) 2 : 4

В останалите срещи от първия кръг са постигнати следните резултати- 
“Раднички” - “МЗ Център" 3:3; “Цариброд” - “Зелени връх” 2-4- “Вучйе” - Мъжкият отбор на ШК 
“Кондива" 3,5:2,5 и “Беса” - “Власотинце” 1:5. Срещата между “Ястребац” и “Цариброд” загуби в пър- 
“Куршумлия” е отложена. вия кръг на първенството

В рамките на втория кръг на 17 септември (неделя) “Младост” ще гостува като Домакин. Съперникът 
на “Власотинце”. му “Зелени връх” е един от

Заради намаляване на разноските в първите 6 кръга отборите по 3 пъти ще най-добрите отбори в ли- 
бъдат домакини и ще гостуват, а останалите срещи от първенството ще се гата. Димитровградчани 
изиграят на едно място в продължение на няколко дни. От треньора на ШК все пак имаха шанс да спе- 
“Младост Новица Божилов узнаваме, че босилеградският отбор е кандидат- челят поне една точка, тъй 
ствал за домакин на мачовете от вората част на първенството. П.Л.Р. като на четвъртата и шес

тата дъска Владица Стоя
нович и Бора Андрич дъл
го време надвиваха про-
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Между старите пожълтели снимки на царибродчани най-мно- 
тивниците си, но в края на го са тези, заснети в чаршията. Снимката, която ви показваме е 
партиите направиха греш- направена до кръчмата на Чедото, а на нея са: Вера Шивачката, 

Кирча, Васко Шушняра, Вера Кучкарева, Крум, Васка Петрова иШахматни надежди 

от София във Враня ки.
Ето и поотделните ре- Бора Църца. 

зултати: Д. Илич (канди- Ще се питаме защо са се снимали точно в чаршията? Поради 
дат-майстор) - 3. Стояно- простата причина, че са я смятали за знаменитост. Тук са се 
вич(кандидат-маистор) 1 :
0, В. Игич (първокатегор- 
ник) - Р. Илчич (канди-
нич (пършзкатегорнто) ^А Старите царибродчани са обичали чаршията, понеже с мал- 
Батаняц (кандидат-май- ките Дюкянчета, работилнички, фурни, бръснарници и кръчми, 
стор) 1 : 0, В. Стоянович накичени една до друга, тя просто е имала душа. Сутрин цялата 
(второкатегорник) - И. Ми- чаршия ухаела на току-що изпечен хляб, топли гевреци и симид, 
нич (кандидат-майстор) 0 : а денем на известните царибродски гюведжи с овнешко, носени
1, М. Алексов (второкате- на фурна. Вечер пък се носел ароматът на софтни кебапчета, 
горник) - В. Маринкович Всяка вечер в чаршията е имало “корзо”, на което са излизали 
(кандидат-майстор) 0:1,Б. и стари, и млади: младите да се разхождат и забавляват, а 
Андрич (второкатегорник)
- С. Маркович (канди
дат-майстор) 0:1.

В следващия кръг ШК 
“Цариброд” гостува на 
ШК “Пирот”. Мачът е нас
рочен за неделя от 11 часа.

В рамките на културно-туристическото мероприятие “Дните на Враня” 
миналата седмица бе организиран своеобразен шахматен фестивал, в кой
то участваха деца до 14-годишна възраст. Покрай младите шахматисти от 
Шахматната школа на Пчински окръг, в състезанията участваха и босилег- 
радчаните Драган Божилов и Душко Величков, както и 10 момичета и мом
чета, членове на шахматната школа при Централния шахмтен клуб от Со
фия под ръководството на сестрите Мария и Александрина Николаеви.

На централния площад във Враня бяха организирани приятелски срещи 
между домакините и гостите от София, в които Драган и Душко подсилиха 
вранския отбор. Домакините се оказаха по-успешни и спечелиха срещата 
по “блиц-шахмат”, както и другите две, играни на 10 дъски, в които всеки 
отбор в състава си имаше по 6 момчета и 4 момичета. В срещата по 
“блиц-шахмат” Драган постигна най-добър резултат, тъй като завоюва 9 
точки в 10 партии, а отлично се представи и Душко, който спечели 7,5 точ-

В рамките на мероприятието беше организиран и сеанс, в който канди
дат-майсторът Небойша Ристич игра срещу 18 млади шахматисти от Со
фия и Враня. Той отбеляза 14 победи и допусна 4 ремита.

Участието на софиянци бе осъществено със съдействието на ШК “Мла
дост” от Босилеград.

срещали, тук са пазарували, правели поръчки при занаятчиите, 
завършвали административните си работи, черпили се, тук са 
се и забавлявали.

старите да зяпат.
Снимката е от албума на Славчо Мадов.ки.

Сретен Игов

Изминаха ЧЕТИРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила 
майкаП.Л.Р. д. с.

СТАНА ДИМИТРОВА 
от Димитровград

С много обич и признателност пазим в сърца
та си спомена за теб. Почивай в мир!Кръстословица 297 1 2 хз 4 5 6 7 8
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Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Препаска. уГ 
6. Морски разбойник. 11. Кон 
(поет.). 13. Сръбско име. 15.
Силен дъжд. 17. футболен 
отбор от Дупница. 19. Бивш 
германски канцлер. 20. Мая 
Николова. 21. Първенец. 23.
Вид хляб. 25. Народ. 27. Раз
мекната пръст. 29. Щипци за 
огън, маша. 31. Неизлечима 
болест. 32. Столицата на 
Йордания. 34. Името на фут- 
оолния вратар Дасаев. 36.
Италианската държавна те
левизия. 38. Град в Северна 
германия. 40. Войник от 
редовната турска армия. 42.
Национален съвет (съкр.). 43.
Общинска скупщина (съкр.).
45. Животно с разклонени 
рога. 47. Извиване за удар. 49.
Орган на обонянието 51 (гал.).
Който лесно се мачка 5з' (сРъб-)- 16- Тестено изделие. Река във Войводина. 37. Же- 
Името на руския режисьор 18' Средновековен босненски лая. 39. Град в България. 41.
Михалков. 54. Първият ле- ®ан- 20. Сръбско мъжко име. Мариян (гал.). 44. Течност, 
тец. 55, Бившият началник 22, Самичък. 24. Дребни пред- получена чрез изтискване на 
на Генералния щаб на Войска- мети> пРез коит° е прокара- плодове. 46. Германско мъж- 
та на СЧГ. на Връв. 26. Държавен глава 8 ко име. 48. Изобщо. 50.
ОТпсг-ъггл - царство. 28. Политура. 30. Автознак за Сараево. 52.11 и
„ . ГСНО: 2. Единица за Птици с лъскави пера и дълга 6 буква, 
електрическо съпротивле
ние. 3, река о Сърбия и Черна
гора. 4. Рибар. 5. Жителите ___
па една страна. 7. Иван Пет- 1- Мирен. 6. Калафат. 13. Милен. 15. Бирен. 16. Ат. 18. Далас. ЩГ / М 
Р°В. 8. Направление в съвре- 20. „Конан“. 22. Ток. 24. Непал. 26. Неле. 27. Амин. 29. Порок. мГ яЩ 
медната музика. 9. Еврейско 31. Рип. 32. Арак. 34. Ривали. 37. „Кнор“. 39. Ра. 40. Ас. 41. Ти. ■ 
мъжко име. 10. Парична еди- 43. Арат. 45. Да. 46. Ена. 47. Ема. 49. Аница. 51. Стон. 52. Па- Р 
ница в Словения. 12. Татяна рабола. 53. „Прадо“. I________

X
14 15

X Твоите дъщери Перка 
и Анка със семействата сиж16 17 ж18 19 ж 20

Скръбна вест
На 94 години починаж22 23

Ж
24 25 26

ж28 29

Ж
МИХАИЛО АЛЕКСИЧ 
офицер в пенсия

Живя в Шабац, но в мислите си остана в Сено
кос, Болевдол и родния Висок, за който винаги 
милееше.

Последен поздрав на вечния воин.

зо 31

ж33 34 ж35 36 37

X ж38 39

X
40 41 42

Семейство Игови
X X ж44 45 46 47 48

X ж50 51 52 53 Тъжен помен 
40 ДНИ от смъртта на

БЛАГОЯ ДИМИТРОВ - БЛАЖА 
от Искровци, живял във ФранкфуртX

55 ★

Притеснение опашка. 33. Река В Африка. 35.14.
От дъщерите Перка и Анка

Изминаха 12 ГОДИНИ, откакто останахме без
съпруг, баща и дядо нашия скъп

Д-Р САВА БАСОВ
от с. Сенокос, живял в Димитровград

Да си спомним за добрия и всеотдаен човек, 
изживял живота си достойно.

От неговите най-близки с обич и тъга: 
съпруга Любинка, синове Миомир и Любиша, 

снахи Сунчица и Емилия и внуци Миона и
Михайло

Решение на кръстословица 296 - Водоравно:
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Манчин Рабуш^Защо Бог не тоже м бме промсор
Въпреки че е създал всичко на този свят, Господ никога няма да 
стане университетски професор поради следните причини:

*Има само една научна пуб- огромни, дори и непрсодоли- Нсгопия експеримент, 
лнкация, а и тя не е публикува- ми трудности при опитите да 
на в научно списание. Освен възпроизведат Неговите резул- кара студентите само да четат 
това тази Негова публикация е тати.

Видиш гановчанин...*Не изнася лекции, просто ли, Манчо, не - Знал съм дека напад
ни йе требало мло- те не може да се досете! 

го време, па и нийе да - Слушай по-натамо- 
си измислимо “бренд” досетили се, дошли у 
за пред свет! - заступи сред планину у Драго-

единствената Му публикация. 
‘Никога не е искал разреше- Някои казват, че пращал Синаписана на иврит и в нея няма 

позовавания на други автори, ние от Комисията по стика да Си да води занятия със студен- 
разработвали същата тема.

‘Съществуват известни съ-
използва хора за своите опити. тите. И което е твърде сипто- 

‘Когато доброволците не се матично - изключил първите 
дали именно Той я е държали както Му харесва, двама студенти заради жажда- 

писал, но дори и да приемем за Той ги изключвал от контрол- 
вярно твърдението, че Той е ната група.

ме ючера Пърздерко виту, растърсили гору. 
Канапов. ту и направили нъивче,

- Не знам за кво ора- па засадили канабис ли 
тиш, но сигуран ли си се ока... и решили да 
дека йе баш наш?

- Наш йе, наш йе!
- Айде да чуйем кой - Па кико су се откри- 

йе тия акълия що га из- ли?
мислил!...

- А бе йош му крию кажу некакъв амери- 
името, ама се орати де- канскьи сателит три пу
ка йе погановчанин... ти надлетел Драговиту

- А знам: требе да йе и све мислили дека су
нещо побъркали, оти

-Ма кве малине, Ман- Драговита йе на Балка- 
чо? Малинете одавна нът, а нейе Авганистан 
исънуше и ньивете за- или Колумбия...

- И после кво йе било?
- Кво да буде?! Видели

мнения
та им за знания.

‘Независимо от това, че Той 
*Нс се знае точно защо е из- е дал само 10 задачи, мнозин- продаваю тия траволяк 

за пушенье...
създал света, не е известно да
ли и над какво е работил след давил всички. Има съмнения, ство от студентите Му се про- 
това. че това го е направил, защото валили на теста. 

‘Научните деятели срещат нещо се объркало по време на
- Я бъш не знам, ама

Съвременни
приказки

разбера защо едно такова пар- стриптизьорка, с която правих 
че ще маха тъкмо на мен... При секс на моята ергенска вечер 
това тя ми изглежда позната, върху масата за тенис пред 
обаче не мога да се сетя откъде, всички, а твоята колежка ме 

- Извинете, познаваме ли се? пляскаше с мокра целина и ми 
- питам я любезно.

нещо по малинете...Блондинка 
и баща на 
нейно дете

навираше карставица в задни
ка! Да, да, сега се сетих... 

Лелеее, като ми залепи един
Тя отговаря:
- Не съм много сигурна, но 

си мисля, че вие трябва да сте плесник!?! От изненада си 
бащата на едно от моите деца!

Тогава си спомних за един-

пустеше, малиняците 
урасоше у търняци...

- Па тъгай кво може да дека тия канабис йе на 
буде? Йедно време ма- Балканът!
линете беоше “голем - Я не ме шашардисуй 
ит”, ко що кажу млади- с американскьи сатели- 
те. Поганово и Драгови- ти. Сигурно су децата 
та се славеоше с ньи... била лабоустава или

- Е, съга че се слави пияна, па су се испущи- 
Драговита с новият ла...
бренд...

- Айде, гукни вечим- лицията си плюла на

глътнах езика...
- Ама... какво... чакай, защо...
- Мръснико проклет, аз съмВиждам в опашката пред ка

сата една страхотна блондин
ка. Дето е страхотна, здраве й 
кажи, но ми маха дружелюбно 
и ми се усмихва! Не мога да

ствения път, когато съм изне
верявал...

- Чакай, чакай... О, Господи! твоя син! 
Нали така, ти беше онази

класната ръководителка на

Попитали Радио 

Ереван... - Кико да йе, ама по-

Контрапитане ка... петете, та чък у плани- 
Е, ка узнеш тия нуту до Драговиту. На- 

бренд нема само да гу- чекали “акълийете” да 
каш, а че пийеш и све си понаберу и после гьи 
че ти буде розово...

- Ко чу га узнем, кита - И съга, куде може да 
не знайем и кико се купим “дрога-виту”?

- У какамангуту, при
- Ока се, Манчо, “Дро- полициюту, само немой 

га-вита” на по Драгови- и ти да останеш там!
- Брей, Пърздерко, па

- Брей, чул съм за “Це- знайеш ли дека тия ка- 
девшу'”, за “Мултиви- набие йе сличан на гър- 
ту”, а за туя виту не съм сницете?

- Лайното е човек безПопитали Радио Ере
ван какво ще се случи, пари. 
ако изчезне всичката глу- („Реплика“, „Братство“ от 8- А какво са пари?
пост от парламента. - Парите са, море, дето септември 2006 2.)

- В природата нищо не от лайно правят човек! 
се губи - отговорило ра
диото. - Като изчезне не-

ЯГЯ11ЩЛИ...
За да не съм “толкава задорица”, 
най-любезпо питам уважаемия 
В. Ж.: Господине, а кой пропъди 
шопите и торлаците от Пирот- 
ско?

* * *
Въпрос: Каква е разли- 

що от едно място, то се ката между еротиката и 
появява на друго. И там порното? 
ще бъде новият парла
мент.* * *

ока?
Радио Ереван: В пози

цията на камерата!* * * ту...А. Т.

ПС. Малка добросъседска помощ: 
за да го откриете по-лесно, за
пейте “Ко то каже, ко то ла- 
же.В близкото минало това 
беше любимата песен на Вашия 
любим торлак!

- Коя е най-интересна-- Как се нарича мъж, 
който не иска да ползва та книга на всички време- 
презервативи? - попита- на?
ли Радио Ереван

- Татко! - отговорило тел, защото можеш да чу-
- Не знам, само знайем 

- Абе кво да ти разпра- дека алълийете здраво 
ям, неколцина пиро- су згазили гърсницете! 
чанье и йедън наш по-

- Телефонният указа- чул нищо досъга...
еш автентичния глас на 
главните герои.* * *

радиото. * * *
Въпрос: Защо само 30

Някакъв човек се обаж-процента от жените оти
ват в рая?

Радио Ереван: Ако бя
ха повече, това щеше да е се обаждам, за да се опла

ча. Ние сме толкова бедно

да на Радио Ереван:
- Скъпо мое радио, аз Съвет за забогатяване «ей

И от гупия се прави шияадът.* * * семейство, че едно и също 
Попитали Радио Ере- бръснарско ножче пол

зваме четири души. Аз и 
Радиото обаче не отго- баща ми си бръснем бра- 

ворило. Обадило се едва дите, а майка ми и сестра 
след няколко месеца:

Какво може да направите, за да най-важното - много лесно се въди! ките и да ги продадете. Ахо сте 
увеличите рязко приходите си и След като обелите грудките й, не засели примерно 10 декара, спо 
най-сетне да забогатеете? Ами хвърляте обелките, а ги засаждате койно може да извадите 60 тонз 
много просто! Например, когато рано напролет и след няколко ме- гулия, която върви малко под по 
дойде есен, е добре да се снабдите сеца ще имате стебла, високи над ловин евро за килограм и така Д

два метра! Хубавото в случая е, че трупнете доста пари за през зих

ван: Що е човек?

ми си бръснат краката.
- Дълго не намерихме Кажете може ли да бъде 

отговор на този въпрос, по-лошо?
След консултация с Ра
дио Скопие даваме тех- ние радиото отговорило: 
ния отговор. И така:

- Що е човек?
- Човекът е лайно!
- А що е лайно?

с някой и друг килограм гулия.
За тези, които не знаят що е то, гулията е нещо като плевел и няма ните дни. 

ще речем, че това е едногодишен нужда от копане и поливане! Пад- С тези пари спокойно може Д 
див зеленчук! Гулията не само ста- нат ли някакви дъждове, забогатя- се охраните и да казвате наляво 
ва за салати и замества зелето и ването ви е в кърпа вързано! Нае- надясно, че и то гулия се пр 
морковите, но е много полезна и сен само трябва да изровите груд- шия! Арт Хуморан

След известно мълча-

- Може, ако вие и баща 
ви си бръснете краката, а 
майка ви и сестра ви си 
бръснат брадите!
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