
Основател на 
Издателството:
НАРОДНА СКУПЩИНА НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

* Година ХЬУ1
* Брой 2141
* 20 април 2007 г.

уц IЗЗN 0350 8838
Б-поща: пшЪ@тес11ап18.пе1

Цена 15 дин.Вестник на българите в Сърбия ЖВИЯТ ЩШ мияя
Китайският вицепремиер на посещение в Сърбия Сътрудничеството на Сурдулица 

с Трън и Радомир се засилва

Стартират 

три проекта- Само приемливо за двете
страни решение може да доп
ринесе за мира и стабилнос
тта в региона, заяви китай- По повод започването на рудничество. Документите 

реализацията на проектите подписаха кметът на община 
за презгранично сътрудни- Трън Александър Ненков и 

черта, че мисията на Съвета чество на община Сурдулица началникът на общинското 
за сигурност на ООН, която с българските общини Трън и управление Сурдулица 
тези дни ще посети Белград и г -
Прищина, трябва да прецени

ският вицепремиер.
Сръбският премиер под-

реалното състояние, преди
всичко в зачитането на човеш
ките права, които всекиднев
но се нарушават от страна на 
косметските албанци, ограб
ва се сръбското имущество и
се унищожават сръбските
черкви и манастири.

Кощуница и Лианпо се съг
ласиха, че отношенията меж
ду Сърбия и Китай са тради-

правителствена примеливо за двете страни 
делегация начело с вицепре- решение относно статута на сьстваха на тържественото
Белтя ХуИ ПОС6ТИ Косово и Метохия може да се подписване на споразумени-
Белград в сряда. Основна те- стигне само чрез преговори ята за сътрудничество в об- 
ма на разговорите на вицеп- между двете страни. Китай- ластга на селското стопан- 

, Лианпо, както ският вицепремиер подчер- сгво, за предоставяне на без-
съоощи Танюг , оеше оъде- та, че неговата страна е про- възмездна помощ на Сърбия 
щият статус на Космет. тив възлагането на решение 0т страна на китайското пра-

Сръбският премиер Воис- за Косово и Метохия и пред- вителство и на протокола за 
лав Кощуница и китайският варителното установяване на фитосанитарните условия за 
вицепремиер Хуй Лианпо се срокове за неговото постига- 
сьгласиха, че до устойчиво и не.

Тържествено подписване на споразуменията за сътрудничество 
Китайска

ремиера

внос на житни растения в Ки- Сърдечна среща: кметът на Трън А. Ненков
и началпичката на ОУ в Сурдулица С. Шкаляктай.

Общините Медиана и Охрид подписаха протокол за сътрудничество Радомир в понеделник в сУР- Светлана Шкаляк. На под- 
дулица бяха подписани ме- писването на документите 
морандуми за сътрудничес- присъства и председателката 
тво и разбирателство, страте- на общинската скупщина в 
гия за комунициране и реше- Сурдулица Мая Митич. 
ния за назначаване на отбори 
за трайно презгранично сът-

Македонците ще имат 

регионална канцелария в Ниш (На стр. 2)

Регионална канцелария на 
Националния съвет на маке
донското малцинство в Сър
бия наскоро ще бъде открита 
в нишката градска община 
Медиана. Това бе договорено 
във вторник по време на сре
щата на македонския посла
ник в Сърбия Виктор Димов- 
ски с кмета на община Меди
ана Драгослав Чиркович.

В същия ден () протокол за 
сътрудничество 
кметът на Охрид Александър 
Петровски и колегата му 
Чиркович. По този повод в 
Ниш се събраха представите
ли на македонското малцин
ство от 15 града в Сърбия, 
най-много от Войводина, на
чело

“Танюг” и “Братство” сключиха договор 
за сътрудничество

Помощ за
малцинствени медии

Представители на Агенция “Та- Малцинтвените медии пък се 
нюг” и на Издателство “Братство” обвързват, по собствена преценка, 
в края на миналата седмица в Бел- да предоставят информации за 
град сключиха договор за сътруд- по-важните събития в своите среди 
ничество. Занапред “Танюг” без- на националната сръбска телег- 
платно ще предоставя информа- рафна агенция, 
ции и снимки на нашата медия, с 
цел да помогне информативната 
ни мисия. Както из-

подписаха

М. Т.

тъкна директорът на 
агенцията Лука Ми- 
чета, досега са склю
чени подобни дого-с председателя на вори с повечето дру
ги малцинствени ме
дии в Сърбия, които 
при определени ус- 

на всички гости от Македония ловия ще могат, ос- 
Националния съвет на маке- "вратата е винаги отворена", вен информации, да 
донското малцинство Борче Кметът на Охрид изтъкна Гм^дУа^я' 
Ведичковски, факта, пресцентър на аген-

Сдед поздравлението "доб- най-многобройните гости цията Ст^а дума за 
ре дошли" кметът Чиркович край прочутото езеро и вина- промоция на вестни- 
подчерта, че жителите с ма- ги са добре дошли ма почив- 
кедонско потекло са богат- ка. 
ство за община Медиана и че

Посланикът Виктор Аимовски (в средата) с кметовете Чиркович 
(вляво) и Петровски“Македонска виделина”

Под това заглавие излязоха 
няколко броя на първото 
информативно издание в 
Сърбия, което бе предана- 
«епо по време на срещата в 
община Медиана. Списание- 
т° излиза е подкрепата па 
нокраинското правител- 
ст«о на Войводина.

Изпълнителния комитет иа

ци, списания, книги и ., „
други малцинствени /Директорът на "'Танюг Лука Мичета 

(вдясно) и редакторът Ленко РашеловМ. Т. издания.



в цттъра на вн-им-ани&то ШМ2 20 април 200_7

Днес в ОхридСтартират три проекта
около 6600 ев-

СйМИТ На "Дългосрочната енергийна
_ _ стабилност - предпоставка за

Страните ОТ икономическото развитие"
т/—Т ще присъстват държавни ръ-
НЛТШЗТОЧНа ководители и висши предста

вители на Сърбия, Албания, 
България, Босна и Херцегови
на, Хърватия, Черна гора, Ру- 

В град Охрид днес ще се мъиия и Македония, както и 
проведе среща на най-високо представител на Европейска- 
равиище на страните от Юго- та комисия. Както е оповесте- 
източна Европа посветена на но на срещата в Охрид ще 
енергийната стабилност в ре- присъства и сръбският пре- 
гиона. зидент Борис Тадич.

(От стр. 1)

Преди подписаииването 
на документите за сътрудни
чество бяха представени за
щитените проекти по про
грама "Добросьседство", чи- 
ято реализация се финансира 
от Европейската агенция за 
реконструкция и развитие. 
Ръководителката на гранта 
"Проект за устойчиво разви- 

" Оливера Величкович 
подчерта, че отпуснатите от 
Агенцията около 233 000 евро 
ще бъдат използвани за под
готовка на техническите доку
менти за реконструкция и по
добряване на пътно-тран
спортните мрежи в общини
те Сурдулица и Трън. Проек
тът е обхванал 132 километра 
локални пътища на терито
рията на Сурдулишка общи
на, чиято реконструкция 
трябва да бъде направена в 
съответствие с европейските 
стандарти. Подобна студия 
ще бъде изготвена и за локал
ната пътна инфраструктура в 
Трънска община. За реализа
цията на този проект ще се 
старае съвместен отбор, в 
чийто състав от сурдулишка 
страна са Оливера Величко
вич, Габриела Нейкова и Ду- 
шан Момчилович, а от трън- 
ска - кметът Александър Ней
ков, Евгения Такова и главни
ят архитект Йордан Василев.

В понеделник беше пред
ставен и проектът "Първа 
крачка от последващите", 
който се реализира съвмес
тно с община Радомир. Ръко
водителката на проекта Ду
шица Станкович подчерта, че 
целта е да се създадат по-бла
гоприятни жизнени условия 
в ромските селища в 
лишка и Радомирска 
ни. Тъй като общата стойност 
на проекта е около 55 хиляди 
евро, община Сурдулица ще

ангажира 
ро от собствени източни
ци.

В реализацията на про
екта от Сурдулица ще 
участват Дружеството за 
просвета, култура и соци
ални въпроси на ромите :
"Ром" и обществените ( 
предприятия "Водовод" 
и Радио Сурдулица, а от 
Радомир - Читалище 
"Напредък". За осъщес
твяването му ще се грижи 
отбор в който от радо
мирска страна са иазначе- |

-р Ретир Дойчев, Не- *
Петкова и Наташа !

Александрова, а от сурду- I 
лишка - освен Душица 
Станкович са и Анкица
Жегарац Миленкович и м подпиСването 
Зоран Зеинич, предста
вител на Дружеството
^Третият проект, който ции иа ФеРмерите какви Р„а<> Делегация на община Невестино от България начело с 

Суолулишкз община ще реа- теиия са подходящи за раио- кмета Димитър Иванов Стаменков миналата седмица посети 
лизира е "Диверсификация на' какви са Дейностите, кои- Босилеград. В разговорите с общинското ръководство бе до- 
на селската икономика чрез то са Д°ПУстими съобразно говорено двехе общини да укрепват сътрудничеството чрез 
въвеждане и приложение на и0Рмативиата 0333 и изисква- реализация на трансгранични проекти. За начало е договоре- 
органично земеделие". По иията 33 продукция от орга- но да изготвят съвместен проект от областта на културата, с 
проекта ще се проведе проуч- ничн0 земеделие. Основен който да кандидатстват за средства от програмата ФАР, която 
ване за приложимостта на н°сител на този проект е се финансира от Европейската агенция за реконструкция, 
природосъобразно земеде- АгР°информационният цен- Очаква се наскоро делегация на Общинския съвет в Боси- 
лие на териториите на Сур- ТЬР към сРеДното се^Хост°- леград да посети Невестино, когато ще бъдат приети кон- 
дулишка и Трънска общини, пгат^иско^,, училище^ ^ тюсиср кретни решеНия за изготвянето на посочения проект, 
наличието на площи, подхо- анчи1 УРДУ ц

ЕвропаV

|И
Щ

у Атие
На срещата под название.

> ч Ш Делегация на Невестино посети БосилеградМИ Д-
ЛИ Договор

за трансгранично 

сътрудничествопа документите за сътрудничество

П.Л.Р.
В. Богоевдящи за такова земеделие, ре

култивиране на съществува
щите и създаване на тран
сгранично тържище за про
дукцията от органичното зе
меделие. Предстои също да 
се разработи съвместен план 
за развитие на органично зе
меделие в общините Трън и културно-информационни центъра - един със станали самостоятелен център поради две ос- 
Сурдулица за период от три седалище в Димитровград, а втория в Босилег- новни причини.
години рад. Босилеградският филиал се отдели от - Първо, имахме финансови ^затруднения,

По проекта ще се издаде и КИЧ "Цариброд" и в регистъра за сдружения, понеже за всяка "дреболия" трябваше да тьр- 
наръчник за биологично зе- обществени и политически организации към сим разрешение в Цариброд, и второ, което е 
меделие "Стъпка по стъпка" Министерството за държавно управление и най-важното, нашият досегашен филиал раз- 
Напп чникът ше бъле помага местно самоупревление се регистрира като ви много по-голяма дейност от тази на "Ца- 
ло за земеделските произво- Културно-информационен център на българ- риброд" и тя просто прерасна статута му, Ро
дители и ще даде ин^орма- ск°™ малцинство Босилеград . ясни Николов. В.Б.
м ^ м м ч г Иван Николов, предеседател на Програм-

Нашето малцинство има два културно-инфармационни центъра

Босилеградчани самостоятелно
Българите в Сърбия отнеотдавна имат два ния съвет на КИЦ "Босилеград", казва, че са

Сурду-
общи-

Кои сме ние, а кои са те? -е-

“Глсн Хюз“ или “Бурел” втория съвместен проект "Уоке оНЬе шен приятел. Този албум е повод за 
госк". Осемдесетте години за Хюз са европейското турне, в рамките на ко- 

Ако някой преди години ми бе ло, както във Войводина, така и в творчески значими. В края на този ето Глен Хюз гостува и в Димитров- 
споменал, че в Цариброд ще свири Европа и отвъд океана. Защо ли? До- период той временно се маха от сце- град.
един от членовете на легендарната сетливите жители на селото се дого- ната, за да се върне няколко години Да се организира един такъв кон- 
рокгрупа "Дип Парпъл", без да мис- ворили да вдигнат паметник на фил- по-късно с хита "Атепса тоЬаГз бте церт не е лесно. Очаква се да дойдат 
ля бих му казал: "А бе ти нормален мовата звезда Силвестър Сталоун, из- 15 1оуе?". Снимането на албума "$ои1 няколко хиляди фанове, както от 
ли си?". Обаче чудни са пътищата вестен с ролите на боксьора Роки. Но- Моуег" означава големи турнета, а Сърбия така и от България, необхо- 
господни и ето че се случи чудо! На 9 вината отекна по цял свят, а присъс- същата 2005 година излиза и продъл- дима е добра подготовка за техния 
май в нашето малко градче ще госту- твието си при откриването на памет- жението на "Зеуеп з1аг" от осемдесет- престой в Димитровград. Освен хоте-
ва басистът на "Дип Парпъл" с музи- ника оповести лично филмовата те. През лятото на 2006 г. на световна- лите, фановете ще ползват и кьмпин-
калния си състав Глен Хюз. Мнозина звезда. та музикална сцена се появява и пое- га, който ще бъде организиран
се учудват, някои се радват, някои Ако попитате жителите на Димит- ледният албум на Хюз, в момента спортния център "Парк" веднага до 
ревнуват, други са равнодушни, но ровград кой е Глен Хюз, малко души студиен "Мизк Гог ОШат", съвместен стадиона. Резервации вече се правят 
явно всички говорят за това. Ако по ще знаят, че това е басистът на групи- с Джон Френсианте, китарист на "Ред от Обреновац, Рума, Белград, София, 
Интернет впишете думата Димит- те "Дип Парпъл" и "Блек Сабат". За- Хот Чили Пепърс" и негов дългогоди- Ниш, Пирот... както и от бившите 
ровград и Глен Хюз, ще намерите де- това на неосведомените предлагаме 
сетки и десетки страници по цял неговата биография.
свят, на които се говори за този кон- Роден е на 21 август 1952 година в Не мога, а да не спомена симпа-
церт. Така Димитровград стана из- Кенак, Стафордшир в Англия. Йзвес- тичния графит, изписан на нова-
вестен в света не по старопланинско- тен е още като басист и вокален со- ^тво”)-
то агне или сенокошкия кашкавал, а лист на фанк-рокгрупата "Файндерс торт'ш зала". Авторът вероятно 
по концерта на Глен Хюз. И това е Киперс през 1970. Следват славни ^ желал да напомни, че не трябва 
добре. години за Глен, когато се присъеди- да я назовем по великия певец, а

Ще ви напомня само, че град Мое- нява към "Дип Парпъл", като баси- може би е по-добре да получи ня- 
тар днес е познат може би не толкова сит и партньор на Дейвид Кавердейл кое местно название, по-домакин- 
по занменития мост над река Нерет- от 1973 до 1976 г. През средата на 80- ско. Нпр. Спортна зала “Бурел”,
кя колкото по паметника на Брус Ди, те години става вокален солист на или____(допишете сами). В такъв
грпоя от редица екшънфилми от сре- "Блек Сабат". След разпадането на <*унаи Димитровград и спортната 
дата на седемдесетте. Или втори при- "Парпъл" 1976 г. ГлегГзапочва самос- %% ^-ТрУкТ- Тжелюша 
мер. Чували ли сте за Житище, мир- тоятелна кариера и през същата го- Градинъе, ГоинТо.* 
но селце във Войводина? През пое- дина излиза албумът му Р1ау те др0 Сук0в’0? 
ледно време това е най-познатото се- ои1 . Шест години по-късно издава ______________

.

югорепублики.
Преди Глен Хюз на сцената ще се 

представи най-добрата българска рок 
група БТР. За участие са се обадили и 
няколко състава от Сърбия. В деня на 
концерта в града ще бъде организи
ран Йнфо и пресцентър. Трябва да се 
напомни, че роклегендата ще свири 
на специална бина, която бе монти
рана преди няколко месеца за кон
церт на една известна рокгрупа в Бел
град. Всичко на всичко, очаква се го
лям рокаджийски спектакъл, който 
Димитровград дълго ще помни.

Драголюб Пейчев, 
музикален редактор 

в Радио Цариброд

(публикуван вече в “Брат- 
“Глен Хюз???, това е

може би чак и
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Пчеларите от Босилеградско
още не могат да си прокарат път на пазара

320 април 2007

Босилеградска община и инспекциите

Далече от пътищата...Добри пчелари, 

лоши търговци В Босилеградска община то тези инспекции задоволя- ликанско значение, на някои 
не съществува анализ за това ват нуждите на гражданите, от които седалищата са на те-
как действат инспекциите, как разбира се, когато става дума риторията на Пчински окръг,
се прилагат решенията на за въпроси от областта на Зиновиев казва, че една
местното самоуправление и местното самоуправление. малка община, каквато е Бо- 
законите на Сърбия, нито пък - Смятам, че общинските силеградска, не може да има 
колко гражданите са доволни инспекции си гледат работа- всички инспекции. Затова
от работата им. В крайна та, казва Зиновиев и подчер- пък, смята той, републикан-
сметка не е известно и до коя тава, че малцина са гражда- ските инспектори от вътреш-
степен се осъществяват пра- ните, които се оплакват от ра- ността трябва да идват

,, г вата и задълженията на граж- ботата им. Друг е въпросът, по-често в общината, без ог-
” >-ъроия има и мед на доста даните, залегнали в общин- казва той, дали на равнище на лед на факта, че тя е отдалече-

ичеларското НИЗКИ цени. Този мед обаче е "под- ските решения и в законите. местното самоуправление на от главните пътища. Това
Щепостъ- правен" със захар и, разбира се, не На територията на общи- трябва да има и други инспек- сеналагапорадиняколкоос- 

рацията на републикан- си струва, твърди Младенов. ната дайстават няколко об- ции. Доколкото се прецени, че новни причини: те не само, че
ско равнище Мед на Сърбия", чие- - Ние пчеларите в Босилеградско щински инспекции: комунал- трябват, тогава ще се наложи могат да бъдат коректив в ра- 
то формиране е оповестено за в не отглеждаме много котттрпм яч на’в която работят трима ин- и въпросът може ли то да ботата на фирмите, държав-
края на месеца. Една от основните напоимеп иши п.п<п дп АД , спектори, инспекция за защи- подсигурява средства за из- ните служби и органи и че и
причини за това са досегашните им сметка на Г™ . ,' 33 та на жизнената сРЗДа ‘ Даа“а ДР™та им. от тяхната (не)ефикасност до
затруднения във впъчкя К3 Н3 Т0Ва имаме извънредни души, а по един инспектор Освен това в Босилеград голяма степен зависи до коя

12" връзка с пласмента природни условия и възможности действа в инспекцията за действат служители и на три степен се прилагат законите в
на меда и на останалите пчелни из- да предоставим на пазара високока- транспорт и пътища, за стро- републикански инспекции - една среда, но ще осуетяват
делия. Сегашните сдружения на чесгвен мед. Затова неотдавна с ко- ителство и за просветна дей- на финансовата, на тази по да не се даде гражданство на
пчеларите в републиката, включи- легите от Сурдулица подехме акция ност' Станиша Зиновиев, на- пазара и на инспекцията по клишето “далече от пътища-
телно и "Радилица", имат статус на да защитим запазената марка "Вля ^алник обЩ° управление към труда. От време на време тук та, далече от законите”,
непрофитни граждански сдруже- сински мед" казва Младенов и пол 06щинската скупщина в Бо- идват и представители на ня- ния и не могат ля го чячмГГ,/,.. А ' казва Младенов и под- силеград, казва, че общо взе- кои други инспекции с репуб-ния и не могат да се занимават с чертава, че всичко това може да бъ-

е“ '= Много пожари в Димитровградско
мирането на оповестената нова коо- посредством която да пласират из- 
перация, която да има статус на сто- липгька. 
панско дружество и която да може

нимава с търговия на мед
Пчеларите от Босилеградска об

щина, включени в - 
сдружение "Радилица", 
пят в коопе

В.Б.

Пострадаха двама старциВ Босилеградска община всички
да се занимава и с търговия на мед и са съгласни, че пчеларството е една ..
на останали пчелни продукти. от развойните перспективи на об 0т началото на 2007 г- в Димитровградско щината ще има повече пожари даже и в срав-

<Р адили че доколкото се реши проблемът с година, когато на територията на общината се нявана като “най-черна”. Те тогава трябвали
ца , казва, че пчеларите имали го- пласмента, ще се създадат условия случиха общо 45 пожара, сведенията за броя да интервенират 88 пъти в Димитровградско 
леми ^ разноски, а изкупчиците, да се увеличава броят на пчеларите на пожарите през първите малко повече от 100 и още 10 пъти да помагат на колегите си от 
по-добре казано матрапазите, кои- и на кошерите. Като се има предвид дена от годината са драматични. Два пажара Пирот.
то купуват мед на едро, предлагали увеличаването броя на младите без- отнеха животите на двама души. На 21 януари Командирът на подведомствената пожар- 
толкова низки цени, че те едва ли работни хора, съвсем е естествено и в пламналата си къи» на улица “Детко Пет- никарско-спасителна единица в Димитров-

г ров в града пострада Тодор Алексов, а на 7 град Миле Таков за пореден път отправи апел
април в село Скървеница също в семейната си към жителите да проявяват бдителност и “да 
къща изгоря Чедомир Миладинов. не си играят с огъня”, където и да са.

По всичко личи, че през тази година в об-

имали сметка да им го продават. - логично на мнозина от тях пчелар- 
Освен това през последните някол- ството да бъде основна дейност, 
ко години на неорганизирания па- В.Б. Б.Д.

Голооточани говорят: Воин Тодоров

Признал всичко, което не е правил
Крайградското село Градинье е някой българин, който идвал при не- ме закараха в затвора в Пирот, тук в 

сравнително малко, но десетина него- го. селото останаха жена ми Горунка с
ви жители на собствената си кожа са "Един удбаш замахна да ме удари, двете ни малки деца - сина Тодор на 4 
усетили ужасите на Голи оток. Един казвайки: "Майку ти бугарску, ако те и дъщерята Бонка на 2 години, баща 
от тях е и Воин Тодоров. ударим има да те набийем у под- ми, майка ми и сестра ми. И никой от

Преди да навърши 30 години, тога- рум!". Не ме удари, но ме накараха тях не работеше." 
вашната УДБ-а "хвърля око" на него и да напиша самопризнание, което те Тодоров там прекарва 3 месеца, 
започва да го следи. Прилагат класи- ми диктуваха - че съм минавал грани- почти всеки ден на разпит в УДБ-а. 
ческите медоти — вербуване да работи цата, че съм се срещал и водил разго- Оттам в Ниш във военния следствен 
за тях, понеже има роднини в Бълга- вори с някой човек. Трябваше да из- арест. Според Воин това е направено 
рия (а кой ли от тези краища ги ня- мисля и името му — Гоша, за да ми бъ- затова, защото цивилният съд не е 
ма). Той отказва и призовките в учас- де по-лесно да го запомня за следва- можел да му намери нищо, върху ко- 
тъка стават все по-чести, натисците щите разпити. Даже ми казаха и с ето да се обоснове присъдата. А поне- 
също. Набеждават го, че се среща с кой офицер от България съм се сре- же той бил запасен офицер, бил

щал; някой представен на военния съд. Той го 
I си капитан осъдил на 9 години, но със съгласува- 
| Неделков. ме на разпи членове ма тогаващния 
• Дори ми ка- закон, наказанието е определено на 8 

заха да иа- години. Започва от КП дом в Ниш, 
пиша за как- където има и други като него. Един 
во сме гово- ден ги събират, качват ги в "конски 
рили. И аз вагон" и тръгват. Никой и не подози- 
паписах...

Съгласен съм, не 
е необходимо да 
ни реабилити
рат. Но за какво 
ни е гола реаби
литация!? Ние 
на държавата сме дали най-хуба
вите си години, без вина, работели 
сме двойно работно време и това 
би трябвало да ни се плати.
Не знам защо Драголюб Мичуно- 
вич, като председател на Сдруже
нието на голооточани и човек, 
който има възможност, не раз
движи този въпрос, 
казва Воин Тодоров.

"Дано никога никому не се случат!"
След като се завръща в Димитров

град, сравнително малко време е без 
работа. Настанява се в обущарската 
кооперация, където работи най-ми- 
зерната работа - изправя пирони! 
Когато кооперацията се разпада, той 
остава без работа и започва да разто
варва вагони на гарата. После пос
тъпва в гумарата, където работи до 
пенсия.

Макар че му се случвало някой 
партиец и в "Труд" и после да му ка
же "ти не си за у човеци", Воин все 
пак казва, че след завръщането му от 
Годи оток, ие е вършен някакъв осо
бен натиск върху него. Синът му То
дор, който внимателно слуша при- 

на баща си, добавя само, че 
върху него, като син на голооточанин, 
също не е вършен особен натиск, ос
вен че дълго бил без работа и винаги 
го следили с кого ще седне, какво ще 
говори... А.Т.

I

% сД

ра накъде...
"Карай, карай...току казаха: Заг- 

2 август 1955 реб! Леле майко...! От Загреб в Рийе- 
г. ме аресту- ка. За Голи оток бях само чувал, но ко
ваха въз ос- гато видях парахода, на който трябва- 
нова на из- ше да се качим, беше ми ясно, че оти-

И така ма

нудените са- ваме точно там. 
мопризна-

Поин като запасен офицер мия. Когато видиш: само камък, камък и сгради.
Докато слизахме от парахода, пре
дупредиха ни с никого да не продум- 
ваме. Дадоха ми празна хартия и мо
лив, за да напишем всичко, което сме 
"признали".

На Голи оток Воин остава до 1 май 
1960 година, минавайки през всички
те страдания, които този прословут 
остров причинява, за които той казиа:

Пристигаме иа острова и какво да

Интересно е, че Воин не се е опре
делял ‘‘за" или “против" Тито, за
щото не е бил член на КПЮ, макар 
че многократно са го убеждавали 
да се запише в партията. Обвинен 
е както и повечето наши голоото- 

- за шпионаж в полза на Бъл-

казката

чини
гария.н със семейството 

преви Оа оъбе. арестуванОпи
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Румен Овчаров:Да се обновят 

разговорите 

за българските 

медици

Македония цени българската 
подкрепа за своята евроинтеграция С АЩ като 

ключов партньор 

на България
Превес на бъдещето

Високо ценим позицията на България за безус
ловна
и за постигане на пълноправно членство на нашата 
страна в НАТО и в Европейския съюз. Това каза 
председателят на групата за приятелство с България 

парламента на Македония Стоян Андов на 
пресконференция в българското Народно събрание, 
предава БТА. Водената от Андов македонска парла
ментарна делегация се срещна с председателя на 
групата за приятелство България - Македония в На
родното събрание Маргарита Панева и с членовете 
на групата. Ценим жестовете на България, която

Македония

подкрепа на евроинтеграцията на Македония
Българското правителство ще продължи целенасо

чената си и последователна политика за насърчаване 
на инвеститорите, за подобряване на бизнес-срещата 
и за изграждане на инфраструктурата. Това каза ми
нистърът на икономиката и енергетиката Румен 
Овчаров пред участниците във форума "Икономи
ческото партньорство ЕС - САЩ: Нови възможности 
за българския бизнес". Министър Овчаров открои 
сред клюовите приоритети привличането на инвес
тиции във високотехнологични и нискоенергоемки 
производства, както и в дейности, които да ангажи
рат максимален брой висококвалифицирани кадри, 
съобщи БТА. С членството си в ЕС България не затва
ря вратата към останалите си партньори и САЩ, каза 
Овчаров. Той определи САЩ като 
чески и икономически партньор на България. Ми
нистърът на регионалното развитие и благоустрой
ството Асен Гагаузов посочи, че в приоритетите на 
правителството е развитието на инфраструктурата на 
страната, което е конкурентообразуващ фактор. Гага
узов припомни, че националната стратегия за интег
рирано развитие на инфраструктурата до 2015 годи
на предвижда инвестиции от 7,5 млрдевро. От тях 5,3 
млрд евро са за пътна инфраструктура.

Важният критерий за 
всичко, което се прави, свър
зано със сестрите в Либия, е 
въпросът дали едно или 
друго действие ни прибли
жава до справедливото ре
шение, или ни отдалечава в 
него. Това каза президентът Георги Пър
ванов в отговор на въпрос за инициатива
та за номиниране на българските медици 
в Либия за кандидати за евродепутати 
при представянето на новата президен
тска администрация. Президентът Пър
ванов изрази притеснение, че има качес
твено ново положение във вътрешнопо
литически план на делата по въпроса за 
медиците. По думите му допреди броени 
месеци нито един политик не си позволи 
да използва темата за вътрешнополити
чески дебат за охулване на опонента и за 
извличане на дивидент. Голям грях пое
мат онези, които се опитват да спекули
рат партийно и да извлекат евтин диви
дент от една или друга акция, каза дър
жавният глава. Президентът подчерта 
кампанията на солидарност с медиците.

Като важен момент в търсенето на ре
шение на въпроса, Първанов открои необ
ходимостта да бъде възобновен междуна
родният формат на разговорите с участи-
ето на България, Либия, ЕС, САЩ. Той до- "Добре дошла, България" - под ставителство на страната в Люксем- културната периферия". Следва- 
бави, че има идея за разширяването на то- това мото във Великото херцогство бург. Домакин на проявите е Ной- щата проява от поредицата ще е 
зи кръг, например с Франция и с Терма- Люксембург започна поредица от мюнстерското абатство, където на посветена на кирилицата и ще се 
ния. Това е много важно условие заедно с културни прояви, посветени на 25 април 2005 г. беше подписан До- състои на 15 май. През юни ще има 
двустранните контакти, подчерта прези- България като нова страна членка говорът за присъединяване на Бъл- "кръгла маса" за ролята на Бълга- 
денгьт. Да не забравяме, че каквото и да на Европейския съюз. Поредицата е гария към Европейския съюз. Тър- рия в Югоизточна Европа и Черно- 
реши съдът, в крайна сметка, ако искаме организирана от Европейския кул- жественото откриване на проявите морския регион, а през юли темата 
да посрещнем нашите сестри в България, турен институт "Пиер Вейлер" и стана с вернисаж "24-те чудеса на ще е "Културните коридори в Юго- 
това минава през волята на либийската посолството на България в Брюксел, България". Професор Ивайло Зне- източна Европа", 
държава, отбеляза президентът Георги което в момента изпълнява и фун- полски изнесе лекция "За другата 
Първанов. кциите на дипломатическо пред- европейска култура. Проблеми на

към

първа в света призна независимостта на 
под нейното конституционно име, каза Андов. Досе
га сме срещали разбиране по всички важни между
държавни въпроси, добави той. Уверихме нашите 
колеги от парламента на Македония, че сме техни 
съмишленици по пътя към ЕС и НАТО, каза Марга
рита Панева. Тя посочи, че двете страни дават при
мер на останалите балкански държави как трябва да 
се помага за развитието на добросъседството, прия
телството, сътрудничеството, как се развива диало
гът между две страни и как този диалог се опира на 
позитивни постижения, отчитат се случили се съби
тия в миналото, но се дава превес на бъдещето. Това 
е общото бъдеще на двете страни в ЕС, каза Панева.

ключов полити-

Културни прояви, посветени 

на новата страна-членка на ЕС

Пернишки край, най-близкият до нас
___ :________ :__ :_____ '........................................................ ........ * IМнозина от нас по-добре познават 

крайния изток на България (разби
рай крайбрежието) отколкото места
та, които се намират така да се каже 
"на една ръка разстояние" от нашите 
краища. Става дума за Пернишкия 
край - географски най-близкия до на
шите краища. А той е пълен с неочак
вано красиви църкви по селцата и с 
меките силуети на ниски планини с 
красиви старинни имена - Конявска, 
Рудина, Пенкьовска, Еловишка, Езди- 
мирска, Вискяр... Като всяко близко 
нещо, Пернишко твърде малко про- 
викира истинското любопитство на 
нашенци, които посещават България. 
А това е груба грешка. Най-ценното 
при всички маршрути е, че в рамките 
на един ден можеш да отидеш и да се 
върнеш с автомобил. Дали ще избе

реш да се насочиш към Брезник и 
Вискяр планина, дали към Трън и 
Руй планина, дали към Земен и Ко
нявска планина, прекрасната приро
да, пестеливият пайзаж и църковната 
старина ще ти поднесе такава меди
тация, че сигурно ще поискаш отново 
да се върнеш там.

Миналата година излезе една кни
га, която много облекчава подобна 
"задача". Авторите на "Шетба из 
Пернишко" Симеон Мильов и Росен 
Иванов, дългогодишни български из
следователи на този край, заедно с 
фотографа Бойко Йорданов са напра
вили един истински наръчник за по
добни еднодневни турове. Заради то
ва горещо я препоръчваме на всички, 
които имат намерение да посетят 
близкия ни Пернишки край.

"Няма друга покрайнина в Бълга
рия с 16-17 планини и между тях на 
завет - три котловини", пишат авто
рите.

през 1018 г., четири години след раз
грома на Самуидовата армия.

Верила е планината, свързваща Ви
тоша и Рила. В разположеното в гън
ките й Чуйпетлово можете да разгле
дате истинска реликва - камбана, из
лята в памет на загиналите през Бал- д 
канската война мъже, наброяващи _ -.ф- 
цял взвод. Нищо чудно ако прочетете 
и името на някой нашенец. м,3й»

Горна Дикня е село, разпръснато 
на махали. Мястото е особено атрак
тивно през лятото покрай микроязо- 
вирчето, където можеш да караш 
сърф иди да ловиш риба.

Дрен е най-голямото село в регио
на и в него непременно трябва да по
сетите ремонтирната църква "Света
Петка". В това село между другото ■,, Л
живее и най-многодетният поп в Бъл- миРската от Кюстендилската и Дуп- 
гария, отец Методи - баща на 11 деца. ни“ката котловина. Тя затваря като 
Ако му се обадите, той ще ви почер- «оба долния край на Пернишка об- 
пи с мед, защото освен другото е и из- ласт- Б западния лял на планината е 
тъкнат пчелар. " разположен град Земен.

Планината Голо бърдо се издига Наи-западният град не само в Пер- 
почти в средата на Пернишка област. ™шко' а Чзоощо в БългаРия е град 
Тя разделя Пернишко-Брезнищкото Трън' в които ™що така има МН0Г0 
поле, известно под името Граово, от не^а' които трябва да се видят... 
Радомирското поле, носещо името Недейте да пропуснете да посетите
Мрака и село Жаоляно, където съществува

В подножието на планина Витоша действащ старостилен манастир, ве- 
(откъм Перник) са селата Старо село, УпРавляван °т игумена Касиан, 
Студена и Друган и градовете Перник бивш ат°мен физик, 
и Радомир г Описахме съвсем малка част от

В Старо село се намира най-голя- ПеРнишка област, останалото зависи 
мата и най-старата църква в региона ОТ вас'
"Свети Никола".

;-

4
% нI и

Паметник па Кракра Пернишки

Конявска планина разделя Радо-

Един от най-достъпните маршрути 
минава по източния ръб на Перниш
ка област, по склоновете на Витоша и 
Верила и включва Кладница, Чуйпет
лово, Боснек, Горна Диканя и Дрен.

На излизане от Перник пък, в посо
ка Радомир, се виждат руините от 
крепостта на болярина Кракра. Две 
десетилетия Кракра Пернишки от
стоявал българската независимост в 
този район, отбивайки атаките на Ва
силий II Българоубиец. Крапостта му 
пада в ръцете на византийците чак Т. Петров

"Св. Пешка в с. АренЦърквата
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Съвместен проект на УНДП, ОС и СНР

Босилеград ще
В основното училище

Записване на първолаци
ЯСВ1.5Ж "«лучи зелен пазар
при училищния психолог и ще се състои на 27 април в сто- 

.... които чРез тестове и ла на централното училище в --
се запишат в централното учи- верка^Гпсихиче^кат“™ п?л ^°силегРад' На Родителската 
лище в града и в село Райчи- готвеност Освен Р Щ мииадата годи,1а 17 Р°‘
ловци докато останалите ,„0 ио „ исвен акт за ражда- дители се определиха децата 
се ™т в подвелом^вен^ На децата' Р^елите тряб- им да се учат на майчин бъл-
училитца в селатапГп Г 43 пРедоставят и УДостове- гарски език и след 20 години в
запишат в пъпви аг 43 “ реНИе' С което се потвърждава, първи клас в Босилеград 
всички деца ролени ппез 2ППП 46 4етет0 им е минало пРеДУ- в° съществува паралелка с 12 
година ат и пП1г2000 чилищната подготовка. деца, в която обучението е из-
краяна сЬевпуаои2Пт г2л А° °СВеН писмата' д0 Р°Дите- Чяа° "а майчин език. Остана- края на февруари /001 година, лите са изпратени и покани за 
Записването ще продължи до 
края на август.

От училището са изпратили Броят на първолаците в об- 
писма до родителите на бъде-

Очаква се през учебната 
2007/2008 година в първи 
босилеградското основно учи
лище да бъдат записани 83 де
ца. Повече от половината

клас в

отно-

лите пет малчугани в селата, ^ 
родителска среща, на която те чиито родители се определиха

за български език, се обучават 
на сръбски език, понеже прос
ветното министерство не раз
реши формиране 
ски

щината през последните 
щите първолаци, в които ги ос- две десетилетия постоянно 
ведомяват какви са им задъл- намалява. В началото на 
женията при записването - осемдесетте години в 
най-напред да заведат децата 
на задължителен преглед при

УНДП, Общинската скупщи- ции, за служби за поддържане 
на българ- на в Босилеград и СНР ще фи- на хигиената на пазара, складове 

паралелки в смесените нансират уреждането на зеления и пр. Проектът включва и про- 
пазар в града. Според предвари- карване на нова канализационна 
телните изчисления за реализа- и водопроводна мрежа, осигуря- 
цията на този проект, който е ване на 15 нови сергии и пр. 
планирано да приключи през та- - Новият зелен пазар ще бъде 
зи есен, ще са необходими около уреден според съвременни стан- 
90 хиляди евро. Въз основа на до- дарти, изтъкна кметът на общи- 
говорите с общинското ръковод- ната Владимир Захариев и доба- 
ство, 68 хиляди от общата сума ви, че всички стоки, които ще се 

УНДП (в рамките на продават тук, ще бъдат контро- 
програмата "МИР 2"), докато ос- лирани от съответни инспекции, 
таналите средства ще обезпечат Той посочи, че собственик на па-

----------- зара, чиято повърхност е 820
Покрай поставянето на нова квадратни метра, ще бъде общи- 

„ - метална ограда с две големи ната, а тя ще го предостави за
иощинската дирекция за ектите в ооластта на публични- латите, на работниците ще бъ- входни врати, както и монтиране ползване на комуналното пред-

строителни площи и пътища в те работи Министерството по дат плащани и съответните на метален покрив над целия па- приятие "Услуга .
Босилеград тази седмица за- труда, трудоустрояването и со- здравни и социални осихуров- зар, планирано е да се построи и Очаква се наскоро да приклю-
почна да реализира проекта за циалната политика ще отпус- ки. - Понеже с проекта е оохва- еДин обект, в който, освен специ- чи търгът за избор на фирма, ко-
обществени работи, в рамките не на дирекцията 5 360 000 ди- ната цялата територия на об- алн0 оборудени помещения за ято да изготви проекта за уреж-
на който в продължение на нара. Средствата са предназна- щината, в реализацията му са продажба на мляко и млечни дане на пазара,
три месеца 135 оезработни ли- чени за заплати и осигуровки включени безработни от всич- пР°дукти/ да има и помещения
ца ще бъдат ангажирани върху на 96 неквалифицирани работ- ки села въз основа на предва- за санитаРни и Други инспек-

ници и 39 лица със средно об- рителните предложения от
тища и водопроводни мрежи в разование, които тя е ангажи- страна на председателите на
селата и върху уреждане на ди- рала върху реализацията на съветите на МО, каза Апосто-
ви депонии, зелени площи и проекта. Те са безработни и в лов и уточни, че над 50 лица са
канали за напояване на земе- момента се водят в регистъра от Босилеград и Райчиловци, а
делски парцели в града и село на Националната служба за по двама-трима от всяко от се-

трудоустрояване.
Страшко Апостолов, дирек-

първи
клас са записвани по около 
180 деца.

подведомствени училища.

П.Л.Р.

Републиканското правителство отпусна 5,3 милиона динара 
за обществени работи в общината ще вложи

Временна работа за 135 безработни ОС и СНР.

П.Л.Р.

почистване на махленски пъ-

Нови пожари!
На 15 и 16 април в Босилеградска община бяха регистрирани три 

нови пожара - в Горна Лисина - в местността Гложка планина, в райо
на на босилеградската махала Преслап и в местността Кръст в Долна 
Любата. Благодарение на бързата намеса на огнеборците от босилег- 
радския отдел за противопожарна защита, на които в Горна Лисина 
са помагали и местните жители, пожарите били бързо локализирани 
и потушени. Предполага се, че те са последица от невнимание на хо
ра, които след почистване на ливадите и нивите палят сухата трева и 
трънаците.

През последнте двадесетина дни в Босилеградско са регистрира
ни 10 пожара.

Райчиловци.
Заедно с други фирми и ор

дата в общината.
По думите на Апостолов, с 

ганизации в около 100 общини тор на дирекцията, казва, че отпуснатите 5,3 милиона дина- 
в републиката през есента ми- неквалифицираните работни- ра Босилеградска община 
налата година оосилеградска- ци ще получават средно по второ място в републиката, 
та дирекция спечели конкурса 8500 динара на месец, докато след Археологическия инсти- 
на правителството на Сърбия заплатите на лицата със сред- тут в Белград, който е получил 
за провеждане на обществени но образование ще възлизат на към 16 милиона динара, 
работи. За реализация на про- около 9500 динара. Освен зап-

е на

П.Л.Р.
П.Л.Р.

&Съветът на МО Горна Любата настоява да подобри условията за живот в селото ■<

Път до всяка махала, водохранилище...
.-А

След като миналата година в съдействие с об- местността Елике до чешмата в центъра ма селото, центъра на селото, където в НМ
щинското ръководство и СНР асфалтира пътя от Пластмасовите търби, с дължина от 500. метара, момента има около 40 дома-
центъра на селото до гробищата и ремонтира во- осигури СНР, а местните жители чрез доброволна кинства. Христов поясни, че 
допровода до селската чешма, Съветът на Местна- акция ремонтираха водопровода. Р1аскоро ще почти всички домакинства в 
та общност Горна Любата планира през тази да приключи и ремонтът иа сградата ма местната об- центъра са свързани със сел- 
интензивира активностите и да реализира нови щност, който финансира общината. Покрай поме- ските водопроводи от Елике и Славчо Ар 
проекти, с които да подобри условията за живот на щенията иа Съвета иа МО, в този обект е поместена Латков дол, обаче през суш- 
жителите в селото г и местната канцелария, която обслужва жителите пия период от годината къщите в по-високите час-

- Благодарение иа общинското ръководство в на Горна Любата, Мусул, Плоча и Барйе, сочи ти остават без вода. Затова Съветът на МО е поис- 
края на миналата година асфалтирахме пътя от Христов. кал от общинската Дирекция за строителни пло-
центъра ма селото до гробищата с дължина от 960 Когато става въпрос за дейностите, които Съве- щи и пътища да им предостави строителен мате- 
метра, казва Славчо Христов кмет на селото. -През тът планира да предприеме през настоящата годи- риад и пластмасови търби за изграждане на резер 
2006 подменихме и изхабените цинкови и монти- на, Христов подчертава, че те предимно са свърза- воар на извора "Света вода" в местността Латков
рахме нови пластмасови търби на водопровода от ни с подобряване иа инфраструктурата. дол и за прокарване на нов водопровод до селото с

г . Понеже през миналата не са реконструирани дължина от около 1 000 метара, към които да бъдат
махленските пътища, тази година планираме да привързани всички къщи в центъра. Планирано е 
предприем по-мащабна дейност за подобряване всички домакинства заедно да построят водопро- 
на пътната мрежа. Покрай реконструкцията иа съ- вода до центъра, а след това всеки поотделно да си 
ществуващите махленски пътища и монтиране на монтира търби за включване към главната мрежа. 

1 Наскоро в училищния двор ще приключи и из-
футбол,

истов

бетонни елементи на повечето отсечки, планираме
да прокараме и нови пътища до махалите Предел пзаждането на спортните терени за малък 
и Глоговички дол. В тези две махали живеят над 20 баскетбол и волейбол, които общината финансира 
души обаче все още няма път за движение иа ками- със средствата от Националния инвестиционен 
оии и леки коли. Планирано е дължината на новия план. Тези дни общинското ръководство ще пре- 
път от Мада Лавра до Предел да е от около 1 кило- достави иа гориолюбатчани компютър, телевизор 
метър докато отсечката от главния път за Селище и принтер, каквито в рамките на съвместния про- 
до Глоговички дол да бъде 3 километра. ект Босилеградска община и СНР са подсигурили

В плана за работа за тази година е включено и за всички местни общности в общината, 
изграждането па нов водопровод за жителите в П.Л.Р.I 'фип А юГшта
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В крайградските местни общности“Слобода” по-редовно ще 

информира от Димитровград Наскоро 

организирано 

прибиране на 

боклука

За събитията в Димитров- ски органи и въобще по-често никакъв случай не трябва да 
градска община в предстоя- да информират за събитията се затваря в собствените си 
щия период се очаква по-об- в общината. граници. Няма нищо спорно
стойно да информират и ме- На заседание на Общин- в това журналисти от "Слобо
диите в рамките на обществе- ския съвет по въпроса се раз- да" да присъстват на заседа- 
но-информативното пред- ви интересна дискусия. Ня- ния на Общинската скупщи- 
приятие "Слобода" от Пи- кои от членовете на този ор- на и на Общинския съвет в 
рот. За пореден път ръково- ган бяха на мнение, че в този Димитровград, да информи- 
дителите на фирмата бяха из- случай и димитровградските рат за други неща, за които 
пратили дописка до челните журналисти би трябвало да преценят, че са интересни за 
хора на общината, както и до присъстват на заседанията на читателите, но за финансови- 
председателя на Национал- най-важните органи на об- те детайли на сътрудничес
кия съвет на българското щина Пирот. твото тепърва трябва да се го-
малцинство, в което предла- Предложеното сътрудни- пори, бе заключението 

занапред журналистите чество бе прието поначало, Общинския съвет, 
на "Свобода" да следят засе- тъй като според кмета Весе- 
дания на по-важните общин- лин Величков, общината в

Същестуват изгледи от средата на май в крайградските 
местни общности в Димитровградско да започне органи
зирано прибиране на боклука, заяви в разговор за вестника 
ни общинският началник за строително-жилищни дей
ности Михаил Иванов. Той каза, че представители на край
градските местни общности вече са дали съгласие да се 
пристъпи към реализиране на този проект и са готови с об
щественото предприятие "Комуналац" да сключат дого
вор. Фирмата вече е подготвила проекторешение, според 
което всяко домакинство в селата Градине, Лукавица, Бе
лещ, Желюша и Гоин дол трябва да има по два ламарине
ни коша за боклук от по 70 литра. "Комуналац" ще купи 
кошовете от собствени средства, а домакинствата трябва да 
се отнасят съвестно към тях.

Иванов сподели, че инициативата за организирано съ
биране и изкарване на сметта идва от местните общности и 
това оцени твърде положително. Той добави, че общин
ските органи настояват да премахнат дивите депонии, а ре
ализирането на посочения проект е в полза на това настоя
ване. След като проблемът със събирането и изкарването 
на сметта в петте села бъде решен, общинските органи ще 
започнат да глобяват тези, които изкарват боклука вън от 
предвидените места.

на
гат

Б. Д.

Дигат и тротоарите
След поставянето на всич

ки предвидени инсталации 
под главната димитровград
ска улица, дойде ред и на тро
тоарите. Тежките машини за
почнаха да дигат настилката 
най-напред пред сградата на Ш5 
някогашната Пиротска банка. РЦ 

Според проекта и под тро- §№ 
тоарите трябва да бъдат пое- Шй 
тавени някои инсталации, га- КГ 
зовата преди всичко. Както |р§ 
твърдят фирмата-извъръщи- Щ 
тел и челните хора в община
та, работите вървят според 
плана. йьд

ЕГ'
1.

I

ШшШ
ШШШВР^Р Далекопровод уби

ценна птица

Б.Д.

А.Т.

Гостуваха български 

и сръбски сатирици ШШШ!

Народната библиотека Пред сравнително малко книга в превод на сръбски го- 
"Детко Петров" от Димит- посетители Йордан Попов, вори преводачът Драган Ла- Щ':р, ' ||Г^ 
ровград и вестниците "Йеж" Кръстьо Кръстев и Михаил кичевич. Освен него 
от Белград и "Стършел" от Вежин от "Стършел" пред- "Йеж" присъстваха Радивое 
София в петък на 13 април ставиха своята книга "Бай Боичич, Ясмина Буква и Ми- 1|Г; 
организираха вечер на хумо- Ганьо след 100 години" и на- лован Вържина. На присъс- 
ра и сатирата в малката зала чина, по който тя е написана, тващите бе раздаден трихи
на Центъра за култура. От друга страна за същата лядният брой на "Йеж", а

гостите говориха, какво друго 
освен афоризми и сатирични 
стихове... за ежедневието на
хората в Сърбия и България, ,и дни от Далекопровод град и най-известния сръбски 
за политиците в двете страни, в Района на Нешково, северно орнитолог Братислав Грубач, 
за националните герои и пр. от гРада/ работниците на който е пребивавал в 

С оглед на факта, че и двата Димитровградския клон на Димитровград няколко пъти. 
езика са разбираеми на ту- електроразпределителното По думите на Рангелова 
кашната публика, всичко ми- предприятие Иван Коцев и загиването на черната чапла е 
на без преводач и с много, Любомир Георгиев свалиха голяма загуба, тъй като става 
много смях и аплодисменти мъРтва птица от вида черна дума за защитен вид птици, 

шнн за остроумието на хората, ко- чагма' която имала пръстени които се срещат много рядко.
ито списват "Йеж" и "Стър- и на двата крака. На единия Рангелова отправи похвала 
шел". писало "Н. Музеум Праха 11 към работника на електро-

Гостите от "Йеж" подари- ^65 ВХ", а на другия "6161". разпределителната фирма 
ха на заместник-кмета Васа Донесли я в клона на Иван Коцев, по чието настоя- 
Алексов и началника на ОУ ФиРмата/ къдетоя разгледала ване мъртвата птица не била 
Велин Николов символичен и Биляна Рангелова, общин- хвърлена, а била прибрана и 
бодил на таралеж! ски испектор по екология. Тя донесена в града.

информирала Завода за 
защита на природата от Бел

от

Б.Д.А.Т.

Издадени нови картички
Общинската туристическа организация неотдавна издаде още 10 картички на Димитров- 

градска община. Повечето са нови, а има и нов тираж на картичките, които организацията ЙРЙЙ 
издаде преди няколко месеца. г

Отпечатани са и два пропагандни проспекта - единият за Стара планина, а другият за де- Ш1Р 
филето на река Ерма, както и афиш за него. гу

Посоченият пропаганден материал ще бъде представен на Панаира на туризма, който ще ЙИШ 
се проведе в края на април в Белград. ] г ^

'&&**&*>
.... и1ШНК9ШЙ

V

Б. Д. Панорамата на Димитровград на двойна картичка
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От регионал^ото съревнование на декламаторите в Сурдулица Общинският съд в Бабушница

Три трети места за 

наши сънароднички

постанови

Да се продадат 

спортните обекти!?!
ученичка в босилеградската 
гимназия, която се представи 
със стихотворението "Съмне- 
ние" от Божидар Божилов.

На регионалното съревно- Димитров" в Босилеград спе- За съжалание, за републи- 
вание на декламаторите от чели трета награда в катего- канските съревнования се _ „ ....
Пчински окръг, състояло се рията ученици от началия класираха само първенците. Тъи като пРез ^006 г°Дина не са получили нито една запла- 
миналата седмица в Сурду- курс на основното училище сРеД учениците от началния та' работещите в Съюза на спортовете в Бабушница поискали 
лица под лозунга "Поет на Тя се представи със стихотво- КУРС на основното училище с Е?Дебна защита. След гледане на делото, Общинският съд в 
моя народ", наши сънарод- рението "Приятел" от Кон- так°ва щастие се овенча Ме- Бабушница постановил заплатите да им бъдат изплатени 
ници се представиха много стантин Величков. В катего- Дания Алексич от Враня, сред след продажбата на обектите в Спортния център в града, 
добре, тъй като спечелиха рията ученици от V до VIII учениците от V до VIII клас - Членът на временното общинско управление в Бабушни- 
награди във всички три кате- клас трета награда спечели ВлаДМ Пешич, ученик в ОУ ца -4еян Лазаревич коментира това решение като несъстоя- 
гории. Катерина Илиева от ОУ"Све- "Йован Йованович Змай" в телн°Д неизпълнимо, тъй като приемственикът на нлкогаш-

Сред 34-те състезатели от ти Сава" във Владичин хан Сурдулица и Бояна Тасич от ния СОФК ' Съюзът на спортовете, не е общинска организа- 
Сурдулица, Владичин хан, със стихотворението "Косато сурдулишката гимназия ция' поРали което в бюджета на общината за миналата годи- 
Враня и Босилеград, ученич- Петък се разболя" от Леян "Светозар Маркович" на не е било предвидено финансиране на неговите работни-
ката Венка Димитрова от Алексич Същия успех пое ци. Спорене и въпросът чия собственост са тези обекти и кой
Основното училище "Георги тигна и Сандра Миленова Д.М./В.С.Е. е собственик на площите върху които са построени, Факт е,

г ' че Спортният център в Бабушница е изграден от средствата
на местното самооблагане, което ще рече, че той е всенаро
ден, каза Лазаревич.Следващата учебна година в 

Сурдулишка община
д.с.Ш Защита от градушка в Димитровградско 

и Бабушнишко________ЕшБожица без 

първолаци През 2006 г. изстрелени 

по 2 ракетиг' ? ‘ - •:

*В училищните скамейки през сеп- 
тември ще седнат около 275 първо- ^ Ж| 
лачета

Шл
& А
1 ж”

Според отчета за работа на Драгинац, Горна Студена, 
Хидрометеорологическия Богдановац, Мезграя, Гор- 
институт от Белград за фун- чинце, Проваленик и Горно 

е ш- ( кционирането на системата Кърнино. Действала е само
- п°Дготвшгелния курс за задължителното й за защита от градушка на те- една станция (на 14 юли), коя-

ооученпе на оъдещите първолаци в ооектпте Д|Н|^||НИНИНВЯК&11 риторията па Радарния цен- то е регистрирала два изстре-
на оощинското предучилищно ведомство тър "Ниш", който неотдавна ла.
Детска радост в Сурдулица се учат общо бе приет и от Общинската В Димитровградска общи-

22в малчугани, които в началото на септем- Илинка Хамович скупщина в Димитровград, на са защитавани общо 48 300
ври за^ първи път ще седнат в училищните на територията на Димит- хектара площи, от които 28
скамейки^ Освен в двата обекта в града, "Дет- ралелки има и в две други основни училища ровградско от 15 април до 15 849 селскостопански. В Ба
ка радост е открила подготвителни паралел- извън общинския център - в Клисура, където октомври 2006 г. е имало 5 бушнишка община са защи- 
ки и в шест села и крайградски селища в об- има четири, и във Власина Округлица - три предказни станции, кодкото тавани 52 900 хактара площи, 
щината - Иедашница, Масурица, Сувойница, деца. са били и планирани - в села- от които 28 999 селскостопан-
Алакинце, Биновце и Бело поле, узнахме от _ За съжаление през следващата учебна го- та Височки Одоровци, Сми- ски.
директорката на ведомството Илинка Хамо- дина в основното училище в Божица няма да ловци, Гоин дол, Радейна и В Димитровградска общи- 
вич- _ имаме нито един първолак, заяви директор- местността Парасина. Две на градушката е нанесла ще-

Към тази бройка трябва да се^прибавят и ката Гордана Йорданова. Това е наистина жа- станции са регистрирали ти на 30 хектара площи и то
оъдещите първолаци, които се обучават в ос- лък факт, като се има предвид, че преди два- действие (на 15 юли) и са из- на 13 юди 2006 г. Те са преце-
новните училища с открити подготвителни десетина години от първи до осми клас тук се разходвали по една ракета нени на 20 на сто от стойнос- 
паралелки. В училищата „"Бук Караджич" и учеха няколко'стотици ученици. Поразяващо срещу градушка. През същия тта на очакваната реколта. В 
"Йован Йованович Змай" в Сурдулица се е, че днес те са едвам петнадесетина, каза тя. период в Бабушнишка общи- Бабушнишка община не са 
подготвят още 39 бъдещи ученици, предим- В.С.Б. ма е имало 8 предпазни стан- регистрирани щети от това
но ромска националност. Подготвителни па- ции в селата Остатовица, природно бедствие. Б.Д.

През средата на май в Димитровград Компания “Дунав” построи нов обект в Бабушница

“Какво знаеш за 

транспорта”
Център за технически 

преглед на МПС
Основното училище "Моша "Какво знаеш за транспорта" ще се 

Пияде" в Димитровград през проведе на 21 април. Тогава ще бъ- 
средата на май ще е домакин на дат известни членовете на екипа ма 
традиционното окръжно мероп- димитровградското основно учи- 
риятие "Какво знаеш за трап- лище, които ще участват на окръж- 
спорта". По повод състезанието, ното през май. Миналата година 
което ще се проведе в рамките на най-добри знания на окръжното 
проявата, са сформирани окръ- съревнование показал Александър 
жен и общински тимове за си- Дончев, член ма димитровградския 
гурността в движението. Члено- екип, който сега е седмокласник, 
ве на общинския (училищния) Директорката на основното учи- 
гим в Димитровград са дирек- лище Катарина Симеонова, която 
'горката на училището "Моша освен в общинския членува и в ок- 
Пияде" Катарина Симеонова, ръжния тим за сигурността в дви- 
просветните работници Арсен жението, ни осведоми, че е постиг- 
Пейчев, Бобан Геров, Мара Ми- нат договор с РТВ Цариброд за из- 
Цева, Рада Маркович Нотева и готвяие на документален филм за 
полицаят от КАТ Миодраг Пет- сигурността в движението на уче- 
ров. Пейчев оповести, че заради ниците в Димитровградско. Такива 
ремонтирането на Димитров- филми ще бъдат снимани и в дру- 
фздекото училище е възможно гите общини в окръга, 
част от програмата да бъде про- Мероприятието "Какво знаеш за 
ведена в съседния Пирот, където транспорта" ще се организира с 
сь намира и единственият в ок- подкрепата на полицаите от КА1 и 
рчна полигон за обучение на во- Авто-мото съюза. 
ла,'И на МПС-та.

Общинското

Пиротският фи
лиал па застрахова- ! 
•гелната компания 
"Дунав" построи Ку 
Център за техни- И" 
чески преглед на 
моторни превозни 
средства в Бабуш- ЩЬ К 
ница. Обектът е 

наблизо ц1Ш1|построен 
село
край пътя за Звон- 
ска баня, на само

.

ЕЙДрагинац

р*;*ьи<*....^
два километра от 
центъра на града.

По думите 
Славолюб Игиято- 
вич, за изграждане
то на обекта компа
нията е инвестира
ла около 20 милио
на динара. Става дума за съвременно оборуден център, който ще се обслужва от 
минимален брой работници. Цената за технически преглед на пътнически авто
мобил е само 100 динара. Освен технически преглед, аботниците в центъра ще 

други услуги на водачите и собствениците па МИС.

:
на

'

Б.Д. оказват и Д.С.
съревнование
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Нова радиопремиера на Симеон Костов В Руския дом в Белград

Изложба на картини на 

Александър Стоянович

Балкански поети 
гостуваха в Тунджа

Българското 
село и ЕС

"Последното желание 

на поета"
Дамнян Добрич, изпълнява 
артистът Владан Живкович, 

редно произведение на писа- който много добре се справи 
теля Симеон Костов под заг- с изискванията да бъде опеча- 
лавие "Последното желание леи поради смъртта на бли- 
на поета". В радиокритиката, зък поет, но и да държи дис- 
поместеиа_ в "Политика", танция, понеже не са много 
Рашко В. Йованович изтъква, близки роднини, да предста- 
че "тази духовита радиоигра ви факта,че да бъдеш поет не 
изправя слушателите пред е голяма мъдрост и успех. Те 
ситуация, в която много съв- (поетите) "през целия си жи- 
ремении гледни точки са сме- вот са в кафенетата, нямат го- 
сени с традицията и суевери- леми грижи, безделничат и в 
ето, но и с отрицателното от- края на краищата другтрябва 
ношение на обикновения чо- да ги погребе", 
век към поезията, поетите и 
творците въобще..."

На 4 апр По повод Деня на планетата Земярил втора програма 
на Радио Белград излъчи по- .. и ца

44-та годишнина от първия полет на чове- 
космоса, в Руския център за наука и 

, култура в Белград от5 до 16 април се състоя 
3 изложба на картини на художника Алек- 
| сандър Стоянович от Ниш. В петата му са- 

Л мостоятелна изложба "Симфония на кос- 
„1 моса", бяха включени 50 картини, израбо- 
ь теми в темпера, на които са представени 
■ космически кораби, орбитални станции, 
| неизвестни планети, звезди и пр.

Стоянович е роден през 1933 година в 
Ниш. Дълги години се е занимавал с моде- 

лиерство и е автор на няколко книги от тази област. За разви
тие на моделиерството е получил многобройни признания 
страната и чужбина. Като пенсионер активно започва да ри
сува и пресъздава на картини космоса, търсейки и откривай
ки непознати до днес светове.

Заедно със съпругата си Виктория, която е по потекло от с. 
Груинци, Стоянович често идва в Босилеград. Преди три го
дини в нашия град той организира самостоятелна изложба, 
на която представи 47 картини от сбирката си "Симфония на 
космоса". Освен в Белгарад и Босилеград, той е имал самосто
ятелни изложби и в Ниш, Княжевац и Свърлиг.

П.Л.Р.

"Бадканика",Фондация 
община Тунджа и Министер
ството на културата на Репуб
лика България бяха домаки
ни на балкански поети от 12 
до 14 април. Гости бяха твор
ци от няколко балкански 
страни: Светислав Басара, 
лауреат на НИН-ова награда 
за роман на 2006 година, Ве
лимир Костов и Мила Басов, 
поети и преводачи - Сърбия, 
Радомир Уляревич, поет и 
издател - Черна гора, Диана 
Чули, миналогодишен кан
дидат за наградата на Фонда
ция "Балканика" - Албания, 
Василе Андру, носител на 
наградата 
Ермис Лафазановски, канди
дат за наградата на "Балкани
ка" - Македония, както и мно
гобройни български писате-

ка в

т
■Ь
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Останалите роли изпъл- 
Режисьор на радиопиесата няват: Добрила Илич, Драго 

на Симеон Костов е пак наше- Чумич, Божидар Стошич, 
нец - Зоран Рангелов, от Кли- Брапислав Платиша, Сини- 
сурско. Той е успял да пресъз- ша Убович и Вицо Дардич.

които Звуковите кулиси подбра 
предлага произведението, от Драган Митрич, а тоимай- 
обикновеното до гротеската, стор бе Томислав Перич. 

Главната роля, образът на

"Балканика",

даде всичките нюанси,

М. Т.ли
Балканските писатели

участваха в кръглата маса на 
тема "Българското село в пер
спектива на европейския съ
юз", както и на литературна 
вечер, организирана в тяхна 
чест. На отделно тържество 
бяха връчени награди на мла
ди български поети, които 
спечелиха

Димитровград
I »,

*■

Премиера на "Д-р"
**Ргга IV Ш, Димитровградският самодеен театър "Христо Ботев" в 

сряда изнесе премиера на представлението "Д-р" от Бранис- 
, яав Нушич. В ролите се проявиха Славча Антов, Соня Виде-

нова, Сърджан Христов, Надица Иванова, Зоран Андонов, 
Албена Стаменова, Александър Алексич, Николинка Ранче- 

кЩ, ва< Соня Станулова, Драган Виденов, Слободан Алексич, 
I Делча Гигов, Славча Димитров, Милош Георгиев и Георги 

Котев.

курса "Тун-кон
джанска пролет .

Тунджа е експериментал
на, община, съставена само от 
села (44 на брой). Дори в 40 от 
тях има читалища. Селата са

И
I ■]

запазени, понеже в тях живе
ят и млади хора. Админис
трацията на общината е в гр. 
Ямбол. М.В.

Зш
"Д-р" на сцената постави и се погрижи за сценографията 

местният театрален деец Слободан Алексич. Костюмите 
подбра Биляна Кръстич.

Ансамбълът на “Христо Ботев”, 
който подготви пиесагпа Б.Д.

Манастирите и черквите в Ниш (3)_____

Зората на Византия
На около 18 км югозапад

но от Ниш срещаме пролом, 
през който минава река 
Южна Морава и край нея 
път, който още от антични 
времена е свързвал града със 
Солун.

Три хубави по форма хъл
ма на планина Селичевица 
правят пролома, чието стра
тегическо значение не оста
нало незабелязано. Това е 
причината, поради която 
най-високия хълм на десния 
бряг на река Южна Морава, 
откъдето властно може да се 
контролира проломът, за 
свое укрепление са използва
ли римляните, сетне и визан
тийците, известно под името 
Комплос, и най-накрая - сър
бите, които го назовали Коп- 
риян. Днес той е известен ка
то Курвинград. На по-мал
кия хълм е разкопана ранно- 
византийска трикохална чер
ква от VI век. Зад село Клису
ра се намира засводена гроб
ница от същия период, която 
сега е известна като църкви- 
ще "Св. Симеон Столпник". 
Срещу крепостта, на хълма 
Комига на другия бряг на 
Морава, се намира манастир 
с поне две черкви и монашка 
обител.

Така обединените три хъл
ма правят известно за сред
новековието градско ядро.
Името на този град не е из
вестно. Благодарение на гра
мотата на византийския цар 
Василий II от 1019 година уз
наваме, че в Нишка епархия е Черквата “Св. Йоан" 
съществувал град Комплос,
който най-вероятно се е на- сявали пет кули, най-голяма 
мирал на мястото на сегаш- от които била кулата донжон 
ния Курвинград. на североизточния ъгъл.

Византийският Комплос Съгласно литургийската 
оил възстановен от сърбите процесия, 
през 1372 година. Градът е хълм до Коприян била пос- 
построен от Ненад, син на троена трикохална черква, 
казнеца Богдан, по времето По същото време била изгра- 
на цар Лазар, като защита на дена ранновизантийската
Ц^ГИТе гРанийи на държа- гробница с полукълбовиден в периода от 1372 до 1428 го- района, в който се виждат ос- 
яякпрпятрл^ турски свод. Тя е единствената извее- Аина. _ танки от импозантна ранно-
_ лт лгг> тт ° 1 лгзНб УСТ0‘ тна Аосега ранновизантийска Черквата "Св. Йоан" е ед- византийска базилика. Няма 
гпалът Алл Т63 Г0ДИна гробница с такъв свод за по- нобродна постройка с фор- исторически сведения за тази 
тянМ„гя г ло кА^Н °Т СуЛ' чинали деца, което достагъч- мата на вписан кръст. Север- постройка, в Чурлина. Осно- 
бпат сиМ^ Аг^ИЛл0Т0На НО красноречиво говори за ната фасада и апсидите са вата на трибродната базили- 
II въпналУ Мехмед значението на тези места. разделени на плитки пилас- ка е правоъгълна по форма.
СтргЬян р А Н= ^еспот На хълма Комига на левия ТРИ- Някога вътрешността на На източната си страна всеки 

р„аГ0Аар' бряг на река Южна Морава се Цялата черква е била зогра- от бродовете завършва с 
борбата срещу Муса Ел^ам »амиРа черква, сега посвете- фисана. Това се вижда от три- тристранна апсида. блтарът 
след неговата емт пт 1498 гг, на иа Св. Йоан. те фрагментирани медали- е разделен от наоса с прегра-
дина турците са ^з-шлялялм Исторически сведения за ончета на триумфалната дъга да, която е направена от два 
Ниш и естествено и гпя л ггпт-, тази черква няма. Построена и от декоративната лента от сиво-зелени гранитни стъл- 
риян р е пРез XI век по време на об- кръстове, която се протяга по ба, поставени върху мрамор-

Соъбският гоял Кппоиаи новлението на византийската ивицата на апсидата. ни основи. Вътрешните стени
имал правоъгълна форма На власт върху този район. За Когато оттам се тръше към набазиликатасабилизогра-
крепостните стени мгр^мзкм ПЪрВИ ПЪТ е била възобнове- Ниш и се отклоним за село фисани. р остните стени са се изви- На и зографисана от сърбите Чурлина, не бива да отминем

У

на по-малкия

Курвинград

Миша Ракоция
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В българската митология

И(1|)1)(|рИТб ОЩМТ РИМСКОТО ИПЛерИЯ а не бебета
Щ I Ние, българите, и до ден днешен се радваме, когато

1 видим щъркели. Тези едри, дългокраки и грациозни
бели птици крачат из полята, техни гнезда се виждат 
по покривите на много селски къщи и църковни 
камбанарии, по клонести дървета и даже по елек
трически стълбове. За българина обаче щъркелите 
са много повече от птици, които долитат на българ
ска земя рано напролет и отлитат отново наесен. 
Има цяла народна митология за щъркела.

Според едно българско на- особено от болки в гърба, до- 
родно поверие щъркелът като жънат, 
всъщност е човек. Той живее
"накрай света", но там жен- и реалният житейски опит са 
ските не могат да раждат и научили българите да пазят и 
отглеждат малки. Затова почитат щъркелите. Народ- 
щъркелите идват по нашите ният морал забранява да се 
земи. За да прекосят огром- убиват щъркели или да се 
ните разстояния през земи и разрушават техните гнезда, 
морета, те се превърнали в Казват, че щъркелите всяка 
птици. Преобразяват се така, пролет се завръщат в старото 
щото се къпят в тайнствено си гнездо. Това тяхно посто- 
езеро с "жива" вода. Това по- янство се е превърнало в сим- 
верие има и свое продълже- вол на човешката привърза- 
ние. Разказват, че един селски ност към своя дом, към "род- 
младеж искал да избяга далеч ното гнездо", както се казва, 
от деспотичния си баща и Затова има поверие, че ако на 
тръгнал да се скита по света, покрива на къщата има щър- 
Стигнал чак до далечната келово гнездо, то пази семей- 
страна на щъркелите, но ско- ството от магии и нещастия, 
ро му домъчняло за дома и А разрушаването на гнездото 
поискал да се върне. Само че носи нещастие на дома и на 
не можел да извърви отново обитателите му. Според по- 
дългия път обратно. Тъкмо верието, ако някой развали 
тогава щъркелите се събира- щъркеловото гнездо, къщата 
ли за дългия си полет. Младе- ще запустее и децата от се- 
жът отишъл заедно с тях при мейството ще останат сираци 
езерото 
жива вода, 
изкъпал се и 
също се пре
върнал 
щъркел. Но 
далновидно 
налял
вълшебната 
вода в малко 
шишенце и 
я пренесъл 
под крилото 
си. Когато

*На 24 август 410 г. водените от 
Аларих вестготи превземат ве
ликия Рим и ликвидират незави
симостта на западната част.
Източната Римска империя с 
името Византия обаче продъл- у* 
жава да съществува чак до 29 
май 1453 г. и в голяма степен ще 
определя развитието на средно- Ц 
вековната българска държава. И

Още при възникването на грандиозната | 
империя римляните мислят за нейната за- | 
щита. По дългата хиляди километри гра
ница от Британия до Азия се създава 
чена на север охранителна зона, така наре- ули
ченият лимес, като днешните български 
земи са в долнодунавската част. Това е дъл- * 
боко ешелонирана отбрана, в която основ
на роля играят изградените гарнизонни 
градове-крепости. Известни са имената на 
десетки такива укрепени селища като Ри- 
циария, Ескус, Нове, Ятрус и др. Техният 
начин на възникване е един и същи - край

Митологичните вярвания

насо-

0 сшапки о/п сгради при крепостната с/п е па па Аиоклециаиопоя (Хисар), IV в. \
2У.ХЛ;

основния лагер на базиран легион, кохорта 
или някаква помощна част постепенно се за
селват семействата на войниците, търговци, 
занаятчии. Градовете се укрепват с мощни 
крепостни стени и оформят по типичната 
римска схема с прави улици, централен пло
щад (форум) с красиви портици и статуи, ба
ни, различни представителни и обществени

с

сгради.
На концепцията за отбраната са подчине

ни не само укрепленията край Дунав, а и дос
та от вътрешните градове. Това са Абритус 
(Разград), Сторгозия (Плевен), Марцианопол 
(Девня), средището на I Италийски легион 
Никополис ад Иструм. Не така милитаризи
рани са селищата в южните дялове на днеш
ните български земи. Много императори 
строят там градове, назовавайки ги на своите 
имена, като Диоклецианопол (Хисар) и 
Августа Траяна (Стара Загора).

Въпреки тези мерки империята се оказва 
уязвима. Още през III в. през долнодунавския 
лимес нахлуват първите варвари, готите, въз
ползвали се от нестабилното положение в 
страната. Те опожаряват много градове, 
включително и па юг от Стара планина. На 
практика на Балканския полуостров няма не
досегаемо за тях място.

В края на III и първата половина на IV гт. 
известна стабилизация вследствие 

на вътрешни реформи и след приемането 
новата религия, християнството. Столицата е 
преместена в Константинопол, което опреде
ля водеща позиция па централните части на 
Балканския полуостров. Обаче още 
рата половина па IV в. започва Великото пре
селение на народите и върху империята се 

стоварват тежки удари. Земите на юг от Ду
нав са засегнати най-вече от иашествия-

в

от

т
Според поверието, ако пос
рещнеш щъркелите изпра
вен на крака, работата ще 
ти върви леко и бързо през 
цялата година. Ето защо 
децата радостно подскачат 
и пеят кратки песнички в 
чест на щъркелите, когато 
ги видят за първи път през 
пролетта. Подов 
ческо “пренасяне” от щър
кела към човека има и в 
друго заклинание: Щъркел 
търчи и аз фърча" - всичко 
да ти върви с лекота като 
полет на птица. Но ако ви
диш щъркела кацнал, това 
предвещава леност и умора 
през започващия земеделски 
сезон.

но маги-пастъпва
па

във вто-
или ще се разпръснат далече 
от дома.

Още един повод да се по
читат щъркелите дава фак
тът, че те гнездят по двойки ита на готи и хуни.

През 395 г. държавата оконча
телно се разделя на западна и 
източна половина. На 24 ав
густ 410 г. водените от Аларих 
вестготи превземат 
Рим и ликвидират независи

ма западната част.

долетял в своето село, той се 
напръскал с водата и отново 
се превърнал в човек.

Вярването, че щъркелите 
посят здраве на хората е в ос
новата на стар ритуал. Щом 
зърне щъркел за първи път 
през пролетта, човек трябва 
да свали своята мартеница и 
да я хвърли нагоре по посока 
ма птицата. И да изрече зак
линание: "На ти, щърко, мар
теница, дай на мене здраве." 
Селяните някога вярвали, че 
тази символична "размяна" 
ще ги предпази от болести и

двамата родители еднакво се 
грижат за малките. Сигурно 
затова гга щъркелите се при
писва и любовна магия. Де
войките някога вярвали, че 
сламка от щъркелово гнездо 
може да им помогне да раз
палят любовта гга своя избра
ник. В българския фолклор 
обаче няма представа, че 

посят бебета. За

великия

мостта
Източната Римска империя с 
името Византия обаче про
дължава да съществува чак до 
29 май 1453 г. и в голяма сте
пен ще определя развитието 

средновековната българска 
държава.

щъркелите 
всеки българин тези птици са 
символ ма пролетта.на

^ Фигура, Румяна Панайотова
- Продължава -гп/щ
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20. ко1а; -)а51п?Ьас
- .1еагп51УО (Р) ТЯ, РгСеуас - N3*3 
ксНа 8:1, ЦДгнса - Иае1г»1{к1 1:0, 
Тесйпьсуо (ЕЗР) - М1ас1о^ 1:3, Ва1- 
као5к| - Рикочзс 3:0, 0т1зсИпас

Марге^ак 0:3, Мгатот - А1шлтш- 
1ит 3:3, 8чс1испо51 - РгоюТег 2:2.

ЮФД - 20 кръг: “Младост” - “Бобище” 1:1НФЗ - 20 кръг

Още едно равенствоОтново
класически “Младост” и “Бобище” завър- та стигна до централния напада- 

шиха наравно - 1:1, в мача от 20 тел Владица Тасич, който я изпра- 
кръг, който на 15 април се изигра ти зад гръба му. След изравнител
на босилеградския стадион “Пес- ното попадение централният за
кара”.

От началото на двубоя “Мла- нович улучи страничната греда, а 
дост” имаше териториален превес, няколко минути след това Даниел 
обаче през първото полувреме и Стошич излезна очи в очи с врата- 
двата отбора почти не успяха да ря на гостите, обаче не успя да се 
създадат голови положения. След разпише. До края на мача почти 
почивката босилеградчани засили- изцяло се играеше пред вратата на 
ха атаките си, но гостите първи ус- “Бобище”, но резултатът остана 
пяха да открият резултата в 60 ми- непроменен, 
нута. След едно съмнително отсъ
дено нарушение близо до мястото “Младост”, които присъстваха на 
за изпълнение на ъглов удар, топ- този мач, често недоволстваха от 
ката късо беше отправена до за- решенията на главния рефер Горан 
щитника на гостите Стефан Джор- Джокич от Власотинце. Освен 
джевич, който с далечен изстрел съмнителните нарушения, които 
надхвърли всички футболисти в той съдеше за гостите пред наказа- 
наказателното поле и вкара напъл- телното поле на “Младост”, 
но неочкаван гол.

Попадението като че ли даде ствието на публиката бяха няколко 
криле на босилеградчани и бяха положения пред вратата на “Боби- 
им достатъчни само три минути да ще”, които по мнението на зрите- 
стигнат до равенство. След пробив лите съдията трябваше да санкци-

1. Ва1кап$к|
2. А1ит1луи1Г1 20 13 3 4 44:21 41 (-1)
3. №ргес1ак 
4..1а51геЬгс 
5.1-шгжа
6. М1а^оМ
7. ВиНисПоъС
6^есЛП11Ч!|^и ГК' 20 11 ? 7 39:33 35 
9-Рго!есег 
Ю. Мгатог
11. Нгк№к1
12. Рикй*ас
13. Рпс«цас
14. Маза кгНа

20 14 3 3 0:15 45"Балкански" - "Пуковац" 3 : 0 (0 : 0)
Домакините тръгнаха силно и през първите 30-ина 

минути създадоха 5-6 изгодни положения за отбеляз
ване на голове. Стрелбите им обаче завършваха или в 
ръцете на вратаря на “Пуковац”, или покрай вратата. 
През втората част от мача офанзивата продължи и в 
53 минута, след центриране на Зекович, Иванов заби 
топката в мрежата на пуковчанй. В 61 минута страхо
тен гол на Саша Васов от свободен удар: от около 35 
метра той улучи самия десен ъгъл на вратата на гос
тите. Окончателния резултат -3:0, оформи Зекович 
след отличен пробив на Митрович в края на срещата. 
Качествена игра в този мач показа младият Ален 
Алексов.

Димитровград, 14 април 2004 г., СЦ “Парк”, зрите
ли - около 800, рефер - Деян Николич от Свърлиг 
(7.5). Голмайстори: Иванов в 53, Саша Васов в 61 и Зе-

щитник на “Младост” Блажа Вой-

20 12 4 4 43:11 40
20 11 6 3 47:1? 39
20 10 5 5 43-21 35
20 11 2 7 4324 35
20 II 2 7 50:40 35

Над 500 привърженици на
20 9 4 7 30:26 31
20 9 3 8 33:26 30
20 7 I |2 42:40 22
20 5 2 13 27:52 17
20 5 2 13 19:47 Щ-1) 
20 6 1 13 2й:6> 161-3) 

15,0тУипа(. 20 4 0 16 26:60 6 (-4)
16. Мтя™ (ЕР120 2 0 1Д 16:71 6

най-голяма причина за недовол-
В 20 кръг от първенството на ФС РИС пионер
ският състав на “Балкански” загуби като гост 
в Лесковац от съответния състав на ФК “Мо
рава” с 0 : 5. Петлетата на “Балкански” загу
биха от връстниците си от “Морава” на игри
щето в Лесковац също с 0 : 5. Съставите на пи
онерите и петлетата на “Морава” се оценя
ват като едни от най-добрите в лигата. 
Младежкият състав на “Балкански” още вед
нъж показа, че няма достоен противник в окръ
га. Той победи отбора на “Младост” от с. 
Полска Ръжана с 5: 0. Головете отбелязаха 
Тошев (3), Джорджевич и Петров. 
Пионерският състав и съставът на петлетата 
на “Балкански” в следващия кръг домакин
стват на връстниците си от пиротския “Рад- 
нички”. Мачовете ще се играят в неделя на 22 
април 2007 г. Първият започва в 11 часа. Мла
дежкият състав на “Балкански” домакинства 
на съответния състав на “Задругар” в събота 
на 21 април.

Временното класиране в НФЗ
Таблица на ЮФД след 20 кръгкович в 86 минута. Жълти картони: Алексов от “Бал

кански”, а Стоилкович, Здравкович, Стефанович и 
Мичич от “Пуковац”.

ФК “Балкански"-. Петрович Чирич 7.5, С. Васов 
7.5 (Костич -), Георгиев 7, Б. Васов 7.5, Пейчев 7.5, 
Ставрич 7 (Зекович 8), Гюров 7.5, Иванов 7.5, Иванов 
7.5, Алексов 8, Ценич 7 (Митрович 7).

ФК “Пуковац"-. Илич 7, Коцич 6, Стаменкович 6, 
Стоилкович 6 (Стоянович -), С. Янкович 6.5 (Митро
вич -), Здравкович 6, Стефанович 6 (Благоевич -), М. 
Янкович 6, Ранджелович 6, Мичич 6 и Тошич 6.

Играч на срещата: Ален Алексов от “Балкански”.

мач, поб. рав. заг. гол-раз, точки
201. Железничар

2. Радан
3. Злочудово
4. БСК
5. Единство
6. Радник
7. Слога
8. Ябланица
9. Леминд
10. Бобище
11. Младост (-1) 19
12. Ястребац
13. Житораджа (-1) 19
14. Пуста река
15. Манойловце 20
16. Грачаница

13 4 3 37 : 10
44 : 16
45 : 25 
63 : 29 
43 : 30 
34 : 34 
41 : 41 
45 : 35 
32 : 26 
30 : 34 
30 : 32 
23 : 43 
29 : 40 
29 : 51
15 : 53
16 : 57

43
20 12 5 3 41
20 13 2 5 41
20 12 3 5 39
20 10 4 6 34
20 10 2 8 32
20 9 3 8 30
20 9 2 9 29
20 9 2 9 29

Д. С. 20 7 67 28
5 6 8 21

20 5 6 9 21
6Пирот, 15 април 2007 г. Игрището край АТП, зри

тели - около 100, рефер - Милош Стоилкович от Пи
рот (7). Голмайстори: Цветкович в 50 и Кръстич в 53 
за “Драгош”, а Димитров в 16 и Ставров в 88 минута 
за “Желюша”. Жълти картони: Димитров, Борисов и 
Гогов от “Желюша”.

“Драгош"-. Станкович 7, Влаткович 6.5, Неич 7 
(Божич 6], Николич 7 (Даниел Младенович 6), Пет
рович 7, Иованович 6.5 (Деян Младенович -), Цвет
кович 7.5 и Джорджевич 7.

“Желюша": Стоицев 7, Димитров 7, Миладинов 
6.5, Николов 6.5, Крумов 7, Пешев 8.5, Маринков 7, 
Гогов 7.5, Иванов 7, Ставров 7.5 и Борисов 7.5.

Играч на мача: Саша Пешев от “Желюша”.
В следващия кръг “Желюша” гостува на “Ром” в 

Пирот. Мачът ще се играе в неделя на 22 април 2007 
г. от 12 часа в с. Полска Ръжана.

1 12Пиротска окръжна лига -12 кръг 19
20 4 6 10 17 (-1) 

13 (-1)4 2 14Важна точка 

за желюшани
17 2 3 15 9

онира с дузпа за “зелените”.
“Младост”: Н. Талевски, М. Ва

сев (от 55 мин. Д. Стошич), М. Ни
колич, М. Станимирович, Б. Вои- 
нович, Й. Глигоров, В. Тасич, Б. 
Арсич, М. Георгиев, В. Владими
ров и С. Дамнянович (от 76 мин. Л. 
Динов).

“Бобище”: М. Контич, С. Джор
джевич, М. Здравкович, А. Маря- 
нович, В. Илич, Д. Здравкович, М. 
Момчилович, Д. Джорджевич, М. 
Джурич (от 55 мин. В. Милянич), Г 

по лявата страна Мирослав Геор- Кръстич и М. Пешич. 
гиев влезе с топката в наказателно-

В останалите мачове от 
20 кръг са постигнати 
следните резултати:

“Единство” - “Слога” 3:1; 
“Железничар” - “Житорад
жа” 2:1; “Радник Роса” - 
“Радан” 2:2; “Ястребац” - 
“Пустарека” 0:0; "Леминд” 
- “Грачаница” 5:0; “Яблани
ца” - “Манойловце” 4:0 и 
“БСК” - “Злочудово” 2:0.

ФК "Драгош" - ФК "Желюша" 2 : 2 (0 :1) 
Отборът на “Желюша” спечели важна точка в ду

ела с пиротския “Драгош”, който е един от най-сил
ните отбори в лигата. Резултатът на мача е реален. 
Желюшани отбелязаха два еврогола, но получиха 
също толкова след гафове на отбраната си. В 70 ми
нута съдията не отсъди класическа дузпа за “Желю
ша”.

Д. с.

В следващия кръг босилеград- 
то поле и стреля към вратата на чани гостуват на “Радан” в Лебане. 
бобищани. Вратарят Контич успя 
да спре удара на Георгиев, а топка-

Баскетбол: предпоследен Първенство по стрелба
на Централна Сърбия________

Соколова трета.
Загуба в Ниш Николова пета Величков и Божилов

под очакванията

П.Л.Р.кръг от първенството 
на Втора сръбска лига - 
група изток Шах

На 14 април в Кюприя се проведе първенство на Цен
трална Сърбия по стрелба, на което участваха 314 състе
затели от 26 отбора. Представителите на СК “Граничар” „  п ™ „
от Димитровград осъществиха добри резултати. Трето °5Д1мокласникъг Душко Величков и шестокласникът Драган Божи- 
място и бронзов медал спечели Дияна Соколова със 181 лов» членове на ШК Младост от Босилеград, участваха на Първото ка- 
точки в конкуренцията пионерки - серийна въздушна ДеТН0 пъРвен^'™0 на Сърбия п0 шахмат-което от 9 до 14 април се прове- 
пушка. В същата дисциплина Снежана Николова зае пето де В хотелите ,рлавия и Меркур във Върнячка баня. Те се състезаваха 
място със 180 точки, колкото има и четвъртокласираната В катеГ°Рията момчета на възраст от 12 до 14 години” и в конкуренция- 
Иована Михаилович от “Ягодина” но с по-слаба пъпва та на 5 шахисти се класираха в средата на таблицата. В 9 изиграни кръ-

БК "Ергоном 2" - БК "Димит
ровград" 109 : 83 (28:11; 36:22; 
17:31; 28:19)

Ниш, 14.04.2007г., залата на ОУ "Душ
ко Радович", зрители 100.

ня 57 шахисти се класираха в средата на таблицата. В 9 изиграни кръ- 
серия. Третата пионерка от “Граничар" бе Кристина То- Га И двамата спечелиха по 4 точки - по 3 победи, 2 равенства и 4 загуби, 
шева, която събра 164 точки. к------------------------------------------------- -----

В последния си мач като гост през този сезон 
отборът на БК “Димитровград" претърпя убеди
телна загуба от втория отбор на “Ергоном” в 
Ниш. Мачът бе решен през първата и особено 
през втората четвъртина. В третата част на мача 
Димитровград чани играха по-добре и спечелиха 
с 31:17.

Най-добър и най-резултатен в отбора на БК 
“Димитровград” бе Александър Андреевич.

БК “ДимитровградГеров, Петров, Стани
мирович, Мишев, Андреев, Еленков, Андреевич, 
Милошевич и Радованович.

В събота на 21 април в последния мач от пър- 
, отборът на “Димитровград” ще се 

(ГбК “Еко Баскет” от Ниш, Мачът ще се 
пиротската зала “Кей”. Димитровград- 
намират на 10 място с 34 точки.

Резултатът на босилеградските шахматни надежди е под очаквания- 
Отборно пионерките на “Граничар” се класираха на та’ ть" кат0 пРеди началото на първенството треньорът Новица Божи- 

четвърто място с 525 точки, колкото имаше и третокласи- лов долагаше надежди поне един от тях да се класира сред първите де- 
раният отбор на “Металац ФОД” от Бор сет състезатели. п.Л.Р.

Стефан Марковиц6- ПОто~ у т
Накова раздели 6-7 мястоВ дисциплината •- 

Пейчич спечели 349стандартна въздушна пушка Светлана 
^ точки, което е отличен резултат ~

гоалските г^гт,!!1ая^еТКИТе' напомним. че Димитров- Миналата седмица във Върнячка баня се проведе Фестивал за млади 
заем от “Ягодина™™" Тренират с една "У™3, взета на- шахисти в Сърбия, на който участваха над 300 състезатели, разделени в

"=“=:::гте”“цитеот“Граничао”е 17 пт^пненст Ще участват стрел- Победителите във всички възрастови категории получиха купи и 
раничар е 12 първенство на Сърбия в Панчево. златни медали и като държавни първенци се класираха за европейското

Д. С. и световн°то първенство. д с.

в

венството 
срещне 
играе 
чани се

Е

ДС.
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КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ 
ОТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ ПО СВЕТА

Тъжен помен

На 25 април се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 
на милата ни бабаДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

обявява за седми път конкурс за детска рисунка КАТА ТОШЕВА 
от Димитровградна тема: Ч I

‘България в моите мечти” Винаги ще те помним като прекрасна и дос
тойна жена.

Млади приятели, Крайният срок за получаване на рисун-
През 2007 г. Държавната агенция за бъл- ките е 30 април 2007 г. 

гарите в чужбина ще проведе седмото из- Очакваме вашите творби на адрес-

ските общности в чужбина "България в мо- би1 ВопЗикоу 2А
ите мечти". Каним да участват деца и юно- 50на 1000 Викала
ши от всички български общности по све- (,а КОНкуг>га за гтетгкл
та. Всеки малък художник трябва да изпра- * УР Д рисунка)
ти не повече от две рисунки с размери до Класирането ще се извърши в три въз-
35/50 см, като може да се използва всякаква растови групи. Първа група: от 6 до 10 г.;
техника: акварел, темперни бои, пастели, ВТ0Ра ФУпа от 11 Д°14 г.; трета група: от 15
графика, флумастер, молив, колаж. Твор- Д° г-
бите не трябва да се паспартират и няма да С удоволствие ви съобщаваме, че през 
бъдат връщани на авторите. 2007 г. редакцията на детското образова

на гърба на всяка рисунка е необходи- телно списание "Арти" по свой избор ще
мо да бъдат отбелязани четливо следните ДаДе допълнителна награда на участник в
данни: конкурса.

Лично и фамилно име на автора, точен Резултатите от класирането и наградите 
адрес за победителите ще бъдат обявени през
Учебен клас и навършени години втората половина на м. май 2007 г. Както
Учебно заведение всяка година, най-добрите художествени

творби ще бъдат представени на специал
но организирана за целта изложба.

От внучките Биляна и Катарипа

Изминаха 40 ДНИ 0т смъртта на нашия мил съпруг, тат
ко, свекър, тъст, дядо и зет

МИЛОВАНживкович 
(1956-2007) 
от Долна Лисина

Няма думи, само болка и тъга. Докато сме 
живи, ще те помним и обичаме. Почивай в 
мир!

Опечалени: съпругата Олга, синовете Игор, Йовица, Сър- 
джап, Слободан, Мирослав и Новица, дъщерите Зорица, 

Сунчица и Ружица, снахата Зорица, зетовете Славе и 
Стояпча, внукът Александър, тъстът Вече, тъщата 

Стоименка и многобройнин роднини

Г-

Телефон на родителите (и на българско
то училище) С\ Тъжен помен
за контакт

Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смър
тта на нашия мил баща и съпруг

- /
се задължава да засее декларираните пло
щи.Обява АСЕН АСЕНОВ - КАРДАН

(1946-2006)
от Горна Лисина„ т т _ За един чувал от 10 кг семе се плаща са-

ДВП Ерозия от Ниш дава комбинира- мо 450 динара (пазарната му цена е над 
но семе на треви на всички заинтересовани 2000 динара) 
лица от Босилеградска община.

Панихидата ще отслужим на 21 април (събота) на гроби
щата в Горна Лисина. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб. Бла
годарим ти за всичко.

С много обич и уважение свеждаме глава пред твоя све
тъл лик.

Заинтересованите хора трябва да пода- 
Семето се дава за затревяване на ерозив- дат заявление при общинския референт за 

ни площи при следното условие: заинтере- сеслко стопанство Васил Анастасов 
сованото лице представя кадастралените най-късно до 25 април 2007 г. Семето ще 
листове на площите, които иска да затреви, бъде раздадено на 26 април 2007 г. 
и сключва договор с ДВП "Ерозия", с който дВП “ррошл » . диш

Съпругата Миряна и синовете Перица и Игор

Кръстословица 326
На 19 май 2007 година се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата
Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Коралов 
остров. 5. 3 и 11 буква. 7.
Жилещо насекомо.
Лично местоимение. 11.
Мъжко име. 14. Град в Гер
мания. 16. Иван Рилски. 17.
Фестивален град в Италия.
19. Южен плод. 20. Ястие от 
зърнени храни. 22. Столи
цата на Сирия. 24. Дървен 
съд за течности. 25. Мярка 
за мощност (мн. ч.). 27. Де
войка. 28. Предястие. 29.
Част от машина. 30. Орляк 
птици. 31. Химически еле
мент. 32. Голям период от
време. 33. Египетски бог на течна маса При изригване храст с червени и сочни 
слънцето. 34. Кръвоносни ^ лкан рз ден в седми- плодове (мн. ч.). 26. Името 
съдове. 35. Град в Хърва- та ^ Марка сръбски ча- на физика Нютън. 27. Ета- 
тшп 37. Домакински съд. <Г0ВНици. 16. Името на пе- лон. 28. Река във Франция. 
38. Марка СЗМ-и. 40. Жен- а Монтан. 18. Помеще- 31. Пек, зной. 32. Тим, от- 
ско име. 41. Град в Срем. 41 ния за продажба на стоки. бор. 34. Остров в Адриати- 
Ноща, телефон, телеграф 21 Част от тялото на човек, ческото море. 36. Част от 
(СЪКР-)- 23! Името на актрисата каруца. 37. Лично местои-

25. Планински мение. 39. Кон (поет.).

ВИК»

ВИКТОРИЯ БАСОВА - ТОРА 
от Долни Криводол10.

състои на 28 април 2007 г. от 11 часа на

Семейство Басови

г. се навършват 5 ТЪЖНИ ГОДИНИ без
НОВИЦА НАЙДАНОВ 
(1966-2002)

Пет години - миг от вечността и цяла веч
ност в болка и тъга.

От вечно скърбящите: дъщеря Мима, баща 
Стоян, баба Цветанка и сестра Сунчица със

семейството си

Тъжен помен
На 2 май 2007 г. се навършват ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и непрежалим
АЛЕКСАНДЪР МАРИНКОВ -
МИНГАТА
(1952-2002)ОТВЕСНО: 2. Изделие от Гарднер. 

печена глина. 3. Мярка за
електрическо съпротивле- _____
ние. 4. Един хищник. 5. \ Астролог. 7. Кипър. 11. Кораб. 12. Маса. 13. Аз. 15. Мак. 
Алкохолно питие. 6. Пе- 16, Картофи. 18. Капан. 20. Мастика. 21. Алан. 22. Ьер- 
чалба (тур.). 8. Зъболекар. лин. 23. Ми. 24. "Ман". 25. Комбинати. 27. Телефони. 29. 
° Мярка за площ. 10. Земе- длх, 31. Медицина. 32, Олио. 33. Пирин. 34. Са. 35. Или- 
Делска машина. 12. Огне- ян, зб. Оса. 37. Ар. 38. Терен.

-!
Решение на кръстословица 325 - Водбрав а Нека нашите сълзи бъдат вечни молитви за 

твоя спокоен сън. Почивай в мир!
Твоите най-близки: майка Драгица, съпруга 

Мария, синБобан, снаха Анкица, дъщеря
Анита,

зет Предраг и внук Стефан

ТА
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Народни приказкиЗлободневна 1I'

Политика 

и футбол
За кой шоп 

е изкукала 

кукувицата?
$ А селяците 

^куде су?Топката е кръгла и се върти бързо.
Във всяка игра има риск от автогол.
Подобно е и в политиката. Напролет двама шопи се връщали от пазар и сед-

Как да опънем мрежата м про- иали да починат под едно дърво. В този момент пре- 
тивника, когато нямаме голмайстор. летяла кукувица, изкукала веднъж и отлетяла. И по- 
Само гоним топката по терена, а те- неже има народно поверие, че който чуе кукувица, 
ренът е много хлъзгав. ще се радва иа късмет и здраве, двамата шопи заспо-

Ахтисари отправи удар към гола рИЛИ за кого от двамата е изкукала. Всеки упорито и 
на Кощуница. Кощуница защити. все по-яростно твт.рдял, че късметът е за него. 
Резултатът е равен. Очаква се второ- Тогава двамата шопи решили да отидат при кади- 
то полувреме. Нула на нула - това е ята да отсъди за кого от тях е изкукала кукувицата, 
моята прогноза. Две нули. Не вярва- Когато ЧуЛ за какво спорят, кадията се подсмихнал 
ме, че ще загубим мача в продълже- хитро и решил да се възползва от случая. Поискал 
нието. Все пак ои трябвало да обмис- всеки от спорещите да даде по една сребърна пара. 
дим не е ли по-добре да сменим еки- Шопите извадили парите. Кадията огледал двете мо- 
па. Американците са дълго в засада.
Реферите не реагират. Червен кар
тон за реферите. Негодуват руснаци-

- Знайеш ли, Манчо, изгледа млого работе... 
най-после че пропудимо сиро- - Па оно и са гьи нема... 
мащиюту и че станемо место за - Нема гьи, ама че гьи има! Еве 
приказ? - радуйе се кико малечко у задньи край се събираю от 
дете Добрин Старопланинскьи. млого опщине и отуд границуту и

- Откуде-накуде теквая радост се договараю кико да примаю 
при тебе, Добрине? Сънувал ли странскьите, па и нашите турис- 
си нещо, па ти се причинило да ти. Кажу, на туристите им йе пис-

нуло от мърсну морску воду и
- Може да ти йе чудно, Манчо, гужве по песъкат, а траже куде че 

ама истина че кажемо на сиро- си одъну, доста им йе муванье по 
мащиюту збогом...

- Айде да чуйем и това чудо!
- Нейе никикво чудо! Еве дзад- денье без емикалийе...

ньете две-три године постояно - А нийес това смо богати, тека
се орати дека че почнемо да раз- ли Добрине? 
вивамо туризам, а ти знайеш ли - Й пребогати, Манчо! 
кво йе туризам. Я га знам! Колко - Ама да не смо забоварили, 
лета през последньете два-три- дека нашата села се изпразни- 
йесе године съм оставил девизе ше, селяците напрайимо град- 
по моретията - на Вело, на Цър- жанье и тешко некой да се върне, 
но, на Плави Ядран. А знайеш ли А без селяци не знам кико че раз- 
кво съм видел? Песък Манчо, са- вивамо селскьи туризам... 
мо песък... И се печемо кико гу- - Аа, щом намиришу парете, че 
щерйе, а оставимо по неколко се върну, а може и млого от 
илядаркье, тъгай беоше мар- граджаньете да стану селяци...

- Нещо не ми йе за верованье...
- Текъв смо народ нийе, Мна-

не йе сън?

мети и ги сложил в джоба си.
- Видяхте ли сега кому кукна кукото? - рекъл съдия

та. - То за мем кукнало, ама вие не сте разбрали!
Така останал ироничният израз "Куку, шопе" за 

хора, които яростно спорят за дреболии и незначи
телни неща.

отели и йегреци за кола, Требе 
им чист въздув, чиста вода и йе-те.

Може да се случи да загубим мача, 
но никак не и терена. Той ни е нас
ледство още от времето на турците.

Внимание! Нека да си викаме за 
нашите, но без инциденти на терена. 
Надзирават ни. Нищо. Ще си послу
жим с техните методи. И ние ще над
зираваме тях, доколкото загубим. 
Дриблират те, дриблираме ние...

Боже, прости 

неволен грях
. , т, ■ » Едип сиромах имал само две пари. Отишъл при

Дуспа. И - изстрел в празно. Ах, хлебаряимудаледнатапаразахляб,иодокатопода- 
Пугин, Пугин.... Кои ме бутна. вал моиетата/ хлебарят бил обърнат гърбом, за да

Гооол. Все пак гол. Нима е въз- вземе хляба. Не щеш ли, парата се изтърколила и
на паднала в чекмеджето, в което хлебарят слагал пари

те. Селянинът казал какво станало, но хлебарят не му 
0 __ повярвал и настоявал да си плати, така че беднякът се
Загуоихме и какво. Така е в играта принудил да даде и другата си пара, за да получи 

- единият печели, другият губи. Важ- хляба 1
но е да (съ)участваш. На пресконфе
ренция заявяваме, че не можем да 
побеждаваме всеки път. Достатъчни 
са ни успехите на Новак Джокович в 
белия спорт. А въпросният мач беше 
игран на черно. Долу, наемници!

Или може би става дума за скрита 
камера. Не се знае. Това е свят на из
мамниците.

Топката е кръгла и се върти бързо.
Така е и в политиката.

можнооо! Ама те ни го вкараха 
нас, а не ние на тях. Минавай, Евро
па!

кье...
- Е, нейе само песък, а и сланоНо му се приискало да похапне и сирене. Отишъл 

при бакалията и поискал сирене за една пара. Когато 
дошъл моментът да плати сиренето, беднякът разка
зал как е сложил монетата на тезгяха, но тя се изтър
колила в чекмеджето. Бакалията повярвал и му дал 
сиренето. Сиромахът излезнал от магазина доволен, 
ама и гузен. И за да успокои съвестта си, вдигнал ръ
це към небето и се помолил: "Боже, Ти всичко виж
даш и всичко знаеш, прости неволен грях. И вземи 
една пара от хлебаря и я дай на бакалина."

Така останал изразът "Боже, прости неволен грях", 
но зад тази набожност винаги остава една скрита ус
мивка.

море, яко сълнце...
- Водата йе слана, ама нейе за мо, не веруйемо... Ама я очу да 

пийенье, а тая що им йе за пи- ти кажем дека с туя работу су се 
йенье, да ме простиш Манчо, ки- заватили млого паметни човеци, 
ко мочка...

- Е и съга?

чо, додека не видимо и не опипа-

ега съга не се умешаю некойи
наши недъгавци, оти они за све

- Съга нийе че предложимо на су стручни, а от нищо се не раз- 
туристите чисту и студену извор- бираю...
ску воду, кока си гю от врижидер - А ти веруйеш, Добрине, дека 
извадил. Па цъвнуле ливаде, де- може да се напрайе селяци? А 
беле сенкье, а въздуват чие кико знайеш ли дека граджанин се 
кристали... прайи с железан кревет, масу и

- Добре, ама само ли с воду че стол и йедно кюмбе, а за селяка
требе млого “к”. Къща да се пос-

- Кой ти това каже? Че гьи лока- тегне, кошара, кочина, каруца, 
нимо и с овчо кисело млеко, с пе- требе двор да се огради, стока 
ченоягнешко, ебанице, а има си да се накара... А за това требу 
човеци койи знаю свата наша йе- млого паре!
деньета да готве... - За чисту природу паре че се

- Па и до са смо могли това да найду и при нас и у странство...
прайимо... Айде, нека даде Бог, ама я съм

- Могли смо, ама и не смо мог- преживеял много теквея... Аоде- 
ли. Требу путища, па требу иже ка знам, може и да стане!? 
куде че преспе и требу йоще

Милорад Геров

I

Интернационални отношения Интервю
- Да, това е много хубава игра - ОТ ТрИ Н8ЦИ0НЗЛ КИ

газин за храни и пита: - Еми, трябват топки, пръчка и са, КоЯ е "“Зимата ви поза в сек-
ренце?36 М0И Ку™ ВДИН "ИГЬР ™' Хс,Ьв1мТанМг^чани™тТ0ПКИ ' 0бичам «а на колене!

- Абе, китаецо, казва продава- - А аз имам една пръчка - добавя А КаКВИ пР°™возачатьчни
чът, ти отскоро ли живееш в Аме- французинът Р средства използвате?
рика, та не знаеш, че сиренето се Турчинът се почесва по главата: нап' жР“ВрВа™ВИ- Те Са удобни и 
продава на килограми, а не на лит- -А^е аз имам работа и трябвалари! си ходя у у ама След това новинарката задава

- Мой зивее 20 години тук и същите въпроси на английска те-
много обица сиренце. Мозе купи Бяп МИГМПМРП нисистка.
един литър? г - Харесва ми класическата поза,

- Може, ама ако поискаш както Чбрбп ВОЖД а предпазвам се с таблетки - отго-
трябва! - казва бакалинът и поема Жената на вожда на едно афри- варД анД™чанката.
ролята на учител:-Ето, стой ти зад канско племе родила бяло лете Накрая журналистката интер- 
щанда, все едно че си продавач, а Вождът повикал белия мисионер и вюиРа и черногорска баскетболис- 
аз ще ти покажа как да поискаш. го смъмршг г тка:

Застава китаецът зад щанда, а . Ти, който много знаеш казвай *А в,ие коя поза 8 секса пРеДпо- 
продавачът излиза, сетне чука на сега, като си единственият бял мъж читаД|? 
вратата, влиза в магазина и пита: на стотици километри как е стана 'обичам Да стоя права.

- Може ли да ми продадете един ла тази работа сдетето?' ‘ *Ако не е тайна, как намирате
килограм сирене? Мисионерът изтръпнал и за толкова високи пратньори и как се

- Мозе, отговаря китаецът, а ши- почнал да мисли трескаво След пРеДпазвате от забременяване?
шенце носис ли си? малко казал: г д Първия проблем р

- Ами виж, такива рабори ста- ка' щото им слагам табуретка и те 
ват... Това е игра на гените Ето се качват на нея. А за втория проб- 
например, виждаш ли там стадото ле“ ‘ глеДам партньора сив очите!
кози: цялото бяло, а в средата само И какво?На една поляна седят англича- една черна... ■ Как какво? Започнат ли да му

нин, турчин и французин. По ед- Помълчал вождът и казал: се разширяват зениците, аз ритам
но време англичанинът казва: - Добре. Аз няма да вдигам шум та°уретката!

- Искате ли да играем на голф? за детето, а ти си трай за козата!

гьи поканимо?
Китаец в американски 
магазин

Мапча

Нови гатанки
Кое е това нещо, което при Арнолд Шварцене- 

гер е голямо, при Ричард Гир е малко, Мадона въ- 
° **е*° няма'а ИЙИЙМЙ 20 има, но не го използва?

Аз мърдам, ти мърдаш, аз мърдам, ти мър
даш... Ако мърдаме по-бързо, ще свършим 
по-бързо. Що е това?

ешавам та-
Англичанин,турчин 
и французин

’(■хот !зит оиюшгтгпф :т1овогшо)

П^рКр?н?гелое“моми °Тодоров^^^Яре^тоо)Тан1КОВ’ Бпбан ДимитР°в, Васк° Божилов, Ванче Богоев Кирил Георгиев 
|Вестнмжн. българите в Сърбя» Христова (лектор-коректор). ТЕЛЕФОНИ: Директор РеДа?ТяРчИ компютъРе« Дизайн), Дънела

„ЯУЯРВ&Ш Л ПЕЧАТА:

1ЯЗХ 0350-8108

4 7 70*35 б X 3 0 0 41


