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| Президентът Томислаб Николич 
; се срещна с министъра на отбраната 
; на Италия Гямпаоло ди Паоло______

Проект на Матии,ата на бълзарите 6 Сърбия

Три крачки до нози знания 

и духови® обогатяване
Матицата на българите в Сърбия реа- учениците от основното училище и гимна 

лизира проекта Три крачки до нови зна- зията по български език и литература, об- 
ния и духовно обогатяване , който се про- ществознание и история и география на 
вежда в рамките на Националната програ- България, както и да се полпуляризира ук- 
ма Роден език зад границата на Минис- репването на националното им самосъзна- 
терството на образованието, младежта и . ние, бит и култура и да се създадат пред- 
науката на Република България. С поставки за успешно продължаване на обу- 
проект, с който Матицата е спечелила чението им в училищата в Република Бъл- 
конкурса на МОМН, се цели чрез извън- гария. 
класно обучение да се повишат знанията на

този

стрЩ......

Сърбия не очаква 

нови условия
й

I Президентът на Сърбия Томислав 
Николич заяви по време на срещата си с 
италианския министър на отбраната 
Гямпаоло ди Паоло, че Сърбия не очаква 
нови условия и препятствия по пътя към 
Европейския съюз.
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| Драган Джилас 

у избран за нов 

■I председател на ДС
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Инвестиция 6 Дома за стари 
и пенсионери в Димитро взрад
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* Драган Джилас бе избран за нов председател на Де
мократическата партия (ДС). За почетен председател на 
партията е назначен Борис Тадич. За Джилас гласуваха 
2386 делегати на извънредното събрание на тази пар
тия, а за неговия съперник Бранимир Кузманович 368 
делегати.
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Димитровград на Международния 
панаир в Крагуевац__________
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Пореден проект на Матицата на българите 6 Сърбия

Президентът Томислав Николич 

и премиерът Ивица Дачич се 

срещнаха с косовски сърби
Три крачки до нови знания 

и духовно обогатяване
Матицата на българите в култура и да се създадат предмет. Проекта реализи- 

Сърбия реализира проекта предпоставки за успешно рат учителите от Босилеград Преди набирането на вестника пристигна информацията 
"Три крачки до нови знания продължаване на обучение- - Милан Миланов, Пене Ди- че сръбският президент и премиер са се срещнали с предпа' 
и духовно обогатяване", кой- то им в училищата в Репуб- митров, Верка Алексова, витеди Иа сърбите в Косово и Метохия. 
то се провежда в рамките на лика България. Мите Митов и Александър на срещата с най-високопоставените личности в Сърбия
Националната програма В проекта, който ще про- Георгиев. сърбите от северната част на Косово заявили, че няма да Вди!
"Роден език зад граница" на дължи до края на учебната В рамките на проекта е гат шум във връзка с прилагането на споразумението за ,,иц. 
Министерството на образо- година, са включени 4 въз- предвидено за третокласни- тегрирано управление с пропусквателните пунктове, доксц. 
ванието, младежта и науката растови групи от по петнаде- ците и четвъртокласниците кото им се овъзможи да не меняват регистрационните табли- 
на Република България. С сетина ученици от трети, да бъдат проведени по 108 ци за автомобилите, да пе притежават косовски документи и 
този проект, с който Мати- четвърти и осми клас на ос- часа по български език, как- да не плащат мито на косовските власти, 
цата е спечелила конкурса новното училище, както и то и по 38 часа по предмета Не получат ли такива гаранции мирно ще протестираме,

"Човек и общество", на кои- понеже сърбите не могат да приемат, че съществува граница 
то децата ще усвояват основ- между Южна Сърбия и Косово и Метохия, заявил след сре- 

• ни знания за географията и щата председателят на Община Зубин поток Славиша Рис-
ЩЦ . . миналото на България. За

осмокласниците са предви
дени 102 часа по български 
език и 51 по география, дока- 
то за бъдещите канди
дат-студенти ще бъдат орга
низирани 120 часа по бъл
гарски език, 100 по история 
на България и 70 по геогра
фия. По време на обучение
то освен лекции учениците 
ще решават тестове, с които 
ще се върши проверка на ус
воените им знания, а пред
видено е накрая да получат 
Удостоверения за завърше
но обучение.

Реализацията на проекта

: , _

тич.

Вицепримиерът на Русия 

Дмитрий Рогозин посети Сърбия. .
Сърбия е заинтересована за сътрудничество с Русия, а про

екта „Южен ток" наскоро ще свърже двете страни, заяви пре
зидентът на Сърбия Томислав Николич след срещата си с 
руския вицепремиер Дмитрий Рогозин.

Руският министърпредседател бе посрещнат от сръбския 
си колега Александър Вучич, след което последваха срещи 
със сръбски официални личности.

Рогозин заяви на пресконференция, че Русия и нейният 
президент Владимир Путин са заедно със Сърбия и че имат 
желание и финаносви средства да влагат в Сърбия.

|!■I-~с-о^жайаР1I- • ' 3

на МОМН, се цели чрез из- бъдещи кандидат-студенти
вънкласно обучение да се по- от Босилеград, които възна- ПОдКреПят Националният „ т о тт т
вишат знанията на ученици- меряват от следващата учеб- съвет на българското нацио- Президентът I ОМиСЛЯО ЛиКОЛиЧ
те от основното училище и на година да следват в Бълга- Нално малцинство в Сърбия, се Срещна С МШГиСШЪра На Отбраната
гимназията по български рия. Обучението се провеж- Ппгплг-гкптп ня Ррпуйлмкя тх _ „„„ ттезик и литература, общес- да в гимназията, където спо- БъЛгариГв БелгрГд иУ граж- На ИтаЛНЯ ГяМПаОЛО Ди ПаОЛО-
твознание и история и геог- ред предварително утвърде- данското сдружение "За бъ-
рафия на България. Освен ния график, по един път сед- дещето" от Босилеград,
това и да се полпуляризира мично за всяка възрастова
укрепването на национално- група, се организират по ня-
то им самосъзнание, бит и колко часа по определен

Сърбия не очаква 

нови условияПЛ.Р.

Драган Джилас избран 

за нов председател на ДС
* Президентът на Сърбия Томислав Николич заяви по 
време на срещата си с италианския министър на отбра
ната Гямпаоло Ди Паоло, че Сърбия не очаква нови ус
ловия и препятствия по пътя към Европейския съюз.

Николич благодари на Ди жения по отношение на Косо- 
Паоло за ангажирането на во и Метохия, но подчерта и 
италианския батальон в съста- това, че Сърбия не очаква вече 
ва на КФОР при защитаването никакви допълнителни усао- 
на сръбските черкви и манас- вия и препятствия по пътя и 
тири в Косово и Метохия.

_ Сръбският президент под- Ди Паоло се срещна 
I ския комбинат Белград, в кой- черта, че Сърбия е заинтере- премиера на Сърбия Ивица 

К8 то работят 2000 души, които сована за укрепване на сътруд- Дачич, както и със сръбския 
'» Ц взимат средна заплата от 46 ничеството с Италия и че ита- си колега Александър Вучич. 
* ■ 000 динара. Той предвести, че Лиански инвеститори могат След тази среща Вучич заяв> 

след два месеца ще изготви да получат много изгодни ус- пред журналисти, че с колега
Италия са разговаря-
военнообразователн ,

и военно-

* Драган Джилас бе избран за нов председател на Демократическата партия (ДС). За 
почетен председател на партията е назначен Борис Тадич. За Джилас гласуваха 2386 
делегати на извънредното събрание на ДС, а за неговия съперник Бранимир Кузма- 
нович 368 делегати. към ЕС.

и сДжилас посочи Селскостопан-След избирането му за пар
тиен лидер, бурно приветстван 
от делегатите на изборното 
събрание, той каза, че прио
ритетите в програмата за ра
бота ще бъдат хранителната 
промишленост, селското сто
панство, енергийната про
мишленост, инфраструктура-

1

план за изход на страната от Ловия за бизнес. та си от
Сърбия гарантира на ин- ди за

За почетен председател на веститорите сигурност, голе- военномедицинско
партията с акламация бе наз- Мия пазар на Исток, до който икономическо сьтруднич
начен Борис Тадич по предло- има достъп, обучени работни- тво, но и за политическото

ДШОКР/-ШМ1И Н жение на лидера на Демокра- ци и държава, която вече не е деще на Сърбия.
■* “ тическата партия Драган Джи- толерантна към корупцията и
тво в по-нататъшната дейност ^ извънредното събрание ^^=4™^ “
на парти», озиция на бяха избрани седем подпред- Италианският министър на Сърбия може да РазчИТ«та.

Той отдаде признание на . което не струва" из- «датели на партията. Наи-го- отбраната Гямпаоло Ди Пао- подкрепа и помощ °т
бившия председател на ДС Бо- 71жилас и лобави че лям брой гласове от страна на ло изрази уверението си, че Лия, не само на пътя
рис Тадич за изминалите осем Гт,п5ия НР тоябва ла си прахос- партийните делегати получи европейската перспектива е Европа", подчерта "
години лидерство на партията, а ^пемето на политически Бояи Пайтич 2312, след това стратегическият избор за Сър- дър Вучич. Той също ' ̂
с оценката, че Тадич е най-го- ра3при които не водят никъде. Наташа Вучкович -1946, Весна бия и че Италия ще подкрепя През предстоящия пеР* айе
лемия държавник, когото този Р Това не е време за големи Мартинович - 1844, Деян Ни- тежненията и, ще се застъпва очаква договор за полу^1 т.
регион е имал през последни- б"ани„ онези КОито обе- КОУ1ич - 1881, Миодраг Ракич - да й се дават положителни н>1Кои важни сиегем а 
- няколко десетилетия. „Бо- ^^нвещ^иТ/пове^е 1828 Горан Чирич - 1764 и Ио- сипгдли, но за сметка на това ^ранителната сист^
рис Тадич направи от тази стотин милиона евро, излезна- ван Маркович - 1816. Сърбия трябва да изпълни до- Сърбия, както и за
страна държава, в която се жи- ха несериозни" - счита новоиз- ДС досега имаше пет под- сега превзетите задължения на Р сръбски индУ^„я на
вее по-добре", изтъкна Джи- браният председател иа ДС. председатели, от. които само от договорите с Прищина. проДукти на италиан<*>
лае и добави, че от Тадич и Кат0 пример за успеха на по- Боян Паитич имал издигната Президентът Николич пот- 
своя съперник Бранимир Куз- Р Р белшалската кандидатура и отново е из- върди, че ще бъдат изпълнени
манович очаква сътрудничес- власГ/ която той оглавява, бРаН- всичките договорени задъд-

икономическата криза.

1I ттта и просветното дело.
„Сигурен съм, че имаме си

ли да реализираме социалната 
програма, дефинирана в Бел
град, и на територията на цяла 
Сърбия", каза Джилас на съб
ранието.

|-г'

/
ва#к°

нейн„Това, което е твърде 
криминала, подче*рта Томис- за Сърбия, е, че Италия е

искрен съюзник

зар.
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Първият подпредседател на Правителството 
на Сърбия Александър Вучич:________

Нараства значението 

на селския туризъм
^селсГГр^ГГГошшяТу”"0 ЗКТУалнете тенденции и иновации в областта

ева? беДдомакин Вна най%п"ТуРИС™ЧеСКИ ЦВЯТ"’ Димитровградско. Видяхме

Международен панаир на ту- областта на туоизмг^&и?16 В най'добРот° от селския тури- ризма и селския тур^зъм^в „ХЙ, 3™ 8 СЪрбИЯ и СЬСеДНИТе 
който участваха стотина из- ката ооганмзяттма страни и обменихме добри 

практики и опити с колегите 
от региона. Събитието бе съ
пътствано от множество пре- 

_ зентации и семинари, а за-
. първи път, е промоцията на познахме се и с колеги от бъл

гарския град Троян, които съ
що имаха щанд на панаира", 
сподели Зоран Димитров, 
директор на Туристическата 
организация Димитровград.

Проявата откриха Горан 
Петкович, държавен секретар 
на Министерството на иконо
миката и финансите, и Горда- 
на Пламенац, директор на 
Туристическата организация
на Сърбия. В рамките на бога- . ^
тата съпътстваща програма Александър Вучич изтъква, че сега поради борбата му 
посетителите видяха изяви срещу корупцията, има врагове както никога досега, и 
на фолклорни ансамбли и ^ в тази борба пе удря пито по една партия, а по прес-

традиционни състезания по я разтърсват, изтъкна Вучич.

Не удряме
по партиите, а по
престъпниците

приготвяне на греяна ракия, 
т.нар. „Шумадийска чаянка", Първият подпредседател борбата срещу корупцията, 
на най-вкусна рибена чорба и на правителството Вучич по- посочвайки, че в тази борба

сочи, че с вкарването в пред- няма да има каквато и да би- 
варителен арест на функцио- ло селекция.

гулаш по ловджийски. 
Туристическите орга

низации Златар и Младено- неРи иа отделни партии в до- „Тук са замесени големи 
вац взеха признания за сегашната борба с корупция- фирми, компании, големи и
най-добър промотивен ма: та- не УДРЯ нито по една паР‘ мощни имена, както е оче-
риал, Туристическата орга- тия/ а по престъпниците, и че видно, замесени са и полити-
низация на Сърбия грабна сред делата, които се изслед- ческо-финансови структури,
награда за най-добър излож- ват- има четири или пет ог- които са винаги и във всичко,

представиха руралния туризъм, което бе и бен щанд а Туристическата Р°мпи, „които са започнали Звонимир Никезич е голям 
предимно актуалните тен- повод за нашето участие. организация Лапово направи Аа разтърсват Сърбия или те- специалист, не съществува
денции и иновации в облас- Представихме етнотуристи- най-успешна промоция. първа ще я разтърсват". приватизация, която да е из-
тта на селския, речния и лов- ческите потенциали на об- Мероприятието е органи- - Азотарата и Агробанка са вършена без него, нито бапка, 
ния туризъм, но и офертите щината чрез промотивен ма- зирано от „Шумадия пана- Ава примера на дела, върху която е направила реструкту-
за зимните курорти и пред- териал, брошури, публика- Ир" съдействието на град- които работят иай-опитни риране без негово мнение,
стоящите новогодишно-ко- ции, каталози, сувенири и ската туристическа организа- специалисти и служители. Те Всичко, което докоснете тук, е
ледни празници. Събитието информатор с регистър на ка- ция и Под егидата на град работят денонощно върху 24 този човек", каза Вучич.
е сред водещите в Сърбия, тегоризирани селски дома- Крагуевац. дела, които ние не сме измие- НаЕъпросадалищеуспеев
тъй като миналата година по- кинства, етнокъщи и обекти в Петър Виденов лнЛи. Те са от жизненоважен борбата срещу корупцията,

г интерес за пашата страна, по- той отговори, че ще се бори
неже се касае за 15 големи честно и е убеден, че накрая
приватизация, които са нап- правдата ще възтържествува, 
равени по лош начин. Тук „Какъв ще бъде окончател- 
има четири или пет страшно пият изход в смисъл на лич- 
важни дела, огромни, които ната и политическа борба, то- 
обхващат

Участниците

Лекция на здравни теми 

в димитровградската гимназияШ политическата, • ве е твърде неизвестно. Днес 
икономическата, камарилата имам и в политически и в ли-[ ш—ег ишта им' критиките за селектиране в мислили", каза Вучич.личността". Изнесоха я психологът в учи

лището Весна Антова и педагогът Татяна Б.Д.

Димитровград

Конкурс за студентски стипендии
Община Димитровград обяви конкурс за 25 кинството и последователност при' следването, да разчитат студентите: с определени пенхофи- 

студентски стипендии па стойност от по 7 хиля- Срокът за подаването на заявки е 12 декември зически слабости, принадлежащите към мар
ди динара месечно. Пет от стипендиите са т.г. гинализираните групи, от социално слаби се-
предназначеии за първокурсници, докато чети- Ново в тазгодишния конкурс е възможността мейства, записали аспирантура... Такава по- 
ри стипендии ще получат студентите от общи- студентите и вече сдобилите се с дипломи за, мощ ще могат да получат и висшистите, които 
чата с изключителен успех, без оглед на соци- висша професионална подготовка да получат трябва да защитят докторските си дисертации, 
алното им положение. еднократна парична помощ. Нейният размер при условие да предоставят доказателство, че

Основните условия за получаване на остана- ще определи кметът на общината в зависимост те вече са приети; висшистите, които възнаме- 
лите стипендии са: добри резултати по време от разполагаемите за тази цел средства в бюд- ряват да участват в научни събрания в чужбина 
ча следването, низки доходи по член на дома- жета. На еднократна парична помощ ще могат и т.н. Б. Д.
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По повод 93 години от подписването но Ньойския мирен договор

Възпоменателен митинг в Босилеград
Ако през 1919 година българските държавници са били принудени да Ни 

за да спасят България от окупация, днес те трябва да използват

тинг пред паметника на _
симпатизанти на ДСБ на митинга присъстваха и Атанас Кръстим, генерален 
консул на Република България в Ниш, представители на политическата пар-

България", "Българска „.«и.Ел.а р»ик,л,а партия" от К™ил и др.

когато Европа ни проглуши с правата на човека, сръбските политици да спо
рят с нас, трябва ли или нетрябва да учим на български език, трябва ли или 
нетрябва да слушаме Божието слово на български език, трябва ли или нет
рябва свободно да минаваме границата, трябва ли или нетрябва да искаме 
имотите си отнети с Ньойския договор, дали сме или несме част от българ
ската нация, история и култура.

Нашата борба за спазване на националните ни и граждански права и сво
боди не е насочена срещу никого и с нищо не застрашава сръбските нацио
нални интереси. Напротив от нашето положение зависи европейския образ 
на Сърбия и кандидатурата й за членство в ЕС. От кандидатурата на Сърбия в 
ЕС зависи и нашата съдба. Неуместни са всички подозрения и съмнения, из
лишна е войната на държавните институции срещу нас, излишни са и вредни 
и за нас и за Сърбия тия полицейски демонстрации - ние никого не застра
шаваме. Напротив, това което искаме и за което се борим е еднакво полезно

нем

Митингът, който беше насрочен за 12 ч., започна със закъснение от около 
един час, понеже българските граждани, които с автобуси бяха тръгнали на 
митинга, били задържани на границата повече от два часа. И тази година 
преди и по време на митинга по улиците в Босилеград имаше силно поли
цейско присъствие.

Митинга откри Драголюб Иванчов, председател на ДСБ, който между дру
гото каза, че целта на този митинг е "да отправим призив за помощ към на
шите сънародници в България, към Европа и към Сърбия ц,да припомним 
откъде тръгват причините за нашата драма. Европа тръгна напред след 
се освободи от наследството на Версайския договор и ние, за да тръгнем нап- за нас, за Сърбия, България и Европа", изтъкна между другото Николов, 
ред, трябва да се освободим от тежкото наследство на Ньойския договор, от На митинга говориха и Павел Шопов, народен представител от Атака, д-р 
безродничеството, страха и насилието, като метод на управление, въведен Валентин Янев, представител на Обществено движение „Западни покрайни- 
след Ньойския диктат". ни", Мария Цветкова от "Националния фронт за спасение на България' и

След Иванчов към присъстващите се обърна Иван Николов, говорител на Здравко Зашев от Българската национална радикална партия от Кюстендил. 
ДСБ, който в словото си между другото изтъкна: ПА.?.

"На 27 ноември 1919 година, преди 93 години, в Парижкото предградие

като

Утре 6 Димитровград _Писмо до най-отаоборните личности в Димитровград и Босилеград

Заседание на 

Националния съвет
Ще бъдат ли решени финансовите 

проблеми в Издателство „Братство"?
Утре (събота) в Димитровград Ше 

се състои заседание на Национал
ния съвет (НС) на българското мал
цинство. Ще бъдат разгледани Де11 
постите му между двете заседанФ1' 

работа на Изпълнители 
НС между двете заседани 

и проблемите в образованието 
български език. Ще се избере ор ^ 
низация за ревизия на ризх°Д 
през 2012 г., ще се верифинин_ 
предложението на членовете 113 
вета за междунационални 0Т^еЦ,е. 
ния във Враня и ще се вземат р
ния относно наименованията1 ^
седелите места в ЦариброДск^ 
силеградско. Съветът ще А3'' 0т 
ние във връзка с предложе: 
страна на община Цариброд 
вс на управителни съвети и 
туции и училищни наето

Председателят на Управителния съвет на Издателство 
Братство" Перица Стойчев и и.д. директор и главен и от

говорен редактор Момир Тодоров изпратиха писмо до 
председателите на общините Димитровград и Босилег-
рад д-р Владица Димитров и Владимир Захариев и до .....
председателя на Националния съвет на българското мал- % 
цинство в Сърбия Зоран Петров, с цел цялостно да се об
съдят финансовите и други проблеми в издателството и 
да бъдат предложени конкретни решения.

Макар че през изминалия период от 4 години, откогато 
възникна проблемът с недоимъка на финансови средства, 
имаше много „предложения" и „решения , истинското 
решение не е намерено до ден-днешен?! Предимно пора
ди финансовите затруднения редакцията вече работи със 
съкратен брой новинари и редактори, така че изпъкват и 
кадровите въпроси (недостиг на млади образовани жур
налисти, които знаят добре български език), на които въп
роси без пари също няма истински отговор.

Немислимо е да се изневери на полувековната тради
ция и така, както угаснаха бащините ни огнища, да прес
тане „да свети и да ни грее" нашето издателство, а от друга 
страна съвсем е известно, че малцинствена медия не може 
да съществува без държавни иди друш субсидии. Затова 
трябва да Се намери устойчиво решение за „Братство^

■
■ ■ -У- %

До: Председателя на Община Босилеград 
г-н Владимир Захариев 

Председателя на Община Димитровград

■

г-н Зоран Петров

отчета за 
съвет на

:
‘Гу

Уважаеми господа,

След броени дни изтича още една годила, в коятго не се номери решение за 
материалните проблеми на Издателство "Братство", конкретно за постоянни 
източници на финансови .средстава за дейностите но издателството. Понеже3 
вие сте най-отговорни личности в общините, в които главно живеят хора, • 
принадлежащи към българското малцинство, предлагаме спешна среща, за да 
сг обсъдят. вс-“ * е проблеми и да се'пр* жат хо’ '-"ни на«г та

МИ*'

ятелсп>3;В-А
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Приключи панаирът 

на книгата в Ниш
По повод 100-аодишнинаша от 
рождението на авангардния композитор 
Джон Кейдж_______________ .____

Концерт на 

„ЛП дуо" в Загреб
Посетителите 

панаира като успешен. Не- 
кризата пред 

щандовете на известните 
издателски къщи с нашу
мели автори имаше много 
купувачи. Особено 
хора имаше във вечерните 
часове.

На панаира бяха разда
дени и редица награди. 
Издателството „Креативен 
центьр“ от Белград получи 
тазгодишната награда за 
цялостна продукция.

Наградени са и: за 
най-ценна библиотека - 
поредицата „Имаго“ на из-

оцениха

зависимо от

* „Бяхме чудесно приети от публиката и това бе още ед
на вълнуваща изява за нас."

„Обичате ли Джон Кейдж" тьн Кейдж. Концертът бе 
е название на регионалния обогатен с видео и аудио 
мултимедиен музикален ефекти, както и с клипове от 
проект, с който тези дни в филмите за Джон Кейдж. За 
Загреб се представи светов- визуалния идентитет на про- 
нопризнатият ансамбъл „ЛП екта се погрижи видният бел- 
дуо" в състав Соня Лончар и градски сценограф Игор Ва- 
Андрия Павлович от Белград, силев, автор на редица сце- 
Известните пианисти, които нографий, костюми и видеа 
се нареждат сред най-добри- за опера, балет, драматичен и 
те клавирни дуа в света (вече куклен театър и музикални 
писахме в „Братство"), изсви- фестивали, 
риха премиерно компози-

____ „Клио“, за „Младинска книга“ бе наг- ции на пР°чу™я американ- американски
Шият Панаир на книга- най-добро отделно изда- редена за книгата „Сръб- ски композитор Джон Мил- Джон Кейдж има влияние 
та бе открит от Марко ние ..Историята на изкус- ски патронни празници“, а 
Шелич Марчело, извее- твото в Сърбия - 20 век“, „Моно и Маняна“ за поре- 
тен музикант и писател том 2, на Мишко Шувако- дицата „Вълшебният свят 
Той каза, че книгата е вич. „Инициал“ получи на приказките“... 
начин писателите да .Лексиконът на 
навлезнат в дома на чи
тателите и че хората, 
които четат, са хора, 
които устояват на ду- 

■ мата си.
След това Марчело под
писва книгите си на щан
да па Нишкия културен 
център на радост на 

Младите почитатели.

много

„Делото на авангардния 
композитордателство

Джон Милтън Кейдж (1912-1992) е американски компо
зитор, философ, поет, художник и един от водещите 
авангардни дейци след Втората световна война. Музи
калните му произведения се отличават с изключителен 

историята На нишкия панаир на виртуозитет и по особен начин съединяват западната 
на педагогиката на сръб- книгата и графиката от 11 източната култури и цивилизации. Същевременно са 
ския народ“ на Неделко 22-28 ноември участваха вдъхновени от делата на Моцарт, Сати и индийската
Търнавац. над 80 издатели Организа- мУзика и оказват силно влияние върху популярнатаг,... « илд<иели. сш«шила КуЛтура и съвременната музика.

гр дата „Отпечатък тор на проявата е Нишки- Кейдж е родоначалник на новите музикални и артис- 
ое присъдена на Издател- ят културен център. тични форми - електронна музика, хепънинг и дотогава
ство „Орион Арт“ за книга- Издателство „Братство“ ,,нестандартно използване на музикални инструменти,
та „Историята на изкуство- не участва на панаира по- (включвайки преди всичко пианото. Тон е сред ключови
те, в Сърбия - 20 век“, том 2, ради липса на средства ,пе ФигУРи' определили посоката на музиката и изкус- 
която вече получи награда ' Щвтр през XX век, а критиците го определят като
за най-добро издание. М* Щ^^леп американски композитор. '

върху голям брой музикални 
творци от различни стилове. 
Той ни е голямо вдъхновение 
и затова решихме да напра
вим един по-различен кон
церт, с нови идеи и с нов пог
лед към музиката и бъдеще
то. Изпълнихме творбите 
„ТНгее Оапсез" (Три танца) и 
„А Воок ОЕ Мизк" (Музикал
на книга) за т.нар. препари
рани пиана, които слагат на 
изпитание границите на му
зиката и нейните отношения

Представители на три училища се срещнаха 6 Пирот

Дни на хляба
Млекарското училище с ученическо общежитие „д-р 

Обрсн Пейич" в Пирот бе домакин на мероприятието „Дни 
на хляба". В тази своебразна образователно-културна проява 
участие взеха и представители на сродни училища от Сърбия 
и България - Професионалната гимназия за туризъм и храни
телна технология „Никола Димов" от гр. Пирдоп, Република 
България, и Средното селскостопанско училище от гр. Алек- 
синац.

Директорката на училището от Пирдоп Павлинка Георгие
ва Ценова и директорът на пиротското млекарско училище 
Милан Вучичевич подписаха Договор за сътрудничество. Осно
вен предмет на дейността на двете ведомства ще бъде съвмес
тно проучване на педагогическата практика и 
професионалното образование и практическото ооучение..

с другите изкуства. Всичко то
ва представихме в столицата 
па Хърватня, в театъра „&ТО" 
към Студентския център. 
Концерта изнесохме с 
подкрепа на хърватското 
Дружество на композитори
те, Музикалното биенале Заг
реб и Министерството на кул
турата на Република Хърва- 
тия. Бяхме чудесно приети от 
публиката и това бе още една 
вълнуваща изява за пас", зая
ви специално за „Братство" 
Соня Лончар, която по майка 
си е по потекло от Димитров
град. ■■

постиженията в

‘ , < |:| ]/ Двете училища ще работят според планове за определена
' ‘ учебна година в областта па обмен на информации, техиоло- Проектът е реализиран по

ГИи и групи. Училищата ще развиват съвместни дейността в повод 100-годишнипата от 
областта на организирането на тематични работилници по рождението на Джон Кейдж 
общи педагогически проекти, организиране на състезания по и със съдействието на амери- 

|| специалността и на спортни състезания и участие в честване- канското посолство и Дома 
|| то на училищни празници. На младежта от Белград, Ки-

Бе проведено и състезание в приготвянето на (славски ко- ното „Шишка" от Любляна, 
лач) обреден хляб. Състояха се и промоции на млечни, както Загребското музикално бие- 
и на месни продукти. нале и Центъра за ново изкус-

За гостите от България бе организирано посещение на Сел- тво. Същия концерт Соня и 
'•М скостопанското училище в гр. Свилайпац, както и обиколка Апдрия изпълниха през ля- 
М на Община Пирот к на Градската топлоцентрала. ■ тото в Белград, а па 6 декем-
■т И гостите и домакините останаха с приятни впечатления от вря ще гостуват и в Любляна. 
Н срещите в Пирот и с надежда и готовност да ги обогатяват с /7 Виденов

Текст и снимки: С; Р.
нови съдържания.
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Инвестиция 6 Дома за стари и пенсионери 6 Димитрова^Миналия петък някои от пазарните 
серзии 6 Димитровград останаха празни За ремонтиране 

на санитарните възели 

- 3,3 млн. динара
Редовен инспекторски 

контрол
са на продажба, нито са конфис- 

свикнали с домашните пот- кували стока, 
ребности да се снабдяват Вероятно търговците, кои- 
главно от пазара, а както е из- то нямат разрешение за рабо-
вестно пазарен ден в града е та на пазара, са разбрали за нери в Димитровград неот- 
петък. Миналия петък обаче проверките и не са изкарвали давна бяха проведени работи 
някои от сергиите бяха без стоката по сергиите. Някои по ремонтиране на санитар- 
стока, разбира се, и без про- от продавачите обаче се опа- ните възели. Това е една от 
давачи и купувачи. сяват от факта, че ще трябва най-сериозните инвестици С

Научихме, че Общинската непременно да притежават във ведомството от откриване- и 
инспекция за търговия пра- регистрирана фирма, за да то му преди около три десети- Н/ 
вила редовна проверка на па- могат да работят на пазара, летия. За целта са изразходва- ЯМ 
зарите. Не е имало специал- който закон не им е непознат, ни 3,3 милиона динара, отпус- I 
ни поводи за визитата, прове- тъй като не е отскоро. Обаче нати от Министерството по И 
дена е в рамките на редовните те досега са минавали с по-ев- . труда, заетостта и социалните I 
активности на инспекцията в тини такси, а тези за регис- грижи. Със собствени сред- 
републиката, а освен в Ди- трирането на фирма въобще ства ведомството преди извес- 
митровград такива били нап- не са малки и те се съмняват, тно време монтира климати- 
равени и в Пирот, Бабушни- че в тази криза ще изкарат па- 
ца и Бела паланка. В Димит- ри, с които да могат да ги пла- 
ровград инспекторите на са щат и да им остава някаква 
се срещнали с нередности, не печалба, 
са заловили някой с незакон-

Димитровградчани

В Дома за стари и пенсио-
■?.

'^Р$8р8.-кЩ_тш

«1
1

ЕЩр
ШШтЩ 91

-
Д.Х.

ци в общите помещия и купи одеяла и спал
но бельо.

Завеждащият ведомството Владимир Сто
именов каза, че за цялостно ремонтиране на 
обекта в предстоящия период е нужно да бъ
дат вложени между 20 и 30 милиона динара. 
Средствата би трябвало да отделят съответ
ното министерство и общините в Пиротски 
окръг, имайки предвид, че клиенти на стар
ческия дом са предимно хора от окръга.

Що се отнася до изграждането на мансар
дни помещения под построения преди 3-4 го
дини покрив, засега остава само идея, понеже 
липсват средства. Идеята частници да уредят 
мансардните помещения и след това да ги 
ползват определен период от време се оказа 
неосъществима, заради слабия интерес, каза 
Стоименов.

Понастоящем в дома са настанени 79 стар
ци, а мощностите му са за 90 клиенти.

Босилезрадското спортно дружество 
реализира проект____________

Училище по 

журналистика
Спортното дружество местните електронни и пе- 

"Младост" в Босилеград не- чатни медии. Освен лекции
отдавна започна с реализа- за основите на журналисти- 
ция на проекта "Училище по ката и журналистическите 
журналистика", в рамките на форми и др., в рамките на 
който в продължение на 10 обучението се организират и 
месеца петнадесетина младе- работилници, по време на ко
жи от общината ще придоби- ито курсистите взимат актив- 
ват знания от областта на но участие - презентират нау- 
журналистиката. Обучението ченото чрез нагледни приме- 
се ръководи от журналиста ри, решават практически уп- 
Никола Лазич от Буяновац, ражнения и пр. Освен Лазич 
заместник-главен редактор за обучението са ангажиара-
на седмичника "Враньске" ни още няколко журналисти
във Враня, който притежава и от Враня, 
сертификат за инструктор по
журналистика. Курсът се подчерта, че е изключително
провежда по 4 часа седмично доволен от факта, че курсис- 
в едно от помещенията на па- тите проявяват особен инте-
зара, което е оборудвано с рее към журналистическата Епидемиологическата налите години,
компютри, видеостена и дру- професия и затова той ще по- служба към Димитровград- Приоритените
ги необходими технически ложи максимални усилия да ския Здравен дом започна граждани, които би трябвало срещу грип хората,
съоръжения за качествено им предаде възможно повече ваксинирането на граждани- да се ваксинират, са хронично имат навик това да правят от
обучение. знания и опит, които е натру- те срещу грип. Завеждащата болните (страдащи предим- години, тъй като имат поло-

Целта на проекта е, както пал, работейки в седмичника службата д-р Мариола Вучко- но от диабет, сърдечно-сьдо- жителен опит, т.с. разбрали
изтъкна Лазич, да се подгот- "Враньске" и в други медии в вич каза, че са получени 500 ви и белодробни заболява- са, че през зимата грипът ги
вят курсистите за самостоя- Сърбия. дози на сезонната тривален- ния), здравните работници и „отминава" или пък не ги из-
телна работа, преди всичко в ПЛ.Р. тна ваксина срещу грип и че трудещите се, които осьщес- мъчва в драстична степен.

интересът на гражданите за твяват постоянен контакт с о-А-
ваксиниране е на ниво от ми- хората.

Б.А-

Димитровград
Ръководителят на проекта

Ваксиниране срещу грип
Опитът показва, че в Ди- 

групи митровградско се ваксинират
които

Фотооко
Посредством Червения кръст

Пакети с продукти за социално слабите
които вПравителството на Сърбия кръст. При регистрирането то за пенсионерите, 

посредством Министерство- на домакинствата на органи- домакинството си имат 
то на труда, заетостта и соци- зацнята помагат двете мес- някой член без приходи, 
алните грижи е отделило тни пенсионерски сдруже- сията не трябва да е по-в 
средства за купуване на 41540 ния, както и местният клон на ка от 13 хиляди динара, 
хуманитарни пекета с храни- Центъра за социални грижи. Пакетите ще са два ■ ^ 
телни и други продукти за со- Основният критерий за по- ния с хранителни проДУ ^ 
циално слабите домакинства лучаване на пакетите е разме- (захар, брашно, консер®^,,. 
в Сърбия. В Димитровград рът на приходите на членове- докато в другия Ие 113 
пакети наскоро ще получат те на семейството. Когато ста- опаковани средства за 
500 домакинства. Разпреде- ва дума за пенсионерите, кои- хигиена (прах за праие' 
лянето на пакетите ще се вър- то са сами, стойността на пей- ни п др.). 
ши посредством общинската сията им на бива да е по-висо- 
организация на Червения ка от 10 хиляди динара, дока-

оШе

б.Ажадна или пък самоДали котката е толкова 
опита дали е по-вкусна водата от чешмата/ 11У1.1.
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Основното училище в Босилеград 
предлага два проекта На Свети Филип 6 Босилезрадско

Ремонт на физкултурната Селски служби в Бистър 

зала и нови чинове
По традиция и тази година

ШШШIШШ
проекта - реконструкция на терството 2,5 милиона дина- На ™Р^0рията на ВРан' 
физкултурната зала и подси- ра ската епархия, посветени на
гуряване на нови чинове за Директорът Методи Чипев све™ ™«™л Филип.

450У,,™. 14

........... ските свещеници отслужи
света литургия, а после 

; ти и преряза обредния хляб 
| I / на тазгодишните домакини

®1?гЗДй?7Я на службата Зоран и Жакли- 
на Якимови. След церемони
ята в ученическия стол в село
то домакините раздадоха мо
литва (молитвено ястие) и ор
ганизираха закуска за всички 
гости. На тържеството в сто
ловата имаше над 100 души.
Освен местни жители при
състваха и голям брой пре
селници от селото, хора от съ
седните села, представители 
на общината начело с кмета 
Владимир Захариев и др. С

Според изготвения проект дадат условия за по-качестве- песни, хора и танци веселбата 
за цялостна реконструкция но обучение. Чипев подчер- продължи до късните следо- 
на физкултурната зала са не- та, че физкултурната зала, ко- бедни часове. Домакинът на 
обходиш18 милиона динара, ято вече с години не се ползва селската служба за следвагца- 
Освен подменяне на покрива за предназначената й цел, е в та година ще бъде избран до- 
и ремонт на стените, възобно- окаяно състояние и се нуждае
вяването включва и монтира- от спешен ремонт. Що се ка- По повод празника селска 
не на нова дограма и съответ- сае до оборудването на учеб- служба бе организирана и в 
на подна настилка, както и ните стаи, той посочи, че с из- двора на белутската църква 
оборудване на залата с уреди ключение на няколко на пър- "Свети Филип". Най-напред 
и спортни съоръжения за вия етаж, за които преди де- босилеградският свещеник 
гимнастика, волейбол, хан- сетина години са били осигу- отец Михайло отслужи в чер- 
дбал, баскетбол и други спор- репи нови маси и столове, в квата празнична утринна
тове. останалите чиновете не са служба, а след това на софра- службарите се грижеше ду- ци. Следващата година дома-

С втория проект се пред- подменяни повече от 20 годи- та в двора освети и преряза ховият оркестър от Райчилов- кин на службата ще бъде Ди- 
вижда подсигуряване на 300 ни. П.Л.Р. митър Стойов.

За разлика от предишните 
години този път селската 
служба в Белут се състоя в но- 
построения навес в църков
ния двор, който преди брое
ни дни построи общинската 

ЩЯ Дирекция за строителни пло- 
!;] щи и пътища. Йордан Глиго- 

ров, кмет на селото, изрази 
голяма благодарност към ди
рекцията и общината за пос
троения навес и изтъкна, че с 
тяхно съдействие белутчани 
ще настоят догодина да ре
монтират н покрива на .чер
квата.

сел-

осве-

Бистър и църквата в това свяо

пълнително.

■МнРЯ^
вйш

В Димитровград ще 

залавят скитащи кучета
В предприятието "Комуна- енен обект, известен като "Ра- 

лац" тези дни предприемат дар", за тази цел. Процедурата 
мерки за залавяне на скитащи е в ход. 
кучета, които ще бъдат наста
нени в новоизградения приют трайно решен, 
в Пирот. му ще стане чрез договор с пи-

Директорът па "Комуна- ротското комунално предпри- №йяи 
лац" Слободан Антов каза, че ятие за прехвърляне на опре- |Ш|®| 
предприятието и общината делен брой скитащи кучета от ЦщШ 
като цяло от отдавна се стараят Димитровградско в приюта в 
да решат проблема със скита- Пирот, И самите пиротчаии I 
Щите кучета, но им възпрепят- имат проблем с тях, но тези ИЙВВ9 
сгва незавършената законова дни все пак са дали зелена ули- ВнШЯ 
процедура. Той добави, че ца за приютяваме на опреде- 
Община Димитровград наето- лен брой четирикраки бездом- 
ява Агенцията за имущество ници и от Димитровградско, 
на Сърбия да й даде възмож
ност за ползване па бившия во-

Докато проблемът не бъде 
смекчаването ■Ай

,13

ПЛР.

Белут и църквата
Б.Д.

обредния хляб на тазгодиш
ните домакини на службата

_ Далибор Стойов и майка му
Сдружението на пенсионе- чани 250 килограма. Зорица, както н другите об-

Р*1 в Димитровград изготвя редни хлебове донесени отсписък на членовете си, които Центърът за социални гри- ' А есе и от
■■скат да купят мед на изгодна • жи в Димитровград в сътруд- миряните. По традиция до- 
Цена от 320 динара за килог- ничеството с органите па мес- макнните организираха обяд 
Рам. Един от ръководителите тното самоуправление завър- за’всички, гости, а освен йе
на организацията Божана Да- ши акцията по раздаване на цо лутчакнцйресслшщн ат с>. 
“иткова сподели пред вестни- три кубически метра дърва па лото на тържеството присъс- 
5® ни, че медът. се. набавя от социално слабите семейства, тваха и гости от Босилеград, 
фирма ог Зранянин. Тя доба- 200 кубически Метра дърва са срсд КОито бе и кметът п 

че интересът на пенсионе- разпределени на 66семейства. ПредстаШ1Телн на общината, 
рито е голям и досега са поръ- Б. Д. за

[Накратко

веселото настроение иа
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Вечер, посветена на Момчило Андреевич
Моня щеше да каже... Събраха се хора, които 

обичаха и почитаха Моня
На Момчило Андреевич

Преди десет години заедно вървяхме към една посока 
две пясъчинки в море от хартия.
Тогава разбрах какво е да обичаш работата си, 
какво е да казваш: „Аз крия
слънчица от дните си в огромното слънце, наречено библиотека, 
което всяка сутрин ме чака усмихнато!"

Нижат се думите и книгата се ражда, 
голяма като вселена с хиляди сърца...
Ти я пазеше като очите си 
и коронясваше се за ангел пазител на мъдростта.

Мислите се развяват - диви коси - гердан от букви...
Различни мисли на милион лунатици!
Наричат ги творци, пророци на чувствата, 
пазители на знанието, 
търсачи на поредната мъдрост, 
небостъргачи на животното, наречено човек...
Ти беше тук - добрият библиотекар, 
да пазиш книгата на този и на миналия век.

В салона на димитровградския Център за Милан Андреевич, Сърджан Христов и Д>Я11
К5Г“Л™ ТоАГРЛедст,ом .«ос™,

смъртта на легендарния димитровградчанин възможност да види скечове и театрадНи 
Момчило Андреевич Моня. представления, в които е участвал Андрее.

Ти - скромният часовой
стоеше пред съкровищницата на човечеството 
да пазиш духа му със сърцето си!
Да пазиш бримката на бъдещето, 
което наднича под грамада хартия, 
под купчина от ново знание, разпространено 
по компютърните клони, 
да пазиш бялата мъгла 
и черната следа
на тайнствената фея книголюбител,
летяща между гордите рафтове,
да пазиш твоето и нашето
във всяка книга, докосната с пръстите ти...

В програмата, която оргазираха роднини- вич, както и негови карикатури, 
те и приятелите на Моня, участваха: Цариб- Залата на Центъра за култура отдавна небе 
родският оркестър, оркестърът към Центъра толкова запълнена, както за тази програма, 
за култура, Благой Стоянов Блажко, Шпира 
Тричков, Мики Младенов, Дрган Иеленков,

Литературна вечер на две известни писателки

В-Д

Книги без граници
на осем сборника с раз- 

I кази, три романа и две 
1 антология. Лауреат е на 
т, много признания, сред 
1 които и на: Наградата 

„Борислав Пекич", Наг
радата „Лаза Косгич", 
„Андричева награда" и 

- др.

Вчера вечерта в Народ
ната библиотека "Детко 
Петров" в Димитровград 
се проведе литературна 
вечер под название "Кни
ги без граници", на която 
участваха известните пи
сателки Любица Арсич от 
Белград и Елена Алексие-

Беше пророк,
който рисува и вчера, и днес, и утре 
с чужд молив.
И много добре знаеше, 
че докато живее делото му 
четящият Царибродчанин ще е жив!

1#1, тА йч4
Любица Арсич Алексиева е родена в 

София през 1975 г. При-
Елена Алексиева ва от София.

Арсич е родена през 
1955 г. Тя е гимназиална тежава бакалавърска степен по Международ- 

учителка по сръбски език и литература в едно ни икономически отношения от УНСС и док- 
белградско училище. Като писателка префе- торска по семиотика от НБУ. Автор е на сти- 
рира кратката и ефектна приказка. Пише хосбирки, романи и сборници с разкази, 
коментари и за вестник "Политика". Автор е В.Д

Десет години след онзи ден
ти четеш в библиотеката на небето,
но все още си между рафтовете на нашата библотека
и всяка сутрин ни чака някое ново слънчице,
което връща спомените...
Всеки ден нещо напомня за теб, даже 
и с усмивка зпочваме 
е, Моня щеше да каже...

Ръководителят на театъра Делча Гизов:

Доволен съм от тазгодишния БТФ
Дните минават... В библи

отеката дойдоха нови хора... 
Работи се по някакъв друг 
начин... Новите технологии 
донасят нови погледи към 
библиотекознанието... Не
що, което винаги е тук и за 
което винаги говорим с ус
мивка, е Моня. Десет години 
след като си отиде, почти 
всеки ден, продължаваме да 
говорим за него или да го 
цитираме в смисъл „Моня 
щеше да каже...” или „Моня 
би направил това...” Негово
то присъствие в библиоте
ката донякъде е и физичес
ки - картините на Моня, къ
щата на Моня в Музейната 
сбирка, в чекмеджетата все 
още пазим някои неща на 
Моня. Хубаво е, човешки, 
великолепно, когато след 
земния живот на един човек

на и целта димитровградска- делена степен била изненада
та публика да се зрпознае с на от факта, че 3-4 пиеси били 
постиженията на театрите от от жанра театър на абсурда- 

|Жкй| Балканите, както и целта тса- В сравнение с миналите го- 
йкжЗ търът "Христо Ботев" да уста- дини посещението .било на 

' по-низко ниво. За причините
телскн връзки с гостуващите Гигов каза, че са от субектив 
театри от Сърбия, България но и обективно естество И' 
и Македония. Публиката ще бъдат разгледани ка за

организационния
. Ь. А•

>6 нови сътрудничество и прия-

приела добре всички пред- дание на 
ставления, макар че до опре- комитет на фестивала

Ръководителят на димит
ровградския театър "Христо
Ботев" Делча Гигов сподели,
че е доволен от тазгодишното
издание на "Балкан театър 
фесг” и добави, че с ограниче
ни финансови средства е пос-

неговите дела и човещината 
живеят след него. Гордеем 
се, че познвавахме и рабо- тнгпато много - гостували сатихме с Моня, които остана част от живота ни.

Работещите в Народната библиотека „Детко Петров " 
Стихове Елшабста Георгиева

реномирани ансамбли от три
страни с качествени пиеси.

Гигов каза, че с осъщестге- Писсата "Опорна точка
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Наш гост: Драаан Ибаноб, директор на ОУ “Братство” 6 с. Збонци

Учение в малко селско за голямо градско училище
Терзани от желанието да 

отидем сред децата в нашите 
малки училища, които преди 
години бяха пълни като коше
ри, обаче поради недостиг на 
пари дори и за пътни разходи, 
използвахме кратката визита в 
редакцията на Драган Иванов 
и за разговор за нашия вес
тник.
* На 20 ноември - Световния 
ден на детето, какво ще ни ка
жете за тазгодишната дей
ност на вашето училище, кое
то цели 152 години разпръс
ква знания и светлина, учи де
цата как да станат доблестни

- От първи до осми клас в 
централното училище в Звон- 
ци има 28 ученици. В подве
домствените четирикласни: 
Пресека - 4; Ракита - 7 и в На- 
щушковица само първолакът 
Иован Стоилков и учителката 
му Лилия Николова. От селата 
Вучи дел, Берин извор и Ясе
нов дел имаме само една уче
ничка в горните класове.

Що се касае до условията, 
бих казал, че всички предмети 
преподават специалисти със 
съответна 
подготовка.

Трябват ни още нагледни 
учебни средства, особено за 
обучението по физическо въз
питание, разполагаме с каби
нет по информатика. Всяко 
подведомствено училище има 
компютър. Тази година с по
мощта на общината направих
ме ремонт на част от покрива 
на училището. Искам отделно 
да изтъкна, че Община Бабуш- 
ница има разбирателство и ни 
оказва материална подкре
па...
* Като просветен труженик, а 
сега и отговорник, какво ви рад
ва, а какво терзае в тези раз- . 
ломни времена?

- Радва ме, че училището 
оцелява, най- 
сред децата когато те са довол
ни от нашата работа...Измъч
ва ме бедността на нашите кра
ища, развалените пътища, ко
ито трябва спешно да бъдат 
поправени, понеже почти

всички наши преподаватели 
не живеят в Звонци, а ежеднев
но пътуват в Бабушница, Пи
рот, Димитровград... И поня
кога лошите пътища и тран
спорта стават причина те да не 
могат да дойдат на работа.
* Като селско училище колко се 
грижите за усъвършенстване
то изобщо?

- Напълно сме съзнателни, 
че единственият шанс за оце
ляване на училището ни е в 
грижата на държавата за ико
номическото съживяване на 
нашите краища, преди всичко 
в развитието на туризма и зе
меделието, изграждането на 
пътища и други инфраструк- 
турни обекти.... В областта на 
просветното дело-повишаване 
качеството на обучението осо
бено по български език. Тук 
бих споменал участието на на
ши учители в семинари и про
екти за усъвършенстване. Ми
налата година участвахме в 
проекта ДИЛС, съвместно с 
училището в Стрелац и "Дес- 
пот Стефан Лазаревич" от Ба
бушница. Наши преподавате
ли участват и на семинарите 
по български език и култура, 
които се организират в Бълга
рия.

професионална

хора,..
- И като някогашен ученик, 

след това учител, а сега дирек
тор /повече обичам да казвам 
отговорник сред уважаемите 
ми колеги/, искам да ви благо
даря за хубавите думи за наше
то училище, които казахте още 
във въпроса си. То наистина е 
като храм на знания и ценнос
ти, който и днес, въпреки все 
по-малкия брой ученици оце
лява и ни вдъхновява с пориви 
иупования да сеем знания....

Традицията ни задължава, 
но и предупреждава, че новото 
време търси от всички нас пос
тоянно усъвършенстване, въп
реки проблемите, които изжи
вяваме в тези кризисни време-

Доктор на науките в Звонци!
И още един факт, който пи изпълни с радост. Училище- 
то в Звонци върви в съзвучие с новите тенденции в об
разователното дело: вече няколко години в него като 
преподавател работи Вранко Йотев, доктор на науки
те от Димитровград. Вранко е звъритл английска фи
лология, а през 2002 година стана доктор на науките по 
литература, защищавайки в Софийския университет 
дисертацията си на тема „Литературата на българи
те в бивша Югославия". Издателство "Братство" из
даде този значггм труд като отделна книга.

Но наше задължение е в шанс да порасне в толерантна, те сьДЧ,я'а1,ия Ше им бъдат

ния, чрез които всяко дете, без в него, съгласно техните инте- 11 У1или1Ча- 
оглед къде живее, да получава реси и възможности, а учебни-

щастлив съм

на.
* Колко деца и при какви усло
вия се учат днес във вяшешо 
училище? Денко Рангелов

Празници, традиции и обичаи

Въведение Богородично - празник на семейната обич
* Православните християни, които почитат Юлианския календар, на 4 декември отбелязват един от дванадесетте велики празници - Въведе
ние Богородично или Въвеждане на Пресвета Богородица. В църковните песнопения празникът се назовава „предвестник на Божието благо
воление към хората".
Житието разказва ние Богородично. влизането на тригодишната на диета, защото ограничава- болни и възрастни хора, на ко-

Латата напомня за влизане- На Въведение православна- Мария в храма. Понеже праз- нето от месо и блажно не може ито са разрешени мляко и
то на Света Лева в Ерусалим- та църква препоръчва на роди- пикът попада в периода на Ко- да спаси душата. Истинското млечни продукти. Според
ския храм Според Светото пи- телите Да водят децата си на ледните пости, по време на въздържание е свързано с мо- църквата до Коледа всички
сание па то’и лен когато Ма- богослужение, да им разказват празничната Света Литургия литва и покаяние, с убити празнични трапези са постни,
вия навършила три голини 33 БЯРата< библейските съби- вярващите приемат Свето страсти и пороци, какте- и с Само на Никулден, който се
благочестивите^ й оолители тия и да ™ възпитават в хрис- причастие, а с него и нови сили прощаване на обидите. чества на 19. декември, се раз-
Йоаким и Ана изпълнили обе- тия,,ски ДУ*- Тази дата църква- за духовен растеж и борба със На 28 ноември започнаха решава риба.
щанисто си лалеио поел Бога' та е приела и за ден на семей- злото - в себе си и в света. 40-дневните Коледни или Рож- Посгьтепредивсичкодухо-
и оставили дъщеря си в храма "ата обич, уважение, любов и г, дественски пости, които ще вен и в основата му е молитва-
да служи на Господа и да се разбирателство между родни- ПарОДИО ПОВерие продължат до Рождество та. Това не е само Ограничение
подготвя за великото си пред- ните. Така с решението на Св. Според традицията празни- Христово. Те не само че изди- на определени хранителни
назначение на Божия майка. Синод на Българската правос- кът се свързва с настъпващата гат духовно-нравствените стре- продукти, но и очистване на
Като самостоятелен празник лавна църква празникът при- 31ша По това какво ще е вре- межи У християнина над те- тялото и на душата от злоба,
за първи път е отпразнуван Добива особено духовно значе- мето на този ден народът гадае лесните усещания, но се оказ- суета, престъпни помисли и
още през 715 г. а през 534 г. нме' ^929 г. Въведение се какво ще е през цялата следва- ват и здравословни. Вярващи- гордост. Строгият ритуал иа
императорът Юстиниан Вели- честса 11 ка™ дсн иа християн- ща ГОдина. Ако ма Въведение те постят/ за да се подготвят да храненето е всъщност идеална
ки построил в Константино- с,;ото семейство и на младеж- времето е слънчево и топло - посрещнат материализирано- психотерапия, която активира
пол храм посветен на Въвеле- та-И семейното ходене на цър- зимата ще бъде студена, лято- то Божие слово - Исус Христос, човешката самодисциплина

’ ква в този ден символизира ^ сухо, а плодородието слабо. Църковните книги разясня- при спазване на определен
Ако пък вали дъжд или сняг - ват' че постът е установен в стил на хранене. Тогава вярва- 
зимата ще бъде снежна, лятото чест па раждането па Спасите- щият се превръща в духовна 
дъждовно, а реколтата богата, ля, за да се очистят християни- личност, изолира се от небла- 

Събирайки се на постната 1 те чРез покаяние и с чиста ду- гоприятните външни и вът- 
трапеза на чаша вино и вкусна ша и тяло да посрещнат яви- рещни въздействия и поете- 
гозба, хората освен Въведение лия се Син Божий. Приема се пенно започва да се чувства бо- 
честват и здравата връзка по- 33 просветителен, тъй като с дър и уверен в себе си.

-. между си. След това масата ос- мсп) християнинът посява ду- Църковните книги говорят,
тавят неразтребена, за да дой- ховното познание, мъдрост и че постът е съвкупност от доб- 
де Богородица през нощта, да утвърждава вярата у себе си. ри дела, искрена молитва и 
си хапне и да благослови дома. Така топ се подготвя за годе- въздържане от всичко. Съчета- 

«Ж&АсЯИ мия празник - Рождество нВ в едно, телесният и духов-
Започнаха Коледните Христово. пият, образуват истинския
ПОСТИ Тю време иа постите не се пост.

консумират ястия от животни- Коледните пости заръошват 
* Без молитва и покаяние ски произход. Изключение се на 6 януари - Бъдни вечер’, 

постът се превръща само в сд- прави за деца, бременни жени, 11. Вцдснов

т
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Есенен крос 6 Ниш ПФД - 14 кръз: Трешнебка - Младост 0:2Мъжка регионална баскетболна лига 
изток - 8 кръг ______________ Очаквана победаШестЗагуба след загуба Левосое, 24 ноември 2012 босилеградчани осъществи- 

година. Стадион "Левосое". ха териториален превес в иг- 
Зрители - около 50. Главен рата и непрекъснато атаку- 
съдия - Владан Стойкович от ваха вратата на домакините. 
Враня. Голмайстор - Мирос- След няколко пропуснати 

Миналия уикенд в Ниш- лав Георгиев в 31 и 44 мин. положения в 31 минута Ми- 
ката крепост се проведе Жълти картони: С. Джор- рослав Георгиев вкара за 1:0,

джевич от Трешневка и М. а във финиша на първото 
Стеванович и Кръстич от полувреме същият футбо- 
Младост. Червен картон - лист удвои преднината на 
Саша Димитров от Мла- своя отбор, след като се въз- 
дост.

Младост

медали за 

АК БалканМладост (Зайчар) - Димитровград 95 : 77 (21:16; 24 : 20; 26 
: 15; 24 :26)

Димитровградските бас- ка. Главната причина за 
кетболисти претърпяха и поражението е слабата ре- 
седмата тазгодишна загу- ализация. 
ба. На мача в Зайчар само в Съставът на Димитров- петият есенен крос, която 
първата четвърт те оказаха град: Йованович 14, И. проява бе организирана от 
някаква съпротива на до- Петров 3, Ранджелов 8, Д. отбора Нишки маратон, 
макините. В края на полув- Петров, Андреев. 14, М. Сред големия брой учас- 
ремето зайчарци имаха Петров, Мишкович, Драху- тващи бяха и деветима 
достижима преднина от тинович 2, Радованович 28 
осем точки. Мачът бе ре- и Иванов 8. 
шен в третата четвърт, ко- В следващия кръг този у-

ползва от едно разбъркване 
(Босилеград): в наказателното поле на 

на Димитровград- рИСТИЧ/ Кръстич (от 88 мин. Трешневка. И през втората 
ския клуб Балкан. Глигоров), М. Стеванович, част "зелените" пропуснаха

Димитровградските със- Трайкович, Васев, Димит- да реализират няколко из- 
гато домакините стигнаха икенд Димитровград до- тезатели спечелиха общо 6 ров, Атанасов, С. Стевано- годни положения, така че 
до недостижимата разли- макинства на РТБ Бор. медала - един златен, два вич, Георгиев (от 76 мин. М. резултатът не се промени до

сребърни и три бронзови. Василев), Цветков и Спасич. края на 
г г г Трешневка: М. Джордже- И тази среща Младост за-

вич (от 25 мин. Арсич), С. върши с 10 футболисти, по- 
Алексич, Костич, Тасич, М. неже в-80 минута Саша Ди- 
Алексич, Радисавлевич, М. митров получи червен кар-

членове

мача.
В конкуренцията на моми
чета от шести клас Хелеиа

Междуокръжна волейболна дивизия 
Лесковац - VI кръг Игова зае първо място, до- 

като Александра Гигова бе 
трета. При момчетата от 
шести клас Стефан Нико- 

г' лов бе втори, а Милош 
Стоянов трети. Милица 
Стоилкова от четвърти 
клас бе втора, докато чет
въртокласникът Никола 
Миладинов зае девето мяс
то. При децата от трети 

"Младост": Георгиев, В. клас Милош Гогов зае сед- 
мо място, а в конкуренция 
на момичетата от втори 
клас Сашка Станкова бе 
седма. Второкласникът 
Андрия Иванов се класира 
на трето място.

"Зелените" одстъпиха с 

0:3 срещу "Морава Хан Таблицата след 14 кръг:
мач поб. рав. заг. гол-разл.

Владичин хан, 24 ноември 2012 година. Зала "Морава". 
Зрители около 100. Съдии: Владимир Станкович и Игор 
Пейчич от Лесковац.

точки
0 0 62:813 13 391. Пчиня
1 1 48:72. Небески ангели 14 12 37

3. Морава 14 11 1 2 59:14 34Волейболистите на зултатите в геймовете 
"Младост" загубиха три 25:23, 27:25 и 27:25. 
гейма при гостуването си 
на "Морава Хан" във Вла- Васев, М. Васев, Стоиме- 
дичин хан. Въпреки че нов, Стоянчов, Томич и 
крайният резултат говори Трайкович. 
за убедителна победа на "Морава Хан": Станисав- 
домакините, нещата на те- левич, Ковачевич, Велич- 
рена не изглеждаха така, кович, М. Станкович, Мар- 
понеже босилеградските кович, Цвейкович, Н. Стан- 
волейболисти бяха абсо- кович, Стошич и Станое-

4. Младост 
(Босилеград) 2 4 32:19 2614 8

1 4 20:13 255. Беса 13 8
3 4 28:19 246. Алакинце 14 7
0 6 31:27 247. Кондива 14 8

14 6 4 4 28:22 228. Терноци
2 7 24:34 1714 5.9. Челик

13 - 5 1 7 22:30 1610. АсД. С.
1 8 27:43 1611. Биляча 14 5

12. Младост 
(Сувойница)Баскетбол — деца 

в следващия кръг (на 1 младша възраст
лютно равностоен против- вич. 
пик, а дори пропуснаха и 
да реализират 4 решаващи декември) във Владичин 
положения за спечеляне хан "Младост" посреща 
на втория и третия гейм. "Флака" от Прешево.
Това потвърждават и ре-

1 9 20:36 1314 4
1 7 23:39 1312. Биляча 14 4

90 10 16:4113. Павловац 13 3

Катастрофална 

загуба на 

Димитровград

90 11 17:4814. Вранска баня 14 3
60 12 16:5014 215. Левосое

ПУ1.Р. 41 12 17:5614 116. Трешневка

Младите категории от ДЮШ Ристич, Л. Алексич, С. тон и бе изгонен от игра. 
Джорджевич, Стоянович и

В рамките на лигата на Н. Джорджевич. кръга са постигаатиследни-
Източна Сърбия група А де- ^л^ост заслужено спе- те резултати: Алакинце-Ле 
цата младша възраст на бас- чели побВДа ПРИ гостуване- восое 3:0, Морава - Небесни 
кетболния отбор Димит- то си на опашкаря Треш- ангели 1:2, Младост (Сувои 
ровград като гости прегьр- невка в срещата от 14 . кръг, ница) - Кондива 1:3, Биляча 

Децата старша възрастотДЮШ на Балкански победиха ка- ряха тежка загуба от съот- която на 24 ноември се игра Терноци 1:3, Беса - Вранска 
то домакини връстниците си от лесковашкия МГМ сЗ : 1. Ма- ветния съСТав на Пирот в буяновашкото село Лево- баня 4:0 и Пчиня - Челик 6:2. 
чът бе изигран в рамките на 14-ия кръг от първенството на който е ли,ер в класиране- сое. Победата щеше да бъде Срещата между Павловац и 
Лигата на ФС РИС - група юг за млади категории. В рамките то Пиротчани събраха 95, а далеч по-убедителиа, докол- Ас не е изиграна, 
на същия кръг от първенството юношите младша възраст на лпмитровградчани само 23 кото нападателите на "зеле- В последния кръг от есеп- 
Балкански победиха със служебен резултат 3 : 0 съответния точки Съставът на Димит- ните" бяха използвали попе пия полусезон (на 2 декем- 
състав на лесковашкия МГМ, които не се появи на игрището в р0ВГрад зае Трехо МЯсто, до- още някое изгодно голово ври - неделя от 13,00 ч.) Мла-
Димитровград. г като съставът на Пирот се положение пред вратата на дост посреща Биляча 113

В последния кръг от първенството и двата състава на Бал- за по-нив^шно домакините. „Пескара"
кански гостуват на Косаница в Куршумлия. Д. С. От самото начало на мача

В останалите мачове от

Две победи за състави 

на Балкански

ПАР-
А■ С.

Турнир - ревю по „малък футбол“ от 
“Мини-макси лигата”______________

Междуокръжна женска волейболна лига Ниш

Два кръга - две поражения на Цариброд
Волейболистките на Ца- димитровградчанки също ва, М. Димитрова, Й- 4^ 

риброд претърпяха пора- бяха домакини, по-успе- мова, М. АнтанасиевиЧ/
„„__„„ „ жение на домашен терен шен от тях бе вторият със- Божнлович, С. Станко

Миналия П-^в^шпр^гра „ дн_м лигата» от втория състав на ииш- тав на нишкия Милеиуим. И. Стоянович и С. МаР
Учаота^НздТоО1еца от Пирот и Димитровград родени от ™я Студент с 0 : 3 (10 : 25; Цариброд загуби всичките ва. уГ
2001 до 7005 година. Във всичките мачове доминираха децата 15 : 2о; 7:25). Срещата бе от три се га -19 : 25; 17: 25; 23 : В третия кръ! а ца
от Димитровград което подсказва, че тук има много талан- първия кръг на нървен- 25. кенд Цариброд гос ;
тливи за футбод момчета, с които сериозно се работи. ството. В състава па Цариброд пишкия отоор Ас. дС-

к А-С. Във втория кръг, в който бяха: М. Колева, М. Мипе-

Домакините много 

по-успешни
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ШШТ^ Щ МЕМОК1АМ_____ ______________ ___

Любомир Миланов - 

исполинът на числата

Земеделски бюлетин_________

ВйКИЯйй!В|ГН1
а ценности, неговата дъщеря и 
| сина, и материалните блага, 
Я които създаде с двете си жи- 
3 лави забърдски ръце....

И в училището и в живота 
бе точен и организиран, и 
въпреки че боравеше със 
сложни уравнения... той бе 
простосърдечен,

М ве и минуси, в дейността си 
отчиташе само плюсове ... 
Състезателите по математи
ка от неговото училище 

С наги бяха общински, но и ре
публикански първенци...

Никой не знаеше как на
мира толкова време за всич
ко: той е автор и на няколко 

ЩШ! Щ книги: монографията "Ра- 
дейна", сборника с матема- 

- §Н{тпческп главоломки "Инте- 
|| ресна математика", "Систе- 

. ”] V 1 ми па числа и числата"...
. | ■ Издаде и стихосбирка, пос- 

и> встена на родния му край,
я? който много обичаше и чес- 

ШятЯШща хо посещаваше... 
и сърцето си най-хубавите Поклон пред светлия му 
семена, от които израстват лик и Дел0- 
много поколения млади хо
ра, закърмени с любов към 
числата, но и към човешките

Тези дни тихо, но достой
но си замина от този свят т §*и
Любомир Миланов, препо- ИйТмУВ
давател по математика... :ш *

I аА ц^ г ,у г или както го наричаше него-
вият приятел Петър Геров - 
исполинът на числата...- : йЙ! 4^'=’-ж
на. Тук и в Смиловци завър- “ТГТтг иК 
шва основно училище, гим- 
назия в Димитровград, а По- ?ЯнНВ1
лувисше педагогическо учи- 
лище в Ниш. Задочно завър- ша; 
шва Електротехнически фа- Ек 
култет в гр. Чачак. Работи ка- |||!

АЙДО
Ш със плюсо-

иза декември '-Ц. . «с
ви-

«-*-
|Ш|

А';’

За селското стопанство декември е преходен месец от есен
та към зимата. Характерно е трайно понижаване на темпера-

то преподавател по матема
тика в основното училище в 

турите, така че средните денонощни температури отбелязват село Корбово, край Кладово. 
отрицателни стойности. Но за стопаните няма „мъртво вре- След това идва в гр. Ниш и 
ме . Спазването па агротехническите изисквания донася доб- работи в основните училища 
ри добиви и заради това земеделците трябва да ги прилагат "Чегар" и "Добросав Йова- 
през цялата година, включвайки и зимния период. нович Станко"; гкъдето два

мандата е и директор. Носи
тел на званието педагогичес-

Ш

ш
Растениевъдство

В зависимост от метеорологичните условия, през послед
ния месец от годината се извършва дълбока оран с цел да се 
подготвят площите за сеитба на пролетни култури - цареви
ца, ечемик, овес, слънчоглед и др. Това оказва важно значение 
за борбата срещу плевелите. Поради ниските температури 
голяма е опасността от измръзване в недобре вкоренилите се 
есенни посеви. Затова се предприемат мерки за спегозадър- 
жане и отвеждане па застояли води.

Особено внимание се обръща върху съхраняването на пше
ницата и царевицата в складовете, както и на другите зърне
но-житни и зърнено-бобови култури. През декември се из
вършва ремонт па селскостопанската техника.

Зеленчукозо производство
В парниците и култивационннте съоръжения започва за

реждането с оборски тор. В благоприятните за работа дии се 
приготвя почвената смес, която ще се ползва за разсаждаие. В 
оранжериите се засяват моркови и се покриват с тънък слой 
от прегорял оборски тор.

Градините трябва да се почистят от растителни остатъци 
на късните зеленчуци и да се наторят със суперфосфат и ка
лиеви торове. В топло и сухо време за сезона, когато почвата 
не е замръзнала, може да се засади лук.

Овощарство
Според метеорологичната статистика овощните дръвчета 

в този месец преминават в състояние на относителен зимен 
покой. Благоприятните дни се използват за зимни резитби, а 
при слънчеви дни трябва да продължат зимните пръскания 
срещу болесгпте и вредителите. Прилага се 2% бордолезов 
разтвор срещу гъбните болести. Това особено важи за 
ябълките и крушите. Механично се отстранят гнездата па 
листогризещйте гъсеници, яйцата па пръстепотворката и др. 
Трябва да се предпазят и младите овощни дръвчета, особено 
от зайци. Засаждането па овощпята в младите насаждения 
може да продължи до първото по-трайио замръзване на поч
вата.

■ ш
редица другики съветник и 

признания.
Целия си живот посвеща

ва на трите образа на лю
бовта: просветното дело, се
мейството, труда... Тук от
кроява и засява от знанията

Денко Рангелов

Осведомяваме роднини и приятели, че на 14 поемврп 2012 г. почина, а на 15-ти бе 
погребан в гробищата в Долна Врежина в Ниш, нашият мил

Г1Г ! ЛЮБОМИР
МИЛАНОВ

преподавател по математика

Любовта и топлината, която всеотдайно ни раздаваше, ще ни сгрява докато сме жи
ви! Бе и ще останеш нашата опора и гордост, сила и закрила!

Лека ти пръст, ще те пазим от забрава дълбоко в сърцата си !

Опечалени: съпругата Божидар 
дъщерята Биляна, синът Драган, снахата Миломирка и внуците Никола и Яка,

нко

Скръбна вест

На 21 ноември почина нашият мил ба
ща, дядо п прадядо' ■'

Възпоменание

На 6 декември ще се навършат ДЕСЕТ 
ГОДИНИ ст смъртта нЯ нашия мил съпруг

Лозарство
Лозовите растения са в състояние па покой, По когато вре

мето е подходящо, извършват се основните обработки - от
водняване на площите, подравняваме на терените за младо 
лозе и ремонтиране на конструкциите в лозето. Преди основ
ната обработка насажденията се торят с минерални торове. В 
някои райони, където има опасност от измръзване, лозарите 
палят слама или димни купчини. Това е периодът за събира
не и приготвяне на резниците за подготовка на посадъчния 
материал.

ЗИНОВЙ СПАСОВ 
(1920 - 2012)

от Белут ВАСИЛ ИВАНОВ 
от с. Желгоша

С обич и признателност се пркеланяме 
пред светлата тн памет! Вечно ще па
зим от забрава хубавите спомени за 

теб.
Благодарим ти за всичкс! Почивай в 

мир!

Пчеларство
За да отстранят някои евентуални нередности след зазимя

ването на пчелните семейства, пчеларите трябва от време па 
време да преглеждат пчелина. Сериозна опасност за живота 
на пчелите е обезпокояването ка кълбото, причинено от жи
вотни, хора, прерозпи средства, ст мишки в гнездото и ниски 
клони на дърветатй. При евентуално падане на обилни снего
валежи се почиства предната страна на кошерите, както и 
входовете им. През зимата се ремонтира старият и подготвя 
нов инвентар или цялата постройка в пчелина.

-Времето минава, но спомените остават за
винаги!

Твоите най-лишк 
Вщпщп, Мирослав и Г.гица

Опечал::::/: дъщерите, хтевеаи, внуците 
/: правнуците

Петър Виденов'
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Сензационално, сензационално, 
невъзможно донедавно?
С лъжица в паница, чака се в редица:

Пазарлък
джабалък!

Здравейте, уважаеми 
читатели!

Много е важно сега да ви Печали ли се 

од слънцето?
сО
о
X кажа, че това е началото на 

единственото литернет 
шоу Маймунско А!

Абсолютно задължител
но е обаче, да не ме питате 
какво означава Маймунско 
А, ...защото, ...защото:

а;а:
За опинци и навоща 2%
За рогове и копита 3%
За препредени кълчища 4%
За проклети и поети 5%
За национални съвети 6%
За дувачи и пушачи 1%
За кръчмари остарели 3%
За пенсионери и сакати 1%
За задушница на умрели 2%
На доживотно залетели 3%
На рабош и в тетрадка 4%
На ретардирани комити 2% 
Спестовна книжка под мишка 6% 
С банков чек „на почек" 6%
С шофьорска женска книжка 6%
С америкен картичка-ичка 260% 
С „ГОТО(ВИНА)"... 260,000% 
Европейски театрално 
Кардинално аморално 
Пазарлък - мизерлък! Язък!

й

Йедно време се говореше дека 
и у нащо полье че напрайе слън
чев парк. Преди годину-две се 

Маймунско А е една ГОВОрИше да че прокаран) ауто-
буквичка - @, ПуТ и це плате дебело за ньиве-

с огромно влияние върху 
всички останали;

Маймунско А така за
върта нещата, че ти винаги Печалба од детелину, морузу и 
си щастлив и целият свят е

§
й
X
Р

СО
ок много малка

те и ливадете що че гьи узну за 
путат. И я се, ядан, зарадува.

пченицу нема, ама ако мине ау- 
ВИмТймунскоБ А никога не топутът - че падну убаве парице. На мою несрекьу путат мину од
изпада в нервна криза; другуту страну, другьи узоше паре, а на мене ми остаде да се но-

В случай на провал, дам дека йедън дън нещо че мине през мою ньиву. Некойи узоше 
мертТгмб^илкГпърже- "°Ре за ™ье- «екойи исекоше горуту, узоше паре за дървата
ни картофи и психотера- 
певт!

па искараше паре и за землюту.
Чето по весниците кво пише и слуша кво се говори. Никой нищо 

не знайе и я запърти у опщинуту. Теквая и теквая работа, кво че 
ми ви кажете. А там и комшията, слуша кво питуйем. Све чу.

- Ма излъгали су те, деда Манчо, ко мънечко дете. А службени-

Маймунско А е огромна 
торта..., но пък от друга 
страна (възмутено), от сме
таната се дебелее!

Маймунско А не е при- кът у опщинуту ми нажмикуйе. 
казка за Лека нощ, въпре- Има тука нещо, йедън подлъжкуйе, а друг нажмикуйе. Върну 

се дом. На юутре дън по радийото слушам комшията дал оглас - 
купуйе ньиве и ливаде у польето. „Закво су му, дъртляк, кой че 
му гьи работи?" - дърдори жена ми.

Е, па, я знам за кво че су му! 1/1 ньу разказа.
- Ка продадемо наще ливаде и ни че се обогатимо - реко ньу.
- Кой че купи наще ливаде и ньиве ка су свете у сенкьу, свете у 

мунско А не ви е братов- Кпай на польето. Само дивете свинье ньи се радую, понеже одмо
ГаГвл^бГ в1еГаКз°"що - ™руту улазе и беру ни морузуту.
не и в ...него! Я узо артию, напрани списък на имотът и кво излезе - само иед-

Т.е. Маймунско А е и 
мъж, и жена!

И изобщо, драги литер
нет читатели, Маймунско 
А е най-подходящото не
що за кризата, от която ту 
излизаме, ту влизаме!

ки че не е изключено да 
заспите.

Маймунско А е и няка
къв стих, и някаква визия, 
но това е нещо толкова не
разбираемо, колкото и са
мото заглавие - @!

Много е важно, че Май

на ньива късветна, у сред на польето, ама мънечка.
- Дай, реко, жено, оглас у радиото да менявам имотат за некой 

кой йе у польето.
- И кой че ти се яви. Иди купуй, ако имаш паре, ако немаш, седи 

си мирно.
И седо си мирно, па нищо от печалбу.
А ако йе ония що нажмикува од опщинуту прав, с комшиюту се 

договоримо да скутамо слънцето - па нека прайе после струю и не
ка богатею. „Паре се скуташе, та слънцето да не може да се скута, 
я гледе! Ние немамо корис, ама ни они нема да имаю печалбу.

не
те!***

Каква е разликата между 
истинската любов и хер
песа?
Херпесът е завинаги.

***
Камилата може да не 
пие две седмици.
Лесно й е, като пие само 
вода!

***
Иванчо пита баща си:
- Тате, 
приятели ли са или вра
гове?
- Зависи, защо?
- Ами кацнаха и взеха ба-

Щом децата почнат да 
живеят отделно от роди
телите си и за своя смет
ка, те започват да разби
рат, че не са най-умните, 
а техните родители не са 
най-глупавите.

Най-краткият виц за Ти- 
таник - „БЪЛБУК“.

Вчера се запали сградата 
на Данъчната служба. 
Хората помагаха кой с 
каквото може... 
бензин, кой с дърва...

извънземните

ба.
- Аа, приятели са... прия
тели!***

Съдията казва на обви
няемия, който е осъден 
на 115 години затвор:
- Не се отчайвайте! Ние 
не сме бюрократи - ще 
излежите колкото може-

***
Жена казва на мъжа си:
- Много работиш напос
ледък. Чак и насън ви
каш секретарката си.кой с
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