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* Автор на избраните решения е Христо Дер- 
менджиев о България ‘"Гербът и знамето ще 
може да се изтъкват след като ги верифици- 
ра Съветът на националните малцинства 6 
Сърбия

зправен златен, въоръ- щност в Сърбия на заседанието 
жен и коронясан лъв си миналата събота в Ниш. 
върху изрязан герман- Автор на избраните решения е

_____ Щит и бяло-зеле- Христо Дерменджиев от Со-
но-червен трибагреник с герб в фия, член на световната асоци- 
средата - това са графическите ация на хералдиците. Неговите 
решения, които Националният проекти са били утвърдени ка- 
съвет избра за герб и знаме на то най-добри от специална ко- 
българската национална об-

ски

мисия, която е оценявала прис

тигналите на повторения кон- тичният владетелски символ на ятно още от династията на Асе- 
курс творби. Освен Дермен- цар Йоан Срацимир и на ди- невци в края на XII век, за което 
джиев, който е шифровал твор- настията на Шишмановци. В свидетелства присъствието му 
бите си с “Лъв - 2006", на кон- лявото поле е линията от екип- върху личния пръстен-печат на 
курса са участвали и д-р Стан- търа и трона в сребърното мо- цар Калоян, 
ко Марянович от Ниш (шифър нетосечене на царя, а в дясното Короната на лъва е вариант 
”Роял Спитфайер") и Иелена - коронованият двуглав орел, на короната в гербовете от 1614 
Игнятович от Белград (шифър намиращ се върху някои от г„ която от този момент се за
червената роза”). По този ред медните му монети. Двата сим- 
са раздадени и конкурсните вола, обединени в един герб, 
награди.

Спазвайки изискванията от

пазва в няколко вида в продъл
жение на повече от 250 години, 

представят онези български зе- намирайки място в редица гер- 
ми, които по време на Второто бове на България и нейните об- 

Закона за защита правата и сво- българско царство принадле- ласти, в ръкописни и печатни 
бодите на националните мал- жат към Търновското царство, гербовници, литографии, зна- 
цинства в СЧГ, Дерменджиев е а от 1356 година към обявеното мена на участници в национал- 
разработил своите проекти в за независимо Видинско цар- ноосвободителните борби, пе- 
духа на шсствековиата българ- ство. След като встъпва на чати на революционните коми- 

престола на българските царе, тети... Изрязаният германски 
цар Иван Шишман се отказва щит, в който е поставен лъвът, 
от династичния символ (двуг- и короната над него пресъзда- 
лавия орел) и възприема като ват традиция, утвърдила се в 

е поставен испански щит, раз- свой владетелски символ лъва. началото на XVII в 
сечен на две полета, в кои го са -рози символ е възприет веро- 
представени личният и динас- яхияашглЕЯИВг»:.-.

ска хералдическа традиция.

Върху гърдите на лъва

ПродълЖабапл „игрите" около царибродската гимназия

Ново решение на министъра!? цамн Г 
РС$1) С.А 4К035
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Само преди две седмици от Минис- отстоя на обещанието си”, в гимназия- 
терството на просветата дойдоха из- та пристига “депеша , с която се нала- 
менения и допълнения на конкурса за га да бъдат записани една паралелка 
записване в средните училища в Сър- гимназисти и по една тези с търговски 
бия, според които Гимназията “Св.св. и туристически профил!?!
Кирил и Методий “ в Димитровград Нима думата на министъра, дадена 
може да запише ученици в две гимна- пред кмета на общината и председа- 

зиални паралелки и теля на Националния съвет и след това 
една търговска. изпълнена в измененията па конкурса,

Две седмици след трае само няколко седмици? Ако един
“Братство” пуб- министър може да сменя мнението си подигравка с малцинството и гражда- град, министърът закрива и бъдещето

ликува текст под заг- всеки месец, тогава егати и министъра, ните на Димитровград? Закривайки на младото поколение на част от мал-
лавие “Министърът и държавата! Не е ли това поредната тихомълком основния белег на този цинството.
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(В центъра па вниманието
Незабравима среща с български 
културни дейци в Иваново

тштлтмяммь* ,■ ■ йм «им»
23 ЮНИ 2006

Символи в духа на дългата 

национална традиция Светлината на 

автентична 

родна култура
(От стр. 1)

В проекта за знаме па мал- 
цвсто-цинстаото са съчетани 

вето на българското национал
но знаме, разположени по хо
ризонтала един под друг - бял, 
зелен и червен. Централната 
му част е заета от герба на мал
цинството. Поставянето 
българския герб върху 
налните знамена датира от вре
мето на Кримската война (1853 
- 1856), когато върху знамето 
на българските доброволци в 
руската армия е поставен гер
бът на България от “Стсматог- 
рафията” на Христофор Жефа- 
рович. Знамена е различни 
български гербове са шити за исмо от членовете па НС като Комисията но образование към

първата голяма придобивка в НС получи задачата час

Папаните от Иваново имаха честта да се срещнат с ям-, 
ти дейци на българската култура, сред които бяха писате- 
Амтом Дончев, Иван Гранигски - директор на Издател^ 
“Захари Стоянов”, проф. Владимир Владигеров, артист^ 
Рени Бакалова и пианистът Минко Генков. Тези беле*Ц 
българи, носители на международни награди, изминаха хи
ли километри, срещайки се с нашенци от Германия, Австр- 
Чехия и Унгария. На път за родината те се отбиха и в с. и! 
ново, за да се видят със сънародниците си от тази част 
Сърбия.

Срещата бе организирана от посланика на Република Бт 
гария в Сърбия Георги Димитров.

Палчанските българи изнесоха един урок по история, ц 
припомниха и своята орисия, чието начало започва от М; 
България, преминава през румънското Ново Бешеново, та 
завърши в с. Иваново.

Историческият преглед беше съпътстван с кратка лите; 
турно-музикална програма, която изнесоха българчета 
учещи се в школата за български език и фолклор.

Първият дипломат и неговата съпруга поканиха бълп 
ските културни дейци на гости в българското посолство 
Белград, където пред местните студенти, които следват бт 
гарска филология, Антон Дончев топло и сърдечно предста 
част от сюжета на своя знаменит роман “Време разделв; 
Фрагмент от романа прочете артистката Рени Бакалова, и 
то просълзи публиката.

Срещата в българското посолство беше и музикално о 
роводена от блестящите виртуозни изпълнения на цигулв | 
Владимир Владигеров и пианиста Минко Генков.

Световноизвестните българи още един път доказаха 
практика, че българският национален дух и култура са не са 
оригинални и самобитни, но и неувяхващи и живопулсира: 
във времето. А ние българите, живеещи извън пределите 
България, останахме не само очаровани, но и осветени, и щ 
чистени, с извесна национална гордост. Бихме били наисп 
щастливи, ако имаше по-често такива незабравими срещис 
знаменити българи, които чрез таланта и уменията си пра 
кат с възрожденска чистота светлината на автентичната 
родна култура.

на
1ШЦП0-

някои от четите, преминаващи 
през България в различно вре- борбата за обучение на майчин по-скоро да изготви програма 
ме, за участниците в Съедине- език в малцинствените учили- с конкретни мерки, чрез които 

Илинденско-Преобра- ща' Националният съвет изра- тази подкрепа трябва да бъде 
зи увереността си, че това е на- реализирана в периода до на
чало на необратим процес за чалото на следващата учебна

нието и
женското въстание, както и за 
Българската войска. Всестран
на подкрепа за обучението на въстановяване 1|а обучението година и по-нататък, 
български език на български език и потвърди Националният съвет ще се

Решението на 18 родители готовносстта си да го подкрепя обърне с писмо към компетен- 
от Босилеградско първолаците непрекъснато. Освен с полити- тните държавни и местни орга- 
им наесен да започнат да се ческн и организационни уси- ни, с което ще настоява за пос- 
учат на български език бе оце- лия’ ще подпомогне този ледователна служебна употре-

процес и с финансови средства, ба на българския език в общи
ните с българско население. 
Става дума преди всичко за из-: ■|Три празника &
даване на двуезични лични до
кументи, двуезично изписване 
имената на населените места иПо решение на Националния съвет българската 

национална общност в Сърбия ще има три праз
ника. Това са: 3 март - Денят на Освобождени
ето, 24 май (Св. св. Кирия и Методий) - Денят 
на славянската писменост и българската просве
та и култура и 1 ноември - Денят на народните 
будители.
Решението на НС за празниците на малцин
ството също трябва да бъде верифицирано от 
Съвета на националните малцинства в Сърбия.

др.
Тъй като държавната об

щност Сърбия и Черна гора ве
че не съществува, Национални
ят съвет извърши промени в 
названието си. Отсега “мал
цинственото правителство”ще 
се нарича Национален съвет на 
българите в Република Сърбия.

К. Г. Огнян Цвет

Василие Бойович, представител на „Интерсвяз" 
от Москва, за откриването на мина в Караманица

КИЦ Босилеград ор 
ганизира петиция

За по-емгурн 
движение на 
учениците

Заинтересовани 

сме за рудника Босилеградският фш 
КИЦ “Цариброд” орг> 

зира петиция, с която от< 
петентните в общината с< 

епй

на
:д това да про- 
с какво оогат-

*Планираме първо да открием мината, а сле 
дължим с изследванията, понеже лично зная 
ство разполага Караманица и околността й, казва Бойович

ка да предприемат 
мерки за по-сигурно Д1( 
ние на учениците - ‘По
добряване на пътната й1 
лизация и поставяне н< 
жащи полицаи на път 
платно пред автогара 
пред входа на учили“1 
двор. Петицията, която Д1 
га са подписали около 

следва“

Дали ще бъде открита мина за експлоа- която иска от правителството па Сърбия 
тиране на оловно-цинковите руди в Кара- да й даде концесия за експлоатиране на 
маница в момента е най-актуалният въп- рудите, вече е предприела няколко кон- Караманица, а сетне в различни рудници 

" , ст-ьпки - нейни представители и бивша Югославия, в “Благодат” бил
нически директор, казва, че за разлика от 
канадската и втората руска фирма, които 
настояват най-напред да продължат из- 

тересована една фирма от Канада и две ха Караманица, а преди няколко дни са ре- следванията и евентуално след това да от- 
от Русия. Фирмата “Интрсвяз” от Москва, гистрирали и фирма “Босилеград-мета- крият мина, фирмата “Босилеград-мета-

ли ” „ „ ™” е готова първо да открие мината.- Тя ще бъде със смесен капитал, 57 на 
сто на “Интерсвяз”, а 43 процента на 
сръбски фирми и бизнесмени, казва Васи
лие Бойович, представител на “Интер
связ” и един от сръбските акционери. - 275 500 тона 
Очакваме, допълва той, правителството 25-30-годишна 
да ни даде концесия, а след това да изгот
вим необходимите проекти, в края на ав
густ да отворим минните шахти и през
първата година да приемем на работа в Земун, който' ще им бвде отголямо зна- 
около 200 души.

Бойович, който преди 37 години рабо
тил като техник в мината “Подвирове” в

врос в Босилеградско. По-осведомените кретни стъпки 
казват, че шансовете за това са доста го- кметът на Босилеградска община са били 
леми, понеже за по-нататъшно изследване на разговор в Министерството за рудар- 
на залежите и за откриване на мина е заии- ство и енергетика, преди седмица посети-

и тех-

граждаии, през 
седмица ще бъде нзпр 
до кмета, ОВР в Боси.г 
и до директорите на ося 

гимназия“ 
преД'1

тел на Програмния сь& 
КИЦ, заяви, че с реаа"
ята на инициативата
дат спрени безотгов 
поведение на водач' 
моторни превозни сред ^ 
зачестилите пътни за^ 
ки на пътя пред авто 

бяха засегнати

а'

Кметът па Босилеградска община 
Владимир Захариев казва, че от пра
вителството па Сърбил зависи дали 
ще бъде открита мината и коя фир
ма ще получи концесия.
- Още нищо не е известно, но лично 
смятам, че доколкото правител
ството реши да даде концесията, 
трябва да я даде на онази фирма, 
която е готова веднага да открие 
мината, да приеме нови работници и 
на общината да дава част от про- 
фита. Тези условия приема “Интер
связ’’, подчертава той.

-Няма за какво да чакаме, аз зная с как
во богатство разполага Караманица и 
околността й. Доказаните досега запаси 
на оловно-цинковите руди възлизат на 10

то училище II 
Иван Николов,

които са достатъчни за
експлоатация, подчертава 

той и пояснява, че вече разполагат 
нически проект за откриване на мината, 
изготвен от страна на Рударския институт

и с тех-

чение за ускоряване на подготовките. в конто
В.Б. 1Рца.



Швмп и коментари
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Слега анулирането на договора за продажба 
босилеградски „Автотранспорт" 6Й1000 млади 

лидери на 

Сърбия”

на

Съмнения и неизвестни 

усложняват агонията
гГч^поХатентЕл*™“ За бъ9еи|ето си’ но ие " ядосват мно- 
ник 1 ЬпиГаТа *°г°^т с мажоритарен собстве-

От Народната канцелария конкурс за най-добър проект, 
на президента на републиката който по-късно ще бъде пред- 
в Димитровград получихме съ- ставен от президента на Сър- 
общение, в което се казва:

Народната канцелария на 
президента на Сърбия и Фон- най-добрите кандидати ще 
дът “Д-р Зоран Джинджич” имат възможност да придоби- 
провеждат програма на обуче- ват опит в домашни институ- 
ние на 1000 млади лидери, ции и организации, както и в 
Целта на програмата е да се компании в страната и чужби- 
помогне на младите и способ- на, докато най-добрите ще 
ни хора да станат лидери във имат възможност и да се усъ- 
всички сфери на човешката вършенстват в чужбина, 
дейност. Програмата “1000 Програмата цели да обхване 
млади лидери на Сърбия” под- хора от 21 до 35 години, които 
разбира основите на лидер- са показали забележителни ре- 
ството, участия в семинари за зултати по време на следване- 
стратегическо планиране и из- то, които започват професио- 
готвяне на програми.

В сътрудничество с избра- които изискват лидерски уме- 
ните ментори в рамките на от- ния и знания или които вече са 
делни програмни области (сел- се доказали в своята професио- 
ско стопанство, стопанство, нална област, 
администрация, наука, култу- Повече информации за 
ра, местно самоуправление, програмата заинтересованите 
медици) и с институции или могат да получат в помещени- 
компании младите след това ето на Народната канцелария в 
ще участват в изготвяне на Димитровград на ул. “Балкан

ска”, номер 12. Там могат да 
По време на провеждането вземат и заявки за кандидат

ка програмата ще бъде обявен стване.

бия Борис Тадич.
В края на всеки цикълСлед като Агенцията за тобусна линия Враня-Босилег- гаранция с намерение да си из- 

рад, чиито автобуси, впрочем мие ръцете и да избяга от Бо- 
както и босилеградските, дви- силеград. По-осведомените 
жат празни, а Автотранспорт” казват, че след като купил 
се принуди да закрие линията “Автотранспорт” той 
Босилеград-Скопие,

приватизация прекрати дого
вора за покупко-продажба на 
70 на сто от капитала на боси
леградски “Автотранспорт” с 
Любиша Младенович от Зай
чар, понеже той не подсигурил 
обезателната банкова 
ция от 12 милиона

регис
трирал нова фирма - “Автот- 

поддържаше цели пет десети- ранспорт-турс”, понеже банко- 
летия.

която
гаран- 

динара, в 
предприятието продължи аго
нията и неизвестността. Сега

вата сметка на “първата фир- 
Обстановката, която беше ма” с години била блокирана, 

започнала да се подобрява Недоволстват обаче, 
след приватизацията, отново е смятат, че е купил фирмата за 1 
твърде тежка. Дълговете и неп- 930 000 динара, а че “зарабо- 
латежоспособността, която е тил много повече”. Обвиняват 
една от основните причини и го, че откарал три автобуса, ко
за закриването на линията към 
Скопие, все повече ни притис
кат. В какво тежко

понеже
се очертава, че тази неудачна 
приватизация може да се отра
зи зле не само върху работещи
те и държавата, но, че може да 
има тежки последици и по на
селението в общината.

В момента собственик на 70 
на сто от капитала на фирмата 
е Акционният фонд на Сърбия, 
който упълномощи работника 
Стойне Николов да управлява 
с този капитал. Николов казва, 
че очакват фирмата пак да бъ
де продадена и те да получат 
нов собственик. Подчертава, 
че общинското ръководство 
начело с кмета полага усилия 
да помогне на предприятието 
и пояснява, че са му отпуснати 
3,5 милиона динара кредит с 
едногодишен гратисен период 
и с лихва от един процент. 
Всичко това обаче не е доста
тъчно да даде по-силен газ и да 
задвижи фирмата. Колко теж
ко е положението показват и 
няколко най-нови данни: загу
бите и дълговете по различни 
основи са към 40 милиона ди
нара, направени главно преди 
приватизацията, а почти всич
ки обекти са под ипотека. Кон
куренцията все повече стяга 
обръча - от началото на месеца 
“Единство” от Враня откри ав-

ито още не били върнати, че 
купил лека кола за фирмата за 
около 500 000 динара, която 
също не е върната. Подчерта
ват обаче, че Младенович не се

нално ангажиране на постове,
положение

В “Автотранспорт” 
официално казват, че са 
сформирали комисия, ко
ято констатирала, че 
трите автобуса са отка
рани на ремонт в Бор и 
че един от тях вече е 
поправен. Не крият, че 
за сметка на фирмата е 
купена нова кола, но не 
знаят къде тя е сега.

е намирал в списъка за заплати 
на работниците, а в него фигу
рирало името на съпругата му. 
Отговор на тезн въпроси, съм
нения и предпоставки не успях
ме да получим от Младенович, 
понеже два дни не се обаждаше 
по ГСМ-а си. Затова в момента 
не е известно и колко е спече
лил той,евентуално загубил от 
ангажимента с “Автотран- 

се намираме показва и фактът, спорт” и с “Автотран- 
че за тази линия не успяхме да спорт-турс”, а колко са загуби- 
осигурим и банкова гаранция ли работниците, които са соб- 
от 15 000 евро, пояснява Стой- ственици на 30 на сто от капи- 
не Николов и подчертава, че са тала.
открили линия Босилеград - В общата бъркотия има още 
Ранилуг, но, че и там няма път- две неизвестни: докато едни

работници, главно привърже- 
Работниците - около 70 ду- ници на Младенович, смятат, 

ши, са загрижени за бъдещето че той пак ще купи фирмата, 
си, но не се ядосват много, че е други са убедени, че това не 
прекратен договорът с Младе- може да се случи докато ком- 
нович. Мнозина твърдят, че са петентните органи не уточиат

конкретни проекти.

19а 1 юли крайграничен 

събор в Стрезимировци
На среща край Власинското езеро представители на общи

ните Сурдулица и Трън, начело с кметовете Станислав Мом- 
чилович и Александър Ненков и в присъствие на представите
ли па министерствата на вътрешните работи и управленията 
на митниците на двете страни се договориха на 1 юли от 8 до 
19 часа да се устрои крайграничен събор в Стрезимировци.

За жителите на Пчински окръг и Пернишка околия, които 
ще присъстват на събора, ще бъдат обезпечени всички усло
вия за съседска среща.

ници.

очаквали да се случи това и досегашните евентуални дала- 
подчертават, че той не е подси- вери. 
гурил необходимата банкова

Д. М.
В.Б.

Мъките на шафьора Стануд Митов

Защо е останал без работа? 1

7 *

■чПетдесет и деветгодишният шоф- най-трудни маршуги, сиреч правих ди тази причина работата загуби и Пе- по не във
ьор Станул Митов от Димитровград- най-голям километраж. Яд мс е и за тър Гогов, който също бе член на фирмата, а у
ския квартал “Чуй петъл” след 19 годи- това, че преди да ме уволнят ме глоби- Стачния комитет. дома й. Тя
ни работа в предприятието “Ци- ха с 20 на сто от заплатата, която и та- С директора па “Украс” Новица каза, че при- 
ле-Украс" е принуден правата си да ка е малка.” Стойчев се свързахме по телефона, чината
търси чрез съда Той съди фирмата си Митов счита, че спорът между него 1ои каза, че би било наи-добре да се отстранява- ННЦ

ЙГ ^реГГ к^даГ нуГ' М^в Ш
от директора на фирмата Новица ко Каменов не получавахме заплати, уволнят, след което и аз бих говорил от Украс е 7 
Стойчев Формална причина за увол- шофьорите в “Украс”, които по нацио- всякакви неща, както сега Митов , каза измислена и 
няването била в това че два пъти на- налиост са сърби редовно си ги взима- Стойчев. Той оцени като абсурдни че и други работници са напускали 
пуснал (Ьипмата без позволение По ха. В цеха на фирмата сега като дежу- изявленията па шофьора, че е фавори- фирмата през работното време, но не 
думите Г в конкретните случаи било рсн шофьор работи човек от пиротско- зирал шофьори сръбска, а злепоставял са уволнявани, нито пък са предупреж-! »о »■“«” “* ™ “ггг“ р '.ГГ^Гд” Г * Г:"^7;1"ГГрГТй:

: “«ХЖ™б“ Антова потвърди думите
по същия начин, но не били уволнява м Р р НО ШОфЬОрО затова, че е бил член на Стачния коми
ни. Митов е убеден, че Стойчев му ог ц ..„«пипи ГПКИП МмТПИ , „ тет, именно както и Петър Гогов.
мъщава затова, че бил член на Стач- П6 6 уВОЛНсН ШИШ 1»1И I ИВ В правната служба на Украс в Бе- Юристката каза, че и тя 6 месеца си се
ния комитет в “Украс”. “За директора _ митов не е единственият ра- ла паланка пз>к ни казаха да се обърнем ди пкъщи „ призова директора Стой- 
май няма закон”, сподели Станул пред У пиле” от Димитров- към -^идия Антова, коя го е директор чеа да д обясни дали е на платен, на
вестника ни и добави: “От всички шоф- ботник на Украс Цилс от д Р 1|а Сектора за 0бщи и юридически въп-

ГРЯЛ’ работ^без Разрешение. Пора- Р°си' Намерихме я в Димитровград,

.47

за

неплатен отпуск, или пък на годишна 
почивка.ьор и правих най-малки разходи, въп

реки че ми даваха най-далечните и
Б. Д.не на
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Оди Рен

Да се борим с умората от 

разширяването на ЕС
В статия, озаглавена “Да сс бализацняга, казва Рсн. Той постигнаха напредък в ключо- 

борим с европейската умора допълва, че европейците са ви сектори в правосъдиата ре- 
от разширяването" в. Интерне- много по-разумни от техните форма, но ЕС трябва да се увс- 
шъиъл хералд трибюи публи- правителства и могат да бъдат ри, че промените са истински и 
кува интервю с сврокомисаря убедени, че приемането па ще продължат”, изтъква енро- 
по разширяването Оли Рей. осем бивши комунистически комисарят.
Еврокомисарят отправя силен държави, Кипър и Малта с ие- 
прнзнв към европейските ли- тория с успешен край, довела 
дери да популяризират разши
ряването сред европейските пия преди това от Студената канциите си миналото лято, за 
гласоподаватели, а ие да го война континент. България и да направят необходимите 
превръщат в изкупителна жер- Румъния са следващите две промени, а това лято е ред на 
тва на по-големнте провали на страни, които тябва да се при- прокурорите и магистратите 
политиката, като високия ръст съединят към ЕС. Тази есен сс да останат на работните си 
на безработицата и глобалнза- очаква доклад, в който да бъде места, за да постигнат убеди- 
цията, пише веентикът. Умо- посочено дали 1 януари 2007 г. телни промени”, казва Рен 
рата от разширяването може да остане като дата за тяхното пред Иптернешънъл хералд 
да бъде наречена умора от без- присъединяване, припомня трибюи. 
работицата или умора от гло- Рен. “И България, и Румъния

:
Следващото заседание на Наказателния съд в Триполи по 

делото срещу българските медици ще бъде на 4 юли, съобщи : 
съдията Махмуд Хуейса. Във вторник съдът реши към делото 
да бъдат приложени свидетелските показания на българския 

-рентгенолог Смилян Тачев, свързани с условията на ареста на ! 
медиците през 1999 г. Съдът ще обяви на следващо заседание 

(дали приема да възложи изготвянето на нова експертиза по 
медицинските аспекти па делото. Адвокат Осман Бизанти по
иска експертизата да бъде изготвена от международен екип. 

■Адвокат Пламен Ялнъзов заяви пред съда, че въпреки оправ
дателните присъди на либийските офицери, провели след
ствието, въпросът с приложеното насилие над българите при 
първоначалните разпити остава един от основните в делото 
на Наказателния съд.

В залата на съда присъстваха дипломати от около 20 дър
жави, както и журналисти, представляващи различни между
народни медии. Сред присъстващите за първи път от начало
то на това дело бе и един от основните обвиняеми за причине
ното насилие над българите по време на следствието - полк. 
Джума Мишери. Българските медицински сестри призоваха 
той да бъде отстранен от заседанието, защото възприемат 
присъстивето му като опит за натиск срещу тях.

“Българските законодатели 
до обединяването на разделе- трябваше да се откажат от ва-

“Европейската 

ценност на моя 

град”

Пет фалшиви 

лекарства в 

София Агенция “Митници” 

отчита ръст на приходитеПет фалшиви лекарства 
са намерени на фармацев
тичния пазар в столицата. 
Това каза пред журналисти „ 
д-р Емил Христов, директор 
на Изпълнителната агенция 
по лекарства. По думите му 
освен Ригояегшс! ампули, ко
ито бяха блокирани от ле
карствената мрежа, в петък, 
на 16 юни, са намерени още 
фалшиви ампулни форми на 
лекарствата "витамин С”, 
“аналгин”, “амикатин” 
“бускулизии”.

Нито едно от тези лекар
ства, които по принцип 
производство па “Софарма” 
АД, не е произвеждано от та
зи фармацевтична компа
ния, каза Христов

Ръководителят на Де
легацията на Европейска
та комисия в България 
Димитрис Куркулас и 
посланиците на Австрия 
и Финландия Карл Дийм 
и Кауко Ямсен наградиха 
победителите в конкурс 
за есе на тема “Европей
ската ценност на моя 
град”. Най-млада сред наградените беше 12-годишиата Бетина 
Евтимова от Перник, описала в есето си старите български жен
ски носии, с каквато и излезе да получи наградата си от посла
ник Куркулас. Той каза, че след прочитането на есетата е осъз
нал, че най-голямата ценност на България са гражданите й. Наг
раждаването беше последвано от дискусия за перспективите 
пред бизнеса и младите хора след присъединяването на Бълга
рия към Европейския съюз. Основен акцент беше темата за въз
можностите на образованието в България да подготвя адекват
но за потребностите на бизнеса.

Приходите
Митници” за май 2006 г. дос- митническата администрация 

тигнаха рекордните 670 100 118 от глоби, санкции и лихви, кои- 
лева, съобщиха от агенцията, то се дължат главно на събра- 
Сумата е с 252 842 225 лева по- ни през месеца вземания за 
вече от май миналата година, стари задължения. За първите 
когато са събрани 417 257 893 пет месеца на тази година 
лева. Увеличението в проценти агенция “Митници” е събрала 2 
е повече от 60 на сто, отбеляз- милиарда 689 милиона 984 хи- 
ват от агенцията. Нейните при- ляди и 959 лева, което е 45 на 
ходи са от внос на стоки, от ми- сто изпълнение на заложеното 
та, ДДС, акциз и глоби, сан- в годишния план на Министер- 
кции, лихви и са внесени в ре- ството на финансите за 2006 г. 

ва публиканския бюджет. Събра- На основата на постигнатите 
ните мита и такси са 41 493 889 резултати досега от агенцията 
лева, внесеният в републикан- прогнозират, че за първото по- 
ския бюджет ДДС е 513 720 952 лугодие на годината приходите 
лева, а приходите от акциз при ще надхвърлят сумата от 3 ми- 
внос са 55 304 269 лева. Рекор- лиарда и 200 милиона лева.

агенция дните 59 581 008 лева е събралана

14-те вида риба, 600-те вада 
растения. Тук ще срещнете и 
животни, чиито имена вероят
но никога не сте чували, напри
мер колнии. Обикаляйки Ропо
тамо, ще се озовете по средата 
на източноевропейския път

рията, че това е страшният па
зител на местността. Казват, че

Мнозина нашенци и през то- на въРха на скалата има дълбок
ва лято ще се преселят за крат- 30-метров кладенец, където са
ко на брега на Черно море. Те- спуснати и затрупани несметни
зи, които ще отидат на южното богатства. Години наред има-
Черноморие, ще имат възмож- няри пренебрегват забраните и
ност на само тридесетина ки- търсят скритото имане в ска-
лометра южно от Созопол да лите, което много ми напомня
посетят пустинна местност и на историите”, свързани с на-
екваторна гора, каквито могат шето “Асеново кале” край
да се видят само на това място Звонци и други подобни,
в България. Колкого повече се прибли-

Аркутино е част от резерва- жавате до Черно море, толкова
та Ропотамо край Созопол и е по-озеленени стават бреговете,
атракция за туристи. Голямата Така се образува и най-краси-
загадка на местността е Змий- вата част от реката - лиманът
ският остров и Маслен нос, ко- (разлято устие в морето). Той е
ито са строго охранявани. Тук заобиколен от зелени хълмове,
растат и кактуси, които на дру- гори и пясъчни дюни. По висо
ти места не успяват. Пределите ___ ките брястове, ясени и явори
обитават и най-различни видо- - ^ ^ пълзят диви лозя, бръшлян и
ве птици. наи-източната точка на Стран- брега. Съвсем есествено е мес- други увивни растения. Съвсем

Резерватът Ропотамо се на- джа' ТоваРът на повечето от тността да привлече внимание- като в екваториална гора, коя- 
мира в най-долното течение на тях пРеДставлявали амфори то на иманярите. то сме виждали само във фил-
едноименната река, която се съв зехтин. Въз основа на това е На територията на резервата мите. Тук трябва да кажем че 
влива в Черно море. Разполо- дадено и имет0 на м?стото- има още едно място, което пра- именно Ропотамо е и най- ’ 
жен е на 1007 ха. В горното те- СпоРед преданието, таинстве- ви впечатление. Това е т.нар. 
чение на реката водата е слад- ни тУнели свързвали Маслен “Лъвска глава”, която е стра- 
ка а след това рязко става со- нос^ калет0 на Вълчан в°иво- нен скален феномен. Тя може 
лена В миналото от морето да' ЛегенДата разказва още, че да се види от пътя, който зао- 
влизали кораби, които често се да остРова. наричан и Свети бикаля резервата. “Лъвската 
разбивали в острите и трудно- Т°ма’ заР°ве™ пират- глава” всъщност е огромна ка-
достъпни скали на Маслен нос, са и в пещ^по

“Виа Понтика”. Той не е покрит 
с асфалт и по него не фучат 
лъскави коли. Това е пътят на 
птиците, които спират да гнез
дят или да презимуват, а след 
това се отправят към Африка. 
По него два пъти в годината 
преминават пеликани, сиви и 
т.нар. момини жерави, орли 
змияри, патици, гъски и ДРУГН- 
Поради тази причина резерва
тът Аркутино е една от четири
те влажни зони, охранявани от 
Рамсарската конвенция.

До Ропотамо се стига по ху
бав път. Същевременно искам 
да предупредя всички, които 
ще пътуват с кола из България, 
че пътната полиция вече е засп 
лила контрола, особено през 
уикенда. Повишено внимание 
се обръща на ограниченията н> 
скоростта, неправилното из 
преврване и управлението н. 
автомобила от неправоспосо 
ни и шофьори, взимали алк 
хол.

голя-
мото находище на растения, 
използвани за лекарства в бъл
гарската медицина!

Можете да се отдадете 
романтика, като посетите и 
местността Водни лилии. Гор
дост на резервата са и лонго- 
зът, 50-те вида бозайници,

и на

меина глава и е толкова реа
листична, че оправдава пове- Т. Псгпр0*
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Сесия на ОС 6 Горна Лисина

50 безработни ще получат по 1200 евро за бизнес
По повод официалното откриване на ремонтирания Културен дом в Горна Лисина, 
миналия петък в него бе проведена дванадесетата сесия на Общинската скупщина.

пред-

В присъствие на отборни- 
цшпс, ръководството на 
Местната общност и на 
жители от селото предсе
дателката на Общинската 
скупщина Лилянка Василе
ва откри ремонтирания 
Културен дом в Горна Ли
сина. За поправката на до
ма, който е построен още 
през 1952 година, са похар
чени около 5 милиона дина
ра. Ремонтирането прик
лючи в края на миналата 
година, а по 50% от сред
ствата осигуриха ОС и 
СНГ.
Ръководството на МО ор
ганизира коктейл за при
състващите, а първият и 
вторият танцов състав на 
фолклорния ансамбъл към 
Центъра за култура в Бо
силеград изнесоха културна 
програма.

те обществени
гя приятия.
» ОС назначи члено- 
й ве на Общинската из- 

бирателна
Ш Председател на ОИК 
Ц е Станиша Зиповиев,
Щ зам.-председател 
яЗ Снежана Стоилкович,

1 а членове са: Раде 
! Младенов, Йордан 
'■ Арсов, Раде Станоев,
О Анани Ангелов, Ли- 

ляна Анакиева и Иван 
щ Христов. Техни за- 
! местници са: Новица 

Н Божилов, Игор Йова- 
■ новски, Славчо Сто

ичков, Стойне Йован- 
чов, Александър Гли- и Д‘Р -Лилянка Василева тържествено 

Иван Богос- откриват ремонтирания обект

:д
комисия.

г Я

Отборникът Божко Божилов от Г. ЛисинаРемонтираният Културен дом

ОС горов и
ловов. За секретар на
ОИК е назначена Славица Стоянова, а за нейна замес- има година и полови-
тничка Вера Костадинова. Отборниците от ДС отпра- на трудов стаж. Второто изменение в Статута на Ди
виха редица критики във връзка с назначаването на рекцията предвижда разширяване на нейните дейнос- 
членовете на ОИК. Те посочиха, че в състава на Ко- ти, в рамките на което ще бъде сформиран екип за 
мисията няма член от тяхната партия, въпреки че по безплатни погребални услуги в града и Райчиловци. 
искане на председателката на ОС навреме са предло- Анани Йорданов е председател, а членове на новия 
жили свой кандидат. Освен това мнозинство от чле- УС на Дирекцията са Божидар Иванов, Ефтим Ка
новете на ОИК са заети в общинското управление или раджов, Живко Стоилков, Борис Владимиров, Васил- 
са служители в някои държавни органи, където полу- ка Александрова и Боро Стаменов. В Надзорния съ- 
чават добри заплати, върху които ще добавят немал- вет са назначени: Драган Димитров — председател, 
ко пари за членството си в ОИК по време на избори.

ОС прие изменение в Статута на Дирекцията за
строителни площи и пътища и по този начин създаде те и назначиха нови членове на Училищния съвет в 
условия да назначи досегашния ид директор Страшко основното училище. В новия състав на съвета са: Зо- 

- - Апостолов за директор на това предприятие. Апосто- ран Динов, Ясмина Ангелова и Цветко Глигоров - от
предвижда на 50 незаети безвъзвратно да бъдат даде- лов е машинен инжинер с полувисше образование и учителския колектив; Ивайло Христов, Анка Милано- 
ни машини и съоръжения на стойност 1200 евро, за да 
започнат собствен бизнес. В програмата ще бъдат 
включени и лица, които вече имат собствен бизнес и 
възнамеряват да ангажират други безработни лица.
За тях ще бъдат организирани и безплатни обучения.

За да се подсигурят средства за реализация на до
говора с ХЕЛП, ОС прие четвърти ребаланс на бюд
жета, с който бюджетните разходи за 2006 г. са увели
чени с 1 милион динара. Ребалансът предвижда и 
други изменения в бюджетните разходи. Предвиде
ните 10 милиона динара за захващане на нова вода за 
градския водопровод са намалени на 9 милиона, а 
вместо заплануваните 16,5 милиона за изграждане на 
спортна зала в Босилеград, ще бъдат похарчени 12,5 
милиона. Сумата от 3,6 милиона за почистване на 
махленските пътища е увеличена на 6,1 милиона ди
нара, а милион динара ще бъдат дадени на общински- От сесията на ОС

упълномощи кмета Владимир Захариев да 
сключи договор с международната органи

зация ХЕЛП за реализация на програма за намалява
не на бедността чрез финансова подкрепа на хора, же
лаещи да се занимават с бизнес. В програмата, която 
финансира Пактът за стабилност на Югоизточна 
Европа посредством правителството на Германия и 
швейцарската дирекция за развитие и сътрудничес
тво, покрай Босилеградска община, са включени и об
щините Медведжа, Прешево, Буяновац и Търговище. 
Реализацията на програмата ще продължи до края на 
следващата година, а в тези пет общини Пактът ще 
вложи общо 350 000 евро. Всяка община трябва да 
подсигури по 2 милиона динара - по 1 милион през 
2006 и 2007 г.

Договорът, който общината ще сключи с ХЕЛП,

Ризе Василев и Славко Глигоров.
Отборниците освободиха от длъжност досегашни-

ва и Гоше Георгиев - от Съвета на родителите; Иван 
Димитров, Никола Крумов и Славка Стоянчова - от
местното самоуправление.

На заседанието беше прието и решение за парична 
помощ на ученици и студенти без родители, а ОС 
упълномощи кмета за сключване на договор с ЦХФ 
за монтиране на бетонни канавки на махленските пъ
тища в Долна Любата. По процедурални причини бя
ха изоставени точките, свързани с формирането на 
Здравен дом в Босилеград, както и назначаването на 
членове на Училищния съвет в гимназията. Прието бе 
предложението на Горан Петков, отборник от Бис
тър, някоя от следващите сесии да се проведе в него
вото село.

П.Л.Р.

Спор - Ветеринарната станция, Емил Пейчев и ОСОще една безуспешна приватизация

Задължение и съветиАнулирана
продажбата на “Бор” -Маркирането на говедата, в Босилеград Вера Алсксан- стопанство в общината и защо 

което във вътръшиостта па дрова. за него от общинския бюджет
Сърбия отдавна приключи, в
нашата община още трае и вършена попита и един от- динара... 
едва ли ще можем да го за- борпик на последната сесия
вършим. Според най-новия па Общинската скупщина, ка- ка Митова от общинското уп- 
договор с Министерството за то изрази съмнение в отпус- 
селско стопанство и Ветсри- ките по болест на ветеринаря. година за селско стопанство в 
нариия институт в Ниш, край- -Бях болен и не можах да бюджета са планирани над ми- 
ният срок за изпълнение на работя в станцията, отговори лион динара. - За подобряване 
задължението е краят на този Емил Пейчев, който е и об- на здравната защита на живот- 
месец но като се има пред- щински отборник от ДС. А ните са запланувани 350 000 
вид че то не е завършено в тук съм, допълни той, общин- динара, за пчеларство - 50 000, 
селата на Лисински и Любат- ски съветник и трябва да при- за интервенции в стопанството

емете моите съвети, напри- - 120 000, от които 60 000 са да-

Защо тази задача не е за- са дадени само десет хиляди
тарен собственик на фирмата на 
19 май миналата година, когато 

първия аукцион купи 70% от 
капитала й за 843 000 динара. 
Останалите 30% предварително 
бяха разпределени чрез безплатни 
акции на 148 сегашни и бивши ра
ботници в предприятието. С купу
ването на имуществото новият 
собственик беше наследил и всич
ки дългове, които по това време 
възлизали на около 35 милиона 
динара. Предполага се, че оттога
ва до днес дълговете са се увели
чили и далеч надвишават посоче
ната сума.

От 43-ма работници, колкото 
наброяваше фирмата след реали
зацията на социалната програма, 
приключила преди приватизация
та, в предприятието останаха ед
вам 29 души. П.Л.Р.

След като миналия месец ану
лира договора за продажба на 
АТП, Агенцията за приватизация 
на 13 юни прекрати и договора за 
продажба на “Бор” на Гойко Рай- 
кович от Бечей. Причината за то
пи а, че новият собственик не 
спазвал континуигета на дейнос
тите, с които фирмата се занима
вали преди приватизацията. След 
прекратяването на договора, соб
ственик на 70-те процента от ка
питала, които притежаваше Рай- 
кович, стана Акционният фонд на 
Сърбия.

Очаква се този фонд да поиска 
от местното самоуправление и от 
синдикалната организация в 
“Бор” да предложат лице, което 
ла бъде упълномощено да управ
лява с целия капитал на фирмата.

Гойко Райкович стана мажори-

-Не е истина, възрази Смил-
на

равление и констатира, че тази

ски район, възможно е зада
чата да свършат ветеринари мер за по-добър живот, тру- дени за ремонт на кланицата, 
от Враня. Основната причина доустрояваие... Аз си мислех, за субсидии на Ветеринарната

че сега ще разговаряме за станция - 300 000, а още 500 000 
ние да формираме две екипи, горнолиеинчани, а не да се динара за материални разходи 
понеже ветеринарният лекар назначавате за платени изби- па станцията, с които ще бъде 
Емил Пейчев е често в отпуск рателни комисии, надявах се набавено возило за превоз на 
по болест с прекъсвания към да разискваме защо не е иап- ветеринарите до селата, пояс- 
едиа година, каза директорка- равен пазар за добитъка, за- ни тя. 
та на Ветеринарната станция що не се развива селското

за това е, че не сме в състоя-
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Заседание на Общинската скупщина Производствените 

цехове на “Свобода 

не иска никой
Училищните съвети в 

центъра на вниманието
п

От 29 точки в дневния ред против, 6 за и 2 въздържани 
на поредното заседание на отхвърли 
Общинската скупщина над 20 Мнозинството 
бяха посветени

На втория аукцион за продажба на имуществото на конфек
ционното предприятие “Свобода” не бяха продадени предло
жените производствени цехове. Тяхната начална цена бе 35 
милиона динара. Да припомним, че на първия аукцион са 
продадени всичките 8 магазина на “Свобода” и от тях са инка
сирани около 54 милиона динара.

Синдикът на конфекцията Драголюб Йованович сподели, 
че в съответствие е установената процедура Съветът на пове- 
рителите сега би трябвало да даде зелена улица производ
ствените цехове да се продадат чрез пряка спогодба със заин
тересовани субекти. Йованович добави, че предстои Фалит- 
ният съвет към Търговския съд в Ниш да даде съгласие за 
разпределяне на около 50 милиона динара на поверителите 
от втората група. Всеки поверител от тази група, включител
но и работниците, ще получат и 80 на сто от средствата, които 
му принадлежат. След продажбата на производствените це
хове дълговете към тях ще бъдат потушени напълно. Оставе
ни са и над 4 милиона динара за потушаване на разходите във 
връзка с обсъждането на жалбите на поверителите, които ос
порват заключенията на Търговския съд във връзка със 
сумата, която фирмата им дължи.

Първите плащания поверителите могат да очакват в края 
на следващия месец.

нова, директор па гимназията, 
предложението, и преподавателите Сузана Ни- 

отхвърли и колова, Драголюб Нотев, Мла- 
предложението от името на ден Владимиров и Арсен Тодо- 

нето на нови членове на учи- Съвета па родителите в Учи- ров.
лищните съвети в основното лищния съвет да останат досс- Скупщината между другото 
училище, гимназията и в Цен- гашнитс членове (Любиша Гю- прие оставката па отборника 
търа за култура, т.е. РТВ Ца- ров, Сретеи Ангелов и Цвстко от ДСС Тодор Антов, а на нс- 
рнброд. Иванов). За членове па Учи- гово място всрифицира ман-

Както се и очакваше, назна- лищния съвет от името на мсс- дата на Донка Банович. 
тиото самоуправление бяха

Михаил Иванов РТВ Цариброд от Центъра за 
най-много полемиики. С пред- (преди известно време поради култура за изпълняващ длъж- 
ложеннето на гимназията - от несъгласие с начина на работа ността директор бе назначен 
името на учителския колектив на директорката подаде остав- Емил Томов, инженер в тсле- 
отново да бъдат назначени съ- ка), Роберт Петров и Милан визията. Бяха назначени Улра- 
щнте кандидати (Светлана Гу- Тодорович. 
бин. Сузана Николова н Мла
ден Владимиров), мнозинство
то не се съгласи и с 10 гласа присъстваха Снежана Симео- та от Центъра.

на назначава-

чаването на нови членове на 
УС в гимназията

С оглед па отделянето на
предизвика назначени

витслсн и Надзорен съвет, как- 
На заседанието на скупщи- то и временни тела за помага- 

ната в качеството па граждани не при отделянето на тслизия-
А.Т.

Тържество в ОО на ЧК в Димитровград Б. Д.

Признания за 87 кръводарители Димитровград

И старо, и младо 

пред абитуриентите
Световният ден па кръво
даряването се отбелязва в 
192 страни, членки на Све
товната здравна организа
ция. На 14 юни е роден гер
манският лекар Карл Лин- 
дстенигер, открил систе
мата на кръвните групи. В 
света всяка година се събе
рат над 80 милиона едини
ци кръв. Тази година цен
тралното празненство по 
случай Деня на кръводаря
ването се проведе в Банкок 
- столицата на Тайланд.

ност от общината. Към кръво
дарителите най-напред се 
обърна председателят на орга
низацията д-р Никола Йорда-

По случай Световния ден на кръводарява- нов, а след това и заместник-кметът на Димит- 
14 юни, Червеният кръст в Димитров- ровградска община Васа Алексов. За 5 кръвода- 

град организира тържество, па което бяха връ- рявания бяха връчени грамоти на 21 души, до- 
чени признания на 87 дарители на ценната теч- като за 10 пъти признания получиха 31 души.

нето

Осем души с 35 и повече кръводарявания полу
чиха грамоти и барелефи. Това бяха Тодор Сто- 
ицев, Драган Тошев, Георги Илиев, Десанка Ви
денова Велчева, Иван Гъргов, Никола Андонов,
Тошко Ставров и Драган Милошев. Грамота и Матурантите от димитровградската гимназия по 
барелеф получи и Ценко Симов от е. Гоин дол, време на традиционната разходка 
50 пъти подал ръката си, за да дари ценната

Никой и нищо не може да събере толкова хора на главната 
улица в Димитровград, както това го правят абитуриентите от

течност.
От изказването на д-р Йорданов стана ясно 

че Димитровградска община и по-нататък се димитровградската гимназия! 
числи към общините в Сърбия, в които гражда
ните радушно се отзовават на кръводарителски та разходка на випуска 2005/2006. 
акции. Преди тържеството активисти на черве- 
нокръстката организация раздаваха пропаган- сители на Букови дипломи. С гордост те, един по един, пред ме
ден материал на гражданите. От организацията Диите казаха: ”И аз завърших димитровградската гимназия”, 
оповестиха, че планират да организират ек
скурзия за многократните кръводарители.

И старо, и малдо се събраха на 15 юни да видят традиционна-

В състава му само гимазисти - 41 на брой. От тях осем са но-

А.Т.

Д- С.

44Добре . 101110.1. 

народе малък”
На 17 юни 6 Ниш

Царибродска вечер за помнене
Под това мото децата от предучилищното заведение в Ди

митровград отбелязаха последния “учебен” ден с бал под 
маски и специално подготвена програма.

Родителите, бабите, дядовците и др., както и останалите 
възпитаници на детската градина до последно изпълниха за
лата на Центъра за култура, за да видят програмата на бъде
щите първолаци. А те: весели, разиграни и най-вече спонтан
ни, се представиха блестящо — с танци, песни, весели и дидак
тични игри така, както само децата знаят.

Миналата събота вечерта на първа земля- царибродските музиканти, които чудесно 
ческа среща в Ниш се събраха повече от сто свриха български, сръбски 
души по потекло от Царибродско, които живе
ят в древния град на Цар Константин. Лекари, евергрин. 
учители, инжинери, частни биснесмени, пенси-

и македонски пес- 
и хора, староградски български песни ини

На царибродската вечер присъстваха и гос- 
онери, студенти... прекараха една вечер за ти от Димитровград - заместник-кметът Васко 
помнене. Питаха се помежду си за семейство- Алексов, журналистката Весна*., Алексова и 
то, за здравето, обменяха визитки. операторът Георги Владимиров.

За прекрасното настроение бяха “виновни” А.Т-М. Т.
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Двадесетина дни след оперирането Приключи 

извънредното 

заседание на ОС 

в Сурдулица

1На Милош Василев
възстановено
зрението

1Р

I®*иЯ
'-йдШй След триV продължения манович”, детската градина 

приключи шестнадесетото (из- “Наша радост”, Туристическа- 
вънредно)
Общинската скупщина е Сур- култура, 
дулица. Сменени са старите и 
са взети решения за нови упра- ния и за избор на председател 
вителии съвети във ведомства- и членове на Общинската из- 
та, чийто основател е Общин- бирателна комисия, на Адми- 

| ската скупщина: в Радио Сур- нистративно-мандатната ко- 
’ дулица, Дирекцията за строи- мисия, а сформирана е и Коми- 

телни площи и пътища, “Бодо- сия за планиране, 
вод”, библиотеката “Радое До-

Благодарение на хуманни хора, които финансово помогнаха акци
ята на учениците от Основното училище “Бук Караджич” в Сурдули
ца, техният съученик Милош Василев отново види с дясното 1 
Това е станало двадесетина дни след оперирането в Словения.

Както преди няколко месеца писахме в нашия вестник, Милош 
повредил окото си още като малък и тогава загубил способността да 
вижда с него. Съучениците му от Сурдулица задвижиха акция за по
мощ, в която са събрани 2 320 евро за лекуването му в Словения. За 
тази хуманна цел пари дариха Власинските водоцентрали, “Тончев 
градня”, Фондът на хуманните от “Вечерне новости”, училищата 
“Йосиф Панчич и “Вук Караджич”, Борислав Илич от Мърчаевци 
край гр. Чачак и нашето издателство.

Освен че задвижиха акцията за оперирането на Милош Василев, 
съучениците му от Ш-З клас с учителката Славица Богданович

интересуваха за здравословното му състояние след опера
цията, а когато се завърна от Словения, те го посетиха и му донесоха 
подарък.

I на та организация и в Центъра зазаседание
си око. в Отборниците са взели реше-

V а I
*

1

4\
д. М.

I. ц» Сурдулица
ш

пое-
тоянно се

М Ремонтирани училищаД.м.

В трите основни училища в Сурдулица са създадени по-добри 
условия за работа. В Основното училище “Вук Караджич” е под-Учители от Раднево 

посетиха Босилеград
менена дограмата и е ремонтирана системата на парното отоп
ление. За реализация на проекта са изразходвани 130 000 щатски 
долара, подсигурени от просветното министерство на Сърбия, 
Световната банкаи местното самоуправление.

В училището “Йован Йованович Змай” е подменен покривът 
и е белосана фасадата, за които работи средства подсигури мес
тното самоуправление, докато в “Пера Мачкатовац” са ремон-Делегация от 8 учители в лиха Извор, където е било пър- Договорено е тази есен 

средното общообразователно вото килийно училище, както и представители на босилеград- тиРани покривът и парното и е монтирана нова ПВЦ дограма, 
училище “Гео Милев” в Радне- фермата-музей на Здравко Ге- ското основно училище и на Р^ализаРия на този проект просветното министерство даде 
во начело с директора си Иван оргиев в Белут. КИЦ да посетят Раднево.
Пейчев миналата седмица бяха На срещите между предста- Раднево е градче с около 15 
на посещение в Босилеград. вителите от двете училища е 000 жители. Намира се на око- 

Те осъществили контакти с договорено в бъдеще тези об- ло 30 километра от Стара Заго-
да ра. В средното общообразова-

два милиона динара.

Помощ за емисията 

на български
колегите си от босилеградско- разователни 
то основно училище посред- сключат официален договор за телно училище в родния град 
ством тукашния филиал на сътрудничество,
КИЦ “Цариброд”.

ведомства

да на известния български поет 
представлява начална стъпка Гео Милев в момента се учат 

В рамките на тридневното за бъдещото сътрудничество около 750 деца от първи до 12 
си посещение гостите обико- между двете общини.

който

П.Л.Р. Националният съвет на българите в Сърбия отпусна 50 000 
динара на емисията за български език, която Радио Сурдулица 
излъчва три пъти седмично вече една година. Парите, както каз
ва и.д. директор на радиото Драган Радованович, ще бъдат из
ползвани за техническо подобряване на емисията. Преди това 
редакцията на български получи още едно дарение - посланикът 
на България в Белград Георги Димитров й връчи компютър.

Докато емисията на български език се подобрява, тази на 
ромски, която също се излъчва три пъти седмично - стагнира. 
Ромските сдружения, които поздравяват идеята за нейното от
криване, не предприемат нищо тя технически да се модернизи-

клас.

След дислокацията на Клуба на радиолюбителите

Работата продшива оо шиеи ред
Д.М.ра.Тези дни на хълма Козарица гат да препращат и радиолю- след преселването в тази сгра- I 

Клубът на радиолюбителите в бители от чужбина пя и ппечпежлаието на поме- !
Димитровград постави репи-

_____  да и преуреждането на поме- .
За нуждите на клуба тези щението, работата продължа- ■ (РОГПООкО 

тер, който неотдавна получи от дни в двора на сградата ка бив- ва по канален ред. Общината е 
Българската федерация на ра- шия Комитет ще бъде поста- поела задължението да потуши 
Диолюбителите. На репитера вен метален 10-метров стълб, всички разходи, които са из- 
Ще бъдат поставени и две анте- на който ще бъдат инсталира- пъкнали заради дислокацията 
ни, които клубът купи неотдав- ни УКВ и КВ антени. 
на- Чрез репитера на върха на

Ливадите
на клуба.

Председателят на клуба 
Козарица радиовълни ще мо- Драгиша Тодоров оцени, че

Б.Д. стават гори
Вълците нахлули през нощта, 

когато стадото било под стряха
та на обора, отдалечен о г къщата 
им на около 150 метра. Плетът, с 
който бил ограден навесът, не 
представлявал препятствие за 
хищниците.

- Сполетя пи голямо нещас- 
с насълзени очи говори Рад-

Вълци
удавили цяло 

стадо овце в 

Църнощица

Кг

тие,
ка. Не знам какво ще правим се
га, понеже овцете ни бяха един от 
основните източници за поминъ- ■■•'..у

На семейството Димитрови от църно- ^лщгге удавиха 
нишката махала Чурчиинци миналата 25 овце 

СсД.мица вълци удавили 25 овце, 5 агнета, 
една коза и едно яре. След вълчата атака 
0т стадото на стопаните Мирко и Радка, с кои- 
г° живее и синът им Бранко със съпругата си и 
четрите 
Ли лве овци

ка. Божичани отдавна започнаха да се отселват във 
вътрешността на Сърбия, а по родните им ниви и 
ливади се разширяват гори. Сега малкото остана-

Стопаните се обърнали за по- 
към ловното дружествомощ

“Сокол” в Босилеград. Председа-

вълци и други
невръстни дечица, единствено оцелея- по.скоро ще ИЗПлатят парите на Димитрови. ^

и едно агне.
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Йяп ...
««лошава

Ботевска награда за Евтушенко
1 Руският пост Евгений Евтушенко получи между- награда от 3000 лв. 

народната Ботевска награда на церемония във Вра
ца. Тя му бе присъдена за цялостно творчество и за лони пред паметника на връх “Околчица” и посети 
принос към световната съвременна литература по къщата-музей на баба Илийца в село Челопек. 
предложение на Съюза на българските писатели, По-късно, при връчването на наградата, той проче- 
Мипистсрството па културата и с решение на Бо-' те две чстиристишия, посветени на подвига на 
тсвския организационен комитет. Кметът на града Христо Ботев и на героичната българка, описана от 
Войслав Бубсв връчи на световноизвестния поет Иван Вазов, 
диплом, плакст с лика на Христо Ботев и парична

Р Преди церемонията Евгений Евтушенко се пок-ш , . А Л Аа

пп
до Критическа бележка

“Литературознание” 

средношколски спровочник
(Рецензия 3а

„ВСИЧКО, КОЕТО РАСТНЕ, 
БИ ИСКАЛО ДА ПЕЕ“ - 

избор на сръбска поезия 3а деца)
В ръцете на читателите е поредната книга за деца, с която (Марии Младенов, ЗУНС, Белград 2004) 

издателство “Братство” поставя добро начало и прави дос- 10 •>
до българските деца една почти непозната страна от 

сръбската литература. Колкото сме по-близки — географски, 
исторически, като народопсихологня и като езици, толкова

Мирни Младенов с един от които са нужни за възприемане на ето са задължени други дисципли- 
най-изтъкиатитс и значими педа- литераутрно произведение. Чрез ни.
гогически и културни труженици тези инструменти се цели да се “Литературознание” - среднош- 
от редовете на бългаското мал- обясни какво е литературно произ- колски спровочник, говори за Ма- 

по-слаоо познаваме литературите и културите си — резултат цинство в Сърбия. Като такъв е ведение, какво е белетристика, по- рин Младенов, като отличен поз
на дълго прекъснатото нормално човешко общуване. За това много добре известен на югослав- езия - общо казано, да се отлъчи навач на българксата, сръбската и 
е време да се попълни празнината и да се започне отначало — ската наУчпа и литературна об- поезията от науката и от другите европейската литаратура и народ-
0ТН:маТнТп поМ:Р"'Г0ЛеМИ'ТЯ ЧЗК И За П0РаС"аЛИ Деца- ЩНАВТТ°РЪТ на “Лнгералурозна- Ге въз-'

ЩО ценно от това човекът да запази детето у се- Ние” - средношколски спровочник, приеме преди всичко като словес- стари и нови примери. Същевре- 
Ое си, способността да се вълнува и да реагира непосредстве- се занимава с тези въпроси почти но изкуство и като естетическа менно има нови “статийки”, които 
но и чисто емоционално на нещата, които го заобикалят, да се половин век. Започва от стажан- форма, както се възприема музика- досега липсваха в такова помага- 
радва на света и да обича, с онази всеобемаща любов която тското издание на “Теория на ли- та, изобразителното изкуство, ба- ло: конотация, поетичен език, еро- 
не дели и не противопоставя, а загърля и приобщава. ’ ™ратур;“гимназиятГГцГиб^ ЛеТЪТ’ склуптурата и др*

Светът на детството е времето, в което с първите текстове "уадТадо«сДенатал2те- дизвикателно, защото недалечната шение към романтизма, към сим- 
се изграждат и първите етажи на духовното пространство и ратура”, гимназиален учебник, практика в тази област търсеше волистите, страници за приложни- 
колкото са по-силни, по-вълнуващи, по-значими, толкова ЗУНС от седемдесетте години, опора в дисциплините като исто- те изкуства, големи цитати по от- 
по-дълбоко и по-дълго остават в съзнанието на човека. А ни- “Новинарска стилистика”, “Науч- рия, социология, политика, идео- делни въпроси с цел да се насочи 
как не е без значение какво се вгражда там - дали доброта и на книга”* Белград, 1980 година, логия - марксизъм, педагогика, вниманието на читателите (а осо- 
човечност милосърдие и любов към ближния, или омраза и -СрГко" ае” ™ СЪ°ТВе™И
ненавист.Тези първи неща са като дамга за крехкото детско рватски)език- Стилистика” за III и бавки (информативни) не се виж- Понеже досега такова помагало

VI гимназиален клас, 1985, 1987 даше вече художественото в даде- за съвременно възприемане на да-

тъпна

тична лирика, критика на социа
листическия реализъм, ново отно-За нашите условия малко пре-

съзнание.
Чест прави на авторите, които са подготвили тази панора- год... но произведение на човешкия ум. дено словесно художествено про- 

И затуй се случи ръкописът за изведение и художествено възпри-Вместо традиционен учебник 
(на български или на сръбски език) тази книга , “като успешен и ориги- емане на други изкуства не е имало 
по Теория на литературата, като нален подход”, казва професор д-р нито в Сърбия, нито в България, 
допълнение за преподаване на ху- В. Вулетич от Нови Сад. Наистина учителите в средните училища чес

то са изтъквали голямата необхо-

ма от детски стихове, че са останали верни на основните пос- 
тулати, на най-важните послания към децата — добротата не е 
сила, но винаги побеждава. Авторите са си поставили твърде 
амбициозна задача — да направят “най-всестранното пред
ставяне на сръбската поезия за^ деца досега на български ните училища, в които съразмерно 
език”. В оевновата разбира се е Йован Йованович — Змай — са застъпени всички елементи за
създателят на този жанр в сръбската литература, но и Десанка отделен предмет, Младенов ни да- рия, а помагало за съвременно
Х(Г ~ тт а п ва един оригинален спавочник във възприемане (четене, рецитация) тоящата книга си има своите несъ-
Максимович, Гвидо Тарталя, Бранко Чопич, Александър Ву- ф0рМата на речник, където са раз- на дадено словесно художествено вършенства, но това ни най-малко
чо, Душан Радович, Поп Д. Джурджев, Миряна Булатович и работени само най-основните по- произведение и художествено въз- не я обезценява,
други поети (46 на брой, повечето представени с по едно сти- нятия от литаратурната теория, приемане на други изксутва, за ко-
хотворение) илюстриращи различните етапи, през които пре
минава в своето развитие сръбската

дожествената литература в сред- ласкава оценка.
Средношколският спровочник димост и полза от такова помага- 

не е учебник по литературна тео- ло.
Като всяко човешко дело и нас-

Александър Младенов

Босилеградлитература за деца.
Най-хубавите стихове за деца са 

написани от поети в зряла възраст 
— заради любовта към внуците и ка
то знак, че колкото повече се приб
лижава към края, толкова по-силно 
човек се връща към себе си. Това е 
свидетелство за младите му сетива, 
за очите, с които гледа на света и за 
огромната любов към онова, което е 
негово бъдеще. Умилението и ра
достта, веселието и лудориите, нес
пирните игри и детският смях се 
сливат в един пъстър калейдоскоп 
на живота и колкото повече се заба
вя движението, толкова по-добре се 
виждат значимите неща — обичта 
към майката и семейството, вярата 
и упованието в Божествената при
рода, знанието, че “... в начале бя 
слово и Бог бя слово и слово бя Бог”

Изложба 6 НКЦ
Танцьори гостуваха 

в ТетовоРазходка из 

природата * На концерта присъс
тваха и представители 
на сдружението „Боси- 
леградско“ от Скопие.

След като ба- 
бушничани и пи- 
ротчани се запоз
наха с творчество
то на Златица Ми- 
ланович, 
картините да видят 
и съгражданите й в 
Ниш бе реализира
на на 14 юни. В га
лерията на Ниш- 
кия културен цен
тър бе открита 
първата самостоя
телна изложба на

поради различни при-
В рамките на сътрудничеството меж

ду босилеградския Център за култура и
дружество

чини е отлагано някол
ко пъти. Техниките, в

Културно-художественото 
“Извор” от Йегуновце край Тетово, тан
цьорите от двата града на 17 юни изне
соха съвместен концерт в Тетово. 

Членовете на първия и втория танцов 
Центъра за култутра изпъл- 

“Шопски хора .

които Златица предим-идеята
но твори, са масло и
туш-пастел.

Златица Миланович
се числи към плеядата състав към 

ниха хореографиите 
“Бистришка копаница”, “Танци от Банат 
и Лесковац” и др. В програмата участва 

Лазар Николов, който изпъл

млади творци, привър
женици на абстрактно
то изкуство, които свое-

и певецът 
ни няколко народни песни.

то виждане на природа
та представят по свой- 

тази млада художничка. Златица досега е ствен начин. Родена е 1980 год. в Ниш, 
участвала в няколко колективни изложби, където завършва средно художествено 
една от които е тази в галерията на Дома училище. Дипломира се във Факултета на 
на културата в Бабушница през януари изобразителното изкуство в Белград 2004 
т.г. “Движение из природата” е название- год., а от следващата работи като прело
то на самостоятелната изложба, която давател по рисуване и стенна живопис 
съвместно са организирали Галерията нишкото художествено училище. Както 
“Чедомир Кръстич” от Пирот и Нишкият казва, виновникът да заплува във водите 
културен център. Преди няколко месеца, на изобразителното изкуството е нейният 
на съвместна изложба, картините й видя- професор в средното училище, известни- 
ха любителите на художественото изкус- ят художник от нашето малцинство 
тво в Пирот и макар че веднага след това Бранко Николов, 
трябваше да бъдат представени и в Ниш,

Това, което отличава тази пано
рама на детската литература и е без
спорно една от най-добрите й стра
ни, е двуезичното издание. Така не 
се губи връзката с оригинала и не се 
ограничава читателската аудито
рия. Нека само да се чете! Дай Боже, 
с това добро начинание да върнем 
на децата удоволствието от четене
то, способността да мечтаят, защо
то човек е толкова голям, колкото са 
големи мечтите му. На добър път!

доц. д-р Христо Бонджолов

от Йегуновце е осъществено по ин ч 
атива на преселници от Босилегр 
ско, които живеят в Тетовско.___

ансам-В края на март фолклорните 
бли от Босилеград и Йегуновце изнеса 
съвместен концерт пред Босилеград 
та публика. Славка Накева, директор ^ 
тукашния Център за култура «згьк ^ ^
с представителите на КХД пзво^
договорили организирането на съ 
тни концерти да стане традиция.

в

П-Л-Г-Д.Х.
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Г орна Любата __________ Записки от старо доба - 
що за тъга, що за угодаРемонтът на църквата ще 

започне през есента Частен законопроект 
на царибродски 

депутат

ло столетие.”
Както е известно, след някол

ко деетилетия и при Туден е от
крита мина, а при Мъзгош едвам 
след Втората световна война, за- 
щото границата раздели Забър- 
дския въглищен басейн между 
две държави.

Касае се, както казват геолози
те, за неогенни лигнити, вероятно 
от геоложкия раздял плиоцен 
(преди около десетина милиона 
години), когато започнала смяна
та на субтропическия климат с 
глациален, неблагоприятен за об
разуване на въглищни залежи.

Църковният съвет на 
Горна Любата интензи- 
вира активностите си 3а 
набиране на финансови 
средства 3а ремонта на 
църквата „Св. Архангел 
Михаил“. Със съдействие
то на общинските служ
би неотдавна е изготвен 
проект 3а ремонт на цър
квата, 3а който са необ
ходими около 1,3 милиона 
динара.

Проектът включва подменяне 
на покрива и дограмата, прокар
ване на електроинсталация в цър- 
квата и монтиране на електричес
ко осветление в двора, подменяне 
на външната мазилка, ремонт на 
камбанарията, която се намира на 
самия храм, слагане на дървена 
ограда около двора и пр.

В Църковния съвет се надяват, 
че за ремонта ще получат финан
сова подкрепа от преселниците 
във вътрешността на Сърбия и в 
Македония, както и от институ
ции и неправителствени организа
ции в Сърбия и България. Една 
част от парите ще бъдат осигуре
ни и от местното население (око
ло 150 домакинства).

- Вече контактувахме голям 
брой преселници, които изразиха 
готовност да ни окажат помощ, 
казва председателят на съвета 
Владимир Стойнев. Надяваме се 
да получим подкрепа и от сдру
жението “Босилеградско” от Ско-

На първата сесия на седмото 
Народно събрание 1894 година 
народните представители госпо
дин Д. Йовев от Цариброд и гос
подин К. Попов от Бургас съв
местно и частно предложили за
конопроект: “За създаван и по- 
диганье работническия елемент.”

Законопроектът предизвикал 
широки разисквния в печата. 
Почти всички изказали мнение, 
че целта е похвална, но средства
та за осъществяването й са неп
ригодни.

Спогодба с насилник
Ж. М. от село Горне Алексан- 

дрово изпратила оплакване до 
прокурора на Сливенския окръг, 
че съселянинът й Ж. В. след дъл
гогодишно “любене” е сполучил 
да я обезчести и лиши от девстве
ността й с измама и обещание, че 
ще я вземе за жена.

Но преди съдът да постанови 
присъда потърпевшата и обвиня
емият се спогодили “обвинител- 
ката Ж. М. да получи от домаш
ните на обвиняемия Ж. В. 18 ал
тъна за обезчестяването й и за 
напред няма нищо вече да дири”.

Съдебният следовател обаче 
счел, че тази спогодба е незакон
на, тъй като за престъпления от 
такава категория спогодба може 
да има само чрез оженването на 
потърпевшата с обвиняемия.

Откога се знае за 
лигнита при Мъзгош

Списанието на Българското 
инжинерно-архитектно дружес
тво, издавано в София, в книжка 
№ 1 от 1894 година, пишейки об
ширно за голямото богатство на 
въглищната “рудница” в село(!) 
Перник, между другото посочва: 
“До сега в България са открити 
няколко каменно-въгленни ба
сейна, но от тях заслужават вни
мание само Пернишкия (Софий
ска околия), Бобовдолския (Дуп- 
нишка околия), Белновръхския 
(Тревненска околия), Туденския 
(Царибродска околия) и Свогян- 
ския (Искрецка околия). Първите 
три са присвоени и изучавани от 
държавата, а в последните два 
държавата е запазила само пари- 
метри, но още не е започнала изу- 
чението им. От изучените басей
ни държавата експлоатира само 
Пернишкия и Бобовдолския, 
най-богат се счита Перниш
кия...Пернишката линия ще може 
да удевлетворява нуждите ни от 
въглища в течението на едно ця-

През юни е 
монтирана 
нова порта на 
входа в цър
ковния двор и 
е построена 
една част от 
дървената ог
рада около 
двора. Мате
риала дари 
горнолюбата- 
нинът Вене 
Пейчов, а ня
колко жители 
от селото, 
начаело с Во
ислав Стойов, 
касиер на Цър
ковния съвет, 
извършиха ра
ботите на 
доброволни на
чала.

пие. Тези дни ще изпратим писма до Ми
нистерството на вероизповеданията на Ре
публика Сърбия, Републиканския завод за 
защита на културните паметници и Вран- 
ската епархия, с които ще поискаме финан
сова помощ и съдействие за релизация на 
нашата инициатива. Ще се обърнем за по
мощ и към някои институции и неправи
телствени организации в Република Бълга
рия, както и към ОС в Босилеград.

Горнолюбатската църква е в окаяно със
тояние, понеже от изграждането й през 
1925 година до днес не са вършени никакви 
поправки. В съвета се надяват една част от 
необходимата сума пари да съберат през 
лятото и ремонтът на храма да започне 
през есента. Църковният съвет откри бан
кова сметка за внасяне на парични даре
ния:
840-3876745-96, “модел” 97 и “позив на 
брой” 48-04616-744111-00-04-160.

Указ
С указ номер 2 от 24 декември 

1893 година Босилеградский ми
рови съдия г. Д. Симов се пре
мества за Първий Видински ми
рови съдия вместо г. Харизанов.

Подговил: Сп. КруминП.Л.Р.

_____________________■■ ■ |Нашите села: Власи (2)

Основали го хора. наричани власи
Първите писмени данни за с. Власи се срещат в турските 
тефтери от XV, XVI и XVII в. В Регистъра па зиаметите, 
шамарите, вакъфите и войнуците (1447 - 1489 г.) селото 
е записано като Влас с 39 домакинства, 2 вдовици и приход 
от 3018 акчета. Било в нахия Зиепол, във владение на Али 
бей преминало от Мурат Челеби, син на Феруз бей. На 4 - 
14 март 1451 г. в Одрин зиамът бил прехвърлен на Махмуд 
бей. Тогава Власи било голямо и богато село, по-богато 
от всички съседни села, с изключение на Поганово, което 
било задължено с 3680 акчета (“Турски източници за бъл
гарската история", том XV - XVI, стр. 365). В турските 
списъци за 1522 г. се посочва, че освен раята в селото жи
веели и 6 войиугани. Под името Ефляк с. Власи се среща в 
списъка на селищата и домакинствата на неверниците във 

вилаета Нзпебол от 25. 10. 1623 - 13. 10. 1624 г. 
Тогава селото имало 9 ханета (домакинства).

*Когато пребивавали 6 мерата на днешното село Власи, тези хора 
си построили колиби и прекъснали номадския си живот. Предание
то се потвърждава и от имената на някои местности: Мумуль, 
Нишор, Банишор, Крецулъ...

Има легенда, че селото било до отвора на 
Ветрена думка, но често пъти било заливано от 
водите, които ненадейно избликвали от пещера
та. Затова влашани решили да се преместят “на 
сухо”. Първото място, на което живеели влаша
ни, сега се нарича Селище. В местността Цър
квите била черквата “Св. Петка”. Това обаче не 
е най-старото селище в мерата на Власи. Над

Власи е почти еднакво отдалечено от Димитровград и 
Пирот - около 22 км. До селото се стига по асфалтния път за 
Звонска баня, намираща се на десетина километра от него. 
Освен Ерма, през влашката мера протичат няколко поточе
та, от които някои пресъхват през сушавите лета. Изворите 
са двадесетина: Стамировица, Псин кладенъц, Гологуза, 
Пашковица, Аса, Баня, Гьеверица, Чешма, Свстена вода, 
Джерина бара, Стеванов стубол, Кавелин стубол, Селскьи 

Маковие, Шопка, Нишор, Райкюлица... Почтикладенъц,
всяка къща има бунар. Влашани са имали по една воденица 
на Ерма и Погановската река. Водите на Ерма са довеждани 
по вада до воденица с осем(!) камъка. По 2 камъка са притс- 

Кръста Дънкьин и Ценко Дойчинов, а по 1 Лека По- 
Пира, Васил и Бора Бонкьини. Освен влашани нрез 

сушните летни и есенни месеци във воденицата са млели 
жито и беровчани, погановчани, драговитчани, банскодол- 
ци, планиничани и боровчани.

По-големите местности в селото са: Равнище, Манас
тирско браиище, Тиква, Милькьовица, Космати рид, Къл- 
нов въртоп, Бьрнярев камик, Гарска чука, Ярловица, Мин- 
Джинскьи рид, Петровска падина, Петровица, Мала и Вели
ка Глама, Левина падина, Бело каменьс, Ветрена дупка, 
Ьойничка вървища, Кошитица, Градище, Пеии кладенъц, 
Котроман. Гологуза, Заграгье, Бачулица, Нишор, Пашкови- 
Ца, Расове, Пуста ливада, Драговац (и селото се е наричало 
така в един кратък период), Мали вир, Ливагье, Драганов 
ьър, Дънкьине ньиве, Златанове орнице, Сушина падина, 
^чундраци, Йелова чука, Габар, Спаиско гувно, Пещсрица, 
Йеликьино, Раскърсйе, Загорскьи въртоп, Цървсно брег, 
Акьев дол, Ръжина шума, Подгабър, Муртин рид, Кьитка, 
Ларасине, Нерезинс, Маковище, Бода, Йервеник, Рсдища, 
Ьанскьи вър, Преслап, Видим, Гола чука, Кале, Мумуль ка
мик, Равни камик.Тодорин камик, Дълбока падина, Шумие, 
Лрачни камик. Лука, Върбйе, Кляй, Васульище, Прудище, 
Селище, Църквите, Сливница, Мечи кладенъц, Дърма, 
Бг^йе, Дединорисгино...

Според преданието, селото получило името си по хора
та, които го основали. От жителите на околните села те би
ли наричани власи. Те са били скотовъди-номади, с потекло 
от старите траки, които римляните романизирали. Когато 
пребивавали в мерата на днешното село Власи, тези хора 
си построили колиби и прекъснали номадския си живот. 
Преданието се потвърждава и от имената на някои мес
тности: Мумуль, Нишор, Банишор, Крецуль... К. Иречек на
писал: “Още в село Власи виждахме навсякъде хубави жен- 

типове, всички чернооки от романски карактер. И 
по-старите жени имат обли угледни лица”, което потвър
ждавало, че “голяма част от планинците в покрайнината 
между Нишава, Горна Струма и Искър, от Балкана до Вран- 
ско са действително само пославянени Власи, за това сви- 
детелствуват и множество местни имена...” (С. Сотиров, 
“По долината на Ерма”). В “Турски извори за българската 
история" (том VII, БАН, 1986 г.), в броя на домакинствата и 
размера на постъпленията от данъка джизие във вилаетите 
Филибе, Шехир кьой, Знеполе, Петрич и Вранье след 9. 12. 
1616 г. се споменава село ЕФЛЯК, а в поясненията се по
сочва, че това е село Власи, Пиротско. Дали Ефляк е турско
то име на с. Власи, или пък селото се е наричало така по то
ва време?

жавали 
те в и

ски

Мумуль камик е Влашкото кале, тук има Турскибунар, кои
то е копан в турско или латинско време, а 1934/35 г. е очис
тен. На това място е имало римско укрепление. И сега хора
та намират там римски тухли, парчета от глинени съдове, 
тръби от водопровод... В махала Шумйе има останки от 
римски постройки, основа на черква, глинени предмети и - Продължава -

Цвстко Ивановдр.
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Боязливост в началото» 

удоволствие накрая “Ботева слава” 

за Александра 

Андонова
Изключително съм доволен от резултатите на своите възпитаници, 

които крайно дисциплинирано играха във всеки мач от първенството, 
казва Георги Георгиев, първият треньор на босилеградскня отбор.

Опасявайки сс от факта, че 
за пръв път след 30 години 
“Младост” се 
междуокръжно равнище, един
ствената цел на ръководството 
и на футболистите преди нача
лото на първенството беше 
оцеляването на отбора в диви
зията. Обаче тази цел се оказа 
скромна, понеже “зелените” на 
практика показаха, че имат си
ли за класиране в горната част 
на таблицата на ЮФД.

Под ръководството на трен
ьорите Георги Георгиев и Вла- 
дица Манасиев босилеградча- 
ни спечелиха 47 от 90 възмож

на 15 юни в гр. Враца се проведе традиционният меж-1 
дународен митинг в четири дисциплини (бягане на 60 м I 
скок на височина, дълъг скок и тласкане на гюле) за пиеш 
нери и кадети, на който участваха и десетина лекоатлети: 
от АК “Балкан” от Димитровград. От тях най-голям успех 
постигна Александра Андонова, която бе първа в много
боя с 200 точки и спечели златен медал “Ботева слава”.

В отделните дисциплини димитровградските лекоат
лети спечелиха още два златни и два бронзови медала. 
При пионерките Андреа Тодорова във висок скок и Алек
сандра Петрова в тласкане на гюле бяха втори, а Ивана 
Димова бе трета в дълъг скок. В същата дисциплина 
бронзов медал спечели и Роберт Маркулев.

Безспорно това е още един голям успех на лекоатлети-! 
те на “Балкан”.

състезава па

Д-С.
ни точки и заеха седмо място в 
крайното подреждане. В дома
кинските си мачове “Младост”
завоюва 35 точки (11 победи и 2 ДисНШ1ЛШ|ирано играха във през втората половина на ав- 55 
равенства), докато останалите всекн мач от първенството, густ. Освен футболистите от 
12 точки спечели като гост (3 казва Георги Георгиев, първи- Босилеград, в “Младост” пла- 
победи и 3 равенства) И през ят тРеиьоР на босилеградскня пират да задържат и играчите*”к ь&аггяг «ж ***>»* • фк .в-*»-*.* * ■■ • е=°>
ърплей игра. Само двама бяха лист- понеже в колективните ната фланелка — Горан Велич- Във втория кръг от състеза- лиг”, а Гюров в 82 минута с
наказани с червени картони, а споРтове. какъвто е футболът, кович, Синиша Дамнянович, нието за Купата на ФС РИС дузпа за “Балкански”. Жълт
“Младост” е сред отборите, чи- успехите се дължат на всички. Даниел Стошич и др. От след- “Балкански” загуби от първе- картони: Б. Маркович с
ито футболисти са получили и Георгиев изрази голяма бла- ващия сезон в отбора ще бъдат неца на Нишка футболна зона и “Свърлиг” и Георгиев от “Ба
най-малко жълти картони " годарност към ръководството включени и няколко момчета нов член на Сръбска лига кански".

- Изключително съм дово- на отбоРа и към общинското от юношеския състав. В клуба “Свърлиг”. Домакините бяха ФК “СвърлигБизек, Мт
лен от резултатите на своите РЪК0В°ДСТВ°. които през цяло- изтъкват, че ще се опитат да по-добри през целия мач и спе- тич, Кръстич, Савич, 3. Джор
възпитаници които крайно то пъРвенство са им оказвали привлекат и един нападател от челиха заслужена победа. джевич, Йованович (Милени

’ И безрезервна подкрепа. Той бла- съседните общини. След успешния сезон игра- вич), Стефанович, Б. Маркс
годари и на многобройните фе- Говорейки за плановете на чите на “Балкански” отиват на вич, В. Джорджевич (Асанс
нове за особената им подкрепа отбора за новото първенство, почивка. вич), М. Маркович и Бабич.
както в мачовете на “Пескара”, Георгиев подчерта, че “Мла- Свърлиг, 13 юни 2006 г. ФК “Балкански”: Величко; 
така и на гостуванията. дост” разполага с добри фут- Игрище “Пастирище”, зрители Бошкович, Глигориевич, М:

След едномесечна почивка, болисти, които с по-усилена около 200, рефер - Милош лан Георгиев, Марков, Пейче:
от средата на юли ще започнат работа биха могли да отбеле- Йованович от Ниш. Голмай- Нацков (Зекович), Гюров, М|
подготовките за новия сезон, жат и по-добри резултати от стори: Бабич в 15, 17 и 58 и одраг Георгиев, Васов, Цени
който се очаква да стартира тазгодишните.

Балкански отпадна о 

състезанието за Купата

И тази година “Младост ” 
изигра забележителна роля 
в състезанията за Купата 
на Пчински окръг. “Зелени
те" отпаднаха на полуфи
налите, отстъпвайки с 0:1 
срещу реномирания “Дина
мо” от Враня. П.Л.Р. Кръстич в 53 минута за “Свър- (Потич). Д-С.

Продължава сутрудничеството 
между футболните ветерани на 
„Монтана" и „Пърчевац"_______

Нова среща на 

стари приятели
В рамките на “Туристичес- то и винаги от 1989 година, ма- 

кото лято” в Монтана на Св. чът на дългогодишните прия- 
Дух за пореден път се срещнаха тели завърши без победител. В 
футболните ветерани на “Мои- 18 минута Светослав Миланов 
тана” и “Пърчевац” от Пирот, откри резултата, а изравни Зо- 
Бившите майстори на футбола ран Николич в началото на

второто полувреме (едно по-изиграха хубав мач, въодуше
вявайки публиката с чудесни лувреме - 35 минути).

Хубавото настроение наатаки и дриблинги от някогаш-
богат арсенал. На тере- участниците в срещата преми

на от стадиона в хотел ‘Монта
на". На общата вечеря на фут-

Л*-.. -ния им
на навярно имаше и ситуации 
за смях, но и те бяха важен еле-

прекреаната атмосфе- болните ветерани от двата гра
да присъстваха и кметът на 
Монтана Злати Златев, начал-

УСМИВКИТЕ КАЗВАТ ВСИЧКО:
Старите приятели преди мача на стадион “Огоста”

и де- ни гости и всички заедно в.лаг- 
ме максимални усилия за Ус ( 
ха на тази хубава миси^

мент на 
ра, която бе създадена на ста
дион “Огоста”. И този път, как-

никът на окръга Тони Върба- ците във футболния мач, 
нов, който бе един от участни- путатът в Народното събрание

Маргарита Канева. Поздравя
вайки гостите от Пирот и тех- спорта и приятелството, 
ните домакини, г-жа Канева ваме се, че и останалите

тръгнат по нашия път.
На раздяла домакини^ , 

щи получават пълна подкрепа гостите се договориха л - 
от ръководствата на двата гра- срещнат отново на Голях* 
да. Те са една много хубава городица (28 август), к01^н,|< 
традиция, която бе потвърдена Пирот започва -градиш10 
и днес. Вие, нашите съседи от тридневен “вашар". ^ 
Пирот, винаги сте най-скъпите С. Йов1,,<

иIМонтана" - 1-

между другото каза:
- Радваме се, че вашите сре-

Иванов.
“Пърчевац": С. Станковци, М. Станко- 
вчч, Джорджевич, Игич, Пейчич, Нико
лич, Анджелкович, Павлов (гост), Сто- 
янович, Живкович и Петров (гост). 
Играха още Яначкович, Йонич, М. Сто- 
янович, Миич, Ж. Джорджевич и Илич.

Стадион “Огоста”, съдия Лъчезар Геор
гиев. Голмайстори: С. Миланов в 18 за 
“Монтана” и 3. Николич в 37 минута за 
“Пърчевац”.
“Монтана”: Кирилов, П. Петров, Анге
лов, Върбанов, Николов, Игнятов, А. 
Петров, Миланов, Тренев, Рангелов и И.
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IМШЙШ/М Десет години от смъртта 

г ® на Асен ЛазаровСтарите пожълтели снимки освен че ни връщат няколко 
десетилетия назад, ни напомнят и за отдавна забравените 
празници и обичаи. Един от тях е и маскарадът. Преди 
от половин век на Поклади в Цариброд се устройвала забава, 
бал с маски, в който участвали предимно младежи и девойки, 
но често и възрастни хора.

На 20 юни се навърши едно ския съвет на Социалистическия налната 
десетилетие, откакто премина съюз за Лесковашка околия и на- му кари- 
във вечността Асен Лазаров, ня- роден представител в Скупщи- ера. 
когашен главен и отговорен ре- ната на Сърбия, той полага неп- 
дактор на “Глас на българите в рекъснати грижи за развитието ва да се 
Югославия”, директор на Изда- на нашето издателство и кон- подчертае фактът, че Асен Лаза- 
телство “Братство” и редактор кретно допринася за издаването ров беше почти единственият 
на предаването на Радио Ниш на на “Другарче” и “Мост”. Сетне комунистически ръководител от

става директор на Издателство- нашето малцинство, който още 
то и главен и отговорен редак- през 70-те години на миналия 

силеградско го село Горна Лиси- тор на в. “Братство”. Остава за- век бе разбрал истинските раз
на. В навечерието на II световна помнен като редактор, който мери на очертаващия се нацио- 
война завършва учителска шко- подтиква към журналистическа нален срив на нашето малцин- 
ла в Ягодина. След войната за- смелост и критично отношение ство и имаше смелостта публич- 
почва да учителства, а сетне сга- на вестника към обществената но да говори за този болезнен 
ва заместник в околийската про- действителност и носителите на проблем. Особено се застъпва- 
куратура в Босилеград. Когато политически и други функции, ше за опазването на майчиния 
започва да излиза “Глас на бъл- Такъв е и като редактор на пре- ни български език, но за голямо 
гарите в Югославия” (1949 г.), даването за българската народ- съжаление не беше чут. 
той минава в Белград и няколко ност по вълните на Радио Ниш, Вечна памет! 
години е главен и отговорен ре- където приключва професио- 
дактор на вестника. Така в нача
лото на 50-те години на XX век

повече

Тряб-

български език.
Лазаров е роден 1923 г. в бо-

На 23 юни 2006 г. се навършват ПЕТ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата майка
МАРИЯ ДИМИТРОВА - МАРЧЕТО
ШУКАРЕВА
от Димитровград

Винаги ще си спомняме за теб с много обич и

Асен Лазаров става първият 
професионален журналист от 
българската народност в социа
листическа Югославия. В Бел
град той потвърждава журна
листическия си талант и проявя-

г * г!
Ч —• 1

На снимката се виждат Троянка Цицуркина и Гена, 
дъщеря на Таранация, а останалите са непознати

ва политическа зрелост в редак 
торската си работа.

Като изтъкнат журналист и 
мо на Поклади. Дефилето на маскираните хора се движело от I обществен деец Лазаров непре- 
горната бариера (рампа) до долната. И докато по главната * 
улица се движели маскираните, тротоарите били препълнени : формационната и 
с публика, защото на този ден нямало човек, който да не при- ; дейност на майчин език е една от 
съства на маскарада. Публиката всъщност била неофициално 
жури, което провъзгласявало най-успешния костюм или мас
ка. Маскарадът в Цариброд обикновено приключвал на Пав- 
лиончето с танци и игри до късно през нощта. На околните 
баири и възвишения на този ден се палели огньове и въртели 
“оратняци”.

Снимката е заснета през тридесетте години на миналия 
век. Няколко години по-късно или по-точно от 1945 година, 
след установяването на комунистическия режим, този хубав

Сретен Игов

уважение!
От синовете Слободан и Драган и техните семейства

Преди смръкване на този ден към чаршията се сливали хо
ра, облечени в най-различни костюми, шиени и обличани са-

къснато потенцира тезата, че ин- 
издателска Тъжна вест

Почина и отиде при мама нашият баща
ПРИМ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР Н. ПЕТРОВ - 
ОРТА

Погребението бе на 20 юни 2006 г. на димит
ровградските гробища.

Скърбят по него: дъщерите Иванка и Гина 
със семействата си

1основните предпоставки за ис
тинско равноправие и пълна на
ционална изява на българите в 
Югославия. Той е един от авто
рите на инициативата за издава
не на нов вестник, в резултат на 
която през 1959 г. започва да из
лиза в. “Братство”. Макар че 
има много задължения като сек
ретар на ОК на СКС в Босилег
рад, подпредседател на Околий-

I.
||»Я

Възпоменание
На 21 юни 2006 г. се навършиха 7 ГОДИНИ от смъртта на 

майка ни
ЛИЛЯНА - ЛИЛА ЙОСИФОВА

преподавателка по български 
език

обичай е прекъснат.

9 107 8ж 5 64ж 2 31Кръстословица 290
Съставил: Драган Петров ж 1312

На 5 юни 2006 г. се навършиха 48 
ГОДИНИ от смъртта на баща ни
МИОДРАГ - МИЛЕ 
ЙОСИФОВ

Л"ВОДОРАВНО: 1. Голямо 
удовлетворение. 4. Алпи
нисти. 11. Вид колбаси. 13. 
Кубчета за пътна натилка. 
14. Част от дреха. 15. Мор
ска армия. 17. Литературно 
произведение. 18. Авто- 
-знак за Ниш. 19. Името на 
фолкпевицата Радич. 20. 
Беда, нещастие, коварство. 
21. Държава в Африка. 22. 
Месец в годината. 24. Мо
дел руски автомати. 26. 
Хартии, които се залепват 
на стени. 28. ОССЕ (сръб.). 
30. Горско животно. 32. 
Брат на съпругата. 34. Лич
но мсстоимение. 35. Река в

г
Ж

17ж 15 1614

ж 20ж 1918 I'
учител

Ж
23

Ж
22ж 21 Ще ги помним по любовта и добротата, които ни даряваха. 

Поклон пред паметта им!

ж 2928 Синовете д-р Ангел и Георги - 
художник, със семействата си

27

Ж
25 2624

Ж
3433

Ж
32ж 30 31

Тъжен помен
На 27 юни 2006 г. се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта наЖ
37ж 36

Ж ВИКТОРИЯ ВАСОВА - ТОРА 
от с. Долни Криводол

На този ден в 10 часа на гробището в Долни 
Криводол ще отслужим панихида.

Поклон пред светлата й памет!

ж 39ж 38

ж 42★ 4140

Семейство Басови
«е-. 11. Неосветено про- месоу печено ш ***

миели о пвтЛуси. 38. Две странство от слънчева и™ ЖенЛо име. 2Л Бълеар 
букви. 39. Манастир в Сър- друга светлина. . Рпно ивсте 33 Отбрано режалим«■ Вн9 музикално про- ХЛзЛЙЦ, »
изведение. 41. Кон (пост.). киР. б^лен отбор. 20. Су- шахматната игра. 37. Спор- 
42. Училищна мебел. ^ жега. 23. Руски по- тна среща. 39. Втората но-
ОТВЕСНО: 1. По-голсми
сестри. 2. Иглолистно дър- _______
6о. 3. Четвъртата нота. 4. р-лу1М!)!РСТТЯЗЯ!Я!ГЯ
Град в България. 5. Съвкуп- . п фин 8. Гр. ю. Си. 12. „Моторола“. 13-Далак. 15. Ар. 
ност от апарати. 6. Падеж- ,6 БелиР ^ Кабина. 18. Цинк. 19. Монах. 20. Минист р- 
да (галь.). 7. Планинска вър- с_ва 2з ’ Бари. 24. Висок. 25. Ало. 27. Иск. 28. Залез. 2. 
ба. 8. Дума за отричане. 9. ^ к' 30. Ла. 31. Миг. 32. Цианид. 34. Памет. 36. Ярд.. • 
Помещение за работа на ху- ^(| 39 Тротинст. 40. Яне. 
дожник. 10. Облекло на свс-

Изминаха ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашия мил и неп-31.

ВАСИЛ МИТОВ
от Пирот, по потекло от с. Пстачинци
Добрите хора никога че умират, 
не се превръщат в пепел и дим, 
те винаги оставят дълъг път, 
по който да вървим.

25. Отбрани късчетает.
[а 289 -

Почивай в мир и нека е вечна светлата 
ти памет!

Съпругата Стана, синът Маринко и 
дъщерите Лилия. Бека и Нака със семействата си
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Злобоаневка Германците са много след нас!
Питам късметлията Виктор Йосифов, 

да гледа мача на “плавите” сКак да се 

помогне 

на Сърбия

ходил
Аржентина, как е в Германия?

- Те са двайсет и повече години след
нас!

-!?! Т Р/ меделка,
запалил бре граничари, па нали 

венер и тека войската пази границу- 
се замислил, та ту? Войската пак си па- 

йоще малко че ме стъп- зи границуту, ама нийе 
ка. Мани мене що не ви- дедо, гьу дзъмбимо и по 
ди, ама не види и съл- два-три пути на дън. Ако 
нцето, ако йе упекло от сакаш бъш да знайещ, 
сабале. нийе смо чаени търговци

- Ти бай Земко сакаш или тутунджийе... Ааа, 
кико оногова, гъркатога, са ми йе ясно! Па по кол- 
да улезнеш у историюту ко искаруйете, а? По пет 
със запален венер. Чове- шес йевра... Айде с мене 
ка ли тражиш?

- Оо, Манчо, одавна се целу илядарку, а има и 
знайе дека йе тепшо йеденье и пийенъе... Тра- 
правога човека да най- жи копаче на друто мес-

„ _ деш! Я Манчо, тражим то дедо, тува нема да гьи
ни българи побързаха да се опълчат жестоко сре- копаче! А венерат съм найдеш! По-благъе су ни 
щу тази европейска придобивка. умалил оти поостаре и тейе паре от целу надни-

Да, по когато децата им стигнат за следване, недовиджуйем. Истина цу у травясале нъиве... 
тези критикари ще развият същото това знаме и сълнцето йе упекло, ама - Е, са Манчо, ясно ли 
ще ги изпратят да следват в България! с венерат ми йе ПО-СИГур- ТИ Йе ЩО съм упалил ве-

но, придем до копачато- нерат? Ако не моху да 
га, принесем венерат до намерим копаче на Пав- 
лицето и видим къв йе, лиончето, дека да гьи 
демек бива ли га за копа- тражим? 
ча или не га бива...

- Па кво йе това по койе на ижу. Може некому да 
се препознаваю добри ко- йе зор за паре, па се пре- 
паче?

-Да бе! При тях всс още всичко си е ху- 
баво и наред!

^ СЧГ - Аржентина 3:3
-д* Защо “загубихте” катастрофално от 
2;., Аржентина?, питам Йосифов.
^Г, -Не сме загубили — наравно е!

-Е, как може?
■Д -Три гола в едната врага и три в друга-

Когато от нея се откъсна и кусо, и опашато, 
най-сетне и самата Сърбия стана независима, 
само че тя упорито отказва да (си) признае то
ва. По всичко личи, че сърбите се боят много 
повече от независимост, отколкото от Трета 
световна война. Затова в момента има усуква
не с някакъв континуитет със СЧГ, само и са
мо да не бъде обявена независимост. Именно 
затова даваме няколко предложения как да се 
помогне на Сърбия, за да преболедува соб
ствената си независимост.

На първите страници на всички вестници и 
в най-важните информационни емисии по 
електронните медии непрекъснато да се съоб
щава, че СФРЮ се е разпаднала, че СРЮ е из
чезнала и че СЧГ не съществува. Доколкото 
това не бъде достатъчно, същите информации 
да бъдат “излъчвани” и от билбордите.

Би било добре да се разпространява слух, че 
Александър Караджорджевич интензивно по
сещава курс по сръбски език и че в таен съюз с 
Вук Драшкович ще провъзгласи монархия в 
нощта на пълнолунието.

Трябва да се намерят доброволци, които 
нощем да издигат на мачти сръбското знаме.

Предлагаме сръбският химн да се пуска от 
време на време по високоговорители в градо
вете.

та!
Критикари

Националният съвет на българите в Сърбия 
миналата събота ирис решение за герб и знаме на 
малцинството. Макар че официално тези симво
ли щс могат да сс ползват слсд като ги всрифици- 
рат съответните държавни органи, някои тукаш

на копанье, я плачам по

А.Т.

Куриоз
Жените били 

по-големи пияници!
- Па тражи гьи от ижу

лъже...
Към края на 19 столетие една депутация въздържа- - Еве Манчо, у КОЙе вре- - Тепшо некой да се пре

дели в Англия отправила молба към министъра на вът- ме живейеш! Вечимка лъже, Манчо! Денъска 
решните работи да прокара закон за обезателно лекува- нема добри И ЛОШИ КОПа- СВИ ЛЪЖУ - И майсторе И 
не на пияниците в специални възстановителни болни- че Са нема копаче! копаче И КОСаче! Обеща»
ци. По това време във Великобритания в тъмниците ^ п ^ ^
били затваряни около 112 000 мъже и към 433 000(!) же- " бре нема ЗвМКО, ТИ, ПОСЛе не ДОИДУ И НИ-
ни, от които сред мъжете 50-60% са осъждани за прес- толкова народ остаде без йе с бабуту еве целу не- 
тъпления, свързани с алкохолизма, а между жените до- работу, сетикье на НвКО- ДвЛЮ Се ТЪРТИМО Сами ПО 
ри 80-85%! Някои от престъпниците били арестувани за га че притребе некоя ття- ньивете, а от дън на дън 
пиянство и повече от сто пъти, но затворът сякаш усил- рица За Лео? травата ИЗръгуЙе СВе ПО-
вал болезнената им наклонност към виното. . да парице требу на више...

мнозина, ама сви сакаю - Море Земко, не бери 
лъсно да дойду до ньи... ядове, че га препалашка- 

- Е, у туя безработшду те некико с бабуту, па 
не може лъсно да се дой- надогодин му мисли кол

ко моруз че садиш...
- Ма туя годин насади-

Придем я тека на Павли- мо от новуту сорту... 
ончето, гледам струпал - Па киква йе тая нова 
се народ и питуйем ко- сорта? 
паче ли су, а они ми се - “Йеднокоп” се ока, 
смею и кажу: Погрешил Манчо! Йеднуш гьу ко
си местото дедо! Кико паш и доста вой йе... 
бре деца, съм погрешил? - Нема ли да се измисли 
Па йедно време тува се сорта коя се не копа, а? 
събирайоше копаче, жет- -ИЕма, има, само се наб- 
варе, човеци що траже разди и испърска! Ама 
работу... Еее, това време, куде да найдем пърска- 
дедо, йе умрело... Па ви- че, аимангусията много 
йе кви сте? Нийе смо ти, скула! 
дедо граничари!... Кви

“Гробарите” и “делиите” да се събират пред 
сградата на правителството и на смяна да из
викват: “Това е Сърбия!”

И накрая, ако всичко това не помогне, да се 
свържем с бившите югорепублики, които да 
признаят Сърбия и просто да я изправят пред 
свършен факт. Тогава тя не би могла да кръш
ка и ще признае самата себе си.

Подготвил: Сп. К.Райко Пивлянин

де до паре!
- Аа дооди се, дооди!

Манча

кралицата на сръбската ес- 
, традна сцена. За безупречната 

звукова техника говори самият 
факт, че концертът се е чувал в 
по-голямата част от града.

0 а л Г , ..... Все пак не всичко беше съ-
*При6етстоаики фено- великия си концерт в Белград жела добре дошли, като спо- и “Жълто пиле”, които тя изпя вършенно защото на входове-
бете си, Цеца пожела на 17 юни. Белградчанн не мена и гостите от България. и на бис, на който бе връщана те не се позволяваше да се вне-
аобре аошли и на гос- помнят някой да е събрал тол- Концертът бе промоция на няколко пъти. Великолепното се нищо даже и бутилки с вода
тите ош България, ко- кова много млади хора на едно наи-новия албум на певицата събитие бе истински празник и соков’е! и макар че вътре
ето беше одобрено С мяста Сп0ред пРеценките’ на Идеално лоша и тържество за любителите на модерната имаше барове, от които питие-
пбшп Въчклииания концерта са присъствали по- по повод 33-ия и рожден ден. фолкмузика, но не само за тях, тата се продаваха трикратно
оощи възклицания вече от 100 000 зрители, дошли Почти 4 часа публиката се нас- защото някои казваха, че по-скъпо беше трудно човек

“Сбъдна се моят дългосъ- от най-различни краища на лаждаваше на старите хитове всъщност не слушат тази му- да се добере до тях, така че
нуван сън”, каза известната страната, бившите югорепуб- “Пуснете ме да го видя”, “Ку- зика, но такива спектакли не се много хора колабираха поради
сръбска фолкизпълнителка ™ки и от чужбина. На всички кувица”, “Мини с мен на черве- случват често и не бива да се
Цеца Ражнатович по време на тях> след изпиването на първа- но”..., но с възхищение изслу- пропуснат. С този концерт Це-

та песен “Белград”, Цеца по- ша и най-новите ‘Троме мой” ца още един път потвърди, че е

.

Идеално лоша” кралица на сръбския фолки

дехидратация. ЦХ
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