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Nвд По повод Деня на народните будители - 

1 ноември, Посланикът на Република 
ьщ) България Ангел Димитров и г-жа Румя
на на Станчева-Димитрова устроиха кок- 

тейл, на който бе отдадена почит на 
разпръсквателите на просветата и кул- 

р--| щурата по пътеките на духовното ни 
К ■ минало по светлите улици на бъдещето 

на българския народ.

патриарх 

СУЙуа&сим
Негово Светейшество се представи 
в Господа дни след като навърши 98 години Стр.Щ^)

Босилеградска община се побратими с българската община Дупница \е
Укрепване ■ вириш
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По повод Деня на народните 
будители 6 Босилеград______

I

ПРОМОЦИЯ 

НА КНИГА, 

КОНЦЕРТИ..
Споразумението за побратимяване между общините Босилеград и 
Дупница официално бе сключено неотдавна в Дупница по повод праз
ника на общината. Подписали са го кметовете на двете общини Влади
мир Захариев и Методи Чимев.

С///р.(Ш) с. ' - -'....... . У"

Благодарение на 
съпричастни хора 
петърлашани възобновяват 
храма „Света Троица“______

ФоторепортаокПърви симпозиум за опазване на автохтонните породи

Спомен по 

Момчило 

Андреевич 

Моня

Органичното 

производство 

- шанс за развитие на 

старопланинския регион
Сшр.ф

Необходими са 

общо около три 

милиона динара
С»1ркаТ Ол/>.ф
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Ош срещата-коктейл 6 Посолството 
на Република България 6 Белград___Първи симпозиум за опазване на автохтонните породи

Органичното производство - 

шанс за развитие на 

старопланинския регион
Поклон
пред
будителите

* На срещата бе представена и новоизградената научно-изследователска база за пла
нинско животновъдство в старопланинското село Горни Криводол

На 2 и 3 ноември в образо
вателния център в спортната 
зала в Димитровград се със
тоя първи симпозиум под 
название „Защита на биоди- 
верситета и опазване на ав
тохтонните породи домашни Щ 
животни", организиран от Кр 
Факултета по ветеринарна Г' 
медицина в Белград и Общи- М 
на Димитровград. Меропри- И 
ятието събра над 50 ветери- I 
парни лекари, специалисти, 
учени и студенти от Димит- К 
ровград, Пирот, Лесковац, 1 ‘ 
Белград, Нови Сад и други 
градове, занимаващи се в та
зи област,.' кактб и научни 
изследователи от факултети
те по ветеринарна медицина 
и селско стопанство в Сърбия 
и животновъди от района. 
Участниците в симпозиума 
имаха възможност да се за-
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По повод Деня на на- Димитров. В словото си 

родните будители -1 ноем- той припомни, че първи 
ври, Посланикът на Репуб- ноември е общобългарски 

България Ангел Ди- празник на историческата 
Румяна паметна националното ни 

Станчева-Димитрова ус- самочувствие, дело на хи- 
троиха коктейл, на който ляди българи - книжовни- 
бе отдадена почит на раз- ци, наставници и просве- 
пръсквателите на просве- тители, вдъхвали вяра в 

културата по пъте- собствените сили на наро- 
ките на духовното ни ми- да по пътя към историчес-

‘Шда IЧ

Е.а ш лика
митров и г-жаШШс
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га га ина, заради това, че по такъв 
начин се произвеждат висо
кокачествени продукти, кои
то могат да се изнасят и на 
чуждестранния пазар. Жела
нието ни е да организираме 
животновъдно производство

Представителят на „Братство" Д.Рателов бе обси
пан почти от всички наши сънародници, сътрудници 
и приятели с въпроси, отнасящи се до излизането на 
изданията. От лицата на всички се четеше загриже- 

без употреба на лекарства, ността от една страна за съдбата на „нашия ко- 
вредни химични вещества, рЯд па светлината , който през последната годиш 
хербициди и пестициди, а то- доживя крушение, и радостта, че пак са получили 
ва може да се осъществи вестник „Братство". В разговорите със студентите

по български език и литература, сред които имаше и 
сътрудници на „Другарче" и „Мост", бяха договоре- 

* До каква степен органичните ни нови дейности... Рангелов се срещна и със съна- 
продукти са търсени в Сърбия родници от Иваново и в разговорите с Йосиф Васил- 
и на чуждестранния пазар, осо- чин бе договорено организиране на литературни сре- 
бено в страните на Евросъюза? ,щи с наши творци в Иваново, Бело Блато....

- Продуктите, произведени 
в органичното животновъд-
ство, са изключително добре нало по светлите улици на
продавани на пазара във вся- бъдещето на българския българската държавност, 
ка една от страните на Евро- нар0д. Говорейки за значение-
пейския съюз. Цените на та- Срещата почетоха на- то на празника днес, той 
кива храни са по-високи в ши сънародници, живее- изтъкна, че с отдаване по- 
сравнение с онези от конвен- в Сърбия, сред които чит към сътворителите на
ционалното земеделие. У нас ^ / дейци, общес- духовните ни ценности,
за съжаление няма разлика, А ц ' ^ ^ ^1АПЯПС1Мл пт
може би и заради икономи- твеници, директори на ние се вдъхновяваме от 
ческата криза, в която се на- културни и образователни всичко ценно и светло от 
мираме в момента. Затова ведомства, журналисти , миналото, черпейки оод- 
трябва всички да положим преподаватели и студенти рост и упования към деи- 

- Идеята се роди още преди Стара планина е точно в пре- максимални усилия инвести- п0 български език и лите- ност и творчество в съзву- 
няколко години по време на устройството към органично ето „ хакова производство патура от Филогическия чие на изискванията на но-
обиколките ни на Стара пла- да даде резултати и да под- факултет в Белград и др, вото време,
мина. Тогава ние специалис- на генетичния потенциал на тикне икономическото разви- 1 х г г г
тите се запознахме с група местните породи животни, 
гледачи на местни породи ко- Органичното земеделие 
зи, овце, крави, коне и други перспектива за цялата стра- 
животни. Животновъдите по
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познаят с перспективите за 
устойчиво .отглеждане на 
местни породи в планински
те райони; а лекции изнесоха 
известни агроспецйалисти. 
На срещата бе представена и 

науч-

$ единствено с отглеждането на 
автохтонни породи.

Шновоизградената 
но-изследователска база за 
планинско, животновъдство в 
старопланинското село Гор
ни Криводол.

Един от главните инициа
тори за изграждането на база 
в района на Висок е д-р Дра- 
гишаТраилович, професор в 
белградския факултет по ве
теринарна медицина, с кого- ; 
то разговаряхме. •
* Г-н Траилович, откъде идея
та за изграждане на една така- ленинския регион, 
ва научно-изследователска ба- - Абсолютно! Мисля, че бъ

дещето на селата в района на

1
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тш кото възстановяване на
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д-р Арагиша Траилович

зя?

'Д-Р-Участниците в срещата
е тие в региона. приветства посланикътПетър Виденов

IIтози начин искаха да си въз- Боеилеарадска община се побратими становят вече напуснатите ви- н^илсорауила и ^ г
СОЧКИ села, а Факултетът по С българската ООЩИНа ДуПНИЦа_______
ветеринарна
съдействието на Община Ди-

1Ри 5

•Умедицина със

Укрепване на сътрудничеството [>митровград и отдела за сел
ско стопанство и с финансова
подкрепа на Стар проекта ус- Споразумението за побратимяване обхващат развитие на тьргов- 
пя да направи база в село Гор- между Общините Босилеград и Дупни- ското и икономическото сьт- 
ии Криводол. Всъщност пово- ца официално бе сключено неотдавна в рудничество; обмен на инфор- 
дът за организиране на пър- ДуПНИца по повод празника на община- мации и развитие на туризма; 
вия симпозиум е представяне та Подписали са го кметовете на двете обмен на информации в об- 
на базата за планинско жи- 0бщини Владимир Захариев и Методи ластта на историята, култура- 
вотновъдство, която посетиха цимеБ Същия ден дупнишкият та и спорта; обмен на постиже- 
участниците в проявата, общински съвет е потвърдил споразу- ния в областта на опазване на
Очакваме семинарът да пре- мението, а сетне е потвърдено и от околната среда и обмен на де-
растне в традиционен и през общинския съвет в Босилеград. легации. Споразумението е ______ _
следващите години участие в целта на ДОГовора е поддържане на сключено за срок от пет годи- БяадимирЗахариев и Методи Чим“
него да вземат и колеги-спе- ПОстоянни връзки между ръководствата ни и се продължава автома- 
циалисти от България, Маке- на дВете общини, обмян на опит и при- тично, ако някоя от двете стра- 
дония и други страни от Бал- лагане на общи действия, които да дове- ни не предприеме действия за

дат до съвместно подобряване във всич- прекратяването му.
* Смятате ли неорганичното ки области, които са в компетенции на По повод сключването на договора
животновъдство и опазването общините. В документа се посочва, че кметът Захариев подчерта, че въз основа
на автохтонните породи е сътрудничеството и взаимоотношения- на него се създават широки възможнос- 
шанс за развитието на староп- та между побратимените общини ще ти за сътрудничество, а особено за реа-
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лизация на трансгранични Р тПреД 
които съвместно ще кандидат 
европейските фондове. р].Р-

каните.



- 3Лктуални т&м-и

По повод Деня на народните будители 6 Босилеград

Промоция на книга Два концерта 

за босилеградския 

край
По същия повод след рок

ноември , гоиямат, зала
на Центъра за култура изнесен концерт на Народно-

промоция на книгата култура и др. КИЦ "Босилеград орга- т0 читалище "Лоза" от бъл-
"Община Босилеград - геог- На представянето на кни- низира концерт на рок гарския град Бобошево,
рафско-краеведско изследва- гата авторът между другото групата "Епизод" от Со- На сцената се представиха 
не", чийто автор е Горан Ми- подчерта, че творбата му фия. Рокерите: Васил Бе- членовете на танцовия състав 

, . | | ланов, преподавател по геог- представлява разработка на лежК0в - китарист Деян и иа духовия оркестър към
^ия от Босилеград. В кни- дипломната му работа на те- Александров . барабанист, чпта/лпнетс което е сьздаде-
гата, издател на която е биб- ма Босилеград - географ- _ \з ^ “ с н0 още през далечната Го/и

Горпи Миланов е роден през Диотеката, са събрани и ско-краеведско изследване". Ьмил Чендов - певец и с_и- годииа. Танцовият състав из-
1984 година. Основно и сред- представени редица данни за Той изказа голяма благодар- меон Христов - басист, пълии хореографиите^"Шир
но училище е завършил в географското положение и ност към проф. Стела Дер- пред почитателите на рок то", "Ръченица" и "Север-
Босилеград, а се е дипломи- природните ресурси, истори- менджиева от Великотърнов- музиката в Босилеград из- няшки танц", а самодейците
рал във Великотърновския ята, демографското развитие, ския университет, при която пълниха песни от албуми- от духовия оркестър начело с
университет "Св. св. Кирил стопанството, културата и др. 
и Методий" - специалност особености на 
география.

По повод празника на 1

е защитавал дипломната си 
Босилеград- работа и която го е насръчила

да продължи и занапред да се 
занимава с изследователска 
дейност и анализ на географ
ските, демографските, кул
турните и други характернос- 
ти на родния му край. Мила
нов благодари и на спомо
ществователите, без които, 
както изтъкна, не би можал 
да издаде книгата - Община 
Босилеград и кмета Влади
мир Захариев, Националния 
съвет на българите в Сърбия,
Милан Миланов, председа
тел на Комисията по образо
вание при НС, Милан Асе- те си: "Български бог", председателя на читалището 
нов, който е дизайнирал кни- "Нашите корени", "Ста- Васил Маринов се представи- 
гатаидр. рият войн", "Моята мо- ха с маршовете Върви наро-

Присъстващите пък изка- литва" и др. де ^възродени Първи стьп-
заха благодарност към автора Групата "Епизод" е съз- КИ ' „ 4рУжоа - Пролетни
за усърдната му работа около дад^^ез 1988 годигш и ЦВеТЯ “ ДР' В ПрОГраМаТ8

пожТ™хаКауспехКТГп1.анатаУ предимно изпълнява ав- Мая Йорданова от Благоев- 
тьшната лична и професио- тоРски песни по текстове град.

“Епизод"

По повод 1 ноември - Деня ско. Освен колеги, приятели, 
на народните будители, На- роднини и близки на автора, 
родната библиотека "Христо на промоцията присъстваха 
Ботев" и Центърът за култура и представители на община- 
оргапизираха миналата сед- та, Националния съвет на на- 
мица в малката зала на Кул- шето малцинство, Народната 
туриия дом в Босилеград библиотека, на Центъра за

участва и народната певица

нална кариера.
ПА.Р.

В Димитровград отбелязан 
Международният ден на спестовността Над 10 хиляди 

туристи от 

България посетиха 

Босилеград

Повишаване 

на финансовата 

култура 

сред младите
В организация на софийската фирма "ВЕСК 

КЕ15ЕМ" през последните 5 месеци Босилег
рад посетиха пад 10 хиляди туристи от различ-

от различни възрастови групи. Целта бе по- екскурзии, в рамките на които за туристите се 
вишавапе па финансовата култура сред организират презентации на медицински 
младите, които ‘трябва отговорно да разпо- продукти в Кюстедил, а след това и посещение

I» «е» бюда” тГ"Т‘ ° ПР‘“”Т° » .. Р...ИТИ, тури.™ , Бо-
Мероприятието се проведе със съдей- силеград казват, че въпреки, че не разполагат с 

ствието иа Народната библиотека „Детко официални данни според тяхна преценка,
тев"Ри^имназията°й1ИсвИ^ирил1иСМето- ™ли над 10Дхиляди екскурзианти от България. От концерта на читалище "Лоза"

Г;оаУЧаСП,ИЦИТе В СеМИ,Шра полУчиха се увеливд°броТнГ^риститГв3 Босилеград! на българските класици По покана на кмета Влади- 
Междупародният ден на спестовността приоритет е да се приспособи пътя до село Иван Вазов, Христо Ботев и мир Захариев заедно с из- 

според традицията се чества в последната ИзвоР 33 Движение на автобуси, защото мно- др., които всъщност пред- пълнителите в Босилеград 
седмица па месец октомври. Отбелязването зииство от туристите/които до сега са идвали ставляват смесица между Дойде и кметът па Бобошево 
му е свързано с 31 октомври 1924 г„ когато в ТУК' са изпитвали голям интерес за посещение тежък рок, българска исто- КРУМ Маринов. След среща- 
Милано е основан Световният институт на на Уникалната черква Света Троица в това рИЯ и литертура, подсиле- та им двамата кметове заедно 
спестовните банки. село. _ ми с голяма доза патриоти- присъстваха иа мероприяти-

зъм. ето- ПА.Р.ПА.Р.П.В.
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Европейският съд 6 СтразбурзПочина патриарх Максим Присъда срещу 

Словения и СърбияБългарската патриаршия излезе с изявле
ние по повод кончината на Негово Светей
шество Българския патриарх и Софийски 
митрополит Максим. В изявлението, напра
вено от Стобийеки епископ Наум, Главен сек
ретар на Св. Синод, се казва:

Боголюбиви братя и сестри, в ранната ут- Н 
рин па 6 ноември 2012 г. след кратко боледу
ване в Университетска болница „Лозенец" в 
03,30 часа вследствие на сърдечна недостатъч
ност, се престави в Господа Негово Светей
шество Българския патриарх и Софийски 
митрополит Максим, дългогодишен първос-

Ур \ив * Словения и Сърбия са длъжни да заплатят спестовни, 
те влогове на някогашната Люблянска банка, както и на 
Инвест банка от Белград, на всички онези клиенти, кои
то са имали в тях спестовни влогове, без оглед на сегащ. 
иото им гражданство, така гласи присъдата която взе 

р Съдът в Старзбург. Словения оповести обжалване.
Съдът възложи на Сърбия трастна. Габровец изтъква, че 

и Словения в срок от шест ме- главен аргумент в жалбата ще 
сеца от деня, когато присъда- бъде фактът, че нито Слове- 

М-ЗуИДД*: . та влезе в сила, да предприе- ния нито Люблянска банка са
ИРт|ц8Щ«ИЯг мат всичко необходимо на взели депозиращите влогове

всички спестовници да се пла- от филиала на Люблянската 
тят старите спестовни влогове, банка в Сараево и затова ие са 
под същите условия както в длъжни да връщат пари иа 
националните страни на бан- спестителите, 

п ките. Сърбия и Словения Трима граждани на БиХ -ветител на родната ни света Православна имат ^ ^ обжалват при. АликШИЧ/ йджак и Шахдапо-
Петък е Ден на траур заради кончината църква и стаРеиши предстоятел между всич- с];Дата в тримесечен срок, а вич задвижиха дело пред Съ
ня българския патриарх и Софийски мит- ки патриарси глави на поместните правос- доколкото Съдът отхвърли да в Стразбург, търсейки да се 
рополит Максим. Решението беше взето лавни църкви. Негово Светейшество се пре- жалбата, тя става окончател- утвърди отговорността на 
от Министерския съвет. сели във вечността в ясно съзнание и трезва на р случай да бъде приета, БиХ, Хърватско, Сърбия, Сло-
Светият синод на Българската православ- мисъл- отправяйки към всички свои чада в ще я преразгледа Висшият вения и Македония за дълго- 
на църква поиска от министър-председа- родината и извън нейните предели последен съвет на съда. годишното неизплащане на
теля Бойко Борисов да бъде обявен Ден за първосветителски благослов. Призоваваме Словенският външен ми- старите валутни влогове във 
траур в петък, на 9-и ноември, когато ще православните християни да отправят своята нистьр Карл Ерявец оповестя- филиалите на Люблянската 
са опелото и погребението на патриарх искрена молитва в едно със светата Правос- ва, че неговата страна ще об- банка в Сараево и Инвест бан- 
Максим. Това решение беше съобщено пред лавна църква към всемилостивия Бог да упо- жалва присъдата от Страз- ка в Тузла. 
журналисти от главния секретар на Сино- кои душата на нашия скъп Патриарх в Божи- бург, посочвайки, че дори пет Според информации от ме- 
да епископ Наул1. ето царство — вселенията на праведните. Веч- съдии ,, са от територията на диите Люблянска банка дъл-
Папгриарх Максим ръководи БПЦ 41 годи- иа, блажена и светла да бъде паметта на Све- ексЮгославия ■ жи на гражданите на Босна и

По волята на патриарх Максим погре- тейшия Български патриарх Максим. Бог да Представителят на словен- Херцеговина 350 милиона гер- 
бението му ще бъде в Троянския манастир прости! т г и « ското правителство по въпро- мански марки, а Инвест банка
и ще започне в 15.30 часа на 9-и ноември. К сите за сукцесия Руди Габро- 120 милиона.

вец назова присъдата прис-

А
■'4&Чй-л~-штI
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Петък е обявен 

за Ден на траур

ни.

Матицаша на българите 6 Сърбия ознаменува “Седмицата на Емануил Попдимитров”

Литературно четене, изложба 

и театрално представление
За четвърта поредна година през първата седмица на ноември Матицата на българите в Сър
бия с подкрепа на Националния съвет на българите в Сърбия ознаменува "Седмицата на 
Емануил Попдимитров", в памет на великия ни съгражданин - поет, университетски профе
сор, философ, общественик... по потекло от босилеградското село Груинци.

В рамките на Седмицата бе организирана сказ
ка-колаж от биографични фрагменти за живота на 
Емануил Попдимитров, придружавана от поетич
но слово - ученици от основното и средното учили
ща декламираха стихотворения на прочутия гру- 
инчанин. Най-добрите изпълнители, избрани от 
журито, в чийто състав бяха преподаватели от две
те училища, ще бъдат наградени с парични награ
ди. Първа награда спечели гимназистката Наташа 
Стоилкова, втората разделиха шестокласничката 
Мартина Миланова и осмокласничката Ивана Вла-

Наградените декламатори на стихотворенията 
Емануил Попдимитров

мата зала на Центъра за култура, бяха възхитен» 
от изявите на царибродските артисти, които по из 
ключителен начин представяха хумористичш 
сцени от живота .на обикновените хора. Отдели» 
симпатии спечелиха заради шопския диалект, 
представителите на театъра узнахме, че премиера 
та на "Нема даде, нема бате" е била през април м» 
налата година и оттогава са го изпълнявали - 
двадесет пъти, както в Цариброд, така и в ДРУГ 
градове в Сърбия и в България. С това представ 
ние царибродският театър участвал и на РедИ 
фестивали, а най-голямото му постижение е с 
челването на наградата "Златна камила" н2д И1Й

надимирова, а третата разделят ученици от основно
то училище - петокласничката Симона Иванчова и 
третокласникът Боян Зарев.

Бе организирана и изложба на книги, списания 
и други печатни издания от/за Емануил Попди
митров, както и изложба на негови портрети, ри
сувани от ученици. За най-добра рисунка бе избра
на творбата на Йелена Василева, ученичка в осми
клас, на която също ще бъде дадена парична награ
да. над

Председателят на Матицата Пене Димитров съ
общи, че сдружението е взело решение от следва

мките на "Седмицата на Емануилращата година
Попдимитров да организира литературен награ-

дународния фестивал в Тополовграл 
България. длц.

След представлението босилеградската п) 
ката за пореден път констатира нужността ь 
репване на по-тесни връзки между културии„ А 

ден конкурс в негова чест, в който ще могат да учас- ституции на българите от Босилеград и ЦаР с 
тват ученици от основното училище и гимназията, които в бъдеще да гостуват по-често поме 

На 5 ноември в Босилеград гостува Народният танцови състави, певчески групи, театрал» 
театър "Христо Бостев" от Димитровград с хумо- ставления и др. Компетентните в тази о л 
ристичното си представление "Нема даде, нема ба- ва да си помислят върху този въпрос, овГраД 
те", по текст на Сърбислав Минкович и в постанов- предвид факта, че за последен път димищ^р ^ 
ка на Слободан Алексич. Любителите па театрал- ският театър е гостувал в Босилеград пр р 
ното изкуство в Босилеград, които напълниха голя- дина с представлението "Кощана .

Нема даде, нема оате

Скат; за Емануил Попдимитров
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Слабица Павкоба, републикански 

, инструктор за преброяване;__

Наскоро втори конкурс 3а субсидиране д0 2 ноември 

на овощарството в Южна Сърбия преброени 70 %
от земеделските

От датската прозрама „ГгиИз & Вегпез“

са

* Програмата има за цел да подобри производството, 
преработката, пласмента и продажбата на вишни, сли
ви, череши, малини, боровинки, ягоди, къпини и горски 
плодове.

В рамките на дейностите на помни, че и общината е заин- 
датската програма за разви- тересована за сътрудничес- 
тие на овощарското произ- тво, а наскоро се очаква втори 
водство в Южна Сърбия тазгодишен конкурс за даване 
„РгиИз & Вегпез" в Димитров- на грантове-субсидии, пред- 
град неотдавна пребиваваха назначени за набавяне на по- 
старшият съветник .Дагфин садъчен материал и оборуд- 
Мое и координаторът на ване.

Деян Чирич. Те

стопанства
* Фактът, който характеризира преброяването в Ди
митровградско, е, че много души притежават земя, но 
не се занимават със селско стопанство

Общо 12 преброители и * Г-жа Павкова, как протича 
двама общински инструк- преброяването на земедел- 

_ тори са натоварени да ските стопанства в Ди-
„Първият конкурс за съща- ппебппят ягпогтопанства- митровградско?проведоха разговори с об- та цел бе реализиран през преброят агростопапс! ва р т

щинското ръководство и с пролетта тази година. В него та в Димитровградско. - Доволни сме от дос
представители на Отдела за участваха към 130 стопани от Кампанията ще продължи гашното статистическо из-
селско стопанство, а бяха гос- окръга, от които само двама Лагфип Мое до 15 декември. Целта е да следване. Според инфор-
ти « в Радио-телевизия Ца- от Димитровград. Заради то- се съберат данни за състоя- мациите, които получих
риброд. ва призовавам всички заинте- Деление на субсидии с цел земеделието, кои- от общинските инструкто-

Програмата „Ргш1з & Вег- ресовани производители от увеличаване на износа, пови- лемеделиею, и ™„я„пИтв,нтр чягргй
пез" се реализира в Нишав- общината да се включат във шаване на доходите, създава- то ще се използват за стра- ри, преброители
ски, Топлишки, Ябланишки, втория конкурс, който наско- не на нови работни места за тегическото планиране в са дооре приети и хората
Пчински и Пиротски окръзи, ро ще бъде обявен. И макар че младите и жените, намалява- рамките на общата сел- са благоразположени да
с помощта на Правителството общините в Пиротски окръг не на миграционните потоци скостопанска политика в сътрудничат. Но фактът,
на Република Сърбия и Ми- са икономически по-неразви- от тези краища, подготовка за който характеризира
нистерсгвото на земеделието, ти по отношение на другите влизането в Европейския съ- поебоояването в община-
Има за цел да подобри произ- райони в Сърбия, Димитров- 103 и засилване на устойчиво- г г шивтппв
водството, преработката, град има потенциал за разви- то развитие в частния сектор. та, е, ге много дими!ров
пласмента и продажбата на тие на овощарското произ- Субсидиите от „РгиЛз & Вег- градчани притежават зе-
вишни, сливи, череши, мали- водство, особено на ягодовите пе5 са предназначени за ку- мя, но не се занимават със
ни, боровинки, ягоди, къпини овощни видове. Надявам се, пуване на сертифициран по-
и горски плодове. че земеделците ще имат пол- садъчен материал на нови и

Изтъквайки значението на за от нашата техническа и фи- стари овощни сортове, за под
програмата, Дагфин Мое спо- нансова помощ и очаквам ус- младяване на стари и създава- 
дели, че димитровградчани пех", каза съветникът Дагфин не на нови плантации, както и 
имат традиция в овощарство- Мое. 33 набавяне на подходяща
то и се надява хората отново Основните компоненти на селскостопанска техника и 
да се определят за този вид датската програма са изграж- машини за преработка и опа-
производство. Той също на- дане на капацитет и разпре- коване на овощия.

програмата

селско стопанство.
Ч * Какви са резултатите от 

акцията досега?
- До 2 ноември са преб

роени 70 процента от по
тенциалните земеделски
стопанства, т.е. досега са 
регистрирани 579 активни 

Сърбия. Преброителите селскостопански произво- 
събират данни за размера Дители- Бройката включва 
на стопанствата, вида на 
собствеността и използва- с растениевъдно производ

ство и животновъдите.

Славица ПавковаП. В.

Писма на читатели и тези, които се занимават

Братство" имаше няколко премеждия! нето на земята, поливните 
и обработваемите площи, * Кога ще бъдат обявени 
работната ръка, техниката, първите резултати от 
отгледаните култури и жи- преброяването?

- Обобщени резултати

//
(Към всички, които обичат нашия вестник)

В тази навъсена есен след горещото лято, дискутирахме за финансовото положение на 
което всички ние като че ли едвам преживях- вестника и Издателството като цяло. Успях- вотни и др. Информации- 
ме, тези дни в Димитровград забелягахме меда постигнем договор вестникът да се фи- те няма да се предоставят според закона за преброя- 
един светъл лъч - след пауза от почти една го- нансира от общините Димитровград, Боси- на социалната и данъчната ването ще се знаят един 
дима па будките и по нашите домове прие- леград и Бабушница. И тогава не беше лесно, служби. Това е първото ма- месец след приключването 

"Братство". Неописуема бе но успяхме в начинанието си. "Братство" щабно преброяване на зе- на тази мащабна статисти- 
радостта ми, когато отново го взех в ръцете продължи да се развива и да бъде печатна меделското производство ческа акция, по-точио през 
си и започнах да го чета. медия, която е от полза както за нас, така и за и на аграрния сектор в средата на януари 2013 г.

Като дългогодишен читател на "Братство" нашите деца. Сърбия след 1960 год. Дотогава ще бъдат обра-
(едпо време бях даже и сътрудник, като пър- Убеден съм, че компетентите знаят какво е По този повод разгова- ботени данните за повър- 
вата си статия публикувах през 1963 година значението ма вестника, че осъзнават отго- рЯХме с републиканския хността на обработваемите 
от Бабушиишка община и в нея се говореше ворността си и че няма да позволят Брат- инструктор Славица Пав- площи и за броя на от- 
за развитието па общината и назначаването ство да се заличи. „ кова, която контролира глеждания добитък,
на работа па млади хора) бях много загрижел Редовен читател на Братство преброявамето в община-
дали вестникът и нататък ще излиза или пък 
ще „угасне" след повече от 50 години успеш
но информиране на българеката национална 
общност в Сърбия.

Вярвам, че хората, които са ма важни пос
тове, които вземат решения и влияят върху 
живота на обикновения човек, ще предприе
мат всички необходими мерки, за да не се 
стигне до закриването на вестника. Тук 
най-напред мисля за представителите па На
ционалния съвет на българите в Сърбия, 
председателите на общините, в които живе
ят числящите се към българската национал
на общност, Канцеларията за човешки и 
малцинствени права, заетите в издателство
то, настоящият изпълняващ длъжността ди
ректор и други хора.

От самото начало през 1959 г. до днес 
"Братство" няколко пъти е имало сериозни 
финансови проблеми, но е успявало да ги 
преодолее. Спомням си за периода от 1978 
До 1982 година, когато бях председател на 
Издателския съвет, па "Братство". И тогава

тигна отново в.

Петър Виденов

уважаеми 

читатели,
Поради технически причини миналия 

брой на вестник „Братство" пристигна с 
известно закъснение до читателите, които 
го получават по пощата. Макар че беше 
подготвен и отпечатан на време, т.е. вина
та не е до редакцията, ние все пак поднася
ме извинение!

На читателите, които не са се абонира
ли за миналата година, припомняме, че 
до края на тази година трябва да платят 10 
броя на вестника, т.е. общо 300 динара. 
Онези, които са платили за миналата го
дина, не трябва да плащат нищо допъл-

Редащията
нително.

'Ром н-нбг Г ■ ‘
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БосилеградСреща с младия фермер 

Саша Андонов 

от Димитровград
След седемдневно издирване немерено 

е безжизненото тяло на Ганче Гошев
Тялото ма 53-годишния Ган- дирване от другата страна ца 

че Гошев, пощенски служител границата в България, 
от Райчиловци, които на 28 ок- Тъй като безуспешното му

от общината и Министер
ството на земеделието?

За съвременно селско сто- панство и защо го избра като

ЕЕ1пНГ^и1:3:™“ „ро^—-='г
ният фермер Саша Андонов дете за обичах животновъд- вотновъдството на Община С0[ш на село Олтоманци, Ре- лични необосновани слухов, 
от 7 години се занимава със ството. Димитровград и Министер- Пу&ЛИка България. След про- за мистериозното изчезване на
селско стопанство и животно- * Как изглежда един работен ството на земеделието полу- ведеиите процедури от страна Гошев. Обаче след няколко
въдство, на което изцяло е ден на земеделец? чих една качествена разплод- на компетентните служби в дни от началото на издирваие-
посветен. Агростопанството _ от суТОИН до вечер Очак- иа юница, както и две крави България за утвърждаване на то в крайграничното българ.
му се намира на улица „Вре- т„ ]-пт.п „ „П11ТЯПЛТЛ и от общинския стоков кредит, причините за смъртта, тялото ско село Олтоманци са наме
ло", в махалата Строшена “Д Гивптт ПпоЛеси^тГземе- Участвайки в програмата на Гошев на 6 ноември е дока- рили кучето на Гошев, на което

к ,м иивата- 1 Ф°Фесията земе ф » на фонда за разви- рамо у дома му, а на следващия са сложили чип за издирване с
делец е много тежка и не мо- " Рп Ремелелското пР0Из- ден е погребан на местните ШС, с цел да открие собстве- 
же всеки да бъде фермер. глобих се и Люва гробища в Райчиловци, ника си. С помоща на ГПС ДВа

водство, сдооих ес: и Това е черния епилог на из- дена след това кучето "завело"
селскостопанска техника па чезването и седемдневното из- издирвачите до тялото на по-

дирване на Гошев, който тръг- чиналия Ганче. Според неофи-
нал с кучето си на лов наблизо циални информации тялото

. брана, сеносъбирач, торачка до границата с Република Бъл- веднага превзела българската
и култиватор. Притежавам и гария, И му се губят следите, гранична полиция иго прегле-

дд друга техника, а в момента Понеже до вечерта не се завър- дал лекар от Кюстендил, който
|| имам нужда от по-нов трак- нал у дома, на утрешния ден констатирал, че нямало следи

силажокомбайна, това- започна издирването му, в кое- от насилие и че несташният
оборска то освен полицията бяха вклю- ловец е починал от природна 

чени и ловци от местното лов- смърт, 
но дружество "Сокол", граж
дани и работници от Общин
ската дирекция за строителни Гошев, който отпреди е имал

- Баща ми Иван и съпруга- площи и пътища. Едновре- сърдечни проблеми, случайно
та ми Ивана са най-голямата менно с търсенето му в райо- преминал граничната бразда и

ните на Рибарци, Ресен и в навлязъл в територията на
другите босилеградски села, България, където е получил
разположени наблизо до гра- инфаркт и починал, 
ницата, организирано бе и из- Г.

чешма, точно на мястото, къ
дето дядо му Младен и баба

: стойност от около 250 хиляди 
динара. От тези пари купих

тор,
рач и разхвъргач за
тор.
* Кой най-много ти помага в зе
меделските работи?

Босилеградчани предпола
гат, че по време на ловуването

ми подкрепа.
Р * Може ли в днешните условия 
9 едно младо семейство да се из- 
К държа от селското стопан- 
I ство?

ЛАР.

Много трудно, но с работа 
и упоритост се препитаваме

му Меика Андонови имали * Колко мляко произвеждаш на някак, 
някога воденица. Отглежда 5 ден и къде го пласираш? 
крави и 4 юници от Симен 
талска порода, кобила

Сесия на ОС в Димитровград 

насрочена за вторник
-■ *

* Имаш ли някой приоритет в ,
- Кравите ми дневно дават бъдещето? 

и между 50 и 80 литра мляко. - Разширяване на фермата 
ждребе. За да осигури храна Продавам го на цена от 60 ди- е прИОритетът ми. Заплану- 
за добитъка обработва 100 де- нара за литър предимно на 
кара земя в околността на Пе- хора в града, а 
търлаш и в местностите Кън- личество на мдекарниците. 
дина бара и Пържоина пади- * Доволен ли си от цената? 
на. Този трудолюбив и вина-

На сесията на Общинската и др. 
скупщина в Димитровград, ко-

сме да построим нов, ят0 ще се проведе във вторник, отчетите за работа през 2011 
модерен обект с капацитет до ще бъдат разгледани проекто- г на органите на местното са-
15 крави. решенията на: Декларацията моуправление, ОП "Комуна-
* Имаш ли желание и синът за провъзгласяване на парк на лацу предучилищното ве-

- В сравнение с цената на ти да стане стопанин? агробиодиверситета втерито-
ги усмихнат стопанин е един дизел горивото не съм много - Малкият много обича жи- Рията на Дим^тровТ^™ 
от по-младите и изключител- ДОВОлен, но и хората нямат вотните и ако самата държава принадлежности 'шГизбрани- родната
но перспективни фермери в пар„. Получавам и субсидии обърне По-голямо внимание "Ги назначенилицавОбщина Петров", Центъра за култура,
Димитровградско. благодарение на породисти- на аграра, ще го уча да стане Димитровград, решението за РТ Цариброд и Фонда за раз-
* Сашо, откъде възникна лю- те крави. фермер. сформиране на щаба за извън- витие на селското стопанство.
бовта ти към селското сто- * Каква помощ досега ползваше П. Виденов редни обстановки в територи

ята на Община Димитровград

Съветниците ще обсъдят
вади

по-малко ко-

домство, Туристичската орга
низация Димитровград, На- 

бибдиотека "Детко

Б.Л

:...ГУЦ"____ - : .Фотооко \ПоТВ Цариброд пак
Кух //

Кради, ако 

посмееш!
На 2 ноември по Телевизия 

Цариброд стартираха новите 
епизоди на хумористичг 
сериал "Ранко шоу'1, с главни» 
актьор Ранко Рангелов. това е 

: четвъртият сезон ма ш?Г' 
■' у, което предишните г°4

спечели много почитател» 
ВД& 1 се превърна в едно от наи-оо»

чаните хумористични ПР р
телевизионния ефир

Кучето може би и не е 
опасно, но е заело стойка, 
като че ли пази добре под
редените дърва!

То си и бива да ги пази, по
неже в Димитровград тази 
есен един кубически метър се 
продава срещу 30 евро. Соб
ствениците на машините за 

взимат '

Йр
вания в

нН Р В новите десетина епизод'1 
зрителите ще видят ск еи1.

ЩЩ интересни анекдоти и Т11
НЯМ ни истории, този ПЪТ куда.
И™4- в селата в Бурела и ДеРе*уГо.

Операторът на сериал^ 
ша Владимиров, а м 

Славиша Миланов. потекло °Т
Ранко Рангелов е известен комик и шоумен по ^дето 

Димитровградско, който радва зрителите в Око.м0-теле3,,я 
живее и работи. Дълги години сътрудничи с 1 ад
^Йоутосе излъчва всеки петък от 20:30 часа, а повторен^ 
му е в неделя също от 20:30 часа.

от 120 до 150рязане
динара за метър, 
машините, които и режат, и 
цепят дървата, услугата пред- 
1 тгат срещу 400 и 420 динара. За цепене и подреждане димитровградчани, които се наемат с 
‘ пабота взимат главно по 300 динара за кубически метър. Имаше обаче и такива, финан- 

К закъсали, които тази работа искаха да свършат за 150 динара, при условие да им

Тези пък с
■п Ранко Рангелов

тази
сово много псе даде "малко за пиене и ядене .

Обшо е впечатление, че димитровградчани за предстоящата зима си подготвиха много по- 
предвид факта, че ги притесняваше самата помисъл за предишната зима, която

Б. Д.вече дърва, 
бе дълга и изключително студена. ........"
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Заседание на Общинския събеш на 
Бабушница_______ _____. ^ „ -Благодарение на съпричастни хора петърлашани 

възобновяват храма „Света Троица“_______ ____

Решение за 

"Комуналац" - 

допълнително

Необходими са общо 

около три милиона динара
* Църквата „Света Троица" 
се изгражда върху основите 
на стар обект, който спо
ред книгата „Петърлаш" 
датира от 1853 г.

В димитровградското село 
Петърлаш се възобновява ЦЦ 
църквата „Света Троица" бла- 
годарение на отзивчиви хора, |й1 
някогашни и сегашни жители 
и привърженици на Христо- 
вата вяра. Идеята за изгражда
нето на храма съществува по- 9 
вече от 20 години, но през ^ 
март тази година бе сформи- Е 
ран църковен съвет в състав: 
Светислав Панов (председа
тел) и Гордана Иеленкова, 
Любомир Миланов, Саша Ди- 
митров, Кирил Вацев и Алек- 
сандър Ташков (членове). Съ- юЗЙ

V '

В сряда в Баушница се проведе сесия на Общинския съ- 
У водена от кмета на общината Саша Стаменкович.

одоляването на проблема
> вет,

ВНай-много полемики пре-
до„,д.т к, Общес- 3™“;

трябва да се включи и общин
ската Комисия за стопанство,

твеното комунално предпри
ятие „Комуналац", 
от директора на това пред
приятие Миролюб Пейчич. за финансови и жилищно-ко- 
Членовете на съвета разгледа- мунални отношения, 
ха всички детайли от доклада С цел да се модернизира 
и след дискусия, която про- родилният дом в пиротската 
дължи един час, не го приеха болница, съветът реши 
и взеха решение кметът на Община Бабушница да отде- 
общината в най-късия възмо- ли 100 000 динара и по този 
жен срок да проведе разговор начин да се включи в акцията 
с директора, работниците и „Битка за бебета". Сумата от 
хората от синдиката на пред- 145 000 динара е отпусната на

Местната общност Брестов

изнесен

V*

:

ветът взе решение за построя
ване на това духовно и култур
но съкровище и в началото на

приятието с цел да се преодо-
новосъздадената обета- дол за поправка на пътя и ко- 

новка. Освен това общински- пане на канали, а на местните 
Вярата ни учи, че Светият ят съвет оформи комисия от общности Вава, Калуджерово 

Село Петърлаш се намира в района па Забъраие, па 10-ипа ДуХ обогатява човека с духов- трима членове от компетен- и Радошевац е дадена сума от 
километра северно от Дгшитровграо, с който го разделя ни дарове и го украсява с мно- тни счетоводители, в чийто 165 000 динара за ремонт на

^рлГшанХ%0зиеханадежда' Петров иСтоян
шдШ"'виешео^^Гме^у"'“ Х^МЪТ В СеЛОТ° ™ °ТНОВ° Да които сле/разговора с дире^ не/от което страдат тръбите. 

Зееше °ГбТеснТ™ятаРд™вност на -Комуналац", заедно Съветът е определил 750 евро
иици. По думите на сръбския Патриарх Ириней от село- патронния си празник Све- сьс заетите в счетоводството за членския внос към Евроре
то произхожда един от проигумените на Хилендарския ^а -рро„ца у ще напишат доклад за фи- гиона „Нишава .
манастир и сегашният игумен па манастира „Църиа ре- ” П Виденов нансовото положение. В пре-
ка".
През последните години петърлашани започнали да си рес
таврират старите бащини къщи. В началото на година
та бе формиран нов съвет на Местната общност, който 
задвижи редица акции, сред които най-благородиата е въ
зобновяване на църквата.
С помощта на общината и общественото предприятие 
„Комуналац" ремонтиран е пътят Радейна - Петърлаш 
дължина от 4 км. Петърлашани уредиха и пътя от цен
търа па селото до църквата, почистиха църковния двор, 
селските гробища и мястото около Културния дом.
Освен църквата „Света Троица" запланувано е да се въз
станови и параклисът в местността Орница, посветен 
на светите апостоли Петър и Павел.

лее

Ч.Б.

Съобщения на отборническата група на ДПБ-УРС в ОС 
____________ в Димитровград______ ___________

с Пропуски при 

изборите за 

_ местни общности

Месечните 

автобусни карти 

за ученици 

се разпределят 

несправедливо
октомври започна строежът и стар обект, който според кни- Отборническата група ДПБ-УРС изпра- 
обзавеждаието му. гата „Петърлаш" датира от ти две съобщения до медиите, в които

„В името на църковния съ- 1853 г. Интересен е фактът, че между другото се казва:
благодарност в църковния двор се намира Председателят на ОС в Димитровград Зо- 

към архимандрит Иован Ие- столетна елха, която през 1оУЦ ан Геров па 11 октомври 2012 г. взе Решение 
ленков, игумен на манастира год. от Рилския манастир до- за Пр0веЖдане на избори за съветите на мес- 
„Църна река", който е по по- несъл петърлашапинът Къира тните общности на 25 октовмри, докато на 31 
текло от Петърлаш. Той ни Павлов. Иконостасът на храма окт01}мри преустанови това решение, 'гьй кд- 
оказа голяма подкрепа и по- е направен две години по-къс- то е за{,едязаД/ че изборите би били органи- 
мощ при изработката на про- по, а камбаната е донесена от зираии и проведени в противовес със Стату- 
екта за изграждане на храма, град Самоков през 1903 год. та на Община Димитровград.
Община Димитровград ни по- Но с течение на времето, осо- Този факт ни кара да оценим, че общин- 
могпа при обезпечаването на бено след Втората световна ското ръководство е некадърно своевременно 
техническа документация, а война, църквата е пропаднала да предложи изменение и допълнение на 
общественото предприятие и през 1995 г. направо рухна- Статута ма общината, както и изменение и 
Комуналац" - в началните ла. допълнение на Решението за местните об

работи след които започна Храмът е с повърхност 35 ЩНОсти в територията на Димитровградска 
построяването па църквата. квадратни метра и е посветен община, което е предпоставка за насрочване 

Стойността на инвестиция- на Света Петдесетница, един ма избори за съветите на местните общности, 
та е около 3 милиона и 300 хи- от най-големите християнски а това е задължение, което старото-ново ръ- 
ляли динара От дарения на празници, известен и като ководство на общината не изпълнява, 
жителите и преселници от се- Света Троица. Празникът ня- 2. На гражданите на Димитровгр 
лото досега сме събрали към ма фиксирана дата и винаги се припомняме изявлението на новизбрания 
650 хиляди динара Очакваме чества в неделя, 50 дни след председател на Община Димитровград Вла- 
папични соедства и от дър- Великден и 10 дни след Спа- дица Димитров: "Нашите приоритети са мо- 
жавпата канцелария за веро- совден. дернизиране на общинската администра-
изповеланията до която из- „Предстоят ни много рабо- ция, завършване на инфраструктурата в две- 
гшатихме обициален иск за ти около доизграждането на те промишлени зони с цел привличане на 
помощ В настоящия момент църквата, което изисква още инвеститори, както и продължение на соци- 
се построява апсидата на хра- пари и затова призовавам алиата политика".
■- а работите провеждат всички добри хора, които 3. Припомняме на главния и отговорен ре- 
майстори по потекло от село- имат отношение към вярата и дактор на РТ Цариброд^е е в интерес на ис- 
то начело с Митко Вацев, из- пашата духовност, да дадат тината за фактите и събитията, които обре- 
вестеп зидар-каменоделец в своя принос, разбира се, спо- меняват политическия и икономическия жи- 
околйята" сподели Саша Ди- ред възможностите си. Даре- вот на гражданите, да даде възможност на 
митров член па църковния мията могат да се заплатят на представителите на опозицията в Димитров- 
авет байковата сметка с номер 840- град да участват в предаването Актуално и

Църквата Света Троица се 422 77 45 - 31", добави Саша диалог с представителите на властта в Ди-, 
изгражда върху основите на Димитров. митровград.

вет изказвам

Отборническата група на ДПБ-УРС оценява, 
че разпределянето на месечните автобусни кар
ти от страна на общинското ръководство на уче
ниците от Димитровград, които се обучават в 
средните училища в Пирот и пътуват, внесе не
доволство и чувство за несправедливост у роди
телите на децата.

Нашата оценка е:
- че е сторена голяма несправедливост към оп

ределени родители при разпределянето на въп
росните автобусни карти;

- че критериите за разпределянето на картите 
не са ясни и прозрачни и че не са приети от стра
на на Общинската скупщина;

- съществува оправдано съмнение за "полити
ческа корупция", тъй като картите са разпреде
ляни в съответствие с партийната принадлеж
ност към Демократическата партия.

Поради горепосочените причини предлагаме 
общинското ръководство да преразгледа въп
росното решение, да даде безплатни автобусни 
карти на ученици от Димитровград за линията 
Димитровград-Пирот за месец ноември, 
Общинската скупщина в Димитровград да взе
ме решение за критериите за субсидиране на 
месечните автобусни карти за посочената ли
ния, ОС да преразгледа монополистичните це
ни на превозвача в територията на Димитров
градско, както и да ги съгласува с цените в Пи- 
ротски окръг.

адско

ма,

Небойша Иванов 
Председател на отборническата група на 

ДПБ-УРС в Общинската скупщина в 
Димитровград
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Нова стихосбрика на Емил Петров“Балкан театър фест”

"Глина 

прахоляк и 

малко 

спомени"

Представени три, 

предстоят още 

шест пиеси
Ьлш! 1*с1го\' (НЛ»А РЯА§1Щ

Първи пред публиката се бай. Режисьор и сценограф 
поклониха домакините, кои- на спектакъла е Стеван Бод-
то изпълниха представление- рожа. 
то си "Опорна точка" от Йо-
ван И, Райкович, което режи- ето бе показано па фестивала, 
сира Боян Воркапич. Това бе бе съвместният проект на 
петото представяне на пиеса- Драматично-кукления 
та пред местната публика, тър от Враца и Малкия драм- който е 
Нека да припомним, че става ски театър "Столове" от Бо- Сдружението на пи- 
дума за драма с елементи на тила. Става дума за фарс, сателите на Сърбия, 
фарс и комедия. Фабулата с който по трагикомичен на- неотдавна публикува 

изречения: Във вре- чин представя двама съпруж- поредната си стихос- 
мето на прехода, когато "вли- ници на преклонна възраст, бирка под название 
за в сила демокрацията", които в дома си канят иевиди- "Глина прахоляк и 
много неща се разпадат, сред ми гости. Старецът им преда- малко спомени", ко- 
които и една радиостанция, ва посланията си, с които нас-
Повечето работници не идват тоява да подобри живота на бители на поезията в 
па раоота поради различни себе си и целия свят, бабата никакъв случай не би 
причини, което дава възмож- си припомня за миналото, трябвало да пренеб- 

група пациенти от любовта, младостта... регнат. Стиховете му
специализирана иевропси- Интересно представление са наситени със сил- 
хиатрична болница лесно да на класика в драматургията ии и оригинални 
нахлуят в нея и да започнат да Ежен Йонеско, с което май стилистически фигу-
подготвят собствена радиоп- изключително добре се пре- ри: гнили мостове, мръсни погледи, ухапване 
рограма, която, за чудо, се бориха артистът и директор на времето, болка на гноя, изтъркани улици,
слуша навсякъде. Накрая на театъра във Враца Анастас лед на Севера и множество други. Емил ни "Търся светлина и
главният редактор осъзнава, Попдимитров и едно от поднася чудесни поетични картини: раните спокойствие в останалите дни".
че програма може да се под- най-големите имена на маке- си ушива с въже, кораб гали като мека свила, "Глина прахоляк и малко спомени" ешес- 
готвя и подруг начин, а не са- донския театър Йоана Попов- образ от огледалото го удря с юмрук... тата книга на Петров. Издател е Нишкият
мо по диктат на силните на ска. Режисурата е дело на те- С разнообразността на тематиката и кон- културен център. Авторът досега е публику-
^еня' ___________________________ гломерата на чувствата си Емил като че ли вал стихосбирките: "Изгубените острови"

Главната и най-трудна ро- „ ип охотно иска да остане загадъчен, недосегаем, п998 гу -в изгубения град" (2000 г.), "Полет
ля изпълни Борис Лазаров “ ° ™ „ неуловим. И онези читатели, които понякога през сумрака" (2003 г.) и "Потъналите кора-
(който, евала на съвпадение- нд Ноемвш<вече»та вг си помислят, че са проникнали в дъното на би" (2007 г.), както и романа "Черните гори"
то, тези дни тъкмо стана гла- фоайето нИа Центъра за душата му, сякаш биват нарочно заблудени и (2009 г.).
вен и отговорен редактор в РТ култура където посети- изненадани от дълбочината и широчината на
Цариброд). В останалите ро- телите приветства дирек- мисълта на твореца. Все пак едно е сигурно -
ли се проявиха Делча Гигов, торът на ведомството става дума за автор с кристално чиста душа и
Славча Антов, Славча Димит- Зоран Андонов. Прожек- добронамереност. В противен случай дали би
ров, Драголюб Пейчев, Нади- тиран бе и кратък филм написал, следните редове:
ца Иванова, Соня Станулова, за димитровградския теа- "Всеки ден,
Драгана Митова, Мирослав тър "Христо Ботев" и за ден е за усмивка
Нацков и Милош Георгиев. фестивала, който се орга- “ л

Пиротчани поднесоха при- низира от осем години. новата задача е да обичам,
ятна изнанада с модерната Проявата официално от- 
постановка на пиесата "Мал- кРи Даниела Костова Пей- 
кият Геза", която бе изнесена чева, 11лен на Общинския
на 2 ноември вечерта/Позна- съвет, която се занимава с "Моите поражения 
вачите на театралното „зкус- Липата ^ СЯ моите победи,
тво казват, че тази пиеса на моята обич са мои решения
унгареца Янош Хай е една от ----------- ------------------------------ болката тик е оиск"й-добрите в съвременната , _ иоолката тук е риск .
европейска драматургия атралния деец Любчо Георги- Същестуват много стихове, които са краси- 
Описва трудната обстановка евски. Попадайки в портали ви по себе си. Един от тях несъмнено е: 
в едно общество в преход, с п° Интернет между другото Иди
акцент на трудните съдби на научихме, че македон-
работиици, които остават без ско-оългарският
работа, недоволството на съп- ^че е показван на сцената на нашето
рутите им поради факта, че Народния театър Иван Ва- наншеш
мъжете им не работят, адко- зов в София, както и на сце- дърво
холизъма като "решение" за ™ в Лондон, Москва, Киев, връхлети
всекидневните проблеми... Истанбул, Букурещ, Скопие, Макар че на пръв поглед е меланхолична,
Образът на Геза се различава Битола, Тирана и е получил поезията на този автор блика от живот. За то-
от останалите тъй като става покана за участие във фести- ва свидетелстват и следните му стихове: 
дума за младеж, страдащ от ™ла на ^мерните театри в 
аутизъм. Но в пиесата болка- Питещ Хановер и Брюксел 
та му символизира и запазе- коит° Фак™ подсказват, че
ната човешка чистота, добро- димитровградската публика
та и способността лоюбовта е имала голям късмет да го
да се предаде на друг. Драма- "ф продължава с
гГ°„^Геш”ГГГ’С представлението

В „ан-труднт роля - ро- " и““с?фЛс“я?'театър
лята на Малкия Геза се проя- Щ ‘постановката е
вава Александър Радулович, ^ $икода- Ламбрев. Меж_
докато останалите Р / дувременно вчера вечерта в 
щават добре изве рамките на проявата бе пока-
лимитровградската публика Р ^'Шменти капе-
артисги - Александра Стоя- 1 Варгала. Режис-
Ж«™5Г" “Р“ »» “ И“»

Д„шм. Иванович, Тив- “'Р"1"'
Петрович и Наталия Геле-

Третото представление, ко-
Димитровград- 

ският литературен 
теа- деец Емил Петров, 

член на

няколко

ято истинските лго-

1 юст на

но е късно за прошките", 
или:

На морето 
На морето
острова 
пътищата 
В старите градове 
Войни
И в бавните влакове 
Хората никога не се 
срещат
случайно***

това не е грях .
В поезията му забелязваме и множество 

истини, описани по изящен начин:

Не мога да те обичам 
На тераса от камък 
Нощта, която с дъх 
от откритото море 
охлажда нажежените 
улици.
Миризмата на лавандула 
и следите от солта 
на кожата ти 
Защото днес ще ти 
кажа че си моя 
Не мога да те обичам 
повече от това...

Емил Петров I превод от сръбски език Ь.Д-

на

летиспектакъл когато се умориш

"Рано е за поражения,

Довечера в димитровградската галерия

Изложба графики на Десислава 

Христова от София
Тази вечер (9 ноември) в галерията „Мето- доцент в Националната художествена а. 

ди Мето Петров" в Димитровград ще бъде от- мия в София, специалност графика. У а 
крита изложба графики на художничката Де- ла е в множество общи изложби и конкур ^ 
сислава Христова от София. Експозицията прави и самостоятелни изложби в °ЪЛ ^пзе- 
под заглавие „Ие\у Ъе§тгап§" (Ново начало) чужбина. Участник е в междунаролп 
неотдавна видяха и любителите на изобрази- нер „Погановски манастир 2011 • п 
тедното изкуство в нишката галерия „Арт 55". Откриването на изложбата е наср ^ 

Десислава Христова е доктор на науките и 18:30 часа.

чено за ;

сич, Б.Д.
на
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а . дф 11____;Фошорепоршаж
ч &Спомен по Момчило Андреевич Моня

13 Ьс,
ш

На 18 ноември 2012 г. ще се навършат 10 Слободан Алексич, Асен Коцев Лучка, Петър 
години от смъртта на Момчило Андреевич Гигов Пепи, Борис Лазаров, членовете на Ца- 
Моня. По този случай на 23 ноември в сало- рибродския оркестър... Моня е допринесъл 
на на Центъра за култура семейството и много и за развитието и утвърждаването 

МйЬг приятелите му ще организират колажна изданията на "Братство" в които в
програма, посветена на този известен ди- продължение на десетилетия е публикувал 

|цН митровградчанин с всестранни заложби. оригинални литературни творби 
I Момчило е бил: библиотекар, преводач от и областта на сатирата, статии,

™ на френски език, артист, хуморист, музи- карикатури, преводи от френски и др. 
ч кант, самодеен художник, публицист, кари- С няколкото подбрани снимки нека да си 

катурист, риболовец, създател на маке- припомним за незабравимия Моня и 
I ти... В програмата, която ще носи название неговото непреходно дело:

"ч- "Спомен по Моня", между другото ще учас- 
Й??) тват: Шпира Тричков, Благой Стоянов,

от

Иа работното си място 
в димитровградската библиотека

: \

Подготовки за театрално изпълнение. Момчило
с един от най-близките си сътрудници в театъра 
“.Христо Ботев” Слободан Алексич

С внука си Милан Андреевич, на кого
то предаде любовта /съм театралното
изкуство

Макетът иа 11огаиовски манастир и целия манастирски ком
плекс, експониран в димитровградската гимназия, е негово дело

иятел

Момчило по време па култовото мероприятие “1 Трокьисло ле- 
то” Моня бе страстен въдичар. Години наред е бил председател 

иа местното сдружение на въдичарите. Снимката е от 1986 годинаизпълнява хумористичен скеч с колегата си артист Благой 
Стоянов. Сламката е от 2000 г.



Спорт^ 0 ^**?Т<У*»*>5“ноември 2012 шттт
Приключиха плей-офише за първенец на шахматната лиаа 

Централна Сърбия - зрупа юв--------------------------------
ПФД - 11 кръа: Младост - Лебосое 4:2

на
Напълно 

заслужена победа
Димитровградчани в по-висш ранг
Радник (Сурдулица) - Цариброд 3.5 : 4.5

Спусната е завесата на първенството на Ли- 
*Босилеград, 5 ноември. Стадион "Пескара". Зрители - гата на Централна Сърбия - група юг. Във вто- 
около 100. Главен съдия Милош Тасич от Владичин Хан. финален шахматен мач в Сурдулица ди-
Голмайстори: С. Стеванович в 16, Георгиев в 22 и 27 и Д. митровградският отбор победи домакина и 
Василев в 66 мин. за Младост, а Милич в 44 и Стоянович по ^ *;ачин стигма д'0 общия резултат 8 : 8 
в 87 мин.за Левосое. от двата мача Димитровградчани все пак са

Въпреки че играха в под- на мача гостите успяха само да победители, предвид това, че са осъществили 
младей състав, оез няколко намалят резултата на 4:2 с гол по-добър резултат от Радник по време на ре- 
опитни титуляри в състава си, на Александър Стоянович в 87 довната състезателска част от първенството, 
"зелените" лесно спечелиха минута, който много умело за- Най_важиото е да се каже, че през следващия 
трите точки срещу отоора Ле- сече с глава едно центриране в цариброд ще се състезава в по-висок
восое от едноименното буяно- наказателното поле на дома- ^ г г " ^
вашко село. От самото начало кипите. Раиг' т-е- въа Вт0Ра лша на Централна СъР'

Младост: Гашевйч, Кръстич бия група изток.
ществиха териториален пре- (от 75 мин. Григоров), М. Сте- В мача срещу Радник победи регистрираха третата/ Вук Джорджеп 
вее и постоянно създаваха го- ванович, Атанасов, Васев, Д. димитровградските състезатели Небойша ^ цонич на седМата дъски.

положения. Добрата иг- Василев, Георгиев, Цветков, Костич на втората, Небойша Джорджевич 
ра ма домакините даде резул- Димитров (от 66 мин. М. Васи- 
тат в 16 минута, когато враня- лев), С. Стеванович и Димов (от 
иецът Стефан Стеванович из- 73 мин. Чипев). 
лезе сам пред вратаря на гос- Левосое: Трайкович, Милано- 
тите и изведе отбора си напред вич, Милошевич (от 60 мин. 
в резултата. След това Мирос- Таскович), Стоянович, Г. Ве- 

Георгиев вкара два гола - в личкович (от 46 мин. Зафиро- 
22 и 27 минута, с което предре- вич), Стойкович, Стоянович, „ _ ,,
ши победителя в този двубой. Милич, Йорданович (от 46 Балкански-Рудар алпос (Ал. рудници) 1.0 (1.0)
Обаче мигове преди послед- мин. Симонович), И. Величко- Димитровград, 3 ноември Бойович 6 (Костадинович -). ните бяха по-добрият сьпер-

2012 г. СЦ "Парк", зрители - Играч на срещата - Алек- ник. Шансовете им се редува- 
около 300, рефер - Милан сандър Нацков (8). ха. В 62 минута Нацковотпра-
Милойевич от Ниш (6.5). Гол- Мачът представляваше ис- ви отлична стрелба подиап- 
майстор - Бранислав Басов в тинско зрелище за многоб- речната греда, но вратарят на 
38 минута. Жълти картони: Д. ройната публика. И двата от- "миньорите" ефектно из- 
Иванов и Нацков от Балкан- бора тръгнаха предпазливо, хвърли топката в корнер. В 62

като главната битка се водеше минута Б. Иванов от 7-8метра 
Балкански: Лилич 7, М. Ге- предимно в средата на тере- отправи удар край странич- 

оргиев 7(С. С. Соколов -), Д. на. Първата голова възмож- ната греда. Единствен истш- 
Иванов 7.5 (С. Ф. Соколов -), ност имаха домакините в 15 ски шанс гостите 
Й. Георгиев 7.5, Басов 7.5, минута, когато Алексов от 5-6 70-та минута, когато Милуно- 
Марков 8, Нацков 8, Петров метра ритна край странична- вич отлично стреля с глава от 
7.5, Б. Иванов 7, Алексов 7, В. та греда. Голът, който се оказа 10-ина метра, но Лилич също 
Георгиев 7 (Поров 7). решаващ, „падна" в 38 мину- бе отличен.

Рудар алпос: Цонич 7, Саво- та, когато Бранислав Басов В следващия кръг утре (съ- 
вич 6.5, Станкович 6, Арсич 6, след една суматоха пред вра- бота) Балкански от 13,30 часа 
Матеев 6.5, Милутинович 7, тата на гостите се справи гостува в Пуковац.
А. Ристич 6 (М. Ристич 6), най-добре и улучи.
Костич 6, Йозич 6.5, Земляк 7,

мача босилеградчани ось-па
петата и Драги-ич на

налови
ДС.

НФЗ - 12 кръв

Лидерът падна в Димитровградшв

Табелицата слея 11-ия кръг:
мач поб. рав. зт. гол-разл. точки

1. Пчиня 11 11 0 0 54: 5 33
2. Морава 11 9 1 1 51:11 28

СКИ.3. Небесни ангели 11 9 I 1 38: 6 28
4. Алакинце 11 6 3 2 24:16 21
5. Младост

(Босилеград)
имаха в

11 6 2 3 28:16 20
6. Беса П 6 1 4 ШЗ 19
7. Копдива 11 6 0 5 25:21 18

9:26 148. Челик 114 2 5
11 4 1 6 15:24 139. Ас

10. Младост 
(Сувойница) 11 4 1 6 19:29 13

ДС.11 2 5 4 14:18 1111. Терноцн
През втората част домаки-11 3 1 7 19:38 1012. Биляча

4:37 911 3 0 813. Вранска баня
11 2 1 8 12:32 714. Левосое Мъжка баскетболна реаионална лиза - 5 кръа11 2 0 9 12:36 615. Павловац
11 1 1 9 14:45 416. Трешневка Първа победа за димитровградчани

ния съдийски сигнал в първото вич и Ристич. _„„ ____.„„„ли.
полувреме гостите успяха да В останалите срещи от този Димитровград - Юг (Враня) 89 : 83 (19 : 15; Една минута и 32 секунди пред Р Р 
намалят преднината на "Мла- кръг са постигнати следните 25 : 9; 23 : 26; 22 : 33) ката бе само четири точки. В този момент
дост" с гол на нападателя Да- резултати: Беса - Алакинце 1:1; Димитровград, 3 ноември 2012 г. Спортна- вранянци пропуснаха да реализират три то 
либор Милич и накратко вър- Пчиня - Павловац 5:0; Челик - та зала в "Парк"-а, зрители - около 600, рефе- ки, което им отмъсти, тъй като домакините в 
наха интригата в мача. Биляча 1:1; Вранска баня - рИ _ м. Симонович и Д. Любичич от Ниш. следващата си акция забиха тройка и решиха

И през втората част обета- Трешневка 3:0; Ас - Младост к в дербито На дъното димитровградчани енигмата кой отбор ще спечели мача. 
новката на терена не бе по-раз- (Сувойница) 3:0; Терноци - падделяха и регисХрИраХа първата си победа Най-резултатни при домакините бяха Ьа- 
лична. "Зелените продължа- Морава 0:0 и Кондива - Небес- от началото „а сезона Мачът бе решем през сил Андреев и Влада Ранджелов с по 20 точки, 
ваха с атаките си и създаваха ни ангели 1:3. __ ____„„««от-
изгодни голови положения В 12 кръг (неделя от 14 ч.) първото полувреме и особено през ор Димитровград гостува
пред вратата на гостите, едно "зелените" гостуват на Морава четвърт, когато домакините натрупаха 20 точ- В следващия кръг Димитровград г у 
от които реализира Димитър във Владичин хан. ки преднина. Третата и четвъртата четвърт на нишкия отбор ОКК Юниор.
Василев в 60 минута. До края ПУ1.Р. спечелиха гостите, но това не им бе достатьч- А С-

но да стопят точковия аванс на домакините.

Митробденски пробег

Е. Миланович и Н. Китанович пак победиха
По повод 25 години съществуване и патронния клуб, а трета Ивана Илич от Алексинац. 0
празник Митровден АК Балкан организира във В категорията на юношите най-добър ое 

вторник 9-ия "Митровденски пробег". Участие взе- Никодич от Алексинац, втори бе Александър ^ 
ха над 100 състезатели от Димитровград, Пирот, кович от Пирот, а трети Ненад ЗДРавк0ВвИбя- 
Ниш, Алексинац, както и от България. Пистата бе Алексинац. При девойките с най-добри пР0Ямара- 
с дължина 1500 м - от центъра на града до манасти- ха Дияна Митич и Марта Медош от Нишки > 
ра "Св. Димитър". Състезаваха се пионери, юно- тон и Анамария Колева от отбора на Црав 0_да 
ши, сениори и ветерани в мъжка и женска конку- Мотото на пробега бе "Да живеем здрав 
ренция. раснем здраво". начде-

Най-добър сениор бе Ненад Китанович от отбо- В края на проявата бяха връчени наград тие- 
ра Нишки маратон, втори - Предраг Костич от новете на клуба, които са дали принос за Ра оД от 
Алексинац, а трети Жедко Джигов от Димитров- то му през изминалия забележителен п Р „рап 
град. При сениорките най-добра бе Емилия Мила- половин век. За всички участници бе орга 
нович от Нишки маратон (това бе третият й три- обяд сред природата. д С
умф в този пробег), втора Саня Никодич от същия
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Димитровград“Диамантена” сватба на Кирил и Верка Иванови

60 години съвместен живот! Нова пчеларска техника
в нови помещенияКирил и Верка Иванови, учители в пен

сия от Долна Любата тази година празну
ват уникален юбилей - 60 години съвмес
тен семеен живот, или както още го нари
чат "Диамантена сватба". 84-годишният 
Кирил е по потекло от Бресница, а Верка, 
която е с 2 години по-млада от съпруга си, 
е долнолюбатанка.

Юбилярите ни разказаха, че са се оже
нили през далечната 1952 
година на Павловден, ко- ГЯЕИ 
гато в родното село на Ки- "Шп 
рил са организирали сват- 
ба. Спомнят си как тради- 
ционната сватбена весел
ба е била на една ливада и 
как булката била в сая.

Подчертават, че са си 
живяли един нормален и 
спокоен живот, през кой- . ДЦ 
то понякога са били из-

КвЗНВЗЙРЛгЧГТГ ’' ■'тй?

* На територията на Община Димитровград има стоти
на пчелари и към 2000 кошери

С цел развитието на пчелар- Пчеларската техника е помес- 
ското производство в община- тена в новите ни помещения 
та, димитровградското сдру- на улица „Балканка" № 6, кои- 
жение на пчеларите реализи- то са открити всеки петък от 10 
ра различни мероприятия. В до 14 часа. Ползването на тех- 

' рамките на грантовата програ- пиката е безплатно за членове- 
Стар проекта към Ми- те на сдружението и заради то- 

нистерството на земеделието и ва каня всички заинтересовани 
с помощта на Община Димит- пчелари да се присъединят

нас", сподели Йордан 
на пче-

.
гДЗ ма на

.а I ровград (Отдел за селско
устойчиво икономи- Петров, председател 

ческо развитие), сдружението ларската организация, 
се сдоби с нова пчеларска тех- Той напомни, че сдружени- 
ника. Осигурени са машина ето е било главен инициатор 

две (дупликатор) за топене на во- на неотдавнашната съвместна 
Г дъщери - Светлана, ко- сък, инвертиране на захар и среща на димитровградските 

- ято живее в Скопие и смесване на мед, ръчна преса пчелари и представители на 
.... Зорица в Панчево С (валяци) за производство на Отдела за селско стопанство

правяни и пред сериозни - ; |1ПШ; ̂  гомост споделят че и восъчни основи, мелница за за- към общинското управление,нтпнтчима н . . гордост споделят, 1е и хар И МИКсер за медни питки. Тема на събранието бе субси-
изпитания и предизвика- $г. ,. ,ДЗ ' двете са завършили Стойността на субсидията е диране на пчеларското произ-
телсгва, които за щастие, --'тЯ виеше образование, водство в 2013 г.
взаимно решавали успеш- -. .. Зя омъжили се и си имат В началото на ок-
но. Подчертават; че успеха 7; 'ШШШК 7 . Ж\ . по две деца. Изтъкват, .ЩЬ .. томври дружество-
и дълголетието на едно се- *••• НИГдт пПц?<'11 . . че и ден днешен са дЯШ. , го организира посе-
меиство се дължат на вза- ^ много близки с децата ©'Г - т фадски™пчеларски
имно уважение, разбира- си, които редовно ги \ ,» ■ ■ ■ панаир „Ташмай-
телегво и търпение. Ч I посещават, а с особено ЩШШ' I/. • ,?.•>" дан 2012",

Учителските си карие- удоволствие и радост Ч I' бяха представени
ри Иванови започнали в , - 'ЖПГ 5 \ V, разказват, как през ля- ЩШ. 7 / 7 иновации в пчелар-
Дукат и Мусул, а след това . у ( ^ ' . V" тото им бил на гости и -> ■ по^еТиуГсСъс
били назначени на раоота т .. правнукът им Давид, ' Д; съдействието на Съ-
в долнолюбатското основ- Кирил и Верка па сватбата им през от по-възрастната им _ ''-7%. ЗШШ юза на пчеларските

далечната 1952 г. дъщеря Светлана. у организаци на Сър-
Юбилярите днес си бия (спос) в пред

ен. Над 30 години Кирил бил директор и живеят спокоен пенсионерски живот. Йордан Петров ге°проведатРсемина-
помощник-директор на основното учили- Казват че здравето ги служи добре, обра- рИ/ „а които лекции
ще в Долна Любата, а по същото време ботват си градинка, редовно следят нови- ще' изнесат изтъкна-
бил и кмет на селото и изпълнявал редица ните по телевизията, четат списания и окоао 4500 евро. ти специалисти от тази област,
обществени дейности. С гордост разказва, книги, а до скоро са отглеждали и няколко Та,”която4полага големи^уси- 
че по това време в Долна Люоата са пое- кози. лия за развитието на аграра и
троени ново училище, ученическо обще- 60 години заедно в добро и зло е рядък Стар проекта, обезпечихме 
житие, асфалтиран е центъра на селото и дар от Бога и затова нека да им е честито съвременно оборудване, което 
пр. Въпреки преклонната му възраст той на юбилярите Кирил и Верка Иванови, с ще бъде 01_голяма полза за 
и днес е активен в обществено-политичес- пожелания за крепко здраве и дълъг и "оявамГда се подобри пчелар- 
кия живот в селото, тъй като е председа- щастлив семеен живот. ството у нас, имайки предвид

ПУ1.Р. че на територията на Община 
Димитровград има стотина 
пчелари и към 2000 кошери,

сто- към
панство и

Кирил и Верка днес

Иванови имат

Г

където

но училище, където оста
нали до пенсионирането

На въпроса ни каква бе пче
ларската година, Петров каза, 
че се е оказала лоша за пчела
рите, а заради сушата и небла
гоприятните агрометеороло- 
гични условия продукцията е с 
50 процента по ниска от мина
логодишната.

Сдружението на пчеларите 
в настоящия момент наброява 

>ина членове, а членският 
внос за идната година ще бъде 
500 динара. Да добавим, че 
пчеларското дружество е член 
на СПОС и на Регионалната

тел на местната организация на пенсионе
рите и на ПОПС.

Бог да прости! ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 ноември се навършват ДВЕ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил

ИВАН ЙОТОВ 
штел в пенсия от с. Долни 
риводол

На 4 септември 2012 г. се освободи от вре
менния живот, за да живее вечно с Христос 
милата ни съпруга, майка и баба

асоциация на пчеларските ор
ганизации от Югоизточна 

П. В.Сърбия.
ВЕЛИКА ХРИСТОВА ГК:от Димитровград, 
родена в с. Нашушковица 

Сусърдие извървя своя земен път. Благодарим ти за доб
рините и радостта, с които ни даряваше. Скърбим заради 
временната ни раздяла, но ни утешава надеждата, че ще се 
срещнем отново във Вечността.

Царство ти Небесно! Вечна и блажена да бъде паметта

На 10 ноември се навър
шват 14 ГОДИНИ от смър
тта на нашата майка, све
кърва, тъща, баба и праба-

Ти живя изцяло посветен на нашите радости и изпита
ния житейски, и все още живееш в нашите сърца, защото 
смъртта не може да заличи обичта, която е по-силна от 
времето. ба

Опечалени: съпругата Василка и дъщерята Цветанка със
семейството сити!

От най-близките

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11-ти ноември 2012 година се навършват 

12 ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща, свекър и дядо

ВЕЧНА ПАМЕТ!
МИЛАНКА

БОЖИЛОВАНа Димитровден се навършиха СЕДЕМ 
ГОДИНИ откакто се представи в Господа оби
чаният ни чичо и дядоШ СТОЯН ЗАХАРИЕВ 

от Босилеград
от с. Дукат

С обич и признателност 
се прекланяме пред светла
та ти памет.

Почивай в мир!

ВУКАШИН СТОИЛКОВ - БУЧА 
от с. Нашушковица Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб. С 

много обич и признателност се прекланяме пред светлата 
ти памет. Благодарим ти за всичко.

Почивай в мир!Бъди блажен в Царството Небесно! Мир и 
покой на душата ти! Децата: Васко и Лили и 

внучката Лена със 
семействата си

Твоите най-близки: съпругата Славка и синовете Любен и 
Владимир със семействата си

От семейство Христови
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5 Новица Младенов________

| „Възраждане" Симеон Костов
✓ Народа, все едно дали е 

под свое или чуждо 
робство, гладува.

✓ Песимизъма у нас пре
расна в епидемия.

✓ За песимист чашата е 
до половин празна, за 
оптимист до половин 
пълна. Не зная как гле
дат празната.

✓ Самоубиеца реши да се 
освободи от тежкия си 
живот - пусна го по во
дата.

Песимизъма деградиран, девалвира, оптими-
са и не- едно пишем, 

друго помним
зъма пак добре се рентира, осоколени 
щата забравени: много се работи, всички са зае
ти. Бодри, щастливи, не умират даже ни пенси
онери, с тринаеесетата заплата държавата ги 
предварително реанимира с генетично моди
фицирана политика.

Фокусирани сме напълно към (КиМ) Европа, 
изнасяме фалшиви цигански азиланти, внасяме 
чисти роми и арнаути люти.

Сюлейман ще се докапитализира, ребаланси-

По телевизиюту чу да йе почело бройенье но селското домак- 
ьинства. Не ми йе баш много ясно за кво стоя дума. У наше село се
знойе и колко човеци имо и колко тракторе, колко овце и колко 
овчари, колко кокошкье и колко комбайне и кой има вепра и кой 
кву пензию имо. Све се това знойе. Пописивачот само требе до 

^ Народ - съществител- 0ТИде при йеднога човека у селото и он зо свакога че ти раскаже. 
щносТот рТзумни СЪ- Са нема бировин да око по маалете и да ни събира у Културният 
щества, които гласуват дом, амо има телевизор. Они човецити говоре, говоре, ома мене 
да бъдат наказани. ми све по-малко и по-малко ясно за кво стоя думо, кво све попи- 

✓ Разлика между умния и СуЮ и закво. Увечер гледам „Дневник“, на неделю гледам емиси- 
будалата е в това, че ум- йете за сел0 и селяци и све ми се помеша. У петок слезо до град но 
ният е осъзнал, че е бу-иь позор - граджаньето познаю од нос, зопиткуво, и весник си купи. 

У оутобусот ослушкува кой кво говори, омо пак ми сумньиво. Мо
же и да йе теко ко козую у гродът, ама у село говоре друго. Йедно 
ли ни йе муко йела, о со йе дошло време да се поприпазимо. Леп-

дала.
■/ Първо псуваме, след 

това гласуваме и накрая 
пак псуваме.

О
ГТГК-

✓ Във всяка държавна ин- Немо ли нове крпкье но панталонете немо нищо од нос. 
ституция една трета от 
заетите трябва да бъдат 
неграмотни - сразмер 
на населението.

Вечерту реши до излезнем до продовницуту и до поседим мол- 
ко с нородат, до чуйем ко мисле. Ка улезо том - мъртвило. Свок 
навел главу, стиска пиво с двете руье меджу ноТуе и Ьути. (ш 

✓ Имаме най-съвреме- до оротиш? Ко да йе продавницота судилище, свок си глътнул йо
нен рециклаж на бок
лука. След няколко часа 
от контейнерите той се 
преселва на пазарните 
сергии.

Карикатура 
Новица Младенов //

ра, деструктурира и демодира!
ПИК ще се продаде, ако Бог даде.
Да банкротира банка пак се намира тук-таме. 

На саме иди в глутница тайкуни с тайкунчета ни 
предизвикват със своята мегаломанска полити
ка, капитализиране без мотика!

Глутницата се престроява, опозицията тутак
си се преобразява, народа пак, както и преди, 
ще подпсувква, ще се кръсти и пърди!

зикат и не му се ороти.
- Е, кво че праймо с пописот?
- Че се пописуйемо ли?
- Ако требе да се пописуйемо, че се пописуйемо.
- Па ко че се пописуйемо? - пита.
- Кой ко си знойе, бай Мончо. Кой ко си знайе, о може некойидо 

има нещо за пописуванье...
Я йош не бео решил кво че казуйем, ка но ютредън жената ока 

- дошли пописувачи.
- Оно, децо, мене малко ме боли глава. Може ли ютре да дой

дете, по-убаво че ви кажем.
- Деда Манчо, ти да знайеш нос ко ни боли главо, а йош несмо 

ни почели до работимо.
И теко: кво я не реко бабата ньи рече. Но добре ли йе, на лоше 

ли йе - че видимо.

✓ В Европейския съюз 
Гърция е Ахиловата пе
та.

- Нищо не мога да чуя отказва й Иванчо. - Топката 
ми падна в женската тоа- тук, говорете по-силно!

Даскалът се нервира:
- Не ме мотай, дай си

летна...

сменим местата да видиш.
Сменят се и Иванчо от 

учителското бюро казва:
- Господине, кога ще

В училище учителката 
задава въпрос:

- Деца, какво ще се случи

Иванчо се прибира вкъ
щи и казва на баща си:

- Тате, утре ще има роди
телска среща... Обаче ще ако едно всеразрушаващо престанете да се промък-

се удари в една нераз- вате вечер при сестра ми? 
рушима стена? Учителят:

Иванчо отговаря:
- Ще поскъпне ракията, що не се чува.
Учителката:
- Е как така? Къде е логи-

Айде със з довие!гюлебъде в тесен кръг:
- ?! - Вярно, от този чин ни-- Само директорът и ти... 

*** ***
Иванчо стои на двора и Развеждат се родители и 

- Не знам къде е логика- питат малкия Иванчо:
- Кажи, с кой искаш да 

живееш?

ката?крещи:
- Марийке!!!
От прозореца се показва та, но татко казва, че в тази 

бащата на Марийка: държава каквато и просто-
- Марийка вече си легна, тия да се случи, единстве- 

Мога ли аз да ти помогна с ният резултат е, че поскъп- компютъра. 
нещо?

- Не, трябва ми Марийка 
като жена!

- А при кого ще остане

ва ракията. ***
*** - Иванчо, ако учиш доб

ре, ще ти купим компю-

- А, ако се уча лошо?
- Тогава ще ти вземем 

пиано.

В училище:
- Иванчо, колко е 7 по 12? тър.
- Не чувам нищо, госпо

дине!?
- Колко е 7 по 12?

След пет минути на дво
ра изскочила Марийка с 
мини поличка и прозрач
на блузка.

- Знаеш ли, Марийке, -

ВЕСТНИКЪТ ИЗЛИЗА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

* НА БЪЛГАРИТЕ в СЪРБИЯ Воислав Д. Божилов 'Компютърен набор: Суичицо Байкова ™./ 4»“ 018 576-283,064 1981 666

си)488)7035°


