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В Босилеградско
ще се учат 

83 първолаци
(0ЩШ

ОТГо
V- първолаци в димитровградското основно 

училище заместник-кметът Баса Алексов дари спе-

повод първия учебен ден на всичките 97

циални буквари за поведението на ученика в дви
жението и по една жилетка с флуоресцентна лен
та.
Нашето издателство на първолаците подари по 
един екземпляр от детското списание "Другарче".

Решение на ОС в Босилеград

Парична помощ
за сираците

През учебната 2007/08 година учениците в основните
училища, редовните и задочните ученици в средните 
училища и студентите до 26-годишна възраст, които са
без един или двамата родители, ще получават парична 
помощ от общината, решиха отборниците на Общинска
та скупщина в Босилеград. ШШШл

ият балкон
в Димитровград В основното училище в с. Звонци ______

С намален брой на часове 

пек© български
Иск на жители на с. Ракита

Да се етр®из ново учинище
шшшшж1

Интервю с известния сръбски 
шоумен Йова Радованович

Все още се 

чувства млад
Най-известният член на някогашната музи
кална група "Седемте млади" Йова Радова- 
нович това лято гостува в Димитровград. 
Шоумеиът радушно прие поканата да даде 
интервю за вестника ни.
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В основното училище в с. Звонци
Предстоят преки - «
преговори между С НЗМЗЛ6Н брОИ

БепгРан и При^ин” часове по българей^
Борис Тадич заяви, че въз- взема решение за бъдещия I
можно иай-скоро трябва да статут на покрайнината. Освен в босидеградското
започнат преки преговори "Сърбия ще анулира всеки ОСИОП1Ю училщце, където в гато като Драган Иванов, и.д. директор шОУ
между Белград и Прищина за нелигитимен акт за пезависи т и „торИ клас има и по колко пРе^м “Ь,ь„тг»мо" в с Звонци.
решаване на статута на Косо- мост , каза премиерът. едиа паралелка, в които обу- свободиоизбирае , /
во. В разговор с представите- Ишингер подчерта ролята че1Шетоке само иа български сред които е и българ- Учениците вече са си купили
ля на ЕС в тройката посред- на посредниците, които имат език училището в село Звон- ски, въпрос е дали щ У ?п чтгк/ ича
ници Волфганг Ишингер за цел да се стигне до компро- б'0^е еди11СТ„е„ото, в кое- се определят да го учат и като Г1еб,'и«^а б^Рс^, има-
сръбският президент каза, че мис то 5ългарски се изучаваше с свободноизбираем, изтъкна ме: и пРеп°^^л щ
Сърбия се обявява за това П01)еме чаСове, отколкото бе- директорът. дявам, че ро^ггелите ще съу
чрез преки преговори да се Преките преговори между ще , де|Ю от МИпистер- На въпроса ни, не е ли аб- меят да. разберат, ш това е
стигне до компромисно ре- косовските албанци и сърби- Р обаче беше... сурдно - майчин език, а изби- единствената уръзка, коре-
шение за статута на Косово, те за бъдещето на Косово ще „ " запозна и.д. ди- раем, Иванов отговаря: нът, който тряова да си запа-
което да бъде приемливо и за се състоят в края на септем- ‘ ][а ведомството - Абсурд е още как..., но зят. На преподавателя муос-
двете страни. ври в Ню Йорк, каза в интер- " г от началото според мен би трябвало да се тават само 40А за оългарски,

Премиерът Воислав Кощу- вюзав. "Времяновостей рус- на |.,зи учебна голина броят направи така, а и родителите а останалото раоотно време
ница в разговор с Волфганг кият представител в тройката (Асовете и там е намален, това трябва да го разберат, че ще допълва с работа в оиоли-
Ишингер поръча, че Сърбия посредници Александър Бо- 1 отеката и като касиер. За
очаква международната об- цен-Харченко. По думите му по-нататък остава Национал-
щност да отхвърли всеки акт страните вече са потвърдили, Мнението на Иван Таков, член на Демократичната паР' Ниятсъвет и Министерството
на едностранчива пезависи- че следващия кръг разговори тия на българите, по въпроса за българския език зиачител на образованпето да решат
мост на Косово и Метохия по- ще се състои в Ню Йорк веро- яоир^шчаа^ ™ се е българския език в нашето ' този проблем по най-подхо-
неже само Съветът за сигур- ятно на 27 септември. училище не е пито в министерството, пито в местната дящ начин.

власт, а в самото училище, по-точно в и.д. директора. В училището в Звонци и в
Той просто напусна каузата, заради която го избрахме за подведомствените в околните 
член на Националния съвет и в комисията за езика. Мина- села 
лата година, когато предишният директор Павел Панич ще се учат 
се опита да намали часовете, отидохме при него и с десет по-малКо в сравнение с мина- 
думи се разбрахме. Този път това е инициатива па самия лата година. В училището ра- 
директор, човек които 15 години беше с нас, а сега ни преподаватели и по-
хвърля прах в очите и намалява броя на часовете. Никои > Д
не му е наложил това да направи, той го е направил само мощен персонал. 
консултирайки се с директорката на основното училище в Що се отнася до предучи- 
Димитровград. Ние от този край трябва да решим дали лищната паралелка всичко е 

. . „ , той може да ни представлява в Националния съвет, за- под въпрос. Както изтъква
Очертаването на .европейската перспектива за Сърбия и щото не работи за общата кауза на малцинството”, смя- Драган Иванов още не се знае 

Косово е в състояние да неутрализира конфликта между сър- та Таков. Ще има ли пет деца за да мо-
бй и албанци в Косово. Това заяви проф. д-р Динко Динев,----------- -—■— -------:----------------------------------------------------------- же то съществува.
председател на Българската асоциация за изследване на ев- у
ропейската общност по време на форум за сигурността в Со
фия, предаде агенция "Фокус".

Според Динев членството на Косово и Сърбия в Европей
ския съюз ще бъде гарант за стабилизирането на региона.
Той подчерта, че европейският проект не може да бъде ось- п .
ществеп без интегрирането на страните от Югоизточна Евро- Р ^ Р ‘ а' Р '’ Влиза ли оценката по
па. Динев също каза, че България трябва да настоява оконча- Д°ставеиа от ннистерството български в средната бе- 
телния статут на Косово да се реши в преговорите между на пРосветата' ■чОЯТО се пол- лезкка на ученика.
Белград и Прищина. зва вече няколко години, а ко- - Досега в нашето училище

Р . ято не е в унисон със Закона за е зачитана, но когато осмок
ласниците се рангират в сред
ните училища във вътреш
ността, бележката по българ
ски не е от значение, а като 
майчин им се пише сръбски, 
което е отделен абсурд.
* Какво ще се случи с кад
рите, тъй като часовете 
по български се намаля
ват?

ия-

Членството на Сърбия 

и Косово в ЕС гарант 

за стабилизирането 

на региона

през тази учебна година 
50 деца, три

Сега български от първи до български, т.е. майчин език, 
четвърти клас ще се изучава с да се учи като майчин. Но те 
по два часа седмично, а в пети се опасяват, че когато децата 
ще бъде свободноизбираем им тръгнат да следват в Сър- 
предмет. бия, това ще им пречи."

А.Т.

Продължава 
акцията за помощ 1 
на болното 
момче

!!
и
и
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йЗлатко е I 

в Италия
образованието в многонацио
нална Сърбия, малцинствата 
имат право на обучение на 
майчин език. А какво се случ
ва на практика сега? От пър
ви до четвърти клас се налага 
майчин език да се изучава ка
то свободноизбираем пред
мет, тъй като родителите са 
се определили децата им да 
се учат на сръбски. Досега бе
ше същото, но български се 
учеше като майчин. Сега, ко- наДЯЕаме Да пи преодолеем.

М
I Коридорът 10 

е приотитет за 

правителството

Г:

Страдащият от левкемия
млад димитровградчанин 
Златко Исич вече е в болница 
в Рим, където го придружава 
бра г му Алек, току-що завър
шил медицина в България. В

Й
италианската столица 
предстои хирургическа ин
тервенция - пресаждане на 
костен мозък и дълго поето п-

му
- Има неприятности, но се

;

Министърът на икономи- 
» ка и регионално развитие 
р Младжан Динкич заяви за 
А вестник "Политика", че успе- 
а хът на сръбското правител- 
" ство ще се оценява според то- 
Л ва дали до края на мандата 

му ще бъде завършен т. нар. 
Ьь Коридор 10 от границата с 
■ Унгария до границите с Бъл- 
» гария и Македония, понеже 

става .дума за инфраструк- 
турни обекти от национален 
приоритет.

Министър Динкич доба- 
че всичките работи, 

У включително и

Р Ш• • реционно възстановяване.
Тъй като единственият на

чин да се помогне на младия 
Златко е лекуване в чужбина, 
което струва много пари, на 
страниците на вестника вече 
обнародвахме апел за соли- | 
дарност. Както узнаваме, ос- 1 
вен предприятието "Комуна- § 
лац" в Димитровград, в което 
работи бащата на момчето, в 
акцията по набиране поне на 
една част 'от неооходим ата су- а 
ма са се включили и други 
доброжелатели и спонсори. 
Акцията продължава.

Майката на Златко е паша 
сънародничка от Висок, а тат- 
кото - бежанец от Модрича в ;1 
БиХ.

V ■** Повече пари 

за трудоустрояване 

и инвестиции

* :•
--А

Министърът па фииасите в правителството на Сърбия 
Мирко Цветкович заяви на. пресконференция, че от тазго
дишния бюджет са отделени повече пари за трудоустроява-, 
не, насърчаване на инвестиции и за производство, предназна
чено за износ.

Представяйки резултатите на министерството през първи
те 100 дни па правителството, министър Цветкович посочи и 
това, че по-големи финансови средства са предназначени за 
Войводина, че Националният инвестиционен план (НИП) е 
включен в бюджета и че се спазват протоколите за заплати на 
заетите в образованието и здравеопазването.

През тази година цепите са повишени с 6,3% в сравнение с 
2005 г., когато са били увеличени .с 17,7 и с 2006 г. - 6,6 проце

'' I

Щл
ви,

околовръс
тните шосета и мостовете, 
могат да бъдат завършени за 
три години и ще струват око
ло 1,5 млрд. евро. "Тези пари 
можем да обезпечим без 

концесии, от бюджета, т.е. от приватизационни доходи и 
може би една малка част чрез кредити", каза Младжан 
Динкич.

Младжан Динкич

ННа апела за помощ на Златко 
се отзоваха и работещите в 
Издателство “Братство”. * 
Синдикалната организация в 
'Издателството отпусна 10 
000 динара.

■

н-
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Със средства от НИП в Димитровградско Босилеградската Ветеринарна станция е изправена пред проблеми 
са реализирани няколко проекта Общината ще помага финансовотърсят пари 

за нови програми * Че обстановката е тежка, показват низките, нередовни и еднакви зап- 
са да се асфалтират следните лати на работниците, които получавали по 9700 динара, 
пътища, т.е. участъци: Каме- Работниците във Ветери- 
нишки мост - Сенокос - Изво- парната станция в Босилег- 
рище, Поганово - Драговита, рад и животновъдите в обгци- 
Трънски Одоровци - Куса ната са изправени пред сери- 
врана, Зарини воденици - озни проблеми - ветеринари- тя.
Горна Невля, Пъртопопин- те не винаги са в състояние да 
ски воденици - Мъзгощ и Бе- реализират програмите за 
леш - Борово - Верзар. защита на домашните живот-

В областта на водоснабдя- ни, а селяните не само че не

През 2006 и 2007 г. със сред
ства от Националната инвес
тиционна програма (НИП) 
органите на местното само
управление в Димитровград
ско са реализирали проекти 
на стойност от около 451 хи
ляди евро. През същото вре
ме в територията на община
та са реализирани и други 
проекти (посредством опре
делени министерства), доп
ринесли да се повиши качес
твото на живота на граждани-

Със средства от НИП в раз
мер от 70 хиляди евро мес
тното самоуправление изця
ло е ремонтирало водопро-

и да оказват помощ. -Втори
ят лекар е често на отпуск по 
болест, а аз не мога да се спра
вя с всички проблеми, казва

даже оповестяват, че ще отка
жат да работят.
Добавки за заплати

Въпроса как да се помогне 
на станцията неотдавна ра
зискваха и отборницте на 
Общинската скупщина. И те
зи отупавляващите партии и 
тези от опозицията (ДС) се 
съгласиха, че на ведомството 
трябва да се оказва финансо
ва помощ, докато се привати
зира. Кметът Владимир Заха
риев подчерта, че местното 
самоуправление е оказвало 
помощ на станцията и ще 
продължи да го прави, поне
же по този начин и на селяни
те се облекчава положението.

- Със средства от общин
ския бюджет купихме кола 
"Лада нива", с която работни
ците да отиват в селата, всеки 
месец отпускаме по 40 хиля
ди динара за гориво, а докол- 
кото станцията не се прива
тизира, до края на годината 
ще й купим още една кола. 
Ще оказваме финансова по
мощ и за повишаване на зап
латите на работещите, при 
условие да работят, подчерта 
кметът.

За да облекчат тежкото по
ложение на работниците, от- 
борниците взеха решение от 
общинския бюджет да бъдат 
отпускани пари за повишава
не на заплатите им. Размерът 
на тази помощ не е докрай 
уточнен, нито пък времето 
докога тя ще трае. Техниците 
обаче могат да разчитат 
най-малко на по 5000 хиляди

В информацията, която 
директорката предоставила 
на Общинската скупщина, се 
подчертава, че не пристигат 
редовно средствата, които за 
помощ на станцията били 
планирани в бюджета на об
щината, а че Министерството 
за селско стопанство им било 
длъжно 350 хиляди динара, 
които те заработили от нача
лото на годината, като реали
зирали акции от Програмата 
за защита на домашните жи
вотни.

В Босилеградска община 
изостанаха очакваните резул
тати в областта на изкустве
ното осеменяване на кравите. 
От началото на годината до
сега е извършено осеменява
не само на 11 крави в Босилег
рад и Райчиловци. Цената за 
тази услуга е около 1000 дина
ра, но както сочат ветерина
рите, мероприятието не мог
ло да се провежда в селата, 
понеже не било възможно да 
се носи техниката. Те подчер
тават, че в селата може да се 
носи само така нареченият 
малък контейнер, който на 
всеки две седмици трябвало 
да се зарежда във Владичин 
хан. Според тях и това е една 
от причините за слабите ре
зултати в тази област.

Тежкото финансово поло
жение и низките заплати са 
една от основните причини и 
за влошаване на отношения
та между работниците. Алек
сандрова, която иска да се от
тегли от поста, е убедена, че 
обстановката ще се влошава 
още повече, доколкото не се 
намери решение за настана
лите проблеми. Работниците

ването ще се търсят средства винаги могат да разчитат на 
за подмяна на азбестовите тяхната помощ, но мнозина 
тръби на регионалния водоп- от тях не са в състояние да 
ровод от с. Пъртопопинци до плащат за услугите им. 
града и за реконструкция на Оливера Александрова, ве- 
извора в селото. Ориентиров- теринарна лекарка и дирек- 
ката е поради старостта и торка на станцията, казва, че 
екологически съображения обстановката във ведомството 
азбестовите тръби да се заме- е твърде сложна, а финансо

вото положение небивало 
тежко. Станцията е на само-

те.

издръжка, а в каква кал са за
тънали седемте й работници, 
от които двама лекари вете
ринари, четирима техници и 
един администратор, показва 
и фактът, че заплатите им са 
твърде низки и че закъсняват 
с по пет-шест месеца. За яну
ари например всички са взе
ли по 9700, което допълни
телно ги дразни, особено ле
карите.
Загуби

- Директорката казва, че са 
различни причините, довели 
до тежкото положение и по
яснява, че се правят големи 
загуби, когато се отива в отда
лечените села.

Пари от Националната инвестиционна програма 
и за игрищата край спортната зала Намалява

броят на добитъка, а се увели
чава броят ма селяните, които 
не са в състояние да плащат

нят поетапно. Трябва да се ре
ши и проблемът с недоста
тъчната пропускателност па за услугите ни. За лекуване на 
водопровода. Парични сред
ства ще са необходими и за

водната система "Ивкови во
деници" и тамошния резер
воар. Изразходвани са 34 154 
евро за изграждане на кана
лизационна мрежа в с. Бе
лещ, 309 199 евро за асфалти
ране на пътя от манастира 
"Св. Йоан Богослов" до с. По
ганово и 37 260 евро за уреж
дане на откритите спортни 
терени и детски игрища в СЦ 
"Парк".

Посредством отделни ми
нистерства и Нишката епар
хия в общината трябвало да 
бъдат реализирани и други 
проекти с помощ от НИП в 
размер от 660 хиляди евро: за 
ремонтни дейности в Здрав
ния дом - 285 053, за подобря
ване на

животните съществува цено
разпис от Ветеринарната ка- 

изграждане на резервоар и мара на Сърбия, но сме при- 
кладенец в с. Лукавица, за из- |ГудецИ да намаляваме цени- 
граждане на малки резервоа- те и с5о па сте). И тогава обаче 
ри в с. Гоии дол, за подмяна хе песа в състояние да платят, 
на азоестовите тръои от дол- ПОдЧепТава Александрова и 
ната до Лукавашка га оариера

динара, а лекарите на по 
8000. Но и това е условно, по
неже отборниците поискаха 
директорката да им предос
тави сведения за това дали и 
кой колко работи.

В.Б.не крие, че и те не винаги са в 
състояние да отиват в селатаи др.

Ще се кандидатства и за
средства за подменяне на жи-
Г;;ГлеГртйо°ш па общи! Идват ли по-сигурни времена за неразвитите общини
ната, за оборудване па спор- __

|1а юг * все по-тежко
втозиооект. 4али и кога Сърбия ще започне да се развива пи в Южна Сърбия са без пътища, превоз, съответ-

Узпаваме, чедо 1 октомври ра„„омерМО И дали ще бъдат намалени разликите на здравна защита... В тях не само, че постоянно 
т.г., когато приключва срокът в развитието между нейните региони е въпрос, намалява броят на населението, но се влошава и 
за кандидатстване за средства който отвииати е актуален. С него се занимава и демографската му структура. Колко голяма е тра- 
от НИП, ще се търсят пари и новото правителство, преди всичко негово то Ми- гедията потвърждава и фактът, че тук се заличават

материално-техни
ческата основа за работата па 
институциите в системата на 
социалната защита - 54 584, за 
Уреждане на товарен терми
нал па граничния преход 
"• радина" - 300 000, за възста
новяване па църквата "Св. 
Троица" - 5000 евро. Основно
то училище и гимназията са 
тряовали да получат комюп- 
ТРИ. Някои 
проекти все още не са реали
зирани, докато при други ра

за бъдещата промишлена зо- мисгсрспю за икономика и регионално развитие, цели селища.
на па граничния преход "Гра- Оттам оповестиха, че тази година за равномерно За да се махне досегашната неправдина, от Ми- 

р момепта се готви УР- Развитие на общините в републиката ог Нацио- писгерството за икономика и регионално разви- 
с .... ....ДС надпия инвестиционен план ще бъдат отпуснати тие оповестяват, че догодина ще бъде приет закон
Оанисти I ен проект за прие ЮО милиона евро-80 милиона за проекти воблас- за регионално развитие. Същевременно е заплану- 
пособявапе на стоково-трам- гга па инфраструктурата в Г17общинии, а 20 млн. ваио да бъдат открити регионални и общински 
спорния център за нуждите за кредити ма малки и средни предприятия в 35 канцеларии, които да оказват помощ на стопан- 
иа промишлената зона. След неразвити среди. ските дейци, преди всичко ма инвеститорите,
това ще бъде изготвен проект Колко голяма е разликата в развитието между Очаква се с планирания закон общините в Сърбия 
за цялата зона, което подраз- регионите и общините показват много данни, да бъдат разпределени в четири групи. В първата 
бит изграждане па трафо- Ябдамишки и Пчински окръг са икопомнчеки и във втората ще се наредят шш-развитите и раз- 

' ГЛПППП31П и к-п пл и пай-изостанадите в републиката, а някои от общи- витите общини. В третата ще намерят място нзос- 
ПОС1, водопроводна и капа/ пите „ тях дори с пе тнадесетина пъти са зад общи- таналите с голям брой безработни, докато в чет- 
зациоппа мрежи, пьгища и „ите „ Централна Сърбия и Войводима. I юдобпо е върза га икономически иап-оеднпте, на конто е ие 
др. Целта е привличане па положението и в някои общини в Пиротски окръг, обходима и иай-голяма материална подкрепа, 
потенциални инвеститори в Икономическата изостаналост се чувства почти Според сегашните статистически данни Босилег- 
димитровградско, които в зо- във всички области: в повечето общини в южната радска н димитровградска общини би трябвало 
паза да строят и откриват частна Сърбия стопанство вече и ие съществува и да са в последната група.
свои цехове без да се иато- няма пови инвестиции, безработицата е голяма, а Дали всичко това ще стане така ще покаже вре- 

' упбзнистичмите и те:,и/ които работят, получават ниски заплати, мето. Най-неразвитите общини и без това нямат 
варна г УР ‘ Докато във вьтръшиостга па Сърбия се строят мо- ал тернативи и доколкото не получат оповестената

от посочените

са приключили час- 
тично. Пълното им реализи
ране се очаква до края па тази 
или през следващата година.

Повече са и проектите, с 
к°ито местното самоуправле
ние кандидатства за получа- 
а,,е ,,а средства от НИП тази 
°дииа. В областта на пътната 

инфраструктура амбициите
дерии околовръсии пътища и се създават други подкрепа, те ще изостават още повече. 

Б. Д■ удобстзшя, жителите в повечезо изостанали общи- В.Б.



Г&мм и- ъомшпшри
4 7 септември 20Щ—---—

Над 200 наши студенти следват в БългарияЙ-ма са пгрвокурсннците от нашите крмша
" увеличават незначително, показа нашата справка в ВсеКи универси гет^кд ^ ^уг^ _

| Според Постановление №103 на ?рите най-големи университета в столица ™с™*™бРбразоваШето и науката отпусна &
Министерския съвет на Републи- фииския, Техническия и Р ремонт на общежитията в цяла Бълга-
каБългария,следпроведените '»й”«“оГ*Г'я»»ис , емд™ <Ое го“Е
приемни изпити, организирани фийскшп. университет) разпоиатас 63Ш а 7яРмпоиличатна хотеаи с 2 звезди. Като дядо сгу
ОТ българското Министерство на Общежитията в Сгудемтския град. Огтя 15/ да запр внителн0 доволни от условията в оо-
образованието И науката, тази ГО- пускат за новоприетите вт,зпитаиици па и _)место Дде=сатаРимайки пре^и^"^<^

дина ВЪВ висшите И полу- ________ 1,95 лв. ма квадрат, студентите ред думите на ияколк'’"а“ ^ремонтират - сме-
висшите учебни заведения “Чев “Общежитията са' около ^тсе тапети,1подменя се балатумът, а ооитатели-
в България бяха записани ^2-24 квадрата, което значи, че :;еЯОГнякои блокове вече дори се радват на нова
250 българи ОТ чужбина. |ИМУ>Ш1:>)Шй|ИРКМ| увеличението за една стая е дограма.
Според броя на жителите, Глц»'' ч |Щ |Тр|'г^ около 2 лв„ обясниха от отдел 
за бългаоите ОТ Сърбия бя- "Социално-битово обслужва-
хаопределени общо34 „ „„ с™, а,™ Й”—
места ПО различни специ- окодо 26 кп.м е 55 лв. Близо 47 ЖгДшси или близо 800 места. Готвачите^ стола
алности. лв. е наемът за стая от 21 кв.м с че през учебната година само на обед през

, К тераса. Настанените в 23 квад- тя/^раваТокоЛо 1000 изгладнели бъдещи вис-
За повече сведения се обърнахме към рата с тераса ще плащат 51,70 В мензата ремонтът е приключил тези дни.

господин Венко Божанов - главен експерт ЦдЦВВ5НиИБВВ Лв. па месец. . си по новитесголове, лъскавите маси, новите
за студенти, специализанти и докторан- в унсс разподагат с 5041 и свежата боя по стените. Казаните са си
ти към дирекцията на МиН1^герР^°д° Бълга. легла в 12 блока. Общо 80% от местата се разпреде- Р почистени до блясък. "Кой ти гле-;-вяжайй: гяа=ж.да Гдгякда= Г■покра^ншги. На второто^класир^не одобрети бяха Сумите са е^ни и същи от 20&^година.насам обяс- с наденица, пъл^ени „„перки с кайма,

1\лшл тл чя ^4 те са обезпечени месечни сти- ниха от висшето училище, което се * р 1 както и панирани шницели или кюфтета на скара. 
ГндииУотИпо 90 лев" Всички те имат осигурени Студентски град В наема обаче и-л-ат разход»: -кто и^п & р видове _ грис, мдяк0 с
места в студентските общежития, които съществу- те за ток и вода. Стая стри легла - о б ориз, макарони със захар или кремчета от нишес
ват във всички университетски градове в България, ем 12 лв. на човек. 18 лева е: ценатаI за^стая от олизо ^ ^ по-капризните им предлагат и вафли. Това е 
Повечето от тях ще се учат в София, което е и ло- 23 кв.м с две легла и тераса. С 1 лев е по скъп нае Вечерта е само с основно ястие - пак пиле с
пгчно защотов столицата иман ‘най-много висши мът за гарсониера с три легла и квадраура 34 кв^М/ с н^деница „ т.„.
учебни заведения. Най-много първокурсници има 28 лева излиза стая от 18 амс^триъгълна тер ■ "Стараем се много за студентите твърдят гот- 
от Босилеград. Наемите за студентските стаи остават безпро вдчите ки п0 останалите мензи. Проблемът е, че

Иначе мога да ви кажа, че в България се учат над мяна, обявиха от Техническия ^иверси^ ! държавата не отпуска достатъчно пари. Но и с тях 
200 студенти от Западните покрайнини, приети по ВУЗ-а не уточниха какв ц , ' гледмае да готвим вкусно, и успяваме, кълнат се от
Постановление №103. Те редовно получават сти- че са наи-ниските в Студентския град. * кухните. Студентите се съгласяват с готвачите, но
пендии и ползват услугите на студентските обще- тата, предвидени за първокурсниците твърде често след стола отиват в някоя от безброй-
жития и мензи, което им е осигурено по презум- Иначе Студентският град :в София «един от пиц ресторанти за бързо хранене и су-
ция т.е. автоматично - след като са издържали наи-големите в Европа. В него живеят около 60 пермаркеТи - да си дояждат. През зимата пък са на
приемните изпити и са били записани като редов- ляди студенти и той е мястото, в което е жг: Р домашните туршии, спържи, сухи меса, фа-
ни студенти. почтивсеки (с малки изключения) нашенец, след- %,™сеш1 от Босгтаеграл Димитровград

------- валъиф*' носи името на поета люциое Звонци... Зарад., това във всяка стая има котлоггче-
Христо Ботев. От нашата обиколка, която напра- та за готвене. Нищо че официално са забраненш 
вихме тези дни, можахме да се уверим, че ремон- Ш° се касае до оурния живот в “Ф"я ^ 

приключват. Сградите са собственост на дър- дентски град - едва ли има нужда да пишем!? Тук 
г купонът никога не свършва...

*-“и

ТЛГ?.
Мензи

|Общежития
Всички студенти - българи от чужбина, приети 

по Поставовление- №103, без изключение имат 
правото на общежитие. През тази учебна година 
наемите за стаите в студентските общежития 
ват без промяна по отношение на миналата или се

тите
жавата в лицето на просветното министерство. 
Официално се стопанисват от висшите училища. Т. Петровоста-

Да сразиш Федерер означава да или на науките, е това не сме сигурни, купата Дейвис, във "Вечер
__ направиш нещо по което ще те пом- а и премиерът би трябвало в интер- беше провъзгласен за най-популяр-

твоята генерация. Поради това, вготата си да отговаря на въпроса, как ния хърват. 
метафорично казано, освен че е е възприел по случай "най-новата Можем ли тогава ние хърватите да 
най-усамотеният, Рожер Федерер е и провокация" от Монреал. Сигурно понесем това, че сърбите са по-голя-

г Л гш най-нещастният тенисист в настоя- има хърватски спортисти, аз позна- ма господа от нас? Трудно, почти ни-
И Л^ЛЛЛжЛ_/ЛЛЛ_/ Л ЛВ М щето: само на него не може да се слу- вам поне двама или трима, които са как, мъчно, а след туй и с игнориране.

1ЮНТГС1 чи това ЧУА° Да победи Федерер. На господа като Новак Джокович, но ед- Ще се преструваме, че повече няма
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ всичкото отгоре се случи при връчва- ва ли те биха реагирали по същия на- тенис! Или ще псуваме майката на
ц|К йЪшЪШШ ТЛЛЛ нето на наградите официалният гово- чин? добрия Новак, защото е казал голата
ж*ж-' рител да посочи Джокович като хър- Тенисът е господски спорт, в който истина, че сърби и хървати са едно и
О 5ВШЖЖватски тенисист. Той съвършеино публиката трябва да мълчи докато също. Ако не бяха едно и също, е тога-

— спокойно, с достойнство и по господ- спортистът се концентрира. Някой ва щяхме да се радваме на успеха на
А Ж^ЖЖАЖЖЖЖ ТЛЖЛЛЛ1 скимуотвярна:"Аз, всъщност, не съм си преди седем-осем години, по вре- Джокович.

от Хърватия - от Сърбия съм. Няма мето на Иванишевич, беше казал, че
значение, не се сърдя. То и инак е сь- именно тенисът, а не да кажем фут-
щото". Прозвуча досущ като че ли ус- болът, е спорт, по който се различа-

В полуфиналната схватка на турни- покоява говорителя и като че ли му е ват хърватите от сърбите. Искаше да 
ра в Монреал Новак Джокович побе- неудобно за това, че сега толкова хора каже, че сърбите никога не могат да 
ди Рафаел Надал, за да срази във фи- ще разберат, йе той е сбъркал. бъдат големи тенисисти, тъй като те
нала и непобедимия Рожер Федерер. Нека да се опитаме да си предста- не са господа. Няма нищо по-сладко,
Това не беше изненада, тъй като и вим какво би се случило някой наш поне когато става дума за патриотич- 
преди Монреал Новак все пак си бе- спортист да беше провъзгласен за ната надутост от това живият живот 
ше четвъртият играч на света, но бе- представител на Сърбия. За начало да ти удари плесница.

чудо, понеже който и да победи този нещастник би дал седем шови- _ Нека да посочим Новак Джокович,
Федерер прави чудо, което може да се мистични изявления за наши и чуж- Йелена Янкович, Ана Иванович, и за 
сравни с печеленето на Ролан Гарос. дестранни вестници, ще спомене Ву- наша жалост, тук не е краят! В сравне-

Защото швейцарецът е това, което ковар и Шкърбиня и ще стигне до из- ние с хърватите, сърбите са свръхсила
бяха малцина в историята па спорта - вода, че би бил по-щастлив да не е по тенис. Знаят тези симпатични и 
Бьорг, Едуин Мозес, Сергей Буока, спечелил турнира, отколкото да му се -умни момчета и тези силни и краси- 
може би и Пиетро Менеа - този, с ко- случи нещо такова. Дума да не става, ви момичета как се побеждава и как 
гото другите не могат да се съизмер- че протестът на обидения спортист се става господин в белия спорт. Как- 
ват, така че всяка класация по негово би бил подкрепен и от съответното то впрочем го знае и Иван Любичич,

министерство - на външните работи който след като сам-самичък спечели

Професията новинар | ни лист

ниПример първи:

Пример втори:(“Ютарни лист”, Загреб)

'
ше ти§!

• Сгайап! $гЬ1]е оуое 1с1а гагкгаЬШ 1иг1$(1Ска агап2тапе ха Нпгавки.
II асопсЦата (угйо йа ]е 1пЮго$оуап)в га ЬгуаВки оЬа1и рога$1о аирю

(“Прес”, Белград)време ще започва от номер две.
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Интервю на премиера Станишев за “Нова Европа” 122 години от Съединението на 
Княжество България и Източна 
Румелия

:

Приоритетите на правителството ш
Авиошоу откри 

празненствата
В близкото бъдеще смята- зира правовата система, да интервюто българският пре- 

ме да направим някои про- се подобрят здравната систе- миер отговаря и на други 
мени, свързани с актуализи- ма и образованието. Ще про- въпроси: какви вътрешнопо- 
тането на правителствените дължим да осигуряваме ста- литически промени са настъ- 
приоритети. Това отбеляза билна и предвидима фискал- пили в България след прие- 
българският министър-пред- на политика, както и борбата манетойв ЕС, какво е мнени- 
седател Сергей Станишев в с безработицата, отбеляза ето му за инвестиционните 
интервю, публикувано в но- Сергей Станишев. Според въпроси, как реагира българ- 
вия брой на близкия до ЕС него е важно "да бъде наме- ската икономика 
вестник "Нова Европа", кой- рен точният баланс между условия за развитие. Вестни- 
то се раздава сред акредити- високия икономически рас- кът публикува и редакцио- 
раните към Европейската ко- теж и увеличаването на ра- нен коментар, в който се под- 

Ако ботните заплати". Вярвам, чертава: "Нова Европа" твър- 
трябва да обявя някои от тези че очертах нашите цели съв- до вярва в България и с този 
приоритети, първо бих посо- сем ясно - да бъдат повишени брой влиза в страната. В него 
чил бизнес клима, който продължителността и качес- вестникът ще представи : 
трябва да бъде подобрен, твото на живота, българската обективно политиката, ико- 
Трябва също да се развива икономика да стане конку- номиката и обществото в на- 
инфраструктурата, да се по- рентоспособна, да бъде запа- биращия сила успешен при- 
добрява регионалното сът- зена социалната спойка на мер за присъединяване към 
рудничество, да се модерни- обществото, изтъкна той. В ЕС, предаде БТА.

на новите

1мисия журналисти.

Та

Министър Емилия Масларова Безработицата
Заплатите 

<е увеличиха с 20, 

а пенсиите < 36 %

С авиошоу на летище "Пловдив" в сряда започнаха про
явите по случай 122 години от Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия.

Въздушният фестивал "Небе за всички" откриха демон
страционните групи "Червените стрели" от Великобрита
ния и "Партуй дьо Франс" от Франция. Любителите на 
авиацията разгледаха изложба на въздушна техника и де
монстрация на леки самолети и вертолети.

В рамките на мероприятията в Античния театър в Плов
див се състоя тържествен концерт, а официално беше от
крит и Домът на спортиста в този град.

В отчета си за двугодишна
та работа на правител
ството министърът на 
труда и социалната поли
тика Емилия Масларова съ-

Минималната работна ни пенсиите бяха увеличени общи, че безработицата в 
заплата се повиши с 20% на три пъти. През януари страната за август е 6,9
спрямо 2005 г., от 150 лв. на 2006 г. всички пенсии бяха 1пап?1°п Пл веРоят!1° Щ* еюп __ с-о/ 7,06. По думите и за две180 лв. отчете министърът на увеличени средно с 5%, като г’одшш ,а/тостта вече е
труда и социалната политика се приложи диференцирано достигнала 3 200 000 души, 
Емилия Масларова. През увеличение. През юли 2006 г. като новите работни мес- 
юли 2007 г. национално пред- приспите за трудова дейност та са 241 000, което е по- 
ставителните организации на бяха увеличени средно с 5 вече отколкото е била цел- 
работниците и служителите процента, което обхвана 1,6 та 1а целия мандат па пра

вителството, допълни тя. 
Проблем е безработицата 
сред хората с основно и 
по-ниско образование, къде- 
то тя е 16 процента. Уси
лията се насочват не към 
стимулиране на работода
телите за наемане на нови 

средната работна заплата се то. От 1 октомври предсгои работници, а към новиша- 
повиши с 28,1 на сто. През ново увеличение на пенсиите ване на квалификацията па 
септември 2005 г. тя беше 317 с 10 на сто. Така средната пеп- хората, за да си намериш 
лв. и достигна 406 лв. в края сия ще достигне 183,34 лв. и работа в България, каза 
на второто тримесечие на ще се увеличи с 36% в сравпе- министър Масларова.
2007 г. В рамките на две годи- ние с началото па мандата.

В БА приключва 

професионализациятаи на работодателите, подпи- млн. пенсионери. Пенсиите 
саха споразумение за увели- до 120 лв. бяха индексирани 
чение на средните брутни ра- еднократно с 5%, а всички с 
ботни заплати с 12,9 % през основен размер над 120 - 150 
следващата година, посочи лв. - с 4 на сто. През юли 2007 
тя. От началото на мандата на г. всички пенсии се увеличиха 

правителство с 10%, отчете министерство-

Професионализацията на войскови подразделения. То- 
Българската армия ще прик- ва заяви министър Близнаков 
лючи през септември, съоб- при откриването на първия в 
щи министърът на отбраната страната 
Веселин Близнаков. Топ посо- сержантски колеж в Нацио- 
чи, че в състава на професио- налния военен университет 
палмата БА остават 11 места, "Васил Левски" във Велико 
които са в Националната Търново, 
гвардейска част. Професионалният сержан-

Минисгърът па отбраната тскп колеж ще разполага с 
съобщи, че има решение на две секции, в конто ще се под- 
Министерския съвет послед- готвят сержанти за нуждите 
ииге наборни войници да бъ- на Сухопътните войски и за 
дат освободени 1 [а 1 декември Военновъздушните 
2007 г., а не па 31 декември.

Професионален
сегашното

сили -
втората ще бъде базирана в 

Бъдещето на съвременните гр. Долна Митрополия. Сер- 
армии е немислимо без про- жаптите за нуждите на Воен- 
фесмопалио подготвен сер- номорекмте сили ще бъдат 
жаптеки корпус, който е обучавани в професионален 

въоръжените колеж, който ще бъде открит 
, защото сержантите са в във Висшето военноморско 

основата на най-действените училище във Варна.

Икономическа свобода в света Като
тракитеБългария 

се изкачи с 9 места гръбнакът ма 
сили

България се изкачва с9 места в класацията Икономическа сво
бода по света 2007, съобщи Институтът за пазарна икономика, 
позовавайки се на доклада, изготвен от канадския институт 
"Фрейзър". Хонконг отново оглавява международната класация 

I по икономическа свобода, изпреварвайки Сингапур и Нова Зе- 
: ландия. Бялгария заема 56-а позиция, което е с 9 месга по-напред 
| от миналогодишното 65-о мясго. Същият резултат получават 
| Полша, Гърция и Уругвай.
| ^ Предпоставки за висока икономическа свобода са личният из- 
: бор, доброволната размяна, свободната конкуренция и непри

косновеността на частната собственост. Индексът ясно посочва за- 
I дължителните условия за свободна и просперираща пащия.

Примерът, който грабва да следваме, е Естония - тя попада в топ 
| 10 на страните с най-висок резултат по високи показатели, наред 
; със Сингапур, САЩ, Великобритания, Нова Зеландия и още пет 
: страни - заяви Светла Костадинова, изпълнителен директор на 
: Института за пазарна икономика. Тази година изданието класи

ра 141 държави с официални данни за 2005 г. - последната година, 
*а която такива са налични.

Изследванията показват, че страните с висока икономическа 
| св°6°Да имат висок ВБП на човек, ниска степен на корупция, 

по-гол яма 
! пгосг.

ВМРО дава книги и на 

българите в Македония
Пловдивската организация на ВМРО ще дарява книги на 

българите в Македония.
Това съобщи координаторът на партията за Южна Бълга

рия Илко Илиев. Тази е втората акция на пловдивската струк
тура на ВМРО за събиране и даряване на книги на българите, 
живеещи в чужбина, след като миналата година от сдруже- 

. , иието събрали пад 2 хиляди произведения, конто дарили па
невния фестивал по ооди-арт българите в Босилеград. Илиев каза още, че четива пращали 
в Казанлък. Фестивалът е не само пловдивчани, но и доброволци от цяла България. 200 
част от Празниците на тракий- от събраните общо 3 хиляди книги ще бъдат изпратени на 
ските царе в града, разполо- българите в Казахстан, 1801) бройки ще отпътуват през ок- 
жен в началото на Долината томври за Молдава, а 1000 са отделени за Македония, 
на тракийските царе.

Красавица показва лицето 
си, изрисувано с тракийски 
символи, по време на двуд-

продължителносг ма живота и писка детска емт.р-
Т. П.
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“Сърбияводи” продължава 
изгражадането на кея на Драговищица

6 7 септември.2007

Кадрови промени в Общинската организация на ДС

Глигор Григоров е назначен ще ароят язовир 

за застъпник на демократите за плаж
* Досегашният председател на ОО на ДС Миле Миленов неотдавна си 
подал оставка "поради семейни причини." Общината е поела да набави метален бент, за 

конкретни проек ти от раз- което вече е обявен търг 
области. Ще съдей

стваме на селскостопанските 
производители и ще ти за
познаваме с условията за 
кандидатстване на конкурси 
за ползване на субвенции и 
кредити, които отпуска Ми
нистерството на селското 
стопанство, а същевременно, 
в сьдействие с другите ми
нистерства ще създаваме ус
ловия за развитие на малки
те и средните предприятия в 
общината, с което да се съз
даде възможност за открива
не на нови работни места.
Ще настояваме за модерни
зация на граничния пункт 
"Рибарци" и за създаване на 
необходими условия за об
митяване на стоки, което ще В Босилеград е в 
бъде от голяма полза за насе- уреждането на коритото на плочи. Както е предвиде- 
лението в Босилеградско. В Драговищица и изгражда- но, язовирът трябва да бъ- 
съдействие със Сурдулишка нето на Кей с дължина от де дълъг 30 и широк 20 мет- 
община ще задвижим ини- 260 метра. Стойността на ра.
циатива за слагане на нова Проекта е 13 милиона ди- Въпреки че било запла- 
асфалтова настилка по цяла- нара а средствата изцяло нувано "Сърбияводи" да 
та дължина на регионалния ПОДСИГурЯва общественото изгради само кея, челните
лицаТиз^кнГгригоров71547' предприятие "Сърбияво- хора на предприятието 

Той подчерта че една от Ди • Извършител на рабо- приели иска на оощинско- 
задачите на ДС в Босилеград ™те е нишката фирма то ръководство и в проекта 
ще бъде и по-активно сът- Ерозия , а според плана включили и изграждането 
рудничество с общинската трябва да ги приключи та- на язовира. Кметът Влади- 
власт и с всички останали по- зи есен.

Глигор Григоров, строите- ческо и кул турно развитие 
лен инженер от Босилеград, на общината, 
е назначен за застъпник на 
организацията на Демокра
тичната партия в Босилег- 
радска община. Изпълни
телният съвет на ДС в Бел
град го назначил на този 
пост, след като досегашният 
председател на ОО на ДС 
Миле Миленов неотдавна си 
подал оставка "поради се
мейни причини".

Григоров е член на ДС от 
1991 година, а в момента е 
шеф на отборническня клуб 
на демократите в Общинска
та скупщина. 17 години е ^ 
собственик на строителната 
фирма 33 "Стандарт", а по 
време на проф 
си кариера работил в служ
бата за строителство и урба
низъм в общинското управ
ление в Босилеград.

Мандатът на Григоров е на 
период от 6 месеца. Той е по
ел задачата да укрепи пози
циите на партията в община
та и да извърши подготовки 
за организиране на избира
телна скупщина на общин
ската организация на ДС, ко
ято ще избере ново ръковод
ство. Григоров посочи, че 
предимство ще имат три це
ли - подобряване на вътреш
ната организация на партия
та и привличане на нови чле
нове, интензивиране на сът-

лични

д-4

ГТ*
.

Глигор Григоров

- Готови сме да дадем свой 
принос за създаване на 
по-добри условия за живот 
на гражданите в нашата об
щина. Вече осъществихме 
контакти с министерствата, 
предвождани от представи
тели на ДС, а наскоро ще за
почнем и реализацията на

есионалната ход бъдат поставени каменни

През изтеклия уикенд Гри
горов участвал в работата 
па Главния съвет на ДС във 
Върнячка баня, където на 
срещите с челните хора на 
партията разисквал по реа
лизацията па определени 
проекти в нашата община. 
За какви проекти става ду- 

рудничеството с общинските ма той не уточни, но опо- 
отбори на ДС на територия- вести, че ще даде информа- 
та на Пчински окръг и създа- ции след известно време. 
ване на условия за икономи- _________________________

мир Захариев изтъква, че 
Стените от двете страни на общината остава самолитически партии и непра

вителствени организации в на реката са на височина от да осигури металния бент, 
общината, с цел подобрява- по 1,9 метра, а широчината за което вече е обявен търг 
не на условията на живот, с 
което да спре драстичното 13 м 
намаляване на броя на насе
лението в общината.

на каналираното корито е за избор на най-подходя
ща оферта.

Изграждането на кея наВ рамките на проекта е
изграждането Драговищица е започнало 

на язовир за плаж и на пое- преди двадесетина години.
подвижен ме- Досега е уредена частта от 

тален бент. На мястото на бензиностанцията до спор- 
язовира коритото ще бъде тния център, 
разширено, а на дъното ще

включено иП.Л.Р.
тавянето на

новни училища в Раднево, и Иван Величков, 
преподавател в едно основно училище. Рад
нево е община в Старозагорска област и 
около 18 хиляди жители.

По време на посещението си гостите се за
познаха с работата и активностите на КИЦ и 
му подариха книги.

Сътрудничеството между КИЦ и община 
Делегация от община Раднево в България Раднево съществува от няколко години. Де- 

през изтеклия уикенд беше на двудневно ца и учители от този град редовно участват 
посещение в босилеградския Кулгурно-ин- във Великденския фестивал по чупене на яй- 
формационен център. В състава на делега- ца в Босилеград, а представители на КИЦ 
цията бяха Иван Гинчев, общински съвет- няколко пъти са били на посещение в Радне- 
ник от Българския земеделски съюз, Желяз- во. 
ко Христов, директор на едно от трите ос-

Делегация от 

Раднево посети 

КИЦ
има П.Л.Р.

Решение на ОС

Парична помощ 

за сираците
рез учеоната 2007/08 годи- Общинския съвет трябва да 

на учениците в основните учи- предоставят и копие на доку- 
лища, редовните и задочните мент за самоличност, удосто- 
ученици в средните училища верение за школуването си, 
и студентите до 26-годишна както и удостоверения, въз ос- 
ъзраст, които са без един или нова на които се потвърждава, 
^а”ата Родители' Ще получа- че един или двамата им роди- 

Рична П0,10Щ от общи- тели са починали, или са ли- 
3 ' Решиха отборниците на шени от родителските права,

II °бгХ%КаТаСКуПЩИнавБоси- или ггьк не са известни. 
цШ тр йр-»Др чениците и студенти- Паричната помощ ще бъде 
Ц1 чаквят ДГХпАИТеЛ Ще полУ изплащана веднъж за три ме- 
Зш гр Динара на ме- сеца, а първите суми ползва-
г*® ....' „„ а7° на кРъглите сира- щите ще получат в края на но- 
■>>. ГппТ бъдат отпускани по ември. У У

погпчвя^Г3 Б решението се За разлика от новото реше- 
мп ' пРав°на такава по- ние, през миналата учебна го- 
ярнтптр ” Учениците, и сту- дина правото на парична по- 
Д®"™те останали без родител- мощ от ОС имаха само ученл- 

„ ' както и онези, на ци и студенти, чиито един или 
. , политрямИНИЯТ ИЛИ двамата и двамата родители са почи-

Р°Д”тели не са известни. нали. Тогава такава помощ по-
•**да осьЩествят правото за лучаваха 76 души. 

този вид помощ, учениците и 
студентите, заедно с иска до

П.Л.Р.

Фотооко

Булдозер 

с чадър
Босилеградският шофьор 

Любен Димитров - Трепере- 
цо си е монтирал чадър на 
булдозера, за да го предпаз- * 
ва от силното слънце докато $ 
работи с машината.

П.Л.Р.

П.Л.Р■



Рим-итровград-сжа кррника
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Реставрацията на димитровградската черква като повод Помещение за сдружението “Хендикеп”

Истината за храма 

Рожденаво Б “С малка помощ 

на моята общност”и огородицино"
В Димитровград приклю- реното, защото това е в ком- то слушат и гледат по мес- 
реставратдията на църква- петеиция на църковните тните електронни медии, 

та „ Рожденство Богородици- власти. Общо взето свещен- Често пъги с името на цър- 
но .След цялостна поправка ството в Димитровград е нап- квата се правят импровиза- 
на фасадата преди няколко равило най-неооходимата ции, а същото се прави и с ис- 
години, това лято със сред- интервенция според силите торическите данни за нея. 
ства, обезпечени от църква- си. Но ако зачитаме духовна- Заради истината нека да 
та, е подменена напуканата и та, архитектурната и истори- посочим, че църквата "Рож- 
на места паднала мазилка в ческата стойност на храма, за денство Богородицино", под- 
наоса, апсидата, двете куоета неговото пълно реставрира- чертаваме достоверното наз- 
и галерията. Освен това ди- не трябва да се ангажира и вание на храма, е завършена 
митровградският художник по-широката общественост, през 1895 г. Това

■ капиталния труд на проф. 
Ас. Василев - "Български — 
рожденски майстори". Ини
циатор на строежа е бил поп 
Теодор Анастасов. В църков
ния двор се намира неговият 
гроб, а върху поставения 
кръст е написано, че свеще
никът е роден през 1831, ръ
коположен през 1854, а почи
нал на 30 октомври 1893 годи
на. Според същия автор, ико
ностасът е дело на майстор 
Иван Филипов Аврамов 
(1834-1919). Сред помощни
ците му бил и младият Нес- 
тор Алексиев от дебърското 
село Осой. Резбарите после 
работели и в храма в село Лу- 
кавица, чийто иконостас иа- 
подобава на този в цариб- 
родската църква, но е далеч 
по-скромеи. Иконописец на 

и царибродската църква е бил 
зограф Иван

чи В рамките на проекта "С местното самоуправлние и 
малка помощ на моята об- особено на кмета на община- 
щност" сдружението на ста- та 
рите, изнемогващи и инва- ■ 
лидии лица "Хендикеп" от циални грижи, предприяти- 
Димитровград тези дни по- ята Комуналац , Вожд ,

д-р Веселин Величков, 
Здравния дом, Центъра за со-

Кметът д-р 
Величков с 
председателя 
па “'Хендикеп” 
Зоран Басов, 
м-р Михаил 
Иванов (вдяс
но) и директо
ра на Общин
ския центъра 
за социални 
грижи Славна 
Димитров.

Ж 0е записано в

въз- тт- .1

е. ■

лучи помещение за работа. "Ненатекс" и "Стишпед". 
То се намира на главната ули- Най-голяма финансова по- 
ца, под административните мощ е пристигнала от Прави- 
помещения на предприятие- телството на Норвегия (10 000 
то "Комуналац". Помещени- евро), което настоява в Сър- 
ето е собственост на местното бия да се реализират проекти
самоуправление, така че за допълнителна социалнаМичо Митич е започнал да а преди всичко върхът 

рисува част от запланувания Православната 
стенопис

на сдружението няма да плаща защита.църква
. Според разполага- Институтът за защита на кул- петричкият 

емите средства, той засега е турните паметници. Това из- Константинов, а финансова
помощ за целта оказали вид-

Освен помещение, сдруже- 
От името на общинската нието "Хендикеп" получи и 

комисия за изготвяне на стра- нова кола "Лада-нива", ком- 
тегическа програма за соци- пютър, факс, принтер, 10 сто- 
ална защита координаторът ла... То е формирано преди 4 
м-р Михаил Иванов благода- години и в момента има 45 
ри на всички субекти, подпо- членове. Председател на ор- 
могиали откриването на по- ганизацията е Зоран Басов, 
мещението - Правителството 
на Норвегия, органите на

наем за ползването му.

живописал свода на апсида- гъкваме, като имаме предвид 
та, на която е представил св. стойността на иконостаса, из- нм царибродски търговци и 
Богородица и Христос, а от- работен в уникална резба. занаятчии. Царските икони 
страни са нарисувани св. ар- Това което дразни жители- са изработени 1894 година, 
хангел Михаил и св. архангел те, особено онези, които оби- една година преди оконча- 
Гаврил. чат своя град и църквата, са тел мото завършване на цър-

Няма да коментираме сто- неточните информации, кои- квата- Б. Д.
Сретеп Игов

В“Интертекс” ■Европейски дни на наследството 2007 т
Да се подобри 

производителността 

на труда

Нашит е реки и пътища
На П септември меропри- 

митровград ще се проведе циомалиият съвет. ятието продължава с пер-
мероприятието "Европейски На 10 септември в 14 часа в форманса "Влакове - пътува-
дпи па наследството 2007". Народната библиотека ще не през миналото" от 19 часа 
Темата па тазгодишните дни бъде открита изложба под в малкия салон на Центъра за 
па европейското наследство е название - Наследството па култура. В 19 и 30 ще бъде 
"Реките и пътищата па пас- "\0а тИНапз", а от 19 часа в представен 35-яттом от поре- 
лсдсгвото". 13 оргаиизациоп- Градската галерия-изложба дицата "Архивите говорят", 
пия комитет са включени па картини от Погаповския издание на Държавната аген- 
представители па всички об- пленер. Половин час по-къс- ция за архивите на България, 
щипски културни и просвет- но в голямата зала иа Центъ- в който са поместени матери
ци ведомства - библиотеката, ра за култура ще се проведе али за нашия край. 
училищата, предучилищно- етиовечер - "Ка се месечника 
то заведение, туристическата пасмейе'.

На 10 и 11 септември вДи- организация, медиите и На-

Помощ- 
ник-ди ректо
рът на димит- | ■ 
ровградското 
конфекционно 
предприятие 
"Интертекс"
Тодор Георги
ев сподели в 
изявление за 
димитров
градското ра
дио, че някол
ко месеца след 
започването иа 
производство- _
то е достигна- Производственият цех в Ишнертекс 
то задоволява
що ниво на качеството па из- още 50-ипа. 
делията, но не и на продук
тивността на труда. Той изра- фирмата досега

- около 700 хиляди евро. 11ро- 
се изключително

(---------—

Л.Т.

I

Избрани най-хубавите балкон и двор

А АрРХЗНйНТХЯ 33. като собственичка ма най-хубаво уреден
Т/Т-о 1П1 Г тттдгтлпг> С» балкоп, докато Иван Димитров получи съ-
V 11)II1 1 с! А ц 1Ш и[А)ой щите признания за уютно подредения си

т/г т-г А двор в с. Жедюша.
И ЦВЗН /ДИМИТрОВ Членове па комисията, която определи 

' 1 К най-добрите, бяха Зорица Василева, Горяна
Акцията по избиране па най-хубав бал- Андреева, Саша Геров, Петър Виденов и Бн- 

кон и двор, която проведоха съответни орга- ляна Раигелова. Те съобщиха, че и през 
ни па местното самоуправление в Димит- следващата година в Димитровградско ще 
ровград, приключи тези дни с определяне бъде организирана такава акция и тогава 
на победителите. Ивана Глигорова, живуща ще бъдат осигурени повече награди, 
в сграда па улица "Бошко Буха", получи 
диплом и ваучер па стойност от 3000 динара,

Във възстановяването па
са вложени

зи уверение, че през следва 
Щите 2-3 месеца ще се подоб- извежда 
ри и този сегмент па произ- женска конфекция, а продук- 
водството. цията се изнася в България,

Понастоящем в "Интертек- откъдето се пласира в много 
с" работят 154 работници, а европейски страни.
До края па годината би тряб
вало да бъдат ангажирани

В.Д.п. д.



Новини от СцрЯ-Улица и бабу-итица

ДСБ разширява връзките със сънародниците си

Формирани общински съвети във 

Враня и Сурдулица
°с,,ем » Басилеград и Ди- има в Белград и Ниш '

«■ Сърбия неотдавна фор ( права на магиите сънародници, които

'и— - —кт!йягй=г гага:дс, „ в;.Жр.мр- й- -даггг” ”рт"'
по потекло Н Тойгоповести, че наскоро ще има среща с

Драголюб Нотев, председател на Партията на 
българите в Сърбия (ПБС), на която ще се дого- 

Главния съвет на ДСБ Дра- варят за по-активно сътрудничество помежду

7 септември 2002—------ --------8
Днес в Сурдулица

мов, строителен инженер 
Любата, а председател на съвета в Сурдулица е 
Милча Маполчоп, машинен инженер по потек
ло от Долна Ръжана.

Председателят на 
голюб Иваичов изтъкна, че партията ще настоя- 

да формира общински съвети в общините, в
“■Очаква се присъстви
ето на най-висши дър
жавни ръководители

Днес в сурдулишкия цех па 
компанията Кнауф се откри
ва нова линия за производ
ство на каменна вълна - едни ■■ 
от най-качествените изолацн- I 
опни материали, който се 
прилага не само в жилищно- 
то строителство, но и при 1Ш- 
дустриалните обекти, чието г 
произвоство е свързано с вн- —-
соки температури, както и { ;
при обектите, където трябва *:-
да се запазят ниски градуси - Директорът 
от високи пещи до дълбоко Сямояю6 Отшкович 
разхладителни уреди.

! П.Л.Р.''■'

1« ва
Т\ щИгра на природата и още нещо

ПГ':. '-7

'Т През 60-те години иа миналия век 
в местността Церичие между селата 
Вълниш и Студена, край пътя Ба- 
бушница - Звомци, беше построен 
паметник с чешма. Монументът бе-

■с:-—

'-гр?

■в *

1Щ ше повдигнат да напомня за трагич
ната гибел на младата скоевка от Ко-

Митровица Драгица Жарко-совска
вич, убита от засада па това място

К: през II св. война.
3 Край този паметник, по времето2 на социализма, на 4 юли всяка годи--Й. т;у иа се организираха тържества, иа ко

ь5аааи1 ■7
ш

Т

I тт г планина Рънос, служеше не само заШШ:> съборяните, но и на пътниците, кои
то си правеха тук къси почивки. 
Най-много водата от двете чешми сеШ11 използваше за поене на добитъка,
който се изкарваше тук на паша. 

Няколко години след построява-7".«

нето, чешмите бяха пресъхнали. С
Тук сега са модерни машини течение на времето прекратиха и съ

борите. Не само заради отминалата
поради обезлюдяваТържеството започва точ- водствена линия беше завър- ; 

но иа обед, когато се очаква да шена в рекорден срок от само | 
говорят официални предста- 3 месеца - от март до юни та- ) 
вители на тази мултинацио- зи година, 
пална компания, начело с

идеология, но и
нето на селата.

• ^ По някаква си незнайна игра на 
природата, това лято, когато Слън
цето пареше с тропически горещи-Довечера Кнауф подарява ито се припомняше за антифашистката бор- 

председателя на Управител- на работниците си и на граж- ба, и големи народни събори. Стичаха се тук НИ/ в°Дата отново шурти от чешмите в Цери- 
ния съвет Торстен Дъмбли, даните на Сурдулица кон- много хора от околните села, а най-много от чие- Силна и бистра! Коритата за добитъка 
докато за тържественото пре- церт на известния певец Жел- Стрелъц, Студена и Вълниш. Кристално чие- пРепълнени! Но кам хора? Кам добитък? 
сичане на лентата ще бъде по- ко Йоксимович. тата питейна вода, докарана от полите на Проредяха и пътниците!
молен високопоставен пред
ставител на страната.

След това е предвидено 
гостите, придружени от ръ
ководители на фирмата, да 
направят обиколка на новите 
производствени линии, За да 
се запознаят с условията за 
работа, които коренно се раз
личават от предишните.

За новата и най-модерна в 
тази част на Европа произ
водствена линия за каменна 
вълна компанията Кнауф е 
изразходвала общо 17 млн. 
евро, 4 млн. от които за 
най-съвременна система за 
пречистване на въздуха. Гла
вен реализатор на проекта бе 
предприятието "Делта инже
неринг" от Белград, а строи
телните работи изпълни мес
тната фирма "Банкович-град- 
ня". Новата модерна произ-

Д.С.В. Богоев

През фотообектива

Връзка на косъм
Навремето, когато работеше мината в село Ракита, 

единствената връзка на това село със Звонци и останалия 
бе теснолинейката. След закриванетосвят 

мястото на мината, на
на теснолинейката бе построен път, но за съжа

ление не по всички правила и според нуждите на населе
нието.

Наложи се по пътя да минават и тежки ■ 
лични товари. Разбира се пътят не можа да 
ва натоварване, в резултат на което се появи това свличи- 
ще. Така сега по пътя, по който едвам се разминаваха два 
леки автомобила, на това място едва може да се придви
жи един. Въпрос на време е кога свлачището ще тьргне и 
ще повлече и другата половина от пътя. Дано в този 
мент не се окаже някой камион или автомобил.

А отговорните за пътната мрежа? Няма 
нажулят креслата?

камиони с раз- 
понесе тако-

мо-

ли да ги 
А.Т.
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В дерекулското село Берин изворВълнуваща разходка 

в сърцето на Национален 

парк "Централен Балкан"
На дерекулското село Бе- Голям проблем за хората

------ “ “ ~----------------------------------------------------------------- рин извор, в което всички жи- представлява липсата на ма-
В сърцето на България, в централните и на парка се грижи не само за опазването на тели са българи по нацио- газин. Беринизворчани идват 

най-високи части на Стара планина, на площ природата, но създава и условия на хората да налност, не му предстои доб- в Звонци, за да се снабдят с 
отоколо 716 кв. км., се разпростира Национа- общуват с нея, без да я увреждат. Близо 470 р0 бъдеще, смята кметътДра- хляб и други продукти. Нап- 
лен парк "Централен Балкан". км. са маркираните и добре поддържани ту- гИШа Миялков. Селото е от- режението в електромрежата

Ако решите да посетите парка, той ще ви ристически маршрути, които позволяват на далечеио около 3 километра не е стабилно и поврежда 
изненада със съхранената и все още девствена посетителите да изживеят приключения от средището на Дерекулския електроуредите. Сигналите 
природа, с многообразието от животни и сред чудесата на дивия свят. Паркът предлага край - Звонци, и около 500 на РТС не се хващат, така че 
растения, с разкриващите се пред погледа ви възможности не само за пешеходен туризъм, метра от село Пресека, което едва ли някое домакинство 
изумителни пейзажи на вековни букови го- но също така и за езда, велотуризъм, фотолов Пък от Звонци е отдалечено плаща таксата. С домашна

стени, и наблюдения на птици, растения и едри бо- около 5 км. Пътят от Берин антена добре се хваща един-

Малко имат, 

много им липсва

ри, просторни била, отвесни скални
низ от сурови върхове, сред които и старопла- зайници в естествената им среда. Интерес извор до Звонци е в лошо със- ствено Канал едно на БНТ. В 
ниският пъвренец - връх Ботев (2376 метра), представляват и деветте посетителски атрак

ции. До една от тях - екопътека "Ви-
тояние, а този между Берин селото не се хващат и сигна- 

прока- лите на мобилните операто
ри. Миялков казва, че има 

В селото има 50-ина жите- С5М, но го ползва, когато е 
веде разказът на Диана Терзиева, ли. Малко има млади хора - извън селото си. Стационар- 

.4 Г!.' Ч■***! началник сектор "Интерпретация само 5-6, а деца още по-мал- ните телефони ту функцио- 
и ТУРИЗЪМ" към Дирекция Нацио- ко - едва 3, третото е на преду- нират, ту не функционират. 

' нален парк "Централен Балкан": чилищна възраст. Миналата Селяните нямат проблеми
"Екопътека "Видимско пръска- година са родени две бебета, единствено с водоснабдяване- 

ло" е опознавателен туристически 
маршрут
теля с Националния парк и с един 
от неговите резервати - "Северен 
Джендем". Резерватът е най-високо 

; . разположеният в парка. Обхваща
' ^ ' северните отвесни склонове на ста

ропланинския връх Ботев и за него 
са характерни непристъпни скални 
пояси, къси и стръмни вододели, 
върхове с обратни наклони, скални 
мостове, зъбери, пропасти, мно
жество водопади и обширни тре
висти заравнености. Тук се опазват 
субалпийски скали и горски место- 
обитания, характерни са вековните 
букови и букаво-елови гори, редки 

2 и застрашени от изчезване видове,
И оцелели след последните заледява-

извор и Пресека не е 
димско пръскало", намираща се в ран докрай.

~ района на град Априлци, ще ни от-

то, понеже отделни махали и 
домакинства са каптирали 
извори и си прокарали во
допроводи.

Изправени сме пред много 
комунални проблеми. Кои 
най-напред да се решават и 
откъде средства, е въпрос, 
пред който сериозно се за
мисля и кметът Миялков.

, който запознава посети-

ш Преди известно време той по- 
! ложил усилия да се построи 
I мост с широчина 2,6 м и дъл

жина 6 метра през една от ба- 
рите, протичащи през селото 
- Нашушковската. За целта 
му помогнали кметът на Ба- 
бушнишка община д-р Ми- 
ролюб Йованович и тогаваш- 

!№■.. л. ; ният директор на Обгцинска- 
гаЙЯЕтЯ та дирекция за пътища Лю- 

биша Павлович. Желязната

Атт-

..6 1
*•

2 мия само в тази естествена крепост щ 
Ч и никъде другаде в България. Тери- щ 
в торията на двата резервата "Севе- драгиша Миялков
у рен Джендем" и "Джендема от юг конструкция на моста може

са свързани и създават обширна Когато дойде време децата да издържи товари до 5 тона.
обетована земя, едно сигурно убе- ще ходят на училище в с. Мостът е завършен, но пред-
жище за дивата коза, мечката, въл- Звонци. През 2006 г. в селото стои още една работа - из-
ка, благородния елен, сърната, са се завърнали двама възрас- граждане на насип. Амбици-
скалния орел. Трасето на екопъте- тни хора - единият от Бел- ята на Миялков е да бъде пос-

", ч-л,,-ката "Видимско пръскало" върви град, другият от Бор. Над 20 троен съответен мост и над
; г успоредно па река Пръскалска, ми- души в селото са пенсионери, поточето откъм Пресека. Каз-
,пава през столетна букова гора и повече от конто със земедел- ва, че ще търси средства от 
. ._ отвежда до скални сгени, от които ски пенсии. Някои хора имат органите на местното само-

се спуска 80 метровия водопад Ви- от какво да живеят, други са в управление и добавя, че мно-
димско пръскало. По маршрута са изключително трудно соци- го беринизворчани, които
пост авени информационни табе- алио положение. Семейство- живеят в други среди и които
ли, представящи парка с животни- то на Давор Джорждев нап- горе-долу са уредили живота 
те в него, растенията, горите, паси- ример е без ток, заради неп- си, са готови да отделят сред- 
щага, както и историята на Април- лащапе па сметките. ства за реализиране на този и
ци, най-близкото населено място. Миялков е роден през 1961 други проекти. Още една 

! По пътя е обособена и "Зелена г. По професия е строителен биция на кмета е свързана с 
' класна стая", където по достъпен техник. Десет гурбетчийски пробиването и уреждането 
| игрови начин децата могат да се за- години прекарал в Словения, на пътя между Берин извор и 
I познават с растенията, животните, Днес е дървар. Освен с вода и Пресека, както и с ремонти- 
1 да играят." чист въздух, Берин извор изо- рането на пътя между Бер

Екопътека "Видимско пръскало" билства и с дървесина. Както извор и Звонци. Той об< 
е изградена от парковата дирекция казва Миялков, стига някой осъзнава, че без сериозна по- 
с финансиране от Предприятието да има силен гръб да се пре- мощ на органите на местното 

Ц за управление па дейностите по борва с дърветата. самоуправдние едва ли някой
^ опазване на околната среда към от тези пла-

МОСВ. Освен нея, па територията нове ще мо-
на "Централен Балкан", можете да 

По екопътската "видимско пръскало" посетителите ити- посетите и да се насладите на изу- 
ояват приключения сред чудесата на дивия соят мителпата гледка на Бяла река по
е,,,.', р I, ' екопътека "Бяла река край Кало-
Сиимки. I. Цветкова фе?/ |1а пещерата "Водните дупки"

ята съхранена и добре управлявана природа представя резерват Царичина край село 
от 2003 г. "Централен Балкан" е сертифици- Рибарица. По трасето на тази екопътека е из- 
раичлен на европейската мрежа от защитени дигната наблюдателна кула, от чиито трет и 
територии РЛ1М Рагкя като еталон за качес- етаж се разкрива изумителна 360 градусова 
твена дива природа, а през миналата година, панорама ма района.
е приет във федерацията Еиго Рагк. Управата Румяни Цветкова (БНР)

% к ■

ам-
Л> » .V,

Ща .
Ш ш ИН
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же да се реа- 
.< лизира.
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Започна новата учебна година

Начало на дружба, учене и любов
Босилеград останаха малки искри надежда, че маетиниет ^лга^и езюс ^ ^ ^ ^ ] ^ т е „ ученици в основно-

^нГ^Голаците желая учили- "се“ прГежТ^изцяГ™
щини, на Зт.м. започна новата учебна щето ви да бъде място, където ще си < [ите работници мо- бт>лгарски език, във всички останали
година. След лятната ваканция в ска- дружите и играете като никъде досе- па газироеве Р 3. основни училища, в които се учат де-
мейките на основните и средни учи- га, където ще се учите и от където ще гатда разчитат на ве 1еуто Р ца тт^т „ародност, обучението е
лища се намериха около 850 000 уче- помните онова, което всички сме за- меР- „ммлишята в Лимит- на сръбски. Майчиният език, които
ници, сред които над 76 000 първола- помпили - първата любов, поръча >Ц ■ У „рГПялско Сурду- все още е разпънат на кръст, в тях се

министърът. р0,!р:^с" ОпГ^ш.ишко се бяха под- учи с малък брой часове, факултатив-
По случай оповестената стачка от лишко и Ба ггп/,ПРГ|П„рн1но- но или като свободноизбираем пред-някои синдикати в образованието, готвили за успешно посрещане на но оили

учебна година. С изключение на мет.. 
една паралелка в първи и втори

Само в

чета.
Просветният министър Зоран Лом- 

чар пожела на учениците и учители
те им щастливо начало на учебната министър Лончар каза, че през този 
година и добре дошли на училище на месец с представителните синдикати

вата В.Б.по

В Сурдулишко в първи клас тръгнаха 
220 малчугани _______

Иск на жители на с. Ракита

Да се строи ново училищеКлисура и 

Божица без 

първолачета!

е чани са амбицирани да пос- 
нова. Учителят Иван

В дерекулското село Раки- Сградата па училището 
та съществува четирикласно строена преди Втората све- троят
училище, в което се учат че- товиа война и е в окаяно със- Младенов преценява, че сгра- 
тирима ученици в три класа, тояпие, поради което ракит- дата на училището може да 

г 1 се срути до една-две години.
По думите му без училище и 
ученици селото не би имало 
никакво бъдеще. Иск за стро
еж на ново училище е отпра
вен към компетентните орга
ни в общината и страната.

Броят на учениците в с. Ра
кита от година на година на
малява. Учителят Младенов 
днес е на 57 години. В родното 
си село учителства 35 години. 
Припомня, че като първолак 
имал 25 съученици. Сведени
ята сочат, че през следващите 
10-ина години в селото със си
гурност ще има ученици. Не 
много, но достатъчно учебно
то заведение да продължи 
благородната си мисия.

В новата учебна година на територията на Сурдулишка 
община в първи клас на основното училище ще се учат об
що 220 малчугани. За всички първолачета Народната биб
лиотека "Радое Доманович" е обезпечила безплатна член
ска книжка. С тази традиционна акция ведомството нас
тои да набира нови постоянни читатели.

Учебната година започна и в районите Клисура и Божи
ца. За съжаление без нито един първолак!? Нека сега ня
кой да каже, че воплите за обезлюдяването на селата с бъл
гарско население са измислица! Неумолими са фактите! В 
осмокласното основно училище в Божица се учат общо 15 
ученици - във втори и четвърти клас по трима, един в осми 
клас, а в останалите - по двама ученици. В първи - нито 
един. А даскалите и другите щатни работници във ведом
ството са 14. Почти наравно -1:1. В Клисура е още по-жал
ко: учениците там са едва 9, а персоналът - 8!

Утешително ли ще прозвучи ако се каже, че в страната 
има и други села на умора?

Искрица надежда влива фактът, че в предучилищния 
курс в Божица са постъпили три деца. Нали, догодина те 
ще са първолаци? Да са ни живи и здрави!

Б. Д.

Учителят Иван Младенов пред училището
В. Богоев

В клона на Висшето бизнес 
училище за професионално 
обучение

Димитровград
В Босилеградско - 

83 първолаци В ОУ «е учат 

800 ученици 70 студенти в 

първия срок
През тази учебна година в основните училища в босилег- 

радска община ще се учат 83 първолаци - 36 в централното 
училище в града, а останалите в подведомствените в селата.

В първи клас в централното училище ще има и една пара
лелка, в която обучението изцяло ще се провежда на майчин 
български език. Както и миналата, и тази година Национал
ният съвет на българите в Сърбия на всичките 12 първолаци в 
българската паралелка подари комплекти книги за първи 
клас, както и по една ученическа чанта, тетрадки, моливи и 
други учебни помагала.

Всички първолаци в общината първия учебен ден получи
ха като подарък от нашето издателство по един екземпляр от 
най-новия брой на "Другарче".

В основните училища в Димитров
градска община се учат около 800 учени
ци. Най-много от тях са в централното 
училище в Димитровград, а в подведом
ствените училища в селата има 96 деца: в 
Желюша - 79, в Лукавица -12, в Трънски 
Одоровци и Драговита - по 3, и две в 
Смиловци.

Тази година на училище тръгнаха 97 
първолаци, от които 67 в Димитровград, 
в Желюша - 23, в Лукавица - 6 и в Драго- 

един ученик. По случай тръгването 
им на училище заместник-кметът на об
щината Баса Алексов от името на местно
то самоуправление на всеки първолак да
ри специален буквар за поведението на 
ученика в движението "От къщи до учи
лище". Всеки първокласник получи и 
специална жилетка с флуоресцентни 
ленти, обозначаваща го по време на дви
жението в тъмно.

Издателство "Братство" дари на пър
вокласниците септемрийския брой на 
детското списание "Другарче".

В клона на Висшето бизнес училище за 
професионално обучение в Димитровград в 
първия срок са се записали 70 студенти в че
тирите специалности - данъци и митница, 
мениджмент, финанси и счетоводство, и ком
пютърни знания и информатика. Студентите 
от Димитровградско са 21, останалите са от 
вътрешността на страната, а за втория запис- 
вателен срок са останали още 30 свободни 
места.

П.Л.Р. вита
Координаторът на клона на училището в 

Димитровград Драган Манчев сподели, че 
през тази учебна година ще бъдат ангажира
ни 4-ма гимназиални учители от Димитров
градско. В клона досега са се дипломирали 30 
студенти. Общият брой на обучаващите се в 
момента е 320. Разходите за следване на сту
дентите от втори и трети курс, чиято средна 
оценка не е под 8,5, ще бъдат поети от репуб
ликанския бюджет. Останалите са на самоиз
дръжка - плащат 52 хиляди динара (може на 
8 вноски) за всяка учебна година.

Б. Д.Б.Д.-А.Т.
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Художественият пленер “Сичево 2007" В Градската галерия в Димитровград

Изложба на
компютърни
картини

Прелизвикателствато Ш 

но прелестите Ъ В Градската галерия в Димитровград в 
края на миналата седмица бе открита из

ложба на художествени творби, причисляващи се към т. нар. 
"РС агГ', чийто автор е Милан Манич. Той е роден преди 28 
години в Пирот, където е завършил средно Техническо учи
лище. Творбите му принадлежат към изкуството 
дерния неоавангард и настояват за съединението между из
куството и компютърната техника. Авторът се стреми да съз
даде нов вид компютърни картини и графики. Казва, че цел
та му е с творбите си да възбуди вътрешно изживяване у наб
людателите, което е една от основните претенции на изкус
твото. Когато през 2004 г. завършил седемгодишното си худо
жествено изследване, изказано в тематичните цикли абстрак
ция (геометрична и асоциативна), магия (експресионистична 
фантастика) и скулптура (надреалистична рисунка), започ
нал активно да се занимава с "РС аг1" и това го правил все 
допреди няколко седмици. Както каза, сега вече приключва 
тригодишното си занимаваме с този вид изкуство.

На откриването на изложбата художникът каза, че с голя- 
мо удоволствие експонира в града, в който е родена майка му 

ГгЙЙЖй* Славия.

на постмо-

Организирането на изложбата помогнаха неправителстве
ната организация "Да събудим Сърбия", Народната канце
лария на президента на Сърбия и Община Пирот.

Б. Д.

Андрич,
Сред участниците

пленера има и двама ху-
Ниш, препо-дожници от

даватели в Художестве
ния факултет - Зоран Кос-
гич и Иелеиа Ранчич.

За съжаление тази го
дина в пленера в Сичево
няма нито един българ
ски художник. Директо
рът на Художествената га
лерия в Ниш Ненад Жи-
вадинович каза, че и два
мата поканени живопис
ци от съседната страна са
отказали в последния мо
мент.

В.С.Б.
Най-старият художествен пленер на 

Балканите, основан по почин на великата 
сръбска живописка Надежда Пегрович 
преди повече от един век, и тази година 
открехна вратите си. До 10 септември в 
Сичево ще творят 12 майстори на четката 
от страната и чужбина. В мероприятието 
участват и четири жени. Две от тях са 
чужденки - Ерико Гото от Япония и Клау- 
дия Рогенбахер от Австрия. Тук са и две 
Милени - Стоянович от Враня и Йевтич 
Ничева Костич от Белград.

Неповторимите с прелестта си скални 
образувания с отвесни стени в Сичевска

12 театри 

на “Балкан 

-театър феет”-а
Слободан Сотиров готви нова книга

Монография 

с 400 портретаВ Димитровград през есента за пореден 
път ще се проведе международното теат
рално мероприятие "Балкан театър фест". 
Очаква се да участват 12 театри от Сърбия, 
България и Турция.

Оповестено е, че Мипистереството на 
културата па Сърбия ще отпусне 400 хиля
ди динара за проявата, а финансова под
крепа се очаква и ог общинския бюджет и 
спонсори.

Наскоро ще излезе от пе
чат нова книга на световно
известния художник от на
шето малцинство Слободаи 
Сотиров. Ще има две изда
ния - сръбско-английско и 
българо-английско. В книга
та ще залегнат портрети на 
400 личности от бивша 
СФРЮ, Швейцария, Герма
ния и други страни. В нея ще 
бъдат печатани и очерци за 
творчеството на художника, 
автори на които са изтъкна
ти критици.

_ „ . Сотиров сподели, че фи-
Първият фолклорен ан- дето се представи с траки и- самоуправление в Димитров- наНсова подкрепа между 

самбъл към Димитровград- ски и два шопски танца. град, тай като общините Ди- ДруГите са му оказали
ското култур|ю-художестве- В проявата взеха участие митровград и Сапарева баня Община Димитровград и
1,0 дружество неотдавна гос- фолклорни ансамбли и пев- през2004 г. са подписали спо- Националният съвет на бъл- 
тува в българския град Сапа- чески групи от четири страни разумение за взаимно сът- гарското малцинство. Про-
рева баня по повод междупа- - България, Сърбия, Македо- рудпичество и сближаване. • н
родния фестивал па фолкор- ния и Гърция. Присъстваха и Б. 2
пата песен "Паничище", къ- представители на местото

клисура привлякоха и скулптора Свето 
мир Радович от Белград - автор на мпо
жество паметници не само в страната, по 
и в околните държави. От Белград са 
дошли и Веселин Драшкович и Владета

Б.Д.

Фолклористи гостуваха 

в Сапарева баня

моция на книгата в Димит
ровград се очаква към края па годината.

Б.Д.
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Сто (вещи за предците и... аре<т за поета!
“ ■ «а връщане а Нови Сад Мирослав Аптич се отби-

♦Разпитващите го служебни лица, както и ^ ' близкия си роднина д-р Антон Антонов 
многото граждани, дошли в сградата на ми- Бел‘рад и му разказва всичко за посещението си в
"ошГ Мирослав Антич - известният поет,” 6 Е-°НшД?Шки ис бт, ш.й «есе, кд/яя «с- 
*7рн “иТТец.от Войводииа. Още
по-малко вярват на твърдението му, че не- завета на баща ми, видях къде са ми корените, 
говият баща е от Босилеград. Накрая недо- отдадох почит па предците ми! Много ми олек- ,
пазумението" все пак завършва благополуч- на\ Като че ли съм получил криле, струва ми се разумеписю V ' полетя от радост и щастие!” Накрая той зи-
ио за поета... --------------------- ху(швита българска народна песен “Дълбока

попа и му посочват пътя босилеградс'ката ■чер; оодаб^шма^
кпа I ождество ма Пресвета Вогородтс • ^ ^ септември 2006 година, когато със съп-
щемикът му продава поисканите 100 свещи у ругата си ме посети в Сурдулица. 
показва пътя към гробищата, без да, пита защо РУ
един непознат човек в "ииедио време" отива към -----
гробищата с толкова свещи в ръце.
Татко, аз изпълних твоя завет!

ШШЙу!-I»• ШЧ.П:К1 \: и:

в

град. Хората мислят, че някой се опитва да запали 
гробищата и се страхуват от голям пожар, който

„ . Денят вече извървява своя път и нощта полека ^щ^Мики и н?помисля'зГтакова нещо и

родното място на неговия баща Нейко Антов, кой- Мирослав-Мики Ап гич, българин по бащина и ун- предвождат милиционери, а тя муш
то завършил за учител във Вършац през 1926 г. и до гареЦ п0 майчина линия (неговата майка Мелания телното лице . Дошлите хор ръ , д
ненадейната сп смърт през 1959 г. учителствал в е от уИгарск0то национално малцинство във Вой- 
няколко места във Войводина. "Да, в това привет- „оди|1а , влиза в босилеградските гробища. Него- 
ливо градче е роден баща ми - мисли си Мики - но вият погдед прелита от един до друг гроб, поетът 
тук са родени и живели и всички мои предци по се взира в надписите на паметниците, но вече няма 
бащина линия, деди и прадеди, баби и прабаби... време да чете тази своеобразна босилеградска ис- 
Тук са живели и тук почиват... Аз съм дошъл в Бо- тор11я, щото мракът става все по-гъст. Някъде в 
силеград сега и не се знае кога и дали ще дойда средата на гробищата намира подходящо място и 
друг път, редно е да им отдам почит... почва да реализира намерението си: запалва от-

Но как да им отдаде почит. Естествено, да запа- веднъж по няколко свещи и с шепот почита памет
ни свещ на гербовете им. За гробищата лесно - ще та на предците Си: "Бог да ви прости, почивайте в 
му ги посочи някои, но има ли г
кой да посочи и гробовете на _ 
неговите предци? Може би в 0Т0Л6ТНИЦЗ

Когато се събужда в стаята над кръчмата, Ми
рослав Антич вижда, че слънцето вече клони към 
залез, обаче топ няма време да мисли за часове и

ма милиционери го хващат под мишките и го от
веждат в МВР!

В сградата на милицията легитимират "съмни- 
телния" и дълго го разпитват - кой е всъщност той, 
защо е дошъл, защо предизвиква тревога сред 
мирното население в това крайгранично място... 
Той им дава сведения за себе си и им разказва всич
ки подробности за своята "тайнствена мисия", но 
разпитващите го служебни лица, както и многото 
граждани, дошли в сградата на милицията, едва 
ли могат да повярват, че той е "оня" Мирослав 
Антич - известният поет, журналист и сценарист 
от Войводина. Още по-малко вярват на твърдение-

мир!" Когато запалва всичките 100 све
щи, в гробищата пламва сравнително 
голям огън, пред който поетът стои и в 
своите мисли казва на покойния си ба- то МУ' че неговият оаща е от Босилеград. Накрая 
ща: "Ето, аз изпълних голямото ти же- "недоразумението' все пак завършва олагополуч-

но за поета и той се прибира в своята "хотелска" 
стая към полунощ. На другия ден Мирослав Антич 
тръгва рано сутринта с рейса на АТП на линията 

ГОЛЯМа Тревога В малкия град Босилеград - Враня през Бесна кобила, за да прис- 
Гласовете на голям брой хора, набли- ™™е на насрочената в града на Борисав Станкович 

жаващи гробищата, сепват унесения в промоция на своите нови книги, 
мислите си поет. Той не знае, че "мисте
риозният" вечерен огън в "старо село" е 
предизвикал голяма тревога в малкия

Босилеград живеят някои не
гови братовчеди или по-далеч- Мелания Антич, майката
ни роднини, обаче той не ги н.а поета Мирослав-Мика г ТЯ Антич, тези дни навършипознава. Изведнъж му хрумва ш години! Изключителна-

та годишнина на крепката 
радските гробища ще запали старица беше отбелязана с 
на едно място свещи за всички тържество, което й органи- 
свои близки и далечни пред- зираха нейните най-близки. 
ци! Влиза в един магазин и Хубавото събитие беше от- 
търси 100 свещи! Казват му, че р"е™ди„® голям бро“ срь6~ 
свещи може да купи само от

лание! Дойдох в твоя роден Босилеград 
и почетох паметта на своите предци!"оригинална идея: в босилег-

- Край -
Александър МЛАДЕНОВ

Нашите села: Зли дол (3!

Две училища 

- много учени хора
♦През 1942 г., макар че времето било военно (II световна вой
на), злидолчани построили две училищни сгради - едната 
Горни Зли дол, а другата в Долни Зли дол. Оттогава до днеш- 

дни в това село работят две училища, в които началното 
си образование са получили стотици злидолчани.

сграда в тяхното село била построена ощевщърви- Й?
турчите'^аСГверояпто°през 1880 голина ’Т °Т ЗЛИД0Лските деЧа са били: Алекса Христов, Нико- теидил завършил трикласно педагогическо учили-

Х^щоОНЯпакГеГто^1аоДЖАОВа'КОСГаАИйИВа,ЮВ' Ще:И >™™ал в Кюстендилско. ФакултеТавър- 
защото имали голямо желание децата им да бъдат Христова - всичкит/от Кт “ И°Рдаика “™ли злидолчаните: Новица Цеков, Славица Лю-
грамотни. Когато тази сграда станала неполходя- отМлртимши,- п„, България, Борис Аначков бейова и Борис Гедев - лекари-специалисти; Неве- 
ща за предназначението си, злидолските деца учи- Вет Илирш Дим°в, Винка Стоичкова, на Гелева, Иван Андонов, Любен Богословов и Бор-
ли в къщата на Борис Гогев. Д°ЛСКИТе Деца У,и нТ С™п“а и ?ван К°тев ‘ от ка Иовева - икономисти; Владимир Динов, Ставре

През 1942 г., макар че времето било военно (II Любен Ралемкпв ГппоГ опов' ^е°нка Тошева, Динов, Анания Тасков, Цветан Стефанов, Методи 
световна война), злидолчани построили две учи- нов - от Бресницт Новият тш™ ИГС°К°Л С™и“е' Найденов, Стоян Лазаров и Иван Йовев - юристи;
лищни сгради-едната в Горни Зли дол, а другата в нов иСнежанаБтмгппа^чСт°гИЧК° С^фа_ ®инко Андонов' Васил Андонов, Спаска Иовева,
Долни Зли дол. Оттогава до днешни дни в това се- ков от Топли дол-Олгз Алекг-нмппв' Ге^адИ и,Б,5т' Дари.нка Евтимова, Миде Андонов, Методи Бори
ло работят две училища, в които началното си об- раджов - от Яррпнтмк- Д л ДР КиЕид Ка- сов, Йовко Иовев - преподаватели. Злидолчани с 
разование са получили стотици злидолчани. През Спасов и Кпп^ хл.ДДЦта Димитрова, Симеон полувисше образование: Милан Гогев, Радислав 
миналата учебна година в Горни Зли дол учеха 4, а Христов от Рибшпи- С т °Т Бис1?Р; Стеван Тодоров, Роза Христова, Асен Стаменов, Лиляна 
в Долни Зли дол 2 деца. За разлика отучилищата в Глигор Спасов пт п! Тс?А1ев °Т БРанк°вци; Арсенкова, Стеван Евтимов, Рада Стефанова, 
голям брой планински села в Босилеградско, кои- Любата- Стоян Василев' „тГ Ма13асиев от Долна Стефка Арсова, Снежана Борисова, Боянка Тасева, 
то са затворени или в скоро време ще престанат да Христова от Гт/ин,™- 1 °Р»а Лисина; Боянкл Добрица Арсова, Стойне Петков, Надежда Васило- 
рабоят, понеже в тези села няма деца, злидолчани Тдъммю- Лимит™ пРУ ГеоРгиев от Д°лн° ва> Боянка Кирилова и др. 
са оптимисти и казват, че техните две училища ще ица Анастасов? от Го^гюТ °Т МидевДи и Сла‘ - Следва -
работят и в бъдеще. учебнЛ гсЛи^?г„ ^Р"0 Тлъмино. Миналата

Не намерих документи и хора, които да ми ка- Стоянова а в^Лсм!™'^ ЗЛИ Д°п децата У46™6 Мира ---------- ^--------------------------------------------------
жат имената на учителите, които са работили в Лвртрчт-пллмгг ли дол Валентина Миткова. Ьележка: Снимките на злидолскитеучилища са взети от 
Зли дол, докато селото, заедно с целия Босилеград- та на злилолчя™ м “3^1ГРали голяма роля в живо- к1"о^"'аЮа р°д""А "Рааетите-яа °>» Босилеградско Краище 
ски край, още не е било откъснато от България По те босилетяИ 3 Д0Л/ Както и в останали- , п"а Амксапдър Младенов, които ги е заснел* тя тг~\ л ‘ е °°силеградски села. почти няма грмрмртпп пРез г. Ом същата книга са вземи и имената на учи-
Бреме на Кралство Югославия тук е учителствал което да не е излезнал среднист, полувисшист или ммиме> К01ШО са работили в Зли дол до началните години

в

Училището в Торни Зли дол ни Училището в Аолни Зли дол

От по-стари хора научих, че

Богослов Янев
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Землячески срещи: Наташа Йоцева Панич Разговор с известния сръбски шоумен 

Йова Радованович_______________
У~Жт

Да се възвърне
вярата у хорат

.«.
■>-

160
Най-известният член на - Да, но не е правило. Има 

някогашната музикална гру- хумор, който е винаги акута- 
па "Седемте млади" Йова Ра- лен. Има и хора, особено в 
дованович това лято гостува в днешно време, които не се

Има вся-

* Авторката досега е публикувала 7 книги, а 
наскоро гце излезнат от печат още три VНаташа Панич, по баща толкова много хора от този 
Йоцева, е уважавана жителка крайграничен район са за- 
на Пиротска община. В исто- вършили факултети. Те са 
рията на Пиротско тя е 'ггьр- знаели, че любовта към род- 
вата жена, публикувала ро- ния край може да бъде 
ман. Родена е преди 52 годи- по-дълбоко вкоренена един
ни в димитровградското село ствено ако всеки от тях си на- 
Каменица. Детството си пре- мери своя път. Мисля, че и аз
карала на Стара планина и е така направих", казва Ната- в Сърбия и България, но и в 
свидетел на множество неле- ша и добавя: "Границата по други страни. В Черна гора тя митровград. 
пи събития, които се случват това време е била линията на е един от най-четените писа- * Ние считаме, че Димитров- - По време на пътуването 
край границата. Известна е смъртта не само за хората, ос- тели. Най-голяма награда за град е по-хубав от Белград. си до Димитровград се опит- 
предимно с литературното мелили се да я преминат, но нея е, когато хората я срещ- - О, да! Мен директно ме вах да си припомня някои 
си творчество. Публикувала е дори и за хората, осмелили се мат или й се обадят по теле- доведоха в "Парк" и нямах виц за смюи и оългари, но не
7 книги, от които три стихос- да я доближат." фона и й разкажат впечатле- възможност да го обиколя, но успях. В Сърбия, когато шего-
бирки - "Вечнозелено зазоря- За себе си казва, че с лите- нията си за някоя нейна кии- вярвам, че е така. И на по-го- вито се говори за българите,
ване", "Клонът на младия ме- ратурата си строи мостове га. Най-радостна е, когато ляма надморска височина е, главно се споменава някакъв
сец", "В сърцето слънце", между двете държави. Изтък- книгите си представя в Ди- така че климатът е по-прия- Тута бугарин, но за мен този
сборника разкази "Топлата ва, че Сърбия и България не митровград, защото тогава тен. °бРаз Ь1якак си е абстрактен,
част от небето" и романите - са само две съседни страни: срещу нея в публиката седят * Защо изчезна групата “Се- Тъй като ме очаква изпълне-
"Червената локва", "Да обн- "Ние сме и братя по много редица нейни приятели и
чаш отново" и "Межди". До неща. Моите стремежи са роднини, 
няколко месеца от печат ще тук, в Сърбия. Аз живея тук,
излезнат още три нейни кни- тук творя и съществувам, тук тературно творчество, тя ма
ги - романите "Паулина" и са огнищата на прадедите ми
"Чукай три пъти" и сборни- и гробовете на предците ми. политика и то не заради лич- 
кът разкази за деца "Баба се Но същевременно имам ните си интереси, а с желание 
жени". близки и от другата страна на да помогне на хората. Понас-

Писателката с гордост из- браздата. Към България гле- тоящем е на поста подпред- 
гъква, че много хора от род- дам с много уважение и лю- седател на квартала "Дже- 
ното й село и Висока като ця- бов, но съм родена в Сърбия и рам". Основният й стремеж е

да се асфалтират няколко та
мошни улички. Казва, че 

не само за

Димитровград. Шоуменът нуждаят от хумор, 
радушно прие поканата да какви неща на този свят. 
даде интервю за вестника ни. * Знаете ли, че в Димитров- 
* Г-н Радованович, за пръв град по-голяма част от насе- 

в Димитровград? лението е от българска наци 
оналност?

7 V I

-• ' у-,-, ■■- •<
■ ',;ш път ли сте

- Да, за пръв път. Ходих 
веднъж в България накратко, 
но тогава не минавах през Ди- * Разкажете ни тогава ня

кой виц за сърби и българи.

- Да, това ми е известно.
Книгите й се четат не само

Освен че се занимава с ли-

последък се интересува и от

ло са се изявили в областите, тя е моята родина.' 
с които се занимават. Напом- Наташа казва, че се чувства
ня за певеца Владо Георгиев, притеснено поради факта, че енергично се бори

Соня Атанасие- днес жителите на Сърбия се решаване на обществени въп-писатедката
вич, по баща Гъргова, за фа- нуждаят от виза, за да влязат роси, но и за всички други це-

Каменови, от коя- в България: "Един ден грани- ли в живота си и добавя:
то няколко души са станали цата пак ще бъде отворена за "Трябва да се възвърне вярата
реномирани лекари и за мно- нас, които идваме да видим у хората. Възпитавана съм да
го други каменичани. роднините си и гробовете на се уча от хората и да ги уважа- , млади“2 ние поел димитровградската

"В оанната младост когато предците си. За съжаление, вам. Аз съм от онези, които оемте млаои . пие пред димитровградската
човекРсе озове пред някаква това не зависи само от нас, но чукат повече пъти, ако са си- - - Тя се разпадна в началото пуолнка, ои било удачно вие
стена, той се обръща към себе и от света, който ни наблюда- гурни, че вратата трябва да се на 90-те години с разпадането да мп разкажете някои виц за
шибърен интелектуални си- ва през друга призма", казва отвори". на СФРЮ. сърои и българи.

• ли. Може би именно затова тя. В. Д. - Защо, нали всичките члена-
Ве на групата бяха от Бел
град, т.е. от Сърбия?

милията си

- Е нищо тогава, няма да 
разказвам такъв виц. Може 

- Да, по една такава група би вицове за сърби и българи 
можеше да съществува само не са измислени. Имате ди 
ако има публика. А нашата вие, днмитровградчани, ня- 

НЯМЗ публика беше в цяла СФРЮ. кой известен хуморист, чието 
След разпадането ма страна- име бих можал да използвам 
та някак ни се стори, че е без- в смешките, конто се стягам 
смислено да съществуват и да изпълня пред димитров- 
"Седемте млади". градчани?
* Вие и по-нататък се чув- * Ранко Рангелов, но той зки- 

Българинът винаги е искал да бъде силен ства'пе млад? Йее “ Работи в Скопие, дока
рва като с ножица духовните постижения със силихте, а да хленчи със слабите. Драмата ^пр^^ма^рчеськ, 
на човечеството и иска да пробута клюкар- му е, че все още не може да се раздели с фал * о ват, че в Македония той е с
ски, "реалити" и кулинарни шоута за техен шивото си .ГестГ НикоТне му е сръбската актьорска и ес "юкав° популярност на как-

заместител и начало па не- в пасивност иI пшаждачеа о 1 ,ик°“ крадна сцена вече няма проя- в,ато Вие се Радвате й Сър-
що ново. Вестниците са "казал как да се бори за своето днес Затова йе'ш хуш,ристи: както преди бия-
пълни с всякакви иебива- протестът му ме надхвърля неговата лиша го^ипи^огато Ка сцената> - Ранко Рангелов, казвате?
лици и ужаси... Много ав- копанка. Той няма чувство за оощпост. иде а- ос^ен $аС) бяха 0ще Чкаля, За съжаление не съм чувал за
тори си въобразяват, че ка- лът му в най-добрия случаи е да удари джак- Мия, Минимакс, Л/оба Мо- него.
то окичат тази мрачна дей- нота в "Треска за злато" и за това е готов за ляц,...? * Накрая ни отговорете на
ствителност с рокличка от всякаква сделка . В иаи-лошия случаи меч- - Вижте, един човек да ста- въпроса трябва ли добър
мрачни реплики, вече са тата му е да принуди другите да спазват зако- пе добър хуморист трябва да хуморист да се роди или
написали пиеса. Ако авго- лите и правилата, кои ю гои самия г зао )ика- мине ирСме. Трябва да се съз- пък такъв става с течение 

ля... Като казвам всичко т ова, си давам сметка даде име, да се ПрИДОбИе ав- на времето? 
колко често животът ме сблъсква с гочпо об- ТОритет. 0т един млад ,ЮПек . Трябва да е талантлив, по

не може да се очаква да раз- трябва и да работи. Или, как- 
смива публиката, защото съ-

____________ щестува опасност тя да си който трябва да се извърви, за
(Дай "акцента от едно интервю е Румен Шомоа постави въпроса кой е този да
(1951), виден български поет, нрошист, драма- апопимус, за да се вглеждаме Най-важното е той да придо-

в него и да се хилим на него- бие доверието па публиката, 
вите смешки.

№$IПозицията на твореца: Румен Шомов

Дехуманизация в Българинът 

апокалиптичния чувство 

свят за общност
Живеем в апокалиптичен свят, който от-

рът не проникне в приро
дата и психиката на герои-
те в корените и развитие- ратното - хора бедни, но достойни, скромни, 
то'на явленията, ако не ги одухотворени и истински... Те никога пе са в 

преведе през лабиринта на собствените си центъра на общественото внимание, 
преживявания, не ги пречисти с любов и така 
да ги изкатери на покрива на общочовешко
то, сюжетът може да излъже жадната за клю
ки публика, но не и времето... Не и простран
ството... Нещо повече - текстът работи в лехи
те на все по-набиращата сила дехуманиза
ция...

Румен Шомов
то вече казах, дълъг е пътят,

хуморист.се стане

тург, есеист, преводач и сценарист; неговата 
пиеса “Гълъбът ” е получила наградата па 14 

международен фестивал >а нова драматургии в * Тойа, което беше смешно 
Лондон ™ ВД» преди 20-30 години, днес може

Интервюто взе: 
Б. Димитров

би вече не е.



Спорт
14 7 септември ,2.0_07-

Ммпрня Стойчева, лекоатлеткаЩрихи за портретСръбска лига - изток

ПИЕШ № ВЪРХА НА ШКАНИТЕДимитровград, 1.09.2007 г.
СЦ “Парк”, зрители над 
1000. Съдия Милан Маслако- 
вич от Ниш (8). Голмайсто
ри: Маринкович в 54, Момчи- 
лович в 74 и Джорджевич в 
80 минута. Жълти картони:
Милош Костич и Чирич от 
“Балкански”, а Маринкович,
Цекич и Николич от “Дубо
чица”.
“Балкански”: Пстрович 6,
Чирич 6, Джунич 6, С. Басов 
7, Джорджевич 6, Пейчев 7,
Нанков 6, Б. Костич 6 (Гюров 
6), Ставрич 6.5, М. Костич
5.5 (Ценич-), Живкович 5.5 
(Иванов -).
“Дубочица”: Пстрович 7,
Стефаиович 7.5, Николич 7,
Маринкович 7.5 (Мишич-),
Буковия 6 (Илязи Мухамед 
7.5), Цветановци 7.5, Цакич
7.5 (3. Митрович-).

Дъждовното време, на мо- Играч на мача : Бранислав 
менти и е проливен дъжд, Маринкович (“Дубочица”). 
развали едно хубаво футбол
но представление. В първата " в Димитровград и е приятел-
част на мача домакините вратаря Петрович от 5-6 мет- ка на много състезателки ог 
имаха превес па терена, дори ра. тукашния АК "Балкан",
и шансове за гол, но С. Басов в Победата на гостите е на- С "кралицата на спортове-

пълно заслужена, обаче те" активно се занимава от 7 
нереално висока, но те изпол- години. Досега е спечелила

IIII У'*Стоицева е спечелила 
досега над 100 медала, 
а златният медал от 
Истанбул е най-блестя- *>.\**й» 
щото й отличие

изгориха 

на дща на-Както вече писахме,
Милена Стоицева,шенката 

която с родителите си живее 
Ниш и е член на та- 

"Нишки
в град 
мошния
маратон", спечели златен 
дал в дисциплината бягане на 
1500 м па проведеното неот
давна в Истанбул Балканско 
първенство 
юноши. Момичето често идва

АК"Балкански" - "Дубо
чица" (Лесковац) 0:3 
(0:0)

ме-

по атлетика за

11 минута не успя да реализи
ра пряк свободен удар.

През второто полувреме зваха всичките си шансове, над 100 медала, а първото
”™Л“УП. 'д,”ит,Г°Я Стоицева ,, — ~,ои .

по-скоро да вкарат гол, което отличието е стигнало в резул- _ в-, „„„„„ -,-г
им донесе поражение. тат на усърдните и всекиднев- ши в Солун и Европейското град Ниш. ^ р

Ръководството на Балкан- ни тренировки. В Ниш се първенство за юноши в Нови лектиката и отнема 
ски дочака срещата с "Дубо- подготвя предимно в тамош- Сад. От АК Сремска време, Стоицева е отлична 
чица" сравнително мирно, с мата крепост или по кея на Митровица" е получила по- ученичка. В основото учили- 

НАу- желание да бъде спечелена Нишава. Всекидневно бяга по кана да се състезава за техния ще е оила ученичка на випус- 
поне една точка. Но излезе 12 - 15 километра. Трен- отбор в т. нар. Шампионска ка. Понастоящем е възпита- 
сьвсем друго - убедителна за- ьорите й Стоян Динич, Деси- лига на Европа. ник на спорната паралелка
губа, макар че около един час мир Динич и Ненад Цветко- Милена досега не е получи- към гимназията 9 май .Го- 
домакините бяха напълно вич са изключително довол- ла нито един динар от Атле- ляма подкрепа има от своите 
равноправен противник, ни от нея. тическия съюз на Сърбия и преподаватели, но оценява,
След като получиха два гола, Плановете й са свързани това я притеснява. На сьсте- че е решаваща подкрепата, 
победителят вече беше ре- пряко с любимия й спорт, зания отива олагодарение на която получава от семейство- 
шен. След мача треньорът на През следващите две години спонсори. Единствената фи- то и от роднините. 
"Балкански" Братислав Мит- я очакват първенството на нансова помощ - стипендия 
рович заяви: Югоизточна Европа за юно- от 6000 динара - получава от

"Познавахме силите на

—.1-V-:

д. с.

противника и затова планът 
ни беше да спечелим поне ед
на точка. Така избрах и такти
ката. Но силният дъжд и пър- дд 
вият гол нарушиха замисле
ната тактика и всичко тръгна 
наопаки. Това обаче няма да 
ни обезкуражи и ние продъл- 

ниските облаци направиха жаваме напред. Отборът ос- Поради реорга- 
полумрак, а гостите бяха вен двама-трима опитни иг- низация на ди- 
по-опитни на мокрия и хлъз- рачи има и млади футболис- визиите И Закри- 
гав терен. В 54 минута, след ти, от които очакваме добра К1ТТРТП лпгр- 
ъглов удар, най-находчив бе игра в следващите срещи."
Маринкович, който вкара Треньорът на гостите беше гашната КДЖНО- 
топката във вратата на дома- щастлив: "Дойдохме да не за- моравска фут-

губим, а ето че победихме! болна ДИВИЗИЯ, В 
В 74 минута чрез контраа- Решаващ беше първият гол, а КОЯТО "Младост" 

така гостите стигнаха до вто- другите два реализирахме от 
ри гол, а окончателния резул- контри. Победата все пак е 
тат оформи младият Джор- висока. Благодаря на домаки- ПРе3 послеДНИТе 
джевич, който след подаване ните за коректната спортна Два Сезона, ОТ ТО- 
от Илязи улучи вратата на борба." Д.С. ЗИ сеЗОН босилег-

През уикенда стартира тазгодишното първенство на ПФД
ЛОШО ВРЕМЕ ИЛИ 
ЛОША ТАКТИКА: треиъо- 
рите иа 'Ъалкански” Митро
вич и Васов

0елените гостуват №1 арата
зия. В "Младост" не скриват амбициите си за спе
челване на шампионската титла и изтъкват, че 
разполагат с качествени футболисти, готови да 
побеждават всеки един отбор в дивизията. В отбо
ра подчертават, че всички футболисти са добре 
издържали подготовките, така че за 11-те места в 
титулярния състав равноправно ще конкурират 
двадесетина футболисти.

"Зеленител останаха без свръхталантливия Вла- 
дица Владимиров, който беше най-добър футбо
лист на "Младост" през миналия сезон. Той сега е 
в отбора на "Велбъжд" от Кюстендил, член на "Б" 
футболна група в България. Покрай Владимиров, 
преди началото на първенството отбора напусна
ха и Даниел Стошич и Марян Станимирович от 
Враня, а в първия състав са включени юношите Го
ран Йорданов и Денис Михалов. Очаква се тези 
дни "зелените" да подсилят редовете си поне с 
още един млад футболист от Враня.

П.Л.Р.

кипите.

се състезаваше

радчани отново 
ще играят в 
Пчинска фут
болна дивизия.

През сезона 2007/08 
ПФД ще се състезават 13 
отбора: "Младост" (Бо
силеград), "Раднички"
(Враня), "Пчиия" (Тър
говище), "Джерекарце" "Младост" Любомир 
(Търговище), "Челик" Липов 
(Бело поле), "Напредък"
(Сурдулица), "Младост" (Сувойница), "Алакин- 
це„ (Алакинце), "Кондива" (Жбевац), "Трешнев- 
ка (Лопардинце), "Лево сое" (Лево сое), "М 
т (Павловац) и "Полет" (Въртогощ).

Тазгодишното първенство на ПФД ще стартира 
през този уикенд, а босилеградска "Младост" в не
деля ще гостува на "Раднички" във Враня.

Преди началото на първенството босилеград- 
ският отбор се счита за фаворит за титлата, 
тце му овъзможи от следващата година да се състе- 

- новоформираната Нишка футболна

*Две служебни победи за “Балкански”. На 1 септември в 
рамките на втория кръг от първенството на ФС РИС - 
група “Юг” петлетата и пионерите на “Балкански” 
трябваше да гостуват в Ниш на домашния “Железни
чар”, но мачовете не се играха поради суспензия на ниш- 
кия отбор за неиздължени финансови сметки. Така и 
двата мача ще бъдат регистрирани със служебните 3:0 
за “Балкански”.
В следващия кръг в неделя и двата отбора на “Балкан
ски” са домакини на “Динамо” от Враня. Първият мач 
ще се играе от 11 часа.
*Кадети: “Балкански” - “Напредък” (Алексинац) 1 : 2
Кадетите на “Балкански” (14-16 г.), които този сезон 
би трябвало да играят в Нишка градска лига, изиграха 
на 28 август приятелска среща с връстниците си от 
Алексинац и загубиха с 1:2. Единственото попадение за 
домакините отбеляза Миланов.
Пионери: "Балкански “ - “Напредък” 2 : 2 (1:1). Приятел
ска среща изиграха и пионерските състави на двата от
бора. В равностойната игра и резултатът бе равен - 
2:2. Головете за “Балкански” отбелязаха Кирков и Со
колов.

"Босна"
в ДимитровградКапитанът иа

В рамките на честването на 55-годишнината на 
"Пирот"БК град неотдавна се проведе 1ур- 

нир, в който освен БК "Пирот" участваха и евро
пейските баскетболни грандове "Партизан" от 
Белград, "Босна" от Сараево и "Динамо" от Мос
ква. Баскетболистите на "Босна" бяха настанени в 
димитровградския хотел "Балкан".

В специално изявление за "Братство" директо
рът на клуба Дино Конакович изтъкна: "За първи 
път сме в Димитровград и много ни харесва. Гра
дът е малък, но спокоен. Има отличен спортенода

в този

ладос-

която център и хубава зала, която трябва час по-скоро, 
се открие за спортистите." ДС-зава в диви-
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Възпоменание: Васил Станчев (1938-2007)Ветроходство

Изтъкнат просветник, 
общественик, съдия и адвокат

Ставров десети в Истанбул
След осем гонки проведе

ни за четири дни в най-г.оле- 
мия турски град, успешно за
върши 18-ото издание на 
Истанбулската седмица на 
ветроходството - голяма меж
дународна регата от календа
ра на 15АР, от която спечеле
ните точки се зачитат за све
товната купа на олимпийска
та класа.

60 състезатели от 9 страни 
се надпреваряха в класите ла- 
сер радиал, ласер стандарт и 
470. Между тях бе и димит
ровградският ветроходец Ма
рио Ставров. Той бе най-мал
кият между 15-те състезатели 
в класата ласер стандарт и

след осем гонки спечели 10 позиция да се 
място. Първите три места, ко- точки за световната купа, кое- 
ито носят и точки за световна-

състезава за
рудник в Общинския 

Босиелград.

македонец, двама румънци, танецът Мухамед Юсуф вече 1933 г в земеделско- & > Щ ' Ф * успешно
един турчин и един грузиец. са си обезпечили участие на то семейство на Ки- А Ш А с адвокатура. Трудо-
Най-добри постижения Олимпийските игри в Пекин, рил и Мара от боси- \ » /-Ш& вия си век завършва
Ставров осъществи в третата така че и това показва нивото леградската махала Щ 
и петата гонка - две седми на състезанието. Кръст. Основно и '
места. Трасето бе изключи- Следващия уикенд Став- гимназиално обра- 
телно трудно, вятърът с пое- ров ще участва в регатата зоваиие получава в 
тоянна сила от 10 м/сек, което 'Цар Константин" на Бован- Босилеград, а във ВПШ в Ниш 
е проблем и за по-добре фи- ско езеро край Соко баня, ко- завършва за преподавател по сил Станчев тръгнаха по бащи-

история и география. Първите ния път. Синът му Милан е съ- 
си преподавателски години дия във Варварин, а дъщерята 

Д.С. прекарва в селата Г. Любата и му Мария е адвокат в Ниш. Си- 
Д. Любата, където освен исто- нът му Михаило е свещеник в 
рия и география, преподава и Босилеград, докато дъщерята 
изобразително изкуство и пее- му Ана-Мария е студент в Учи-

факултет в Ягодина. 
Станчев беше сътрудник на 

"Глас на българите в Югосла
вия", "Братство",

Още от гимназиалните дни "Другарче . Издаде първия и 
се занимава с обществено-по- единствен брой на списанието 
литическа дейност. Активно "Глас на българите в Сърбия", 
участва в младежката трудова Беше основател на етнограф- 
акция по изграждането на Вла- ското сдружение "Поречието 

година не се занимава дейно с този спорт, синските хидроцентрали. Дава на Драговищица" със седали- 
Първо пострада коляното на Стоянов, а след немалък принос за построява- ще в Босилеград. Подготвил е 
това Станков счупи лявата си ръка. В Здрав- нето на училищната сграда 
ния дом в Димитровград тъкмо се готвеха да Долна Любата. 
закарат Стоянов в болницата в Пирот, когато
от "Парк" пристиша и Станков. И така в една за Младеновац, където не само се намери спонсор 
линейка и двамата бяха закарани в пиротско- работи, но и задочно следва ха непубликувани. Дано се на- 
то здравно ведомство, където ги "гипсираха". физика и ТО в Прищина. мери някой с чувство и обич 

Организационният комитет на турнира Оттам минава в нишкото село към духовната култура на на- 
им помощува с по 5000 динара. А двамата ве- Малча, в което преподава тези шия роден край и помогне из- 
терани казаха, че контузиите не са ги разколе- предмети. даването им. Васил Станчев е
бали, така че публиката и догодина ще ги ви- ^ голям труд и упоритост заслужил такова внимание и

задочно завършва и юридичес- посмъртно признание, 
ки факултет и към края на 1970 
г. започва да работи като сът-

се занимава

щ като адвокат в родния 
си Босилеград, къде
то остава да живее до
смъртта си.

Две от четирите деца на Ва-

зически подготвени състеза- ято 
тели.

организира нишкият 
клуб по ветроходство.

Ставров за пръв път бе в

не. Като голям любител на телския 
фолклора, често пъти в компа
ния взима акордеона и закарва 
весела песен. "Мост",

контузии 

за 5 минути
три сборника за традициите и 
фолклора на българите в Боси- 

От Босилеградско заминава леградско, но за съжаление, не
и те остана-Милован Стоянов и Александър Станков

По време на турнира по малък футбол в 
СЦ "Парк", в мача между ветераните на 
"Амадеус" и "Казабланка", за само 5 минути 
тежко се контузиха двама бивши футболисти 
на "Балкански": Милован Стоянов, който за
върши кариерата си като 
юни т.г., и Александър Стан Нека да е вечна паметта му! 

Владимир М. Стоименов

Кръстословица 340 Тъжен помен
На 11 септември 2007 г. се навършват 40 

ДНИ от смъртта на
Съставил: Драган Петров

ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНЧЕВ 
(1933-2007)
адвокат в пенсия от Босилеград

ВОДОРАВНО: 1. Град

онал. 14. Столицата на Еква 
дор. 15. Мярка за площ. 1/ 
Изкуствен воден път. 19. Ви, 
материал за правене на запу 
шалки. 21. Единица з. 
електрическо съпротивле 
ние. 23. Гръцка оперна цеви 
ца. 25. Вид месно изделие. 22 
Лекарство, медикамент. 29 
Стан, лагер. 31. Столицата н: 
Перу. 32. Кумир. 34. Бъл 
гарско мъжко име. 36. Вечно

Панихидата ще остлужим на 11 септември (вторник) от 
11 часа на босилеградските гробища. Каним роднини, 
близки и приятели да ни придружат.

Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!

Семейство Станчеви

Възпоменание
На 11 септември 2007 г. се навършват ТРИ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта па нашия мил и 
незабравим съпруг и баща
ИВАН СТОИМЕНОВ
(1954-2004)
юрист от Босилеградножица (англ.). 39. Името 

един войводински политик. 
40. Авто-знак за Ниш. 41.

ция. 10. Неподвижно морско 30. Името на една сръбска ак- 
животно. 11. Лекари с матис- триса. 33. Река в Сърбия. 35. 

Мярка за площ. 43. Стена, ТЬ„ска стег1ен. 13. Вид кол- Намекваме, загатваме. 38. Бе- 
вълнолом. 45. Йордан Алек- ^с ^ Площадка за военно залкохолно питие.42. Столи- 
соь Марков. 47. Град във или спортно обучение. 18. цата на Италия. 44. Вид зе- 
йранция. 49. Празен от- ррадвХърватия.20. Виддъл- ленчук. 46. Ангел Сотиров 

вътре. 51. Щат в САЩ. 54. панталони сьс стеснени Марков. 48. Частичка при
Мюсюлмански свещеник. 55. крачоли. 22. Химичес- обръщение към жена. 52.
Нкогашна подземна гроб- ки елемент. 24. Слънце (фр.). Красимир Овчаров. 53. Пър- 

чица (мн.ч.). 26 сТОЛИцата на Йордания, вите две букви.
ОТВЕСНО: 2. Александър 28. Връх на Стара планина.
Петров. 3. Лице, образ. 4.
Пниргно питие в Южна

5. Горната камара па 1. Полог. 6. "Палома". 12. Пилот. 14. Мъка. 15. Кт. 17. Калем, 
американския парламент. 7. |д «орита. 21. Об. 23. Фарад. 25. Пелин. 26. Рак. 28. Нерон. 
Лт;'етически клуб. 8. Реггуб- «оти. 31, Инок. 33. Никол 35. Кос. 36. Лос. 38. Яи. 39. Ив. 
виканска изборна комисия 
(съкр.). 9, Полуостров в Гър-

Вечио ще пазим в сърцата си хубавите спомени за теб и 
за добрините ти.

С много обич и уважение свеждаме глави пред твоя све
тъл лик! 1 ючивай в мир!

Съпругата Сливици, атът Горан и дъщерята Драгана

Навършиха се 11ЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на на
шата мила и пепрежалима съпруга, майка и баба

ЙОРДАНКА - ДАЛА ГЕОРГИЕВА 
от Димитровград

С много обич пазим спомена за твоята бла
городна душа и любящо сърце. Дълбок пок
лон пред светлата ти памет!

Решение на кръстословица 339 - Водо] >авно:

Опечалени: съпругът Питка, 
дъщерите Богданки и Нада, лешовете Мил е и Жика,

внуците и правнуците41 Рл. 42. Ли. 44. Мис. 46. Чо. 48. Ом. 50. АМС. 52. Вол. 54. Ла. 
56. Абв. 57. Веля. 58. Камелия.



Кумор - Сатира - Забава
Мамчин рабуш

1 6 я септември 200.7

Басня ж|поекупувонье. И ~.

. IПо М;,п
- Кико бре, Манчо, да ола- 

Манчо, бим? Я седни, узни имикалку 
и почни да събираш! Ако йе

ПВШЖП - Знайеш4
►■ Върви лисицата през гора

та и отведнъж чува над глава- . 
та си гласа на гарвана. Пог
лежда нагоре и какво да види 
- гарванът лети с опашката 
напред! Пита го подиграва
телно:

- Сврако ма, защо летиш на 
обратно?

- Еми на, Лисо, то нали е де
мокрация, правя каквото си 
искам!

- Брей, хубаво нещо била сьс задника напред. Онааа, от неприлични действия?!
тази демокрация! - въодуше- едни шубраци изскача Зайо - Гихо, Лисо! Щом е демок- 
вява се Лисана и категорично Байо и нали е бързак, надупва рация, правя каквото си ис- 
решава да стане демократ. я за секунди! кам. Ти да не се опитваш да
Продължава да върви през - Чакай бе, Зайко, недей та- протестираш?! 
гората, обаче този път със кг1/ какво правиш? Лиса се ядосва много, по не
задника напред. Върви си тя Спокойно, Лисо! Сега е посмява да се заяде с Мечо. 
така и си тананика, а от едни демоКрация и си правя как- Този път обаче решава да 
храсталаци я дебне Кумчо вото искам... върви с главата напред и да
Вълчо. Докато тя да се усети, Лисана пак не се отказва от гюгьрси "този лч>жец" - гар-
той я зарнпва! намерението си да стане де- вана. Най-сетне го вижда как

- Чакай бе, Вълчо, какво МОкрат и продължава ната- си лети по стария начин и за-
правиш? ^ тЬк по същия начин. Тъкмо почва да го маскари:

- Лисо ое, демокрация е и започва да мисли хубави не- - Гарго глупава! Какво ме
си правя каквото си искам! Ти ща, КОгато усеща познатото излъга ти за тази демокра- 
ли ще ми кажеш нещо? действие. Обръща се и какво ция?!

Лиса почва да се колеоае, да види . Мечо я напънал на 
но в същия момент се сеща задНа прашка и шиба като горе е демокрация, а за вас 
какво хубаво нещо е демокра- ^ долу живо преебване!!
цията и продължава да върви 1

ЛИ,
че сменявам и име и презиме, 
писну ми вечимка и от йедно- лебат поскупелс десет идва- 
то и от другото! йес, ако ие зеитинат станул

’ Е нема да измислиш Аме- вечимка стотка, шикьерат с 
рику’1 Млодзина нашинци това трийесе, кажи ми кико наоде 
отдавна напрайише...Да не си тия два-три поето? 
малко закъснел, а? ; А, тия проценти су, Цене,

-Маньиньатамийеясна,яс- обланде, да може народ 
но йе и на народ. А мойта йе по-лъсно да прегьлтне това 
от лошу по-лоша! Кво ли су поскупуванье! 
мислили кумове и прикумня- - Докига бре, Манчо, облан- 
ци па и баща ми и майкьа ми де? Не осечаш ли дека су се, 
кига су ме кърстили ЦЕНА да простиш, усмърделе? Сво- 
ЦЕНОВ?! то това поскупуванье нейе ли

- Ещо, йедно време беоше за ловенье у мутно, а? Па кой 
много модерне, особено за умейе, че измъкне по-големо- 

две съще букве и на тога сома! 
името, и на презимето: Бе-Бе, - Може и тека да се узне, Це- 
Ем-Ем... А тебе би окали не, ама тая суша мислим им

отвори вратата! Да не беше

женете

Це-Це...
- Е, видиш, не ме окаю она...

Це-Це, а откико поче това пус- - Да не беше она, оно стеоше 
то поскупуванье, немам си да буду ланшната наводне- 
мирку: кой от куде иде, а на- ния! Море кига му намисле на 
рочно кига излезне из продав- народат, че найду колъц за 
ницуту, одма ме натовари : кой че га вържу!...
“Бем ти Цену”, “Бем ти Це- - У йедну руку си прав! Ама

- Е, Лисо, така е то: за нас

- Аууу, Мечо, какви са тия

Съмнителни
мисли Колай за дявола

‘Хоровото пеене не ни позволи да чу- Американец, французин и българин летят 
ем гласа на разума. в самолет. По едно време гледат дявол кацва

*На б^октомври хамелеоните преста- върху едното крило и започва да го реже! Ка- 
наха да бъдат червени. то представител на най-силната й най-само-

‘Докато работниците идват пред надеяна нация, американецът пръв решава 
правителството, ония с палките няма да да предприеме спасително действие: 
бъдат технологичен излишък. . Хей, дяволе! - провикнал се той. - Ако

Безгръоначните най-лесно се офор- спреш, ще ти дам милион долара...
Дяволът му отговаря, че с толкова пари не 

може да го подкупи и продължава да реже. 
Тогава французинът решава да повиши сума
та за омилостивяване.

- Давам ти 10 милиона франка, ако преста
неш да режеш крилото...

Дяволът не иска и да чуе. През цялото вре
ме българинът мисли, мисли и след неуспеш
ния опит на французина се провиква:

- Ей, Рогатия, давам ти 5 лева да продъл
жиш да режеш!

Дяволът моментално спира и казва:
- Ай стига бе, да не съм луд да се бъхтя тук 

за 5 лева!

мяват.
‘Проверените господа имат непрове

рено богатство.
*На границата на лудостта митнича

ри са психиатрите.
‘Обичам и аз Сърбия, но къде е тук 

моят интерес.
‘Умните ще оцелеят, ако продължат 

да се преструват на луди.
‘Плейбек - заседание на праламен- 

тарна група.
‘Двата пръста са неговата детелинка с 

четири листа.
‘От високите постове лесно се задават 

низки удари.

ну”... Па айде мани що мене ме не видиш ли дека и при ком- 
товаре, ама ми товаре и май- шийете същата работа? И там 
кьу, и сестру, и целу вами- ценете рипаю ли рипаю... 
лию- - Друго си мислим, Манчо!

- Аа, ти значи сменяваш име Еве ония спортистите се със-
и презиме по сексуалне при- тезаваю у кикво ли нечеш: 
чине? гьрчанье, рипанье, пливан-

- Море мани се от майтаплъ- ье... Защо нийе тува не орга- 
ци! Знайеш ли, Манчо, зарад низуйемо кико държава, а и 
това поскупуванье, поче да се ко спортска нация, йедно де- 
осечам винован... Рипне цена- бело състезанийе по цено- 
та на лебат - айде Цену... Диг- надрипуванье. Я мислим дека 
ну ценуту назейтинат-пай Це- нийе че съберемо свете ме- 
ну, на шикьерат, ама на що и далье!
да йе - Цену па Цену... И да ти - Може, може, ама я би и йо- 
кажем, най ме йе яд на тия що ще йедно: кой най-млого може 
дизаю ценете - лъжу, па мажу: да издържи под това поскупу- 
те това що йе поскупело нема ванье, а да не се удави... 
много да изпразни кьесийете -Знайеш ли, Манчо, я се пла
на народат, само с два-три на шим само къв инат народ смо, 
сто! Двеста и триста им май- па нийе нарочно нема да диза- 
кье! Па мисле ли дека йе на- мо главу и че се подавимо! 
род стока, па че га лъжеш и - Ее, се тикье некой че оста- 
мамиш ко си очеш!? не жив!

- Олаби, Цене, олаби...

Вой кай Ристич

Нови
дефиницииИстини за 

автомобил на старо - Какво е бързина?
‘За тези пари по-добра кола няма да намериш ‘ Да погледнеш през десетметрова 

(ако седиш тук като идиот и не провериш на дру- тРъба, да отидеш от другата й страна и 
го място). си видиш окото.

‘Току-що.й е направен основен ремонт (както * * * 
й всеки месец). - Какво е сила?
е б«поелез™бсурМднТДа °Т РвМОНТ (ПР°СТ° 'Да СЛ0ЖИШ ™еРа «« главата си,
е ^полезно и аосурдио*. да се хванеш за дръжките й и да се пов-

‘Колата е звяр, а харчи само 2 литра (в минута), дигнеш от земята 4
*Не кола, а огън (изгаря до основи за 14 секун- * * *
‘Предният собственик си беше загубил акъла Какво е точност? 

по тази кола (и още си го търси). - От сто метра с паве да уцелиш му
ха между очите. ] Манча

п5ьр Рангедов, меомиГтод|)ов1илЕ^лКредЯактор),С,Нитала'Цвет“вД(те^Тичес™%ед^Г“0В' Ванче Богоев' Кирил Георгиев.
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