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Кощуница се срещна с Путин 6 Санкт Петербург Уредба на правителството на Сърбия |

Съгласни становища 

за Косово и Метохия Формирана Служба 

и човешки и 

малциапвени крава
След като престана да съществува държавната общност || 

Сърбия и Черна гора, а с нея и Министерството за човешки и Щ 
малцинствени права, правителството на Сърбия прие Уредба Щ 
и формира Служба за човешки и малцинствени права. Служ- II 
бата е на правителството и ще има повече задължения: ще се И 
старае за защитата и укрепването на човешките и малцинстве- 8 
ни права, съгласуването на домашните документи с междуна- §| 
родните договори и документи в тази област, за положението !§ 
на малцинствата в Сърбия и за осъществяване на правата им, |] 
установяването на връзки на малцинствата с държавите май- §] 
ки. Ще води сметка за това как се осъществяват компетенции- 8 
те на националните съвети на малцинствата, като предлага на 
Министерството за финанси да отпуска средства за работа на 
НС, както и средства за реализиране на проекти от страна на 
НС. Освен това Службата ще представлява Сърбия пред 
Европейския съд за човешки права.

Службата, както се подчертава в Уредбата, ще се ръководи й 
от директор, който ще се избира от правителството с мандат Ш

В.Б.
СЪРДЕЧНА СРЕЩА:
Премиерът Воислав Кощуница и президентът Владимир Путин от пет години.

Премиерът на Сърбия Воис- Сърбия”, каза Кощуница пред дентът на Русия разговаряли и 
лав Кощуница присъства на журналисти.
Десетия международен иконо
мически форум в Санкт Петер- вен глава той припомнил, че триалното производство, енер- 
бург. След срещата си с прези- до решение за статуса на юж- гетиката и инфраструктурата, 
дента на Русия Владимир Пу- ната сръбска покрайнина тряб- “Сърбия е заинтересована за 

минис- ва да се дойде чрез уважаване чуждестранни инвестиции в

Утре 6 Ниш ще заседава 
Националният съвет

за разширяване на сътрудни- 
В разговор с руския държа- чеството в областта на индус-

Герб и знаме на 

малцинството
сръбскияттин,

тър-председател заяви, че ста- на принципите от международ- стопанството си и понеже Ру- 
новищата на Белград и Москва ното право. “Доколкото жела- сия е най-важният й външно- 
за начина на решаването на ем мир и стабилност не само търговски партньор, вратите 
статуса на Косово и Метохия на Балканите, но и в Европа и за руски фирми са отворени”,

света, не трябва да съществу- подчерта Воислав Кощуница.
Договорено е да се възобно-

са почти еднакви.
“В много неща се съвпадат ват разлики в прилагането на 

принципиалните становища на тези принципи”, добави Кощу- ви работата на междуправи- 
президента Путин и станови- ница.

Утре от 12 часа в помеще- нея) най-доброто предложе
нията на Издателство “Брат- ние. Окончателно решение 
ство” в Ниш ще се проведе обаче трябва да вземе Нацио- 
заседание на Националния налният съвет.

^ _ съвет на българското мал- Ако предложеното реше-
И<~^ Д--С >■ ш цинство в Сърбия. Основна ние бъде прието, българско

то тема ще бъде приемането на то малцинство ще бъде пето-
ии Днес 6 Горна Лиси на решение за герб и знаме на то, което се сдобива с герб и
Г №% ДД И Д ад И И ■■■ФЬ ~------------------Г-------------------------- малцинството. знаме, след като отличител-

ИОНИЦОТД IIII* вил АА След като при първия кон- ни знаци получиха унгарско-
■ ШЯяя Жв ■ ЧЙЯ I ООМ Л II 1_ курс комисията отхвърли то, хърватското, бошняшко-

® ___ ИМ всички предложения като не- то и буньевското малцин-
|%^Д Ц 0Ш ^1Т ((-' г\ съответни, той бе повторен и ство.

40^^10ф| ||^| Щ0 Щ | Щтр. .')) комисията е избрала (според

полицаи

телствсната комисия за сът-
Сръбският премиер и прези- рудничество.щата, за които се застъпва

И 1:дмитровград

в10®§11Г§11Представители на пограничната полиция към МВР на 
Сърбия преди броени дни превзеха казармата в Димит
ровград, както и 5 гранични застави в Димитровградско.
По време на превземанането на длъжността в димитров
градската казарма на представителите на 23-я граничен 
батальон, който досега охраняваше границата, благода
риха комендантът на Щаба за превземане на охраната на 
държавната граница към МВР на Сърбия Милан Спарич и 
пратеникът на Генералния щаб на Войската на СЧГ Горан 

Сорог.
23-ят граничен батальон ще бъде Ц111|М>0§|0

разформиран в най-скоро време. Поли-
цията етапно ще превзема охраняване- |§ ЦС1НОНОуА
то иа границата между Сърбия и Бъл
гария. Б. Д.

(Стр. 6)

Реставриран е трови 

на Свети Сава __<«
183К 0350-Х838

Фотоархив: Едно от предишните заседания(Стр. 10) Националния съвет''77035 0 "X X 3 б 6*4



(!6 центъра т вниманието

Живко Кирилов за рудните залежи в Босилеградско
2 Е^Ш=^НгС-г1»л>--------- 1й юни ЙбА' Нщ

Националният съвет на 
словашкото ллалцинство Общината “лежи” на богатство
Проблеми със 

собствените и 

фамилни имена

бяха откарани около 10 тона (у 
ластра и чрез сепариране е у, 
върдено присъствието на щ 
чителмо количество злато и 
други благородни метали, при 
помня Кирилов и пояснява, че 
преди векове имало рудници иа 
злато на повече места в тези се
ла. -Съществува, смята той 
икономическа оправдаемост 
откриване на мина, понеже след 
отделянето на благородните 
метали, пясъка ще може да се 
ползва за строителен материал.

На много места в общината 
има декоративен камък, който 
се ползва в строителството. На
шият събеседник казва, че запа
си са утвърдени от местността 
Воденици край Босилеград към 
Долна Лисина, в Гложие, Пло
ча, Доганица и Ярешник. По по
соката Зли дол-Ярешник-Назъ- 
рица на дължина от около 6 ки
лометра има черен амфиболит, 
който е твърде лесен за обра
ботка.

Този бивш работник на Тео- 
завод” и на някогашното боси- 

предприятие 
“Кварц” няма обяснение защо 
Сърбия внася графит, когато ут
върдените досега резерви на то
зи минерал в Гложие, Паралово 
и Долна Любата възлизат на 204 
709 тона. Подчертава, че регис
трираните запаси са много по
вече и че изследванията трябва 
да продължат.

Кварцовите запаси също

Дали ще бъде открита мина 
за експлоатиране па олово и 

. цинк в Караманица и дали ру
да рство го ще бъде един от шан
совете за развитие ма икономи
чески изостаналата Босилег- 
радска община е въпрос, който 
напоследък привлича внимани
ето на обществеността. Той е 
по-акгуалсн като се има пред
вид, че за по-нататъшното из
следване па оловно-цинковите 
находища и за откриване на ми
на в с. Караманица са заинтере
совани две фирми от Русия и ед
на от Канада. По-освсдомсни- 
тс, сред които и Живко Кири
лов, пенсионер от Босилеград и 
един от учасницитс в досегаш
ните изследвания на руди и ми
нерали в общината, смятат, че 
общината “лежи на рудно бо
гатство”, а че всичко друго за
виси от договорите на заинте
ресованите страни и от иконо
мическите интереси на Сърбия.

- Доказаните досега запаси 
на оловно-цинкова руда в мери
те на Горно и Долно Тлъмино,
Доганица и Караманица възли
зат на Ю 275 500 тона, докато 
количеството на регистрирани
те залежи, които изследваха 
“Геозавод”, РТБ Бор и “Трепча” 
е далеч по-голямо. На някои 
места съдържанието на метала 
е и до 18 процента, което показ
ва, че има оправдаемост за от
криване на мина, казва Живко 
Кирилов и подчертава, че в мес
тността Подвирове, където ми
ната е закрита преди тридесети
на години поради екстензивен няма никаква полза от то- 
начин на експлоатиране, са ут- ва богатство, констатира 
върдени резерви от 432 179 то- Кирилов. 
на. Богатството тук само е на-

Неотдавна Националният 
съвет на словашкото нацио
нално малцинство констати
рал, че при вписване на ново
родените в гражданския ре
гистър се явяват “определени 
проблеми в реализация на 
правата на собствено и фа
милно име, т.е. на свободен 
избор на имена в унисон с 
писмото и ортографията на 
словашкия език.

Особен проблем представ
лява нееластичната употре
ба на кирилицата, поради ко
ето оригиналните словашки 
имена се деформират до не- 
разпознаване. Така изкриве
ните имена и фамилии “мас
кират” словашкото потекло и 
комплицират комуникацията 
с органите и институциите в 
страната и чужбина”.

Националният съвет на 
словаците изтъква,”че тази 
практика е неприемлива от 
гледна точка на гарантиране 
правата 
както в домашното законода
телство, така и с Хартата за 
човешките и малцинствени 
права и свободи, а и със Зако
на за служебна употреба на

езика и писмото. Правото на 
собствено име и фамилия 
според Рамковата конвенция 
за защита па националните 
малцинства е фундаментално 
човешко и малцинствено пра
во."

Националният съвет на 
словашкото малцинство на
помня, че процедурата за ко
рекция на личните и фамилни 
имена е комплицирана и скъ
па, а същевременно в проти
вовес с международните 
стандарти. Затова се търси от 
всички съответни институции 
в държавата да превземат оп
ределени мерки в тази насока.

И докато словашкото мал
цинство реагира и търси ре
шение, българското малцин
ство и занапред е принудено 
женските фамилни имена да 
пише без буквата “а” накрая 
— Елена Ташков(а), Невена 
Алексов(а)...Онова, което е 
още по-загрижаващо е фак
тът, че дори и преподаватели
те по български в училищата 
не ползват това нито в писа
ната, нито в устната реч. За
що?

пипано и съм убеден, че оня 
който реши да открие мина ня
ма да се разкас.

13 Босилегардско са открити 
и утвърдени запаси и на други 
руди. Кирилов казва, че в селата 
под Църноок - в Бресница, Бис
тър, Църнощица и Дукат, са на
мерени руди на волфрам, който 
се използва в електрониката и 
електротехниката, но че изслед
ванията не са завършени.

- Специалисти на “Геозавод” 
правиха изследвания и откриха 
запаси на злато в селата Ресен и 
Извор. Преди години от Ресен

леградско

Мината за олово и цинк 
“Благодат ” официално се 
намира в Крива фея, но га
лериите откъдето се копае 
рудата се намират в земна
та утроба на Босилеградска
община. Този въпрос *никой привличат внимание на специа- 
не повдига ” и общината листите. От 1977 до 1991 година

ги експлоатираше “Електробос- 
на” от Яйце, която, както казва 
Кирилов, е откарала около 150 
000 тона. Но, пояснява той, ут-

на малцинствата

А.Т.

, върдените резерви са много 
I по-големи - около 10 милионанкета сред босилеградските абитуриенти : .У
I тона, и то първо и второ качес

тво. На места съдържанието на 
кварца е до 99,9 %.

Кирилов е убеден, че и фос 
фатите в Лисина, които с годи 
ни предизвикват интерес у спе 
циалистите и плановиците 
Сърбия, представляват значи 
телен развоен потенциал за об 
щината.

-Докато Сърбия внася “пя 
сък” от чужбина, утвърдените 
висококачествени фосфатни за 
паси възлизат на 82 422 139 то
на. Откритите обаче резерви са 
много по-големи 
милиона тона. Фосфати има по 
посоката Долна Лисина-Гло- 
жие до долнолюбатската маха
ла Кози дол, след това в Пара
лово, Райчиловски рид, Буцале- 
во, Зли дол и Бранковци.

За фосфатите в Лисина, кои 
то бяха експлоатирани пред11

четири десетилетия- 
досега бяха заинтересовани
колко фирми, сред които 
“Зорка” от Шабац и РТБ Бор, но 
до откриване на мина не 
стигна. Една от причините е, 
за тази цел и за защитата 
околната среда са нужни г ^ 
ми средства, които Сърбия в 
гашните условия едва ли м 
да подсигури. „

На въпроса на кои р>Д
преДИМСоТтВго»»'

Искат да следват в България
Накъде да тръгнат след средното си образование е дилемата, пред която са изправени аби
туриентите на босилеградската гимназия. Това беше поводът да ги попитаме какво те 
мислят по въпроса.

Павлина Борски: - Же
ланието ми е да следвам 
балканистика в Софий
ския университет. Още 
от малка мечтая да ста
на учителка. Любовта 
ми към тази професия 
идва от моите деди и ба
би, които са били учите
ли.

Ана Иванова: - Желая да следвам ико
номика в Белградския университет. 
Вече няколко месеца сериозно се под
готвям за кандидат-студентския из
пит. Наясно съм, че конкуренцията 
ще бъде много силна, но не се обезку
ражавам. Пълна съм отличничка и се 
надявам добре да мина на приемния 
и да постигна целта си.

200около

Марян Станкович: - Възнамеря
вам да запиша социология или 
някой факултет от областта на 
обществените науки в Бълга
рия. Надявам се резултатът ми 
от кандидат-студентския изпит 
да бъде положителен и да про
дължа образованието си в ня
кой от ВУЗ-овете в България.

Мартин Чипев: - Планирам да след
вам във Факултета по начална педа
гогика в Софийския или в Благоев
градския университет. Избрах тази 
професия, понеже много обичам де
цата. Сериозно ще се подготвям за 
кандидат-студентския изпит и се на
дявам от тази есен да стана студент.

повече от

Тияна Божилова: - Желанието 
ми е да следвам журналистика в 
Софийския или в някой друг 
университет в България. Още от 
малка си мечтая за тази профе
сия, защото смятам, че журна
листите винаги ще могат да си 
намерят работа. Като алтернати
ва на журналистиката избрах 
икономиката.

Драгана Костадинова: - Бих 
желала да следвам във фа
култета по археология в Со
фия. Просто обичам да пъ
тувам и да изследвам стари
ни. Средното си образова
ние завърших с отличен ус
пех, а вече сериозно се под
готвям за кандидат-студен
тския изпит.

л
минерали дава 
експлоатиране Кирилов

виси от потреби'ря, че всичко за 
те на пазара и интересите на в11'
веститорите. „ 0г

- Сега най-голям ша^ар'а,мг
а. криване на мина има в 

ница, убеден е тон.“Ч В*
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в Босилеград е открит офис за 
жалби на гражданите Срещи на студенти и преподаватели от В. Търново 

и Ниш

Контрол върху 

работата на 

институциите *

От 25 до 28 май тази 
във Велико Търново гостуваха 
студенти и преподаватели от 
Университета в град Ниш. То
ва е третата поредна размяна, 
в която участват представите
ли на двата университета. 30 
студенти и 8 преподаватели 
имаха възможност да се вклю
чат в Майските дни, организи
рани от Филологическия фа
култет на Великотърновския 
университет. Празничната об
становка в старопрестолния 
град се сливаше с веселието на 
абитуриентските балове и на 
фолклорния фестивал, а звукът 
на камбаните на хълма Царе
вец всяка вечер известяваше за 
началото на програмата “Звук 
и светлина” — да се върнем 
към онези мигове от история
та, да си припомним минало
то, за да можем да се надяваме 
на утрешния ден.

В работната програма на 
поредната среща освен лекции 
и промоция на сборника “Свое 
и чуждо в културата на българи 
и сърби”, организаторите от 
катедра “Славистика” изнена
даха приятно своите гости с ху
мористична артистична прог
рама на студентите по тексто
ве на славянски писатели. Раз
бира се галериите, Самовод- 
ската чаршия, улица “Гурко”,

година
След решението на Общинската 

скупщина в сградата на местното са
моуправление в Босилеград е открита 
канцелария за оплаквания и жалби на 
гражданите. Сега те - гражданите, 
могат да се произнесат ако не са до
волни от работата на общинските и 
републикански институции и служби 
общината. Вера Костадинова, юрист 
в офиса, казва, че местното 
равление се стреми да бъде истински 
“сервиз на гражданите”.

- В офиса идват хора, които имат 
забележки или възражения във връзка 
с работата на общинските или репуб
ликански институции и служби, или 
пък към отделни техни служители, 
казва Костадинова и пояснява, че за
дължително се изготвя протокол, кой
то се предоставя на Комисията за жалби и оплаквания при ОС 
или на съответни републикански органи. Общинската

републикански органи сетне се произнасят по спорните въп-

ще

в

самоуп-

хълмът Царевец и многоброй- тайности, във вихъра на диско- 
ните храмове и музеи на Вели- теките и чара на механите; по 
ко Търново, бяха част от кул- оживените паркове и по алеите 
турната програма, както и по- на влюбените; из сокаците и за- 
сещението на Арбанаси, с Кон- тънтените краища, където оча-
станцалиевата къща и църква- рованието дели мегдан с разо- 
та “Рождество Христово”. чарованието, но и двете неща 

Доайенът на срещата, гос- са част от нашия живот, а той е 
подин Ганчо Савов, един от такъв, какъвто ние си го напра- 
най-големите познавачи и пре- вим. Сигурен съм, че видяното 
водачи от и на сръбски език, дълго време ще вълнува с топ-

Вера Костадинова

комисия
или
роси. предизвика истинско удивле- лотата и сърдечността, с маги- 

ние с данните, които изнесе за ята на средновековната прес- 
двудомните писатели, за тези толнина и с усмивките на нови- 
големи интелектуалци, които те приятелства. На срещата в 
са вградили сенките си в теме- Деканата на Филологическия 
лите на духовните мостове на факултет между другото казах: 
нашите два народа. “наши и наши”, и не мисля, че

Както и при всяко гостуване сбърках — така чувствам неща- 
и този път най-хубавите неща, та от двете страни на тази 
които се случиха, бяха новите странна граница. Много бих 
приятелства. Търновските сту- искал и колегите и студентите 
денти показваха с разбираема ми да се чувстват така. 
гордост своя град и въвеждаха 
гостите си в скритите му по-

В офиса гражданите могат да получат и безплатна юридичес
ка помощ, когато възнамеряват да предоставят искове, молби и 
други представки към службите в общинското управление.

П.Л.Р.

Димитровград: Промени в

Христо Бонджолов

Проекти за развитие на селски туризъм в Босилеградско

Шанс за 

оживяване на 

селата

Общините Босилеград и Търговище са ка- 
дидатствали с проект от областта на 
туризма пред Европейската агенция за 
реконструкция, но тя не е приела да го 
финансира. В момента се чака решение
то за трансграничния проект, който 
Босилеградска община е изготвила с об
щина Дупница в България.

От "Стара чешма" ще бъдат реконструирани 
пътища към Пъртопопинци, Бребевница и Сават

Босилеградска община е включена в проекта риболов. Селата в Босилеградско притежават 
“Обучение на жителите на Ябланишки и Пчии- изключителни църкви, които също са атрактив- 
ски окръг за развитие на селски туризъм”, кой- ни за туристите. Вече има петнадесетина души 
то се финансира от Европейската агенция за ре- от Горна Лисина, Долна Любата и Босилеград, 
конструкция. Стойността на проекта, чиято ре- които са заинтересовани да се занимават със 
ализация започна в началото на годината и ще селски туризъм. Те разполагат с почти идеални 
продължило I ноември т. г. е 120 000 евро. Пок- условия за престой на туристи и остава един- 
рай организирането на редица семинари, в рам- ствено заедно да намирам начини да привлечем 
китс на проекта изявени специалисти ще посе- гости.
щават селските домакинства и на практика ще Дпмитриевич се срещна и с кмета Владимир 
им предават опити в създаването на иеобходи- Захариев. Те обсъдиха възможностите за 
ми условия за развитието на този вид туризъм, включване на общината в развитието на сел- 
На семинарите, първия от които ще се проведе ския туризъм. Захариев подчерта, че вече са оп- 
днес в Босилеград, лекции за развитието на сел- ределени лица, които имат за задача да събират 
ския туризъм като една от възможностите за данни и да промовират туристическите потен- 
икономическо оживяване на изостаналите села циали на Босилеградско. 
в Босилеградско, ще изнесат професори 
от Факултета по туризъм в Белград и дру
ги изявени специалисти в тази област.

- В Босилеградско съществуват идеал
ни условия за развитие на селски туризъм, 
каза Слободан Димитриевич, координа
тор на проекта, който тези дни посети Бо
силеградско. Вашето краище разполага с 
прекрасна планинска природа, която 
предлага идеални условия за излети, лов и

Тъй като наскоро би тряб-Общинският съвет в Димит
ровград неотдавна разисква вало да започне асфалтиране 
върху определени промени в на отсечката от регионалния 
комуналната програма. Съ- път от Долни Криводол до 
ветниците се съгласиха повече моста на Каменичка река в 
активности да бъдат реализи- Изатовци, отсечката от моста 
рани върху местните пътища в до село Сенокос и по-нататък 
общината.

Приоритет се дава на след- бъде уредена с местни сред
ните пътни насоки; Боровско ства. Също цялостно ще бъдат

от Пога-

до местността Изворище ще

поле - село Борово - Скървени- строени отсечките
разполагаемите новски манастир до Драговита 

средства. Пътя от Пъртопо- и от Тръиски Одоровци до Ку- 
пинските воденици до село са врана.
Пъртопопинци ще строи “Ко- 
муналац” със сопствеии сред- та на покрива на Центъра за 
ства, както и пътя от Пъртопо- култура е прието сега само да 
пинските воденици до Мъзгош се направи проект за това. Ва- 
и Бребевница. дата от млина до устието в Ни-

Участъка от езерото Сават шава ще бъде почистена, но 
до споменатите воденици съ- няма да се чисти участъкът, 
Що ще строи “Комуналац”, ка- който минава през двора на 
то горивото и маслото ще му ГИД. 
се наваксат.

ца съгласно
П.Л.Р.

Във връзка с реконструкция-

Понеже вече е готов проек- 
Паралелният с магистрал- тът за реконструкция на улич

ното шосе път от Димитров- ното осветление в града, за ре- 
гРад до Градинье ще бъде ос- ализацията му се предвиждала 
пособен за движение и ще бъде бъдат взети средства за сметка 
застлан със стърготини от ас- на градските гробища и депо- 
фалт. нията. А.Т.

Заедно с представители на другите 
общини в Пчински окръг и тези от Бо- у 
силеградско ще посетят Републикан
ския преглед на туристическите орга
низации "Златни ръце”, който през у- 
икеноа ще се състои във Вършац. с. Извор - една от потенциалните 

туристически дестилации



Оди Рен:Първанов пред участниците 

на Международната 

писателска среща
България и Румъния 

се борят срещу
ТЩПШ6

България е мост, по който 
античната цивилизация преми
нава към Европа, от хилядоле
тия насам ние сме една от люл
ките на човешката цивилиза
ция. Това каза президентът Ге
орги Първанов в словото си 
пред участниците в Междуна- 
ордната
“Силата и слабостта на думите 
в диалога с глобализиращия се 
свят”. Президентът посочи, че 
България е наследила култур
но-историческите ценности на 
различни древни цивилизации, 
върху чпито основи е изградена 
съвременна Европа.

Съвременният глобализи- 
ращ се и взанмнозавсим свят 
изисква интензивен диалог не участниците в международната писателска среща 
само на най-общо цивилизаци- 
онно равнище, но и между от
делните личности, особено 
между творци, каза президен
тът Първанов. По думите му 
диалогът е възможно най-пло
дотворната стратегия за мира 
и развитието. Той изрази на
дежда това да се разбере от все 
повече политици, държавници

Докладът на Европейската комисия за напредъка на България 
и Румъния в подогоговката им за членство в Европейския съюз 
трябва да бъде представен пред Бундестага през септември, зая
ви еврокомисарят по разширяването Оли Рен в интервю за гер
манския в. “Франкфуртер алгемайне цайтунг”.

“Правителствата на двете страни полагат много усилия 
борбата срещу корупцията и организираната престъпност, но 
пие сме наясно, че за половин година те няма да успеят напълно 
да се справят с това”, каза Рен. Според еврокомисаря разширя
ването на ЕС е достигнало критична точка. По думите му ЕС 
трябва да вземе под внимание нарастващото безпокойство на 
своите граждани о г загубването на работни места.

в

писателска среща

Либийският съд 

насрочи следващото; 
заседание на 20 юни

Президентът Георги Първанов говори пред

и лидери, от които зависи съд- Съюзът на българските писа- 
бата на съвременния свят.

Президентът Георги Първа
нов е патрон на тазгодишната Уилям Мередит, САЩ; Кло- 
писателска среща. Форумът дин Елф, Франция; Ян Бру- 
стартира в понеделник и ще щейн, Русия; Чингз Айтматов, 
продължи до края на седмица- Киргизия; Мануел Муньос 
та. Организатор на форума е Идалго, Испания и др.

тели.
На второ заседание в Триполи по новото дело за епидемия

та от СПИН в Бенгази защитата на българските медицински 
сестри поиска да внесе на следващото заседание на съда пис
мени показания на свидетеля Смилян Тачев.

Наказателният съд насрочи следващото заседание по де
лото на 20 юни 2006 година

Участват над 50 писатели -

Имотните декларации Без инфлация през май 

в ИнтернетСреща с 

Джон 

Атанасов 

-младши

Националният статистически институт отчете нулева ин
флация през май тази година. През април инфлацията беше 

Вицепремиерът Ивайло Калфин обяви пред БНР, че имотните о,4 на сто, а от началото на годината - 4,6 на сто. Спрямо ап- 
декарации на министрите от кабинета ще бъдат публикувани в рИЛ хранителните стоки са поевтинели с 0,5 на сто, нехрани- 
Интернет. Калфин каза, че планът за действие на правителството телните стоки са поскъпнали с 0,5 на сто, без промяна са це- 
във връзка с критиките в доклада на Европейската комисия пред- ните на услугите. Най-голямо е поскъпването на цените в 
вижда политическите партии да обявяват публично своите дари- Трансп0рта - с 1,6 на сто. Цените на облеклото и обувките са 
тели. Министърът на външните работи добави, че на неформал
ната среща с президента Първанов много посланици на страни 
от ЕС са предложили допълнителна експертна помощ за преодо
ляване на критичните области в доклада.

нараснали с 0,4 на сто, на жилищното обзавеждане, домаки
ните уреди - с 0,3 на сто, а на алкохолните напитки и тютюне
вите изделия - с 0,1 на сто.

Без промяна са цените в здравеопазването, в образование
то и на наемите и енергийните разходи

Българският президент 
Георги Първанов се срещна 
със сина на великия изобре
тател от български произ
ход и създател на първия 
електронен компютър 
та Джон Атанасов, който съ
що носи името на известния 
си баща. По време на среща
та бе обсъдено учредяване
то на международна награда 
“Джон Атанасов”, както и 
подготовката на междуна
роден симпозиум по съвре
менни компютърни техно
логии, който ще се проведе в 
България под патронажа на 
държавния глава.

Китайци свириха 
„Хубава си моя горо“ Затварянето на два блока на 

Козлодуй ще поскъпне тока
в све-

Китайски музиканти от провинция Ханан изненадаха пуб
ликата в НДК по време на демонстративно шоу на монасите 
от Шао Лин. Те се представиха с музика от най-многошодна- 
та държава, но в края на шоуто на своите инструменти из 
риха българската песен “Хубава си моя горо”.

Музикалните им изпълнения се редуваха с чудесни изпъл
нения на майсторите на кунгфу. 20 монаси показаха нагледно 
техниките на древна борба с меч, сабя, чук, камшик и други 
съоръжения.

Председателят на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране Константин Шушулов заяви във Варна, че 
затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй ще доведе 
до не повече от 10 процентно поскъпване на тока. По думите 
му, затварянето на блоковете няма да доведе до криза в енер
гийната система, но износът на електроенергия ще намалее 
от 8 милиарда киловатчаса за тази година на два-два и поло
вина милиарда киловатчаса. Всички електроразпределителни 
дружества вече са изпратили предложенията си за повишава
нето на цените.

сви-

Т.П.

Православна музика съб-За трета поредна година в черноморското градче Поморие се
на традиционния вече Межд). . .. раха православни хорове и изпънители 

0 ^1! наР°Ден фестивал на православната музика. „
За пръв път тази година във фестивала участваха и представят 

на католическа Полша. „
“Прави впечатление, че много от хоровете тази година са младе н3 

и детски, което може само да ни радва”, посочи председателка 
организационния комитет диригентката Елица Христова.

“Фестивалът в Поморие е единственият в света с категория ^ 
точноправославно пеене”, каза известният български композитор 
орги Попов. Иначе фестивалът в Поморие бе организиран в ТРИ.2 
ни категории: Православни църковни хорове, Източно пеене и 
ни и еднородни хорове или вокални ансамбли. , (й и

По време на фестивала бяха коментирани и основните ПР°° 
предизвикателства, пред които е изправена православната ку 
нейното съхранение и разпространение. ^рво-

На пресконференцията организаторите на форума койт°
то издание на новия фестивал “Хорова среща - Поморие 20№^Пр0*’ 
ще се състои от 28 август до 3 септември т.г. в морския курор ^ ц„дз 
вата има амбиция да събере музиканти и хорови изпълнители ^ (с 
Европа. Този фестивла няма да бъде за православна 
по-широки музикални параметри.

за из*

1.. .
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В ОО на Червения кръст Днес в Горна Лиси на

Състезание по 

бърза помощ Сесия 

на ОСВ организация на Червения
кръст в Босилеград миналата Червеният кръст в Босилег- 
седмица се проведе общинско Ра° 11 тази година ознаме

нува 14 юни - Световния 
ден на кръводарителите, 
раздавайки афиши и други 
пропагандни материали с 
цел промовиране на хуман
ната роля на кръводарява
нето.

По повод официалното от
криване на ремонтирания Кул
турен дом в Горна Лисина, два
надесетата сесия на Общин
ската скупщина ще се проведе 
днес именно в този обект с на
чало от 15,30 часа.

Покрай разискването за пое
мане на основателските права 
върху Здравния дом в Босилег-

състезание по бърза помощ за
ученици от основното училище 
и гимназията. Учениците, кои
то са редовни активисти на 
Червения кръст, бяха разпреде
лени в четири екипа от по 
6-има членове. В рамките на

рад, в дневния ред е включено 
и разискване по четвъртия ре- 
баланс на тазгодишния бюд
жет. Очаква се на днешното за
седание да бъде прието реше
ние за изменение и допълнение 
на Статута на общинската Ди- вани около 5 милиона динара. По 50% от сумата

осигуриха ОС в Босилеград и СНР

За ремонта на сградата на културния дом, който 
приключи в края на миналата година, са изразход-

рекция за строителни площи и 
пътища и да бъде назначен ди
ректор на предприятието, как- 
то и членове на Управителния 
и Надзорния съвет. ОС плани

ра да освободи от длъжност в основното училище и в гим- 
досегашните и да назначи нови назията. 
членове на училищните съвети П.Л.Р.

Подготовки за събора на Славчето

През границата с лична карта
На срещата между делега

циите на съседните общини 
Трекляно и Босилеград, която 
тази седмица се състоя в бъл
гарския град, е съгласуван про
токолът за съвместна органи
зация на граничния събор на 
Славчето, който ще се проведе др. 
на 24 юни (събота),

Александър Александров, на Босилеградска и Треклян- но трябва да притежава лична 
заместник-кмет на Босилег- ска община - Владимир Заха- карта, 
радска община, заяви че на риев и Камен Арсов, ще при- 

~срещата е уточнено съборът да ветстват съборяните, а след собствениците на търговски 
бъде открит в 9 часа сръбско това ще бъдат изнесени кул- магазини и кафенета от Бълга- 
(съответно 10 българско вре- турни програми с участие на рия и Сърбия, които ще прода- 
ме), когато ще бъдат интони- ансамбли от Босилеград и ват стоки на събора, няма да 
рани химните на двете държа- Кюстендил. Ще бъдат органи- заплащат никакви такси, 
ви и ще бъдат издигнати дър- зизирани и редица спортни 
жавните знамена. Кметовете състезания - теглене на въже,

тласкане на гюле, надбягвания 
и пр. Съборът ще бъде закрит в 
19, съответно 20 часа.

Съборяните от България и 
Сърбия на този ден ще мина-

На събора са поканени да 
присъстват и официални 
делегации на някои минис
терства в Сърбия и в Бъл
гария, както и делегации 

бщините Кюстендил,
Перник, Дупница, Банско и за самоличност, така че всеки

който има намерение да при
съства на събора задължител-

състезанието всеки екип тряб
ваше бързо и правилно да ока- един от основното училище и 
же медицинска помощ на пое- гимназията, се класираха за 
традали. Освен заетите в ЧК в междуокръжното 
журито беше и д-р Васил Заха- по бърза помощ, което до края 
риев, постоянен сътрудник на на юни ще се проведе в Ниш. 
организацията.

Най-успешните състави, по

състезание ват границата само с документна о

П.Л.Р.

Изложба на аетски рисунки Александров изтъкна, че

П.Л.Р.

Единственият таксиметров 
шофьор иска правдина

Спъват го 

66колегпте”
Стефан Стоименов от Боси- за данъка. Най-лошото е, че и 

леград е единственият официа- общинската инспекция по 
лен таксиметров шофьор в об- транспорта не предприема 
шината, но вместо да е дово- мерки да спре безредието, 
лен от монопола, той е огорчен ядосва се Стоименов, 
ог силната конкуренция. ТазиТалантливи

художници
малъксе учат 

брой ученици, 
сред тях има 
талантливи художници.

Журито в състав Милко Александров, Ратко 
Димитров, преподавател по изобразоителпо 

В хола на Културния дом в Босилеград в края изкуство в пенсия, и Станислав Тодоров, ху
на миналата седмица беше открита изложба на дожник-любител и преподавател по руски език 
Рисунки на ученици от горните класове в подве- в босилеградската гимназия провъзгласи 
г,л ' Р/-*г»14п най-хубавите рисунки ма изложбата. Автори наДомствените основни училища в Бисгър, Горна най хуоавию у У гопио-
Лисина, Горна Любата и Долна Любата. Поста- тях са: Милица Симова от осми клас в горно 
човката включва над тридесетина рисунки, пре- любатското У™™™. 5°бан :)арков, петоклас-
Димно акварели, с които малките художници са ник в долнолю Пирит Рмилия Мила-
изобразили природни красоти случки от все- ва от пети клас в Горна Лисина, Емилия Мила природни крассм и, у нова и Ивана Милошсва от осми и Мариана Ге-
кидневния живот, животни, портрети и пр "““„евГи Моиика Милошева от шести клас в

Идеята за организация на изложбата е на оргисва и N «опетните участни-
Милко Александров, преподавател по изобра- бистърскотоучилище
зително изкуство в тези училища ци в изложбата са наградели с по две книги и

- Много се радвам, че в Босилеград за първ прибор за рисуване I‘^“"^Р^^^Ботев”''в 
път е организирана изложба, на която с рисунки ше Народната б ‘ Р
Се представят ученици от селата, казва Алек- Босилеград. ПЛР
сандров. Въпреки че днес в районните центрове

В общинското управление 
конкуренция е нелоялна и е не оспорват думите на Стои- 
толкова силна, че го е принуди- менов за нелоялната конкурен- 
ла да сваля шапката си пред ция. Не са обаче съгласни с 
общинските чиновници и ин- твърдението му, че нищо не се 
спектори и да търси правдина. предприема тя да бъде спряна. 
И докато той настоява да се 
въведе ред в тази област, него- с леки коли и джипки, но поня- 
вите “колеги" работят.

- От време на време работех ли това правят срещу заплаща
на черно, но преди месец и по- не или не. В това отношение 
ловила регистрирах работил- изостава съдействието от 
ница с надеждата, че ще си страна на клиентите им, което 
плащам данък на държавата и е от решаващо значение да се 
честно ще заработвам за из- докаже дали някой оказва так- 
дръжка на семейството си. симетрови услуги, казва об- 
Оказа се обаче, че не е така. Де- щинският инспектор по движе- 
сетина души работят на диво и ние Иван Алексов и оповестя- 
ми взимат пътниците, така че ва, че ще подсили контрола.

- Някои хора оказват услуги

кога е тешко да се утвърди да-

В.Б.аз просто не мога да изкарам и
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Па или против 

самооблагане
Малка анкетаПоганобо

Марин Миладинов, счетоводи
тел: “Аз съм за самооблагането. 
Онези, които са нритив, бих по
питал откъде да намерим сред
ства за реализиране па редица 
важни комунални проекти.”

Много пробмн и 

един “доорошевац” На една от следващите си сесии 
Общинската скупщина в Димитров

град най-вероятно отново 
ще опита да вземе решение, 
според което жителите на 
общината ще се произнесат 
дали са "за” или "против" 
местното самооблагане. 
Междувременно помолихме

Милко Соколов, съдия за нарушения:
“На евентуалното определяне за самооб
лагането бих се определил “за”, но се 
съмнявам, че повечето от гражданите с 
право па глас ще бъдат за тази опция.

Г(Ц Причината е голямата безработица.”
■

Георги Длсксов, бивш работ
ник па ГИД: “Против съм. Аз 
съм безработен и откъде бих 
отделял за самообалганс. От 
досегашните самооблагания 
какво видяхме?”

■
| Влада Колев, стрелочник: “Не съм много за- 

|( ,, иптерссован по този въпрос. Ако вече се стиг-
не до определяне на гражданите, ще гласувам 
“за”, но мисля, че няма да успее, тъй като по
ради безработицата и безпаричието повечето 
гРажДани иде бъдат против.”

Поганово има много На въпроса пи идват ли в се- 
проблеми, а най-големи- лото през летните месеци но- 

няма хора. “Има ганопчани, които живеят във Емилия Пеева, заета в 
обменно бюро: “Аз съм за 
самооблагането, защото 
искам общината ни да 

( бъде по-хубаво място за 
I живеене.”

ят е, че
40-ина души. Аз помня, че пре- вътрешността на страната, 
ди десетилетия е имало 240 до- Станков каза: “Да, но седят 
макннетва и във всяко са жпве- ден-два и си отиват. Никому и 
ели средно по 6 души”, казва не хрумва тук да се завърне 
някогашният кмет на селото постоянно да живее. Някои за- 
Тодор Станков. Според пре- рязаха да се връщат. Ето иап- 
ценката му, до 10-ина години ример аз имам дъщеря в Кпя-

7 1 
.V А

няколко димитровград- 
чани да споделят пред 
".Братство” мнението 
си по въпроса.

Б.Д.

В Деня на предизвика
телството

ЙУчаствап 

всеки втори
111ЯВ1ЖИТВП на

общинатаМтт
Тодор Станков (вдясно) с един приятел

Миналия петък в Димитровград се прове
де заседание на Съвета за организиране на 
Деня на предизвикателството. Главният ини
циатор и председател на Соколското дружес

Награда получи и Детската градина

ва на което са присъдени общо 43 признания на 
ведомства, организации и отделни лица. Между 

тво Небойша Йотов съобщи окончателните ре- получилите признанията са Община Димитров- 
зултати - Димитровград участва за седми път град_ 00 на ЧерВения кръст, “Комуналац", 
(от общо девет до сега организирани) и победи Основното училище. Домът за стари... Всички 
прекия си съперник, община Бараево. Според те по различен начин са допринесли проявата 
официални сведения в Деня на предизвикател- да бъде успешно реализирана, 
ството с някой вид активности са участвали 50% 
от жителите на общината или всеки втори.

На заседанието бе прието решение, въз осно-

селото напълно ще обезлюдее. жевац, която спря да идва. И
“Отдавна ни обещават, че там трудно се живее, а и пъту- 

ще асфалтират пътя от манас- ването е скъпо. Впрочем и да 
“Св. Йоан Богослов” до дойдат, какво биха правилитира

селото ни. И един човек да ос- тук.”
Когато преди 10-ина години 

нашият събеседник бил кмет
тане в него, Поганово пак ще е
село и пак ще се нуждае от ас-

Както бе изтъкнато, за реализация на Деня на 
предизвикателството общо са изразходвани^! 20

фалт”, сподели той. на селото, настоявал да му се 
На селото е необходим и ма- върне старото название - Доб- 

газин. Селяните се снабдяват с рошево. Всъщност той винаги 
жизнени продукти от частник настоявал за това, тъй като 
от едно съседно село, но той, през 1939 година, когато се ро-

хиляди динара.

Царибродски
абитуриенти

по думите на Станков, за услу- дил, селото се наричало така. 
гите си взима много скъпо. По- “Имам три сесри, които са се 
редният проблем е свързан с родили в село Поганово, но аз 
пощата. В Поганово преди го- съм се родил в Доброшево и 
дини била изградена хубава по- съм доброшевац", разсъждава 
ща, но тя днес едва ли работи. Тодор Станков. Б.Д.

Отбелязан Денят на 

кръводаряването
По повод 14 юни - Световния ден на кръводаряването, ак

тивисти на общинската организация на Червения кръст в Ди
митровград раздаваха на гражданите пропаганден материал 
в центъра на града. На доброволните кръводарители бяха 
връчени признания. Б.Д.

Акция срещу СРС ...и преди 25 години

и едно от заведенията за весел- на, за да честват четврт ,на-
зрелостния си изпит. В ' 
зиалните чинове пак с и). 
повече от половината то' ‘ ‘ 
ни абитуриенти, които с 

навред из Сърбия.

На 3 юни в Димитровград се лин Величков, както 
събраха “възрастни абитури- ; 
енти”, за да възобновят споме- би.

Председателят на ОО на ните от ученическите си годи-

век°г
Общинският отбор на Г 17 отбора от 15 до 18 часа. 

плюс в Димитровград в сряда 
започна акция за събиране на СРС в Димитровград Кирил ни преди половин век. Няко- 
подписи на граждани, които се Младенов коментира акцията гашните ученици, сега пенсио- 
застъпват за забраняване на на Г 17 плюс със следните ду- нери, посетиха старата гимна- 
СРС Подписите ще се събират ми: “Нямат си друга работа”. зия, черквата, библиотеката 
до 20 юни в помещенията на Б. Д. “Детко Петров”, кмета Весе-

* * *

Преди една седмица в Ди
митровград се срещнаха и аби
туриенти от випуск 1981 годи-

веят
М-Т-
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Не стихва политическата буря в Сурдилица Крайгр 
на Бат

анично сътрудничество 
ушнишка общинаОтново прекратена 

сесията на ОС Звонска баня 

туристически центършени още Лееш]ГГГщ днеСия'^“сменеГобй^нЛияХ^’’' 
бет, избрана нова И3бирателна комисия, сменена аиректорк 
Туристческата организация... а ^ р ата на

Председателят на Бабушнишка община д-р Миролюб Йо- 
ванович със сътрудниците си прави нови крачки за реализи
ране на проекти в рамките на крайграничното сътрудничес
тво между Бабушница и българските общини Трън и Перник. 
Иованович потенцира проекти, които ще превърнат Звонска 
баня в съвместен

~ шл ганизация на Сурдулица Миря-
Шл на Маркович, а за и.д. директор 

на ТОС бе назначена Бранисла- 
ва Любич.

Сесията беше прекратена, 
иИ понеже изтече предвиденото за 

'’ дЯ Работа време. По решение на 
9§ОТ§ председателката на Общинска- 
ЩчОЙ та скупщина Мая Митич по- 

редното продължение на сеси- 
ята ще започне на 19 юни. 

■вЙИ Д- Мирчев

\ •8Ж.

■у -- - -
туристически център, която идея радушно 

приемат ръководителите на двете български общини. “Звон
ска баня е изгодна за развитие на туризъм и ние трябва да се 
постараем тя да стане туристически център на общината. В 
Звонския край през следващите няколко години трябва да из
градим ски-писти, еко-пътеки, да създадем подходящи усло
вия за алпинисти, ловци, рибари и др.”, сподели пред “Брат
ство” Иованович и добави: “Основната цел на съвместните 
проекти на общините от двете страни на границата е хората 
да общуват и да си сътрудничат”.

Иованович каза, че за реализирането на крайграничните 
проекти от областта на туризма и икономиката голям принос 
ще даде откриването на граничен преход край село Петачин- 
ци, което най-вероятно ще стане през следващата година.

“Ч ч7т ши зз: и\ 
'1гГшгаря' ’

хм"1" 1&: .Д Ш 1Щ

г ::I

г

В Сурдулица по 
повод Деня на 
кръводаряването

а» 1а зтМж,
у, V а. 1

.

шМ Б.Д.

Връчени
награди

Ц
БабушницаШЖ ЪМШтйШ

Площадът в Сурдулица Две нови
конфекционни
предприятия

Политическата буря в Сур
дулица не стихва, а най-ново 
доказателство за това твърде
ние е второто прекратяване на 
16-ата сесия на Общинската 
скупщина.

Тъй като миналата седмица 
бяха завършени само 5 от общо 
25 точки в дневния ред, заседа
нието на ОС бе продължено в 
началото на тази седмица. Но
вото мнозинство се опита да 
обсъди останалите въпроси и 
да вземе необходимите реше
ния, но отборниците от Сръб
ската радикална партия, както 
и някои от независимите от- 
борници, които сега са опози
ция в местния парламент,

ожесточено обвиняваха пози
цията, че нарушава Правилни
ка за работа на ОС и че не рабо
ти по закона. Въпреки дългот
райните и бурни полемики и 
реплики, бяха завършени още 
шест точки, в рамките на които 
бяха взети няколко важни ре
шения. Бяха сменени членовете 
на Общинския съвет, а досе
гашните членове на Общинска
та избирателна комисия бяха 
заменени с нови. Мнозинство
то анулира решението за сме
няване на началника на общин
ското управление, така че на 
този пост се връща Светлана 
Шкакляк. Сменена бе дирек
торката на Туристическата ор-

По случай 14 юни - Све
товния ден на кръводарява
нето, който тази година се 
ознаменува в 192 страни под 
мотото “Аз съм.... и спася
вам животи”, в Сурдулица 
бяха връчени признания на 
многократни дарители на 
ценната течност.

В организация на Общин
ската организация на Черве
ния кръст признания са връ
чени на 28 души, дали кръв 
10, 20 или 30 пъти. В Сурду
лица в момента има около 
600 кръводарители. Д.М.

В едно хале на рухналата зе
меделска кооперация “Бабуш
ница” наскоро ще започнат да 
се произвеждат конфекционни 
изделия. Собственици на нова
та фирма са Раде Пешич, нас
тоящ директор на местната 
конфекционна фирма “Стан
дарт”, и Любиша Анджелко- 
вич, бивш комерчески ръково
дител в “Лисца”. Според пред
варителните планове във фир

мата би трябвало да бъдат наз
начени на работа стотина ра
ботници.

В крайградското бабушниш- 
ко село Драгинац неотдавна бе 
открита още една конфекцион
на фирма, собственик на която 
е бившият шеф на производ- 
стовото в “Лисца” Ясна Ста- 
менкович. Във фирмата рабо
тят 30-ина работници.

Б.Д.
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Иовшина
махала

Димитровградчапи днес се 
надпреварват кой ще кара 
по-хубави коли, по едно време 
вместо “мерцедеси” и “опели” 
най-
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» г|И бяха конете.популярни
“Най-силни” коне имаха Брез- 
ничаните, Китини и Савини. 

Снимката е заснета през три-

на кучета в страната и чужби
на. Дори 21 пъти е провъзгла
сявано за най-хубаво псе в сво- 

порода. Притежава и 5 
представителни иитернацио- 

признания. За храненето 
на Влайко Миша отделя 5-6 хи
ляди динара месечно. А за пра
вилното му отглеждане помощ 
му оказват работещете

ветеринарна амбулато
рия и особено ветеринарният 
лекар Александър Георгиев, за 
когото Миша казва, че е голям 
професионалист. На пазара ку
че от тази раса струва около 
2400 евро, но за собственика си 
Влайко няма цена - той никога 
не би го продал.

[.А

__ 1]. 1ята десетте години на миналия век, 
най-вероятно между 1930 и 1933 
г., в подножието на Нешково. 
Мъжът с чантата не ми е поз-

IIкпалниМиша Цветков от Йовшина 
махала може да се похвали, че 
е единственият собственик на 
куче от породата английски 
булдоги в Пиротски окръг. На 
неотдавна проведеното в Ди
митровград развлекателно ме
роприятие “Ден на предизви
кателството”

4 1 IVй
пат, но първия отляво, сложил 
ръка върху коня, е Санда Чво- 
рът, а този на коня е Павел Са- 
вин. Втория кон яхнал чичо ми 
Петър Китии, а него го прегър- 

Илия Царибродски, бащата 
на Иван Царибродски. На тре
тия кон е чичо ми Кирил Китин.
Конете държат непознат мла- рамидата” е баща ми Кола Китин, а Крум Пу-
деж и чичо ми Васко Шушняра (още е живд До |шн свири на тамбура, 
третия кон стои Мирко Църни, на върха на “пи-

3 "'4 35*8в мес- [-V,

&тната
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Щ Щнал
коетокучето му,

"ика на английски Вейг, а по 
нашенски Влайко, бе определе- 
но за най-хубавото и получи 
" ирва награда. Миша го с взел 

приятелка от Неготин. 
участвало е в много изложби

Виолстка Алексови - Кипиш а
Б Д.
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“Само още миг” 

през третото 

око на В. Маиич

8 Ш>ар*'Ьг€гтШ*4& иЯоШЖЯЯГ

Наричаме го просго Даскал лодисменти.
Владо. Тих, скромен, стабилен. На сцената се изкачва даскал 
трудолюбив - пример за подра- Владо Маиич. Изразява удов- 
жаиис на учениците си. Освен летвореността си от работата 
учителстването, петнадесетина на сътрудниците си - артисти, 
години с третото си око - кино- фолклористи, 
камерата, той по сизифовски композитори... Отекват апло- 
броди из трудно проходимите дисмснти и заливат залата с во- 

които водят към май- ала на успеха. Даскал Владо 
ката природа. Императивът - стои прав като старопланински 
да увековечи прелестите на бор. Представям си го как с ка- 
Стара планина и да съхрани би- мера в ръцете си с часове дебне 
та й за бъдещите поколения.

На 25 май присъствам на слънчеви лъчи. Виждам го как 
промоцията на третия филм на се катери из скалите по дъжд и 
даскал Владо “Само още миг”, сняг, по вятър и слънчев пек. 
Задушевна, обективна и малко 
тъжничка човешка драма, обаг- Километри филмова лента! Де- 
рена с неповторимата красота сегки часове монтаж! А зная 
на планината и разказана ав- как започна. Помня първите му 
тентично от 93-годишния гла- опити, първата камера, получе- 
вен герой дядо Нанко Николов, на даром. Познавам и семей- 
Чаровен сплав ог отминаващо- ството му и непоколебимата 
то време и хармонията на ду- подкрепа

Димитровградският театър “Христо Бо- ствспо Борис Лазаров ролята си па учителя 
тев” регистрира още едни успех, този иът на изпълнил па български език, а за доброто му 
9-я Национален фестивал на любителските те- владеене бил похвален от страна па жури то, 
атри с международно участие, които се прове
де в началото на месеца в българския край- рът “Христо Ботев” участвал и в проявата 
морски град Каварна. Представлението “Хам- Татрални дни па професионалните театри в 
лет в село Долна Пъскашия” е провъзгласено град Хасково. С най-новото си представление 
за най-добро в конкуренцията па тези, конто той гостувал и в град Севлиево. Интересен де- 
изпълняват театри от чужбина. Освен димнт- таил представлява това, че по време натурпе- 
ровградския театър, който представлявал то в България ролята па Хамлет изпълнявал 
Сърбия, в международната конкуренция се съ- Сърджан Христов вместо отсъстващия пора- 

: ревновавали театри от Русия, Румъния и Ма- ди задължения в училището артист Милош 
| кедонпя. “Хамлет в село Долна Пъскашия” те- Георгиев.
| атърът изнесъл на шопския диалект. Един-

По време па турнето си в България тсатъ-

монтажьори,

пътеки,

да увековечи първите утринни
/>' Д

Признания за Шпира Тричков Безброй пробдени нощи!

Грамоти за 45 години 

културна дейност от дъщеричката

— ни културният деец, дал най-голям 
принос за възстановяването на 
фолклорната дейност в общината 
преди няколко години.

През 1960 година Тричков за 
първи път се проявил на сцената и 
то като танцьор и певец. С песента 

к “Кацнал бръмбар на трънка” заел 
М първо място на местна културна 
Н проява под название Ден на сво- 
Щ бодните дейности. Шпира научил 
Н да свири на тръба в духовия орксс- 
Н тър на гимназията, който се ръко- 
Щ водил от Георги Шукарев. През из- 
■I миналите 45 години участвал в ре

дица културни събития в страната 
Тричков грамота за 45-годишна културна дей- и чужбина. Радушно си спомня за Майските 
ност. От колегите си пък Тричков получи ръчен срещи, които се провеждали в Димитровград,

за Срещите на самодейната младеж в Княже- 
грамотата в Драгоман ми връчи председа- вац, на които печелил награди, за музикалните 

телят на читалището Благой Божилов, с когото надпревари в Бабушница, Бела паланка и други 
преди няколко десетилетия фактически сложих- градове, от които също се връщал с награди... 
ме началото на културното сътрудничество Скъп спомен за Шпира представлява посреща- 
между двата града. В Димитровград не очаквах нето на Маршал Тито на гарата в Димитров- 
нищо подобно, но колегите ми от ведомството град през 1966 г., когато той свирил в духовия 
ме изненадаха приятно”, сподели пред вестника оркестър.

Димитровградският музикант _ 
Шпира Тричков получи признания ■ ; 
за 45-годишната си културно-твор- Щ 
ческа дейност. Най-напред му бе “ 
присъдена грамота по време на не
отдавнашното мероприятие “Ни- 
шавски хоровод” в Драгоман. В 
грамотата е написано, че през из
миналите 45 години той е дал при
нос за развитието на сътрудничес
твото между Народното читалище 
“Драгоман” и Центъра за култура в 
Димитровград.

И организаторите на втората

. -1ПГ

щф.

част на посоченото мероприятие 
от Центъра за култура връчиха на

часовник.
мите, звуковете, шумоленето Сашка и съпругата Евица, въп-
на потоците и аромата на ги- реки честите му отсъствия, 
гантската планина. Пленител- Пословицата: “Зад всеки преус- 
на сценография в автентична пяващ мъж стои...” трябва да се 
среда край огнището и печени допълни “Успехите на Владо се 
картофи. Пъстра гама от шоп- дължат на ведрата, винаги зас
ека носия и диалог на местен мяна и успешна учителка Еви- 
диалект със сочни младежки ца!” 
придумки. Звукът на дудука сетМх

В центъра на 
Димитровград 
богат избор 
на книги

Благодаря ти, даскале, за 
извисява в тихата старопланин- разкрасената майска вечер 
ска нощ и кани Месечко да над- Филмите ти “Високът”, “Когато 
никне през прозореца на дядо млъкнат камбаните” и “Само 
Нацковата къща. Той е един- още миг” са не само празник за 
ственият свидетел на незабра- очите на простосмъртните и не- 
вимите седнки на дядо Нацко и повторимо учебно помагало, те 
искрено обичаната му съпруга са °Да на екологически чистата 
баба Райна. и здрава околна среда, с която

заслужаваме да влезем в Евро
па. И тя ще бъде възхитена!

/

Сръбско 

турски 

репи ар
най-привлокпш

ш
Сърцето ми спира, очите се 

затварят сами, спомените на
пират могъщо. Толкова позна
то е всичко, а толкова далечно! 
Публиката втренчено гледа 
кадрите, когато светнаха лам
пите, салонът се взриви от ап-

Цариброд, 21 май 2006 г.
Гордана Величкова

възпитателка

Книги по повод края 

на учебната година
рович, “Интернет историята на 
света”, както и за книгата “Свя
тата кръв - светият грал”, от 
която, както ни обясни Груич, е

Заедно с община Червен кръст нншкият Център за култура 
организира традиционното мероприятие “Книга за подарък 
в училищата на територията на тази община.

Детски писатели, музиканти и артисти ще гостуват 
новните училища “Милан Ракич” в с. Поповац и “Дела Попо
вия” в с. Милковац, а представители на Културния център п1 
им подарят книги за училищните библиотеки.

Съвестно с детския вестник на нашето издателство Ц 
търът за култура ще организира подобни акции и в училиша 
в Желюша и Звонци.

Издателската къща Сагита- ВЪрВели и ги купували предим- настанала изключително попу- 
риус бук от Ниш в началото но полицаи д0бре се продава- лярната книга “Шифърът на 
на този месец предложи на ди- ла и белетристика, а най-вече Леонардо”. Продавали се доб- 
митровградчани над заг" книгите “Последно оплаква- ре и книги с древни мъдрости 

Представителят на фир- не„_ „Под кожата»у *.Библей. книги за лечебни билки, детски 
мата Драгана Груич заяви пред ският ход”, “Извън прицела”, енциклопедии... Според Драга- 
вестника ни, че е доволна от “райск0то чукче” и др. Проя- на Груич димитровградчани 
броя на продадените книги. вен бил изключителен интерес обичат да четат и не пестят па- 
Малките наръчни ^ сръ и за “Илюстрираната история ри за това удоволствие, 
ско-турски речници наи-дооре на СЪрбИте” на Владимир Чо-

в ос-
лавия.

Б.Д.
иа&* Гт ддщи|
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Реставриран е грокът на Овети СаваДо 20 септември т.г. 
трябва да бъде от- 

квата 
мъченици“ 

във В. Търново, заяви 
министърът на кул
турата Стефан Да
наилов при посещени
ето си в близкия град 
Г. Оряховица. От го
дини знаковият бъл
гарски храм се ремон
тира и възстановява.
■Реставриран е и гробът на голе- 
1 мия християнски светец Свети 
Сава, който се намира в църквата. 
Това стана през 2004 г. и 2005 г. 
със средства от българското Ми
нистерство на културата, каза 
Константин Дочев от Историчес
кия институт на БАН и преподава
тел във Великотърновския универ
ситет “Св. св. Кирил и Методий”. 
Той е един от най-дългогодишни- 
те изследователи на знаменитата 
църква в старата столица на Бъл
гария.

Притворът, където се намира 
гробът на светеца, е стенописан и 
също ремонтиран. Над мястото, 
където са били положени мощите, 
има и до ден днешен каменна 
гробница. Над нея е поставена па
метна плоча с издълбан кръст с 
надпис “Свети Сава Сръбски”. Тя 
е изработена по проект на препо
давател във Великотърновския 
университет. Има още една плоча, 
изработена в чест на Свети Сава 
преди 20 г., която се намира в цен
тралното помещение на храма. В 
притвора има само един гроб и 
всички специалисти са категорич
ни, че именно той е на знаменития 
сръбски архиепископ. Точното 
местоположение на гроба е лока- 
лизриано и в двете жития на свете
ца. Първото е на сръбския кни
жовник Дометиан, писано през 
40-те години на 13 век. А по-къс
ното, създадено през 14 век, е от

крита цър 
„Свети 40

те им са загубени или объркани, 
каза Константин Дочев.

Две години след смъртта на ар
хиепископ Растко Неман, във В. 
Търново дошъл сръбският крал 
Стефан Владислав да измоли мо
щите на светеца. Предлагал е и 
много злато, за да откупи светото 
тяло. Иван Асен Втори не се съг
ласил да го даде на делегацията 
от съседната страна. Искал столи
цата на България да се слави с 
факта, че в нея са положени мощи
те на много светци. Житиеписецът 
обяснява, че сръбският крал при 
пристигането си в старата столи
ца се отправил първо към гроба на 
Свети Сава. Според легендата 
светецът се явил на българския 
цар и му заръчал да даде тялото 
му на Стефан Владислав. Така 
тленните останки били върнати в 
Сърбия. Вероятно това станало 
срещу някакви отстъпки - терито
риални и политически от страна 
на сърбите. След това посещение 
Стефан Владислав станал и васал 
на Иван Асен Втори. В продълже
ние на години се установявали 
мирни отношения между двата 
съседни народа.

Интересен феномен е, че свете
цът останал в съзнанието не само 
на българите-християни от В. 
Търново, но и на османските по
робители. В продължение на 150 г. 
“Св. 40 мъченици” е била превър
ната в джамия. Интересното е, че 
ходжите в нея са казвали на мла
дите българи, че тук е погребан го
лям християнски светец. Даже в 
средата на храма е имало маса, 
постлана със зелена коприна, на 
която са провеждани специални 
служби. Турците почитали светец, 
който бил обобщен образ с черти 
на погребания тук сръбски архие
пископ и на техен светия, разказва 
Костантин Дочев. Той си спомня, 
че през 80-те години на 20 в. в цър
квата “Св. 40 мъченици” всяка го-

Свети Сава

“Свети 40 мъченици” във В. Търново дина идвали сръбски свещеници. 
Те отслужвали тържествена зау- 
покойна служба. Преди 10 г. тук 
дошъл самият сръбски патриарх 
Павле. Той отслужил на гроба на 
Свети Сава тържествена литургия 
заедно с българския духовен глава 
Максим и целия клир.

“Свети 40 мъченици” е знакова 
църква и затова, че тук е събрана 
писмената история на България - 
в храма конструктивно са вграде
ни известните колони на хан Крум, 
хан Омуртаг и Иван Асен Втори.

В околностите на храма е има
ло общо 60 църкви, няколко от ко
ито са запазени и до днес. На 
100-200 м. е хълмът Трапезница, 
където е имало 17-18 църкви, 25 - 
на хълма Царевец, 4 - в близката 
местност Момина крепост. И до 
днес са запазени близките храмове 
“Свети Георги”, “Свети Дими
тър”, “Света Богородица Темниш- 
ка”.

Лилия Лозанова

монаха Тодосий Хилендарец. Жи
тието на Дометиан съдържа точни 
сведения не само за живота на ве
ликия архиепископ и за българ
ско-сръбските отношения по това 
време - 1235-1237 г. Има и подроб
ни данни за самата църква “Свети 
40 мъченици” и нейното издигане.

Житиеписецът обяснява как 
сръбският архиепископ Растко 
Неман е дошъл на официлана ви
зита във В. Търново. Свети Сава 
посещава града през зимата на 
1235 г. по покана на цар Иван Асен 
Втори и на нашия духовен глава 
Йоаким. Това став 5 г. след като 
Иван Асен Втори побеждава ро
меите в битката при Клокотница. 
България става най-голямата дър
жава и най-значима политическа 
сила в югоизточната част на Евро
па. При пристигането на сръбска
та делегация българският цар е 
бил на лов, но веднага бил извес
тен за височайшата визита. Той

наредил да се предоставят на ви
сокия гост царските покои “добре 
отоплени”. За съжаление сръбски
ят архиепископ се разболял тежко 
и за 2-3 дни починал. Иван Асен II 
се натъжил и заръчал веднага да 
се извърши заупокойна служба. В 
чест на светеца били раздадени 
помощи и пари на бедните. 
Най-важното, което съобщава До
метиан е, че царят наредил тялото 
на Свети Сава да бъде положено 
не къде да е, а в неговия царски 
манастир, “наречен на светите 40 
мъченици”. Той се намира “в но
вия град Търново, при река 
Янтра”. Житието дава точни све
дения за локализацията на гроба - 
в преддверието на храма. В “Свети 
40 мъченици” са погребани значи
телна част от династията Асенев- 
ци - самият Иван Асен Втори и си
новете му. Те са положени на дру
го място, но поради непрофесио
нални разкопки през 1907 г. кости-

■■■1
Малък рай на земята!
„Какво разкошно сел
це, какви величестве-

-Нашите села: Власи (1)
•тр

рЩШ’,от тяхното село. Според предание- стръмно се издига огромна наб- 
то турчинът бил убит в Рибни дол ръчкана стена с пещери, която от- 
между селата Драговита и Погано- горе се свършва с чудно изразени 
во. Убил го драговитчанин от рода зъбци... Когато стигнете до живо- 
Коджаинци, който през нощта от- писното село Власи, пред вас се из
карал на кон трупа на турчина и го 
оставил край Шумйе. Границата ни скали, прорсзани в дъното от 
между Власи и Поганово била оп- същата буйна Ерма, и образуват 
ределена с помощта на тъпан. Ко- чудесния пролом Ждрелото. През 
гато влашани платили кръвнината, 
в селото биели тъпан, който се чу
вал все до местността Пиздица и 
там била поставена границата

т

«5!Г* -ни околности: от ед
на страна гигантски 
пролом на пъстрите 
скали, по средата зе
лена долинка, разце
пена от лъкатушна- 
та река, до реката 
извира топла вода, 
наоколо пълно с ово- 
щия, насреща лозя и 
селцето, кацнало на 
един склон на скали
те...“
Алеко Константинов

Село Власи е разположено в до
лината на Ерма, в непосредствена 
близост до прочутото ждрело на 
реката. По-голяма част от селото е 
на левия бряг, а от дясната страна 
на реката са само махалите Шумйе 
и Воденичарци. Махала Шумйе е 
отдалечена над километър от цен
търа на селото на югоизток, в по
соката на село Поганово, към кое
то е принадлежала все докато край 
нея не бил намерен убит турчин. 
Гъ# като погановчани не искали 
нли не могли да платят кръвнина
та, платили я влашани и така маха
ната и нейната земя станали част

прсчяват нс по-малко величестве-

Ветрени дупка била изслед
вани и от д-р Петровци и 
неговата спелеоложка дру
жини 1967 г. “Два нови ре- 
кор.
си”, пише в. “Братство” 
от 9 февруари 1967 г. “Пе- 
щерица, дълбока 150 м - 
вход в митологическото 
подземно царство. Това е 
най-дълбоки пещера на те
риторията на Н.Р. Сърбия. 
Оказа се, не Ветрена дупка 
е значително по-дълга от 
по-рано известните 1,4 км 
и че има два входа - един 
Пещерица и втор, намиращ 
се в местността Върдини 
присади близо до влашкото 
училище. ” Спелеолозите 
проучили подземието 
Власи и се оказало, че “ком
плексът канали, галерии и 
понори приближава или да
же надминава 4 км, а това 
разстояние е по-голямо 
досега официално най-дъл
гата пещера в Сърбия - Во- 
говипската пещера ”.

между двете села.
Селото заема 24,45 км2 площ. 

Граничи със селата Куса врана, 
Царев дел, Беровица, Ялботииа, 
Суково, Държина, Бански дол, По
ганово и Трънски Одоровци. Вла
си е едно от най-хубавите села в 
нашите краища. Сгушило се е под 
Влашка планина, край прекрасната 

нейното великолепно

Ждрелото вие виждате една мила тата пещера е Ветрена дупка, която 
долина, пресечена от реката, и нас- е изследвана няколко пъти. Първи 
реща хълмове, покрити с лозя. я е изследвал българският акаде- 
Какво разкошно селце, какви вели- мик Иван Буреш 1941 г., след него 
чествспи околности: от една стра- И. Атанасов същата година, а 17 
на гигантски пролом на пъстрите години по-късно белградският ге- 
скали, по средата зелена долинка, ограф д-р Йованович с група коле- 
разцепеиа от лъкатушната река, до ги. Буреш открил в тази пещера 
реката извира топла вода, наоколо нов вид скакалец и го “кръстил” по 
пълно с овощия, насреща лозя и името на селото. Пещерата е с 
селцето, кацнало на един склон на дължина 1400 м, има формата на 
скалите...”

Похвални слова за Власи и таван и галерии. Всъщност тя е ко- 
Ждрелото са писали и френският рито на подземен поток, конте е 
професор Ами Буе, сръбският учен пресъхнал след спадане нивото на 
Йован Цвиич, професор Констан- Ерма. Влашани помнят, че два пъ- 
тин Иречек, д-р Сима Грозданич и ти, през 1956 и 1957 г., от пещерата 
много други (Спас К. Сотиров, избухнала голяма вода, която раз- 
“По долината на Ерма”, “Брат- ширила пещерния отвор и потопи- 
ство”, 1961). На първата корица на ла нивите под пещерата. Ветрена 
своята книга “Природне реткости дупка е суха и “промайна” пещера, 
наше землье” Грозданич сложил като че ли през нея непрекъснато 
снимка на село Власи и Влашкото духа вятър и по това е цолучила 
ждрело!

Това село е познато и по пеще
рите в околиите скали. Най-прочу-

да в подземието па Вла-

Ерма и 
ждрело, от другата страна - равно 
поле, а над селото - ниви, пасбища 
и гори. Малък рай на земята! Зато
ва не е и чудно, че за прелестите на 
това село са писали историци, пъ
теписци и други видни хора. През 
1895 г. Алеко Константинов напи
сал: “... Когато и да е, ще загърми, 
и далеч ще загърми славата на се
ло Власи.” Той пише и следното: 
“Поразително впечатление прави 
скалистият амфитеатър при село 
Власи. Изведнъж се отваря малка 
котловина, пълна с царевица, ко- 

огромни орешаци. На запад
ния бряг, малко по-високо над ре- 

лежи селото, а над него

тунел, на места с доста издигнат

па

от
името си.

- Продължава -
Цвстко Иванов

ноп и
ката,
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АтлетикаПриключи тазгодишното 
първенство на ЮФД нов рекорд“Младост” зае 

седмо място
Мача от последния кръг на първенството 
срещу „Племетина“ оосилеградчани спечели
ха със служебните 3:0, понеже гостите от 
Косово не дойдоха на „Пескара“.

и на 19 см Персефонн Хацииа-
ку (Гърция) - 184 см.

Личният рекорд на Венева е
204 см, но тя не бе прелитала
над тросмайсторската граница
от 2 м цели 4 години. Както е
известно, землянката ни про
пусна зимните състезания за
ради контузия.

По повод успешното прик- ложителна - 56:37. За отбеляз- 
лючване на тазгодишното пър- ване е фактът, че след шампио- 
венство в края на миналата на “Топличапин" босилеград- 
седмица в хотел “Дукат” бе ор- скнят отбор допусна май-мал-

Свързахме се по телефона с
Венелина след завръщането й
от Гърция и тя най-любезно
сподели за читателите наганизирана тържествена вече- ко голове в своя та врата.

“Топличапин” от Прокуплс “Братство”: “Доволна съм от 
представянето си. Следващата 
ми цел е да преодолея 205 см, а 
защо не и 207 см.”

Световния рекорд от 207 см 
вече 20 години “държи” насто
ящата председателка на Бъл
гарския олимпийски комитет 
Стефка Костадинова.

ря за играчите и ръководство
то на футболния клуб “Мла- убедително спечели титлата и 
дост”.

Българската атлетка Всне- то село Любата - б. Т.П.) се на
пипа Венева постигна най-доб- ложи с 203 см в първия си 
рия резултат в света за сезона в старт през тази година. Досега

Шонте Хауърд (САЩ) и Бланка 
Влашич (Хърватска) бяха ска- 

няма-
шс конкуренция за първо мяс- 

Нашеиката (Венелина е то и остави с цели 15 см руски- 
по-потекло от босилсградско- пята Олга Калигурина (188 см)

заслужено се класира във пис-
Таблицата па Южпоморавска футболна дивизия 

след края па първенството скок па височина па междуна
родния турнир по лека атлети
ка в атинското предградие Фи- чали по 2 м. Българкатамачове иоб. [П[1

1. Топличапин
2. Злочудово
3. Бобище
4. БСК
5. Манойловце
6. Радник
7. Младост
8. Йедннство
9. Леминд
10. Жнтораджа
11. Ябланица
12. Пуста река
13. МСК
14. Ястребац
15. Племетина
16. Юг Богдан

30 24 95:23
96:55
56:43
76:55
72:57
78:46
56:37
58:40
63:47
65:57
57:55
56:72
49:69
49:62
34:79
16:179

731 5
лотей.30 18 3 9 57

30 17 2 53II
30 16 3 11 51 Т. Петров30 17 0 13 51
30 15 4 4911

Българо-сръбски 

спортни връзки
30 14 5 11 47
30 15 2 13 47
30 14 4 12 46

У* *-зо 4 12 4614
30 14 2 14 44

3930 12 3 15 03930 12 4 14 ‘Ръководството на футболния клуб “Дървена 
звезда” е дало принципно съгласие първият състав 
на “червено-белите” да гостува за приятелски мач в 
българския град Ловеч. Мачът би трябвало да се иг
рае на 30 юли по повод 10-годишното присъствие на 
футболния отбор “Литекс” в българската “А” група. 
Да припомним, че от две години треньор на “Литекс” 
е някогашният наставник на “звездашите” Люпко 
Петрович.

Както ни осведомиха от Ловеч, отбелязването на 
| юбилея ще завърши с концерт на българските фол- 
; кгьрли Гергана, Малина, Ива и Мария. Планира се и 

специално участие на гей-иконата Азис. Спонсор на 
мероприятието ще бъде германската фирма “Ади-

Е30 10 3 3317
20 2030 5 5
29 130 0 1

отбора в ша дивизия. Прокупчани заво
юваха 73 точки, с 16 повече от 

ния отбор на

Седмото място на 
дебютантския му сезон в 
Южноморавска футболна ди- второкласира 
визия бе оценено като изклю- Злочудово . Дивизията напус- 
чителен успех, понеже футбо- кат 4 отбора — “Пуста река , 
листите на “Младост” остави- Ястребац . Племетина и 
ха зад себе си много по-опитни 
отбори, които са постоянни 
членове на тази дивизия.

В 30 изиграни мача босилег- Соко от Вранска баня, Сло- 
радчани спечелиха 47 точки (14 га от Липовица и един отбор

от Косово.

е
© ;(10“Юг Богдан”, а вместо тях през 

следващия сезон в ЮФД ще се 
състезават “Радан” от Лебане,

ее.
.а !! дас”, която ще произведе специални екипировки за 

бенефиса “10 години Литекс”, а така също и фланел
ки за играчите на “Звезда”.

*В баскетболния отбор на ЦСКА ще играе сърби
нът Предраг Йоксимович (28 години, 200 см). Той бе 
на проба в софийския тим и е одобрен от треньорите. 
Крилото досега играеше в “Лариса” (Гърция).

‘Футболистът на ЦСКА Йордан Тодоров най-ве
роятно от есента ще стане член на белградския фут
болен гранд “Партизан”, чийто треньор сега е Миод- 
раг Йешич, който донеотдавна водеше ЦСКА. Про
дажбата на десния халф-бек е именно по искане на 
Йешич.

“Освен Тодоров, Йешич иска да привлече и Вален
тин Илиев, но ЦСКА няма да го пусне”, заяви сегаш
ният треньор на ЦСКА Пламен Марков.

Милена Стоицева, лекоатлет- | 
ка на А1< “Нишки маратон”, 

в спечели златен медал в Истан
бул на пробег на 1200 метра. Тя 
се състезаваше като член на на- 

лл ционалния отбор на Сърбия в 
™ Международния митинг за 
Д олимпийските надежди на 

Европа.
Сред 20 състезатели, родени 

гЩ 1990/91 г., тя убедително победи 
с време 3 минути, 39 секунди и 

С 20 стотни, което е с почти 5 се- 
идз кунди по-добро време от вто- 

рокласираната гъркиня Кули- 
кас. От постижението на Стои-

победи, 5 равенства и 11 загу
би). Головата им разлика е по- П.Л.Р.

"Балкански" и "Лужница" 

разделиха по точка
"Лужница" игра в следнияДомакините започнаха нас

тървено и имаха отлични шан- състав'. Цветкович 7, Ристич 7 
сове в 1 и 4 минута. В 15 минута (Станоевич 6.5,), Филипов 6.5, 
Иванов се възползва от грешка Николич 7, Милунович 7, Ракич 
на вратаря на гостите Цветко- 6.5, Йеремиев 6.5, Златанович 

резултата. 6.5, Милойкович 7, Сел^имович 
Най-добрият играч на срещата 7.5 (Джорджевич -) и Йовано- 
Йованович изравни в 31 мину- вич 8.

цева особено доволен остана селекци
онерът Ивица Мрожек.откривич и

Г. ДД.С.
Д.С.

та след чудесна солова акция, 
която започна в средата на те
рена. Иванов вкара още един 
гол в края на първото полувре
ме. Крайния резултат -2:2, 
оформи Селимович след двой
но подаване с Йованович. До 
края на мача и двата отбора 
имаха по няколко голови поло-

трето място се нареди “Строшена чеш- защитаваха: Стоицев 8, Димитров 7, Мн-
7.5, Николов 7.5, Крумов 7.5,

При пионерите на първо място е Денков 7 (Стефанов 7), Гигов 7, Гогов 
*ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗ- “Спортна кладионица плюс”, второ зае (Тричков -), Рангелов 7 (Цолев -) и Митов 

НИК НА ГОДЕЧ пионерският отбор на “Плави”, а трето - “Балкански”.
ФК “Балкански”, както и ветераните на При младежите: “Нарцис", “Х-13” и * КЪМ 100 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ на 
клуба утре ще гостуват в този град. Те ще “Железничар”. възраст между 7 и 19 години ще имат въз
изиграят приятелски футболни срещи с Най-добрите в категооиите полччихз можност да участват в т. нар. Открита за- 
връстниците си от Годеч и Драгоман. признания и екипировки.Р ' ‘ бавна футболна школа, която ще органи-
Мероприятието се провежда в чест на „ЖР11Ю111д,йм,мгрд НлР.пиГ1 зира ФК “Балкански”. Мероприятието ше
60-годишнината от провъзгласяването ЖЕЛЮ 111А ИЗИГРА НАРАВНО се ппопепе поп ппкпппителството на пра
на Годеч за градско селище. (0:0) 0 отбоРа на “Задругар” в последния вителствата на д.шия и Швеция, на Фут‘

* СЛЕД ДВЕ СЕДМИЦИ СЪСТЕЗА- Гжна^ига^Идом^Гнито „Т™ “юзнаЙорвегйяина^УЕФА Д«-
НИЯ В СЦ “ПАРК” завърши лигата по Р^>*на лига. И домакините, и гостите като митровградският клуб бе един от 18-*
малък футбол за петлета, пионери и мла- д пам дочакаха последния съдииски спортни колектива (от общо 500) в стра-
ле»». Пр» петлетата „„раи е отбори ». и, б“' одо™»» Ч>«"» *
“Иовшина м„„-. „тор. е "Ли.»-, , ». убЙ "«ЙТЕЙш.Ч - »Р°«™

Новини ма”. ладинов

7.

жения, но не ги реализираха.
Пред около 200 зрители на 

терена в СЦ "Парк" изтичаха 
следните футболисти на 
"Балкански"'. Величков 7, Бош- 

7, Басов 7.5 (Зекович -),кович
Димитров 7, Марков 7 (Иова- 
нович -), Пейчев 7, Глигорие- 
вич 7.5, Гюров 7.5, Миодраг Ге- 
оргиев 7, Нацков 7 (Ценков -) и 
Иванов 8. Д.С-
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фотооко Втора среща на футболните рефери от Пирот и Плевен

Изобретението 

на баба Цена
И съдиите знаят 

да ритат топка
След пролетното подстригване на овцете, вълната трябва 

да се изпере, за да не мухляса. За тази цел трябва да има теку
ща вода, най-често това се прави на реката или в някой поток 
Тъй като в село Петърлаш не съществува такава, баба Цена се 
досетила. Понеже времето е вече топло и не се кладе печката 
то кюнците не са необходими и могат да се използват и за 
други цели - примерно с тях да се хване водата от чучура на 
чешмата и да се доведе до коритото с вълната. Тук е и столче
то, за да не я боли кръста. И ето ти изобретение - 
постоянно да сменя водата, хем си пере вълната “седечката”.

Баба Цена не претендира за своето изобретение, понеже го 
смята за просто! Просто, ама все пак трябва да се досетиш' 

Снимката е на

хем няма

вечния фотохроникьор от нашите краища
Миле Антов.

Сретен Игов
от Пирот (в бели екипировки) и Плевен

Футболните рефери от Пи- Проданов, който предвождаше ство. 
рот и Плевен се срещнаха за гостите от Плевен. - Старти- 
втори път и като приятели, и рахме миналата година в на- полувреме” на срещата между 
като футболисти. Мачът им

Най-хубаво беше “третото

в шия град, сега сме за първи път пиротските и плевенските ре- 
града край Нишава завърши с на стадиона край Нишава с ис- фери в мотел “Ловац”, в който 
минимална победа на гостите креното намерение нашите се веселиха до зори.
(1:0, стрелец Любомир Ненов в контакти да станат традицион- 
27 мин.), но и този път, разбира ни. Благодаря на домакините 
се, резултатът не бе в преден ни за сърдечното гостоприем- 
план. Добросъседското сът
рудничество е основният мо
тив на реферите от двата града, 
които решиха да си разменят 
посещения и така да създадат 
една хубава спортна традиция, 
чиито основи бяха положени 

1 миналата есен в Плевен. Нека

Слободан Йованович

1п тегло пат

Кирил Зарев
(1935 - 2006)двор и гараж.Обява ; да напомним, че и тогава пле-

Сведения на теле-: "ен“И1е СЪДИИ ®яха п°-д°брц^ , : футболисти и победиха с 4:2.
фОН ■ - Ние последвахме примера

01 0/362-926 или • на футболните ветерани на на- 
064/41 48 404 : шия “СпаРтак” и пиротския

' ' : “Раднички”, които си разменят
приятелски срещи почти чети
ри десетилетия - казва Лазар

Неотдавна почина Кирил Зарев, учител 
в пенсия от Горна Любата. Роден е в гор- 
нолюбатската махала Колчина гарина, в 
семейството на земеделците Стоянчо и 
Еленка.

Зарев завършва начално училище в махалата си, а от V до 
VIII клас учи в Долна Любата. Записва се в босилеградската 
гимназия, но поради здравословни и материални проблеми 
напуска редовното обучение. Все пак задочно завършва гим
назия и през 1960 г. взема зрелостния си изпит. Същата година 
започва да работи като хонорарен учител в с. Доганица. През 
1961 г. полага изпит за учител в Учителската школа във Враня 
и държавен изпит във ВПШ в същия град. След това работи 
като учител в Крива Фея, откъдето минава в махленското учи
лище в Дукатски явор, а оттук в училщето в родната му махала 
Колчина гарина. Тук учителства с особен ентусиазъм, но за 
съжаление все повече има нужда от лекарска помощ и кон
трол, поради което се премества в централното основно учи
лище в Г. Любата и работи като възпитател в ученическото 
общежитие. Здравето му обаче се влошава още повече и през 
1980 г. той излиза в пенсия. .

Като пенсионер Кирил Зарев живееше в Райчиловци, къде- 
то си беше построил севремеина къща. Но и тук го сполетя не
щастие - рано почина съпругата му Виолетка. За щастие сино
вете им Раде и Слободан завършиха училища и си отвориха 
частни фирми. Съдбата обаче не даде възможност на баща им 
да се радва дълго на техните успехи, нито да прекара повече 
години с внуците си Денис и Кристина, които обичаше безпре
делно.

Кирил Зарев беше активен в обществения живот. Едно вре
ме сътрудничеше па “Другарче”. Беше добър учител, искрен 
приятел и човек с весел нрав, напук на неблагосклонната му 
съдба.

Вечна памет!

Продавам обитае
ма нова къща в 

Димитровград с
■

X X XКръстословица 289 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Съставил: Драган Петров ★ Тз12 14

ВОДОРАВНО: 1. Петролен 
продукт. 8. Грам (съкр.). 10. 
Седмата нота. 12. Марка 
ОЗМ-и. 13. Анатомичен ор
ган, слезка. 15. Мярка за 
земна площ. 16. Които са с 
бял цвят. 17. Част от ками
он. 18. Химически елемент. 
19. Инок, калугер. 20. Орга- 

изпълнителната 
власт. 23. Град в Италия. 
24. Област в Димитров
градско. 25. Телефонен по
вик. 27. Съдебен термин. 
28. Заник. 29. Държава в 
Азия. 30. Шестата нота. 31. 
Модел руски бойни само
лети. 32. Една отрова. 34. 
Способност да задържаме

XX
15 16 17

XX X
18 19

X
222120

X
2625

X
2423

ни на
х 29

X
2827

X
зз

X
32* 31

X
37 38

X
3635

X
34

X X
40

Владимир Стоименов

ОТВЕСНО- 1 Дребен хищ- шумно и забавно зрелище, ра. 33. Вид папагали. 44.
ник. 2. Кон (поет.). 3. Жени 19. Част от годината 20. Река в И™1ия„^
в робство. 4. Циркови пло- Кухненска мебел. 21. Зад- местоимение. 38. Дума за
Щадки. 5. Марка германски на част на главата. 22. Ге- отричане.___________
автомобили. 6. Дума, с коя-
ТО се изреждат възмож- „ т 7 Химн. 10. Уникат. 12. Мадона. 14. Мироч. 15. 
ности. 7. Неда Арнерич. 8. А 16 ни 18 Тон. 19. Сенат. 20. Сал. 22. Лос Андже- 
Град в Полша. 9. Отстъпка ‘ И25 дК 27 Митар. 28. Линия. 30. Пат. 32. Не. 33.
от продажната цена на сто- . „ 3’5 Яу 36 обители. 39. Яник. 41. Луковит. 42. На-
ка. Ю. Висок обществен ция 44 дл0. 45. дТака. 46. Арда. 
чин, служебно достоинст- 4

Тъжен помен
На 16 юни (петък) се навършват ЧЕТИРИДЕСЕТ ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на нашата мила съпруга, свекърва, майка и 
баба

ПАТКА ЙОРДАНОВА 
(1937 - 2006) 
от Долна Лисина

Винаги ще пазим от забрава хубавите спомени 
за теб. Благодарим ти за всичко.

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти па
мет!

Опечалени: съпруг Янко, син Звонко, 
снаха Виторка и внук Дарко
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Злободневка Зодиите на хороскопа 

в логиката на шопа ШщгIX

мериканскье
я ттр пби- Дивре- Щ° ое жене и ра.

женьую, иду от кревет д0 
кревет, ужкьим траже 
истинску любов, а после 
рову та със сълзете може 
воденицу да караю, уби- 
ваю се и не знам кво йоще 
прайе! А ти по цел дън и 
целу ноч гьи гледаш и си 
мислиш не видим кико 
лъцаш зарад нъи.” Добпе крофна, очи си закърва- ( дйде нека йе и тека 

вила, дали те Станоя тор- м 
мози под стари дни?

- А Станоя си йе добре!
- Ама ти не си...
- И не съм, да знайеш...
- Па кво ти йе?
- Вузбал, Дода Цане,

ВУЗБАЛ...
- Айде, айде, одавна бео- 

мо младе кита гьлтайомо 
плондерете...

- Ууу, марен да те дух
не, ти све за това си мис
лиш...

- Не мислим, ама ка те 
гледам теквуя надуйену, 
друго не ми пада на акъл!

-Пощуре свет Дода Цано, 
от тия вузбал на телевизи- 
юту целу ноч око не може 
да склопим! Съберу се до
ма, дай пийенье, дай са- 
лату, дай мезе, све прине
сем и тамън попридремем, 
ка сви ко оградисали изо- 
каю “Гооол, гооол, гоо- 
ол...” И я се рипнем ...

- Па има ли некой гол 
или тека си окаю?

- Пак се завутуйеш, До
да Цане. Кита беомо мла
де, може и да смо се сеп- 
нувале кита чуйемо “го- 
ол!”, а съга гледало теле- 
визию и окаю ко пощуре
ли!

... ....
У КОЗИРОГ. Едно време ко- да нема. Кога са трима, не са 
зите ги изтребиме целокупно, близнаци, викат ги тримата

Уважаеми г-н Дембелич,
Внимателно следя кари

ерата Ви и съм много до
волен. Вие сте най-плате- 
ният народен представи
тел в Скупщината! А 
всички знаем колко силна е 
пазарната конкуренция в 
парламента.

Според последните но
вини от жълтата преса, 
за подкрепа на правител
ството сте получили 100 
000 евро! Плюс за редов
ните гласувания около 20 
000. Да не споменавам 
осигуряването на кворум. 
Сума за всеки респект. За
това Ви поздравявам от 
все сърце!

А сега да си поговорим 
като бизнес партньори. 
Брат ми, аз гласувах за 
тебе в нашата избира
телна секция. Според из
борните резултати ти, 
братче, получи около 20 
000 гласа. Следователно 
ние, тези 20 000 избира
тели, както днес популяр
но се казва, сме твои ак
ционери! Ако не беше по
лучил нашия вот, нямаше 
да те има и теб, и твоя 
бизнес.

Аз вече направих смет
ката. От сумата за под
крепата, която оказваш 
на правителството, ми 
дължиш 50 евро, от ре
довните гласувания по 10, 
а от кворума нека да ос
тане за теб. Като сти
мул. Значи, за тази година 
ми дължиш общо 110 евро. 
Сега това се казва диви
дент.

Г-н Дембелич, аз не съм 
дребнав акционер. Може 
да ми купиш един малък 
телевизор или да ми пла
тиш тока. Както ти е 
по-удобно. Само недей да 
чакам дълго. Наближават 
избори, а аз решавам къде 
ще инвестирам!

Сърдечно твой
Акционер Панта

Слободаи Счмич

**■«! чам да под- 
слушуйем, ама 

щом се зададе Дода Цана 
и вати за рукав Карави- 
лю, реко си тува че има 
кво да се чуйе. И начульи

ама секога сме си имали ро- глупаци, 
гати. Демек, рога има - кози РАК. И тия са голема зо- 
нема. Рога имат и некои що дия. Кога сите одат напред, 
одат у командировка.

ВОДОЛЕЙ. Кръчмарска ЛЪВ. Голем дзвер, Бог да ге
зодия. Останала е от вино- пази от него. V странство му

викат „Ай лъв ю".
РИБА. Що рекла жената на ДЕВА. Е те тая требе много 

един воденичар: „Рибата ни да я тражим. 
до дупе, ама нема кой да ло- ВЕЗНИ. Търговска зодия, 
ви." V тая зодия са родени Мери ти акьло, па ти крои 
дъртите ергени по нашите па. Че я разбереш кога ти да- 
краища. де сметката.

ОВЕН. Отредена зодия за 
водач. Он и Геле се мисли за . апе! 
такъв, ама си е чист овен.

они одат назад.
уши:

- Малеее Каравильо, кво 
ти йе? Подбунула си киколей.

кажем му я. А кво мис
лиш колко серийе че ми- 
ну докига гледаш тия ма
чове, а? “Айде, айде - от
говори ми он, нищо нема 
да изгубиш, свете си личе 
ко яйце на яйце...” Па и 
твоят вузбал йе кико яй
це. Йедна топка се търка
ля навам-натам, двайесе и 
два човека търчу по ню 
кико блесави, а иляди се 
деру кико оградисали. А 
за тия па що су зяпнули у 
екранат и да не оратим...

- Убаво си му казала! 
Ако имаше телевизори 
кита нийе беомо младе, на 
куково лето би имале по 
пет-шес деца...

- Ти пак навърташ воду 
на туя страну... Знайеш 
ли кво съм решила?

- Щом си решила че ми 
кажеш!

- Че си купим телевизор!
- Айде-де!
- Че улезнем, че узнем и 

готово! Па нека после Ста-

ка-

СКОРПИОН. Мани, мани

СТРЕЛЕЦ. Предимно лов- 
ТЕЛЕЦ. Зодия, която служи дЖИйска зодия. Кога се случи 

за обръщение: „Теле!". V мъж . цели се у секакъв ди- 
по-деликатни случаи се вика: веч Кога се случи авджика -

сума ти ергени се навъртат 
БЛИЗНАЦИ. Родените у около нея, а она вече стреля 

тая зодия сека работа я вър- друг сочи. 
шат по два пъти, ама пак фай-

Добро утро,]Щ| 

чичино 

момиченце! I1-УЗ ноя лъцка с пензиюту. 
Щом оче вузбал да гледа! 
Я че си гледам циврете, 
оти ем ми йе муха с нъи, 
ем ми йе некико радос, ем 
тужно, ем елатко!

- Бре Каравильо, да не 
си мърднула? Че се заду- 
жуйеш из инат! Що га не 
пущиш, че мине месец и 
било ли йе, не йе ли...

- Е, Дода Цане, да йе сал 
това! После починя наше 
първенство, па англий
ско, па италианско, па 
шпанско и знам ли койе 
йоще. Грабне острушкуту 
и претака програмете и 
куде найде вузбал, там га 
закове!

Една сутрин звъннало звън- първите думи на баща си, скок- 
чето в къщата на Ангелинко в нал като “ожежен”, бързо “на- 
центъра на едно босилеградско чинил” кревата, облекъл се, из

мил се в банята и се докарал 
- Ооо, добро утро, чичино пред огледалото. Побързал 

момиченце! - казал домакинът към входната врата, не казал 
с приповдигнат глас. - Ти с рей- нищо на Ангелинко, когото 
со ли дойде толко рано? ...Уба- срещнал в коридора, и излез- 
во, убаво, а чийо беше ти, чичи- нал навън. Ама пред вратата 
но? ...Ааа, познавам и майка ти, нямало никой!? Тук момиче, 
и баща ти, само не съм знал де- там момиче - никъде, та нищо! 
ка имат толко убаво девойче... Върнал се да пита кое девойче 
Е, ти мойо ли син тражиш? ... го е търсило, но когато видял 
Ако, ако, сега че излезне он...

- Па ти що ое не дигнеш 
и не им изгасиш телевизо- 
рат?

- Не съм гасила телеви- 
зорат, ама орати на Ста- 
ною да поналаби с тия 
вузбал, цел пообед, целу 
вечер, целу ноч само вуз
бал се глада, а еве йоще 
не смо прекарали мору- 
зат, вечимка стидза и за 
косенье, градина ни наг- 
лаву, а он знайеш ли кво

рече? “Първо, това не 
йе белосветскьи вузбал, а

село.

бащината дяволита усмивка, 
Синът на Ангелинко никак разбрал, че това е било само... 

не обичал да става рамо и нап- начин за събуждане! ми МаннаНовина Станковсувал звънчето, задето не му 
дало да спи, обаче когато чулКирил Назъроб

Пробпясъци” от ученически съчиненияаИстини за 

лъжата СССР нашият народ ще си въз
върне Филипините и едрите 

В потурите на Бай Ганьо се звезди над Фамагуста. 
крие най-голямото му богат- * * *

Вероятно лирическият герой ствал бъдещето, а между кра- ле ги пощипва.* * *е гей, тъй като при толкова са- ката му била страшната дей- 
модиви пита: “... кажи ми, сес- ствителност.* * *

'Малката лъжа е лъжичка, с тр°^е4е КаРаДжата”- 
която някои се хранят!
•Доверието е врата, през коя
то най-лесно минава лъжата.

Семейството ми се състои 
Аз съм 

оби-
Големият град направил Па- ство. 

Героите на Елин Пелиново- вел ненормален, благодарение 
то село намирали утеха попий- на това умряла жена му. 
вайки си в кръчмата, побийвай-

* * * от мама, татко и аз.
Русия! Колко ни плени тази най-младият... Трябва да 

малка дума с голямо съдържа- чаме родителите си, когато с> 
Реката извира от дупка и те- ние. Това е страната, в която са изпълняват задълженията. 

че до билото на Черно море. се родили Маркс, Енгелс и Ле- гато мама е болна, татко слу*1 
* * * за жена на всички вкъщи-

* * *
Обичайте Родината, майката

* + *
•Когато я разкрият, лъжата 
се опитва да мине за шега! 
•Истината се ражда в спора, 
а лъжата си е безспорна!

ки си жените и в други сиро- 
машки радости.* * * нин.

Гогол страдал от тройстве- Бай Ганьо е сексуален мани- 
*На лъжата къси са краката, ност, която се състояла в това, ак - първо намига на жените, 
ала все ще свари истината да че с единия крак той стоял в след това ги води в банята, за 
превари!

* * *
Пролетарският поет Вапца- 

ров изказва волята на народа, ви. 
миналото, с другия привет- да им покаже какво има, а пое- че само с братската помощ на
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