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Тридневна визита на Тадич в Италия България - Сърбия

Шитото на Сърбия о в Европа юоиирмчню
I Георги Дойчев Юруков ще бъде генералният консул на България ||

Италия смята, че мястото на —....---------------------------- ■ в Ниш, реши правителството. Това съобщи правителствената ин- |
Сърбия е в Европейския съюз и формационна служба. Юруков е дългогодишен дипломат с органи- |
ще направи всичко каквото е по зационен опит и високи професионални качества, се посочва в съоб-
силите й да подпомогне това да щението. ^ _ 1
се сбъдне, каза италианският Има два мандата в Белград, бил е посланик в Босна и Херцегови- |
премиер Романо Проди след на' През последт,те три години е началник отдел “Западни Балка- й
разговора си със сръбския пре- ни в МВпР В края на август 2006 г' правителството даде съгласие |
зидент Борис Тадич в Рим 33 0ТКРиване на генерално консулство на България в Ниш. Решение- |
“Сърбия принадлежи и е основ- Т° ° пР°ли|<тУвано °т перспективите за по-нататъшно развитие на |
вата част на голямото европей- отношенията и сътрудничеството с Република Сърбия,
ско семейство. Италия ще нап
рави всичко възможно това да 
стане възможно по-скоро. Раз
бира се, има и пречки, като 
приключване на сътрудничес
твото с Хага, но този проблем 
ще бъде решен и това е общата 
ни цел”, подчерта Проди.

Премиерът Проди заяви, че 
Италия ще продължи да под
крепя Сърбия като ключова 
страна на Балканите, без оглед

I

Променени документи
Министерският съвет на България промени наименованията на про

ектите на спогодба със Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора 
за взаимни пътувания на гражданите и на споразумението със Съвета 
на министрите на Сърбия и Черна гора за сътрудичество между орга
ните за охрана по границата. Това съобщиха от правителствената ин
формационна служба. Изразът “Съвета на министрите на Сърбия и Чъ- 
ерна гора” се заменя с “правителството на Република Сърбия”. Измене
нията се налагат поради настъпилите промени в устройството на дър
жавния субект Сърбия и Черна гора, след проведения през юни тази го
дина референдум за независимост на Черна гора.на изхода на преговорите от

носно бъдещия статут на Косо
во и Метохия.

Президентът Тадич каза, че Премиерът Проди и президентът Тадич в Рим 
събеседникът му подкрепил
интегрирането на Сърбия в Европейския съюз, преговори- репват.

те за стабилизация и присъеди-

Бъдгария шИШ _

В ЕС само с лична картиПо време на тридневното си 
няване на страната към ЕС, посещение в Италия президен- 
както и за членството й в Прог- тът Тадич се срещна и с итали-
рамата на НАТО Партньор- анския президент Джорджо На- „ „ , ,
ство за мир. Държавният глава политано, външния министър Визите за Великобритания ще отпаднат автоматично от 1 януари 2007 

у п.а р година, ако малко преди това не се вземе символично решение за отпа-
пропомни, че Италия е първата Масимо ДАлема, министъра дане на визите за туристическите пътувания, каза след заседанието на ка- 
страна, която е подписала спо- на отбраната Артуро Паризи и бинета Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи, 
годба със Сърбия за визови об- с няколко най-известни итали- Би трябвало България да се включи в режима на Шенгенското споразу- 
лекчения и изказа надеждата ански бизнесмени.

Сръбският президент Борис 
Тадич ще се срещне днес в 
Хелзинки с европейския ко
мисар за разширяването 
Оли Рен, потвърди Кристи
на Надж, говорителката 
па Рен.
Както е оповестено в Хел
зинки държавният глава ще 
се срещне и с висшия пред
ставител на ЕС за външна 
политика и сигурност Хави- 
ер Солана и с председател
стващия Съвета на минис
трите на ЕС Ерки Туоми.

мение две години след влизането си в ЕС, но това може да се отложи във 
В Неаполи сръбският прези- времето, коментира Калфин като даде пример с останалите 10 страни от 

последното разширяване на Евросъюза, които заради забавяне в изграж
дането на информационна система на ЕС ще влязат в Шенгенското прос
транство от 2008 година вместо от 2007 г. От 1 януари 2007 година бъл
гарите щс пътуват в ЕС само с лични карти, но ще подлежат на граничен 
контрол. До края на 2006 година Бългрия ще въведе визов режим за Сър
бия, Черна гора и Македония, каза Калфин.

си, че това ще направят и дру
гите членки на ЕС.

Проди и Тадич потвърдиха, щия сдружените сили на 
че в двустранните отношения НАТО, американския адмирал 
няма никакви проблеми, както Хари Улрих. 
и че тези връзки постоянно ук-

дент разговаря и с командва-

От екскурзията „Есенна палитра на България" ]

Когаю миналото оживява
В организация на Националния съвет на българите в Сърбия от 6 до 
8 октомври се проведе тридневна екскурзия 3а членовете на съвета 
и неговите комисии. Мероприятието беше запланувано огце в нача
лото на февруари, когато се прие тазгодишната програма 3а работа 
на върховния ни малцинствен съвещателен орган.

Първата дестинация на тръгналите от Сърбия над българската Патриаршия, тримесечната обсада от 
тридесетина души, предимно членове на Съвета и турците през 1393 г., насълзените очи на население- 
неговите комисии беше Велико Търново - престолен то му, изпратили на заточение последния български 
гРад на възстановителите на Българското царство - патриарх Евтимий...
Асеневци, до падението под турска власт и на Шиш- Впечатляват думите от колоната с Омуртаговия 
мановци, а сега духовно средище на България. надпис "... Човек и добре да живее, умира и друг се
и „ _ ражда...” в черквата “Св. Четирдесет мъченици”,
Царевец - НаЙ-СИЛНО укрепеният един от най-светите храмове в България, където за
СреДНОВеКОВеН ГРОД известно време е бил погребан и сръбския архиепис-

“ коп Св. Сава (1235/36).
Средновековната черква в прочутото село Арба

наси удивлява не само със стенописите, на които ос- 
годий” доц. д-р Ценка Иванова, запозна гостите със вен библейски сцени са изписани и образите па 
славното минало на някогашния град на царете. С най-великите древногръцки философи, но и с двете 
Увлекателни думи тя съживи бунта срещу византий- си помещения, н които Божиата служба е вършена 
ните и основаването ма II българско царство, раз
цвета му, църковния събор през 1235 г. провъзгласил

Директорката на Центъра по българистика към 
великотърновския университет “Св. св. Кирил и Ме-

отделно за жените и за мъжете.
(Ни пир. 2
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Когато миналото оживява
«Ш ((От стр. I)

Две слънца греят в Трявна
Пред очите на гостите от 

Сърбия в живописния град 
Трявна свит в неголяма котло
вина в Средна Стара планина, 
съживяват битовите и преди 
всичко художествените занаяти
- дюлгерство, резбарство VI 
иконопис, допринесли за не- 
помръкващата слава на този 
район. Под сръчните ръце на 
тревненските резбари дървото 
се превръщало във вити лозни- 
ци, рози и слънчогледи, пеещи 
птици. Преди почти два века, 
през 1808 г„ на таваните на уни
калната "Даскалова къща” “из
гряват” двете слънца, които и 
до ден днешен си остават не
надминати със своята красота 
и хармоничност. Тук узнаваме 
символиката на двуглавия орел
- християнството - едно тяло, а 
две глави Цариград и Рим.

От Трявна рейсът продъл
жава към Шипченския проход, 
кьдето трябва да прекоси Цен
трална Стара планина, за да 
видим всеизвестната Долина 
на розите - Казанлъшката кот
ловина. Спираме удивени пред 
Архитектурно-етнографския 
комплекс “Етьр”. Калдърмени 
пътечки ни водят до стари во
деници и стругове, тепавици и 
бичкиджийници, до двукатни 
къщи с лозници по чардаците, 
до занаятчийски работилни
ци... Чрез 45-те обекта се показ
ва архитектурното богатство, 
стопанското многообразие, би
та и културата на Габровския 
край през Възраждането. Както 
никъде другаде, зрителят е пос
тавен в непосредствен контакт 
с отминалата действителност, 
която оживява тук пред очите

За предстоящите президен- постоянно местожителство 
тски избори в България, които България, които на този 
ще се проведат на 22 октомври, пребивават в Босилеград, 
една избирателна секция ще 
б'ьдс открита в помещенията ще контролират представите- 
на босилсградския филиал па ли на българското посолство в 
КИЦ “Цариброд”. Правото на Белград, а от България ще бъде 
глас за избор на президент и изпратен председател на изби- 
вицепрезидент имат всички рателната секция. Останалите 
български граждани, навърши- членове ще бъдат босилеград- 
ли 18 години. чани с българско гражданство.

Как го изтъкна Иван Нико- Гласуването ще се проведе от 6 
лов, председател на Програм- до 19 часа, а гласоподаватели- 
ния съвет на КИЦ, над 70 боси- те са длъжни да предоставят 
леградчани, които притежават валиден документ за самолич- 
българско гражданство, в пие- ност. 
мена форма са заявили желани
ето си да гласуват. Покрай тях солството на България в Бел- 
в КИЦ ще могат да гласуват и град, избирателни секции на 
всички български граждани, територията на Сърбия ще има 
които подадат заявки на самата и в Димитровград и Прищина. 
дата на провеждането на избо- За първ път босилеградчани с 
рите. Очакваме в КИЦ да гла- българско гражданство гласу- 
суват и хора с българско граж- ваха в КИЦ на парламентарни- 
данство от Сурдулица и Враня, те избори на 25 юни 2005 годи- 
както и български граждани с на.

в
ден

Провеждането на изборите

Освен в Босилеград и в по-
АЕК "Етър": Майстор резбар

най-горната му платформа.
Край град Шипка в южните 

склонове на Стара планина с 
позлатените си куполи на фона 

се откроява 
храм-паметникът “Рождество 
Христово”, посветен на загина
лите в Освободителната война 
руски воини и български опъл
ченци. Повече от един век той 
напомня за безпримерния под
виг и саможертва на героите, 
отдали живота си за свободата.

Владетелите им били почитани 
като полубогове, а след смър
тта им са обожествявани и из
пращани с тридневни тържес
тва, надбягвания с колесници, 
други състезания, пиршества и 
веселия. Всичко това потвър
ждават изображенията на сте
нописите по куполите на гроб
ниците.

Преспиваме в луксозния хо
тел “Палас” в Казанлък. Неде
ля е - третият и последен ден от 
екскурзията. Любопитността 
ни поддържа настроението 
ведро, въпреки досадния есе
нен дъжд. Прекосяваме Сред
ния Балкан и се спускаме в Тра
кийската равнина. В Пловдив 
ще се отбием след като видим 
втория по големина (след Рил
ския) български манастир - 
Бачковския, в който се погре- 
бават българските патриарси. 
По Божие провидение, часът 
прекаран в манастирския двор 
мина без валежи. Дълга и слав

на е историята му - въз
ходи, грабежи и опожа
рявания и ново възстано
вяване.

Всеки от нас иска да си

на планината
П.Л.Р.

Пет години след пожара

Осветен най-големият 

православен храм в НишВ Долината на тракийските
царе

Спускаме се в Казанлъшката 
котловина. Тъй като с цяла сед
мица сме в октомври месец, а 
маслодайните рози цъфтят в 
края на май и началото на юни, 
екскурзоводката Елена насочва 
вниманието ни към казанлъш
ките могили - тракийски гроб
ници от втората половина на 
първото хилядолетие преди

В неделя на 8 октомври, точ- първата неделна литургия, а 
но 5 години след големия по- празненството продължи с 
жар, отново зазвъняха камба- връчване на ордени на “Св. 
ните на нишката съборна чер- Цар Константин” на най-заслу- 
ква “Света Троица”. На този жилите донори, институции и 
ден храмът прие в обятията си лица за възстановяването на 
голям брой вярващи, членове храма. Владиката нишки госпо- 
на Архиерейския синод на дин Ириней връчи отличията 
Сръбската православна цър- на Скупщината на град Ниш, 
ква, представители на католи- кмета на града Смилко Костич, 
ческата църква, на обществе- Института за защита на памет
ния и политически живот на ниците, Войската на Сърбия,

му.

вземе поне по един плод 
от уникалното дърво 
джинджифил, от които 
монасите варят аромат
на ракия. Плодовете му 
са още зелени - узряват 
чак през януари. Бързаме 
да влезем в манастирска
та черква, за да не пре
чим на насрочената вен- 
чавка.

Историята на Плов
див покрива няколко хи
лядолетия. Тук е била 
столицата на Филип Ма
кедонски, бащата на 
Александър Велики. Вся
ка педя в старата част на 

града има археологическа 
стойност. Впечатлява с разко
ша си мраморната 
съвсем случайно открития ан
тичен амфитеатър. Тук узнава
ме разликата между възрож
денските селски и градски къ
щи. При вторите - прозорците 
и еркерите са към улицата, а не 
към вътрешния двор.

Малко повечко от един час 
ни остават за поку 
дивското “Метро”. Зад нас са 
около 1200, а предстои да из
минем още няколко стотин ки
лометра път!

Главния вход към Царевец

вТютюневата промишленост 
Храмът бе осветен от мит- Ниш, градското комунално 

рополита загребско-люблян- предприятие “Медиана” и др
ехи и италиански господин Йо- Нека да припомним, че на 
ван, съпровождан от архиереи- 11 октомври 2001 година в раи
те на Сръбската православна ните сутрешни часове огнени 
църква от страната и чужбина и пламъци за един час почти из

цяло погълнаха нишкия пра
вославен храм. Причините за 

обаче

Националният парк-музей 
“Шипка” е още един музей на 
открито. Разположен на самия 
театър на военните действия, 
той обхваща района на истори
ческите места, свързани с от
браната на Шипченския проход 
по време на Руско-турската 
война 1878/79 г. Представлява 
комплекс от 26 паметника, въз- 
становки на позиции,батареи и 
землянки. Централно място за
ема Паметникът на свободата, 
открит през 1934 г. Висок е 31,5 
м и до него водят 890 стъпала. 
Мъглата попречи да се любу
ваме на неповторимата пано
рама,

Христа.
Тракийските храмове-гроб

ници са наследници и продъл
жители на микенските тради
ции от края на бронзовата епо
ха. Откритите досега тракий
ски подмогилни храмове в Бъл
гария са около 50, а най-голям 
е броят им в Казанлъшко - 10, 
поради което районът бе наре
чен Долина на тракийските ца-

Бащата на историята Херо- 
дот твърди, че траките, поради 
вярата си в задгробния живот, 
оплаквали новороденото зара
ди чакащите го несгоди и пос
рещали радостно смъртта.

града и др.

пластика в

от свещеници и монаси на 
Нишката епархия. Макар че бе
ше оповестено, че освещаване- избухването на пожара 
то на нишката съборна църква останаха мистерия и до днес. 
ще извърши сръбският патри- Веднага след изпепеляването 
арх господин Павле, поради започна възстановяването на 
здравословни причини той не на светинята. Благодарение на 
присъства на тържеството, а донори тя придоби нов вид и

сега блести още по-хубава, как-

ре. пки в плов-

посланието му прочете митро
политът Йован. След това в то каза владиката нишки госп 
осветения храм бе отслужена и дин Ириней. Д - -Вапче Богоеа

която се вижда от
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Клара доврева * Българското лоби [н сръбски войници
в лома на унгарския премиер *мири“мисии
* Нашумелият през ^______ * "

16 офицери от Войската на Сърбия са в умиротвори
телни мисии с мандат на ООН. В Либерия са шестима, 
Брега на слоновата кост трима и в Бурунди един офи
цер. Всичките са ангажирани като наблюдатели. Шес- 
точленен санитарен екип е разпределен в Конго.

16-имата военни би трябвало да бъдат придружени 
от представители на Министерството на отбраната и 
Войската на Сърбия, които временно ще службуват в 
Афганистан. Решение за тази мисия трябва да вземе 
сръбският парламент по спешна процедура.

в

последните седмици 
унгарски премиер фе- 
ренц Дюрчани е бъл
гарски зет! Съпругата 
му Клара е с българско 
потекло по бащина 
линия

Клара Добрева и Ференц 
Дюрчани се запознават през 
лятото на 1994 година, когато 
той е на 33 години, а тя - на 22 
години.

“Запознахме се както трябва.
В страните, които имат море, 
много често младите се запоз
нават през лятото именно на 
морето. В Унгария това важи в 
пълна сила за "унгарското мо
ре" - езерото Балатон", разказ
ва емоционално в едно интер- _

Клара Добрева. Унгарската ФеРенЧ и Клара с децата си 
премиерша - българката Клара 
Добрева, говори много добре 
български (наблюденията ми 
идват от една конференция и 
едно предаване-интервю по 
Българската национална теле
визия - б. Т.П.), макар че в Бъл
гария е живяла само няколко 
години. Влиянието на баща й 
Петър Добрев и сега е толкова 
силно, че и до днес Клара оби
ча България по същия начин, 
по който я е обичал и той. Каз
ва, че е проговорила на българ
ски, а едва в детската градина е 
научила унгарски. С баща си 
обаче винаги са си говорили са
мо и единствено на български 
Нищо, че Петър Добрев е жи
вял в Унгария цели 35 години 
“Пипи дългото чорапче” ми бе
ше любимата книга, чела съм я 
и на двата езика.

Децата ми научиха от дядо 
си няколко български стихот
ворения и песнички - “Зайчен- 
цето бяло”, “Хей, ръчички, хей, 
ги две”, споделя тя в едно бъл
гарско списание. И с внуците 
си баща й говорил само на бъл
гарски. Майката на Клара е ун- 
гарка. Те пък двамата се срещ
нали в Созопол. Ференц Дюр-

Босидеград

Помощ на ученици и 

студенти без 

родители
*Изплащането започва през следващия месец

вю Въз основа на решението на платени в края на ноември. 
Общинската скупщина в Боси
леград, което бе прието през тази помощ, учениците и сту- 
юни месец т.г., покрай учени- дентите от общината2 без един 
ците в основното училище, па- или двама родители, най-къс- 
рична помощ ще могат да по- но до 31 октомври трябва да 
лучават и редовни и задочни подадат иск до Общинския съ
ученици в средните училища, вет. Заедно с иска, те трябва да 
както и студенти до 26-годиш- предоставят и копие на доку- 
на възраст без един или двама- мент за самоличност, удосто- 
та родители. На учениците и верение за школуване и удос- 
студентите без един родител товерение от регистъра на по- 
ще бъдат изплащани по 1500 чиналите за един или двамата 
динара на месец, а на онези без родители, 
двама родители по 3000. Пари
те ще бъдат отпускани само на Съвета подчерта, че вече са 
през учебната година, а са оси- получили над 50 иска и добави, 
гурени от общинския бюджет, че предполага до излизането 
Своите принадлежности уче- на срока да пристигнат още

За да осъществят правото насловото си на български с ду
мите: “Сърцето не ми дава тук ва мъжа си винаги, когато има 
да говоря на друг език”.

По професия Клара е иконо- това са официални посещения - 
мист и е може би най-близкият така наречените работни визи- 
и доверен сътрудник на унгар- ти, които в Европа се провеж- 
ския премиер (тук не намеквам дат ежеседмично и са за по ня-

В чужбина Клара придружа-

покана и към нея. Обикновено

за лъжата му, заради която колко часа. 
опозицията в Унгария неотдав
на протестира). Същевременно за борбата срещу рак напри- 
е и капацитет, с който могат да мер, за положението на децата 
се обсъдят и големите въпро- и на подобни теми, понеже то- 
сителни около българското ва било важно не само за нея, 
членство в ЕС.

Клара Добрева често говори

Лиляна Анакиева, сектретарно и за всички хора по света. 
Иначе семейство ДюрчаниКлара е завършила иконо

мика, а след това и право. В мо- имат общо 4 деца. Младежите - 
мента преподава финансово Балант, на 16 години, и Петър,

' право в Юридическия факултет на 18 - са от първия брак на Фе-
в Будапеща. Според нея всяка ренц. Томаш, на 9, и Ана - на 10 ниците и студентите ще взимат около двадесетина.

■ жена съветва съпруга си, неза- години, са от техния брак. на едим път в ТРИ “есеца. апървите суми ще им бъдат из-
П.Л.Р.

висимо дали е учител, инжинер 
или политик.

Съпругът й също е икон- ,, п
мист. когато се запознали край Книгоиздателството под ударите на цензурата (2)
езерото Балатон, той ръково
дил предприятие, занимаващо 
се с привличане на инвестиции 
в Унгария.

“Спечели ме с хиумора си.
Той е много интелигентан, 
мъж, у когото чувстваш вът
решна сила, харизма”, така

Т. Петров

Къде са българските книги 

от библиотеката на с. Власи?
През юли 1963 година ми се веднага отиде в Междуобщин- назията!!! Забраниха пиесатаописва усещането си от първа-

чани също научил няколко ду- ха Среща Клара. И допълва, че падна да посетя библиотеката в ската конференция на Съюза на “Тодоракини” от Марин Мла-
ми на български: “обичам те”, ВрЪЗКата им и до дНес си е ос- село Власи и да напиша статия комунистите да ги осведоми, денов и то посред премиерата,
“кухня”, “луканка”... А иначе танала същата. “Сигурно е го- за в. “Братство”. Говореше се, че са изчезнали книгите на бъл- С години се разказваше за това
любимото му ястие е гювеч. лям късмет да намериш човека, че в библиотеката има и сръб- гарски език. След малко той се некултурно събитие в Цариб-
Много обича и супата топчета, кодто ти пасва и да ЖИвееш ски, и български книги. Цял върна сърдит и ми каза да на- род, как хора от общината не-
сготвени от Клара. дълги години с него” обобща- път си мислех какво заглавие пиша статията си, но българ- годуваха върху някои сцени, а

На международната конфе- ва премиершата. ’ да дам нл статията, за да може ските книги да не споменавам, след това бяха придружени от
Ренция, организирана от неп- На въпроса дали при първа- библиотеката на с. Власи да бъ- Случи се след няколко дни съмишленици и настана сума-
равителствени организации в та им среща ф.еренц й заприли- Де пример и на другите в око- да отида в Архива на град Ниш. тоха в новия салон на Култур-
София (на която лично присъс- чал на премиер тя отговаря: лията. Беше за похвала и това, Там попитах любезната библи- ния дом. По това време един от
твах благодарение на журна- ]Ю ВпНаги много се инте- че сел°то принадлежеше на отекарка дали те имат българ- артситите Ганчо Медаров из-
вистическата карта на вестник реСуваше от политика” Пиротска община, а обръщаше ски книги? вика: “Да живее авторът на
“Братство”), Клара започна ‘ у ’ такова внимание на българска- - Разбира се, отговори ми тя пиеската!” Някои му отговори-

та книга и българската култу- и веднага предложи да минем в ха докато напускаха театрал-
ра... Обаче бързо се разочаро- съседната стая, за да ми ги по- ния салон! Това беше резил за
вах, след като я разгледах и не каже. След чудото във Власи, нашия град.
видях нито една книга иа бъл- бях изненадан когато видях В по-ново време цензорите в 
гарски. книгите иа градското читали- ролята на културни дейци бяха

Кметът на Димитровградска община тези дни сформира ко- Попитах библиотекара ще от 1919 година в Ниш. Чита- главни борци за закриване на
мисия за категоризиране на къщи и апартаменти за отдих и стаи Аспарух Сотиров къде са бъл- лището било закрито след вли- КИЦ “Цариброд”. Не пЬсеща-
за даване под наем. Искове за категоризиране на обектите заин- гарските книги. Беше му неу- зане на сръбските войски, но ваха изложбите, литературните
тересованите могат да подават в общинското управление. 1 ряо- до6н^ )ю момчето че книгите и след 80 и повече го- срещи, гостуванията на извес-

дапосотатосновнитеданнизасобсгвсници ’ дошли някои хора от Пирот, дини се намират в Архива на тни български писатели. А нй-*о и прсллпжрииртп тя категооията на ооекта. комисията щс ... » гпредложипроекторешение а решение за разпределяне на обекта събрали книгите и ги закарали, града!!! А нашите хора, които кои и днес ограничават българ-
> адекватна категория ще б^де прието в срок от 30 дни от деня на - На мен не ми «: навесно къ- се пишеха социалисти и кому- ския език в училищата и по 
подаването И к де са сега книгите? - отговори писти след 1950 година, из- местната телевизия и радио.

По-подробиГинформации заинтересованите могат да полу- Аспарух. хвърлиха книгите с разкази на Ето това е само една малка
чат в Туристическата организация в Димитровград, на улица На утре ден запознах редак- ДЕТКО ПЕТРОВ, издание на част от подвизите на цензу- 
“Балканска” 7 или но телефона 360-873. Б. Д. цията с положението в библио- “Братство”, защото бил иебла- рата в Цариброд.

токата във Власи. Редакторъяг гонадежден като ученик в гим-

Димитровград______________
Ще се категоризират къщи за отдих

Богдан Николов
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Сергей Станишев 2 януари 2007 г. - 

официален празникБългарите заслужават страната 

ни да бъде приета в Евросъюза 2 януари 2007 г. ще бъде официален празник, реши правител
ството. Топа съобщи пред журналисти вицепремиерът и минис
тър на външните работи Ивайло Калфин. За отбелязване на при
съединяването на България към ЕС правителството създава на
ционален комитет, който ще се ръководи от министър-предсе
дателя Сергей Станишев, а в състава му са включени министри
те. За участие шс бъдат поканени също председтелят на Народ
ното събрание Георги Пирински, скспрезидентите Желю Желев 
и Петър Стоянов, кметът на София Бойко Борисов, главните 
преговарящи с ЕС Александър Божков и Владимир Кисьов, ръ
ководителите на централни български медии, на парламентар
ните

„ ’ >ш арите заслужават решението на ЕК стра- ги организира, това означава, че имаме ссрио- 
‘ ни да бъде приета в Евросъюза, заяви пре- зсп политически проблем. Премиерът заяви 

<"РЪТ 1-сР1С11 Станишев при откриването па пред делегатите, че в момента България е в из- 
семиндр на комуникационната мрежа на ОЛАФ ключително важен момент от своята история. 
(.Координационна служба за борба срещу злоу- Станишев посочи, че българекто общество е 
потребите). Темата на форума е “Прозрачнос- приветствало решението на Европейската ко- 
тта и отношенията с медните като средство за мисия България да бъде приета в ЕС на I януари 
борба с измамите и корупцията, засягащи фи
нансовите интереси на ЕС”. Станишев допълни, ворноститс па пълноправен член па Съюза от 
че прозрачността и добрата организация при тази дата. “Даваме си сметка какво още имаме 
използването на фондовете на ЕС е от изключи- да свършим, и че след влизането в ЕС имаме 
тел на

и чс страната е готова да приеме правата и отго-
групи, на НСОРБ, на социалните партньори и др.

Даниел Вълчев:

Вмсшето образование да 

дава по-обща подготовка
Според министъра на образованието и науката Даниел Вълчев 

образование трябва да дава по-обща подготовка. По-общо- (

важност и ако правителството не може да още работа”, заяви премиерът.

Среща на министър Румен Петков с шефа на ОЛАФ 
Франц-Херман Брюнер I

Обвинителни актове за източване 

на пари от европейски програми
висшсто
то образование е по-насочено към пазара на труда от опитите да се 1 
превърне в занаятчийско и да произвежда занаятчии. Това каза ми
нистър Вълчев на конференция “Българският университет на прага 
на ЕС: традиции и предизвикателства”, организирана от Нов българ-

на бизнеса честои а „ гз.п.пп л г г I ски университет. По думите му, представители
Четири обвинителни акта са по ИСПА, 22 по САПАРД и 2 борба с измамите с финансови ХВърдят, че висшите училища отпращат на изхода хора, които не са

внесени в съда за случаи, свър- по програма ФАР: “Анализът средства от ЕС. “Аз съм дово- ГОдни да се занимават веднага с активна дейност,
зани с източване на средства по на общо констат ираните нару- лен да видя, че в България са | Според министър Вълчев проблем на европейските университети, 
програмите на Европейския шения показва, че по-голямата налице не само промени в зако- | който засяга и българските висши училища, е неуспехът им да се ут-
съюз. Това съобщи вътрешни- част от тях са свързани с доку- нодателството, но и в институ- ! върдят кат0 ц^ТРове висГето^рТзованвТсе
ят министър Румен Петков ментни измами, т.е. получава- ционалното изграждане на ^ ,еанПс°СОаЧпИ0™^и,ц,^'от държавата, като начинът на разпрелеле-
след срещата си с Франц-Хер- нето на средства, които след компетентните институции. ; ^ на с”6сидията не насърчава конкуренцията и развитието. “Бъл-
ман Брюнер, генерален дирек- това се отчитат с документи с Особено се радвам да видя , гарското образование дава добри специфични знания, но малко от-
тор на ОЛАФ - Европейската невярно съдържане”. доброто взаимодействие меж- ■ ь-ьм комуникационни умения - чужди езици, работа в екип, водене на
служба за борба с измамите. На срещата Румен Петков и ду Министерството на вътреш- преговори”, каза председателят на Българска стопанска камара Бо- 1 
Констатирани са 54 нарушения Франц Брюнер са обсъдили ните работи и органите на съ- ! жидарДанев. Той предложи да се забрани издаването на дипломи без ,
при използването на средства последните промени в норма- дебната власт”, заяви I отличното владеене на поне един западен език.
от Европейския съюз, съобщи тивната база, както и новата Франц-Херман Брюнер.
министър Петков. 20 от тях са стратегия и план за действие за Увеличават се глобите за 

превишена скорост
Брюнер коментира, че нова

та система за усвояване на 
средства от ЕС е сложна и 
всички са в процес на обучение.
Ето защо, по думите му, хората
трябва да се насърчават, а не Водач, който превиши разрешената максимална скорост 
само да се критикуват. Евро- място с над 51 км/ч ще се наказва с глоба от 250 лв. и три месеца лиша- 
пейската служба за борба с из- ване от право на управление. За превишение -41 км/ч глобата е 200 лв. и

два месеца лишаване от правото на управление на автомобил. Това 
предвиждат одобрените от правителството промени в Закона за движе
ние по пътищата.

С проме ните се цели изпълнение на задачите, заложени в програмата 
зултати, допълни генералният на ^ за по -голяма безопасност на движението по пътищата и намаля- 
директор на организацията.

П. Ангелова

Освещана църквата 
„Св.св. Константин и Елена“ в населено

Кметът на София Бойко Борисов присъства на освещаването на 
новоизградената църква “Св. Св. Константин и Елена”. В отговор на 
журналистически въпрос Борисов обясни, че общината е помогнала 
при ремонтирането на осветлението и градинката около храма. 
“Имаме нова църква с градинка и осветление за парка. Всичко сме го 
направили с хората и за хората”. Освещаването па църквата извърши 
Знеполският епископ Николай.

мамите ще подпомага всички 
български институции за пос
тигане на очакваните от тях ре

ване на жертвите от катастрофи.

Добрич - център на българската житница
1ЛЛ „ Г( с полуостров. Сградата е паметник на

С около 100 хиляди души град Доб- културата. В нея са съхранени над 3 хи-
рич е на девето място по голем ина в ляди творби - живопис, скулптура, гра-
България. Разположен е върху Добруд- декоративно-пластични изкуства,
жанското плато - житният на Бълга- ф дантелите на животните могат да
Гл ГвГо7иГР“&НсГаТа: посетят ^
нония...” Не случайно символ на града ГунГален не само за България, но и за
са житни класов* и люлеещи се от вятъ- Източна Европа. Зоопаркът е създаден
циации и^прочутия гчестен фолклорни 
по-специално с ансамбъл “Добруджа”,
компактдискнаМаре^Елие“Мистерия представляват над 100'те в^да
на българските гласове”. _______________________________________ лами муфлони мечки пониг

След като чуят Добрич, много хора ко311’ Фазани’ бизони2 В0ДН^* ™я лесо-
се сещат за старото му название до 1990 П1 ица'пРопУаканте 11
година - Толбухин, наречен на съвет- рич- . така се казва Архитектурпо-ет- мантично място е изкуственото езеро паРК Кооалкъка . за рнс.
ския маршал от втората световна вой- нографският музей на открито. Той е в “Лебед”, което бе възстановено през то- Изключително под, д части на
на. Най-напред обаче градът е кръстен центЪра] На мястото на някогашната ва лято. В парка се намира и голяма от- тите-люоители с< к-ьдето тече
на основатели си - турския пътуващ Одуи чаршия. Стария Добрич пред- крита дискотека, която е изключително Д°орУджанската равниш, , ич.
търговец Ха джиоглу Пазарджик. Чети- ставлява приятен кът не само за гости- оживена през летните нощи. ”-Уха Река' която минава Р ени
ри години гллед освобождението от тур- те на града, ио и за добричаии. Тук мо- Центърът на гр,ада е сред най-голе- Поречието и е у ежище . . ч'ерция
ско робс тво той бил преименуван в жете да видите и възстановената стара мите пешеходни зони в България. Зим- виД°ве като египетск и’други.
Добрич,; на името на добруджанския часоВникова кула то XVIII век, от която но време след Г2 часа през нощта едва щъркел, малкия креслив Р^ а на 
владетел Добротица. След подписване- всеки ден, когато ударц 12 часа зазвуча- ли можете да срещнете някой, през ля- -*а ориентация - До ри ‘ пол0- 
то на известния нам Ньойски договор, ва химнъх иа града. тото обаче, разходките продължават до един час път с колл , Е д н‘а час и
Ю/жна Добруджа минава в границите на На територията на града са открити сутринта. За многолюдността доприна- вин час от курорта л • м‘скняТ
Румъния. Борбата за връщане продъл- арехеологически останки от античнос- сят и студент ите от Международния ко- половина път е отдал бота'
ж?па ло 1940 година, когато областта тта и ранн0то средновековие. леж, в който се учат и няколко души от гРад Балчик, чиито своя д Р
отново става българска. Ако пък вн доскучае от история, за 20 Сърбия и М акедония. 11ическа гРадина същ0 ДРИВЛИЧВТ

Ако сте любител на старините, мо- МИцути ще достигнете до зеления оазис В Добрич се намира и най-голямата манието на туристите, 
жете да се разходите из “Стария Доб- на Добрич - градския парк. Особено ро- Художест!) ена галерия на Балканския

за за-

Г. Петре*
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безредие 6 таксиметровия превоз Електрозахранването в селата

Искат помощ от 

инспектора Прочистват трасета на 

далекопроводи
Комисията за заявки и жалби изтъква Зоран Стоименов и под- 

към Общинската скупщина в чертава, че нелоялната конку- 
Босилеград поиска от Общин- ренция просто не им позволява 
ската инспекция по транспорт и да работат и да си изкарват по- 
пътища и от ОВР да подсилят минъка. - Докато ние плащаме 
контрола върху “дивите” такси- данък 
та на територията на общината 
и в срок от 15 дни да й доклад -

* Според сведенията 
в босилеградския клон 
на лесковското Елек
троразпределително, 
от общо 4200 потре
бители в общината, 2 
200 са регистрирани в 
селата.

С цел премахване на честите 
аварии на далекопроводите 
към селата в общината, тази 
есен ще бъде доведена до край 
акцията на сеченето на дървета 
и храсталаци около електром- 
режата. За извършител на ра
ботите лесковското Електро
разпределително е ангажирало 
частната фирма “Църн бор” от 
Босилеград, чиито екипи от на
чалото на лятото са почистили 
трасето в района на Горна Ли- 
сина, а наскоро ще приключат 
и почистването на терена око
ло далекопровода в тлъмин- 
ския район. До края на акцията 
остава да се уреди и трасето 
около мрежата в селата на лю- 
батски район. Не рядко в акци
ята се включва и местното на-

на държавата и всички 
други принадлежности, те по
нелегален начин осъществяват 

ват за резултатите от проведе- печалба. Ние само искам прав
ните мерки. дина и търсим от компетентни- 

Предварително двама такси- те да осуетят безредието в тази 
метрови шофьори от Босилег- област, 
рад Зоран Стоименов и Стефан 
Стоименов поискаха от коми- транспорт и пътища Иван Алек-

Общинският инспектор по

сията да предприеме конкретни сов казва, че сериозно ще се за- 
мерки с цел осуетяване на нере- ложи за спирането на нелоялна- 
гистрираните таксита, които им та конкуренция, 
пречили да си вършат работата. - В съдействие с полицията

ще вършим контрол не само в
- В Босилеград има около 

пет-шест души, които работят общината, сочи той и изтъква, 
на черно и ни взимат пътниците, че срещу нарушителите ще бъ- 
------------------------------ —------ дат подавани обвинителни акто-

града, но и по всички пътища в

силеградския клон на лесков- 
имат ското Електроразпределител-

селение.
Че електричарите 

проблеми с поддържането на но, заяви, че едновременно сМеждународна 
пчеларска 
изложба 6 
Белград

ве в Общинския съд за наруше
ния. Инспекторът пояснява, че 
според решението на ОС глоба
та за нелегални превозвачи на 
пътници е в размер от 500 до 
5000 динара, а според закона тя 
е и до 80 000 динара.

далекопроводите показва и почистването на терена около 
фактът, че от 495 км, колко е далекопровода, електричарите 
общата им дължина на терито- са подменили и голяма част от 
рията на общината, 198 мина- изолаторите, които също пре- 
ват през гори и трудно достъп- дизвикват аварии на мрежата, 
ни терени.

Саша Миланов, шеф на бо-
П.Л.Р. П.Л.Р.Обмениха

опити НаОзнаменувана Отечествения 
конгрес на СРСДетската седмицаВ организация на сдруже

нието на пчеларите“Радили- 
ца”, тридесетина души от 
Босилеградско в края на ми
налата седмица посетиха 
Международната изложба 
на мед, пчелни продукти и 
съоръжения за пчеларство в 
Белград. Освен пчелари от 
Сърбия, в изложбата учас
тваха и хора, занимаващи се 
с пчеларство, от България и 
Македония.

Босилеградските пчелари 
използваха мероприятието 
за осъществяване на контак
ти и обмен на опити с коле
гите си от различни краища 
на Сърбия и с представители 
на пчеларски сдружения от 
България.

- От българските колеги 
получихме покана за участие 
на изложби в България, на 
които пчеларите от Босилег
радско ще имат възможност 
н да представят свои произ
ведения, изтъкна Раде Мла
денов, председател на Упра
вителния съвет на “Радили-

Делегация
I

Босилеград

В рамките на Детската 
седмица, която всяка година 
се чества през първата сед
мица на октомври, основно
то училище и детската гра
дина в Босилеград органи
зираха редица мероприятия.
Покрай маскарадното дефи- 
лиране по централните ули
ци в града, децата рисуваха 
в дворовете на училището и 
детската градина, а бяха ор
ганизирани и състезания в 
надбягвания с чували и 
други шеговити игри.

И тази година централна 
проява беше маскарадът, в 
който участваха предимно 
по-малките ученици от ос
новното училище. Дефили- Дефиле с маски 
рането на 
маскираните 
малчугани 
предизви
ка голям 
интерес 
сред въз
растните 
босилег- 
радчани, 
които се ^ 
възхища
ваха на 
техните 
идеи и ви- о 
дове под м 
маските.

ч щ 1

от1ЯЙ

Делегация на Общинския от
бор на СРС от Босилеград при
съства на седмия Отечествен 
конгрес на партията, който на 8 
октомври се проведе в Белград. 
Освен Зоран Стоянов, предсе
дател на отбора, на конгреса 
присъстваха и делегатите Иван 
Христов, подпредседател, и 
Дане Стоименов, член на ОО. 
Освен тримата делегати, в ка
чеството на гости присъстваха 
и подпредседателите на ОО 
Иван Алексов и Иван Богосло- 
вов, както и Раде Александров, 
шеф иа отборническия клуб на 
тази партия в Общинската 
скупщина.

Делегацията използвала мо
мента и за срещи и разговори с 
високопоставени функционери 
на партията, както и с делега
ции на общински съвети от 
Сурдулнца, Лесковац и други 
общини от Пчински и Ябла- 
нишки окръг. Една от темите 
иа разговорите била и тази как 
по-успешно да бъде организи
рана рсфсрендумската кампа
ния за приемане на новата Кон
ституция на Сърбия.

§§§щ

ца”.
В рамките на изложбата 

била организирана и кръгла 
маса на тема “Изнамиране 
на начини за пласмент на 
меда”, в която участвали и 
представители на Минис
терство на селското стопан- 

: ство на Сърбия.
Пътните разноски на бо- 

: енлеградските пчелари изця- 
ло е поело сдружението “Ра- 
Дилица”, на което от Общин
ския бюджет тази година е 
планирано да бъдат отпус
нати 100 000 динара.

сет
V

сея
«юП.Л.Р. чП.Л.Р. П.Л.Р.
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Спешно заседание на ОС в Димитровград Местно самооблагане 

(не)ще има?
Започва реконструкцията 

на главната улица
п може да започне.

Както е известно, 
настилката от павета на 
главната улица, от 
Здравния дом до улица 
“Найден Киров”, е сло
жена в началото на 
60-те години па мина
лия век. Оттогава до 
днес върху отсечката не

На последното заседание на се разбере, че 00 на ДСС не е
Общинския съвет бе обсъден за ново местно самооблагане, 
въпросът свързан с въвеждане- Статусът на двамата заети 
то на ново местно самооблага- МО Димитровград трябва 
не. Двамата работници в МО реши общинското самоуправ- 
Димитровград апелираха да се ление, като ги настани на съот- 
регпи техният статус. В допие- ветна работа. Заместник-кме- 
ка, която изпратиха до Общип- тът на общината Васа Алексов 
ския съвет, те между другото предложи в Общинската скул- 
напомниха, че след изтичането шина отново да се задвижи

в

]? ш да
а,I I ^ ; ;

1 |

Ш,ОМ >& Ф са правени никакви 
Много об-|Г поправки, 

щипски правителства се 
“заклиниха” , че ще 
уредят главната улица, 
по всичко оставаше са
мо на обещания.

Тъй като строител

на срока на старото местно са- процедура за въвеждане на мес- 
мооблагапс на 30 юни т.г. в тно самооблагане. Началникът 
сметката па МО вече не пое- на общинското управление Ве- 
тъпват пари, така че, освен за лип Николов също е “за”, но 
влагания в инфраструктурата и предложи занапред службата 
в други проекти, липсват сред- на МО Димитровград да бъде 
ства и за изплащане на заплати- сервиз на всички тукашни мес

тни общности, имайки пред- 
Мненията на членовете на вид, че доколкото се въведе но-

I
(У

>0* м ьгщ

~\Ь. 4 ’ Г-----ЦДЯ 1 ■ пият сезон е към края, а
и парите няма да бъдат

На спешно проведеното за- евро в динари, въз основа на достатъчни, в първата фаза ще 
седание на Общинската скуп- договора сключен с Водосто- сс ши рСм0,гг на улицата от 
щина в Димитровград бе прие- ланското предприятие общината до хотел “Балкан”,
то Решение за определяне на “Кюприя“ А.Д. С приемането 
средствата от бюджета за реа- на решението ОС даде право- 
лизация на обществената мощия на кмета Веселин Ве- 
поръчка за реконструкция на личков от името на общината 
главната градска улица.

Присъстващите 17
борници единодушно решиха реконструкцията на улица 
от общинската хазна за целта “Балканска”. На практика това 
да бъдат отделени 556.968 означава, че реконструкцията

те им.

Общинския съвет по въпроса са во самооблагане то ще важи за 
различни. От изказването на цялата община.
Синиша Ранджелов можеше даА.Т. Съветът реши в Общинската

скупщина отново да се диску
тира по темата. Тъй като става 
дума за важен въпрос, до зад
вижване на процедурата ще се 
стигне доколкото повече от по
ловината от общия брой съвет
ници гласуват за тази опция.

Преди няколко месеца, кога-

Предстои строеж на нов 

мост към Спортния център
да подпише договор за 

от- провеждане на работите върху

Спортната зала след почти десетилетен строеж наскоро ще 
бъде напълно завършена. Уредена е и околността й. След като 
започнат да се организират състезания в нея, в Спортния център 
ще трябва да влизат и по-големи превозни средства. Съществу- то въпросът за новото самооб- 
ващият мост в тази посока обаче едва ли може да поеме малко лагане бе точка от дневния ред 
по-голям автобус. Затова тези дни се провеждат подготовки за на сесия на Общинската скуп- 
обявяване на търг за строеж нов мост към СЦ. щина, решението за задвижване

Въпросът за построяването на нов мост бе дискутиран още на процедурата не бе взето, тъй 
много отдавна. Даже имаше и предложения той да бъде само от 
няколко тръби с голям диаметър, тъй като водата, която тече 
във вадата, представлява едно малко поточе. Наистина в момен
та положението е такова, но има планове вадата да се оспособи

А.Т.

В рамките на детската седмица

Впечатляваща
промоция

като липсваше един глас - 14 
съветници бяха “за”.

Б.Д.
за поемане на по-голямо количество вода.

докато в Центъра за култура беСпоред традицията, всяка
”ГГеТеСепЯГвГнаа°на "аР•^"“аГтор™“'уче^ От заседанието на Общинския съвет
децата. И този път от 2 до 8 ок- ници от основното училище. И 
томври в Димитровград се то какво представяне! 
проведе “Детската седмица” Елизабета Георгиева, поете- 
под мото “Мястото ми в моето са и ръководител на поетична- 
място”. та работилница към Народната

Активностите започнаха от библиотека, която е издател на
изненада

Старите дървета нанасят 

вреди?маскарад, книгата, приятно
Продължиха във вторник с всички със специалната сце- на последното заседание на Общинския съ- 
разкрасяване на училището и нична постановка. Младите вет де разгледан интересен иск на 
крос, а в сряда ученици—поети поети (чиито стихове са помес- царибродчанип — да се премахне липата, заса- 
гостуваха на връстниците си в тени в книгата) бяха маскирани дена преди няколко десетилетия на тротоара 
Бабушница. и сами четоха творбите си. Пред семейната му къща. Липата се намира на

През следващия ден мас- Всичко това бе съпровождано с уЛИЦа “Белградска” и не е единствената там. На 
Же- подбрана музика и игри!

спонеделник

един

карад бе организиран и в пея растат още няколко такива уж като украса, 
но...люша, а учениците от пети клас 

проведоха “игри без граници”, Корените на липата са издигнали настилката 
на тротоара, а основите на къщата, намираща 
се на метър от нея, са спукани. Покривът също 
страда от клоните, които са почти легнали 
върху керемидите.

Случаят с посочената липа подтикна кому
налния инспектор Ценко Киров да предложи па 
ОС създаване на специална комисия, която да 
направи списък на всички подобни дървета по 
улиците на града и да предложи решение за 
проблема. Това наистина се налага, защото, ако 
тръгнете по улиците, на които има стари дърве
та, забелязва се, че тротоарите са се напукали и 
са повдигнати от корените им.

Специалистите не отричат добрите на
мерения на хората, садили навремето не само 
липи по улиците на града. Те изтъкват, че трябва 
да се знае кои дръвчета се садят по тротоарите, 
а кои на свободните пространства в парковете. 
Защото колкото и да са красиви, в един момент 
те започват да правят проблеми на хората и на 
околните постройки.

Членовете на съвета се съгласиха с предло-

■

Липата “рушител” на къщи

жението на комуналния инспектор, а задачата 
довериха на “Комуналац” тъй като поддържа 
мето на дръвчътата по улиците и засаждане 
на нови е в тяхна компетенция. А- •книгата “ДарОт промроциита па
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Промоция на Агроинформационния център 6 Сурдулица Власинските водоцентрали 
в Сурдулица____________Информацията о предпоставка 

за успешно развитие РбМОНТ и
модернизация- Основната задача на центъ- средства при републиканските__ тази част на страната център,

ра е на селскостопаните от тази и други фондове. Основната Любиша Ранджелович 
част на страната да предложи предпоставка за това е обра- В организация на Центъра в 
качествена и навременна ин- ботваемите площи и съоръже- Сурдулица идващия месец три- 
формация за устойчиво разви- нията за селскостопанско про- десетина селскостопански про- 
тие и просперитет на този от- изводство да бъдат регистри- изводители от тази част на 
расъл. Целта ни е да окажем рани в унисон със закона, каза страната ще посетят Словения 
всяческа помощ и подкрепа на директорът на Средното сел- за да се запознаят със съвре- 
производителите при изготвя- скостопанско училище “Йосиф менните способи за производ- 
нето на проекти, с които те да Панчич”, при което функцио- ство, преработка и пласмент на 
кандидатстват за подтикващи нира единственият по рода си в изделията на европейския па

зар.
На промоцията в края на ми

налата седмица в Сурдулица
присъстваха и представители 
на Агенцията за регионално 
развитие на Южна Сърбия. 
Весна Джорджевич от канцела- 

| рията на Агенцията в Лесковац 
I каза, че вече е изготвен страте- 
I гически регионален план, под- 
I писан от кметовете на всичките 
| 13 общини в Пчински и Ябла- 
1 нишки окръг. Този план, доста- 
| вен на посолствата в Белград 
I на всички развити страни, за- 
1 интересовани за капиталовло- 
| жения у нас, обхваща петте 
■1 най-значими области - инфрас- 

ЙДРД труктурата, селското стопан- 
ТЙ/Я ство, туризма, малките и сред- 

ни предприятия и човешките 
ресурси, подчерта тя.

V’

Турбините на четирите власински водоелектрически централи 
са спряни поради редовен годишен ремонт и подготовка за пред
стоящата зима. До началото на септември Власинските водоцен
трали произведоха 330 милиона киловатчаса електрическа енер
гия, като преизпълниха годишния си план с над 65 милиона кило
ватчаса.

По думите на директора на най-старата и най-сигурна членка 
на Стопанското дружество “Гердап” Радмило Николич сигур
ността на Власинските водоелектрически цетрали е огледа във 
факта, че само след пет минути от поискването са в състояние да 
се включат в мрежата с пълната си мощност. Той добави, че след 
51 години паралелно с ремонта този път ще бъдат модернизира
ни и голяма част от обектите и съоръженията.

Д.М.

Небойша Антим, временен представител 
на капитала в „Украс-Циле"

Д.М.

Да се опита с още една 

приватизация
По случай Детската седмица

Компютър за ОУ „Йован 

Йованович Змай“Временният представител Преди това би трябвало да се Сърбия. Временният предста- 
на капитала в завода изготви социална програма за вител на капитала Небойша 
“Украс-Циле” Небойша Антич работниците, които са излишна Антич е председател на 
тези дни сподели мнението си работна ръка. Дали ще се даде Сдружението на дребните ак- 
пред група работници на ди- шанс за поредно привати- ционери в “Циле-Украс”. 
митровградския цех на белопа- зиране зависи от решението на 
ланската фирма, че е по-добре поверителите на фирмата, 
тя да бъде приватизирана за 
втори път, отколкото да се въ- Циле” бе приватизиран чрез блокирана и 100-тината работ- 
веде фалитна процедура. Както публично наддаване в края на ници не са получавали заплати 
изтъкна той, вече са се обажда- април миналата година. Купу- месеци наред. Поради пе
ли двама купувачи - единият вачите обаче не изпълниха пое- доразумения с бившия дирек- 
бил заинтересован за цеха в Бе- тите задължения и през сеп- тор на фирмата няколко ди- 
ла паланка, а другият - за цеха в тември т.г. договорът за прива- митровградчани търсят права- 
Димитровград. Според Антич тизиране бе отменен. 70 на сто та си в съда. 
най-добре би било двата цеха от капитала на фирмата постъ- 
да се приватизират отделно, пиха в Акциоиния фонд на

След подпомагането на ремонта на облицовката и оградата 
сурдулишкият цех на компанията К.паиГ-1пзи1а(юп подари и 
компютър на основното училище “Йован Йованович Змай”. На 
директорката на училището Даниела Митич ценният подарък бе
ше връчен от директора на КпаиГ Славолюб Стайкович по повод 
Международната седмица на детето.

Цехът “Циле” в Ди
митровград не работи от Нова 

Да припомим, че “Украс- година. Сметката на фирмата е Д.М.

Егрекът на Ивица Димитров
Младите поколения не знаят какво е егрек. Може би са чували 

за това нещо, но не са го виждали. Тази възможност им се удаде 
по време на Панаира на балканския агробиодиверситет и селско
то наследство, който се проведе миналия месец в Димитровград.

Б. Д.

ловчанин, съвършено добре е знаел коренното 
име на селото. Но той не е виновен и не е прек
ръстил селото, а просто прилага закона. Някой 
друг иавремето е прекръстил селото. И не само 
него — Брайковци (или Брайкьовци) е “станало” 
Бракьевци, Градинье - Градини...

Своевременно всспик “Братство” раздвижи 
инициатива да се върнат коренните названия на 
селищата в общината. На едно от заседанията

, си и Националният съвет на българите в Сърбия
Едва ли има жител в Димитровградска общи- решение да повдигне този въпрос, дори

на, който да не знае за село Пъртопопинци и къ- ъж стана дума и на заседание на ОС. И ... 
ле се намира то. Но със сигурност ще се намери _ Същото какт0 и с връщането на старото
някой, който поне ще се попита дали Пъртопо- име на
пинци и Протопопинци са едно и също селище. то тогава се приеме решение и толкова.

Тези дни случайно в ръцете ми попадна кръ- какт0 е известно, след като и Сърбия стана 
'челно на един пъртопопинчанин, издадено от самостоятелна държава, предстои промяна 
местната канцелария в село Смиловци. В него за личните д0КуМенти на населението. Преди това 
месторождение на въпросното лице е посочено 
село ПРОТОПОПИНЦИ! И то не на едно място, 
а във всичките графи, където трябва, така че не 
става дума за печатна грешка. Съвсем е ясно, че 
в чиновникът, издал кръщелното, иначе сми-

Пъртопопинци 

Протопопинци!?
или

града — Цариброд. Когато стане дума за

Егрека (с намалени размери) направи димитровградчанинът 
Ивица Димитров, подпомогнат от баща си и приятели - предим
но комшията Слободаи Манов Бамби, голям привърженик на 
местното природолюбителско дружество “Натура балканика”. С 
голям кеф го представиха на панаира, а кеф им беше да излезе и 
във вестника.

на

се налага да се променят и имената па селища
та, т.е. да им се върнат истинските имена.

Л.Т.
Б. Д.
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Щрихи за портрет: Весна Владимирова, самодейна художничка„Балкан театър фест" 
в Димитровград Рисувала още като детеЩе участват 12 

театри от три страни
Библиотскарката Весна Владимирова вече 

3-4 години членува в димитровградското 
сдружение на самодейните художници. Люби
телите на изобразителното изкуство имат въз
можност да се запознаят с нейното творчество 
на традиционната изложба на димитровград
ските художници-любители, която се провеж
да всяка година през есента в Градската гале
рия. Влечение към изобразителното изкуство

стъкло и др.
Напоследък се 
е съсредото
чила
сътворяването 
със сухи цветя, 
които
върху опреде
лени материа
ли, и рисува 
върху най-раз
лични предме
ти, които се 
употребяват в 
домакинство
то. Творение
то за нея пред
ставлява едно 
хоби, с което 
си изпълва свободното време. Тя казва: “Рису
вам за своята душа. Някои творби нарисувам 
за елин ден, а за някои ми трябват и по-някол
ко, което зависи предимно от вдъхновението, 
от настроението, както и от разполагаемите 
материали.”

Владимирова се наслаждава предимно на 
реалистичните картини. Идоли сред известни
те художници няма и не се опитва да подража
ва никой. Обича натюрмортите и пейзажите. 
Рисува и портрети, но само с молив, понеже 
както казва, още не се е осмелила да ги твори в 
маслена техника.

Няколко свои творби е подарила. “Досега не 
съм продавала картини, тъй като докато ги 
творя аз просто се сродявам с тях. Картините 
си подарявам на приятели, защото зная, че 
след известно време отново ще мога да ги ви-

върху

врабчетата" от Йордан Радич
ков. На 9 ноември на сцената 
ще се качат артистите от На
родния театър от Крушеаац с 
представлението “Никола Тес
ла” от Момир Брадич. Послед
ни ще се представят членовете 
на белградския театър “Слави- 
я” е представлението “Жанка" 
от Миодраг Илич.

По време на “Балкан театър 
фест"-а ще се проведат и други 
културни прояви. На 17 октом
ври младежката сцена към теа
търа “Слънце" от Кралепо ще 
изпълни представлението“Дон 
Кихот" по адаптиран текст на 
испанския класик Мнгсл Сср- 
вантес. На 3 ноември млади ар
тисти от Враца ще изпълнят 
детсткото 
“Приключения, 
рой сладкогласни" от Недялко 
Йорданов, 
по-късно ще се проведе лите
ратурна вечер, посветена на де
лото на българския литерату
ровед Светлозар Игов, чисто 
потекло е от с. Желюша. Ще 
бъде организирана и изложба 
на театрални плакати и костю-

От 16 октомври до 10 ноем
ври за втори пореден път в Ди
митровград ще се проведе 
“Балкан театър фест”. Ще учас
тват 12 театри от Сърбия, Бъл
гария и Македония. Първи ще 
се представят артистите от ди
митровградския театър “Хрис
то Ботев” е пиесата “Хамлет в 
с. Долна Пъскашия" по текст 
на хърватския драматург Иво 
Брешан. На 19 октомври на 
сцената ще се качат самодей
ците от Прокупие, които ще из
несат шедьовъра на Бора Стан- 
кович “Кощана”. Народният 
театър от Ниш на 20 октомври 
ще изиграе пиесата “Емигран
ти” от Станислав Мрожек. Че
тири дни по-късно публиката 
ще има възможност да се нас
лаждава на изявите на театъра 
към читалище “Иван Вазов" от 
Костинброд, който е подгот
вил “Радован Трети” на Душан 
Ковачевич. Тополовградският 
театър към читалище “Св. св. 
Кирил и Методий” на 25 ок
томври на димитровградската 
сцена ще изнесе представлени
ето “Жената на полковника” от 
Христо Бойчев. Два дни 
по-късно Народният театър от 
Пирот ще се представи с пиеса
та “Вълче гнездо” от Миломир 
Петрович. На 30 октомври зри
телите ще видят представлени
ето “Нирвана” от Константин 
Илиев, което е копродукция на 
Драматичния театър от бъл
гарския град Пазарджик и На
родния театър от македонския 
град Щип. Народният театър 
от Лесковац в последния ден на 
месеца ще изнесе представле
нието “Мъжете на една Ната
ша” от Антон Павлович Чехов. 
Първия спектакъл, който лю
бителите на театъра в община
та ще могат да видят през но
ември, ще бъде “Ела, ела при 
мен, Кремало” на Алексей Куз- 
нецов. Ще го изнесат артистите 
от Драматично-кукления теа
тър от Враца. След тях ще се 
представят колегите им от По
морие с представлението “Ние

лепи

1 *представление 
опасни за ге- • Ь IV

- * . ' -V
' 7 ■' 'Няколко дни

ми.
50 на сто от средствата за 

организиране на фестивала е 
отпуснало Министерството на 
културата на Сърбия, а остана
лите ще осигурят Община Ди
митровград, Националният съ
вет на българското малцинство 
в Сърбия и Центърът за култу
ра в Димитровград. Министер
ството на културата на Бълга
рия, т.е. Центърът за театър 
към него, е оказал помощ в ор
ганизирането на мероприятие-

тя изпитала още като де
те. В основното училище 
получавала награди за 
някои свои творби, дока
то в средното училище 
нейна рисунка била пред
ставена в чужбина на 
международна изложба 
под название “Всички де
ца на света”.

Навремето обмисляла 
да се запише в средното 
Художествено училище в 
Ниш да учи дизайн, но 
мечтата не й се осъщес
твила.

Владимирова твори в 
най-различни техники и 
всичките са й еднакво 
драги. Има платна, черте
жи с молив, рисунки на

то, като е уговорил изпълнени
ето на представлението “Нир
вана”.

Организаторът е подготвил 
и адекватни награди за 
най-добрите театри, а тази го
дина награда ще получи само 
най-добрият артист на вечерта, 
за разлика от миналата, когато 
отличието бе присъдено на 
най-добрите актьор и актриса.

Б. Д.

„Мост“ представен в сп. „Современост“ Давитко Тошев пак ще подарява книги
Сп. “Мост” е пред

ставено в брой 4 на 
скопеното списание за 
литература и изкуство 
“Современост”. На де
сетина страници са пуб
ликувани подбрани 
творби на Велимир 
Костов, Мила Басов, 
Елизабета Георгиева, 
Милка Христова-Ста- 
ноевич, Денко Рангелов 
и Симеон Костов.

С това начинание 
продължава сътруд
ничеството на ниш
ките и скопските кул
турни дейци, понеже 
на страниците на 
“Современост” вече 
са публикувани авто
ри-сътрудници на сп. 
“Градина”, а в ниш- 
кото списание са 
представени маке
донски писатели.
М.Т.

Купува, но но 

продаваМЕНЕНО!
Седемдесет и двегодишният димитровградчанин Давитко 

Тошев, за който вече писахме в нашия вестник, като любител 
на книгата и собственик на домашна библиотека с над 3000 
книги и няколко хиляди вестници и списания, неотдавна спо
дели идеята си част от тях да подари на Народната библиоте
ка в Димитровград. Понеже по-голяма част от книгите и спи
санията съхранява в апартамента си в Белград, Тошев каза, че 
ако във ведомството проявят желание да вземат определено 
количество, ще трябва да се погрижат и за транспорта им.

Тошев и по-нататък страстно купува печатани произведе
ния. Особено го привличат творби, чиито автори са по потек
ло от Димитровградския край или в които се говори за този 
край. Той много пъти досега е подарявал книги на приятели, 
на ведомства и др. Книгите обикнал още като дете. Дал е мно
го пари за тях, но въпреки това, заявява, че ннто една не ои 
продал. Може да ги подарява, но не и да ги продава.

Б. Д■
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94 години от Балканската бойна

Безсмъртен подвигКюстендил 

зл Майстора На 5 октомври 1912 г. камбаните по селата и градовете на 
България известяват на народа 3а обявяването на Балканска
та война. Хората се поздравяват като на голям празник. Пок
рай мобилизационните пунктове се извиват кръшни хора, 
каш не на война, а на сватба изпраща народът чедата си. За- 
пасняците се отправят към казармите, закичени със здравец, 
изпратени с благословия и песни.

В създадената антитурска коалиция от 
балканските християнски държави - Бъл
гария, Сърбия, Черна гора и Гърция,
България е решаващата военнополити
ческа сила. Тя свиква под знамената си 
600-хилядна армия с 1116 оръдия - много 
повече, отколкото всички съюзници, взе-

ся-Кюстендил ще опита да вкара сред рекла- 
най-великите българи своя съгражда
нин Владимир Димитров-Майстора. града 
Големият художник е сред посочените си. Зад 
в националната анкета, но не е извее- кауза- 
тно дали името му ще успее да се пре- та, на- Майстора - автопортрет 
бори за по-челно класиране. речена

Кюстендилци са наясно, че класа- “т/

ма на

тория той командва фронтово обедине
ние от две армии, което се прилага 

едва през Втората световна 
война. Кърджалийският отряд от 12 000 
бойци под командването на генерал Ни
кола Генчев нанася поражение на корпу
са на Явер паша при Момчилград, осво
бождава Кърджали и се спуска към Бяло 
море. При боевете в Родопите голям ге
роизъм проявяват воините от 21 Средно
горски пехотен полк начело с полковник 
Владимир Серафимов. При село Алами 
дере, наречено “Родопската Шипка”, тур- 
ците атакуват пет пъти, но са отблъснати 
с помощта на местното население и ре
волюционната чета на Кръстю Българи- 
ята. Смело се сражава и 7 Рилска дивизия 
по долините на реките Струма и Места. 
Рилци проявяват чудеса от героизъм и 
разгромяват противника, освобождавай
ки редица селища в Македония. С бойна 
слава се покрива и българският военно
морски флот. Отряд торпедоносци наче
ло с капитан Димитър Добрев торпилира 
турския броненосец “Хамидие”.

След неуспешната атака на Чатал- 
джанската укрепена позиция се сключва 
примирие, но то е много кратко, защото 
младотурците извършват военен прев
рат и подновяват бойните действия на 16 
януари 1913 г. Те извършват десант при 
Шаркьой и нанасят силен удар по нап
равление на Галиполския полуостров. 
Срещу турските войски се изправя ново- 
формираната 4 армия начело с генерал 
Стилиян Ковачев. В епични сражения 
при Шаркьой и Булаир е спрян противни
ковият устрем и въпреки артилерийската 
поддръжка от бойния им флот, турските 
пехотни части са разгромени и обърнати 
в бягство.

Битката за Одрин е най-голямата бит
ка през Балканската война и тя увенчава с 
лавров венец доблестните български во
ини. Одринската крепост е строена от 
германски военни инженери и е била ед
на от най-силните в Югоизточна Европа. 
Защитавана е от гарнизон с 60 000 души и 
534 оръдия. На 11 март започва да дей
ства българската артилерия. Главният 
удар е насочен по източния сектор на 
крепостта. Начело на българските вой
ски тук е прославеният военен инженер 
генерал Георги Вазов, по-малък брат на 
народния поет Иван Вазов. Вечерта меж
ду първия и втория ден на атаката ген. 
Никола Иванов издава най-кратката за
повед във военната история: “Тая нощ, в 
часа, когато луната изгрее, да се проведе 
смела атака срещу крепостта и тя да се 
превземе!” 10 родопски полк пръв нахлу
ва в крепостта и овладява силния форт 
Айджиолу. След него и шипченци от 23 
пехотен полк превземат форта Айвазба- 
ба. Пристъпът се развива с невиждана 
бързина. Комендантът на

по-късноКюстендил за Майстора”, застава и 
адвокат Петър Паунов, 

риозният начин за подреждане на ду- Той се е заел да обедини за нея както 
ховните ценности по ранг. Идеята им съгражданите си, така и тези, които 
е чрез Майстора да направят и малко

циите от този тип невинаги са най-се- известният

отдавна са напуснали родината.
Владимир ти заедно, и изнася главната тежест на 

войната. Основната задача на Българска
та армия е да настъпи в Източна Тракия, 
да овладее Родопската област, да пре
късне

Димит
ров-Майстора е една от
малкото личности от 
националната ни исто
рия, която никой и нико
га не е оспорвал. Край
ната цел на кюстендил
ци е през ноември, кога
то ще станат известни 
резултатите от всена- 

I родното допитване, ле
гендарният им съграж
данин да попадне поне 
сред първите десет ве
лики българи. Според 
тях сред призьорите ня
мат място актуални, но 
преходни “звезди”, а го
леми и доказани твор-

връзката между тракийския и ма
кедонския театър на бойните действия и 
да действа в Македония с една част от 
силите си за съдействие на сърби и гър
ци.

Турското командване съсредоточава 
срещу българите своята Източна армия с 
около 235 000 души под командването на 
Абдулах паша. Българското командване 
насочва 2 армия на генерал Никола Ива
нов срещу Одринската крепост, 1 армия 
на генерал Васил Кутинчев между Лозен- 
градската и Одринската крепост, а 3 ар
мия на генерал Радко Димитриев срещу 
десния фланг на турската армия на при
морското направление. В началото на 
бойните действия тази армия остава не- 
разкрита от турското разузнаване и вна
ся истинско объркване в турските щабо
ве с удара си към Лозенград.

На 9 октомври пламват ожесточени 
срещни боеве на авангардите на войски
те на двете страни при Гечкенли, Петра, 
Селиолу, Ексиполос, в които български
ят войник обръща в паническо бягство 
турските низами. Турската армия е об
хваната от неудържима паника. Още в 
първите дни на войната пада силната Ло- 
зенградска крепост. “Превземането на 
Лозенград на седмия ден от началото на 
бойните действия е един от най-големите 
военни триумфи, които въобще военната 
история познава” - пише английският 
вестник “Дейли телеграф”. При Люле- 
бургас и Бунархисар двете армии отново 
се изправят една срещу друга в грандиоз
на битка. След тридневни тежки боеве 
българите вземат превес и разгромяват 
турците, които панически се отправят 
към Чорлу. В ръкопашните боеве българ
ските пехотинци проявяват такава твър
дост и ярост, сякаш искат да отмъстят с 
един замах за петвековните мъки и звер
ствата на поробителите. Дори и ранени, 
те отказват да напуснат бойния строй и 
заклеват своите другари да бият врага 
без пощада! В тази битка ген. Радко Ди
митриев се проявява като бележит пол- 
ководец и покрива своето име с неувяхва
ща слава. За първи път във военната ис-

Майстора, "Баба с внучки" ци.
• • •; — " .• • '

Нацията и ЕС: Митовете на българския 
национализъм (2)

*В съвременната етнология ет- 
ничността се третира не като 
„корени“, „кръв“ и „потекло“, а 
като социална конструкция, коя
то при това е исторически про
менлива.

Мит втори. Нацията - това е етносът, а 
етносът - това е кръвта. Макар че така на
реченият “етнически” модел на нацио
нално изграждане е бил доминантен в ре
дица части на Стария континент, днес 
той е сериозно разколебан най-малкото 
от емиграционния наплив, който ще зася
га все повече и самата България. Тази 
тенденция проблематизира традицион
ното етническо понятие за българска 
идентичност. Както днес французите не 
могат да си позволят да смятат френския 
гражданин от африкански произход за 
“неистински” французин, така и българ
ското (понастоящем откровено расис
тко) отношение към емиграцията от т. 
нар. Трети свят ще трябва да се промени, 
а заедно с него и политиката на даване на 
българско гражданство. Нещо повече, 
този развой не представлява просто кон- 
формизиране с повърхностна “полити
ческа коректност”: в съвременната етно
логия етничността се третира не като 
корени”, “кръв” и “потекло”, а като со

циална конструкция, която при това е ис
торически променлива. Тук само бих мо- 
1 ьл да спомена някои водещи историци, 
социолози, антрополози (Хобсбом, 
''ндсрсън, Гелнър и др.), които обосно- 
вДха съвсем нова визия 
идентичност, подчертавайки твърде 
Ременния й, често исторически случаен 
характер, както и съмнителната й връзка

с “предшестващи етноси”.
Това разбиране на национална

та идентичност и на етничността 
хвърля сянка върху идеята за 
“кръвни братя” вън от държавните 
граници и ще проблематизира до
пълнително категории като “етни
ческите българи” от страни като 
Молдова, Македония и др., същев
ременно отваряйки българското 
гражданство за хора от други стра
ни и континенти. Но на първо вре
ме ни предстои раздяла с идеята, 
че националната идентичност 
трябва да има обективни основа
ния, установими с просто око като 
цвета на кожата, и тя да се възприе
ме като един субективен, макар и 
социално валиден, феномен. Днес 
това в България се възприема само 
до половина и съществува опреде
лен двоен стандарт - съвсем при
емливо и ласкаещо е нароченият за 
“турчин” да обяви от къщата на 
“Биг брадър”, че се чувства бълга
рин, но ужас предизвиква възмож
ността например българите в Ца
риброд да чувстват по подобен на
чин сръбска национална принад
лежност. Преосмислянето на поня
тието за “етнос” и разделянето му 
от понятието за гражданство изис
ква и раздяла с идеите за изключи
телни, “вродени” характеристики 
на нацията, които са толкова чести 
в българското публично простран
ство.

При обсадата па Одринската кре
пост за първи път в света е изпол
зван самолетът като бойно сред
ство. Бълагарските летци поручик 
Радул Милков и Продан Таракчиев 
на 16 октомври 1912 г. извършват 
първия боен полет в световната во
енна история! Карловската сама- 
рянка Райна Касабова е първата 
жена в света, летяла на боен само
лет!
В Балканската война Българската 
армия дава голям принос за развити
ето на военното дело. Затова след 
края на бойните действия в Тракия 
пристигат военни делегации от Ру
сия, Франция, САЩ, Германия, Хо
ландия, Белгия, Аржентина, Япо
ния, Италия и Испания.

крепостта
Шукри паша едва смогва да телефонира в 
Цариград: “Всичко е свършено. Българи
те нахлуха в крепостта и пред щаба се чу
ва тропотът на българските коне.” Ко
мандирът на гвардейския конен полк 
полковник Генко Мархолев влиза във 
форта Хайдарлъка и пленява целия щаб 
па Шукри паша. Над прочутата “Султан 
Селим джамия” сс развява българският 
трибагреник, забит от подофицер Михо 
Георгиев от 29 Ямболски полк.

“Одрин падна!” - съобщават телеграф
ните агенции. Светът е потресен от бъл
гарското военно чудо!

за националната 
съв- - Продължава -

Чавдар Маринов
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Първенството на НфЗ - 9 кръг 1/1ндие
купил ЦСКА?Втора загуба - трето 

място Футболният отбор ЦСКА 
от София е станал собстве
ност на индийския милионер 
Прамод Митал, научи в. “Се
га” от свои източници. Досе
гашният собственик на ос
новния пакет акции (98%) Ва
сил Божков е продал своя 
дял, а с това и клуба за 14 ми
лиона евро. Продажбата е 
станала в Париж преди ня
колко дни.

Митал е собственик на , . -
“Кремиковци”. За купуването Тези дни в Димитровград бе момчета от II клас); Кована 
на ЦСКА се говопи от тпи проведен традиционният есе- Иванова, Анджела Колева и

Таблицата на Нишка зона месс1Ш когато Позмол Ми- нси крос под название “Крос за Мая Накова (400 м за момиче-
Резултатите в 9 кръг: Напредък - Ястребац 2:0, Ралнички - Наша кри- т„.. по' ..... ,т..пио„ «с. пгап. по-щастливо детство” Учас- та от III клас); Никола Стано-

ла 5:2, Младост - Йедннство (П) 2:0, Пуковац - Пърчевац 2:1, Алумини- „ р тваха около 800 деца от Основ- ев, Никола Коцев и Станислав
ум - Омладинац 6:1, Пролстер - Лужннца 3:2, Будучност - Йедннство ска аРмия > 33 Д® огледа със- цото училище “Моша Пияде” и Маринков (400 м за момчета от
(БП) 7:0 (мачът е прекратен в 46 мин.), Мрамор - Балкански 3:1. тоянието му. Тогава слухове- предучилищното заведение “8 III клас); Емилия Кръстева,
I. Напредък 9 6 2 1 21:2 20 те за продажба бяха огхвър- септември”. Състезателите бя- Ирина Матова и Зорица Пет-
3 Балкански 9 6 12 14Ц0 19 лени от всички възможни ха разделени в 18 групи. Проя- рова (450 м за момичета от IV
4! Младост 9 6 0 3 19:9 18 страни. От пресслужбата на вата бе проведена в рамките на клас); Дарко Иованович, Нема-
5. Йедннство (П) 9 6 0 3 21:17 18 футболния клуб и сега отре- Детската седмица, а организа- ня Петров и Неманя Иванов
?' 9 а ? а 16Л1 п коха за продажбата. тори бяха местната организа- (450 м за момчета от IV клас);
8 Раднички 9 4 0 5 2Т22 12 -------- ---- —--------------------- пня на Чернения кпъст учили- Теодора Кръстева, Иована Ио-
9^ Мрамор 9 4 0 5 14:14 12 щето “Моша Пияде”, Спортни- ванович и Лидия Ставрова (500
10. Пролстер 9 4 0 5 15:17 12 ят съюз и детската градина “8 м за момичета от V клас); Ми-
II. Будучност о 1 „ 5 |8;2? !? ШЖлЖвЖЯТНГЖЖ септември”.
1 з’ Омладинац 9 3 0 6 17^4 9 ЯЖСРжВжжЖЖмЖ най-успешните присъди мес- и Здравко Златанов (500 м за
14^ Наша крила 9 2 1 6 13:29 7 тната червенокръстка органи- момчета от V клас); Анета То-
15. Йедннство (БП) 9 2 0 7 12:36 6 Пред около 30-ина зрители зация
16. Пърчевац 9 1 2 6 5:18 5 - в СЦ Парк пионерският със- Най-успешните трима в от- Виолета Еленкова(600 м за мо-

В десе™ кркъ; (14/15 °етомври) вграят: Ястребац - Балкански, Ие- тав на Желюша миналата съ- 2надбягвания бяха: Ми- мичета от VI клас); Марио Ма-
Р“"' Ринков’ Стефан Голубов и Вла-

лост и Напредък - Раднички. Пиротска окръжна лига (ПОЛ)
от пиротския“Раднички”с 2 : 4 
(2 : 3). Головете за желюшкия 
отбор отбелязаха Иованович и 
Петров, а за пиротчани Апос- 
толович и Влайкович (три).

* В третия кръг от първен
ството на ПОЛ младежкият 
състав на “Балкански” победи 
като гост с 3:1 съответния със-

фк „Мрамор“ - ФК „Балкански“ 3 : 1 (2 : 1)
Отборът на “Балкански” загуби втори мач от първенството. Един

ствения гол за димитровградчани отбеляза Бранислав Иванов в послед
ните минути на първото полувреме. “Балкански" отстъпи лидерското 
място на таблицата на отбора на “Напредък" от Алексинац.

Мрамор, 8 октомври 2006 г. Игрището на “Мрамор", зрители - около 
100, рефер Милан Димнч от Пирот.

“Балкански": Петрович, Ценнч, Глнгориевич (Бошкович), Милан 
Георгиев, Марков, Чирич, Костич (Пешев), Миодраг Георгиев, Гюров, 
Нацков и Иванов.

В следващия кръг “Балкански” гоступа на “Ястребац”. Мачът ще се 
играе утре от 14, 30 часа.

За по-щастливо детство
д. с.

1
1

3
3

5
1

на лош Бранкович, Драган КолевДипломи
5

1
дорова, Емина Джорджевич и

1

ЮФД - девети кръг

"Манойловце" - "Младост" 4:2
изпуснаха място в средата на таблицата. Во-Босилеградчани

шанса да отбележат пореден поло- дач във временното класиране „ ..
жителен резултат като гости. Те продължава да е новакът в дивизи- тав на Напредък от с. извор, 
два пъти излизаха напред в резул- ята “Железничар” от Вранска баня Мачът се игра миналата неделя 
тата, обаче през второто полувре- с максималния брой точки. пред около 50-ина зрители. Го-
ме допуснаха на домакините да "Манойловце": Б. Янкович, А. ловете за димитровградчани 
вкарат четири гола за само 15 ми- Траянович, М. Спасич, Б. Мило- отбелязаха Денков, Соколов и 
нути и загубиха мача. шевич, Н. Павлович, Д. Джордже-

Халфът на “Младост” Милорад вич (от 78 мин. С. Станкович), Г.
Николич откри резултата още в 4 Джорджевич, И. Митрович, М. + п

беше единственото Тричкович (от 75 мин. Б. Станко- Пионерският
вич), А. Марянович и Н. Станкович Балкански загуби 
(от 46 мин. М. Здравкович). игрище

"Младост": Г. Величкович, М. на “Слога” от Лесковац с 0 : 5 (0

Наков, а за изворчани Велко-
вич.

състав на 
на своето 

от съответния състав
минута и това 
попадение през първата част на
срещата.

Останалите 5 гола в мача бяха
отбелязани от 54 до 69 минута. Васев (от 70 мин. Д. Стошич), и ; 1) Мачът се игра миналататш ше шш шш шш
вич изравни, а резервата Милан томври (неделя) “Младост”^ пое- Нов, Ж. Димитров, Николов, лищна възраст); Иелена Тодо- хайлович, Денис Ботев, Дарко 
Здравкович се разписа в 67 и 69 реща отбора на “Злочудово”, кой- Соколов, Ботев, Гогов, Коцев, рова, Тамара Петрова и Весна Колев и Стоян Митов (700 м за 
минута, оформяйки крайния резул- то заема второ място във времеи- Милев и Митов. Играха още: Алексова (200 м за момичета момчета от VII клас); Йована 
тат 4:2 в полза на “Манойловце”. ното подреждане в дивизията. Манов, Ставров, Младенов и от I клас); Дарко Гъргов, Али Димова, Емануела Божилович 

След 9 изиграни кръга босилег- П.Л.Р. Тошич. Това бе седмата поред- Джабара и Йован Божков (200 и Сладжана Веселинова (800 м
радчани имат 12 точки и заемат на заГуба на “Балкански”. В м за момчета от I клас); Мария за момичета от VIII клас);

следващия кръг “Балкански” Димитрова, Кристина Марин- Андрей Еленков, Владимир 
ще премери силите със съот- кова и Александра Гъргова Гогов и Желко Тодоров (800 м 
ветния състав на “Алуминиум” (300 м за момичета от II клас); за момчета от VIII клас).

Андрия Божилович, Душан Ка-

ПОД - шести кръг

Едва една точка в Ниш.
* Петлетата на “Балкански” менов и Саша Гигов (300 м за 

катастрофираха в 7 кръг на
„Желюша“ ■ „Танаско Раич“ (Пирот) 3 : 3 (М> КРОС В ПараЧЦН

Димитровград 07.10.2006 г. СЦ Играч на мача Крумов от Же тниците им от отбора
“Парк”, зрители 50, съдия Милан люша”. “Гппга” За “Балкан-Кръстич от Пирот -8. Голмайсто- Макар че играха 55 минути с иг- чашката Слога за ьалкан
ри: Гигов в 22 минута, Крумов в 70 рач повече, желюшани не успяха ски играха. Милошев, Велков, тоа.
и Цветкович (автогол) в 89 за “Же- да победят солидния отбор на гос- Вукчевич, Митов, Гогов, Ма- Миналата събота край река Църница в град Парачин се проведе ш
люша” Стоянович в 31 и Величко- тите от Пирот. Даже във втората ринкович, Иованович, Бошков, диционният 27-и “Есенен крос”. Участваха над 1000 състезатели от ця
вич в 52 и 57 за “Т. Раич”. Жълти част пиротчани успяха да поведат Тодоров, Иванов и Петров. Сърбия, а организатор бе атлетическият клуб СФС “Борац”.
картони: Стефанов, Николов, Кру- с 3:1 и бяха на прага на победата. и още и Костов. От начало- Награди получиха шестте най-добри състезатели във всичките ^
нов и Гигов от “Желюша”. Червен Домакините обаче успяха да стиг- р първенството петлетата гонки'а «аи-добрите пионери в осмата гонка получиха *ив« папагал^ 
каптон-Джорджевич в 35 от “Т.Ра- нат до една точка в последните “ р ,, уникални медали. Всички участници в т. нар. Бебешкагонка и

?> моменти, благодарение на автого- на Балкански знаят само за та на удоволствието”, които стигнаха до целта бяха наградени.
желюша”• Стоицев 6.5, Делчев ла на Цветкович. загуби. В следващия кръг в съ- От петимата лекоатлети от АК “Балкан", които участваха в кро -

6 5 Димитров 6, Младенов- (Соко- В следващия кръг “Желюша" е бота ще гостуват на съответ- най-добри резултати постигнаха Милош Бранкович, котто ъС. 
лов 61 Крумов 7.5, Денков 6, Гигов гост на отбора на “Владимир Дур- ния състав на “Филип Филипо- гонката на 800 м за пионери, родени през 1995 година, и Теодора и
й 8 Иванов 6 Петров 6, Николов кович”. Мачът ще се играе в неде- вич” в Ниш. тева, която зае шесто място в гонката на 600 м за пионерки, Роае с

’ - ля в с. Извор. Д.С. Д с 1995 г. Те получиха медали и спортни екипировки.

Д. Ставров

на леско-
Бранковмч пети, Кръстева шеста

6.5 и Стефанов 6.5.



Сп4я- ‘Лчешет 15 ОКТОМВрЙ"200б'1 1

Втора сръбска баскетболна лига - 
група изток ________________

Пети кръг 6 шахматната лига 
на Централна Сърбия - група юг

Две вяжни точки поредна загуба
ШК „Цариброд“ - ШК МО „Център“
(Ниш) 3, 5 : 2, 5

Втори кръг - втора 

победа (КМ) 0,5:0,5, Н.И в вичсрещата с
“Кондива” от Жбе- Божилов (ПК) - 3. 

_ вац босилеградски- Маряиович (КМ)
В петия кръг от първенството Цариброд грабна те шахматисти пот- 1:0, М, Александров 

две важни точки. Мачът бе интересен до последния върдиха своето без- (ПК) - М. Терзич 
ход. Ето и резултатите: Д. Илич (КМ) - Д. Миленко- силие и претърпяха (КМ) 0:1, П. Стоянов 
вич (КМ) 1 : 0 (без борба), В. Игич (ПК) - Дж. Радоя четвърта загуба от - М. Арсич 0:1 и Д.

Божилов - С. Михаи-

БК „Озрен“ (Соко баня) - БК „Димшпровграа“ 
75:82 (20:20; 18:21; 19:23; 18:18)

Баскетболистите на “Димит- Алексов 2, Йоветич, Станими- 
ровград регистрираха втора рович 13, Мишев 4, Андреев 15, 
поредна победа в новото пър- Аранджелович 4, Андреевич 17 
венство, преди всичко благода- и Радованович 27.

(КМ) 0:1, Драгана Пеич Ранджелович (КМ) - В. Аде- началото па първен- 
мович 0 : 1, Д. Йонич (ПК) - Д. ството ' 2;4' Както и лович 0:1'След пет изигра- 

кръга босилег-
в предишните мачо
ве, шахматистите на ни 
първите дъски игра- радчани са прикова
ха добре. Новица ни за дъното на таб- 
Божилов

рение на отличната игра в за- В третия кръг “Димитров- Шувдрнч (ПК) реми, В. Стояно- В останалите 
щитата. Във фазата на нападе- град” посреща отбора на БК вич (ВК) - Д. Здравкович (ПК) 1 мачове от пе
нието пропиляха дори 23 топ- “Рътан” от Болевац. Мачът ще : 0, С. Минич (КМ) - Д. Стоил- ,пия кРъг са 
ки. МВП играч на срещата бе се играе в новоотворената кович (без категория) 1 • 0 постигнати

Ц "С-Т04- спортна зала “Кей” в Пирот. И В следващия кръг “Цариб- ТатТ-Цшиб-
ки. В състава на победителя в 4 кръг димитровградчани ще «т/. /пати. царио
той бе най-ефикасният играч с домакинстват рОД гостува в неделя на “Кон- род” - “МЗ
27 точки. **» дива” в Жбевац. Център”

Болевац, 7 октомври 2006 г. БК “Димитровград” остана Последните пет кръга ще се 3,5:2,5, “Зеле- 
Спортната зала в Белевац, зри- без титуляра Боян Аранджело- игРаят по турнирската система вРьх ' )з 
тели - около 100. Рефери: М. вич, понеже белопаланчанинът от 3 до 6 ноември в Нишка ба- м

лия” - У‘УрадМ

завоюва лицата само с една 
победа на третата спечелена точка, а 
дъска, а Георги Пет- водач във временно- 
ров на първата и то класиране про- 
Марио Ливая на дължава да е “Зеле- 
втората измъкнаха ни връх” от Свърлиг 
ремита, което беше с максималния брой
достатъчно само за точки, 
достойно пораже
ние.

Павлович и Дж. Пешич от Лес- заминава на курс за полицаи. В ня.
клуба казват, че ще доведат по- 

БК “Димитровград”: Апос- пъление. Засега не е известно за 
толов, Вельов, Апостолов, Д. кой играч става дума. Д. С.

В шестия кръг на 
15 октомври (неде- 

Резултатите: Г. ля) “Младост” ще 
Петров (КМ) - А. гостува на “МЗ Цеи- 
Начевски (КМ) тър” в Ниш.

Д. С.
ковац.

нички” 4,5:1,5, 
“Враня” - “Бе
са” 5,5:0,5 и 
“Власотинце” - 
“Вучйе” 2:4.

Миролюбив
двубой 0,5:0,5, М. Ливая 

(КМ) - С. Вукомано-
П.Л.Р.На окръжните РСИ 6 Буянобац

Участваха и 

босилеградчани
В отложения мач от третия 

кръг от първенството на Шах
матна лига на Централна Сър
бия - група юг, ШК “Цариброд”

Възпоменание
Д-Р АНИСИЯ ЙОВАНОВА

Искам да споделя няколко мисли с читателите 
на вестника, макар че не познавам мнозинство от 
тях, нито те познават мен. Но ни свързва един 
общ познат - АНИСИЯ ЙОВАНОВА, по баща 
ГИГОВА. Нашата скъпа Анисия като майка, съп

руга, дъщеря, сестра, приятел, лекар, съсед, съгражданин...
И Тета. Имах една Тета.
Беше майка на две момичета, които с нетърпение чакат да я 

видят от прозореца (“Забърдие” 14) как бърза от работа, за да 
полетят в прегръдките й; съпруга, която страстно обича; дъ
щеря, която ядосва майка си като всяка друга дъщеря; сестра 
на двама братя защитници, които в един момемнт престанаха 
да я защитават, но не по собствена воля; приятел, който никога 
не забравя рождените дни; лекар за цял детски град (по-точно, 
за два); съсед, винаги готов да помогне; съгражданин - наш 
общ познат.

И Тета. Имах една Тета.
Един деи тя заболя от неизлечима болест и две години 

по-късно почина.
Драги читатели, какво ви трогва в последното изречение? 

Неизлечима болест? Почина? Не. Това, което ни боли е “един 
ден”... Току-така. Наслука. По метода на случайния избор. За- 
щото нс може да бъде по заслуга. Нейните заслуги са необоз
рими - всеки потомък на цял един град е получил нежна ми
лувка, блага дума и полезен съвет като подарък от нея. Тя пле- 
пяваше със своята доброта и благородство и ни помагаше да 
се осещаме по-добре и по-добри.

Приказката е завършена - един ден отнякъде дойде болест - 
болест, от която тялото отмираше от ден на ден, а душата сле
деше всичко това - незасегната. И именно това ни боли много: 
НАЙ-СТРАШНАТА БОЛЕСТ СПОЛЕТЯ НАЙ-ДОБРИЯ 
МЕЖДУ НАС! Съдбата ли искаше така? Бог ли? Човекът ли е 
господар на съдбата си? Как да не! Поставям под въпрос сми
съла на всяка точка във вселената!

Имах една Тета... Сега имам гняв. И нека го, помага!
Братаницата

от името на всички, които трогва тази приказка

■4като домакин игра наравно - 
3:3 с отбора на ШК “Раднички” 

На осмите окръжни Работнически спортни игри, организира- от Трупале. Всичките шест 
ни от Съюза на самостоятелните синдикати на Сърбия на 7 ок- партии завършиха с ре 
томври т.г. в Буяновац, босилеградското представителство на За ШК “Цариброд” играха: 
СССС поради финансови причини имаше представители само в В. Игич, П. Гигов, Д. Ионич, В. 
състезанията по шахмат и тенис на маса. И в двете дисциплини Стоянович, М. Алексов и Б. 
босилеградските отбори се класираха на 4 място.

В игрите участваха състезатели от всичките 7 общини от

ми.

Андрич.
В състава на “Трупале” има- 

Пчински окръг, а общ победител стана отборът на Враня. За раз- ше и трима кандидат-майсто- 
лика от предишните, в тазгодишните РСИ участваха много ри, докато сред димитровград- 
по-малко работници-спортисти. чани нямаше шахматист с тази

Д. С.П.Л.Р. титла.

Кръстословица 301 ж ж1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Съставил: Драган Петров

ж ж ж11 12 13

ВОДОРАВНО: 1. Крайпътен — 
хотел. 5. Град В Черна гора. 9. 14 
Марин Обрешков. 11. Вид во- _ 
кално произведение. 12. Въз- 18 
паление на дебелото черво. _
14. Столицата на Италия.
15. Възвишение в Израел. 16.
Музикален знак. 18. Иван Си
мов. 19. Изпъкнало изображе
ние върху плоскост. 20. Бъл
гарско
Най-висшата точка на нещо.
22. Домашно животно. 23 . 30 1^.131 
Образ от „1001 нощи“. 25. _
АВторът на „Хаджи Дими- ~ 
тър“. 27. Число. 28. Крайници 
на човек или животно. 29. “
Българска телевизия (съкр.).
31. Антон Велков. 32. Хоро I—.
(зиал.). 33. Вид папагал. 34. „ „ . , 00 „
Възпитаник на средно боен- Вен секретар Пауел. 13. Пле- Станислава (гал.). 28. Които 
но училище. 37. Притежава, вел (сръб.). 15. Свръхинтели- не е прав. 29. Свързване меж-
39. Столицата на Йордания, гентен човек. 16. Марка коз- ду мъж и жена за съвместен
40. Който има цвят на пор- метика. 17. Задната част на семеен живот 3(Х °Раа“ 1ш
токал. 41. Предназначена за шията. 19. Постоянен. 20. зрението. 33. Авто-мото съ- 
дами. Част от ръката. 21. Заплата 1оз. 35. Александър Радев. 36.

(сръб.). 22. Змия в тропици- Туниска железница (съкр.).
24. Ленко Борисов. 25. 38. Пакъл. 39. 1 и 13 буква. 

Химически

X ж15 16 17

Ж X
19 20

★ж 21 22

X
26

X
2524

X
29ж 28ж 27мъжко име. 21.

Ж X
зз

X
32

XX
38 39373635

★ 41

Възпоменание
На 6 октомври 2006 г. се навършиха 7 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка и ба
ба
ДУКА ТОДОРОВА 
(1928 - 1999)

а на 31 октомври се навършват 20 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил татко и дядоОТВЕСНО: 1. Българско же- 

нско име. 2. Съдба. 3. Отбор.
4. Електронна индустрия 
(съкр.). 5. Вързоп, денк. 6.
Берманско мъжко име, 7. 1. Талин, 6, Каритас. 13. „Марек“. 15. Лима. 16. Об. 18. Карат. 
Името на поета Уевич. 8. 15 20. ОА. 21. МА. 22. Вол. 24. Колан. 26. МО. 28. Орач. 30. Набор, 
и 19 буква. 10. Елипсовидно 32. РАИ. 34. Рабин. 36. Сомун. 38. РС. 39. Алек. 41. „Радан“. 43. 
очертание. 12. Името на То. 45. Илок.47. Да. 48. Ана. 50. Ера. 52. Арад.54. Ра. 56. Ав. 57. 
бившия американски държа- Дора. 58. Класици.

те.
26.елемент.

МЛАДЕН ТОДОРОВ 
(1927-1986)

Нека всички, които ги познаваха и ги обичаха 
си спомнят за тях! Поклон пред паметта им!

Семейство Тодорови

Решение на кръстословица 300^Водорзвно^_



- Сатира - Забава12 13 октомври 2006

Рсферендумски (раз)ллисли ш думджиА«конституция. И 
наистина... дойдо
ха на власт.

^*В новата консти
туция пише ли как
во ще вечеряме, 
след като се вър
нем от референду
ма?

^*Няма страшно: тоха.
ако изгубим Косо- </*Ще имаме ли дос- 
во, ще го намерим 
в Конституцията.

^*Че Конституция- ституционни ре-
та е свято писмо щения?

- Па рибарат пущцд
татъчно проблеми 
за толкова кон-

У Чуй-пе- ли гьу йв? 
уЬл имаше 
йедна баба

- Пущил гьу, ама комшия
та и после си орал ньивуту! 

' Йеврушина, А знайеш ли на кво ми личи 
Бог да вой прос- тая телевизия?

ти, що на сва уста
одумуйеше сви комшийе. . на йерменскотога попа' 
Тия бил текъв, ония бил она- Кита нищо не може да 
къв, тога требало да урни- напрайиш, тегай

- На кво?за нас, се Вижда и ^Обещаха, че щом 
по това, че мнози- дойдат на власт, 
на се прекръстиха, ще изготвят нова 
след като я проче-

ое орати:
шу, онога ич да не види... Я иди се жали при йерменско- 
тъгай бео дете, па питуйем тога попа! 
баба Кану, нека вой йе лъка 
земя, защо тая бабичка чък 
от Чуй-петъл дооди при върнул да каже...

- Мореее, телевизия си йе 
шийете. И баба ми се усми- пай телевизия! - заинати се 
ну, па рече: Е бабин, одува- Одумков. 
ла си йе лечуту при комши- 
йете, никой вой не веруйе, не йе ни за първи пут 
нити гьу зарезуйе, па затова Пиротската само да чека да 
се йе надигла чък до тува.

Яем II па Бука а
- Па помага ли?
- Не знам! Никой не се йе

гарата да се жали от ком-

- Тека йе! Ама зависи коя.

види кво стайе у Цариброд, а 
Сети се за баба Иеврупшну да не види купищата боклук 

у ньойнят двор. Ама щом
- Е, гледа ли Пиротскуту има теквия що бию пут ки- 

телевизию синочка? Биде ли ко баба Йеврушина и оду-
мую свойите на сва уста, за-

- Кво има да ни кърпе, ки- щ0 па и она да не дърпне не
га и при ньи се разпарцави- кой кьар, а?

- А кой йе зян?

кита ме заступи Одумков:

кико ни искърпише?

ло?
- Ама не су баш от телеви- 

зиюту, а нашите от Льигу- 
ту... Оратише кико тува у ковци су толкова паралийе, 
Цариброд требе да се сме-

- Знайе се... Ама друто не
що си мислим: ако тия син-

защо не се упрегну да 
напрайе нещо за Цариброд,

- Слушай Одумков, малко тегай и народ би им поверу- 
ли се льигавише тува при вал дека му мисле добро, а 
нас, лепише и увърлюваше не да гоне Миялка по Пирот, 
лисчетия и не видоше ли де- с одумуванье не се прайе 
ка това йе празна работа... работе, само се народ трови

- Ама Пиротската телези- и се уноси зла кърв. Ама да 
се ти кажем и това: що се

изорати у етар, това йе кико

не...

зия гьи пупгги да 
изорате...

- Па я знам кико че ни от- да си ггьрднул у ветар...
- Е, Манчо, май не йе башговоре от ньиньуту телеви-

зию ако гьи питамо защо то- тека! 
ва прайе. Че речу: “Кой пла
ти - че клати!” Ама има йо- нати. - Я мислим дека на тия 
ще нещо. Ти знайеш ли

- Бъш йе тека! - са се я заи-

народ йе пиенуло от льига- 
|-г“" и т т приказкуту за златнуту рип- венье и от одумуванье! Ако

ку? не ватимо ^5, да ои

- Знам неколко... опрайимо работете, та ком-
- За туя кита рибата каза- шийете ли че ни гьи опрайе? 

ла: Пущи ме, че ти изпъл- Видим Одумков се нещо 
ним най-големото жела- намърщи и си реко: Айде, и

Един човек бил избран за ше а рибарат рекъл: Да Ти си от тия, знам дека че 
кмет на селото. Чудил се липче на комшиюту крава- пойдеш из чаршиюту и че 
той как да се похвали пред та! Добре - рекла рибата и се питуйеш йеднога другога: 
своя комшия, па го попитал: зачудила - ама ти немаш от гледа ли Пиротскуту теле-

това никикву вайду? Я не- визию? 
мам вайду, ама он че има

_______Сатиристишия
КметДържавата 

Халал й вера!
И днес. И вчера.
Във всяка сфера 
и далавера.
Правителството 
Има съвършена тактика 
и Безупречна стратегия - 
с доходи сме като в Африка 
и цени като в Норвегия.
Депутатите 
Нямали никаква изгода 
да слушат гласа на народа, 
затова слушат всеки час 
само собствения си глас.

Законите
Депутата не го върка 
в парламента стол да търка. 
Непрекъснато, с уклони.

днес гласува той закони.
Че не стават, не го е еня. 
утре пак ще ги променя.
Командировката 
Моята годишна пенсия 
управник взема за ден.
Но пък имал претенция, 
че равотил вил за мен.
Положението 
Край на манипулирането, 
извистриха се нещата: 
за управниците - сиренето, 
за електората - водата.

- Ти, Иване, разбра ли ко
го избраха за кмет?

- Не, не съм... - отговорил 
бай Иван.

- Ами... мене! - изпъчил 
гордо гърди избраникът.

- А-ха... - поклатил глава 
бай Иван. - Като нямат чеп 
за кацата, слагат какалашка.

Манча
щету...

Експеримент

Маймуни в клетка
В една клетка затворили няколко маймуни. В клетката имало ка

шони и банан, закачен на тавана. Една от маймуните наредила кашо
ните един върху друг, покачила се по тях и взела банана. От тавана за
почнала да пръска студена вода. Маймуните се разбягали.

Закачили нов банан. Друга маймуна наредила кашоните, покачила 
се по тях и взела банана. Пак запръскала студена вода. Останалите , 
маймуни я набили и изяли банана. Закачили нов банан, но щом някоя ; 
маймуна решила да вземе банана, другите я набили, защото знаели, | 
че всички ще бъдат намокрени, но не всички ще ядат банан. Накрая 
маймуните престанали да се опитват да вземат банана.

Организаторите на експеримента подменили една от маймуните. 
Новата маймуна решила да вземе банана, но останалите веднага я 
набили. Постепенно били подменени всички маймуни. И последната 
нова маймуна решила да вземе банана, но другите усърдно я набили- 
Без да знаят защо - те никога не били мокрени със студена вода.

Чорбаджия
Велможа пътувал във 

влак трета класа. Било лято, 
жега, много народ в купе
то...

Ние
Вече няма като лани 
да затягаме колани.
Днес Безгрижни и доволни 
караме по гащи долни.

(Подбрано от “Смях”)

- Чорбаджи - рекъл един 
циганин - защо па ти пъту
ваш в трета класа?

- Защото няма четварта! - 
отговорил велможата.
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