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Вестник на българите в Сърбия 1ървият брой излезе на 15 юни 1 I:
Дипломатическа офанзива на Сърбия 
_във връзка с косметския проблем

Хуманитарна акция на сурдулишките 
__________пчелари__________

Независимостта на Космет 

опасен прецедент
Мед за 

най-малките 

и най-възрастнитеопасен прецедент.
- Сърбия защитава леги

тимното си право, суверените
та и териториалната си ця
лост, интереса на собствените 
си граждани, включително и 
интереса на косметските ал
банци, каза президентът и 
подчерта, че в никакъв случай 
Сърбия не може да подкрепи 
разпокъсването на собствена
та си територия.

- Суверенитетът е природно 
право, от което никой не може
да се откаже, така че за нас е 
разбираемо становището на 
Сърбия, заяви словашкият 
президент Гашпаревич на съв
местна пресконференция в 
Братислава.

В сряда президентът Тадич 
разговаря с председателя на 

парламента на Словакия, която е ротираща 
във връзка с определянето на статуса на Косо- член1<а на Съвета за сигурност на ООН и учас-
во и Мвтохия сръоският президент Борис ТЗ- твз в "Бизнес (форума" оргзнизирзн от сло- Власинскиятн мед - запазена марка? 
дич направи двудневна визита в Словакия. вашкото министерство на икономиката.

Във вторник президентът Тадич се срещна 3 рамките на посещението си в Словакия 
с домакина си Иван Гашпаревич, когото за- сръбският президент положи венец на памет- 
позна със становищата на Сърбия относно наха плоча на Вук Караджич в Братислава, 
косметския проблем. Той предупреди, че не
зависимостта на Косово и Метохия би била

Президентите Борис Тадич и Иван Гашпаревич (Ф !>•><ТАНЮГ)01)10

В рамките на дипломатическата офанзива
д.ч>

Сдружението на пчеларите "Матица" в Сурдулица орга
низира в сряда хуманитарна акция, в която на най-нуждае- 
щите се съграждани дари повече от 55 килограма мед. 
Най-напред делегация на пчеларите, водена от председателя 
на сдружението Драган Николич, посети детското ведомство 
"Наша радост", където на директорката Илинка Хамович да-

Нов проект за презгранично сътрудничество България - Сърбия ри 15 кг мед за възпитаниците й.слеДтова те посетиха здрав-
1 1 1 ------------- ^ ----------------------------------*----- ———1----------- ния дом в Сурдулица където оставиха 12 кг мед за по-оързото

възстановяване на най-нуждаещите се пациенти.шумиш (На сшр. 7)

Представители на
бизнесрегионалните

центрове за подпома
гане на малки и средни
предприятия от Ниш
и Перник представиха 
в понеделник в Регио
налната стопанска ка
мара в Ниш проекта 
"Изграждане на мес
тните капацитети".

(Ни сшр. 2)

.Светислав Басара, лауреат на НИН-ов ч

Топлите априлски дни измамиха хората по заведени
ята.

И така както мъжете с чашка ракия, майките с чашка ; 
кафе си намират теми за разговор и тази малка красови- [ 
ца си е намерила компания. Рошавото куче изобщо не се 1
притеснява от многото гости по масите.

,1.7'. :Редакциятана 11 май.
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Сурдуличани са огорчени от конкурса на РРА за честотите В София подписан 

документ за жп 

граничен контрол
Общественото предприя

тие Радио Сурдулица подгот- Па Агенцията за привати
зация сме предоставили 
всички необходими докумен
ти за предстоящия процес, 
тъй като това е наше за
конно задължение. Същев
ременно силно подкрепихме 
и инициативата на Съве
тите на националните 
малцинства в Сърбия за из-

дулица Драган Радованович 
изтъква, че този колектив е 
основният носител на защи
тения

Неотдавна в София бе подписан документ за правилата 
на работа на смесената комисия на Сърбия и България, ко
ято следи прилагането на Споразумението за граничния 
контрол и процедурата за железопътния транспорт. Доку
мента подписаха шефовете на делегациите Деян Лисица, 
сръбският помощник-министър за капитални инвести
ции, и Георги Петьрначев, българският заместник-минис-

вя документация за канди-
анич-датстване за единствената ра

диочестота, обявена от Ре
публиканската 
пръсквателна агенция (РРА).

В Сурдулишка община с 
огорчение беше приет кон
курсът на РРА, с който на та
зи община с около 25 хиляди менепие на разписанията 
жители се разрешава само относно задължителната 
една радиочестота, и мито ед
на телевизионна. Огорчение
то е още по-голямо, като се

проект за трансгр 
но сътрудничерство с българ
ската община Радомир. Про
ектът "Пъ 
ледващите 
Европейската агенция за ре
конструкция (48 636 евро) и 
основната му цел е чрез ин
формиране, разбира се, на 
майчин език, да се спомогне 
за повишаването на общес
твено-икономическото и со-

радиораз-
рва крачка ог пос- 

се финансира от тър на транспорта.
В качеството на шеф на митническия отдел на жп гарата 

в Димитровград в състава па деветчленната държавна деле
гация па Сърбия бе и димитровградчаиинът Емил Петров. 
Сръбският посланик в България Данило Вучетич органи
зира прием за членовете па сръбската делегация.приватизация на електрон

ните медии, с които на Б.Д.местното самоуправление в 
мултиетиическите среди и 
в съзвучие с новата консти
туция па Сърбия да се до-

знае, че същият държавен ор
ган е разрешил не само две 
радио, но и две телевизионни пусне да имат такава ме- 
частоти за община Църна дия. За съжаление времето

изтича, а промени в зако
ните могат да правят само 
депутатите в републикан
ския парламент, който не

циално положение па роми- 
те в крайграничния район. 
Европейците изхождат от 
простата истина, че радиото 
като медия има и образова
телна мисия. Това, за съжале
ние, не го разбират подбра
ните в РРА, подчерта Радова- се учреоява и три месеца г

след изборите, казва дирек- .прави единодушен остър „юрът Радованович. Той добави, че за обезпеча-
протест до правителството и __________________________ ваие на навременна и разби-
агенцията. В протеста се нас- „ раема информация на хората
тоява агенцията да прераз- сьстав иа населението в Сур- в Кдисурски и Божишки 
гледа първоначалното си ре- ДУлишка община, поради ко- к„ай през тази година са ин- 
шение и на втората по иконо- ето ^адио Сурдулица вече с весхирани над 500 000 динара 
мически сили община в Г°ДИИИ излъчва в ефира еми- за засилване мощността на 
Пчински окръг да разреши ™и на ТРИ езика " сръбски, реХранслат0ра в Букова глава, 
поне още една радио и две те- български и ромски. Спада- който сега излъчва качествен 
левизионни честоти. При нето на сам0 една честота ог‘ сигнал, покриващ цялото 
разпределянето на честотите Раничава възможностите за Власинско плато и крайгра- 
РРА не се е съобразявала с де- развитие на мултиетаическо- ничния пояс. 
мографските и географски то радиоинформиране, с кое- 
особености на общините. В т0 се нарушават основните

Към устойчив 

икономически растежтрава, с почти десет пъти 
по-малко население.

Въпросът стигна и до мес
тния парламент, който от 
последното си заседание от- О) (От стр. 1) не иа малки и средни пред

приятия в Перник Симеон 
Илиев подчет- 
рта, че с под
крепата на ев
ропейските 
(пред) присъе
динителни 
фондове 
по-бързо ще 
постигнем ус
тойчив иконо
мически рас
теж. Предпос
тавката за това 
е да афирми- 
раме предпри- 
емачеството в 
нашите среди 
и да помогнем 

на бизнесмените от двете 
страни на границата чрез съв
местни инвестиции да стиг-

Целта на про
екта, за чиятореа- щ % 
лизация Евро- Ини 
пейската агенция ЩШ 
за реконструкция ЩЯ 
е подсигурила 65 
790 евро и по 10 ЩШ,
000 евро двете об- 
ласти, е да се по
виши нивото на 
икономическите 
субекти в Нишав- 
ски окръг и Пер
нишка област 
чрез
опознаване
свързване. За да Симеон Илиев 
се постигне това, 
ще бъде изготве
на акционна програма и съв
местна база данни, която ще 
бъде достъпна за всички биз
несмени и особено за потен-

Като изхожда от мултиет- 
ническото население и геог- 

подкрепа на искането се под- пРава на гражданите от раз- рафските особености - полуп- 
чертава мултиетническият личен национален произход. 

г Директорът на Радио Сур-
взаимноланинска и крайгранична об-

ищина с отдалечени помежду 
си селища Сурдулица е под
готвила проект за мултиетни- 
чески
център, с който ще кандидат
ства пред Европейската аге- 
ция за реконструкция и раз
витие. При условие РРА да не 
промени решението си въз
можно е Европа да отпусне 
няколко стотици хилади ев-

Сред милионерите в Сърбия 
има и босилеградчани____

радиотелевизионен

нат до продукция за трети па
зари, подчерта той. 

циалните инвеститори, каза 3 рамките на проекта ще 
директорът на Регионалния бъде организирано обучение 
център за развитие на малки за 45 предприемачи от двете 
и средни предприятия в Ниш дЪрЖави и отпечатан двуези- 
Владимир Додич. чен наръчник за бизнесмени-

Директорът на Регионал- те 
мия бизнес център за помага-

Двама богаташи 

сред много бедняци
ро, които няма да могат да се 
оползотворят.*В общината с около 9500 жители работят 

около 1550 души, средната миналогодишна 
заплата на които е 14 хиляди динара, а рабо
та чакат около 1300 лица

В. Богоев
В. С.Б.

Сред населението в икономически изостаналата Боси- 
леградска община живеят и двама милионери. Толкова ду
ши са подали заявки за данък върху дохода, който осъщес
твили през миналата година. На това ги принудили зако- 
нопредписанията, които налагат на всички, заработили 
лами над 1 141 000 динара, да подадат заявки в данъчните 
управления. В Сърбия такива заявки са подали 18 175 ду
ши.

Върната откраднатата паметна 

плоча на българската костница
край Ниш '-УЛ

7Би било много по-добре в Сърбия, следователно и в Бо
силеград, ако имаше повече заможни хора, а по-малко бед
няци. В това отношение в Босилеградско, както и в много 
други изостанали среди, има много парадокси. Данните 
показват, че в общината с около 9500 жители, работят ед
вам около 1550, а работа чакат около 1300 души. Средната 
миналогодишна заплата на работниците в общината е 14 
091 динара и е по-малка от тази на републиканско равни
ще с около осем хиляди. Не бива да се пренебрегне фактът, 
че повечето от работещите в общината са заети в организа
циите, органите и службите, които се финансират от ре
публиканския или общинския бюджет и чиито принад
лежности покачват средната стойност на заплатите. Тази 
"средняшка" стойност би била по-висока да не я влекат на
зад заплатите в рухналото стопанство. От някогашните 
стопански фирми останаха само КОБОС с около 140 работ
ници и "Автотранспорт" с 55. Средната заплата в автот
ранспортната фирма сега е около 12 хиляди динара, а кон- 
фекционерите получават едва от пет до седем хиляди.

1 В много по-тежко положение са селяните, които едвам 
свързват двата края, и безработните.

Във вторник е отново пос
тавена паметната плоча на 
българската костница на . ,•*.
Ледена стена край Ниш, ко- ШНЙР 
ято преди броени дни ван- Ва&Г! 
дали откраданали и остави- Я\ _ 
ли недалеч от паметника, с НВЬд 
цел при удобен момент да я ЦИН 
откарат и продадат за вто- 
рични суровини.

В костницата са погреба- ■ЕмрммНН 
ни тленните останки на бъл- 
гарски войници, загинали в 8 
борбите за освобождение 
на Югославия по време на I,
Втората световна война.
След договор на сръбските и
и българските власти кос- ници в Ниш постави памет- кович плочата е възобнове- 
тницата бе възобновена на плоча с текст на сръбски на от същата леярна, която 
през 2005 г., когато Инсти- и български език. я направи преди две годи-

По думите на директора 
на ведомството Миле Вел-

У-ь~

;■... 1

р

В.Б. тутьт за защита на памет- НИ.



Г&м-и и коментари
327 април 2007

По повод статията “Коментари, които дразнят”, 
“Братство”, 13. 04. 2007 г. От 1 юни в правосъдието на Сърбия

Който признае, "половината"Времето на сенчестия 

бизнес свърши!
М“ се ИСК- да реа™' нет чрез някоя оттьрсачките и да намери

то въпросът опира до любимата ми те- у
- борба срещу трафика на цигари и 

сенчестия бизнес през Цариброд. Пие- 
мото на подписалата се Соня Христова 
от Босилеград по всичко личи, че е с ца- 
рибродски почерк, защото няма логика 

от Босилеград да проявява 
ричастност към трафикантите на цига
ри през Цариброд, както и да обяснява 
детайли от кухнята на цигарения биз
нес, с който външни хора не са много на
ясно.

* Държавата и извършителят на престъпление могат да пра- 
спогодба и след като признае вината, извършителят полу

чава по-малко наказание
От 1 юни в правосъдието на Сърбия ще за

почне да се прилага нов Наказателен закон, 
който на заподозряния може да донесе 
по-малко наказание и да го пощади от дъл
готраен съдебен процес и разходи. Това може 
да стане при условие той да признае вината и 
престъплението и с прокурора да направят 
договор за санкциите. Окончателно решение 
за спогодбата между двамата взима съдът.

Ефикасна процедура
Съдията Драган Янев, който в Общинския 

съд в Сурдулица разглеж ла углавни дела, каз
ва, че тази правна клауза е превзета от англо
саксонското правосъдие, в САЩ се прилага 
от 1789 година и е приет от страна на много 
западноевропейски страни. Но за разлика от 
тези държави, в които може да се прави спо-

вят

и за ви-
сокопоставните личности, с които по ли
ния

дозрения се предоставя на съда, който взима 
окончателно решение. Тя се подава докато не 
е повдигнато обвинението или най-късно на 
първото разглеждане пред съда. За нея реша
ва извънзаседателски или заседателски съвет 
или съдия, на който случаят е доверен и това 
на закрито заседание. Тогава обезателно при
състват прокурорът, извършителят на прес
тъплението и пълномощникът му, а може да 
присъства и ощетеният с пълномощника си. 
Приемайки спогодбата, съдът взима реше
ние, с което не видоизменя размера на сан
кциите, за които са се договорили заподозря- 
ният и прокурорът, и констатира, че проку
ратурата се е отказала от повдигане на обви
нителен акт за евентуално други углавни де
ла, ако със спогодбата не са повредени права
та на ощетения.

Признанието не може 
да бъде злоупотребено

Съдът може да отхвърли предложената 
спогодба, особено ако смята, че наказанието 
не е съответно или са засегнати правата на 
ощетения. В този случай признанието на из
вършителя на престъплението няма валид
ност, а споразумението и всички други пис
мени се унищожават и не могат да се ползват 
в класическата съдебна процедура.

По жалбата решава извънзаседателски 
или заседателски съвет. Може да я отхвърли, 
ако не е подадена навреме, да я не приеме 
или да я приеме. Когато решението за прие
мане на споразумението влезе в сила, съдът 
постановява присъда, с която констатира, че 
заподозреният е виновен и му потвърждава 
санкциите от споразумението.

Съдията Янев, който пояснява, че в нашата 
съдебна система отдавна имаме присъда въз 
основа на признание, е сигурен, че спогодба
та ще бъде широко възприета и прилагана на 
практика. Той пояснява, че тя е твърде при- 
емчива за някои дела, преди всичко когато 
става дума за престъпления против имущес
твото, сигурността в движението, когато са за
сегнати правата по трудово отношение, брач
ни и семейни въпроси, свободите и правата 
на човека... Освен това прокурорът може да 
поиска от заподозряния да изпълни и иска на 
ощетения за материално обезщетение.

ма _ на човешките права сме се срещали 
и обсъждали положението на българксо- 
то малцинство в Сърбия. Човешките 
права не са само индивидуални, те са и 
колективни. А трафикът на цигари през 
границата е нарушение най-вече на пра
вата на онези, които са подложени на 
унижение или се самоунижават, прена
сяйки през границата стекове с цигари за 
целите на цигарената мафия. Ето затова 

призоваваме държавата да реагира, 
така както призоваваме и ЕС да се наме
си. За да живеят хората достойно 
шия град.

А що се касае до моята "писалка" и ра
ботата на Хелзинкския комитет, тя е 
пълно прозрачна, за което се отчитаме

някои съп-

ние
Но, както и да е, авторката от Боси

леград е подразнена от моята позиция 
без да ме опровергава в онази част, 
то опира до законите на правовата дър
жава и прилагане на същите по отноше
ние на сенчестия бизнес в Цариброд. Не
виждам в какво е проблемът, освен ако пред финансовите органи на страната, 
не в задкулисните опити на някои кръ- Издържаме се от проекти, които и досега 
гове да легализират нещо, което никъде и за в бъдеще мислим да печелим, а кои- 
по света не може да се легализира. Нап- то се отпускат по линия на авторитетни 
ротив, жестоко се наказва със санкции, международни организации, каквито са 
И тук е ролята на неправителствените и "Фонд за отворено друштво - Белград", 
правозащитни организации, да посоч- Фондация "Отворено общество" - Со- 
ват нарушенията на законите и да бъдат фия, Фонд за развитие на демокрацията 
коректив на властта. А когато и двете не във Вашингтон, Високия комисариат на 
могат да помогнат да се обърнат към ООН в Белград. Предстои ни реализация 
международните институции. Що се на проект, посветен на българския език и 
касае до Хелзинкския комитет на бълга- творчеството на поетесите от българско- 
рпте, неговата основна дейност е да за- то национално малцинство. Между дру- 
щитава човешките права (индивидуал- гото аз пиша и коментарни статии за ня- 

колективни), но и да афирмира чо- колко български вестника и съм автор на 
вешките ценности, каквито са правото пет книги (шестата ми е под печат), чий- 
на достоен живот, спазване на законите, то тираж отдавна е изчерпан. Готова съм 
афирмация на българския език, само- да помогна на всеки пишещ и занима- 
битносгта и културата на българското ващ се с правозащитна дейност мой съг- 
национално малцинство и зачитане ражданин или сънародник, стига да по- 
правата на всички граждани без оглед желае да се занимава с тази дейност, коя- 
на тяхната национална принадлежност, то обаче никак не е лесна.

В архива на Хелзинкския комитет, 
който съществува от десет години, е съх- ла - времето на сенчестия бизнес мина. 
ранена документацията за всеки, когото Трябва да се мисли за друг вид работа, 
сме защитавали или на когото по 
лични начини сме помагали. Ако

в на-
коя-

на-

Освен тази клауза, новият Наказа
телен закон предвижда и други нови
ни: следствието провежда прокурор, 
а не съдия- следовател, средства за 
водене на углавната процедура, кога
то тя се прекрати или последва при
съда, с която заподозряният се осво
бождава, вече не подсигурява съдът, 
а прокуратурата. Когато по жалба 
се анулира присъда на първостепенния 
съд, второстепенната съдебна ин
станция ще вземе решение за ново 
разглеждане пред първостепенната, 
но пред нов съдебен съвет или друг съ
дия. Когато пък два пъти е анулирана 
присъда на първостепенния съд, вто
ростепенният сам ще постанови при
съда.

ни и

годба за всяко престъпление, в Сърбия тя ще 
е възможна само за престъпления, за които е 
предвидено наказание до десет години зат
вор. Той казва, че целта на спогодбата е про
цедурата да стане по-проста и по-ефикасна, 
но при условие да не е на ущръб на заподоз
ряния и на ощетения. На заподозряния може 
да донесе по-малко наказание, а когато е за
подозрян за повече престъпления, той може 
да бъде освободен за някои от тях и да бъде 
пощаден от дълготраен спор и големи раз
носки. Спогодбата между прокурора и запо-

А за онези, които не знаят, бих добави-

> раз- която при всички случаи оттук нататък 
(Гоня ще е в синхрон със закона и международ- 

Христова наиситна е от Босилеград, мо- ните норми на поведение. А там сълзли- 
же да вземе "Бюлетините" на КИЦ и в вите фрази от типа "водата е до брадата" 
тях да прочете нещо повече за нашата и "коремите, които вият" нямат никакво 
дейност и особено в онази част, която се значение.

С уважениеотнася до годишните доклади за човеш
ките права на българското национално 
малцинство. Може да влезе и в Интер- Зденка Тодорова

171ецата на голооточани говорят - Велимир Пейчев

"Баща ми е лежал и при едните 

и при другите"
#

ца, а след две години па ГолиСлед завръщане от 
фронта, отива на курс за 
счетоводител, след това за 
инструктор за формиране 
на селскостопански трудо
ви кооперации. Създава 
кооперации в Смиловци, 
Изатовци, Градинье... И на 
13 март 1951 го, 
запно го арестуват.
По каво обвинение?

Класическо за всички от 
тези краища: минаване на 
границата и шпионаж в 
полза на 
Б ъ л г а- 

рия. По време на съдеб
ния процес той оповерга- 
ва тези твърдения, под
крепяйки ти спротоколи 
от заседания на коопера
цията. Да, ама не! Съдеб
ният състав се дотоваря 
ма място и казва: да, ти 
тогава меси минавал гра
ницата, но те точно тога
ва са идвали при теб! От 
затвора в Ниш го изпра
щат в Сремска Митрови-

Каква е била съдбата на 
хората край границата в 
размирните и разделни 
времена, каквото е време
то на ИБ, модке би 
най-добре показва случи
лото се с Кирил Пейчев 
от с. Градинье. За него 
разказва синът му Вели
мир - Мими.

"Войната през 1941 заварва 
баща ми в Косовска Митровица 
като войник-запасняк. Там то 
пленяват германците, 
бълтарин след двумесечно плен- 
мичество го пускат. Връща се той в селото 
си и какво сгава...по еди коя си случка ня
кой докладва на българи те, които са тук, че 
Кирил е сърбофил. Гова става причина 
българите да го интернират в село Елеш
ница в околността на днешен I Гравец. Гам 
работи на кариера девет месеца. "Хваща" 
губерколоза и се връща в Градинье, където 
се излекувал. През 1944 г. Кирил с българ
ската Отечественофронтовска армия ми
нава през Югославия и стига до Австрия. 
Йотова време получава и медал с лика на 
Сталин и медал за храброст.

оток. Преди това в затвора не е 
изтезаван, обаче на "оток мина
ва през всичките тормози, през
които са минали хората, стигна
ли дотам.

Кирил е осъден на десет годи
ни, а е лежал непълни осем. 
Интересното е, че когато бил осъ
ден, бил конфискуван всичкият

Кирил Пейчев (клекналия в среда ма) 
като интерниран в с. Елен/ница в България

на ВМе-ЛИ»

му имот.
В ареста остава до ноеври 1958 

година, когато го помилват. Успява да се 
настани на работа през 1961 година в ме
талния цех на ГИД но след известно време

напуска работа и с още един съдружник 
формират "Металац", който и днес рабо
ти.'Белим ир 11 ей че в, 

Кирилно като Като син на голооточанин ти 
имал ли си проблеми?През 1960 година се опитаха да ме застрелят, 

твърди Мими. На Нова година подготвихме прог
рама, беше весело и след това идва един ефрейтор 
от границата и иска да ме води някъде. Цялото 
село ме защитаваше. Отиват при командващия да 
докладват и той веднага пита убиха ли го‘Г' Това 
само по себе си говори, че е трябвало да се разиг
рае “моето бягство ” през границата, по време на 
което да бъда убит. А всичко заради малка “лю
бовна афера" с една тукашна. Два дни след случка
та тя и сестра й са препратени и настанени на 
работа в Нови Сад.

"Още как. Обещават ми навсякъде ра
бота, но никъде не ме прибират. Обещаха 
на баща ми, че ще ме настанят на работа в 
новопостроената бензиностанция в града, 

"Свобода". После ми казаха че не 
ставам, защото ще издавам държавни тап
ии!?!"

Велимир не е подал иск за реабилита
ция на покойния си баща. Счита, че гова 
трябва да направи държавата 
"както реабилитира четниците".

гази до

за всички

А.Т.
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На 30 а прил във ВашингтонНа 10 и 11 юни

Ьуш ще посети 

България Случаят < българските 

медици на най-високо 

равнище
По покана на президента Георги 

Първанов, на 10 и 11 юни официално 
посещение в България ще направи 
президентът на САЩ Джордж Буш, 
придружен от съпругата си Лора Буш. 
Това съобщи прессекретариатът на 
българския държавен глава.

В програмата на визитата, освен раз
говори с българския президент, е 
включена и среща с министър-предсе
дателя Сергей Станишев, се посочва в 
съобщението.

Случаят с българските медици в Либия ще бъде съдията изтъкна, че това е последното отлагане па 
обсъден на най-високо равнище между ЕС и САЩ на делото. Пред българските медии сестрите казаха, че 
30 април във Вашингтон, каза пред журналисти бъл- са притеснени от възобновеното изпълняване на 
гарският външен министър Ивайло Калфин. Той смъртни приет,ди в затвора "Джудейда", където те са 
участва в Люксембург в заседанието на Съвета по об- затворени. Сестрите уточниха, че през миналата сед- 
щи въпроси и външни отношения ма ЕС. На заседаи- мица лично са чули изстрелите от изпълнението на 
ието министрите са приели позиция, свързана със три смъртни приет,ди. 
срещата. В пея са включени основни въпроси за сът
рудничеството между Съюза и САЩ, както и текст за 
Либия и медицинските сестри. В него се потвържда
ва ангажимента на ЕС и САЩ да работят по случая.
Изразява се съчувствие към заразените със СП 
деца в Либия, но и мнение, че случаят трябва да 

Проектът "Да популяризираме Бълга- приключи, каза Калфин. Той е обсъдил въпроса за 
рия: създаване на устойчива заетост чрез медицинските сестри с еврокомисаря по външните
популяризиране на българската природа, отношения Бенита Фереро-Валднер. Говорихме по „ ,
история, култура и традиции" беше пред- това' което се прави в ЕС. В близко време се подготвя на ооластната дирекция Поли-
ставен в БТА от "Камея Дизайн" ООД Цел- многостранна среща с участието на Либия, посочи ция (°4П)в Хасково откриха и иззеха 17 незакон-
та е да се намерят и обучат 20 мотивирани Кал$ин- "истолета М1М1-2003 в лек автомо-
млади хора до 29-годишна възраст, които да * У?Равляван °т шведски гражданин. Провер-
се включат в разработването на всички бъ- Делото за клевета, заведено срещу петте българ- ката е оила извършена на ГКПП Капитан Андре-
дещи идеи, свързани с популяризирането ски медицински сестри, бе отложено за 29 април. На ево ПР5 влизане на транспортното средство от Ту- 
на страната. С помощта на програма ФАР и заседанието на съда в Триполи бе съобщено, че към ДТ* уТова на БТА от пресцентъра на
на Министерството на труда и социалната ищците до момента се присъединяват нови, което ОДП-Хасково. Заедно с 48-годишния шофьор пъ-
политика ще може да се разшири екипът ■ означава, че те могат да станат общо шестима. тУвал още един шведски гражданин - 19-годишен
на сайта 5ее Му Ви1§апа. Общият размер на техните искове е около 30 милио- млаАеж. Срещу двамата нарушители е образува-

1 на либийски динара. Преди да съобщи новата дата,

Да популяризираме 
страната

Заловени незаконно 
пренасяни 17 
пистолета

ин

но досъдеоно производство.
,

ггХр<ш-пштн1ж Овети 1«1шр$
От много нашенци съм чувал, че когато се качвали по най-високите върхове на 
Руй, Видлич и Стара планина, а времето било ясно, виждали отблясъците 
реч. "Златна църква" в София... Вероятно са прави, защото по въздушна линия от 
позлатените кубета на храм-паметника "Свети Александър Невски" до нашите 
краища я има, я няма 50-ина км. А тези позлатени кубета се издигат в центъра на 
София като символ на възродената българска държава и признатленост към рус
кия народ.

на т. на-

Този път ще запознаем накрат
ко читателите ни с историята 
на храма, която е много 
дълга и твърде интерес
на... ш

%I
Идеята за построява- 

нето на храма се родила I“ 
на 13 април 1879 г. ['

На 19 февруари 1881 г. И 
по повод годишнината I 
от подписването на Сан- В 
стефанския мирен дого- \ 
вор княз Александър I из
дал прокламация, в която 
приканил всички българи да 
дадат своята лепта за строежа на 
храма, "който ще бъде и паметник на 
признателност на българския народ
към Царя Освободител". След 42-годишно протака

на 19 февруари 1882 г. тържестве- не (от полагането на 
но бил положен основният камък на

то през годините стана естествен цен
тър на църковния и обществен живот 
в България. Дори може свободно да 
се каже и емблема на София.

Свети Александър Невски
Свети Александър Невски е руски 

национален герой и светец, а импера
тор Алекссандър II го имал за свой

попречили реализацията на
целта.

покровител. През 1236 г. самият 
Александър станал Новогородски 
княз. През 1240 г. на кръстоносен по- 

Особеният статут на храм-памет- ход срещу Новогород търгнала мно- 
ника позволявал в него да се извър- гобройна шведска войска. Решително 

само богослужения. Изключе- сражение станало на река Нева, къде- 
ния правят само няколко по-важни то младият княз Александър постиг- 
събития: на 31 октомври 1930 г. в цър- нал бляскава победа. Оттам дошло и 

бил благословен бракът на цар прозвището му - Невски. Преди да 
Борис III с царица Йоана; в края на ав
густ 1943 г. било изложено за покло-

основ-
камък), едва през есента 

оъдещия храм-паметник. Престиж- 1924 г. се пристъпило към 
мото здание било построено през тържествено освещаване на "Златна- 
следващите осем години.

През април 1911 г. на най-извес
тните тогава български и руски худ
ожници била възложена художестве

ния

та църква".
шват

Криптата
Историята па създаването й е не 
по-малко интересна. Първоначал
ната идея била подземието 
храм-паметника “Св. Александър 
Невски” да се използва за у сипал- 
ница (т.е. гробница). След

_ = настъпило пълно затишие. През
Освещаването на храма било пред- 1964 г. започнал основен ремонт на 

видено да стане на 2 август 1912 г., в подземното помещение, 
деня на честването на 25-годишния през 1965 г. била открита “посто- 
юбилей от възцаряването на Ферди- янната изложба на античното и

старобългарското изкуство”. Тук 
всеки ден покрай другите могат да 
се видят и няколко икони, донесени 
от Погановския манастир.

мата украса на храма.
12-те камбани с общо тегло 25 тона 

били изляти в "колоколо-литейния" 
завод в Москва.

квата
почине, пожелал да приеме мона
шески постриг. Православната цър- 

нение тялото на покойния цар Борис ква празнува паметта му на 23 ноем- 
III; през май 1953 г. е извършена ин- ври, а пренасянето на светите му мо- 
тронизацията на патриарх Кирил, щи - на 30 август.
През есента на 1998 г. в храма се про- В днешно време всеки ден София се 
веде и Всеправославен събор, а на 10 оглася от мелодичния звън на камба- 
октомври 1998 г. е получена частица ните на патриаршеския храм-памет- 
от светите мощи на св. Александър ник "Св. Александър Невски", който 
Невски. е един от най-посещаваните не само в

Днес вече храм-паметникът "Св. българската столица, а изобщо в цяла 
Александър Невски" (най-големият в Българ 
България) е един действащ храм, кой-

на

Освещаване това

в което

нанд. Обаче трите последователни 
войни (Балканската, Междусъюзни
ческата и Първата световна), 
България водила от 1912 до 1918 г.,

които мя.
Т. Петров
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Среща на политически партии и НП0 Със средства от НИП

ЙЗ ногоюр 31 р||И|1И Сирите хоро ще получат ней
За реализацията на проекта, който ще приключи до края на годината, 
ще бъдат отпуснати 30 милиона динара от Националния инвестицио
нен план

Слободан Лалович, минис
тър на труда, трудоустроява
нето и социалната политика,
Владимир Захариев, кмет на 
Босилеградска община, и Пе
тър Митрев, директор на 
Центъра за социални грижи в 
Босилеград, миналата седми
ца в Белград сключиха дого
вор за реконструкция на 
обекта на старата болница в 
Босилеград, който ще бъде 
приспособен за старчески 
дом с капацитет 50 легла. За 
реализацията на този проект, 
който ще приключи до края 
на годината, Министерството 
на труда, трудоустрояването 
и социалната политика ще 
отпусне 30 милиона динара 
от Националния инвестици
онен план.

- Благодарение на голяма
та ангажираност на Живко 
Стоилков, строителен инже
нер в общинското управле
ние, и на нашенеца Деян Ива
нов, архитект от Скопие, още 
миналата година общината 
изготви проект за рекон
струкция на старата болница 
и го предостави на министер
ството, което прояви голямо 
разбирателство и го включи в 
НИП, изтъкна Владимир За
хариев.

С предвидените 30 милио
на динара ще се извърши ця
лостна реконструкция на 
сградата на старата болница, 
която е построена през далеч-

И на пета
та поредна 
среща
челните хо
ра на поли
тическите 
партии и на 
неправител- 
ствените ор- 
ганизации в Г.Т 
Босилеград й? 
не се стигна » _
до договор 
за приемане 
на обща дек-
ларация за '
взаимно сът- г г -- 
рудничество
в решаването на основните проб- сътрудник на държавната сигур- 
леми на гражданите и създаване- ност 11 затова не иска в деклараци- 
то на по-добри условия за всее- ята Да бъдат включени констата- 
транно икономическо, полити- циите на ДСБ за МВР и за дър- 
ческо и културно развитие на об- жавната сигурност. След думите 
щината. на Димитров, по-голяма част от

Въз основа на договора от чет- участниците започнаха да напус- 
въртата среща, няколко дни пре- кат заседанието и то беше прекъс- 
ди петото заседание на всички нато без договор за нова среща, 
партии и организации от кмет- Съществуват ли поне мини-

№1на

Т. »

х
>

Старата болница, в която ще бъде поместен домът

пата 1927 година, а вече 20 го- бъде построена и ограда око- 
дини не се ползва. Покрай ре- ло обекта. Очаква се наскоро 
монтирането на стените и министерството да обяви 
покрива, проектът включва и публичен търг за фирма, коя- 
уреждане на вътрешната част то да бъде извършител на ра
на обекта. На двата етажа ще ботите, 
се адаптират и обзаведат об
що 14 стаи за пребиваване, вижда Домът за стари в Боси- 
както и ТВ зала, помещения леград да бъде в състава на 
за физикална терапия, кухня, Общинския център за соци- 
столова, офиси за заетите, ални грижи, а средства за ра- 
складове за храна и др. Всич- ботата му да се подсигуряват 
ките помещения, в които ще от републиканския бюджет, 
бъдат настанени хора - пет с От своя страна общината 
по две, седем с по четири и трябва да обезпечи всички 
две с по шест легла, ще имат необходими разрешения за 
отделни санитарни възели и провеждане на строителните 
телефони. Планирана е и ця- работи и доколкото се окаже 
лостна реконструкция на во- нужно да подсигури допъл- 
допроводната, канализаци- нителни средства за рекон- 
онната и електромрежата, струкция и обзавеждане на 
монтиране на отделна систе- обекта, 
ма за парно отопление, а ще

ството беше изпратен нов проек- мални шансове да се преодолеят 
тодокумент за декларация. Заед- партийните и лични интереси и 
но с новата проектодекларацпя, Да се стигне до общ консензус за 
на срещата беше разисквана и та- взаимно сътрудничество между 
зи на ДСБ. Въпреки че по някои политическите партии в Босилег- 
въпроси двата проектодокумента РаД; Представителите на ДСБ и 
почти не се различават, основни- на КИЦ изтъкват, че всички, кон
те разминавания станаха във то искат, могат да подпишат дек- 
връзка с образованието и инфор- ларацията на ДСБ до края на ме- 
мирането на майчин български сеца, след което тя ще бъде изпра- 
език, както и за работата на орга- тена до държавните институции в 
ните на МВР и на държавната си- Белград и София, както и до 
гурност. Докато в декларацията Европейския съюз. От друга стра

на кметът Владимир Захариев ка-

Сключеният договор пред

на ДСБ решаването на тези въп
роси е посочено като особено за/ че всички партии и неправи- 
важно за създаването на необхо- телствени организации, на които

оъдещето на Босилеградско им е 
по-важно от политическите идими условия за нормално всес

транно развитие на общината, в 
проектодокумента на кметството личните им интереси, нека да за- 
те въобще не са включени. повядат в кметството^на разгово-

В края на заседанието Дими- РИ> чРез които да доолижат ста- 
тър А. Димитров, който не беше новищата си и заедно да сключат 
пряк участник в срещата, обвини ооща декларация. 11.АЛ .
кмета Владимир Захариев, че е П.Л.Р.

Животновъдите в Лисински район са изправени пред сериозни проблеми Писма е-*

Вълци колят овцете (Не)плащането на ТВ такса като повод

И безплатното 

ще струва 

много

ла Ябуче са пострадали шест ов
це, а по_ две на съселяните му 
Славчо Йорданов от Кумичини 
и Димитър Стайков от махала 
Расцепеница, както и на Боян Ве
линов от Долна Ръжана, махала 
Йованови, и на Драган Йорданов 
от долноръжапската махала Ми- 
шалкини. Жертва на вълчите 
атаки в Горна Лисина е станало и 
едно прасе на Симеон Янчев от 
махала Колище.

Понеже животновъдите не са

хищници, и те свободно 
се доближават до къщи- 

, те. Затова животновъ- 
дите са принудени зор- 

' ко да пазят стадата си и 
да не се отдалечават от 
тях. Братът на Стоичко, 
Манол, казва, че когаго 
изкарва овцете си на па
ша, постоянно пука пи- 
ратки, за да разкарва 
хищниците. Ноте, казва 
той, като че ли не се 
страхуват и дебнат мо
мента да атакуват стада
та.

Освен в Долна Лисина, през 
последните няколко седмици 
вълците са нанесли вреди и па 
животновъдите в Горна Лисина 
и Долна Ръжана. На Славчо 
Илиев в горполисипската

Ловците Бошко Божилов и 
Славчо Илиев от Горка Лиси
ци през уикенда успяла да уби
ят една вълчица е тегло около 
60 килограма. Божилов пи 
ратаю, че след като през ми- 
нилата седмица вълци заклали 
шест овце па Илиев, те три 
нощи непрекъснато дебнали 
пред обори на Илиев и упори
тостта им накрая дала резул
тат.

Животновъдите 
от Лисински ра
йон са изпра 
пред
как да защитят 
стадата си от въл
ци, които през ■ -м '4ЯЯКГ" 
последните десе- I
ТИНа ДНИ В ТОЗИ
район удавили I [4^
тридесетина овце. 1 *-

- Вълците сво- I 
болно слизат дори Щ 
до махалите 
просто не знаем 
как да се защитим 
от тях, казва 1 
от Долна Лисина, махала Леска, 
на когото през миналата седми
ца вълци по сред ден удавили 6 
овце наблизо до къщата му. - 
Освен моите шест, през послед
ните десетина дни в пашата ма
хала вълци заклаха още три овце 
- две на Раде Стоянов и една па 
Стефан Илиев, а неотдавна и три 
в махала Габриче - две на Томис- 
лав Алексов и една на Раде Или
ев, посочи той.

Планинските села в Босилег
радско все повече обезлюдяват и 
имотите зарастват в тръни и 
храсталаци, което представлява 
убежище за вълците и другите

вени \{.проолема
:<л

гЧ А- "

Няколко пъти досега вестник "Братство" пре
даде обещанията на кмета на Босилеградска об
щина, че доколкото РТС заведе дела срещу хора
та в общината, които не плащат ТВ таксата, об
щината ще им окаже безплатна защита. Факт е, 
че (не)изграждането па ретранслатора па Църно- 
ок продължава с години, че сигналите на РТС не 
се хващат в пад 30 местни общности и че след като 
ръководството на РТС "изпъди" ТВ журнала па 
български език, нашето малцинство няма прог
рама на майчин език. Искам обаче да попитам 
дали обещаната от В.З. (Владимир Захариев) за
щита наистина ще бъде безплатна за хората, като 
се има предвид, че ще трябва да се обжалят 4200 
до 4500 решения, да бъдат дадени толкова пълно
мощия на адвокат, да бъде извършен контр

и ТВ сигнали... Като се 
че за всичко топа трябват пари, 
безплатна защита" да бъде скъпо

в състояние сами да се справят с 
вълчите нашествия, те смятат, че 

"Сокол"
Стоичко Стоичков

ловното дружество 
трябва да организира една 
по-мащабна хайка за вълци. 
Ефтим Митов, председател па 
босилеградското ловното дру
жество, казва, че от Съюза на 
ловците ма Сърбия са забранили 
организирането па хайки за 
ци, така че и те нямат правото да 
ги организират. По думите му, 
животновъдите могат да избиват

Стоичко Стоичков

маха-
въл-

ол къ
де има, т.е. няма радио 
има предвид, 
ма ли тази " 
платена!?

Остава ми да вярвам, че проблемът може да се 
реши само при условие да бъде пуснат в действие 
ретранслаторът па Църпоок и ТВ журналът да се 
върне в програмата па РТС.

ПЯ-
вълци, когато те представляват 
опасност за стадата им. Тогава за 
всеки убит хищник ще получат 
парични награди от по 4 хиляди 
динара. Две хиляди от тази сума 
осигурява ловното дружество, а 
другите две общината. Владимир Стоименов 

БосилеградП.Л.Р.
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Производството 

в "Интертекст"
^започва след 1 май

Кога ще продължи 

реконструкцията 

на църквата?

;
щ .□

Когато преди години за- гг,.' 
почна реконструкцията на 
църквата "Рожденство Бого
родично" в Димитровград и 
вярващи и невярващи поз
дравиха идеята и мнозина 
дадоха скромен принос за 
цедта. Отвън на църквата бе 
сдожена нова мазидка както 
и нов покрив, нова дамарина 
на кубето и камбанарията.
Сдед известно време бяха 
подменени и вратите.

В-ьпреки плановете цър
квата да се възстанови и от
вътре и да се сдожи мрамор
на настилка на пода, всичко 
си остана по старому. Докол- 
кото ни е известно, при сла- 
гането па мраморните плочи 
на пода в Градската галерия, определено количество от тях 
е било предназначено и за пода в църквата. Какво стана с 
този мрамор и защо не започва вътрешната поправка на 
църквата не е ясно. На няколко места мазилката е паднала. 
Беше паднала и част от дървените стълби към камбанари
ята, но те са "прикърпени". Ако в плановете за развитие на 
туризъма в общината фигурира и черквата с изключител
ния резбован иконостас, то поправката не би трябвало по
вече да се бави.

ГЛ'
*\

Помощник-директорът 
Тодор Георгиев

Помощник-директорът 
димитровградското конфек 
ционно
"Интертекст" ДОО Тодор Ге
оргиев каза, че производство
то официално ще започне 
след първомайските празни
ци. В момента се провежда 
обучение на работниците. На 
работа са настанени 127 
ши, от които 117 са ангажира
ни в производствения про
цес. Георгиев каза, че работ
ниците проявяват извънред
на дисциплина.

Във възстановяването на 
фирмата и за на нови машини и съоръже- ®и трябвало да нарастне до 400.

Проблеми с производствените материали 
ро, прецени Георгиев и припомни, че до и пласмента на продукцията не се очакват, 
края на следващата година броят на заетите Д-

предприятие

ду-

Производственият чех

ння досега са вложени около 500 хиляди ев-

А.Т.

Електроразпределителното 

подменя електромерите
В Дома за стари и пенсионери

Свободни места 

почти нямаТези дни електроразпреде- кона за енергетиката и ние от отнася до така наречената
потребителите превземаме мерна група (това което е на 

Димитровград доставя на цялостно мерната група - таблото) и втората част е за 
потребителите договори за електромера, часовника и сь- кабела от стълба до електро- 
подмяна на електромерите. В пътващите ги уреди на табло- мера. В момента ние не сме 
договорите пише, че е без- то. Целта не е просто да сме- готови, просто нямаме толко- 
платно, но този факт у граж-

лителното предприятие

Р4електромери, ва материал да сменявам и 
даните предизвиква опреде- Най-напред ще сменим елек- кабелите, и тази част потре- 
лено съмнение. По този по- тромерите, които са развале- бителите не трябва да под- 
вод потърсихме отговор от ни, които не измерват пра- писват." 
ръководителя на електрораз- вилно израходвания ток, и 
пределителното 
ровград Милисав Рангелов.

ним всички

Доколкото потребителят 
Димит- уредите, които са с изминал не подпише предложения 

срок на редовна профилакти- договор, в случай на повреда 
В момента на частните пот- ка. Аз съветвам на потребите- сам трябва да плаща поправ- 

ребители предлагаме догово- лите да подпишат предложе- ките. 
ри за подмяна на електроме- ния договор. Договорът се 
рите. Това е в унисон със За- състои от две части-едната се

клуба натекла вода. Съюзът ще подари на 
клуба и един компютър.

Благодарение на финансовата подкрепа на 
местната хлебопекарска фирма "Оги", клу- 
бът неотдавна отпечата 1200 нови ОББ кар- 

Изпълнителният^съвет на Съюза на радио- ХИЧКИр у0й се готви да купи и нова радиостаи- 
люоителите на Съроия е взел решение да от- ция за вълии ох средства, които ще по
дели средства за поправка на КТ и УКТ стан- лучи от общинския бюджет. Драгиша Тодо- тоящем пребивават 91 лица, ните) - 25. Най-много са кли- 
циите на клуоа в Димитровград, сподели рОВ сподели, че тази година клубът би тряб- а място има за още четирима ентите от Бабушнишка об- 
т^АДра^щнаВ<Тодо[юва^^''пригюмни*6^ вало^ получи поне 160 хиляди динара бюд- души. Независимите клиен- щина - 25, след това от Ди-

жетни средства. ти (могат сами да се движат) митровград и Пирот по 24, от
са най-многобройни - 48, по- Бела паланка - 10 и др. Две 
лузависимите (нуждаят се от трети от клиентите са жени.

Цената за пребиваването в 
дома за независимите клиен
ти е 15 239, за полузависими- 
те - 15 874, а за зависимите - 
20 887 динара.

Помощ за клуба на 

радиолюбителите
В димитровградския Дом помощ при движението) са 

за стари и пенсионери понас- 18, а зависимите (неподвиж-

станциите са страдали миналото лято, когато 
по време на пороен дъжд в помещението на Б. Д.

V I)рои
От откриването на ведом

ството досега в него са преби
вавали общо 728 души.

Понастоящем в Старчес
кия дом работят 31 души, 10 
от които са медицински сес
три. Лекари идват от време

Тези дни жителите на Димитров- логия Биляна Рангелова сподели, 
градския квартал "Керемиджий- че след поставянето на контейнери- 
ница организираха акция по пре- те в "Керемиджийница" територи- 
махване на дивите сметища. Акци- ята на града изцяло е обхваната с 
ята подкрепиха компетентните об- организирано събиране и изкарва- 
щински служби и "Комуналац". В не на сметта. Затова занапред ще 
квартала са поставени 4 контейне- бъдат глобявани жителите на този 
ра и табло, което предупреждава 
да не се изхвърля смет извън тях.

Общинският инспектор
квартал, които извърлят сметта вън 
от предвидените за това места. на време, въз основа на склю

чени трудови договори.по еко- Б.Д.
Б. Д
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Половин век на Селскостопанско-лесничейското училище 
“Йосиф Панчич”в Сурдулица Мед за най-малките 

и най-възрастнитеИзминатият път е основа 

за солидно бъдеще
(От стр. 1) количество мел като ненадмина

та храна и лекарство, ще бъде из- 
Сурдулишките пчелари посе- ползвано най-целесъобразно, 

тиха и Специалната болница за С организирането на най-раз- 
белодробни заболявалия, както и лични семинари и кръгли маси, 
Старческия дом, където за леку- на които гостуват видни специа- 
ващите се в това 
ведомство и за 
настанените в ге- 
ронтолошката 
институция да
риха по 10 кг ви
сококачествен 
власински мед.

Дружеството 
на пчеларите 
"Матица" в Сур- 
дулица е учреде
но през 1985 го
дина. Историята 
му обаче е много 
по-дълга. Първо 
такова дружес
тво в този град е 
регистрирано 
през далечната 
934 година. В 

него сега члену
ват 84 пчелари,
които разпола- „
гат с около 2000 Председателя?п на дружество Матица 
пчелни семей- Драган Николич

Миналата седмица колективът на 
Средното селскостопанско-лесничей- 
ско училище "Йосиф Панчич" в Сур- 
дулица отбеляза полувековен юбилей 
от откриването си. Тържествата за
почнаха в сряда, когато бяха играни 
финалните ученически срещи по ре
дица спортни дисциплини - футбол, 
волейбол, тенис на маса и

• ■ » Щ-Ш
? ~ ~ 

лшахмат, а в 
четвъртък се проведоха традиционно
то съревнование по правене на икеба- 
ни и изложба на Iпородисти кучета.

В рамките на празненствата, 
тък се проведе среща на първия ви
пуск на това училище - постъпили 
1957-а и завършили през 1961 година. 

- Юбилейната

в пе-
1*г?к

годишнина от от
криването на нашето учулуще посре- 

смесени чувства, каза
най-добрият ученик на випуска Дра- , „ п
голюб Станоевич от Своге. Радвай се, Рвиджемович:
че училището ни устоя цели пет десе- ^е откРием иова специалност

1

ща ме със .1

се проведе тържествено събрание, на Изхождайки от изключително благоприятните условия за раз- 
което бе представен видеоматериал витие на този вид отрасъл - незамърсената природа, ненадмина
та историята на училището и изпъл- тото богатаство по отнишение на лечебните билки и изобщо 
нена подбрана културно-литературна разнообразието на флората, сурдулишките р.чс.ч*ри изразяват 

г ... 'Г г /г . готовност да установят взаимно-изгодно сътрудничество и с
българските си колеги от общините Трън и Радомир. Целта им е 
заедно с колегите си от другата страна на границата да провъз- 

В поздравителната си реч директо- гласят власинския мед за запазена марка, която да намери своя 
рът на училището Любиша Рандже- пласмент на взискателния европейски пазар, тъй като от нача- 
г : лото на годината България е пълноправна членка на ЕС. За цел

та е сформиран експертен екип, който да подготви проект за 
линия за хомогенизация и опаковка на меда, маркетингова стра
тегия и студия за устойчив икономически растеж.

програма, в която участваха членове 
на различните секции.

лович изтъкна своя оптимизъм относ
но перспективите на колектива.

- Вярно е, че с провала на някогаш
ните агропромишлени комбинати 
понамаля интересът към специалнос- ства. От повторното си учредава- листи за пчеларство и апитера- 
тта селскостопански техници. Но ние не преди около 22 години пчела- пия от страната и чужбина, Лру-

а рите в тази община ежегодно ор- жеството на пчеларите "Матица"
Сурдулица обезпечава на члене седим с прекръстени ръце, 

най-сериозно се готвим за откриване
то на една иова специалност - техници 
за органично селскостопанско произ
водство. Разполагаме с идеални усло
вия за такава продукция - незамърсе- посетени от пчеларите, най-сър- сътрудничество с колегите от Бо-

дечно благодариха за ценната по- силеград и Църна трава. 
мощ като обещаха, че подареното

ганизират хуманитарни акции за 
подпомагане на съгражданите си, новете си безплатно обучение и 
които най-много се нуждаят от лекуване на пчелните семейства 
тяхната помощ. Ръководителите от вароя. Това дружество има ус- 
на всичките четири ведомства, тановено дългогодишно успешноТе изписаха първи ше сп/рапици на летописа на училището

тилетия, давайки неоценим принос за _ 
развитието па селското стопанство и 
горското дело не само в Сурдулишки 
край и Република Сърбия, но в почти 
всички републики
Югославия, тъй като имахме съучеии- |
ци от Словения до Македония и от 
Черна гора до Войводипа. Радва ми, че А
заварваме едно модерно училище със ; , ^лЛ 
съвременно оборудени кабинети и '-уур. 
млад, амбицизен преподавателски 
колектив, който ще съумее да разкрие г. 
стабилни перспективи за ведомство- 
то. Същевременно изпитваме и тъга, 
понеже много наши преподаватели и 
съученици вече не са с нас, каза той. дебмя 

Изпълнилите първите страници от |ж|< 
летописа на Средното селскостопап- ЧвшМ

"Йосиф ЩЙЙ 
почит НВ

. .11. В. С. Б.

Симпозиум на Власина
на тогавашна ш Обекти в съзвучие 

с околната среда04
V,'0

у В началото на тази седмица на Власина се проведе тридневен сим
позиум на тема "Екологически урбани модели Власина 2007". Симпо
зиума, в който участваха известни архитекти, дизайнери и художни
ци - живописци и скулптори от Белград, Ниш и други градове в стра
ната, се ръководеше от Сузана Станкович Алексич, архитект по пей
заж от Сурдулица. Разработвани бяха различни модели на бъдещите 
туристически обекти, хармонизиращи с прекрасната околна среда.

Мероприятието се проведе в организация на Общинската скуп
щина в Сурдулица с подкрепата на Камарата на инженерите и Сдру
жението на художниците по приложно изкуство в Сърбия. Дм.

Г щшсV- :•/ •

Лшшг п ш
7ч.

ско-лесничейско училище 
Панчич" в Сурдулица с особена 
си спомниха за основателя и пр'Ьв ди- / 7раюникаша с Вособено важна за бъдещите техници

на почва, чисти води и въздух, далеч от авто
магистралите. Затова съм уверен, 
наши възпитаници първи в страната ще за
почнат организирано да 
ва земеделие. Всички ние искаме час по-ско- 
ро да се включим в общоевропейското семей- (=у 
ство ма народите. Най-голяма полза от това (тг] 
несъмнено ще имат нашите земеделци, кате- \'-Д

0През изминалия половин век в 
училището “Йосиф Панчич са се и?У ~ 
навали следните специалности: средни 
селскостопански техници за упривляв 
не с планински имения, за ерозия и 
лиорация, скотовъдство, овощарство, 
за поддържане и експлоатация "“ кори
те, за дървообработване, за Х0Рт“ У 
тура, ветеринарни техници, за У^Р 
ляване със селскостопанска механи 
ция, както и счетоводи
тели и търговци.__________[}(, повод полувековпия

юбилей на Селскостопан-
ректор Иован Пегрович и еди- ско.леСпичейското учи- 
чодупигоподкрепиха идеята в “Йосиф Панчич” в
двора на училището да му се Сурдулица беше предста- 
човдигне паметник. вена монографията “50

По случай полувековпия години съществуване” на 
юбилей в петък вечерта в Цен
търа за култура в Сурдулица

че именно

се занимават стако-

0горичпо заяви Рапджелович.
По случай юбилея на заслужили лица, ин

ституции и ведомства, както и ^ 
на сегашни и пенсионирали Ц; 
се членове на колектива, ди- ^ 
ректорът Любиша Ранджело- р. 
пич връчи благодарствени кН 
грамоти. |0

§В. Богове
ведомството.
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Премиера на театъра "Христо Ботев"__________________

^Д-р” на професионално ниво
Документални филми 

в Димитровград
В димитровградския Цен- ленд. 

гьр за култура вчера започна В събота вечерта любители- 
малък филмов фестивал, кой- те на документалните филми 
то ще приключи в неделя, ще имат възможност да гле- 
Става дума за прожекция на дат филма "Въстанието 
четири документални филма, Фавела". Той е щатско-бра- 
които неотдавна бяха предста- зилска копродукция, а са го 
вени на белградския филмов режисирали Джеф Цимба- 
фестивал "Свободна зона", лист и Мет Мокари. Говори за 
чийто организатор е Култур- насилието, наркотрафиканти- 
ният център "Рекс". те и мафиотите в РиодеЖане-

Вчера бе прожектиран иро. Музикантът Андерсон Са 
филмът "Децата от Беслан", решава да се бори срещу жес- 
който говори за терористич- токите условия на живота и 

добре навлязъл в образа и го ната атака срещу едно основ- формира реге група, която да-
бе изградил пълноценно. За „ „ но училище в руския град Бес- ва принос в създаването на
вероятно най-изисканата и Алексич (д-р Раисер), Нико- Режисьор на представле- ^ан през 2004 г., когатозагиват Детска академия на изкуство- 
изчерпателна роля на Живо- тшнка Ранчева (г-жа Драга), нието е Слободан Алексич, 350 души, половината от кои- то. Организацията провежда
та Цвийович, Славча Антов Делча Гигов (г-жа Протич), който носи заслуги и за сно- хо са деца. Режисьор на фил- превантивна програма срещу
заслужава особени похвали, Славча Димитров (г-жа Спа- лучливото оформление на ма е/1если Вудхед от Великоб- консумирането на наркотици,
тъй като, освен театралните сойевич), Соня Виденова сцената. Костюмите са под- ритания. През 2006 г. Вудхед е Престъпността започва да на
умения, опит и концентра- (Мара) и Зоран Андонов брани от нишлийката Биля- бил номиниран за наградата малява, а Андресон Са се уве-
ция, му бе нужна и добра фи- (вуйчо Благойе); актрисите на Кръстич. "Еми" за режисура и изклю- рява, че е направил нещо доб-
зическа подготвеност. Съсга- от "титулярния състав на теа- На премиерата присъс- чителни документални фил- ро. Цимбалист и Мокари са
вът на театъра, който изпъл- гьРа" Соня Станулова (г-жа тваха голям брой любители мови постижения. наградени на филмовия фес-
нн пиесата представляваше Сойка) и Надица Иванова на театралното изкуство, Тази вечер ще бъде пред- тивал вТрибек, като "най-доб- 
сплав на няколко поколения (Славка); както и завърнала- сред които и представители ставен шведският филм "Лей- ри нови режисьори на доку-
димитровградски артисти. та се на димитровградската на театри от Пирот, Костин- ла Калед, похитителката". Па- ментални филми". Творбата
На сцената се проявиха мла- театрална сцена след пауза брод и Драгоман. лестинката Лейла Калед е им е представяна и на между-
дите артисти: Милош Геор- от няколко години, свръхта- Очаква се с това представ- първата жена, която през 1968 нарония филмов фестивал
шев (в ролята на Жан) Сър- лантливата актриса Албена ление театърът "Христо Бо- г- е похитила самолет. Днес във Ванкувер.
джан Христов (Милорад Стаменова (Клара). В ролята тев" да участва на редица те- живее в Йордания. Режисьор В неделя ще бъде_прожек- 
Цвийович) Александър на Пепика се прояви малчу- атрални прояви в страната и !1а Филма е Пина Макбул. тиран филмът "Хамбургската
Алексич (Велимир Павло- ганът Георги Котев, а съпру- в България. Твороата й е представяна на група на великобританския
вичу опитните Слободан га на Сойка (Сима) игра Дра- Б. Д. международни фестивали на режисьор Антонио Бирд. Това

ОПИ1НИ1С С./ШООДСШ ган вИден0В документалните филми в е първата по-сериозна телеви-
Прага, Солун, Бейрут и Мери- зионна драматизация на заго

вора, предшествал атаката на 
Ал кайда срещу САЩ преди 
няколко години. Филмът е

В средата на миналата сед
мица димитровградският те
атър "Христо Ботев" изнесе 
премиера на първото си за 
тази година театрално пред
ставление "Д-р" от Бранис- 
лав Нушич. Трябва да се ка
же, че представлението поч
ти във всички сегменти бе 
подготвено на професионал
но ниво. Ролите бяха разпре
делени така че всеки от ар
тистите психологически бе

във

Димитровград
представен на междунарони- 
те филмови фестивали в 
Единбург и Болоня.

Фестивалът ще има и хума
нитарен оттенък, тъй като по
сетителите в определена за 
целта кутийка ще могат да ос
тавят пари за лечение на забо
лялото от паралич дете от 
крайградското село Желюша. 
Организатори на фестивала 
са гимназията "Св. св. Кирил 
и Методий" и РТВ Цариброд. 
Медийни покровители са РТВ 
Цариброд и Б 92, а медиен

Изложба на картини
В началото на седмицата в Градската галерия бе открита изложба на няколко де

сетки платна, сътворени от членовете на сдруженито "Еснаф" от войводинския град 
Сремска Митровица. В този град в рамките на Центъра за култура през 1981 г. е осно 
вано художествено студио, което през 1993 г. се отделя от ведомството и продъ 
дейността си под название "Майсторска работилница на красивото изкуство", от коя
то по-късно произтича сдружението "Еснаф".

На октриването на проявата димитровградската журналистка Зорица Милева оце- }ЩЦ 
ни, че "членовете на сдружението обединява вярата в класическите изобразителни [|||| 
принципи и в необходимостта на инспирираното докосване на креативното съзнание 
и жизнената действителност". ВшШяР '

Най-възрастният и най-деен член на "Еснаф" Драган Мартинович между другото 
каза, че сдружението представлява изключително сплотен колектив и че членовете му 
живеят предимно от продажбата на картини.

На откриването на изложбата присъства голям брой посетители. Любителите на 
изобразителното изкуство ще могат да разгледат картините още 10-ина дни.

лжава

спонсор "Синеманиа".
Б. Д.Б. Д.

Манастирите и черквите в Ниш (4)

От Милковац до Матеевац апсидата с венчест "зъб" от подредени 
тухли, клеткообразната система на зида-

виошение се намират следи от старата вите крепостни стени, е имало черква с не и зазиданата римска надгробна стела,
манастирска черква "Св. Никола", върху преграда от мраморни плочи към олтара, заедно с едноредния зъбчест венец под
чиито основи през XX век е построена но- апсида с епископски трон и с фрески по стряхата, придават особена красота на та-
вата- стените. зи хармонична постройка. Стените й са

Оттук по стария път към Свърлиг се иззидани последователно от камък и тух- 
свързан с крепостта Железник. Веднага стига до Каменица, Матеевац и Кнез село, ли, чиито полихромни фасадни площи са 
след падението на тези краища под тур- където също личат следи от византийско оживени с керамикопластични украси и 

власт, когато живите са завиждали време. слепи аркади, които подсказват за вът-
на мъртвите , в този манастир започва На хълма Метох над Горни Матеевац се решната конструкция на постройката, 
упорита дейност за запазване на сръбска- намира най-старата постройка в Ниш и Латинската черква в Горни Матеевац е 

_, та ДУховност/ литературните традиции и Понишавието. Построена е от някой мес- знаменит представител на византийската 
културните институции. През 1509 г. в тен големец през първата половина на XI провинциална архитектура. Архитектур- 
храма Св. Никола към манастира Же- век, по време на възстановяването на ви- ните детайли недвусмислено напомнят 
лезник е написан минеят на грешния Да- зантийската власт в този район. на архитектурата, която по-силно била

е**:. Як» вид . Старата матеевашка черква е известна развита в Македония и в България. По на-
..>РеАНОВеКОВНИЯТгРаАЖелезникепос- сРед наР°Да като "Латинска черква", а чина на зидане и стремежа към керами- 
то ”КаТО военна баРиеРа срещу турци- често се нарича и "Голема черква . Назва- копластичните украшения на фасадата 
,, Р *Т*°раТа ПОЛОВИНа “ Х1У В; 0Т не- нието “Латинска" е следа от далечните Латинската черква е създадена под визан- 

РИН Н3 КНЯЗ ЛазаР- -4° днес спомени за дубровнишките търговци, на- тойско влияние от Гърция. Тя принадле- 
„Я|ГГЛ М ™ °^а“^ите от западната стена/ зовани от местното население латини, ко- жи към веригата от византийски черкви с 
гаптнятя поприрС'.т«^е^?^1а1гКИ °Т»ЯКО' ит°са я ползвали през XVI век. вписан продълговат кръст, каквито били

Недалеч от Ниш в живописните преде- Ник заедно с манастир пп1нп^МрТп/1гм Черквата в Матеевац е еднобродна пое- разпространени навред из Южното и 
ли на река Топоница, точно на стратеги- представлява неоаатйня роика с формата на продълговат кръст с Средно Приморие, чиято традиция ще
чески важното място, откъдето през веко- в^атийската кпрпРп^ ^ Купола' Йа запаДната й стена се обляга продължи рашката архитектура. Поради
вете се е коетролирал пътяю/Морава ° 6 ДОЗИДаната п°-късн0 припрата. Кубето й това Латинската черква има огромно зна-
към Свърлиг, назован съвсем правилно цар Юстиниан 1(^27-565 г.). Тя се намира °™ън има осем стРа™ с четири прозоре- чение за проучване на историята на ви-
Железната врата, се намира манастирът на доминиращото плато ня лрпмп йппг «1 „ зантииската архитектура, както и за раз-Железник с черквата "Св. йикола". То^г е ре Д° "с^нГеЙвГ се™сГзан™Гк™мо?и^и ке^ами^п' ^ аРХИТеК1>РаТа В Н"Ш И НиШ‘
^овна°та0 креепосгТеРлезнГ На т^вТвъз- фаД Железник. И тук, защитена от здра- ластична декорация. Разчленяването на

Манастирът "Св. Никола" е тясно

ска

Латинската черква в Г. Матеевац

Миша Ракоция



[V
________________ ,

Т? април 1Ш

■В -СРБИЛ щт
% 505. »

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДН.У ХЦДРОЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГШЕ ЙЗ
1 ХЕ ВЕРДАп)

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЪЕРДАП"д ° °-
19320 КладовоЛрг фа/ъа Петре 1 

тел. : 019/ 801-224, 801-651 ; факс : 019/ 801-846, 801-359
Уй^е.^егйар.со.уи

;
;

Матичми бро): 07715226 
ПИБ: 100695213 

Рачун : 160-8789-93 Вапса 1п(еза - Београд
ЙВЛАСИНСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

17530 Сурдулица, Ке] Раде Цветкови/! 15 
Тел.: 017/815-128; Факс: 017/815-128

'*•
0*(

!:

ЧЕСТИТЯТ
■гЩ' ' '

#
на
гражданите 
в Сурдулишка 
и Босилеград ска 
общини 
и в репуликата

ДОО “Ибер”Ш! 8РК “АМТЕХ”, 
В08ШЕСКАБ 
Те1.: 017/878-064, 
Гах: 017/877-557 
ЬЕ 016/256-235,
УК 017/410-941 
Касип: 205-79797-93 
Кошегсца1па Ьапка 
Р1В:100610042

Босилегрн: »| I
Г В0511Е6КАРЧЕСТИТИ

честити

1 май на всички граждани 
в общината

:

* Първи най 

и Г ергъсвден
■ I-К

I

Ина гражданите 
в Босилеградска община 
на потребителите и на 
деловите си партньори 
в страната и в чужбина

☆л, >
1'(

\УI /

I (V-аАнитекс”
произвежда различни видове 
бебешки, детски, дамски и 
мъжки чорапи, чийто бренд е 
- качеството. ________

ФеъискйкИй ★
грйдмнй 

6 Вммчъировгрйд
1

Iк::.....:./
Р

Детската градина 

в Босилеград
честити на всички

пожелава

Честит 

Първи май
ж

:■ у*

и ■/ ?Гч, , ио,ж8*1
•?1Щ

ЯЛ №пу ('ц

ш на всички; А И.

ШМШ
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:?т°овГгРЛДня.. Д.0.0. "АУТОТРАНСПОРТ ТУРС" БОСИЛЕГРАД
ТЕКУБИ РА ЧУН КОД КОМЕРЦШАЛНЕ БАНКЕ БР.205-100720-83 

ФАКС/ТЕЛ. ДИРЕКТОР 0171877-271,877-261 
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 13А 17540 БОСИЛЕГРАДшСУРДУЛИЦА

ш Щ е.р. тсмСе V ек А^N ^ а о.о.о.
17530 БигсюПса, 1/1.5.5ер1етЬга Ьг. 5 

V 1е1.017/813 000,813 001,/ах 017/813 002 
'•рскюутса - В02И0У, 1е1.018/716 208

е-таН ЮпсеудгасЦафри.уи

П~ НА ВСИЧКИ СВОИ КЛИЕНТИ

§ *. 111Г1 ;
Е

* честитиГ%№
ШШ Първи мои 

и Гергьовден
на работниците си 
гражданите в Сурдулишка* 
и Босилеградска общини, ■ 
на деловите си партньори ■ 
и на клиентите

"^2,1

г
■:-г <

ЧЕСТИТИ
та1 май

и Гергьовден
%И■•у.

у
Жи/Миж

а1юр1агп)ИИ1||ПШ№-- _У 10 р.о.
състава на Холдинга са:

-Строителство 
-Инженеринг 
-Консалтинг услуги 
-фабрика за паркет и палети 
-Рибарник за отглеждане 
на калифорнийска пъстърва 
-Кабелна телевизия 
-Радио ГОЛД

на работниците, деловите 
партньори и на гражданите

ПОЖЕЛАВА

Р!

Ш а и

Честит 

Първи май!
Нащвоналвдммт съвет 

ма българите в Сърбим

№ Ш77П7ШТ1С* честити

■ РгтНго удгаг с/'Ш

Първи май 

и Гергьовден
& на гражданите, 

деловите 
партньори 
н на клиентите си

2.1

рвт.
Т“

1®

Ш21111 честитина всички 
граждани

Първи май
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Община
Босилеград Община

Димитровград
Vа

пожелава честити

Честит 

1 май 

и Гергьовден
Първи мой 

и Гергьовден
\ НА

ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА НА

ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТАгЧ-;: ■ Аь-

у

щ X

Г“.IV/

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВО,ТРГОВИМ И УСЛУГИ

Озжмна
БаЗужнмиа

: интер ТРЕ1Щ вI
ИНЖЕНЕРИНГ

Д.О.О.Е.Л ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОШЕ
99389 - 70 - 242 -285; 99389 - 2 - 287 - 652
Борис Стоичков - директор ЧЕСТИТИ

Собственик: БОРИС СТОИЧКОВ 
роден в село Горна Ръжана. 
Фирмата се занимава:
-със строителни и строително- 
занаятчийски работи 
- с внос на керамика, паркет 
и мокети (теписони)
Тел. 389 2 3171-499, 389 75 242-285

шийу

НА ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

Първи май
НА ВСИЧКИ СВОИ КЛИЕНТИ 
И СЪТРУДНИЦИ
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Ч1
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Ш •—1* 1
на вснчки свои 

■ клиенти Тел.: 010/ 360 588
',3;АКСЮМАК5КО ОКУ^О 2А051СУКАМ1Е

362 577КОРАОИ1К и''А
В Е 0 е И А 0

\у\у\у.кораошк.со.уи 
1е1. 018/335-860

пожелава
на своите партньори и клиенти 

и на всички граждани 

на Димитровградска обпщиа
ЧЕСТИТИ

Честит 

Първи май!
гч

0
р оч

г
2. /: ,/м Ьапка 
180-0910740101230-81 
Сгес1у Ьапка 150-11342-62 
1е1//ах 010/361-566 
1е1. 010/361-164

513РК ‘ЧЧЕ1ЧАТЕХ"
ЛА

1ЯШ1
Р1В-№.1634718

Старчески дом - Димитровград
честити

Първи мои 

и Гергьовден
На своите партньори 
и клиенти и на всички 
граждани
иа Димитровградска 
община

честити
на клиентите си 

и на всички граждани

на работниците и на гражданите
Завно предузеЬе - Димитровград

И|* Ш8Ш

ШЗ*

Тел.: 010/362 764 (централа) и
362 682 (база)

и иа всички жители на общината поръчва
"Пазете природата чиста!"

Ш Ш
I
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При изготвяне на проекта за прием във висшите учебни 
заведения в България

Ще се уважат желанията на 

димитровградските абитуриенти
пшТтатТ!™? при условията, предвидени дишния прием, ще бъдат взе- 

^ 'паопмрнтшнат И д3 българските граждани", ти предвид желанията на уче-
рла.ентарнатако- Добавя се и следното: "Прие- ниците от Гимназията "Св. Оля Стойнева, ученичка в - Много се радвам на успе- 

АНр,м„°Рд™аНИе и нау_ мът се осъществява от Ми- св. Кирил и Методий" от град четвърти клас в босилеград- ха, който всъщност представ-
“ лтанасова тези нистерството на образовани- Димитровград в Сърбия, ската гимназия, спечели чет- лява награда за упорития ми

топкап нЛт!,™0 до дирек‘ ето и науката по реда на ПМС След утвърждаване на образ- върто място на републикан- труд и сериозните едного-
тягимняа А,,“итРовТзадска' 103/1993 г. Ежегодно, със за- ците за документи, реда и ус- ското състезание по руски дишни подготовки, които
Мртм1ш "И г ^В'.СВ' гИЛ и повед на министъра на обра- ловията за кандидатстване, език, което на 21 април се провеждахме с преподавате-

д , Снежана Симео- зовонието и науката, се ут- ще бъде уведомено българ- проведе в Първата белград- ля ми Станислав Тодоров,
което я запознава със върждава комисия по прие- ското посолство в Белград, за ска гимназия. Заедно с оста- сподели Оля.

н-|3 п^ВИ1ЦеТО Н3 минисгьРа ма, образци на документи, да бъдат своевременно ин- палите участнички, заели Тя е родена на 14 април
л разованието и науката дати и ред за приема на доку- формирани кандидат-студен- първите три места на състеза- 1988 година в Босилеград,
д -I л ълчев във връзка със менти и за провеждане на тите от български произход нието, Оля през това лято ще Пълна е отличничка и има ог-

исването на учениците от конкурсните изпити. Въз ос- от Гимназията "Св. св. Кирил замине на безплатна трисед- ромно желание тази есен да
гимназията във висшите дър- нова на проект, изработен от и Меотидий". мична екскурсия в Москва. стане студентка в Медицин-
жавни училища в тази стра- МОН, Министерският съвет Директорката Симеонова ____ ския факултет в Ниш. Любов
на. писмото се казва, че на утвърждава разпределението сподели пред "Братство", че в Ч ЗДГЯ___ та към медицината е наследи-
основание на чл. 10 от Закона на местата по висши учили- гимназията са изготвили спи- ,ЦЦ |л|Л9^ ла от рано починалия й баща
за оългарите, живеещи извън ща и специалности". сък на тазгодишните абиту- Димитър, който беше изявен
^ългария, чужденците от От особено значение за ди- риенти, които желаят да про- ШьгШ интернист в босилеградския
оългарски произход имат митровградските гимназисти дължат образованието си във Здравен дом.
право да придооиват виеше и за учениците са следните висшите държавни училища ■ Заедно с Оля на републи-
ооразование в държавните редове в писмото: "При из- в България. Н канското състезание в Бел-
висши училища в България готвяне на проекта за тазго- Б. Д. Ц гРаД участва и съученичката

й Ана Агелова, която предва
рително спечели първо място 

Щ на окръжното състезание, 
Ш. провело се миналия месец 

във Владичин хан.
Успехите на босилеград- 

■й. 1ЙЙМ ските гимназисти на окръж- 
ните и републиканските съ
ревнования по руски език 
най-много се дължат на все
отдайната работа на препо
давателя Станислав Тодоров. 
В досегашната му професио
нална кариера негови учени
ци са печелили редица прес
тижни отличия. Под ръко-

На републиканското първенство 
по руски език

Оля спечели 

четвърто мястов
член на 
мисия

(

IВ основното училище в Димитровград 

Проекти, проекти...

т? -

:/ ЙV.

Ско каквото им хрумне, много неща сами да си I

Ди^итровград^потна^еа/пгзащггпга^проек- ^~^потози на™н да ^могаатна родите- | 
та на 11МСЕР под название "Моето училище,
училище без насилие". Дейността продължа- *** Отляво: Оля Стойнева,

като експериментален в училищата в Димит- ‘ 0ще няколко ушбнистаи в к^Гто^бадат У46™41" от цяда С1>Рбия' осъ‘ водството на този изявен пре- 
ровград, Бабушница, Вранска баня и Буяно- тТтиГ^кГжнитГсь^Га' подаватед “ата ”а
вац. Във вторник и сряда в училището ояха ски и едНа стая за учениците от специалната н„я Зад себе ™ Оля остзви ™мназистката Нина Миле- 
представители от Холандия, които провеж- паралелка. С това се създават условия угили- връстниците от оеномицани Н0Ва стана Р^убликанеки 
дат мониторинг-контрол върху реализация- щеНТ0 да рабохи само в една смяна. У среХ ™лищаР в Белгоад шампион по РУСКИ «и* а
та на проекта. Целта е как да се помоге на де- к средни училища в ьелград, През 1991 година, когато той
цата те сами да спестяват, да не купуват всич- ' ' Нови Сад, Ниш и други гра- работид в Ковачица, Войво-

дове. Успехът и е още по-зна- ^ негова ичка спече. 
чителен, като се има предвид, /Шла златен 'едал на олим. 
че тя изучава руски само през пиадата по език в Мос- 
последните 4 години и то ка- ква г-/
то втор чужд език.

ш,
Щ

ва и тази

Новини от Гимназията “Св. св. Кирил и Методий”Днес
в Босилеград Миладинова ще пътува 

във Франция
П.Л.Р.

Родителска 
среща по 
въпроса за 
езика

Отбелязан Денят на 

основното училище
* Гимназиалната учителка по нредставява факт, който трябва се- 

френски език и литература Даиие- риозно да бъде взет предвид.
ла Миладинова през лятото ще за- * НПО "Фонд за хуманитарно 
мине на 30-дневно усъвършенства- право" от Белград неотдавна пода- 
не във Франция. Миладинова е ри на училището няколко тома 
кандидатствала на конкурс, който в книги-трапскрипти, отнасящи се 
Сърбия реализира Правителството до съдебния процес срещу Слобо- 
на Франция чрез посолсгвотото си дай Милошсвич в Хагския трибу- 
в Белград. иал. Ведомството получи и две цен-

* На републиканското съревио- пи енциклопедии от кмета на об- 
вание по физика, което се проведе щипата Веселин Величков, както и 
миналия уикенд в Белград, треток- няколко десетки белетристични 
ласникът Бобан Пегров осъществи книги от Министерството на обра- 
солидеи резултат. В конкуренция зоианието на Сърбия.
на 63 ученици в шеги клас от цяла- * Учениците от четвърти клас бя
га република, Петров се нареди ха на четиридневна екскурзия до 
сред 40-ината най-добри. От резул- древния македонски град Охрид, 
гага му е удовлетворен и гимиази- Екскурзии за учениците от остаиа- 
алният преподавател по физика дите класове няма да се организи- 
Ратко Манчев. Четвъртокласникът рат, тъй като не са се определили 70 
Илия Величков също се бе класи- на сго от тях, което е законен мини
рал за републиканското сьревнова- мум. 
ние, но го пропусна заради екскур- * 
зия.

Днес в столовата на Основ
ното училище "Георги Ди
митров" в Босилеград ще се 
проведе родителска среща, 
на която родителите на 80-те 
бъдещи първолаци трябва да 
се определят на кой език ис
кат да се учат децата им.

Според законовите разпо
редби, за откриване на пара
лелка, в която първолаците 

1 да се учат на майчин българ
ски език, трябва да се опреде
лят родители на най-малко 15 
деца, Законът предвижда и 
възможността просветният 
миниегьр да разреши откри
ване на паралелка и с по-мал
ко от 15 ученици.

Припомняме, че след пау
за от 20 години през настоя
щата учебна година в първи 
клас в централното училище 
в Босилеград е открита пара
лелка, в която 12 първолаци 
се учат на майчин български 
език.

Директорката на гимназията 
Снежана Симеонова задвижи ини-

* Димитровградската гимназия циатива за организиране на учеии- 
ще настоява пред компетемти ге ре- чески съревнования по български 
публикански органи през новата език и литература. Съревнования 
учебна година да оформи две гим- по този предмет отдавна не са орга- 

паралелки. Директорка- иизираии, а не са предвидени и в 
та Снежана Симеонова сподели, че календара на компетентните ре- 

просветии работници в учи- публикански органи. "Най-напред 
единодушно подкрепят биха се организирали състезания в 

настояването и добави, че резулта- нашето училище и в училището в 
тите от допитването сред ученици- Босилеград, а след това бихме ин- 
те от 8 клас на димитровградското формирали съответните органи, че 
основно училище, според които искаме да прод ължи с падпревари- 
48,39 на сго са заинтересовани да се те", каза Симеонова, 
запишат в гимназиална паралелка,

пазиалии
22 април - Денят на основното училище в Димитровград, бе от

белязан на 20 т.м. на откритата сцена в двора на училището. Гам, 
пред много родители, приятели и останали заинтересовани, се 
представиха училищният хор, духовият оркестър, фолклорният 
състав...

Училището гали година отбелязва 138 години от откриването.
А. Т.

всички
лището

ГГ.Л.Р.
Г>. д.
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Светислав Басара, 
ауреат на НИН-ова награда

Горан Милев, артист и режисьор
!1

Говоря искрено, 

без оглед на 

последиците *Всеки човек трябва да е свободен в истинския 
смисъл на думата. Такива права се гарантират 
с конституции и закони, но не винаги се при
лагат. Не винаги и самите хора се осмеляват 
докрай да ползват правата. Подобно 
хората на изкуството, художниците, артисти
те, писателите... Покрай таланта, те трябва да 
притежават креативност, да са свободни. Засе
га в Сърбия още не се чувства такава свобода, 
много души все още се страхуват "от някого 
или от нещо", съществуват бариери, които са 
реални или са само в умовете им. Това е една 
от главните роли на изкуството, да разбива 
предразсъдъците, да руши бариерите, да раз
ширява хоризонтите, схващанията, да побуж- 
да емоции, да оплеменява хората.

^Известният сръбски писател Светислав Басара, лауреат на 
наградата на сп. НИН за роман на годината, неотдавна по
сети нашето издателство. Басара се отби в "Братство" преди 
да замине за България на срещата на балканските писатели, 
която бе организирана от фондация "Балканика".

е и при

НИН-ова награда получихте веждат и съвременни автори, 
за романа “Възход и падение както Георги Господинов, 
на паркинсоноВата болест”. Алек Попов и други романо- 
НадяВате ли се Вашата наг
радена книга да достигне 
славата на романа “Мълва 
за велосипедистите”?

писци, но и поети, за които 
имам твърде добро мнение. 
Ние сме съседи с иай-подоб-

, „ им славянски езици и култу- р; Милее като Бранко Милъкоеич
- Мълвата се продава ве- ра, добре се разбираме по- 

че 20 години и е имала осем 
или повече издания. Тя е

между си и затова е съвсем
рмално да си сътрудничим Така говори Горан Милев, 

много популярна сред чита- в областта на културата. С та- "наш човек" роден в Босилег- 
телите, но и новият ми роман кива контакти се опознаваме рад, израснал в Ниш и през 
добре се продава и чете. още по-добре и ставаме Белград стигнал до Америка.

Белградските дни има много сърби, българи и
В столицата имах доста ан- ^РУ™, всеки тачи корените 

си, традициите, езика и ни
кой никому не пречи, а толе
рантността се подразбира.

но

гажименти - участвах в пое
тичните вечери на РТС, из
пълнявах роли в театъра 
"Славия", в Белградския дра- 0 любов И ТЪГа В 
матичен

Нишките години
Първите ми театьрски 

стъпки са свързани с времето 
след основното ми образова
ние в Ниш, когато Мима Ву- 
кович Курич водеше експе
риментална паралелка за ар
тисти. В нея се учеха талан
тливи млади хора, сред които 
бе и известният режисьор Ко- 
кан Младенович и артистката 
Даниела Стоянович, която е в 
Русия. След средното образо
вание се записахме в унивеси- 
тета. Повечето от колегите ми 
продължиха в Белград, дока- 
то аз бях един от първите, ко
ито се школуваха в Прищин- 
ската академия, но сетне се 
дипломирах в Белград в кла
са на проф. Владимир Иефто- 
вич.

театър (БДП), в кой- п0днИЯ Край 
то оях постоянно ангажи- Г 
раи... Но след като "надник
нах" в Съединените амери- срамува от корените си. Мно

го обичам да отида в Босилег-

Неприлично е човек да се

кански щати, по време на 
официално посещение 
след престой от повече дни, 
Белград вече "не ме искаше".

и рад, където съм роден. 
Най-важното е, че винаги 
отивам тамо с любов, а се зав
ръщам с тъга поради повече 
причини. Наистина тези кра- 

През океана тръгнах 2005 ища са чисти от екологическа 
година, когато Белград и Чи- гледна точка, но са и много

бедни. Селата опустяха, оста-

Ах, Америка...

каго се договориха да си сът-

ПреВедено ли е някое от ва
шите произведения на бъл
гарски език и имате ли ня
какви контакти с българ
ските писатели и издате
ли?

по-богати.
От известно време не изли
за списанието “Земя”, чийто 
сте редактор...

- Списанието имаше фи
нансови проблеми, но сега 
ще се уредят нещата и от 
есента ще тръгне нова серия с 
тримесечна периодика, с по
вече страници, но със същата 
концепция.
Кои критерии трябва да из
пълняват автори, особено 
младите, за да могат да 
сътрудничат в списанието?

- Най-важното е да имат

Беше нормално след това 
да се върна в Ниш, в Народ
ния театър, в който, благода
рение на режисьора Марисав 
Радисавлевич, играхме силен 
класически репертоар - "Око
ваният Прометей", "Антиго- 
на" и др. Тогава направихме и 
хубавия поетичен документа
лен филм за Бранко Милько- 
вич, в който аз изпълнявах 
ролята на прочутия поет. То
ва бяха години на подем и ус
пех в Ниш, но Белград все пак 

голямо предизвикател-

- Нито един от романите 
ми не е преведен на българ
ски език. Публикувани са са
мо някои от моите разкази и 
откъси от романи в българ
ските списания и вестници. 
Въз основа на това в България 
все пак знаят кой съм.

Сцена от представлението "Прелъстител” в Театър “Славия’ - 
артистите: Ружица Сокич, Милан Михайлович, Снежана Йере- 
мич и Горан Милев.

В началото па юни Светис
лав Басара ще гостува в 
Димитровград. Според до
говора с кмета Веселин Ве
личков известният писател 
пред царибродската публика 
ще представи наградения си 
роман “Възход и падение на 
паркинсоновата болест”.

свое гледище, ясно изразено беше 
лично становище по въпроса, 
за който пишат, било да е от 
областта на политиката, кул
турата или нещо трето. Тряб
ва да са критически настрое
ни към обществената дей
ствителност, с конкретна по-

ство. рудничат. В града на сръбска- наха тук-таме стари хора. Та- 
та и българската диаспори мо имам роднини. Много от 
изпълних монодрама от тях вече измряха, така че сега 
Александър Гаталица, която посещавам гробовете им. Те- 
в постановка на режисьора зи наши краища заслужават 
Горчин Стоянович бе и на ре- много по-голямо внимание и 
довния репертоар на БДП. от държавата, и от регионал- 
Разбира се, че се постарах ните центрове, 
добре да се представя. Благо- За съжаление често и сами- 
дарение на това тамошните те тамошни хора не се стара- 
хора ми предложиха да ре- ят достатъчно да живеят 
жисирам представление в те- по-достоен живот. Подобно 
атъра "Мира Сремчевич", на колежката Паулина Мано- 
който работи в рамките на ва, която има актьорска рабо- 
Сръбския културен клуб в тилница с младите в Димит- 
Чикаго. Подготвих представ- ровград, и аз опитах да по- 
лението "Прелъстител" от могна колкото мога, за да се 
Миладин Шевардич, което съживи културния живот в 
стана истински хит. този край. Свързах се по теле-

Обстановката там е съвсем фона с една госпожа от Цен
но-друга, понеже думата има търа за култура в Босилеград 
талантът! Хората завършват която не си каза името, но аз 
курсове за артисти и режис- казах кой съм и предложих 
ьори и след това си търсят да играя безплатно представ- 
късмета, успяват или не. В ление в Босилеград. Отзвук 
Чикаго има

Издателска къща "Колиб- зиция... 
ри" се готви да публикува ро- Вие сте известен като чо- 
мана ми "Възход и падение век, който говори това, кое- 
на паркинсоновата болест", то мисли. Все пак съществу- 
Вече се работи върху превода ®ат ли моменти, когато не 
на произведението, така че се ст? вили напълно открове- 
надявам през 2008 година чи- Ки- 
тателите в България най-сет
не да имат възможност ця- тво, в което е много трудно 
лостно да четат един мой ро- човек откровено да говори,

понеже това може да донесе 
много проблеми. При такива 
обстоятелства

- Живеем в такова обгцес-

ман.
Познават ли сръбските чи
татели българската лите
ратура?

съществували 
са моменти, в които не съм 
бил съвсем искрен. Но с годи
ните те са все по-малко. Ста
рая се да съм искрен, без ог
лед на това какви ще са после-

Мнозинство от нашата 
познавачитателска публика 

българската литература, 
бено класиката. Но в послед
но време все повече се пре-

осо-
диците.

Милее с колежката си ЙсремичМ. Т. много нации, нямаше!? Момир Тодоров
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Домакинството на Станкови в Долно Тлъмино

Нямат пазар I® добмть
Семейство Станкови 

долнотлъминската махала 
Црешнево е сред животновъ
дите, които 
най-много добитък в Тлъмин-

от колко години изживял зло- които са се преселили във 
вътрешността на Сърбия или 
в Македония. Тази пролет 
Станков са изорали над 20 де
кара ниви, които засеяли пре
димно с ечемик и ръж. Наме
рението им е да си произве
дат достатъчно зърно, с което 
да хранят добитъка през зи
мата.

През лятото голяма по
мощ в селскостопанските ра
боти им оказва и братът на 
Зоран, Драган, който със се
мейството си живее в Скопие. 
По време на лятната почивка 
той и двамата му синове им 
помагат да съберат сеното.

Както и другите животно
въди в общината, и Станкови 
се оплакват, че са изправени 
пред редица проблеми по от
ношение на пласмента на до
битъка, млякото и другите 
селскостопански продукти.

- Принудени сме просто да 
молим изкупчиците да дой
дат да купят добитъка, докато 
проблемите с низките цени и 
измерването с метър, вместо 
на кантар са ни допълнител
но "наказание", ядосано раз
казва Зоран. Един от най-го- 
лемите проблеми у нас е и 
липсата па пазар за мляко. 
Всеки ден би могли да прода
ваме и до 100 литара мляко, 
но понеже няма на кого, с ед
на част правим сирене, а с ос
таналото храним кучетата и 
свинете.

Сериозен проблем за жи
телите на махала Црешнево е 
лошият път до центъра на се
лото, чиято дължина е около 
4 километра. Щом завали 
дъжд, па една част от трасето 
се образува кал, която затруд
нява движението на тракто-

полука и повредил кръста си, 
така че ръководещата роля в 

работи
превзел синът му Зоран. Въп- 

ския район. Покрай петдесе- реки че тази работа изисква 
типа овце и също толкова аг-

отглеждат селскостопанските

упорит труд и постоянна ан
кета, те отглеждат и пет кра- гажираност, Зоран изтъква, 
ви, пет телета и два бика.
Освен че се занимават с жи
вотновъдство, Станкови са ед
ни от редките в Босилеград-

че те са добре организирани 
и всеки си знае своите задъл
жения.

- Докато с овцете предим- 
ско, които все още обработват но се занимава баба Лиляна, 
ниви и ги сеят с ечемик и

Баба Лиляна с овцете

рите и на джипките, докато От друга страна Зоран пък 
автомобилите въобще не мо- споделя, че засега не мисли

понеже

аз и съпругата ми сме анга- 
ръж, с които хранят добитъ- жирани около кравите, бико- 
ка. 65-годишния Станиша, вете и телетата, както и около 
главата на семейството, и останалите земеделски рабо- 
съпругата му Лиляна, в дома- ти, сочи Зоран, 
кинството са и синът им Зо-

да напуска селото,
Без оглед, че в Црешнево днес трудно може да си наме- 

имат модерна двуетажна къ- ри работа в града и да осигу- 
ща, която е построена в нача- рява поминъка за семейство- 
лото на деветдесетте години и то си. Той подчертава, че до- 
по нищо не изостава зад тези колкото държавата и банките 
в града, бащата Станиша каз- започнат да отпускат по-из- 
ва, че има огромно желание годни кредити, може би ще 
синът му със семейството си и реши да изтегли кредит и да 
да си намери по-добър и увеличи стадата си. 
по-лесен живот в някой град.

гат да минават.

Станков притежават трак- 
ран и снахата Весна, както и тор, косачка и други селскос- 
децата им Анелия, Кристина топански машини, които до 
и Станислав. голяма степен им улесняват 

До пенсионирането си Ста- работата. Изтъкват, че освен 
ниша работел в нефтената ра- своя имот, обработват и лива- 
фннерия в Скопие. Преди ня- дпте и нивите на комшиите,

П.Л.Р.
■ .

Фотооко

о>

со<х»
шго

1со През уикенда, когато заетите не са на работа, някои | 
стопани пускат кравите си на паша в двора на Центъра ! 
за култура в Босилеград.0.0Зоран Станков: Няма ткупчици П.Л.Р.

—1------—--------------------------- ------ ----------------------------

СурдулицаОт албума на наш читател
Сеитбата 

приключва - 

сушата 

заплашва

Гергьовденска трапеза
Благодарение на Еленко Делчев от с. Брайков- елипса, са били подредени камъни за сядане. Вся- 

ци който е заснел тази снимка през 1943 година, ка фамилия си е имала определено място, където 
овековечена е една хубава традиция - обща праз- е поставяла подготвената храна. Преди да започне 
„ична трапеза устройвана своевременно във всич- общият обяд, свещеникът прекади яденето и пре- 

Р У празника Гергьовден. реже колача, върху които от тесто е направен
На оброчните места, посветени на св. Георги, па чар с тояга и стадо овце. За благословията, която 

този ден към обед се събирало цялото село. На об- давал, попът от всеки домакин взимал плешка и юзи ден към ооед р долната челюст от печеното агне, половината от
I хляб - колач. хляба и бучка сирене.

На Гергьовден още от ранните утринни часове 
жените и децата отивали п ливадите да бе
рат цветя, за да закичат прозорците и вра
тите на къщите си. В чест па светеца, 
ровител ма овчарството, сутринта 
бяло мъжко агне. Около шията му се слага 
венец от цветя, а на дясното му рогче се за- 

свещ. Агнето се прекади с тамян,

оп-ки паши села за

Пролетната сеитба в Сурдулишка община прик
лючва десетина дни преди календарното време, уз
наваме отДобривое Господинович, завеждащ сел
ското стопанство към местното самоуправление. 
По неговите думи тази пролет земеделците в Сур- 
дулишко са посадили над 900 хектара с царевица и 
почти 1000 ха с картофи, а около 800 ха обработвае
ми площи са засети с есенници - главно пшеница и 
други житни растения. Към тях трябва да се до
бавят и около стотина хектара засети с фуражни 
растения. Подготвени са и почти 2500 декара за 
градинарски култури, които ще бъдат посадени 
през първата седмица на май.

При благоприятни атмосферни условия, въз
можни са рекордни добиви, тъй като вегетацията 
на есенниците е добра и растежът е засилен. Реал
ни са изгледите тазгодишната жътва да започне 
дори две седмици по-рано. Голяма е заплахата 
обаче о г оповестената суша, която може катастро
фално да намали очакваните добиви. Ето защо и 
иранският институт за земеделие, и ние в общин
ското управление за селско стопанство в Сурдулп- 
ца, всекидневно апелираме към земеделците да ре
гистрират именията и навременно да застраховат 
посевите си, заяви Господинович. Б.С.Б.

изнасяли печенощата трапеза на открито хората 
агне, прясно сирене, баница, обреде!
Покрай оброчния кръст, най-често във форма на

пок- 
се коли

палва
прочете се молитва и се коли пред вратата. 
Овците тази заран се доят в котле, украсе
но с венец от свежи цветя. Съществуват и 
още много други обичаи, свързани с този
празник.

Общата гергьовденска трапеза 
Брайковци (на снимката) е устройвана 
оброчището на св. Георги край селското 
гробище. Тогава па топа място имало и го
лям навес, в случай да завали дъжд. Той е 
вляво в горната част на снимката. От лявата 
страна в предем план е Милка Делчева 
Нанкова, която държи калъфката от фотоа
парата на баща си Еленко.

в село
па

Сретеп Игоч6.11ИМКП1/1Н е от 
Милка н (,/нану в Пацкоан

семенния албум на семеиешоо 
от I 'рнЛинм
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Николай Овчаров: Най-кратката история на България (12 Народна традиция

Подницата - съд 

за хляб и магияСиянието на кръста
*През 343 г. в сегашната столица на България София, 
тогавашната Сердика, се провежда вселенски събор, 
който трябва да определи официалните правила на 
християнството. Това е причината в нея да са запазени 
редица архитектурни паметници от това време, сред 
които блести ка
тедралата "Св. Со
фия".

През 303 г. римският 
император Диоклециан 
забранява с декрет хрис
тиянството. След
по-малко от 10 години 
Константин I Велики 
узаконява новата рели
гия и това е повратен мо
мент в развитието на све
та. С преместването на 
имперската столица бъ
дещите български земи 
се озовават в центъра на 
историята. В тях се ра
зиграват част от драма
тичните събития, съпът
стващи утвърждаването 
на вярата. През 343 г. в 
сегашната столица на 
България София, тога- 225 
вашната Сердика, се „
провежда вселенски сь- ^нпохрнсттпски■ храм-ротопда 
бор, който трябва да оп- Г еоргп в София, I - 1 I в.

Традиционният начин за печене на хляб в глинен съд 
вече е забравен дори и по селата, а специалният глинен 
съд, наречен подница, може да се види само в етног
рафските музеи. Някога той е бил много важен за всяко 
домакинство. И не само заради хляба, но и заради маги
ческите свойства на този непретенциозен наглед, но 
тайнствен глинен съд, в които са вярвали навремето.

Традицион
ният български 
хляб е кръгъл 
като слънцето, 
което дарява 
плодородие на 
земята. Затова и 
глиненият съд за 
печене на хляб е 
кръгъл. Може да 
се оприличи на 
голяма глинена

"ЙюайрЦ
к-_- :

Ра 11110x1) и стил пек и
итръдеп кръст,

ЖЯИ - VI о.

религия. Впрочем 
до "Св. Георги" са

Йостанките па ог
ромна базилика и 

архитекту
рен комплекс от IV 
- VI в. Днес ансам
бълът е реставри
ран и се намира в 
двора па Президен
тството на Репуб
лика България, къ- 
дето може да се по-

V,Г\ГОЛЯМ

тчиния или плит- 
ка купа с плоско 
дъно. Нарича се л 

или

N* /V

подница 
чирепня. Има и капак с фор
мата на купол - връшник. Ня
кои варианти на връшника 
имат и малки отвори за пара
та. В по-стари времена и двете 
части били глинени. После за

май). Рано призори моми и 
невести от цялото село изли
зат с ритуални песни извън 
населеното място. Те отиват 
да извадят глина от долове, 
през които текат реки. В ня
кои райони има поверие, че 
глината трябва да се вземе от 
три различни места. После 
жените се залавят заедно да 
месят глината. Тъпчат я с боси 
крака като се сменят, за да 
участват всички. Вярва се, че 
жена, която е газила глина за 
подници, през лятото няма да 
бъде ухапана от змия, докато 
работи по полето. Същата 
предпазваща функция имат 
заклинанията и песните, из
пълнявани от жените, докато 
месят глината. И като про
дължение се смята, че подни
цата пази селските къщи от 
набези на змии. В народните 
вярвания змията се възприе
ма двойствено. В ежедневието 
змията е опасна за хората, но 
едновременно с това тя е све
щена, защото се смята, че в об
раза на змия се явяват духове
те на предците, които закри
лят дома и му осигуряват бла
годенствие. Всички тези пред
стави са вплетени в ритуала за 
направа на подниците точно в 
деня на св. Еремия. Според 
поверието на този ден змиите 
се събуждат от зимния си сън 
и излизат от своите леговища. 
Месенето на глина за подници

сещава.

почват да правят метален пох
лупак, но традиционните за 
българската кухня глинени съ
дове за печене правят храната 
по-вкусна.

Преди да сложи хляба да се 
пече, домакинята първо "па
ли" подницата и връшника - 
окачва ги над пламтящото ог
нище и ги оставя да се нагря
ват, докато глината побелее. 
Едва тогава тя поставя тестото 
в подницата, захлупва го с 
връшника, полага съда в огни
щето и го затрупва с гореща 
жарава. Докато се опече хля
бът, домакинята често-често 
сменя изстиналите въглени с 
нови, още пламтящи - за да се 
поддържа постоянна темпе
ратура. Тъй като керамичният 
съд поема и задържа топли
ната за дълго, тестото вътре се 
пече бавно и равномерно. За
това хляб, опечен в подница, 
става много апетитен. Когато 
стане готов, хлябът се изважда 
от подницата, но не бива да се 
разчупва и яде, докато е още 
топъл. Народният опит е ус
тановил това правило, което 
се потвърждава и от съвре
менната наука за здравослов
но хранене. Когато току-що 
изпеченият хляб изстине, 
трябва да се прибере във въл
нена торба. Някога селянките 
изтъкавали специални торби 
за хляб, нашарени с червени и 
жълти бразди - цветове на огъ
ня и слънцето, на плодороди
ето и здравето. Така дори тор
бата носи символиката, която 
българинът придава на хляба 
и я почита много дълбоко. В 
традиционната народна кул
тура хлябът е много повече от 
храна - той е знаков образ на 
самия живот и затова се смята 
за свещен.

Заради народната почит 
към хляба съдовете, в които 
той се пече, се изработват със 
специален ритуал. За разлика 
от другите домакински глине
ни съдове, които се майсторят 
от занаятчии-грънчари, под
ницата за хляб се прави само 
от жени на село. Има строго 
определен момент за този ри
туал - денят на св. Еремия (1

Фрагмент от стенопис от бази
ликата при село Хан Крум, 
Шуменско, III -IV в.«

През IV - VI в. възникват и 
първите манастири. Повечето 
от тях са унищожени и руини
те им се разкриват едва след
археологически разкопки. 
Добре е съхранен един красив 
манастирски храм недалеч от 
съвременния център на Южна 
България, Пловдив, и край 

редели официалните правила на християн- градчето Перущица. Така наречената "Черве- 
ството. Това е причината в нея да са запазени на ЦЪрКва" ие само има уникален план, но в 
редица архитектурни паметници от това вре- нея сагзапазени дори фрагменти от най-ран- 
ме, сред които олести катедралата Св. Со- 
фия". В сегашния си вид тя е създадена през 
VI в. от император Юстиниан I Велики. Под 
нея обаче се намират останките от още някол
ко християнски храма, някои от които с прек
расни мозайки. Най-ранната църква е създа
дена още в началото на IV в. и именно там е 
проведен прочутият Сердикийски събор.

"Св. София" има план на базилика 
"царска сграда" на гръцки език. Този вид тър
жествени постройки се ражда в античния 
свят като място за приеми. Християните го 
възприемат като тип, защото базиликите се 
строят сравнително лесно и събират много 
хора. Подобни катедрали са оцелели 
соко запазени руини още на няколко места в 
днешна България. Най-сьхранените памет
ници са "Старата митрополия" в древна Ме- 
самбрия и храмът при Горно Белево, южно 
от София. А при археологическите разкопки 
на различни градове и крепости са открити 

още стотшди базилики. При 
доста от тях са запазени красиви подови мо
зайки, съдържащи като мотиви цялата сим
волика на вярата.

В София е съхранена и църквата "Св. Геор
ги", имаща план на кръгъл храм (ротонда).
Това също е известен от Античността тип на 
представителна сграда, привнесен в новата

Намотката "Старата митрополия” в Мссамбрия (Несебър), V в.

ната стенописна украса.
- Продължава -

е един от магическите ритуа
ли за предпазване от змиите, 
но едновременно и за - плодо
родие. Тази представа се раз
вива и във вярването, че ако се 
приготвят нечетен брой под
ници, ще се раждат повече де
ца в семейството.

Подобни 
представи са вплетени в още 
едно народно поверие за под
ницата. Някога вярвали, че тя 
е магическо "оръжие" в бит
ката между невидими крила
ти чудовища - хали и змейове. 
Халите опустошават нивите, а 
змейовете се бият с тях, за да 
опазят посевите. Вярвало се, 
че дори само с парче от счупе
на подница халите могат да 
убият змея-пазач на нивите. 
Затова когато чували гръмоте
вици - знак, че се разиграва 
битка между хали и змейове, 
селянките бързали да скрият 
подниците.

11 .

митологични

във ви-

останките на

аервепама църква " край Перущица. Раннохрис- 
пшяиски храм от VI в. Румяна Панайотова*»
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НФЗ - 21 кръг Правителствена награда за Ружица Алексова

Държавна пенсия за високи 

постижения в спортаза изпуснатата 

победа В началото на годината правителството на 
Сърбия взе решение да награди 427 спортисти, 
носители на най-високи отличия от олимпий
ски игри, световни и европейски първенства,

Нишка футболна в 13 за "Балкански" и Йемович в какт0 и световни рекордьори в олимпийските 
зона завърши без победител. В са- 25 минута за "Алуминиум". Жъл- споРтове* които са на възраст над 35 години. Те 1Ц 
мото начало на мача най-добрият ти картони: С. Басов, Б. Басов, Гю- 1це получават доживотно всеки месец финансо- [р 
голмайстор на димитровградча- ров и Алексов от "Балкански", а ви награждения. На носителите на златни меда- ' 
ни Бане Иванов откри резултата, Стаменкович и Матич от "Алу- ли принадлежат по три средни
но домакините набързо постегна- миниум". Сърбия, за сребърни - по две и половина, а за ГЩ. : додощс ’.,СР§
ха редовете си и изравниха. През "АлуминиумМ. Николич, бронзови - по две; световните шампиони ще по- Ияттнлгг^ чпл
второто полувреме и двата отбо- Стаменкович, Станчич, Матич, лучават по две заплати и половина и т.н.
пп !1Р°Г‘“„ЯХИ "° няк°лко голови Янкович, Иоксимович (Любенко- Между тези, които ще получават най-висока- СПООТСКО ПРИЗНаИЬе 

не»“Я- В сам,1Я Ф,ш,,ш 1,3 вич), Иемович, Марянович (Стоя- та държавна пенсия за постижения в спорта, е и * ‘ >’% • •*
ла V '">зможносг НОВ11Ч), Петроски (Д. Йованович). димитровградчанката Ружица Алексова, носи- Рхгжитги Алексовмет^ГнонеМсРее?пр1в,Г '“° ° ^с^^Петрович Чп ™ «а1Ьно&бройни ме/али от олимпийски иг- 1ЖЩГ

Ниш, 18 април 2007 г. Игрище- рич С Басов Георгиев Б Вас™' Р“т евР°пеиски първенства за инвалидни лица. *
"Алуминиум" в квартал Генчев НанковЖ.шч1 Пооов' тези дни посетихме олимпийската шампи- 

"Никола Тесла", зрители - около Иванов; Алексов, Костич Зеко- °НКа' 33 43 “ ЧеСТИТИМ правителствената награ- >
1000, рефер - Ивица Стоянович от вич).
Алексинац. Голмайстори: Иванов

- Най-мно
го на моята 
упоритост и 
на тежките 
тренировки. 
За мен стрел
бата беше 
всичко, тя бе 
моят живот. 
Всичко друго 
оставях на за
ден план. Но 
не мога да не 
спомена ня- 

щ кои хора, без 
1 които може 

би нямаше

Република Срби|а 
Влада

ФК "Алуминиум" - ФК "Балкански" 1:1 (1:1)
Дербито на

Щш
■:нето заплати в

■

да постигна 
тези резулта
ти. След като 
се завърнах 
със златен 
медал от Бар
селона, инте- 

към

то на
да.

ш
Нишка футболна зона
"Минимален" за три точки

ресът
мен порасна 

и тогава за пръв път се сдобих с пистолет. Това 
стана благодарение на фирмата "Нордик", която 
по това време имаше делово сътрудничество с 
ГИД. Благодарна съм и на тогавашния директор 
на ГИД Михаил Иванов, както и на Николка Сто
янов, бивш кмет на общината. През 1992 и 1996 
година, когато при нас бе кризисно положение и 
държавата нямаше пари да финансира нашите 
подготовки и пътувания на олимпийските игри, 
общината чрез различни спонсори ми помагаше 
да се състезавам.
* През кариерата си ти се състезаваше за 
няколко отбора...

"Балкански" - "Пролетер" 1: 0 (1:0)
Димитровград, 21.04.2007 г. СЦ от първенството на НФЗ. През це- 

"Парк", зрители 500, съдия Ми- лия мач гостите успешно се съп- 
лан Джокич от Ниш - 7.5. Голмай- ротивляваха на домакините, така 
стор Иванов в 43 минута. че нямаше много голови положе-

Жъмпи картони: Георгиев и ния. Само един път, в 28 минута 
Нацков от "Балкански", Костич, от пряк свободен удар, "проле- 
М. Стоянович и Мншич от "Про- терците" застрашиха вратаря 
летер". Петрович, улучвайки гредата.

"Балкански": Петрович-, Чи- Решаващият гол падна в 43 гуясица със сипа си Звездни 
ич 7, С. Иванов 7, Георгиев 7, Б. минута, когато Ценич отлично 
асов 7, Пейчев 7, Нацков 7 (Кос- центрира отдясно, а Бане Иванов 

тич-), Ценич 7 (Зекович 7).
Играч на мача: Бане Иванов.
С минимална победа до три нов. 

важни точки - така може да се 
охарактеризира мачът в Димит- ски" гостува 
ровград където гостува най-доб- Първа Кутина. Мачът ще се играе 
рият отбор през пролетната част в неделя на 29 април от 16,30 часа.

- Да, бях член на "Раднички" и "Вождовац" от 
Ружица е родена през 1962 година. Като три- Белград и "Братогощ" от Никшич. Там се състе- 

_ надесетгодишна с чичо си Тоша идва на стрел- завах и пекох треньорския занаят. През 1997 го-
гРедата- Това ое 13 гол на Ива- бището в Димитровград. Тогава за пръв път се дина се завърнах в моя отбор "Граничар" в Ди- 

запознава стози интересен спорт. Заради изклю- митровград, където и ден днешен работя с мла- 
чителния й талант и отличните й резултати я дите категории, между които има много талан- 
включват в мъжкия сениорски държавен отбор в тливи стрелци. Но поради недостиг на пари за 
дисциплината серийна въздушна пушка. Но тя набавка на стандартни въздушни пушки за меж- 
не се задоволява с това оръжие и през 1984 г. ми- дународната програма нямаме по-високи пости- 
нава на въздушен пистолет, който взима назаем жения. Тези дни взех назаем една пушка от Яго- 
от Марко Бъркляч от Ниш. И с пистолета осъ- дина и очаквам резултатите да не изостанат, 
ществява високи постижения, които по-късно * Накрая, какво за теб означава прави- 
ще й донесат награди, макар че в кариерата си телствената награда? 
почти винаги е стреляла с чужди пистолети.
* Руокка, кои са най-високите ти пости- 
окения?

от 5-6 метра с глава заби топката

В следващия 23 кръг "Балкан- 
на "Ьудучност" в

Състезанията на малките футболисти
"Балкански" - "Задругар"
13:0!

- Това определено представлява сигурност за 
нас, по-възрастните, и подтик за младите да се 
стремят да постигат високи резултати. Аз и за- 

- Преди всичко това са златните медали на па- напред ще работя в спорта, особено със стрелци- 
раолимпийските игри в Барселона 1992 г. и в те.

В рамките на лигата на ФС РИС - група юг пионерският състав на Атлан га 1996 г. През 1988 г. спечелих сребърен От 2003 година Ружица Алексова е секретар 
"Балкански" загуби на своето игрище от съответния сьсгав на "Рад- медал на параолимгшйските игри в Сеул. На све- на Спортния съюз в Димитровград. Издала е ед
нички" от Пирот с 1:2. Гола за димитровградчани отбеляза Де ние Ьо- ТОвното първенство в Пуерто Рико през 1993 г. на книжка "Умение за стрелба - методи и разви- 
тев. Петлетата на "Балкански" също загуоиха като домакини отвръс- СЬщ0 взех сребърен медал и още много медали тие", която всъщност е учебник за стрелците, а 
тниците си от пиротския "Раднички" сО : 2. „ от световни и европейски първенства, както в понастоящем подготвя още една книга.

В Пиротска окръжна лига младежкият сьсгав на Балкански на КОНКуренцията на инвалидни лица, така и с "А" Отнеотдавна Ружица е семейна и със съпруга 
свой терен срази с 13 : 0 връстниците си от отоора на задругар огс. реПрезентацИЯХа на тогавашна Югославия. си Бобан и тримесечния син Звездан живеят в ро-

В^мките на стадата лига ткжерският * На кого са иаГ,благодарна за поапиже- Д-лската й къща вЛукавица.
сьсгав на "Желюша" загуби в СЦ "Парк" от връстниците си от бело- нията в спорта. 
малайското "Йединствсг с 0 : 8.

Димитър Ставров

Геров в 
Надзорния 
съвет 
на БСС

Втора сръбска лига- група изтокДб кръ^ПОД -13 кръг
Нова победа на желюшани И накрая поражение

БК "Димитронград" - БК "Еко-баскет" 
(Ниш) 63 : 83 (10 : 22;
19 : 21; 15 :16; 19 : 24)

ФК "Ром" - ФК "Желюша" 1: 2 (0 :1)
Отборът на "Желюша" е сьщински пролетен "футболен хи т" в Пи- 

ротски окръг. В поседните четири кръга от първенството желюшани рнчот р«го1
събраха 10 точки и сега заемат място в средата на таблицата. I Тротив- р ИОСледиия кръг от ггьрвеи- 3 зтиоЕит^й 
ни кът в последния мач бе съборен по-лесно, отколкото се очакваше. СП}ОТО отборът па "Димитров- 4 кша2еуас 

Полска Ръжана, 22 април 2007 г., зрители - около 100, рефер - Мо- Град" игра оез мотив и прегьр- 
мир Джунич от Пирот (7). Голмайстори: И. Ускович в 85 за Ром , а Ш1 0ще едНО убедително пора- 
Иешев в 8 и Дончев в 80 минута за "Желюша". жение. През следва щата година б еко вабкет м<а

ФК "Ром": Б. Меметович 5, Личич 6, Йованович 6, Тоскич 6,11ачич т0^ ,це се сьсгезава в същата ли- / ктагм воувмю 
6, Салич 6.5, Ускович 7, Дурмишевич 7, Дермишевич 6, 3. Меметович т 8 екоошом 2 N16
6-5 и Меметович 6.5. „ ,, _ Мачът бе игран миналия уи- ,9Л

ФК "Желюша": Стоицев -, Маринков 7, Миладинов 7, Николов 7, кеНд „ спортната зала "Кей’' в ], 0|М|ткоуок/ш' 
Крумов 8, Пешев 7.5, Гигов 7, Дончев 7 (Стефанов ), Иванов 7,1 огов 7 р[Ир0Т пред около 100-ина зри- Оттгоудгас! 
(Косгов-) и Соколов 7. „ тели. 13 дими тровградския със- 12 кик$имшд

Играч на срещата: Крумов от "Желюша". та„ бяха: Стегнаиович, Вельов, ...
В следващия кръг в неделя на 29 април "Желюша' домакинства иа ] [е-,-рОН/ Станимирович, Мишев, у1а«о1шс*

ФК "Провадия" от Пирот. Мачът започва в 16 часа в СЦ 'Парк . По дНДр ееп, Еленков, Аидреевич, и нлзоикУЕико 
^Реме на първомайски те празници ще се играят мачовете от 15 кръг. длексов и Радонанович.
'•а 2 май "Желюша" гостува на "Гнилан".

Я С.

На изборното събрание на 
Баскетболния съюз на Сър
бия (БСС), което се проведе 
миналата седмица в Белград, 

баскет-

1 МРКЕ0АКА1ек81пас 20 23 3 2317:1893 49 
26 22 4 2304 1850 48 
26 21 5 2236 1885 47 
26 19 7 2224 1980 45

Кп|а2оуас
5 МОКАУА \/1ас11Й1П димитровградската 

бодна легенда Зоран Геров бе 
избран за член на Надзорния 

който наброява 6 чле
нове, Председател 
орган е Миодраг Бедич от 
Белград.

На заседанието бяха из
брани и останалите органи 
на БСС. За председател на 
баске тболната организация е 
назначен Драган Капичич.

26 !Г 3 2050 1674 43
I 1.Г1

26 13 13 2183 2070 39 
26 12 М 2081 2271 38 
26 10 16 2081 2130 36 
26 10 16 2130.2115 36 
26 10 16 2132 2319 36 
26 9 17 1985 2238 35

съвет,
на този

26 0 10 1789 2074 34

20 6 20 1057 2170 32

20 7 24 100*1229? 27

л с.Д. С. Крайното подреждане н лигата.



Спорт14 _ 2т_______________
Младежките репрезентации на Сърбия и България изиграха два мача Пионерска лига на Централна Сърбия 

по атлетикаим| ми ■■ ия цА 1 0 Сърбия - България 1.0
РЧ I* и II О I шШ IIV I • V Грдаски стадион в Пирот, зрители - 300, 

шя шш рефер - Боян Стоянович (Ниш), голмай-
Д яя 0М^ ТС|ТС1стор - Обрадович в 86 мин.

“ СЪРБИЯ: Живкович, Кръстич, Блигоевич,
Брежанчич, Бъркович, Живаиович, Пет- 
рооич, Марко Николич, Милош Николич, 
Миладинович и Дамянооич. Играха и: 
Яношевич, Обрадович, Вукмирович, Мили- 
чич и Филипович.

БЪЛГАРИЯ: Караджов, Члатков, Узунов, 
Руйчев, Ловков, Димов, Александров, Ве
лев, Царчев, Камбуров и Неделков. Играха 
още: Чипев, Гоаматъков, Генов, Панов, 
Чакъров, Йорданов и Мустафа.

Победа на Соня 

СтанковичНа футболното поле отново се ср 
селекциите на Сърбия и България. Т<

ещнаха 
ози път

пационалите, родени 1989 година, изиграха 
два приятелски мача, в които избраниците на 
някогашния защитник на "Цървена звезда"
Златко Кръмпотич победиха с идентичния 
резултат 1:0 момчетата на Альоша Димит
ров. "Червените орлета" сразиха "младите 
лъвчета" най-напред на 17 април в Правец с 
гол на Брежанчич, а два дни по-късно и в Пи
рот с попадение на Обрадович.

ДРедс1ав“телите иа двата ФУтболии съюза те страни и в останалите футболни катего- 
- ФСС и БФС, отново изказаха задоволство от и Оповестена е и среща между сениорски- 
доброто развитие на взаимното сътрудничес- те реПрезентацИИ п терминът на този мач ще 
тво. Както бе изтъкнато на пресконференция- ^ у^очиеи допълнително, 
та след мача в Пирот, в близкото бъдеще ще Слободии Йованович
се срещнат представителните отбори на две-

На стадион "Чаир" в Ниш миналия уикенд се проведе 
първият кръг от лигата на Централна Сърбия по атлетика 
за пионери, в който участваха и състезатели от АК "Бал
кан". След това състезание димитровградските пионерки 
замеат 4, а пионерите 9 място в конкуренцията на 15 отбо
ра с над 150 състезатели.

Най-голям успех от димитровградските лекоатлети пос
тигна Соня Станкович, която победи в дисциплината хвър
ляне на копие с резултат 26,90 м. В дисциплината хвърляне 
на поле тя бе втора с резултат 8,37 м. Александра Андонова 
бе втора в скока на височина с резултат 130 см и в дългия 
скок с резултат 488 см. При момчетата Марко Маринков в 
дисциплината бягане иа 300 метра регистрира солиден ре
зултат - 46,00 сек.

Следващият кръг ще се проведе на 29 април също в 
Ниш. ДС.

ЮФД - 21 кръг: “Радан” - “Младост” 6:1
Босилеград“Зелените” се върнаха 

с половин дузина в мрежата си Пролетен
ученически кросВ 21 кръг на първенството на Южноморав- кович, М. Кривошия (от 65 мин. Р. Гроздано- 

лна дивизия "Младост" загуби от вич), Н. Здравкович (от 48 мин. М. Иович) ифутбо
"Радан" в Лебане с неочаквано висок резултат П. Златанович.
- 1:6. Покрай отличната игра на лебанчани, "Младост": Н. Талевски (от 46 мин. Г. Ве- 
причината за тежкото поражение е и отсъс- личкович), И. Зарков (от 46 мин. Л. Динов), ствието„ на С” 1еорги Ди- м.): Марина Рангелова, Алек- 
твието на някои ключови титуляри от състава Марко Николич, И. Василов, Б. Воинович, И. МИТР0В в края на миналата сандра Георгиева и Гаориела 
на "зелените", които по различни причини Глигоров, В. Тасич, Б. Арсич, М. Георгиев, С. сеДмиЧа на терените на спор- Митова; момчета (500 м.): 
не можаха да помогнат на отбора си в тази Дамнянович и Милорад Николич (от 46 мин. тния център Пескара в Бо- Стефан Гергинов, Мирослав 
Среща д Стошич). силеград организира тради- Младенов и Мартин Стояп-

По два гола за домакините отбедязаха Кри- В останалите мачове от 21 кръг са постигна- Чи°нен пролетен крос за уче- чов. 
вошия и Златанович, а по един път се разпи- ти медните резултати: ни«и от основното училище,
саха Стоянович и Буквич, докато автор на "БСК" - "Единство" 5:0; "Злочудово" - 
единственото попадение за "зелените" бе "Ябланица" 1:1; "Манойловце" - "Леминд"
Владица Тасич. 0:6; "Грачаница" - "Ястребац" 2:3; "Пуста ре-

“Радан": А. Стоянович, М. Станкович (от 17 ка" - "Радник Роса" 0:1; "Бобище" - "Желез- 
мин. В. Буквич), М. Стоянович, И. Ристич, О. ничар" 0:2 и "Житораджа" - "Слога" 3:0.
Лилич, Д. Давидович, Л. Павлович, М. Цвет-

ска
АК "Младост" със съдей- Пети клас - момичета (450

Шести клас - момичета (450

П.Л.Р.

ЮФД - 22 кръг: “Младост” - “Пуста река” 2:1

Първа пролетна победа
Босилеградска “Младост" за- по няколко удара към вратите, 

воюва първата си победа в про- обаче резултатът остана непро- 
летната част от първенството, тъй менен, 
като на своя стадион “Пескара“

ли“ в наказателното по- 
уста река“. След пореди

цата пропуснати положения, ед-
През втората част на мача бо- на центрирана топка удари ръка- .*! ' ^

на 22 април спечели с 2:1 срещу силеградчани постоянно атакува- та на някой футболисте защитата " * ""... ’ ~
Пуста река в рамките на 22 кръг ха и пропускаха изгодни голови на “Пуста река“ и съдията (може Проведени бяха отделни над- м.): Спаска Владимирова,
„дишното първенство на -ложе^я.Напълнонеочаквано бягвания за момичетата и Мария Стоичкова и Драсна

Въпреки че важеха за фавори- от измислена дузпа. Един от фут- ните". Непогрешим изпълнител момчетата от всеки клас, а Станиславова, момчета (500
ти преди началото на мача, "зе- болистите на "Пуста река" излез- на наказателния удар беше Вла- най-добрите трима състеза- м.): Младен Василов, Алек-
лените" трудно стигнаха до трите на сам предВеличкович и след ка- дица Владимиров. До края на тели и три състезателки от сандър Михайлов и Божидар
точки. Първия си гол те отбедяза- то стреля топката към вратата, срещата нападателите на "Мла- първи до осми клас са:
ха в 22 минута, когато защитни- падна върху вратря, а съдията Зо- дост" не успяха да редизират още Първи клас (бягане на 200
кът Игор Василев засече с глава ран Иович от Гърделица посочи няколко шанса и да постигнат Кпмгтиня л )■ Днмтп М.т-пм Ктикттцентрираната топка от ъглов бялата точка. Точен реализатор по-убедителна победа метра) моми 1етп. Кристина м.). Аница Милкова, Бранки

алният нападател ^Младост": Г. Величкович, М. Василова, Миляна Иованов- ца Рангелова и Наташа Сто- 
лич. Васев, М. Николич (от 67 мин. М. ска и Тамара Стойнева и Ми- кчкова; момчета (600 м.):Мп-

От този момент "Младост" за- Йоич), И. Василев, Б. Воинович ляна Митова; момчета: Ми- лиян Гогев, Александър Сте-
сили атаките си и цялата игра се (от5 мин. Д. Димитров), Б. Арсич ланчо Василов, Милян Андо- шич и Дарко Божилов.

------------------ (от78 мин. М. Станимирович), М. нов и Александър Костов. Осми клас - момичета (500
Дашчянович тошич' ' асичиС- Втори клас (300 м.) - моми- м.): Силвия Николова, Сан- 

“Пустарека": С. Станкович, М. чета: КРистина Стоянчова, драЙордановаиДрагапаБо-
Маркович, П. Йович, Ж. Стояно- Десанка Костадинова и Вла- жилова; момчета (600 м.): Са-
вич, И. Янкович, 3. Николич, Ж. дисава Зарева; момчета: ша Димитров, Асен Атанасов
Стоянович, С. Миленкович (от 55 Александър Веселинов, Ми- и Предраг Йорданов.
мин. С. Петрович), А. Илич, Б. лан Алексов и Неманя Мила- Споменатите състезатели одравкович и И. Илич.

прехвър 
де на “П\

Костадинов.
Седми клас - момичета (500

удар и я отправи зад гърба на вра- беше центрг 
таря на гостите Синиша Станко- Александър И 
вич. До края на първото полувре
ме и двата отбора си размениха

Таблицата на ЮФД след 22 кръг:
мач. поб. рав. заг. гол-раз, точки

22 15 41. Железничар
2. БСК
3. Злочудово
4. Радан
5. Радник Роса 22
6. Единство
7. Слога
8. Леминд
9. Ябланица
10. Бобище
11. Ястребац
12. Младост (-1) 21
13. Житораджа (-1) 21
14. Пуста река
15. Манойловце 22
16. Грачаница

3 40 : 10 
69 : 29
49 : 27
50 : 18 
36 : 34 
46 : 37
45 : 45 
39 : 29
46 : 37
31 : 40
32 : 45
33 : 39
34 : 43 
30 : 54 
15 : 65 
18 : 61

49
22 14 3 5 45
22 14 3 5 45
22 13 5 4 44 РВ НОВ.останалите мачове от 22 кръг " ф . и състезателки.получиха тра

ел постигнати следните резилиш- 1рсти клас (350 м.) - моми- моти от АК Младост и осъ- 
ти: „"Единство" - "Житораджа" чета'- Любш-гка Митова, Крие- ществиха правото да участват 
3:2; "Слога" - "Бобище" 4:1; "Же- тина Бойкова и Йедена Коте- на тазгодишния Крос на Ра-

гб/^ИеК Го;вГнебойш^°йИордановЖИ' ^ ^ А^"МлаД0С'

д"Ц-^лМГуГово°"Ц1-;“;"'я^Г Милош Йорданов/ 
ца" - "БСК'' 0:1. Четвърти клас (400 м.) -

12 2 8 38
1122 4 7 37

22 10 3 9 33
1022 2 10 32

9 322 10 30
7 7 822 и т" съобщиха, че все още не е 

известно кога и къде ще се 
мо- проведе този традиционен 

В 23 кръг "Младост" гостува на мичета: Александра Спасова, крос. До миналата година 
"Грачаница" в Буяновац. Ана Стоичкова и Кристина спортната проява се провеж-

Петрова;л«шчеш<!.' Бобан Ран- даше в Сремска Митровица. 
гелов, Милан Ангелов и Не- п П Р-

П.Л.Р. над Дойчинов.

28
67 922 27

6 6 9 24
7 1 13 22

64 1222 П (-1) 
13 (-1)2 164

3 17222 9
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Втората част от 1 От албума на наш читател 
пролетта ще бъде 
гореща Освещаване на църквата 1 Питам■иПрез май - 

над 30 

градуса
живноснаго гроба Господна 1892”.

Снимката е заснета преди осем десетилетия и е от ал- 
^ бума на Драган Басов, художник от Пъртопопинци, кой- 

то я е дарил на музейната сбирка към библиотеката 
1’ “Детко Петров” в Димитровград.Най-високите температури 

в централните части на Бал
каните през май ще бъдат 
между 26 и 31, а най-ниските 
между 6 и 11 градуса, прогно
зират синоптиците. Средната ш 
месечна температура се очак
ва да бъде близка до нормал- Ц 
ната, която за равнините е 
между 16 и 18, а в планините р 
от 8 до 13 градуса.

Според месечната прогно- Ц 
за през първото и второто де- Й г 
сетдневие ще преобладава г ■ ОЛЯМО ТЪржеСТВО Се е СЪСТОЯЛО 1927 ГОДИНа ПрИ ОС- 
слънчево време. По-значи- вещаването на църквата “Св. Георги" в село Пъртопо-
ността? пред и^но в^чашвете I ПИНЧИ- Тържествената литургия отслужил владиката от
след пладне, в някои райони НИШ С ПвТ СВеЩвНИЦИ ОТ ЦарибрОД И ПирОТ В ПрИСЪСТВИ-
придружени с гръмотевични ето на представители на местната власт и военното по-
оури и временно понижение

Сретен Игов

Скръбна вест

м На 23. 04. 2007 г.
ПОЧИНА нашата скъпа и непрежалима 

майка и баба■кп
ДРАГИЦА ВЕЛИНОВИЧ 
от Нишка баняа

С много обич и признателност се прекланяме пред свет
лата ти памет!

Опечалени: дъщерята Милапка и синът Драгослав
със семействата си

Възпоменание
Изминаха 40 ДНИ от загубата на нашата съпруга, майка, 

свекърва, тъща, баба и прабаба
ОЛГА ВЕЛИНОВА 
от Враня, родена в с. Ябълково, 
Кюстендилско

; деление, както и на много хора от Пъртопопинци и окоп-на температурите се очакват 
към края на първата седмица [ НИТв С6ЛЗ.
тР?тотСоРедеТсетданевеиееЦоблач- \ На СНИМКЗТа В Преден ПЛЗН ВИЖДЗМе МНОГО уЧвНИЧКИ,

ността ще бъде променлива, облечени в народна носия, със забрадки, сукмани,
като най-голяма вероятност : преСТИЛКИ (ОПрвГаЧКИ). 
за превалявания има през 
първите дни и в края на десет- 
дневието.

Месечната сума на валежи
те в повечето райони ще бъде 
по-малка от нормалната. Си
ноптиците прогнозират през 
май да има 5 - 9 дни с валежи, 
около 7 облачни и към 10 
слънчеви дни.

•д о.. Л

Винаги ще я помним с обич и признател-Да напомним, че църквата “Св. Георги” в село Пърто
попинци важи за един от по-големите сакрални обекти в 
района на Забърдието. През 2002 година тази църква е 
напълно възобновена. В нея се намират изключително 
руски икони, изписани в академичен стил. На южната 
стена е окачена и една ерусалимия в много добро със
тояние, донесена от “X Димитри Николовъ, поклоник на

ност!
Панихидата ще се състои в събота на 05. 05. 

2007 г. в Бунушевските гробища.
Опечалени: съпругът Павле, дъщерите //адииа и Лиляна, 

синовете Стоичко и Божидар със семействата си

Тъжен помен
На 11 май 2007 година се навършват ПЕТ ГОДИНИ без

БРАНКО ПЕЙЧЕВ 
(1931-2002)
дългогодишен директор на 
конфекционното предприятие 
“Свобода”

Кръстословица 327
Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Димит
ровградска фабрика. 4. 
Първо излизане на сцена. 
8. Град в Хърватин. 12. Ров, 
траншея. 14. Инструмент 
за хранене. 15. Модел ита
лиански камиони. 16. Едно 
дърво. 18. Скитник, черга- 
рин. 20. Метална решетка 
за печене на месо (мн.ч.).
22. Голяма кутия от картон.
23. Милен Томов. 24. Сим
вол на монарх. 26. Позиция 
в шахматната игра. 27. Тре
гата нота. 28. Река в 
Австрия. 29. Зеленчук, бо
гат с каротин. 31. Войскова 
част. 33. Земеделска маши
на. 35. Столицата на Япо
ния. 36. Циркови площад
ки. 37. Френски император 
в 19 век. 39. Речна риба. 40. 
Химически елемент. 42. 
Вулкан на Сицилия. 43. 
Растително масло. 44. Сло
жени уреди.
ОТВЕСНО: 1. Пазач на го
ри, лесничей. 2. Иван Кос-

и СЕДЕМ ГОДИНИ без брат му
СОКОЛ ПЕЙЧЕВ 
(1923-2000)

Семейство Пейчеви

На 10 май 2007 г. се навършват 11 ГОДИНИ 
от смъртта на милия ни съпруг, баща, свекър и 
дядо

СТЕВАН БОЙКОВ 
от Долна Любата

Вечно ще пазим хубавите спомени за теб. Почивай в
9. Замръзнала вода. 10. 27. Подми постилки. 30. 

Частоткаруца. 11. Игрище Влакнодайно растение. 31. 
за тенис. 13. Който предиз- Излитане, летене. 32. Мяс- 
виква пожари. 15. Имущес- то за нощувка. 34. Шахмат- 

17. Герой от детска но равенство. 35. Лично 
пло- местоимение. 36. Карта за

мир!зов.
Семейство Бойкови

Възпоменание
На 29 април се навършват 20 ГОДИНИ от 

смъртта па иепрежалимия ни баща и дядо
тво.
приказка. 19. Сушени 

' дове за зимата. 21. Провер- игра. 38. Дребен хищник с 
23. Число със седем неприятна миризма. 41. 

цифри. 25. Изкуство (лат.). Шестата
БОРИС ПЕТРОВка. На 2 гоии ще се навършат 8 ГОДИНИ ог 
смъртта на иепрежалимата ни майка и баба

нота.

ЗАНА ПЕТРОВА 
от Димитровград

Решение на кръстословица 326 - Во;
, Г1 1. Атол. 5. ВК. 7. Оса. 10. То. 11. Емилия». 14. Трир. 16.

глт сП?Рична едИНИЦа 15 ИР 17. Сан Ремо. 19. Нар. 20. Вариво. 22. Дамаск. 24. 
иЩ. 5. Името на актриса- 25 Мегавати. 27. Мома. 28. Салата. 29. Ос. 30. Ято.
га Дерек. 7. Река в Сърбия. 1Келязо. 32. Ера. 33. Ра. 34. Вени. 35. Илок. 37. Тиган.

■ Името иа писателя Ва- 38' "Нокиа". 40. Алиса. 41. Ириг. 42. ПТТ.

С много обич и тъга свеждаме глави пред 
светлата пи памет!

>1

Дъщерите Дарка и Славка 
със семействата си%
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Вместо някогашните майски паради и прегледи, тържества и траури ш Шт -Щрихи за портрети 

на западните балканци
иV

*\ Г V

У
Великден. С бабуту беомо поза- 
сълнули у врижидерат некойе 
крилце от кокошку и некойе ребър- 
це от ланското прасенце, ама дой- 
доше децата и изпразнимо врижи
дерат...

- Истина ли нема да празнуйеш? 
- зачуди се Пролетерко.

- Ма идо при Йосу Овчарова да 
узнем ягне на почек, а знайете ли 
кво ми он рече.

-Кво?
- Каже, дал би ти, ама еве дой- 

доше синовете от Ниш и тия що 
празнуйе Джурджовдендадекапа- 
ру, а ония комунярата рече че дой
де за Първи май да га узне... А дру
гата съм раздал или обещал на 
другьи...Айде съга ме научете кво 
да прайим, та и я да не съм освен 
свет...

- Па не си ли засълнул некой ди
нар от пензиюту?

- Засълнул съм и съм гьи пре- 
върнул у йевра, за недай боже!

- Я се мани Манчо от глупости! 
Замени йеврата и иди ял у Петър- 
лаш, ял у Смиловци и с йедно ягне 
че дочекаш и двата празника!

- А тека: тебе ти йе лъсно Манчо, 
че дочекаш и двата празника, а ви- 
йе си имате по йедън празник и че 
поминете с по йедън трошак! Ама 
нещо си мислим: може ли я за Пър
ви май да дойдем при йеднотога, а 
за Джурджовден при друготога и 
тека свите зайедно да отлразнуйе- 
мо. Нали и паролата йе: сиромаси 
от свете стране - събирайте се!

- Нейе бъш тека! - сецну се Пър
вомайски,- Ама ако си решил да 
дойдеш, нийе с Джору нема да те 
искарамо. И без това че се събе- 
ремо на двата празника, а ти нали 
си ни другар...

“Убаво йе да си другар! - помис-

Епа истина 
времената су 

се изменила дибидус! Вечимка не 
се знайе кой пийе, а кой плача, за 
кво се пийе и може ли да се плати. 
Гледам из чаршиюту се спотураю 
Джора Джурджованов и Пролетер
ко Първомайски. Требе да су се на- 
резали саглам щом се воде под ру- 
ку, оти у предишньото време бега- 
йоше йедън от другога кико от чу-

Изминаха доста години, откакто братските югорепублики станаха независи
ми държави и елементи на новото геополитическо понятие Западни Балка
ни. А дали и как са се променили бившите югобратя? Ето щрихи за техните 
съвременни портрети, очертани с помощта на десет (национални) причини, 
заради които е по-добре всеки от тях и занапред да си бъде това, което си е и 
всички да живеят едни край други, а не заедно.

Сърбинът: За да не стане хърватин; заради по-нататък е най-популярният герой на западно- 
баскетболната репрезентация; на изборите мо- балканските вицове; може да развее своето знаме 
же да избира между няколко военнопрестьпни- в ООН и никъде другаде; защото чужденците да- 
ци; може да се наслаждава на оптимистичните ват пари и не питат нищо; може да си въобразя- 
новини, които се излъчват по държавната тели- ва, че има държава! 
визия; на спокойствие може да води започналата 
преди повече от 600 години битка против турни- мото си минало и да не бъде 500 години под тур- 
те и домашните издайници, да бъде уверен, че ците; може да свири с 1усла и да пее епически 
сега ще я спечели и пак да не бъде прав; винаги песни за героичното си минало, въпреки че не е 
може да отиде в Гърция и Кипър без да се бои, че бил 500 години под турците; може да си въобра- 
там ще остане без пари; скара и сливова - може зява, че Русия е неговата майка, въпреки че гя не 
да пие сливова и да яде скара дори и косато е под знае, че той й е син; заради любовта си към Русия 
санкции; защото може да се хвали, че Сърбия е може да бъде сталинист и да си мисли, че е 
единствената европейска държава, която е бом- по-прогресивен от сърбите; заради сиренето, 
бардирал НАТО; от време на време може да от- пърженото агнешко и гроздето; защото трябва 
лети в Хага на чужда сметка; може да псува Гос- да убие поне един човек, за да защити собствена- 
пода и да не се опасява, че бив
шите югобратя ще го гълчат за Н*"5 
безбожничеството му, а може да К 
ги псува и тях, понеже сега са му рГ 
само комшии и неприятели (ко- р1 
ито никога не мируват), но нак- |
рая винаги той да излезе е..... |\
страна! Кг-

Хърватинът: За да не стане ( ’4 |>
сърбин; заради футболната реп- ~ 1
резентация; може да си въобра- . . Г »
зяпа, че майчиният му език е ^ Г ,
по-различен от сръбския; зара- “* '
ди Дубровник; може да си меч- “-**■“* . **
тае за Независима Хърватска; от 
време на време може да пее 
"Данке, данке, Дойчланд!" и да 
си мечтае за Независима Хър
ватска; защото има 1000-годиш- 
на култура, за която никой не е 
чувал; има и президент, който 
не се срамува от това, че е хърва
тин; заради славното минало във Втората светов
на война; има и 1000-годишна история, за която 
никой не е чувал!

Словенецът: Може да си говори чудесния

Черногорецът: Може да се гордее с героич-
му.

- Мило ми йе тека кико ви гле
дам! Само нейе ли малко раншко 
да празнуйете, с тия темп нема да 
знайете кико су дошли и кико сте 
празнували и Първи май, и Джур- 
джовдън. А по-рано ни да се види
те, ни да се чуйете - йедън веруйе- 
шеуПартию, адругьиятуБога...

- Тека ни учеоше, Манчо! Нема 
Бог, па квит! Джора най-добре зна
йе кво му се прайеше за Джур
джовден...

- Кво се прайеше?! От све стране 
заобиколе ижуту, очи че си избоду 
да виде дали съм запалил свечу. 
Е, я си палейо, ама на пенджарете 
турайо по три кълчишне църгье...

- А са гледам ватили сте се под 
рукье...

- Не йе това що мислиш, Манчо! 
Откико раскопаше главнуту улицу 
комшийскьи се държимо, оти ногье 
ни издаваю и ако нема кой да те 
придържи, че напълниш некой йен- 
дек...

- Манчо, а ти стедзаш ли се ?- пи- 
туйе ме Джора.

- За койе да се стедзам?!
- Па за Първи май и за Джур

джовден... Колко се сечам ти гьи 
празнуйеше и двата празника, а?

- Ее, я съм се стегнул тека сил
но, та йоще малко че се прекьи- 
нем...

- Ма питам те готвиш ли се!...
-Що имаше Джоре, изготви се за

Майско възвание:
Стани, стани, друже Тито!
Твоите носталгични югобратя 
Да не съм полудял!
Ъашият Тито от Отвъдното

та си чест; ако е жена, може 
да си убие мъжа и всички ще знаят защо е напра
вила това; не трябва да работи дори и косато 
трябва да работи; защото сега не се чувства длъ
жен да дава кадри за ръководните постове в Сър-

I

Македонецът: Може да се нарича македонец 
и да не бъде убит от гърците, българите, сърбите 
или албанците; тазе патлиджани, лубеници и ту- 
тун; може да си въобразява, че е потомък на 
Александър Велики и да заебава гърците; може 
да си тъгува, когато слуша фолк музика; заради 
добрите отношения със съседите, особено с гър
ците и албанците; заради присъствието на аме- 

ожени със словенка и да има словенски деца, ко- Ри.кански войници; защото има държава с 
ито ще говорят словенски; няма защо да се сра- "аи-дълг0 име - Бивша югославска република 
мува, когато влезне някъде; никой не го обезпо- м^еЛ°н1"я; за>Ч°т° »™чки са заинтересовани за 
коява, защото никому не пука за него! стабилността на неговата държава, освен всички

Босненецът: Ах, севдах!; може да получи негови съседи; тазе пипер, лубеници и тутун;мо- 
азил навсякъде, освен в Сърбия; заради кебапа; же да ™ въ°бразява, че неговият език не е бъл- 
може да си въобразява, че Сараево е европейска гаРф<и' 
метрополия; заради големия кебап; защото мо- ^гославянииът (като измислена нация): 
же да получи безплатна туристическа обиколка ^*оже Ла се горДеС/ че не е нито сьрбин, нито хър- 
във всяка мюсюлманска страна; затова, че и ватин' нито словенец, нито босненец, нито чер

ногорец, нито македонец, въпреки че с гордост 
може да бъде всеки от тях; може да е югоностал- 
гичен и да се чувства добре; може да има же
на/мъж от която и да било част на Югославия и 
да бъде уверен, че тази държава не се е ра падна
ла; може да не се срамува от своето титоистко 
минало; може да пее партизански песни от Вто
рата световна война и рокендрол от 80-те години 
на XX век; може да оплюе националистите от 
всички югонации; може да участва във всички 
научни изследвания, с помощта на които социо
лозите се

словенски език, макар и да знае, че за този език ^ ,
никому не пука освен на самия него; може да се 
чувства супериорен в сравнение с бившите югоб
ратя; може да пие след работа; може да си въоб
разява, че живее на "слънчевата страна на Алпи
те", макар и да знае, че тя не е слънчева; може да 
си въобразява, че е силен като германец, защото 
и Словения е в Евросъюза; заради добрите отно
шения с Австрия, Италия и Хърватска; може да 
си позволи да бъде югоносталгичен; може да се

ли си я - ама нещо у заднье време 
другарете се погубише!”

Мапча

ВА»1 & А-Уу.У ..г, А..-: .„А- А ’ , -Въздържателски
Имаш ли, шопе, 
крава?

- Добре де, имаш ли крава?
- Епа имам, кико че немам!
- Е сега, ако поднесеш на твоята 

Едно въздържателско дружес- крава една кофа с вода и една с ра-
тво подело мащабна активност КИЯ/ 0т коя кофа ще пие кравата? 
против алкохолизма и я насочило _ Епа знае се, кравата че изпие 
наи-много към шопските кран- водата! - подскочил Вуте като 
ща, понеже преценило, че в тези 
краища ракията най мирува в бу
рето, а най не мирува в главите на избира кофата с водата, а не ко- 
мъжете (и на понякоя жена). За- фата с ракията? - 
това в едно "прочуто" шопско се-
ло. дружеството изпратило . Защо ли? Епа затова, що си е 
най-доория си активист да говори кравата говедо, а говедото си е го- 
за вредата от алкохола. ведо и нищо не разбира! - заклю-

След като изнесъл първата чил Вуте. 
лекция, активистът попитал Вуте 
от първия ред:

- Ти крава имаш ли? „
- Не знам що си ти, ама я не ‘ Знаеш ли каква е пРяката за' 

съм крава! - отговорил Вуте терсе- ви™мост «ежду гърлото и крака- 
нито, защото почувствал, че акти- та‘ 
вистът, питайки го по такъв на
чин, не проявява достатъчно ува
жение към него.

Какво правят преди война...
Словенците минават от цивилно на военно сто
панство. Хърватите подписват пакт с агресора. 
Босненците питат: “Ща се ово, болан, деша- 
ва?” Черногорците вдигат въстание и бягат в 
планините. Македонците сменяват фамилните 
си имена. Сърбите, както и винаги, се хващат 
за оръжието.

...и след война
Словенците се връщат от военно на цивилно 
стопанство. Хърватите сключват пакт с побе
дителя. Босненците се чудят: “Ща се ово, бо
лан, десило?” Черногорците слизат от плани
ните, за да вземат заслужените ордени. Маке
донците отново сменят фамилните си имена. 
Сърбите се питат: “Ща нам йе, койи к.. 
ово требило! ”_________________________

ужилен.
- Правилно! Ама защо кравата

питал по-ната
тък активистът.

Зависимостопитват да разберат как се създава из
куствена нация; може да участва на всички кон- 
ференции в чужбина, на които все още се говори 
за Югославия; отличен кандидат за стипендиант 

Сорош; може да си плаче, когато пее "От Вар- 
дара, па до Триглава", носейки снимка на Тито в 
маршалска униформа!

- Каква?
- Намокриш ли си краката - бо

ли си

на
.све

ли те гърлото, намокриш 
гърлото, не те държат краката!

.-С. Петър Рашелов, Момвр Тодоровци!*'глр^™ор)1 ш;ко1а^веттов7те"ннчеа:11'^еБ0ЖИЛ0В, Г-" - Богаев’ Кирил Георгиев, 188М 0350-810!*
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