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Презграничното сътрудничество 
на Сурдулица с Трън и Радомир

се
координаторите

В края на миналата седми- Николова - от Сурдулишка, и 
ца в Трън и Радомир се състо
яха първите след подписване
то Ис. протоколите срещи на Трънска, присъстваха и на- 
координаторите на проекти- чалничката на общинската 
те, които ще се реализират управа Светлана Шкаляк и 
тази година. В Трън се срещ- секретарят на Общинската 
наха координаторите на скупщина в Сурдулица Ду- 
програмата "С проекти до ус- шица Станкович. 
тойчиво развитие", чиято цел На срещата в Радомир бе- 
е подобряване на пътнотран- ше обсъдена реализацията и 
спортната инфраструктура в на проекта "П

Ненков, Евгения 
ордан Василев - от

Александър 
Такова и Йс

ърва крачка от
тези съседни крайгранични последващите", чиято цел е 
общини. Стойността на про- повишаване на стандарта в 
екта, който се финансира от ромските селища в Сурдули- 
Европейската агенция за ре- ца и Радомирско. Съвместни- 
конструкция е над 233 хилади ят отбор на проекта реши да 
евро, които ще бъдат израз- бъде обнародван конкурс за
ходвани за изготвяне на про- 25 активатори, които да ръко- 
ектна документация за рекон- водят конкретните акции по 
струкция на повече от 200-ки- уреждане и повишаване на
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*Новият кабинет на преизбрания сръбски премиер Воислав Кощуница 
има 23 министерства и един вицепремиер * За държавата Сърбия Ко
сово завинаги ще бъде неделима и неотменима част * Освен космет- 
ския въпрос приоритети на новото правителство са европейската ин
теграция, сътрудничеството с Хага, социалната и икономическа поли
тика и борбата с престъпността и корупцията
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Парламентът на Републи- ституцията. новото правителство на Сър- *
ка Сърбия одобри новото В подкрепа на правител- бия са косметският въпрос, .1 
правителство на страната, ко- ството гласуваха 133 народни европейската интеграция, 
ето ще бъде ръководено от депутати от присъстващите сътрудничеството с Трибуна- 
Воислав Кощуница, само по- 244. ла в Хага, социалната и ико-
ловин час преди изтичането Ключовите програмни номичската политика и бор- 
на срока предвиден от кон- принципи на политиката на бата с престъпността и коруп- 

г 7 г цията. Това от трибуната
парламента във вторник зая
ви Воислав Кощуница в ка
чеството си на кандидат за 
премиер.
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От срещата е Трънна

Новият кабинет лометрова пътна мрежа в те- нивото на хигиената в ром- 
зи общини. На срещата на ко- ските селища. Мениджър на

стра-

Д. Мирчев

ординаторите освен членове- проекта от сурдулишка 
съвместния отбор Оли- на е Душица Станкович.те па

вера Величкович и ГабриелаНовият кабинет на Кощуница се различава от 
предишния и по партийния състав (вместо 
СПО сега е ДС) и по броя на членовете (пре
дишният с 19, а сегашният с 25).

Новото правителство има и министър без портфейл (Дра
ган Джилас), задължен за НИП. Освен премиерското място ^ т -- -- Н11ГА*МВтори реооланс на бюджета

ггггжжй
рите си запазват Драган Иочич (МВР) и 1 _ радАкоето се проведе на 15 милиона динара от Минис- ректор на Здравния дом в Бо-
вич (здравеопазване), а частично и Велимир ( 1 Р Р приет вторият ре- терството на държавното уп- силеград, чийто основател от
труктура). Министерските си кресла, но с други ресори^апа равление и местното самоуп- началото на годината е
зиха Младжан Динкич (икономика и регионално Р ' ВмесгоД предварително равление за купуване на дело- Общинската скупщина. На
Александър Попович (енергетика), Зоран Лон шр> (пр )/ А ■ те 000/ д0 |ш помещения за нуждите на заседанието беше изтъкнато,

Расим Л». ' 00 Г-Г

ас пят 165 403 000 динар,. Сума- „„ „,едтж„и,,„ Емт 
покрай випепоемиеоа Божидар Лжелт в новия кабинет са та от 14 милиона динара, с ко- Пейчев (ДС) отборнчци- 
Вук ИеремиЛшлнХ работи! Душан Петрович (правось- ято е увеличен, тези дни ще те с едп0минутно мьлча- 
аие) Миоко Нвстковйч (финанси), Драган Шутановац(отбра- постъпи в общинския бюжет ние почетоха паметта 
на! МХ /лтпжавно и местно управление), Во- от републикански източни- па невтн0 страдалите
ма) Милан дл(_4ап. ци к/КТ0 ИЗтьк„а кметът Жертви по време „а зло-
Дра Смиляиич Ие1егамуникации)Ри Милица Чубрило (диас- Владимир Захариев, от деиствата па Коста Пе
по^Полови.Дтт т Твоята квота министерски места Г 17 Управлението за спорт при чаиац „ Босилеградско 
пХ\^ши аТд^итВе°- Снсжш.а СамардРжич-Маркович Мипистерсгвотс,на просвета- през „„година.
(младежта и спорта) и Ана Псшикап (наука). та и спорта ОС ще поду ги 12 ...................

(На стр. 2)

Извънредна сесия на ОС в Босилеград

чилия конкурс за директор. 
До назначаването му на този 
пост Накев бил и.д. директор 
на ведомството, а по времето, 
когато то беше в състава па 
Здравния център във Враня, 
над 20 години бил негов упра
вител. п.л.г.
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Избрано ново нрнвитошо нХ™
(От стр. 1) вителство", подчерта Воислав г

Кощуница. Той добави, че Т О Г\11 и рТТ1 
Кощуница твърди, че "пар- "Белград ще поеме отговор- Дйи Ц. 11VIII 

тиите, които формират прави- ност за намирането на честно
телство, са решили да поставят решение на въпроса за бъде- 1 лгг\ 1111111 ГШ К П Ш 
интереса на държавата, нация- щия статут на Косово и Мето- II /у\/тД II II М 1 111^/(1111 
та и гражданите над между- хия". *(
партийните различия и пар- Партиите, които формират
тийните интереси". правителство, са решили клю- *КоЙ има преднина - ИИТе- , „

"Формирането на правител- човите цели да бъдат намаля- ресът на гражданите ИЛИ Карикатура: Саша Димитриисвич - НароСие иовине 
ство в този момент без съмне- Ване на безработицата и на апетит-[,т на партиите?
ние създава условия да постиг- осиромашаването, продължа- г ' __ ____Нпиги.Ттт,
пем крайно необходимата ста- нане на великите инвестиции, Напече ни невиждана майска жега - тотал- жега. Очевидно Ьор д , . .^7"
билност в страната, която е каквито са изграждането на ав- на, всеместна и постизборна. Шантаво е, че ница, Младжан Динкич и Велимир илич 
ключова основа за това Сърбия томагистрали и газопроводи, преполови добивите на ранните плодове - смятат, че не гражданите, а апетитите на пар- 
да върви с големи крачки нап- приключване на приватизаци- ягоди, череши, вишни, кайсии... По-шантаво тийните кадрове са първият приоритет. Ска- 
ред" - посочи Кощуница. * онния процес, привличане на е< че се заканва да изпече житото още на нивя- лъпеното на бърза ръка ново правителство с 

Преизбраният премиер на нови преки инвестиции и уве- та> 23 министерства, вместо досегашните 17, а
Сърбия предупреди, че всеки личение на съвместните ипвес- Горещо стана и на народните избраници в без министерство за човешки и малцинстве- 
един едностранчив опит за обя- тнции с Република Сръбска и парламента. Градусът се покачи до нажежа- ни права, е нито проевропейско, нито по 
вяване на независимост на държавите в региона. „ане с ИЗдИга,,ет0 на радикалския замес- мярката на избирателите. Да беше "по мяр-

тник-лидер на поста председател на законо- ката на народа" някой непременно щеше да 
дателния дом и увисналата опасност от нови се съобрази с факта, че малцинствата заемат 
предсрочни избори. повече от 30 процента от изоирателското

Жегата май попречи на лидерите на т.нар. пространство в Сърбия. Истинските европей- 
"демократичен блок" по бял ден да се догов- ци не забравят, че ЕС залага на политиката на 
рят, та цели нощи бистреха мътилката, която интегрираност на малцинствата и на насър- 
сами забъркаха като четири месеца се игра с чителни мерки спрямо тях. 
нервите на гражданите. И се споразумяха, Един от методите за тяхната интеграция е 
най-сетне да скалъпят правителство. Проев- намаляването на избирателния ценз. Това 
ропейско и по мярка на народа!? обаче е само начална насърчителна мярка, а

Едва ли! не и изход от проблемите. Избраните според
Ако се зачиташе "волята на избиратели- този принцип депутати се броят на пръстите 

те", както се кълнеха партийните водачи, това на една ръка. А реалната им политическа си- 
можеше да стане с месеци преди майската ла? В. Богоев

Нашето малцинство е все по-разединено
Новия;?/ състав па правитеяс??/во??/о дава клетва Парите по-силни от бургиятаКосово ще бъде "напразен". 
"Това

"Въз основа на реалните ре- 
правителство обяви зултати и заплануваното уве-

предварително, че всеки такъв личение на обществения про- * в името на демокрацията нашето малцинство се разделя по различ-
акт за Сърбия няма и не може дукт с 6% годишно, правител- ни ВЪПроси. Стигна се дотам, че общото, което още го свързва е - сиро-
да предизвика промени в кон- ството си е поставило задача до МЯТТ1И™Я 
ституционната и правната сис- 2012 г. да достигне 80% от брут- машията 
тема на страната. Косово зави- ния обществен продукт на но- Ако преди десетилетия
наги ще бъде неделима и неот- вите членки на ЕС при ежегод- компактното българско мал-
лъчима част от нашата терито- но увеличение на износа със 17 ЦИНство в Сърбия е разединя- 
рия. Запазването на тази пок- процента и годишни инвести- 
райнина в границите на Сър- ции между 3 и 5 милиарда до
бия ще бъде първият и най-ва- лара", заяви Кощуница. 
жен приоритет на новото пра-

Докато едни са на становище, последните парламентарни 
че това става по основа на раз- избори, когато група димит- 
лични демократични идеи, ровградчани уж настоявали 
които да допринесат за по-ус- ДСБ да излезе на изборите, а 
кореното му всеобщо разви- босилеградчани смятали, че 
тие, други са убедени, че тя е толкова слаба, че щяла да 
всичко това правят хора, кои- доживее само провал. Докато 
то настояват да се издигнат едни не искали да участват в 
над интересите на малцин- изборите, други смятали, че 
ството и в негово име да про- като представители на мал- 
карват чужди каузи. Послед- цинствена партия са могли да 
ното становище е по-близко вземат част от парите за пре
до народната поговорка, коя- дизборна кампания. И "лю
то ни подсказва, че парите бовта" се провали, 
пробиват там където бургия
та не може. Те, парите, са би- малцинства могат да си поз- 
ли една от основните причи- воляват и опущения, а все пак 
ни за създаването на втория да не засегнат докрай общата 
КИЦ на българското малцин- си цел, а с нея и политиката 
ство. Това не крият и неговите на държавата към малцин

ствата. За разлика от тях ма
лобройното българско мал
цинство, без посърбилите се 
българи, не бива да си позво
лява слабости. Всъщност, по
ради различни опущения и 
недоразумения сред самото 
малцинство и "помощта", ко
ято досега идваше от различ
ни държавни центрове, бъл
гарите в Сърбия все повече 
губят и своята национална 
идентичност. Онова, което 
все още е общо за малцин- 

представители в Босилеград, ството ни, преди всичко в об- 
които неотдавна заявиха, че гцините Димитровград, Боси- 
досега за всяка дреболия са леград, Сурдулица и Бабуш- 
трябвали да търсят разреше- ница, е - сиромашията. Раз- 
ние в Цариброд. Според бира се, и всичко друго, което 
предствители на ДСБ парите идва с нея. Затова колкото по- 
са били една от причините за вече се разединяваме, толко- 
разбиване на съюза и за съз- ва повече ще обедняваме. Не 
даване на още две малки пар- само в икономическо отно- 
тии. Те преразказват (своята) щение, 
приказка за времето преди

вано и разделяно с декрети на 
политически центрове, а за
ради "по-сигурното му раз
витие" са теглени даже и ад
министративни граници, ко
гато то е разхвърляно в пове
че общини, сега то главно се 
разделя вътрешно. Как по 
друг начин да се обяснят нас
таналите през последните 
месеци събития, когато ня
кои българи обърнаха гръб 
на ДСБЮ, т.е. ДСБ и форми
раха още две партии с бъл-

Оли Рен в Белград

Споразумение 

за стабилизиране 

и асоцииране
Министър-председателят на Сърбия Воислав Кощуница разговаря гаРски белег, или когато от 

в сряда в Белград с еврокомисаря по разширяването Оли ген, който КИЦ на българското малцин- 
заяви, че скоро очаква продължаване на преговорите за сключване на ство "Цариброд" със седали- 
Споразумение за стабилизиране и асоцииране и оцени, че то може да ще в Димитровград се отлъчи 
бъде подписано след няколко месеца. неговият клон в Босилеград и

Рен приветства избирането на ново правителство и определянето самостоятелен центърна евроинтеграцията като основна цел. Ц ' самостоятелен център.
На срещата Кощуница изтъкна, че програмата на новосформира- Политическите партии в Бо- 

ното правителство на Сърбия се базира на пет ключови програмни силеград още не могат да ПОС- 
принципа, по които е постигнато пълно съгласие между управлява- тигнат договор за деклара- 
щите партии: държавната политика за Косово, евроинтеграцията, ция, КОЯТО да допринесе за 
сътрудничеството с Хага, социалната и икономическа политика и г
борбата с организираната престъпност и корупцията.

По време на визитата си в Белград еврокомисарят Рен разговаря и 33 по‘УскоРено икономичес-
с президента Борис Тадич, външния министър Бук Йремич и лидера к0 Развитие на общината. На- 
на Г17 плюс Младжан Динкич. шето малцинство се разделя

и по въпроса за езика. Факт е 
че политическите субекти в 

_ Босилеград и Димитровград 
отдавна отнесоха превес и из
пъдиха майчния език от об
разованието, но докато в Бо-

Представители на сръбското правителство и Европейската коми- силеград съществува пара-
__днес в Брюксел парафираха споразуменията за визови облекче- лелка, в която обучението е
ния и реадмисия, които ще позволят безплатно да се издават визи на на майчин език, българският 
студенти, научни работници, бизнесмени и още някои други катего- - - к
рии сръбски граждани.

Споразуменията бяха парафирани от ръководителя на Канцела- 
Г сръбското правителство за присъединяване към ЕС Таня

Жан Луи Брауер, директор на генералната дирекция за отговор на въпроса защо се 
правосъдие, свобода и сигурност.

Факт е, че многобройните

Разединеното българско 
малцинство няма договор с 
държавата по повече въпро
си. Един всред тях е как и 
защо се случи сред полицаи
те и митничарите на 
ГКПП Рибарци да няма 
почти ни един българин. 
Тези служители с години 
идват от вътрешността и 
държавата е изложена на 
големи разноски.

решаване на затрудненията и

Сърбия - ЕС

Визови облекчения
сия

език за димитровградчани е - 
ерес!

Трудно е да се даде точенията на 
ишчевич и

разделя нашето малцинство. В. Божилов
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По повод 24 май - Ден на българската 
култура и славянската писменост “Развитието на трудовата борса в малки общини”

Прием в посолството ЕАР 5?“? 73 000 евро 

нп ьългария В Белград
■ 1И Димитровград, на която съ

общи съдържанието, цедите
Повече от 200 години в Бъд- скулптор Вадентин Васидев. и очакваните резултати на 

гария се чества Денят на бъд- Одеският унивеситет е сво- проекта, който се финансира 
гарската просвета и култура и еобразен културен и духовен предимно от Европейската

център за българската об- агенция за реконструкция
Щност в Украйна и (ЕАР), а се реализира от об

лото този празник за сръбските бъд- Щина Димитровград и фон-
се празнуваше на гари. С Одеския дацията "Еуробалканс" от
11 май, когато Бъд- университет е Белград. Партньори на общи-
гарската правос- свързан животът ната и фондацията са общи-
давна църква чес- 1|||§Ш^Я^Д|||11| на видни бъдгар- ните Берковица и Драгоман в

авноапосто- §|||аИЯ^*||с§1| ски възрожденци България. Общата стойност 
св. Кирил и творци като на проекта е 87 500 евро. ЕАР ботните и работодателите от ската скупщина в Димитров-

и Методий. От 1969 Христо Ботев, ще отпусне 83 % от средствата двете страни на границата, град Ратко Манчев.
година БПЦ праз- Иван Вазов, Алеко или 73 000 евро, докато оста- На уеб сайта ще могат да се Мениджерът на проекта
ника на създатели- ■Н^НВп МлЯ Константинов, Лю- палите пари ще обезпечи об- намерят информации и за Драго Шобот от организаци-
те на славянската бен Каравелов. В Щина Димитровград. възможностите за започване ята "Еуробалканс" сподели,
азбука чества също Решельовския ли- Основната цел на проекта е на собствен бизнес. Проектът че след проведен конкурс, на
на 11 май, а като цей, който през развитие на съвременна реги- ще се провежда 12 месеца, който били изпратени 175
държавен празник Георги Димитров 1865 година е бил в онална трудова борса, чиято Седалището на Тима за него- проекта от цяла Сърбия, ЕАР
само в културата и Одеския унивеси- задача е намаляване на безра- вото реализиране ще бъде в взела решение да финансира
науката, т.е. учили- тет, образование ботицата в региона и негово- помещението на някогашна- 20 от тях. Проектът "Развити-
щата, университетите и дру- получават Найден Геров, то икономическо развитие, та "Белградска банка". ето на трудовата борса в мад-
ги образователни, възпита- Иван Богоров, Добри Чинту- Тимът, в чийто състав са спе- Членове на тима от Димит- ки общини" е един от 10-те
телни и културни ведомства, лов и бзщата на Христо Ботев циадисги от различни облас- ровград са Ивана Киркова, най-мащабни,
се чества на 24 май. 7 ~ Ботьо Петков. ти, ще изготви студия за паза- Саша Манчев и Далибор Ни- Ракто Манчев оцени, че

По този повод във вторник Пямртня пппия ра на труда в региона. Резул- кодов. От името на община проектът е изключителен
на 22 май посланикът на Ре- 1 'омета мличс1 татите от изследването ще бъ- Димитровград с тима и пар- шанс на общината за смекча-
публика България в Сърбия в НуМЪНИЯ дат основа за изготвяне на уеб тньорите при реализацията ване на един от най-горещите
Георги Димитров със сьпру- А пък на къщата, в която е сайт, който ще бъде пуснат до на проекта - представителите проблеми - голямата безра-
гата си и със сътрудниците живял героят от българските кРая па май и ще допринесе на общините Берковица и ботица.
ще устрои прием в посол- националноосвободителни 33 по-бързото и по-ефикасно Драгоман, ще сътрудничи
сгвото в Белград с подбрана борби Стефан Караджата, ще контактуване между безра- подпредседателят на Оощин-
културно-художествена прог- бъде открита паметна плоча.

рама' ф°ад Тулеч^азнаеслвуг^ о™ Неволите на един кръводарител
ването на плочата и къщата, 
приютявала войводата в пе-

славянската 
писменост. В нача-
на

тв а <?в.лите

\1М

Б.Д.

В Украйна с паметник 
на Кирил и Методий

Българската общност в ук- риода 1861-1868 г., има бъл-
гарският :---- ^-------------- --

Марин дава кръв, 

докторите не я искат!раинския пристанищен град професионален ис-
Одеса ще получи подарък за Т0РИК Георги Панайотов, на- 
най-светлия славянски праз- ча^1ИК лиРекция Европа 1
ник-24 май.В града, пред та- ^ Вече една година един димитровградчанин има като кръводарител и
мошния унивеситет, ще бъ- умните раооти ари . необикновен проблем - не може да дари кръв! отива в Института за

бронзови фи- Иначе плочата се открива Марин Миладинов, на всички в града известен кръвопреливане в Ниш 
гури на Кирил и Методий, със СРедства на кметството на като Гьераско, е роден през 1950 година. Работи ка- с молба да му се напра- 
/пмтп гя ярлп ня Гр. Тулча. то дипломиран икономист в "Комуналац". Извее- ви анализ на кръвта. Ре-

А г у Петров тен е и по своята хумана дейност -кръводаряването, зултатите са според
Досега е дал кърв 54 пъти, последен път на 2 юни очакванията му - всичко с неговата кръв е наред! 
миналата година. А оттогава идват и проблемите: Чудно е, че същият Завод за кръвопреливане про- 
лекарите, при които дава кръв, изненадващо ''от- вежда акции и на територията на Димитровградска 
криват", че той е боледувал от хепатит (жълтеница) община и не позволява на Марин да дава кръв!? То- 
и не му позволяват да продължава да е кръводари- ва, разбира се, тревожи хуманния човек, който е с 
тел! Въпреки това той на 1 август 2006 година дава кръвна група А+ и вината готов да помогне на всеки 
кръв на един свой колега и той се спасява. Но това нуждаещ се. 
става в болницата.

Миладинов не се примирява да бъде отблъснат

дат поставени

Постановена присъда
за случая на ГКПП Стрезимировци

Командирът 

не е блудствал
д.с.

Увеличава се биоенергията при малката желюшанка

Залепва 

предмети 

с тегло
"Командир на полицията на ГКПП не е блуд
ствал върху две полицайки, но е извършил 
престъпление по национална основа

Няма доказателства, че командирът на полицията на гранич
но-контролно пропускателния пункт Стрезимировци Небойша 
Джонич е предлагал секс или пък да е извършил блудство върху 
полицайките в този пункт Анита Николич и Мария Илич. След 
разглеждане на повече служебни документи и разпит на двадесе
тина свидетели това констатира Общинският съд в Сурдулица, 
който същевременно отхвърли и доводите ог обвинителния акт на 
Общинската прокуратура в този град. В присъдата, която подпи
сал съдията Драган Янев, обаче се казва, че този командир преди 
три години в служебни помещения на прехода повече пъти е оби
дил полицая Ненад Таирович. За престъплението по национална 
основа и думите му "Не може циганче да ни върти около малкия 
пръст", "Не може циганче да ми командва, докато аз съм коман
дир" и "Майката му циганска, трябва да го махнем от прехода , съ
дът глобил командира с 45 хиляди динара.

Дали с това е решен сл^гаят за "блудстването на полицейския 
командир в служебни помещения в ГКПП и в колата си, който сега 
е на служба в Лескова ц, върху тогавашните си подчинени полицаи- 
ки, още не е известно. Очаква се но въпроса, който преди три-чети-

вниманието на об-

И ДО половин 

килограм
малката Йелена научихме, че професо
рът обещал да дойде с още двама свои 
приятели учени - д-р Стивен Броди от 
САЩ и д-р Петер Кулач от Австрия. 

Междувременно започнала да ..
- щесгвява прогнозата на Премович, спо-

При седемгодишната Иелена Момчилова в ед която биоенергията, която притежава де- 
с. Желгаша през лятото би трябвало отново ,а се увеличава стечение на времето, га
да дойде нишкият учен Павле Премович, за ка М1( Щелема сега залепва на ръцете си пред- 
да проведе допълнителни изследвания във мети от метал, дърво, пластмаса и други ма- 
връзка със способността й да залепва различ- тепиали с тегло до 500 грама, 
ни предмети на ръцете си. От родителите па

се осъ-

ри години посредством медиите привличаше 
щесгвеносгта, да се произнесе и Окръжният съд във Враня, пред 
кой го прокуратурата обжалила решението на първоначалния съд.

Б.Б. Б.Д.
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В неделя - 1,2 млрд лева са щетите
евроизбори от корупцията при

обществените поръчки
Георги Първанов в Батак____

^Нямаме 

комплекси, 

които идват 

от историята”

Останаха два дни до първи
те за България избори за 
представители в Европейския 
парламент. Предизборните 
кампании на решилите да 
участват да защитават интере
сите на страната в Европа. 
Психологът Иван Игов опре
дели предизборните кампа
нии като вяли, нецеленасоче- 
ни, неразбираеми и неразпоз- 
паеми. По думите му мотива
цията на хората да гласуват 
все повече намалява и се под
държа не толкова от платфор
ми и политически идеи, кол- 
кото от това, че хората, които 
гласуват искат да се видят в 
някаква социална роля.

Фискалните щети от ко- ществени средства чрез ко
рупцията при обществените рупционни практики - уп- 
поръчки за 2006 година се равление на държавната соб- 
оценяватна 1,2 млрд лева. То- ственост и обществени по- 

Огнян Шентов - пред- ръчки. Според данни на ЦИД 
седател на Управителния сь- през 2002 година всяка втора 

Центъра за изследване фирма е споделила, че е пла- 
демокрацията (ЦИД) на щала подкуп при участието 

кръгла маса "Корупцията си в търг за обществена по- 
при обществените поръчки: ръчка, а през 2007 година 
Рискове и противодействие, признатите случаи на коруп- 
Развитие на публично-час- ция са намалели пет пъти. В 

партньорство". По ду- същото време обаче според 
мите му тези загуби са съиз- оценката на бизнеса равни- 
мерими с очакваните годиш- щето на корупцията остава 
ни постъпления от европей- високо. Над 80 на сто от кан
ските фондове за следващите дидатите са попадали на опо- 
2-3 години. Според Шентов в рочени процедури, а за 60 на 
момента съществуват два ос- сто от тях корупцията е ши- 
новни механизма за прераз- роко разпространена, 
пределение на огромни об-

ва каза

вет паДлъжни сме да вземем от миналото онова, което ни 
обединява, което ще ни мотивира и засилва, а не онова, 
което ще ни разединява, противопоставя и отслабва. Това 
каза президентът Георги Първанов в Батак на дискусия 
"Батак в българската национална идентичност. Мит 
и/или реалност". Споменът за Батак-1876 г. не ни зарежда 
с омраза и с агресия, каза президентът Първанов и допъл
ни, че грешат онези, които четат по този начин от дистан
цията на хилядите километри тези събития. Той посочи, 
че Батак е град-светиня, не само и не толкова мъченически 
символ, а символ на българския героизъм, храброст и го
товност за саможертва. Нямаме комплекси, които идват 
от историята, има много неща, които ни разделят, но те 
не са на етнически и религиозен принцип, каза Георги 
Първанов, цитиран от БТА. Разделя 
го хора, затихващото образование в отделни райони и се
лища, все по-ограничените здравни услуги, посочи дър- 

Той отбеляза, че това е големият ангажи
мент на държавниците и политиците да намерят реше
ния на тези проблеми, които са еднакви и за християни, и 
за мюсюлмани, и за българи, и за турци, и за роми, и за 
арменци.

на

тното

Много 
проекти от 
европейските 
фондове?

ни бедността на мно-

Министър Вълчев:жавният глава.

има глад 

за студенти
България има възможност 

през втората половина на ля
тото да договори максимален 
брой проекти от еврофондове- 
те. Това обаче зависи от общи
ните, бизнеса и неправител
ствения сектор. Думите са на 
министър-председателя Сер
гей Станишев. Той каза това в 
Бургас в експозето си за откри
ването на семинар за разясня- 

На 22 май зърнопроизво- та. По думите му трябва да се ване на работата по сгруктур- 
дителите от цялата страна изготви план за компенсира- ните фондове и усвояването на 
ще започнат протестни дей- не на загубите от засушаване- средствата от тях. Станишев 
ствия ако до 18 май прави- то. Зърнопроизводителите представи оперативните прог- 
телството не обяви бедствено са категорични, че държавата Рами< възможностите за бъл- 
положение в областта на зър- трябва да окаже подкрепа на гаРските общини, бизнеса и 
нопроизводството. Това обя- бранша. Според тях тябвало непРавителствените организа- 
ви председателят на Нацио- да се изготви доклад за загу- ции за усвояване на фовдове-
налната асоциация на зър- бите от засушаването, който 1е' информиРа ■ит оощия т, г - у* брои 440 програми, коитонопроизводителите Краси- да се представи в Европарла- ? бва прРедсРавят' всички
мир Аврамов на пресконфе- мента Следващата стъпка ? 330 рче са ве_
ренция, предаде репортер на била Министерският съвет НИР каза още Станишев. Проб- 
Агенция Фокус . Един цял да обяви кризисно положе- лемъТ/ с него, на вс^чки 
икономически отрасъл може ние, за да се задействат меха- страни членки сега е че не ус- 
би ще загине ако не се вземат низмите за работа в бедстве- пяват да усвоях цеДиЯ ресурс 
спешно мерки , каза още ни условия. на оперативните програми,
председателят на асоциация- Ц. Георгиева

Зърнопроизводители 

искат да се обяви 

бедствено положение
До осем хиляди места повече

Около пет до осем хиляди налата година и така да уве- 
места за студенти ще има по- личат капацитета си. По този 
вече през тази година от тео- начин ще се увеличи приемът 
ретично възможните канди- на студенти и вече самите 
дат студенти, заяви минисгь- унивеситети ще ги търсят, а 
рът на образованието и нау- не студентите да треперят 
ката Даниел Вълчев при посе- пред университетите, уточни 
щението си във Видин, където Вълчев. Над 40 хиляди души 
участва в семинар "Европей- учат в чужбина през тази го- 
ски перспективи пред млади- дина и според нас тази брой
те хора". ка ще се увеличи, защото това

Тази година Министер- е първата година, в която ще 
ството на образованието и на- кандидатстваме като членове 
уката направи крачка към на Европейския съюз. След 
нормализиране на ситуация- като е увеличен и приемът в 
та за прием във висшите учи- държавните университети, в 
лища. Разрешихме всички България ще има глад за сту- 
държавни университети да денти още през есента, ко- 
обявят по-голям прием от то- ментира министърът, 
зи, който са имали през ми-
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Шс магията на словото- -
[ - ■ • ••

Откриването се състоя на 8 май в Денко Рангелов и Милица Матиевич. но на български и сръбски език. Кни- 
Драматичен театър "Стефан Ки- По време на Фестивала се състояха гата представиха Росица Петрова Ва
ров' с участието на театъра 'Марие- и няколко премиери на книги и сре- силева, съставител, Мила Басов, пре- 
та и Марионета", детския хор "Пче- щи с известни творци за деца. В една водач и Петя Александрова, рецен- 
лички и мажоретен състав. от залите на Драматичния театър се зент.

В програмата на фестивала се ре- проведе среща с писателя и журна- За делегациите от библиотеките в 
| чуваха редица значими културни листа Димитър Боримечков от гр. Печ (Унгария), "Детко Петров" 

... _ 4 '! ПР°ЯВИ» посветени на децата и тях- гр.Кишинев, Молдова. По повод от Димитровград и "Димитрийе Ту-
| ''°™ творчество: литературно състе- 45-годишнината на сп. "Другарче" бе цович" от Лаззаревац и представите- 

! ‘ *4ешествие из Европейска- организирано представяне на юби- лите на "Братство" бе организиран
опален плри^>Кр°ВИ1ЦНИЦа ; наци' лейния му брой, в което участваха Ве- прием и в Областната управа в Сли- 

I) на^"'^^АеТСКаТарИСуН^а ЛИМИР Костов, директор на издател- вен.
3 ник" кониеит н7вя^ИВее вълше®' 0X80 "Братство", Денко Рангелов, гл. По тържествен начин бяха връче- 

.... Л скиз'абавниРпеснМ'ЛМВ.Ц”ЯЗа.АеТ- ЕедактоР на списанието и Елизабета ни и наградите за принос в развити- 
' - ки" и др. Нека изтъкнем ЗН" Георгиева, поетеса и един от най-ре- ето на творчеството за деца. С нацио-

дишния награден конкурс за рисун” нето^ МУ Представя- палната награда "Константин Кон-
1 ка участваха и деца от Поетическата изпъне пРидРУжено отмузикално стантинов" за принос в детското кни- 

От 8 -11 май в гр. Сливен се про- работилница към библиотеката санл™ кТе Н3 кавалджията Алек' гоиздаване бе отличена поетесата Ле- 
веде Деветия национален фести- "Детко Петров" в Димитровград пулник на 01140 вдкогашен № да Милева, дългогодишна сътруД; 
вал на детската книга под патро- На 10 май се проведе кръгла^аса ^Състоя се и по”6™’ НИЧКа и пРиятелка на сп- "4РУгаРче
мажа на г-жа Зорка Първанова. на тема "Европейски измерения на "Бисеои отпг,„^1Р "МИер1 На книгата и на цялото ни издателство. Награда- 
Организатор на фестивала бе Ре- българската детска литература" вко- стиховр пт ™ 'любими Детски та за автор бе присъдена на поета 
гионалната библиотека "Сава ято покрай теоретици и критици от си" кп»тпй0!,МИ български поете- Панчо Панчев, а за издател на изда-
Доброплодни". Представено бе и България участваха и представители та библит-ося «г?ена °т Регионална- телството "Зллатното пате " от Со- 
списание" Другарче". о, Сгрбшс Еаиаабег. Георсие.е, . ФШ'

,

Д. Рангелов
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Реализация на НИП
Реконструкция на резервоара
За реализацията на проекта ще

До края на май в Горна Ли
сина ще бъде решен пробле
мът със снабдяването с питей
на вода от селския водопро
вод, към който са включени 
46 домакинства от центъра на 
селото. Досега водата се за- 
мърсявала поради стария ре
зервоар, построен още през 
1979 година, на който са още
тени бетонните стени, през 
които влизала пръст.

Че водата от водопровода е 
замърсена, потвърдил и Заво
дът за здравна защита от Вра
ня, чийто екип забранил тя да 
се ползва в стоматологичния 
кабинет в селото.

Бошко Божилов, кмет на 
Горна Лисина, казва, че жите
лите на тази част на селото ве-

Спортни терени 

в селатаса необходими около 80 хиляди динара
В ход е реализация на проекта за изграждане и урежда

не на спортни терени на открито в Райчиловци, Горна Ли
сина, Горна и Долна Любата, Долно Тлъмино и Бистър. 
Стойността на проекта възлиза на 54 хиляди евро, а сред
ствата са осигурени от програмата на Националния инвес- 
тиционнен план. Проектът включва изграждане на бетон
ни настилки на терените, монтиране на съответни съоръ
жения за малък футбол, баскетбол и волейбол, 
монтиране на огради около някои от игрищата.

Станиша Цветков, собственик на фирмата "Явор" от Бо
силеград, която е извършител на работите, заяви, че из
граждането и }щеждането на терените в Райчиловци, Гор
на и Долна Лгобата е във финална фаза, а наскоро ще стар
тират работите и в останалите 3 села.

По думите на кмета Владимир Захариев, общинското 
ръководство ще положи усилия през следващата година да 
подсигури средства от общинския бюджет за изграждане и 
уреждане на спортни терени и в още някои села в община-

П.Л.Р.

както и

>ът на

. Покрай изграждането на ра, сочи Божилов, 
нови бетонни стени на резер-
лов

1а.
По думите му, комисията е 

че няколко месеца са прину- воаРа и монтирането на ме- утвърдила, че за реализация- 
дени да се снабдяват с питей- тална мРежа около него, про- та на проекта ще са необходи- 
на вода предимно от извора в ектът включва и прокарване- ми около 80 хиляди динара, 
местността Валявица, който е I? на нов 1ГЬТ от местността която сума ще бъде осигурена 
отдалечен около 500 метра от Пералище до резервоара в от средствата, които община- 
центъра. Балдин дел, с дължина от та получава от правителство-

- През миналата седмица около 700 метра. Същевре- то на Сърбия за компенсира- 
общинското уп- менно Ще бъде ремонтиран и не на щетите от природни 

равление в Босилеград извър- ггьт^1от черквата до местнос- бедствия. В момента булдозе- 
ши контрол на резервоара и 7X3 ПеРали1Де, с което ще се рът, който е ангажирала об- 
спешно изготви проект за не- СЬЗ|4а^ат условия за тран- щината, прокарва нов път до 
говата санация, казва Божи- СП0РТ на необходимия строи- резервоара.

телен материал за резервоа-

На Еремия в Долно Тлъмино

Сега няма кой 

да купува конекомисия от
Съборът на Еремия в Дол- дини нещата коренно се сме- 

но Тлъмино в миналото е бил 
и място на най-големия па- събора имаше само два коня. 
зар на коне в Босилеградско- Стопаните им Миле Митов

от Зли 
дол и 
Гаврил 
Христов 
от Цър- 
нощица 
ни разка
заха, че 
опитите

ниха, така че тази година на

П.Л.Р.

1Ознаменувана “Седмицата на Червения кръст”

Награди за най-успешните %т
В рамките на "Седмицата на Първата награда в конкурса за 

литературни творби, в който 
участваха десетина ученици от 
началния курс, беше присъдена 
на Милан Ангелов от четвърти 
клас в централното основно учи
лище. Втората награда спечели 
третокласничката Любинка Ми- 
това от Босилеград, докато чет- 
въртокласничката Катарина На- 

ствие с ЧК на Сърбия са кова от Босилеград спечели тре- 
подготвепи и колети за тата награда.
всички бебета, които са се Наи-успешните бяха награде- 
родили през тази седмица, а на

ще. родителите им са жители за масовото им участие, Всички
В конкурса за рисунки участва- па Босилеградска община. останали получиха по един блок ни казват, че до разпадането

ха над 50 ученици, а журито, със--за рисуване и ключодържатели, на СФРЮ на събора край ре-
тавено от работещи в Червения Анелия Господинова от Босилег- Наи-добрите литературни твор- ката имало по над 200 коне, 
кръст, провъзгласи най-успешни- рад (VI); Марина Георгиева от би и РИСУИКИ са изпратени до понеже освен от Тлъминския 
те от всеки клас. Това са: Христи- Бистър (VII) и Саня Арсова от Червения крьст на Сърбия, който Край, тук идвали хора и тър-
ян Андонов от Райчиловци - от I Бистър (VIII). Всички изпратени п*е провъзгласи наи-успешните ГОВцИ от цЯла Босилеградска
клас; Ивица Тошев от Босилеград рисунки са включени в изложба- участници в републиката. р
(П); Лиляна Стоева от Босилеград 
(III), Александра Миланова и Ми
лан Ангелов от Босилеград (IV);

-Червения кръст" от 8 до 15 май, р рамките на “Седмицата
^С1^ф»АСКаТа организаци5 на на Червения кръст”, боси- ЧК проведе няколко акции. Бяха „„„ К г,л. 9 
провъзгласени най-успешните леградския ЧК за около 
участници в традиционния кон- стотина бедни стари хора 
курс за рисунки и литературни 
творби на ученици под название 
"Кръвта значи живот", който ЧК те”, подсигури колети с 
на Сърбия организира във всички хранителни стоки. В съдей- 
общини в републиката. За разли
ка от предишните години, когато 
в конкурса участваха и гимназис
тите, тази година участие взеха са
мо ученици от основното учили-

им да
прода- 
дат коне
те били 
безре- 

- ■ ■ : зултат-
V ! ни, поне-
.''V ..; ' ■ Й же почти 

никой не 
проявил 
интерес 
да ги ку-

в общината, включени в 
проекта иГрижа за стари-

ИИ*У.« . ...
Миле и Гаврил с конете

то Крайще. Долнотлъминча- пи.
В обезлюдените планински 

села са останали предимно 
стари хора, които нямат сили 
да отглеждат коне, а от друга 
страна, младите са се снабди
ли с джипки и трактори, с ко
ито си превозват брашно и 
други стоки.

околия и от Кривопаланеш-та, която тези дни е поставена в 
помещенията на ЧК в Босилег
рад.

ко. П.Л.Р.Обаче през последните го-П.Л.Р.

Томислав Иванов, собственик на единствената ковачница в общината

С чук и наковалня осигурява поминък
Един от редките хора в Босилеградско, които все пъка за семейството си. ми идваха хора от много села в общината, на които

още поддържат старите занаяти, е 38-годишният Работилницата и по-голямата част от инстру- той им правеше най-различни земеделски уреди. 
Томислав Иванов от Ради- ментите и съоръженията е Намаляването на броя на населението в селата не-
чевци Той е собственик на 1|аслеДил от ба1Ча си' а сетие гативно се отразява и върху моята работа, но все
ковашката работилница М разширявал дейността си и за- още хората се нуждаят от рало, брадва, тесла, или
"Цар" елинствена от този ИКГ-у почнал сам да си набавя някой друг алат. Освен, че съм ковач, аз съм и оксн-
видвобшиг т — по-сьвремепии машини. Пре- женист, така че постоянно си осигурявам работа.

Г Тп- 1 ди няколко месеца от между- Нашият събеседник ни разказа, че планира през
Ш пяпплмятя нрппппителстпрма тази голина ла ловъшни строежа па новия обект

1 ди няколко месеца от между
народната неправителствена тази година да довърши строежа 
организация "Хелп" получил наблизо до къщата и в него да премести работнл- 
нови машини и инструменти цицата, която сега е в старата му къщурка.

Томисдав е женен с Виолета, с която имат чет-

мислав започнал да се запи- 
мава още от малък, като по- 
магал на баща си Кирил, 
който на времето бил извес
тен ковач в Босилеградско. 
След като се завърнал от 
иойниклъка, той започнал 
по-сериозно да упражнява 
занаята, от който, какго са
мия казва, осигурява поми-

1 %т тл)»! мсди-1 *'»»»»'* »■» »*» ^у * * »*
- 4 на стойностот 1200евро, които
..-1 до голяма степен ще му облек- ири деца - Славица, Славолюб, Аидрияна и Таня. 

>•' чат работата. С гордост изтъква, че синът му Славиша, конто е
ъпреки че не е както пре- средношколец в Босилеград изпитва особен инте- 

ЙйЕ>„- ди, все пак и днес има работа рее към ковашкия занаят. Не е обаче известно дали 
за ковачите, споделя Иванов, той ще продължи семейната традиция.
Спомням си когато ири баща

1
тр
-13

П.Л.Р.Ивановн - сит,ш и 6111111111111
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Реконструкция на главната улицаРешение на Министереството на 
просветата на Сърбия________ Подземните инсталации

Три паралелки бавят работите 

в първи клас гНе само сред жителите на Димитровград, 
но и между местното самоуправление и фир- 

След проведения конкурс ческа паралелка. Другото мата извършител на работите има недоразу- 
Министерството на просвета- предложение било да се запа- мения забавят ли се работите или не. 
га на Сърбия определи ди- зят същите образователни Най-напреднали са работите на участъка 
митровградската гимназия профили, както и досега - иа уЛ "Найден Киров" от ул. "Васил Иванов 
"Св. св. Кирил и Методий гимназия общ тип, туристи- циле" до площада. Тази част, която също бе- 
през следващата учебна годи- чески и търговски, но да се ше с павета/ сега ще получи асфалтова нас
па да формира три паралел- разгледа възможността за от- тилка> з момента са поставени бордюрите на
ки в първи клас - гимназиал- криване на още една гимна- тротоарите и се слагат и необходимите съо- 
на, туристическа и търговска, зиална паралелка. ръжения за улично осветление.
В училището изтъкват, че не Компетентните в гимнази- И докато споменатият участък е със стария 
са доволни от решението, тъй ята казват, че още не са се от- си ви^ вниманието на хората привличат ра-
като са очаквали да получат казали от втората гимнази- ботите на площада. Контурите вече се очер-
още една гимназиална пара- ална паралелка. И затова ще таваХ/ както и вторите стълби към Центъра за изграждането на съоръженията, които ще са
лелка. На министерството изпратят иск до министъра КуЛ1ура> На площада вече е определено и под самата улица. То тези работи са и
били предложени два вари- на просветата. Директорката мясхото за бъдещия шадраван и малко из- най-трудни, най-бавни, защото няма подзе- 
анта - да се образуват четири Симеонова каза, че един иск местената към Центъра за култура чешма, 
паралелки в първи клас - две вече бил изпратен след пър- 
гимназиални и две туристи- вите реакции на министер- 
чески. Доколкото няма такава ството, на който все още ни- 
възможност, било внушено кой не отговарил. 
да се съкрати една туристи-

мен кадастър и не се знае на какво ще се 
Иначе по цялата дължина на улицата, коя- натъкне багерът. Затова много от разкопките 

то се ремонтира, продължават работите се правят ръчно, което забавя работите.
Както и да е, обещанията от фирмата из-върху дъждовната канализация, а наскоро 

трябва да започне разкопаване на тротоарите вършител са, че реконструкцията ще бъде го
това до края на лятото.Б.Д. за газова инсталация.

Всъщност, образно казано, все още е в ход Л.Т.
Продажба на ГИД

Засега нищо ооиииално 1.. .
Осведомява

ме читателите 
на вестник 
"Братство", че 
редакцията на 
кореспонден- 
ството в Димит
ровград е пре
местена в нови 
помещения. Се
га се намира съ
що на улица 
"Балканска" бб, 
в новоизграде
ния търговски 
център на Иван 
Донков.

Временно в 
кореспонденст- 
вото ползва 
телефонен 
номер 361-253.

КошчеСиндикът в Димитровград- вана една фирма от Бълга- 
ската каучукова промишле- рия. Съветът на поверители- 
ност ГИД Зоран Мартинович те на ГИД дал съгласие фир- 
сподели, че засега още не мо- мата да се продаде, въпреки 
же да даде официална ин- факта, че цената, която соб-
формация във връзка с въп- ственикът на българската мира срещу основно- 
роса продадена ли е фирмата фирма предложил, не над- то училище в Димит- 
или не. "Още не е завършено минавала 50 на сто от преце- ровград. Както казват 
всичко. Нека да не прибър- нената стойност на капитала, жителите от съседни- 
зваме нещата, тъй като опи- Начина, по който фирмата те къщи, запалено е 
гьт ми напомня когато по- би била продадена, е свобод- веднага след Нова го- 
мисля, че всичко е уредено, на спогодба, имайки пред- дина.
действителността ме опро- вид, че проведените аукцио- ’ ’........... ....... .....
вергава", заяви Мартинович в 
телефонен разговор за "Брат
ство .

Неофициалната информа- не ясно дали ГИД е продаден, че кошчето е без дъно и хвърлят 
ция е, че за ГИД е заинтересо- Б. Д. боклука, или им е така интересно.

Това кошче се на-

Минават вече пет
ни не са дали резултати. месеца, но комунал-

По думите на Мартинович ното все още не го е Разбира се, чистачите редовно
тези дни окончателно ще ста- подменило. Децата или не виждат, почистват около него.

А.Т.

Срещи: Стоян Кръстев, димитровградски певец

Знае наизуст 600 народни песни правят на звезда. Преди годи
ни участвал в конкурс за кул- 

■ турно-художественото дру-
1 жество "Първи май" в
I едноименната фабрика в Пи-
| рот. Започнал да пее, но само
\ след няколко секунди члено-
I вете на журито остро отсек-
I ли: "Достатъчно е!" Стоян не

започнал ян се запознал с него. й проумявал какво става. След
Стоян знае наизуст около | като се изредили всичките

димитровградски 600 песни, а е "спрециалист" )( кандидати, извикали го и му
акордеонисти Стратко Пет- предимно за босненския сев- | казали: "Ти си с копие над ос-
ров и Петър Ставров - Пога- дах. Преди известно време в К таналите. Веднага те приби-
новски заедно свирели на кафенето "Тройка" в пирот- } раме в дружеството, работно
сват и из цяла Сърбия, както ското село Бело поле се над- ■ място във фирмата ти е га-

<-тоян казва' че пявал с един човек, чието по- I рантирано, но ти няма да ра-
те и лтш ™,,?С спомена™' текло е от Босна. Сафет го I ботиш в производството, а
30-инГсватбЕ "К^лИ 6 ПЯЛ На пРеборил", което несъмне- .......... .... „ . ще се занимаваш само смузи-
наги са обичали шЕЦТеМ’ но доказала реакцията на . ка." Стоян не пожелал да на-

гт г 1л™ ™ песни от бивша публиката. Босненецът го по- пусне Димитровград и фир-
Певецът Стоян Кръстев -каз‘ питал учудено: "Как, бре, та- фет Исович и полетяла да го мата ГИД, в която вече рабо-

често има изяви в различни Д^иТР°вгРаЛскс>за ка да можеш да пееш севдах, поздрави и вземе автограф. тил И денднешен не е наясно
културно-художествени преди “б когато не си от Босна?" Вед- Стоян няма авторски пес- дали е взел правилно реше-
К== Чее е»™,---

това време народни песни от листна братство Бакич в те...! Една тамошна жена по нение му казали „Р И
СафетРИсовичР Неделко Бил- статия оценил, че 'Стоян пее мислила, че става дума™ Са- възра Л м"„Гмогат д?а ш Б. Д.

кич, ПредрагЖивкович Тозо- като Сафет Исович". Статия- 
вац, Шабан Шаулич и други та от "Братство" Стоян ведна- 
певци от тогавашната "първа га поставил в рамка и вече 25 
лига" на ексюгославската на- години виси на стената в 
родна певческа сцена. За пър- салона на семейната му къща. 
ви път се проявил на сцена в Преди години, когато Сафет 
Димитровград в края на 60-те Исович гостувал в града, Сто- 
години. По-късно
да свири на контрабас. С по
койните

и в
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Туристическо мероприятие “Молитва под Миджор”
По повод Седмицата 

на Червения кръст1|ариород<ко1а яхния най-добра Грижа за най-малките 

и най-възрастните
На 12 май в Балта Бе- 
риловац под Стара 
планина се проведе 
традиционната осма 
поред туристичес
ко-културна проява 
под название "Гергьов- 
денски срещи - Молит
ва под Миджор".

В мероприятието с регио
нално значение взеха участие 
туристически, стопански и 
културни дейци и организа
ции от Ниш, Княжевац, Бол- 
ьевац, Зайчар и Димитров
град. От нашия град участва
ха Туристическата организа
ция (ТОД), Натура Балканика 
и Етнокъща "Манов". Между 
бройните активности на сре
щите бе организирано и при- ™я провъзгласи 
готвяне на традиционната Етнокъща Манов . 
Гергьовденска молитва (ях
ния от агнешко).

Активисти на червенокръсгката организация в Сурдулица посе
тиха във вторник родилния дом и детския отдел към Здравния дом 
в този град и на новородените през седмицата на Червения кръст и 
лекуващите се деца поднесоха подаръци. Пакети с хигиенични 
средства бяха дадени на девет бебета, родени между 11 
Най-голям подарък получи малкият Петър, намерен преди някол
ко дни в коридора на ведомството.

Тъй като Червеният кръст се грижи и за възрастните хора, акти
висти на организацията в Сурдулица посетиха и Старчерския дом 
и на настанените там хора също поднесоха порадъци - хигиенични 
средства и освежителни напитки.

и 15 май.

д-м.

Библиотеката в Сурдулица

Към по-качествени
услуги

От няколко дни Народната ние. След като получат необ 
тази на организация от Димитров- библиотека "Радое Домано- ходимия лиценз, те ще започ- 

град, но и на отделни сдруже- вич" в Сурдулица стана член нат да внасят данните за биб- 
Проявата бе още един уда- ния и частни лица, определи- на системата от Виртуа,' 

чен момент да се представят ли се да се занимават с този библиотеки в Сърбия -УВ 
Специалното жури за туристическите възможности вид дейност, 

най-добра и най-вкусна ях- не само на Туристическата

Щрихи за портрет:
Харалампи Младенов, 
самодеен художник, билкар...

ални лиотеката и книжния ни 
. 5. фонд, които да влезнат в цен-

На "почивка"в 

Старческия дом
и по това била между подаря картината на някой, аз му 
най-специфичните в подарявам и любовта си." 
страната. На хора от вът- Освен картини Харалампи из- 
решносгта продавал до- работва и други неща. В стъклени 
ри и талаш. Те се нужда- бутилки "пъха" различни пред
ели, а той имал и ставала мети, изработени от дърво - ми- Включването ни в тази сис- тралния каталог и по този на- 

Харалампи Младенов показва част от сл<^1ка^аа д^знес^^маГи е^спо^^айнат^стига някой тема не 03начава сам0 приви- чин да станат достъпни за
картините си в старческия дом пари "като ливада тре- даиманервидасезанимавастова легия, а и едно задължение всички интересуващи се, кои-

ваф нещо. повече, най-голяма полза от то ползват интернет.
Харалампи Младенов Хари е Днес си почива, но част от вре- Още едно хоби има ракитча- което ще имат не само наши- 

загьрбил 60 и няколко години и мето посвещава на своите хобита, нинът - билкарството. Чайовете, те членове, но и любителите програма Министерството на
сега си почива в Димитровград- Изработва картини от най-раз- които той прави, помагат при на книгата в цялата страна, културата в Сърбия е отпус-
ския Старчески дом. По потекло е лични материали. Реже фотогра- най-различни болести. Не ги про- заяви ДИрект0рЪт Новица нало 120 хиляди динара,
от дерекулското село Ракита. Той фии от списания, ползва зърна от дава. Принципът е следния: кои- Гтянкпиич За ля ге ппигъе- лггпчни Гтянкпимчима обикновена жизнена фило- 0риз, жито, трева, най-различни то иска сериозно да спазва прави- Станкович. Ра да се присъе- уточни Станкович
софия. Казва: "Ако човек не се е листа и кибритени клечки... Как- лата за употреба, може да вземе Диним към УВ5, ние трябва- Народната библиотека в 
наработил до 60 години, вече ня- то казва - предимно материали от чая, а след като почувства ефекти- ше да удовлетворим строгите Сурдулица задвижва и изда-
ма кога да се наработи. Веднага природатаГТук в Старческия дом те от него, може да дойде и да го й изисквания както по отно- телска дейност, в рамките на
трябва да дойде в Старческия е сътворил около 50-ина картини, почерпи. В Старческия дом на ед- шение на съвременната ин- която в началото на юни
дом, където е по-добре отколкото Голям брой от тях украсяват ин- на баба толкова й се тресли ръце- формационна техника, така и трябва да бъде отпечатана
у дома." Някога е бил занаятчия, териора на ведомството. Предпо- те, та не можала да яде с лъжица. с обучението на хората да бо- съвместна стихосбирка на
автопревозвач... Занимавал се е с чига да ги подарява на приятели. мотал и чаиът на Харалампи. 'тс нея За целта сме ку- членовете на местния литера-леярсгво, преработка на дърво, Споделя: "Случвало се е да осьм- Приказката проверихме и ние. цел1й ше ку на меиния ли1ерс1
търговия... Фирмата му "Хари" „з аработвайки една картина. Оказа се, че е вярна. пили два нови модерни ком- турен клуб Данта .
била регистрирана за 80 дейности Увлича ме тази работа, а когато Б. Д. пготьра и изпратихме двама Д-М.

паши работници на обуче-

За реализацията на тази

Сурдулица Пад 450 състезатели 

в 24 надбягванияНов успех 

на каратистите Повече от 3000 зрители се събраха мина- За най-талантливи състезатели бяха про- 
дия петък на стадиона п Сурдулица, за да сде- възгласени Боян Иванчев, ученик в У1'Клас на 

Кметът на Сурдулишка община Станислав Момчилович да- д,1Т надбягванията в тазгодишния крос на ОУ "Й.Й. Змай", Александър Станкович от 
де прием за състезателите и треньора на местния карате клуб ртс, „ които участваха над 450 ученици от 7 VII клас в ОУ "Бора Станкович" в Иелашни- 
"Танден" по случай поредния им голям успех в Зайчар. основни и 3 средни училища в общината, ца, Пердраг Попович, ученик в първи клас в

На Петия международен турнир "Зайчар 2007" сурдулича- Организаторите предложиха за масово учас- Гимназията "Светозар Маркович', Милица 
ни спечелиха общо 43 медала - 12 златни, 14 сребърни и 17 ти0 иа възпитаниците им да бъдат наградени Аризанович (IV) и Сладжан Петрович (IV), 
бронзови. Ако се добавят към тях и двете купи- за най-трофе- ОСИОВ1Ште училища "Бора Станкович'' от Ие- също ученици в ОУ "И.И. Змай , които са 
ви и за най-масов клуб, и специалното признание за Сьрбо- лашница и "Пера Мачкатовац", както и предложени да участват в спортния къмпинг 
дюб Митич като най-успешен треньор, стига се до извода, че вредното селскостопанско-горско училище на РТС "Александър Петровнч". 
става дума за един от най-големите успехи иа сурдулишките „р]осиф Панчич", а за постишати най-добри Не остана незабелязан и талантът на гим- 
спортиста, подчерта кметьт Момчилович. резултати - основните училища "Й.Й. Змай" назиста Филип Петричевич (IV) за атлетика и

Следващото по-сериозно изпитание за възпитаниците на г ,,Л Капалжич", и Гимназията "Светозар други спортове, който е предложен за сти- 
треньора Митич е на 3 юни в спортната зала във Враня. Маркович1'в Сурдулица. пеидиант на РТС. ДМ.
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Нишките кукленици жънат награди Театърът "Хр.Ботев" 

втори в ТополовградВтори Гранд при в Белград
Димитровградският театър "Христо Ботев" на 11 май из

пълни представлението си "Д-р'* на Международния фес
тивал на комедията, пантомимата и сатирата, който за 
12-и пореден път се проведе в българския град Тополов
град. На фестивала бяха изнесени 22 представления от Бъл
гария, Сърбия, Турция, Гърция, Франция и Русия. "Д-р" бе 
осяван за второ най-добро представление в проявата, кое
то се смята за голям успех.

Димитровградчани по традиция добре минават на фес
тивала в Тополовград. По-лани бяха получили специална
та награда "Гранд при", а лани спечелиха първо място.

На Петия детски театрален 
фестивал "Позорище звездари- 
ще" в Белград Кукленият театър 
от Ниш спечели първа награда 
със спектакъла "Амадеус" в пос
тановка на Зоран Лозанчич. На 
Нишките кукленици и Лозан
чич това е втората поредна голя
ма награда, тъй като и миналата 
година спечелиха "Гранд при" 
на фестивала с представлението 
си '^Царският заложник".

Вместо "най-добро", журито 
на фестивала тази година из
ползва термина "най-хубаво" 
представление с обоснование, 
че иска да промовира красотата, 
като ценно качество на пред
ставленията за деца. В този сми
съл е избрало спектакъла "Ама
деус", в който по най-добрия на
чин са използвани възможнос
тите на кукления театър, от теа
търа на сенките до живия ар
тист на сцената. Особено значи
мо е, че това представление доб
лижава класическата музика до 
малките зрители, подчертава 
журито, а директорът Милорад 
Берич е удовлетворен и от фак
та, че спектакълът "Амадеус" е 
взел и втора награда на детското 
жури.

С представлението "Жабокът 
цар" нишките кукленици от
криха в понеделник тазгодиш
ния "Лутфест" в Сараево, а сно
щи (17 май) се представиха в 
Крагуевац на фестивала "Златна 
искра". Те очакват награда и 
тук, въпреки твърде сериозните 
съперници, каквито са куклени-

ците от България, Македония, 
Русия, Китай, Чехия, Словакия и 
Украйна.

До края на месеца Кукленият 
театър от Ниш ще участва и в 
"14-ия международен фестивал 
на театрите за деца" в Суботица, 
след което ги очаква гостуване на 
фестивала в Котор, където ще се 
опитат да защитят миналого
дишната си голяма и още четири 
други награди

Благодарение на тези успехи 
нишките кукленици имат цял 
куп покани за участие в между
народни фестивали извън стра
ната. Първа пристигна поканата 
от Стара Загора, където в края на 
септември се провежда традици
онният фестивал "Пиеро" - кук
лени представления за възрас
тни. При условие да бъдат обез
печени средства в началото на 
септември куклерниците от 
Ниш ще участват и във фестива
ла на наградените детски спек
такли в украинския град Узгород, 

средата 
фестивала "Лалка" в Беларус.

В. Богоев.

Б.Д.

КИЦ организира 

концерт
По повод предстоящия празник 24 май - Деня на българ

ската просвета и култура и на славянската писменост КИЦ 
"Цариброд" организира още един концерт в Димитровград. 
Този път на Софийския духов оркестър с участие на над 40 
музиканти. В деня на празника (24 май) от 20 часа в залата на 
Центъра за култура те ще свирят музиката на Европа.

По традиция и този концерт е безплатен, а билети 
се вземат в помещенията на КИЦ.

Врезултат на всокопрофесио- 
т палната работа и пожънати- 
| те признания на различните 
' фестивали Кукленият театър 
|. спечели най-голямата награда 
! на град Ниш - “11 януари . 
Републиканското министер
ство обезпечи 63 000 евро от 
Националния инвестиционен 
план за пълна компютъризация 

! на сцената и видео контрол, 
което ще бъде инсталирано до 

I края на май. Същевременно се- 
. далишният град е обезпечил 3 
| милиона динара за строителни 
! работи, благодарение на кои- 
I то съществено ще се подобрят 
(просторните условия за рабо-

могат даа към на месеца и във

А.Т.

Изложба на Драган Мартинович в Димитровград

Живописец със съвършена техника::
Един от водещите сръб- 

живописци-реалисти 
Драган Мартинович тези 
дни устрои изложба в Град
ската галерия в Димитров
град. Представени бяха три
десетина творби, работени в 
маслена техника на платно и 
дърво.

Журналистката Зорица 
Милева на откриването каза, 
че Мартинович е живописец 
с огромна дарба, субтилна 
чувствителност и съвършена
техника. Тя припомни, че Той е роден в Богатич пре-
картините му се намират в множество музеи и ко- ди 50 години. Дипломирал се е и магистрирал в лу- 
лекции в целия свят и че около две десетилетия се дожествената академия в Белград при професор Зо- 
занимава и с педагогическа работа, тъй като е учре- ран Мартинович. Регистрирал е над 100 самостоя- 

Денят на Европа, вярвали или дител и ръководител на художествената работил- телни и 300 колективни изложби в страната и в чуж- 
не, най-добре бе ознаменуван в ница "Еснаф" от Сремска митровица, в рамките на бина. Картините му се продават за огромни суми. 
Димитровград. Това беше първи- която са се школували редица значителни живо- Любителите на изобразителното изкуство в Ди- 
ят Пие Фест и се надявам да се писци. митровград ще могат да разгледат изложбата и

Художникът между другото каза, че като млад не през следващата седмица. Б. Д.

разбере учителя 
си Милич отМачва, който ек-
е можал да

ски
спонира в различни отдале
чени и малки среди. "Сега 
разбирам, че го е мотивирало 
желанието да види прияте
лите си, именно както аз 
имах мотив да видя прияте
лите си, с които междувре
менно се сдобих в Димитров
град. Едни от тях са Микица 
Алексов и художникът Ди
митър Илиев", каза Марти
нович.

След концерта на Глен Хюз
Рокспектакъл 

за помнене
на Сърбия".Миналата сряда Цариброд ди

шаше с пълни гърди, а Глен Хюз 
показа защо го считат за една от 
най-големите роклегенди в света. 
Но да тръгнем по ред.

От ранна сутрин на този 9 май 
всичко показваше, че в Димит
ровград ще се случи голям купон. 
По улиците на града се разхож
даха млади хора с тениски с ап
ликации на Айрън Мейдън, Дип 
Парпъл, Блек Сабат...

Самият концерт започна око
ло 16 часа с представяне на цариб- 
родската рокгрупа Транекс 010, 
след тях една група от Пирот, коя
то последва група от Ягодина. 
Около 18 часа свири белградска
та група "Каризма", която бе 
сменена от нишката група "Мама 
Рок". А когато българската рок- 
група БТР допълнително дигна 
градуса, точно в 21 часа на сцената 
се появи самият Глен Хюз, който 
още с първата си песен доведе 
публиката до експлозия. Безуп
речен звук, страхотна подкрепа 
на барабаниста и фантастичните 
вокални възможности на Глен 
Хюз отличиха неговия 90-мину- 
тен престой на сцената.

Помислих си как този концерт 
наистина по нищо не се различа
ва от големите рокконцерти на 
Уембли. Публиката танцуваеше, 
пееше и се забавляваше и накрая 
върна
обеща и следващата година да 
дойде и да покани и други рок- 
групи да дойдат.

Докато доволни се връщахме 
вкъщи, един приятел от Белград 
ми каза: "Вие не сте наясно какво 
се случи тази вечер тук при вас!" 
Разбрах, че е прав, когато вкъщи 
започнах да сърфирам в Интер
нет и намерих десетки сайтове, 
които говореха за концерта на 
Глен Хюз "в едно градче в Източ-

случи и догодина.
Драголюб Пейчев 

музикален редактор в Радио 
Цариброд Манастирите и черквите в Ниш (6)

Къде закъса организацията на 
толкова грандиозно оповестява
ния концерт на световноизвестна
та рокзвезда Глен Хюз в Димит
ровград? Ог очакваните 7-8 хиля
ди посетители дойдоха само око
ло 2 хиляди, от които хиляда ди- 

адчани. Май събитието

Сичевска клисура
Живописните предели на 17- 

километровата Сичевска клису
ра, издълбана от река Нишава, 
съхраняват важни страници от 
историята на град Ниш и на По- 
нишавието. Стара планина и 
Свърлишките хълмове са се тол
кова доближили до Сува плани
на, че са принудили дори ароган
тните римляни да отклонят своя 
военен път - Ут ппШапз към Ви
зантия през Куновица и платото 
Плоча, и възхитено извикали - 
Са1епа типсШ (Верига на света!).

Бягайки от нахлуващите 
ци, през средата на XV век в

пробиха първия тунел на пътя 
към София. До последното десе
тилетие на XIX век тук са лича
ли останките от стария манас
тир. Историята му не е проуче
на подробно, но от факта, че към 
името на светицата е добавено нобродна постройка с апсида на 
прозвището "Иверица" може да изток. Фасадата е декорирана та- 
се стигне до извода, че манасти- ка, че дава представа за редуване 
рът е построен към края на XIV в. на камък и тухли. Иконите за ико- 
от монаси на грузинския манас- ностаса са нарисувани от акаде- 
тир Ивирион на Света гора. Пое- мичния живописец Милутин 
ледни данни за манастира се сре- Маркович, учител по 
щат в турско кадастрално преб- гимназията "Крал 
рояване от края на времето на Ниш. 
султан Мехмед П1 - края на XVI 
век.

митровгр
не е разорано достатъчно сериоз
но или не се е работило върху не
го както трябва. Така или иначе 
очакваше се нещо внушително, с 
голям брой посетители от страна
та и чужбина, с обезпечаване на 
охрана, паркинги, нощувки и т.н., 
от което почти нямаше нужда.

За щастие концертът бе вели
колепен. Наистина жалко, че не 
дойдоха повече хора, даже и ня
кои изпълнители, които се нари
чат звезди, за да видят какви кон- -
церти правят професионалисти в чевска клисура намиратубежище 
истинския смисъл на думата, многоброини монаси, сред които 
Както на пресконференцията бе и °т Света гора. 
обещал, че ще даде всичко от себе Ч'еРК0аТ|а Св. апостоли Петър
си, за да увесели публиката, Хюз и ^аЕ!^1г7В Осгровица е обновена 

направи. Всичките му пес- пРез 1937 г. на мястото на което е 
ни, които изпълни, бяха заредени Има/}° чеРква още пРез 1802 г<>Ди- г на. Храмът е построен във вид на

вписан кръст, съгласно най-хуба
вите сръбско-византийски тради
ции. В духа на народното строи

ли. телство край черквата е бил пос- 
митровград винаги, когато има троен и парохиен дом. 
възможност, дано за следващите Манастирът 'Св. Петка Ивери- 
му концерти бъде обезпечена ца се намиРа в прекрасна мес- 
по-многобройна публика. тност, закрилена от огромните

Н X отвесни скали на Сичевска клису
ра, през които съвременните хора

1!о рисуване 
Милан I"

Интересен е и фактът, че с пое- 
тановление на крал Александър1 

'-поред преданието манасти- Обренович от 19 февруари 1901 г. 
рът бил разрушен от турците на "за ръководител на военния ма- 
един велик народен събор, когато настир "Света Петка" е назначе 
били живи заровени 12 невести военният свещеник господи 
заедно с накита си. Джунич. Това е недвусмислено

„Сегашната черква "Света Пет- диказателство, че манастирът 
ка е построена от инженерно по- "Св. Петка" е бил единствения! 
«й““ Н3 сРъбската войска през военен манастир, известен 

година в знак на благодар- Сръбската православна църкв0- 
ност за чудотворното спасение на Макар и недостатъчно проу^
рал Александър I Обренович да на няма съмнение, че през туР 

__0Сл7ЛаВИ В м°Рето край Биариц време Сичевска клисура е 
ранция. Тя е построена спо- важно монашеско убежища ‘ 

ред типичен проект за изгражда- ранило просветно-култуРнаТпяТа 
манастири в преобладава- богослужебна дейност на х Р 

щия за времето си сръбско-визан- от Ниш и Нишки край. 
ти и ски стил. В основата си тя е ед- Миша РаК°Ч**

в
тур-
Си-

Хюз на бис. Рокзвездата така и
с невероятна енергия, която мо
жаха да почувстват и онези, които 
не са любители на този вид музи
ка.

Хюз обеща да се отбие



ттшт 9
Николай Овчаров: Най- 90 години от кървавия 15 май в
ц II Босилеградско (2) №яиг След като извършили първите един вир в реката. Това били 

си зверства в мирните горнолю- Стойко (на 28 години, син на 
батски махали, четниците на Кос- Трайко и Пена Гергинови) и Ми
та Печанац се запътили на тълпи то (на същата възраст, син на 
към центъра на Горна Любата. Андон и Ненка Миткови) от Г. 
Преди да стигнат в центъра на се- Любата. Застреляли и тях. На 
лото, в кръчмата на Анакия Сто- кървавия 15 май в централната 
илков влезнал запъхтян селският махала на това село четниците на 
пъдар Цоне Миладинов и още от Коста Печанац убили и Спас (на 
вратата извикал: "Бегайте, идат 67 години, син на Петко и Кона 
комити!" Кръчмарят и гостите Анастасови), Станчо (на 78 годи- 
обаче не обърнали внимание на ни, син на Георги и Яна от махала 
думите му, компанията продъл- Латков дол) и Тасо (на 50 години, 
жила да си пие и дори да му се син на Илия и Ристенка Ивано- 
подсмива.Пъдарят изчезнал през ви).
вратата и хванал гората. Щом Когато пристигнали до мах. 
влезли в центъра н?. Г, Любата, Дуляци, последната горнолюбат- 
топличките четници, начело с ска махала към Д. Любата, кръв- 
Печанац, веднага нахлули в кръч- ниците издебнали и хванали 75- 
мата. Още на прага заклали кръч- годишния Петрун, син на Филип 
маря Анакия Стоилков (на 60 го- и Достана Стоянови. Искали му 
дини, син на Стоилко и Доста пари и злато, мъчели го, мушка- 
Иванови). В кръчмата са заклани ли го с пушките и ножовете си. 
братята Антония (60) и Заре (55), Той им казал и повтарял, че няма 
синове на Янко и Ката Митреви злато, нито пари, но не успял да 
от Г. Любата, както и Асен Вели- се отърве. Разпасали му турския 
нов от с. Плоча. Няколко четника пояс, който винаги носел със себе 
влезли в кръчмата на Рангел (на си, и намерили в него ушити 74 
50 години, син на Гергин и Вена жълтици. Взели му златото и тук, 
Маринкови), който оил сам вът- на пътя, го заклали като агне. В 
ре, и го заклали. Запалили някол- същата махала живеел и 54-го- 
ко къщи и тръгнали по пътя към дишният Иванко, син на Богослав 
Долна Любата. Центърът на Г. и Ката Стаменкови. Злосгорите 
Любата останал пуст и в пламък, го заварили вкъщи, също му ис- 
всичко живо избягало. кали пари и злато, но той бил

Под селото, в ливадите край много беден човек и нямал пукна- 
реката, кървожадните четници та пара. Закарали го със себе си, 
заварили две момчета. Едното от биели го, ритали го, мушкали го с 
тях им се представило като Васе и ножовете, ездили го като магаре... 
казало, че е син на кръчмаря Ана- Когато стигнали до местността 
кия. "В

*През лятото на 681 г. 
император Константин 
IV Погонат признава пър
вата държава, създадена на 
византийска територия. То
ва е началото на историята 
на новата европейска държа
ва България.

През VI в. във Византия започват 
редните демографски промени, защото 
от север нахлуват безчислени човешки 
маси. Римляните познават славяните от
давна, но не виждат в тях особена запла
ха. Те обаче са толкова многобройни, че 
според самите византийски историци 
буквално насищат с хора и "пославян- 
чват" обезлюдените територии на юг от 
Дунав. Военните експедиции като тази 
на император Маврикий (582 - 602) са 
безсмислени, защото не срещат органи
зирана восйка.

В същото време византийските дип
ломати с безспокойство следят хода 
на един войствен конен народ, ид
ващ от дълбините на Азия. Тлас
кани от вълните на Великото / .• 
преселение, българите столе
тия напредват към Европа. .4 ,
Някога те са били част от

по-

%

тШ
ърви си веднага вкъщи - Купеница, Иванко вече нямал си- 

казали му злодеите - баща ти е ли да ходи, паднал на пътя и се 
убит!" Дали му "пропусница", за 
да не го спират другите четници, 
които поизостанали, за да пляч- рун: намерили го заклан на пътя. 
косват и обират къщите. През 
върбаците съзрели две момчета в

'Ч . разпрострял. И неговият край 
бил като на стария му съсед Пет-Шдържавата на хуните, но след 

разгрома й от Китайската 
империя тръгват на запад 
заедно с други племена.
След спирания за цели ве
кове край Урал, в днешен 
Казахстан и в Прикавказие- 
то през VI в. българите се ус
тановяват в степите на север от Черно море.

- Следва -
Александър МладеновШ Никога

да не <е повтори!
ЖМ9

Паметникът на основателя на европейска България 
хан Аспарух в Аобрич

ликото преселение на народите, съдържа- 
_ що 20 кг чисто злато и 50 кг сребро. Става
Те са организиран военен народ и съумяват а за регалиите иа Кубрат заедно с доне-
да сьздадат голяма и здрава държава.

В 635 г. нейният основател хан Кубрат Пети 
влиза в първи официални контакти с След смъртта па хана България е напад- 
Източната Римска империя. Той посещава иата от племет0 11а хазарите. Българите са 
Константинопол и получава високото пат- раздити< а народът им е пръснат на различ- 
рицианско звание със съответните златни пи страни .Някои остават под властта па ха- 
отличия. Хан Кубратумира между 663 - 668 зарИте, д0ка го други поемат към река Вол- 
г.През1912г. по щастлива случайност край ^ къдет0 основават държава. Най-малки- 
украинското село Малое Перешчепино се ят си][ иа Кубрат, Аспарух, заедно с част ог 
попада на неговия гроб. Там е открито народа хръгва на запад. Водейки непрекъс- 
най-голямото съкровище от епохата на Бе- 1[ати сражения с хазарите, през 70-те годи-

VII в. преселниците преминават ре
ките Днепър и Днестьр. Те се установяват в 
делтата на Дунав и стават съсед на Визан-

На 15 май [И у ■ .
на гроба на г...
учителя 
Стою Янач- _ 
ков Попов в ~
/Долна Люба- & 
та за пръв И 
път беше по- ® 
четена
метта на над 
30 невинни

;УТГ
сените от Византия съдове за пируване, мо-

е
.су

ГГ ■ »* В»г
па-

V:

* тажертви 
Босилеград
ско, които са 
пострадали 
по време на
огмъстител- м агемиш жуг- 
„ата атака на ...
четата на •.
Коста Пече- ПвШШв.МШб 
нац през
1917 година. На панахидата, коя- метник на убития учител С. Я. 
то отслужи свещеник Михайло Попов.
Станчев, присъстваха представи- Слова за злодеисгвото на топ- 
тели на КИЦ, ДС и ДСБ, ученици жичките четници в Горна Любата, 
и учители от долнолюбатското Долна Любата, Босилеград и 1 ор- 
училище и граждани от Долна на Лисина изнесоха Иван Нико- 
Любата и Босилеград. Сред при- лов от КИЦ и Александър М^аде- 
сьстващите бяха и представители нов- 
на младежките организации на 
ВМРО от София и Перник и на 
ОД "Западни покрайнини" от 
София.

Инициатор за отбелязване на не 
90-годишнината от злодейсгвото Т0)&рис1,сгвпщите приеха пред
на Печанац в Босилеградско <- Л0Жениет0 на Младенов в Д Лю- 
Александър Младенов, автор на 
поредицата "90 години от кърва
вия 15 май в Босилеградско", 
лизаща в "Братство. Тези дни 
Димитър Димитров, член на 1’С 
на ДСБ, възстанови счупения па-

от

М-ни иа

тия.
По това време византийски император е 

Константин IV Погонат (668 - 685), който 
тръгва начело па голяма армия срещу бъл
гарите. В битката при Опгъла легионите са 

разгромени и хан Аспарух навли
за в днешна Североизточна България, под
чинявайки с твърда ръка заселилите се там 
славяни. През лятото иа 681 г. Константин 
IV Погонат признава първата държава, съз
дадена иа византийска територия. За раз
лика от западната половина иа Римската 
империя, която отдавна е разпределена 
между многобройните варварски кралства, 
Византия още не е допуснала подобен акт.

Това е началото па историята иа новата 
европейска държава България.

- Прод11Лжана -

напълно

Те между другото изтъкнаха, 
че кървавите събития отпреди 90 
години никак не трябва да бъдат 
повод за реваншизъм и разделе
ния, а поука за всички - никога да 

се повторят такива (бра- 
бийсгва.

бата да се постави паметна плоча 
с имената на невинно пострада
лите хора от Босидеградския 
край по време на кървавата атака 
па Коста Печанац. ПЛР.Златна 

у и в.
погребението па хап Кубрат,чаша от
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“Младост” спечели Купата на Пчински окръг Крос на РТС в Димитровград

Историческо постижение Участваха
Босилеградска "Младост" спечели Купа- А 4А ЦИАН ШШ ■ ■ ЯЯ I
та на Пчински окръг за 2007 година, по- ^ у ц} ф V ф щ/щ Ц Щ/щ 2
беждавайки на финала "Железничар" от __#
Вранска баня след изпълнение на дузпи. ‘ “
В редовното време мача, който бе игран 
миналата седмица на градския стадион 
във Враня, приключи наравно -1:1.

В СЦ "Парк" в Димитровград ринков, Владимир Велков и Сте- 
бе проведен 17-ият пореден крос

ринков, Владимир велков и Сте
фан Гол убов; Анета Тодорова, Ви-

С, в който участваха 938 уче- олета Еленкова и Моника Ивано- 
ници от основното училище "Мо- ва.
ша Пияде", гимназията "Св. св. УП клас - 600 м за момчетата и 
Кирил и Методий" и предучи- 500 м за момичетата: Александър 
лищното ведомство "8 септем- Илиев, Драган Михайлович и 
ври". Масовата спортна проява бе Дарко Колев; Саня Станкович, 
изключително добре организира- ЙОвана Давиткова и Сара Младе
на от посочените ведомства и нова.
Спортния съюз. Наблюдаваха я
голям брой родители и любители тата и 500 м за момичетата: Жел- 
на атлетиката. Победителите по- ько Тодоров, Владимир Гогов и 
лучихадипломиишансдасесъс- Игор Такович; Йована Димова, 

ШйЯ| тезават на едно от финалните над- Александра Андонова и Саня 
бягвания, което ще се проведе в Алексова.

I град Лесковац. Генерален покро-
вител на кроса бе Министересгво- момчетата и 500 м за момичетата: 

УчйЯИ то на просветата и спорта на Сър- Неманя Новакович, Дарко Мила- 
^ИЯ/ а генеРален спонсор строи- нов и Борис Тодоров; Дияна Ве- 

\шаИШ телният комбинат "Младост" от личкова, Тамара Чирич и Радми-
ла Джорджевич.

'
мШШШтт

"Младост" триумфира напъл- са, обаче резултатът ос
но заслужено, въпреки че преди тана непроменен и се 
началото на мача "Железничар", стигна до дузпи, 
който е водач във временното кла- Изпълнението на дуз- 
сиране в ЮФД важеше за абсо- пите изобилстваше с шо- 
лютен фаворит. По този начин киращи обрати. След 
"зелените" за пореден път дока- първите две серии "Же- 
заха, че имат потенциал да побе- 
дят и много по-силни отбори. Босилеградчани се 

Първото полувреме на финал- класираха за фина- 
ната среща завърши без попаде- ла ^ед кат*се на. 
ния, въпреки че и двата отбора Ложиха с ?■/ 
създадоха по няколко голови по- ,“Гпкп.Мп 
ложения. Босилеградчани откри- РТУУ ,к"П
ха резултата в 60 минута с гол на Предеяне в полуфи- 
Владица Владимиров. В страхо- налниямач на ста- 
тен спринт почти от центъра на °еУон Мескара . 
терена той влезе в наказателното ~Ува ”е ви\?РУяп} Липов 
поле и с точен изстрел матира финал на Младос- 
вратаря на банчани Владан Видо- т за Купата на 
савлевич. Дестина минути преди Пчински окръг. Преди два- 
края на срещата, след една греш- десетина години “зелени
ка в защитата на "Младост", топ- , те" загубиха с 1:3 финал- 
ката рикошира до нападателя на ния двубой с “Динамо” от 
"Железничарю Милан Миленко- Враня. Този мач беше игран 
вич, комуто не беше трудно да я ■ на стадиона в Босилеград.

Й1 VIII клас - 600-800 м за момче-

ШШ
I гимназиален клас - 800 м за

Лесковац.Каним тьт на “Младост ” А юбомир 
приема купата

Величкович и Владица Владими
ров бяха точни, а от друга страна 
банчани реализираха само още 
една дузпа, отново се стигна до 
равен резултат - 3:3. Беше нужно 
побдителят да се излъчи чрез 
"нокаут серия", в която отборите 

един след друг изпъл
няват по една дузпа.
В шестата серия "Же
лезничар" не отбеле
жи гол, а защитникът 
на "Младост" Игор 
Василев, който проя- 

изключителна 
концентрираност и 
самообладание, улу
чи целта и донесе ог
ромна радост На съ
отборниците си и на 
всички привържени- и състезателки 
ци на босилегр ад
ския отбор.

С този триумф 
"Младост" се класи
ра за състезанията за 
Купата на Сърбия и 
на следващия етап

ви

Ето и най-добрите състезатели П гимназиален клас - 800 м за 
отделните кате- момчетата и 500 м за момичетата; 

гории. Ненад Милчев, Георги Митов и
I клас -150 м: Дарко Гигов, Ми- Милош Стоядинов; Наташа По- 

лош Бошкович и Йован Бошков; пович, Емилия Иванова и Йелена 
Йелена Тодорова, Тамара Петро
ва и Сашка Маркова.

П клас - 200 м: Саша Гигов, Ду- м за момчетата и 600 м за моми- 
шан Каменов и Андрия Божило- четата: Владан Драгутинович, Не- 

изпрати зад гръба на отличния лезничар" имаше огромна пред- Ще играе срещу Ду- Вич; Мария Димитрова, Миляна маня Митич и Даниел Алексов;
вратар на "зелените" Горан Ве- нина от два гола. Тъй като поелед- бочица" от Лесковац, която е по- Гогова и Кристина Маринкова. Анита Дринич, Бранкица Божи-
личкович. До края на мача и два- ните трима изпълнители за "зе- бедител на тазгодишното състеза- щ клас - 300 м: Никола Стано- лович и Ана Манчич
та отбора имаха по няколко шан- лените" Дарко Димитров, Горан ние за Купата на Ябланишки ок- ев, Давид Николов и Филип Вой- IV гимназиален клас - 800-1000

» т 15 ,, нович/ Теодора Георгиева, м за момчетата и 600 м за моми-
Младост : Г. Величкович, М. Анджела Георгиева и Йована четата: Милош Киров, Алексан-

Станимирович(от89мин.Й.Гли- Иванова. „ дър Владимиров и Милян Пешев;
горов), М. Васев (от37 мин. М. Ни- IV клас - 400 м: Дарко Йовано- Саня Джорджевич, Марина Дон-

г-у . , ____ ц //■* ж ___г/ ^ л колич), И. Василев, Д. Димитров, вич, Неманя Петров и Неманя чева и Йелена Панич.
ОЛОЧГУДОВО “ Младост г‘ ^РСИЧ/ Тасич, Д-стошич, М. Иванов; Мелита Гюрова, Емилия Ог възпитаниците на детската

~ ’ Георгиев, Л. Динов и В. Владими- Кръстева и Ирина Матова. градина "8 септември" най-добри
Въпреки че бяха окуражени от "ЗлочудовоГ. Стоянович, С. Р°®‘ „ V клас - 500 м за момчетата и резултати в своите конкуренции

спечелването на Купата на Пчин- Станкович, Б. Миленкович, В. Ди- п Железничар : В.Видосавлевич, 400 м за момичетата: Милош постигнаха момчетата Стефан
ски окръг, "зелените" не успяха митриевич, Н. Янкович, С. Цен- Живкович, А- Младенович, И. Бранкович, Драган Колев и Николов, Петър Гогов и Андрей
да избегнат поражението в мача кич, И. Райкович, Н. Станоевич, Алвксов, Милош Миленкович, И. Здравко Златанов; Теодора Кръс- Тошев и момичетата Ива Алек-
срещу Злочудовокойто заема М. Йгнятович, М. Станкович и М. 1раикоБич, А. Антич, Н. Младе- тева, Александра Ценкова и Тия- сандрова, Миня Крумова и Хеле-
трето място във временното кла- Петрович. {*°вич (от ™ мин „И. Стоилкович), На Димитрова. на Игова. Момчетата бягаха на 80,
сиране в ЮФД. В 26 кръг на 20 май (неделя) ?Н0ВИЧ/ Н. Иованович и Ми- VI клас - 500 м за момчетата и а момичетата на 60 м.

осилеградчани оказаха сери- "Младост" посреща БСК, който в лан Миленкович. 400 м за момичетата: Марио Ма-
озна съпротива на силния отбор момента заема второ място в П.Л.Р.
на домакините и през целия мач ЮФД. Мачът на "Пескара" започ- 
бяха равностоен противник на те- ва в 17 часа и —
рена. Единствения гол в срещата В останалите мачове от 25 кръг Нв РвПУбЛИКаНСКОТО СЪСТвЗаНИв ПО СЮеЛба В ПЗНЧеВО
отбеляза защитникът на лЗлочу- са постигнати следните резилта- ------- ------ ------------------------------ ---------------------------------------- ^
дово Велибор Димитриевич в 60 ти: —

I олям успех на димитровградчанки

Антич.
Ш гимназиален клас - 800-1000“Младост” след спечелването на Купата на Пчински окръг

ръг.

ЮФД - 25 кръг
//

Д. с.

"Младост": Г. Величкович, М. "Ябланица"-"Ясгребац"4°0-БСК

оргиев), Милорад Николич (от 46 бище" 3:2. На състоялото се неотдавна в делна конкуренция Соколова спечели бронзов медал. В кате-
Влалимиоов 4 ПЛ.Р. Панчево републиканско сьсге- ... торията на пионерите състеза-

Р ание по спортна стрелба с въз- На проведеното неотдавна телят на димитровградския от-
душна пушка пионерските със- в Пирот окръжно състеза- бор Стефан Маркович в сьща- 
,,га” На Димитровтрадския СК ние по стрелба със серийна та дисциплина събра 178 точки 

Р™чаР регистрираха доб- въздушна пушка Дияна Со- и се нареди сред 10-те най-ус- 
Баскетболисги от Босилеград до 16-годишна възраст участваха на ри РезУлта™. В дисциплината колова, Снежана Николова пешни в Съобия 

четвъртия пореден турнир по баскетбол "Деца, село спорт", който в “риина въздушна пушка пио- .и Кристина Тошева събраха В дисциплината стандартна 
края на април се проведе в Таванкут край Суботица. На турнира, чий- нерките Дияна Соколова, Сне- общо 531 точки, заеха пър- вълуСа пушка в която сгрел- 
то покровител е Управлението за спорт към Министерството на прос- *ана Николова и Кристина То- во място и се класиха за ре- пит^а "Го^ичао" ^ьотза- 
ветата и спорта, участваха 8 отбора от различни краища на Сърбия, а шева спечелиха общо 521 точ- публиканското рчилишпп ? 1 Ра”ичаР “РЯ" .
победител стана отборът на Русин от Руски Кръстур, ки и грабнаха спебъоен ирла, състезание ват отскоро, Светлана Пеичич с

Разноските за участиетио на баскетболистите изцяло пое ОС Боси- Соколова сьбраРШ,Николова де вчера в град Панчево 348 Т°ЧКИ 336 МЯСГ° 8 СреДаТа
173, а Тошева 164 точки. В поот- ’ на подреждането.

МИ

Босилеградчани в Таванкут

ПЛ.Р.леград.
Д.С.



Спорт - 1118 май 2007
НФЗ - 25 кръг

На митинга в Луковит____________

Бранкович първи, 
Велков и Кръстева втори

ршр®81р|||11 1й| |^§|§Ц§1!й
ФК "Балкански" - ФК "Ястребац-пролетер" 4 : 0 (2 : 0)
очакванията, тъй като отборът на предимно Т^редата намерена' риТ^С^Васов Ч“7
"Ястребац-пролетер" не бе рав- Домакините бяха доволни от во- Георгиев 7 Б Басов7'бТГигорие' 
ностоен противник. Домакините дачеството и престанаха да атаку- вич?7 5 Нанков 7 5 Гюоов 7 5 ?Пе' 
започнаха фуриозно. В 3 минута ват. В 68 минута, след двойно по- шев- Иванов 7 (Зекович 1 Ал^Г 
БанеГюров отправи силен удар, даване с Иванов, Нацков вкара сов 7,5 и Ставрич 7 '
което вратарят на гостите Рисгич третия гол. В самия финиш на ма- "Ястоебаи-шолтео"- М Рис 
успя да отблъсне в корнер. Ди- ча в листата на стрелците се раз- тич 6.5, Д. Ристич 5 5 Пешич 5 5 
мнтровтрадчани стигнаха до во- писа и играчът от скамейката^- Назифи 6, Илич 6 (Милетич 6) 
дачесгво в 4 минута, след като Гю- кович. ТТветкп 'й и“,,,,,, 55 гк с
ров подаде топката до Саша Ва- Димитровград, 12 май 2007 т. Стошич 5.5!&аменкович 6 и Йет 
сов, а той от 18 метра я заби в мре- СЦ "Парк", зрители - около 500, колич 6
жата на гостите Само 4 минути рефер - Ивица Стоянович от Играч на срещата: Саша Басов, 
по-късно беше 2:0 за Балкански : Алексинац (8). Голмайстори; Ва-
със срахотен удар от около 25 мет- сов в 4, Ставрич в 8, Нацков в 68 и В следващия кръг в събота на П О П - 97 1/ТГи Г 
ра Милан Ставрич уличи горния Зекович в 87 минута. Жълти кар- 19 май "Балкански" гостува на ||*“Ш С1 *РЬ| 
ляв ъгъл на врата на Ястре- тони: Гюров и Ставрич от "Бал- "Йединство" в Бела паланка" 
бац-пролетер ! кански", а Гебер от "Ястре- Мачът започва в 17 часа.

След двете попадения на "Бал- бац-пролетер".

На проведения неотдавна атлетически митинг под назва
ние "Веселин Даскалов" в българския град Луковит участваха 
и 7 състезатели от димитровградския АК "Балкан", които пос
тигнаха отлични резултати. В дисциплината бягане на 800 м 
Милош Бранкович спечели първо място в категорията на 
младите пионери, докато клубният му приятел Владимир 
Велков се нареди на второ място. В категорията на младите 
пионерки Теодора Кръстева в същата дисциплина бе втора.

На митинга "Веселин Даскалов" участваха около 150 състе
затели от два десетина отбора. АК "Балкан" години наред под
държа добри отношения с АК "Атлетик" от Луковит.

д. с.

Първа пролетна загубад. с.
Ново решение 
на ФС РИС

"Танаско Раич" - "Желюша" 2 : 0 (0:0)Млади футболни категории Пирот 12.05.2007 г., зрители победи "хита" на пролетната част 
100, съдия Момир Джунич (Пи- от първенството отбора на "Же- 
рот) - 7. Голмайстори: Живкович в люша". През първото полувреме 
64 минута и Мицич в 66 мин. гостите не успяха няколко пъти 
Жълти картони: Стоянович, Рис- да улучат вратата от стопроцен- 

В 24 кръг от първенството на вият Гогов не реализира няколко тич и Златанович от "Т. Раич", а тови голови положения, което 
ФС РИС - група юг, които бяха иг- стопроцентови положения за по- Ставров и Дончев от "Желюша". после ги коства скъпо, 
рани на 9 май пионерският състав падения. Петлетата пък играха "Желюша": Стоицев 6, Димит- В следващия кръг ФК "Жедю- 
на "Балкански" загуби като гост без няколко играчи, които бяха на ров 5, Миладинов 5, Стефанов 5, ша" е домакин на "Владимир 
от съответния състав на "Раднич- екскурзия. Крумов 6, Ставров 6.5, Гигов 5, Дуркович". Мачът се играе в неде-
ки" от Ниш с 2:4, докато петлета- Пионерският състав на "Же- Дончев 5.5, Денков 5, Иванов 5.5, ля на 20 май в СЦ "Парк" от 17 ча
та на димитровградския отбор люша" загуби последния си мач в Соколов 5.5 (Борисов 5.5).

"Танаско Раич" пръв успя да

Слаби резултати"Наша 

крила" 

се връщат 

в лигата са.
дс.претърпяха поражение от връс- рамките на окръжната пионер 

тнищгге си от същия нишки от- дига като гост от отбора на "П 
Комисията за молби и обжад- бор с 0:5. чевац" с 2:5.

вания към ФС РИС уважи иска на и в 25 кръг от първенството Младежкият състав на "Бал- 
ФК "Наша крила' да изиграе съставите на "Балкански" претър- кански" спечели мача от първен- 
пропуснатите мачове и да про- пяха поражения от "Дубочица^ в ството на Пиротска окръжна лига 
дължи да се състезава в дигата. Лесковац. Пионерите подучиха 3, срещу 
Така след кратко време "Балкан- а вкараха един год (Гогов), докато "Ром* 
ски" отново ще оглави временно- петлетата подучиха 4 и не успяха трябваше да домакинства, но иг- 
то подреждане в НФЗ, понеже ще да отбележат почетно попадение, рачите му не се появиха на тере- 
му бъдат върнати четирите отне- Пионерите можаха да се завърнат на. 
ти точки. с по-добър резултат, но тадантди-

ска
ър-

тОбява _з
съответния състав на . Матурантите на царибродската гимназия от генера- 

на зелената маса. Ром ; цията /9^/57 ще се на 2 ю„и 2007 г. (сьбота[в
11 часа пред основното училище в Димитровград, за да 
отбележат 50-годишнината от зрелостния си изпит. 

Телефон за справки: 010/361-139, Милена Андрее- 
вич.

Д. с.
7 8 9 10 115 62 3 4Кръстословица 329

151413 На 19 май (събота) от 10,30 часа на гробищата в Сенокос 
ще отслужим панихида по случай ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на скъпата ни

12Съставил: Драган Петров
18 191716ВОДОРАВНО: 1. Спортен 

съдия. 5. Голямо удовол
ствие. 8. Върховен бог при 
народите от Югоизточна 
Азия. 12. Инструменти за 
работа. 13. Хищник от ро
да на кучето. 15. Училищ
на мебел. 16. Дървена ог
рада на балкон и пр. 18. 
Небесна синина, лазур. 
20. Модел на "Опел". 21. 
Бивш генерален секретар 
на ООН. 23. Държава в 
Средиземноморието. 24. 
Жена, която изпълнява 
песни. 26. Българско жен
ско име. 28. Река

МАРИКА ГЕРОВА 
от с. Сенокос□□12120

Каним роднини и приятели да присъстват 
на панихидата.

Вечно ще ни липсват твоята светла душа и 
любящо сърце. С много обич и тъга ще пазим 
спомена за теб. Почивай в мир!

Опечалени: съпруг Славко, брат Гроздан, сестри Любица, 
Тапа, Цена и Кена, зетове Тота, Мики и Серж, племен

ници и роднини

24 2523

292827 3
333231 С

373635 С
39 Тъжен помен

На 19 май се навършва ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от 
смъртта на

3
41о ПЕТЪР ПЕТРОВ - ПЕРА 

от с. ГрадиньеВзяИ
Азия. 6. Ехо лицата на Афганистан. Панихидата ще се състои на гробището в с. 

Градиньеутре от И часа.
Дълбок поклон пред достойно изживян жи-

13 Държава в
Австрия и Германия. 29. екот. 7. Остатък от недо- 24. Раса. 25. Арабски княз.
Актьор, който изпълнява пушена цигара. 9. Който 27. Химически елемент, 
комически роли. 30. Ходи на училище. 10. 29. Черноморски курорт в 
Област в Русия. 32. Автор Известен сръбски баскет- България. 31. Имущество, 
на лирически произведе- болист. 11. Голям тропи- 32. Ходило на некопитно 
пия. 34. Батерия на авто- чески плод. 13. Зеленчук с животно. 33. Руско мъжо ЩШШ 
мобнл, камион и пр. 36. 0сгра миризма. 14. Пенка име. 35. Река в Черна гора 
Марка автомобили от Илиева. 17. Листза писане и Сърбия. 36. Месец в го- 
Сърбия. 38. Колело. 39. ПрИ старите народи. 19. дината. 37. Песни за въз- 
Положителен полюс на Привичка. 22. Миньорско хвала. 39. Андон 1асков.
Батерия. 40. Антон Леков. Градче в Сърбия. 23. Сто-

ОТВЕСНО: 1. Стил в музи- ^Меч. 4 Кош. 23. '^ВеТпа^.гЗ.к!-
ката. 2. Модел ски от Сло- 16. Ш.М.С ■ ^Мр в ^ ^ ^ Кол. 32, Методи, 
вения. 3. Маяк. 4. Отделни го. ■ о Гагарии, зб. Газ. 39. Факир. 40. Паница. 42. 
част от състезание и пр. 5. ^Ера.З^ ^ ^ Цитаг 46. Ботаника.

вот!
От семейството

На 1 юни 2007 г. се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил и непре- 
жалим

Цм ВЛАДИМИР мицов 
■ 1 (1921 -2006)

ПЯН от Долна Лисина
Годишният помен ще бъде на 24 май (четвъртък) от 11 

на долнолисипските гробища. Каним роднини, прия-часа
тели и съседи да ни придружат.

Времето никога няма да заличи прекрасния спомен за 
теб. Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Дъщерите Милка и Радица със семействата си
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Манчин рабушВитамини и астрология % Гьурунтия до небоНазванието витамин произхожда от латинската дума уИа = живот. Витами
ните са органични вещества, постъпващи в организма на човека с храната. 
Необходими са за нормалната обмяна на веществата. Днес са известни около 
50 вида витамини. Най-много ги има в растителните продукти, но някои се 
съдържат само в храни от животински произход.

От гледна точка на астрологията вита- ки, семки, 
мините се отнасят към знака на Девата, а Витамин С. Най-много от него се
разпределението им по планети е след- нуждаят Стрелците и Рибите. Потреб
ното: Слънце - витамин А, Дуна - вита- ността от витамин С е по-голяма при 
мини от групата 
В, Меркурий - 1 
витамин С, Са- Ш 
турн - витамин (Р 
О, Венера - вита- г 
мин Е, Марс - ви- ]к '
тамин К, Юпи- г 
тер - витамин Р. Ь

Витамин А. к|
Особено висока й 
нужда от този | 
витамин имат I 
родените в зна- I 
ците на Везните 
и Водолея. Него
вият недостиг во- 
ди до изсушава
не на кожата и нарушаване на зрението. Витамин Е. Препоръчва се на Девите 
Източник на витамин А е каймак, топе- и Скорпионите. Забавя стареенето, вли- 
но масло, рибено масло. Съдържа се и в яе на работата на мозъка, нервите, пло- 
морковите, доматите, тиквите и порто- довитостта, задържа плода при бремен- 
калите. ност. При отсъствието му се развива без-

Витамини от групата В. Особено са плодие. Съдържа се в растителните мас- 
необходими на Козирозите и Скорпио- ла.
ните. Тези витамини отговарят за рабо- Витамин К. Препоръчва се за роде- 
тата на нервната система и влияят на об- ните в зодиите Везни, Рак, Телец. Този 
мяната на веществата. В1 се съдържа в витамин е свързан с кръвообразуването, 
дрождите, бобовете, орехите, житните Съдържа се в зелените растенния, зеле- 
растения, кайсиите; Вг - мляко и млечни то, морковите.
продукти, дрожди, зеле, черен дроб; Вз - Витамин Р. Необходим е най-вече на 
месо, яйца, гъби, бъбреци; В4 - соево Близнаците, Козирозите и Девите. Вли- 
масло, кисело зеле, яйца, коприва; Вб - яе на кръвоносната система, възстановя- 
цвекло, фасул, печурки; Вб - орехи, фа- ва работата на черния дроб след отравя- 
сул, моркови; Вв - зелен грах, зеле; В9 - ния, при диабет и лъчева болест. Съдър- 
листни зеленчуци, грах; В12 - черен дроб, жа се в чая, шипките, лука, черните бо- 
бъбрек, риба, хайвер; Ви - кайсиеви яд- ровинки.

- Дедо, че ми та. Я и лонедочувуйем, ама тува не 
Iдадеш стотку може да не чуйеш: продзъмбише ми 

най-бъряте що можеш, ама да не ме уши. А кита се яви тия Юз, кока изби 
питуйеш защо че ми йе! - утърча вулкан. Гърми некиква ушкьим му- 
унукат съв задиян.

- Да дадем и да не питам, е тая не- кикве ракьете, че речеш са Свети
ма да гьу буде! - заинати се я. Илия че затрийе Цариброд!! Мислил

- Добре, че ти кажем: довечера у съм че стане голема беля, ама не 
“Паркат “ че дойде Глен Хюз, рокад- стану. Повече полицайци я не съм 
жия от светскьи калибар...

- Уу, па що одма не кажеш! Я не окупираше Царибродскуту телеви- 
знам кво йе рокаджия, само немой зию! Гледам и другьи по-стари чове- 
това роканье да излезне на големо. ци надошли да виде това чудо, ама 
И къв йе тия мувлюз, я мислим дека лъка-полъка почеше да се измъци- 
наще мувлюзи су най-големи у це- няюкъмтодома. Пойдо си и я... Пос

ле разбра дека и на алуту дали нье-
- Дедо бре, не йе мувлюз, а името говото име. Ужкьим беше спортска, 

му йе Глен Хюз! Пойе по цел свет и а са набърже гьу прекърстили на 
свигауважаваю...

- Ее, щом йе за поянье, еве ти две ньега. Я немам нищо против човека, 
стоткье, та и на мене билет да изва- он си гледа работуту и своят джеп,

ама нещо ми йе криво: истина ли
- Това йе за младиньуту, дедо, за Цариброд нема свойега човека, на 

дечурлиюту, нейе за старци! На те- койега да кърсте залуту, затова ли 
бе че вадим билет кига дойде Лепа гьу правише повече от десет године

и чекаше първият белосветскьи да
- Добре де, добре, ама щом ти дойде, та да гьу отвори?!

обеща две, еве ти две и се пази да На ютредън унукат дойде цъвнул 
не стане беля... кико лале:

- Ма нема да има беля, надошли - Дедо, само да си видел, текъв
су полицайци пърс и плева! концерт се види йеднуш у сто годи-

По йедно време нещо изгьрме не! Кажу били су три иляди деца! 
силно, бию тупанье та се тресе до- - Брей, да не йе малко млошко? У 
лината, затепаше некикви чукове, Цариброд нема толкова деца чак и 
чини ми се че процепе небото. Айде, бебетията да бройиш... 
реко си, кига се постъвни, че се поп- - Е дедо, оно не беоше само из 
римъкнем да видим и това чудо... А Цариброд, а и от Пирот, от Ниш и от 
да йе чудо, истина йе чудо. Стану друга места. Орати се дека имало и 
под йедно дърво до вадуту, а у от през границу...
“Паркат” дечища на булюци дооде, - Убаво, убаво. Щом йе све било
затиснуше игрището на “Балкан- наред, ако дедин...
скъи”. Сменяваю се некикве банде и - Само да си вишъл, дедо! - зада-

зика, децата пищу, усвиткаше се не-

жените, отколко- 
/ то при мъжете. 

Съдържа се в чер
ната боровинка, 
Цитрусовите пло- 

вдк., дове, копривата.
Витамин О. 

Най-голяма необ- 
ходимост от него 
чувстват Раците, 
Лъвовете, Овни- 
те. При недостиг 
се развива рахит 
и оплешивяване. 
Съдържа се в кай
мака,

видел откико беоше дошли кига
.4*^

!I

ц лият свет...
I

Ця
музичку, та да може да гьу кърсте наШ

<88 диш!
МЛЯКОТО,

жълтъка.
Брена...

ужкьим пою, ама мене ми се чини вило се от радос детето, 
дека завиваю, само текова завиван- Кико да му кажем дека нема кво 
ье требе да чуйеш, та да поверуйеш. да се види, дека се йе диша само 
Децата припищу щом од ньи некой йедна гьурунтия до небо. Ама щом 
излезне на бинуту, кока гъи живи де- сака тека - нека му буде! 
реш.Най-добрата диета за отслабване Манча

Бум-дум, бум-дум, тресе се земя-

Отдавна е известно, че най-доброто 
средство за отслабване е сексът. И 
най-доброто, и най-приятното. Сега 
тази истина е потвърдена и от 
едно продължително и 
задълбочено"научно" 
изследване, с помощта на 
което е уточнено следното 
изразходване на калории при 
сексуалната активност:

Събличане на дрехи: с нейното 
съгласие - 12 калории; без нейното 

2087 калории 
пътуване до болницата.

Сваляне на сутиен: с двете ръце - 
12; с едната ръка - 24; със зъби - 512 
калории.

Слагане на презерватив: с ерекция 
- 6; без ерекция - 4100 калории.

ЗлободневкаШ ъ Не психясвайте заради 

голите кръстове)!
1 Щ

Оплакване. Скъпи докторе, пише Съвет. Уважаеми колега, 
Ви един ваш почти колега. Да, аз по Вашето оплакване ме затруд- 
професия съм автомонтьор, но напос- ни доста и затова много мис- 
ледък оправям предимно жени. Да не лих върху отговора си. Хуба- 

$ ме разберете погрешно, не им извър- во е, че оправяте млади жени 
* швам сексуални услуги, щото дей- професионално, но наистина

С! ствам само с ръце. Боя се, че пак няма тези стотици хиляди голи
да ме разберете както трябва и затова кръстове и пъпове са едно 
ще ви го река направо: аз съм чекър- 

I» кчия. Оправям най-вече сецнати кръс
тове и то предимно на жени. Защо на Господ, та с две ръце да опра- 
жени ли? Ама погледнете колко мо- вите хиляди и хиляди жени. 

между 20 и мичета и млади жени ходят с голи Все пак моят съвет е - не му
Пози: мисионер - 75; поза 69 лежейки - ?о -Л.. оп ™ ол кРъстове и пъпове! Само че работата мислете толкова, щото техни

140- поза 69 стоейки - 900’ кучешката - ЯПП- лп6Ь/ междУ и 39 г. - 80; между 40 ми се увеличава от година на година и са си .кръстовете и те ще си
очпЬТ.о™?, °°' и49г.-124;между50и59гЛ972;между60и вече почнах да се притеснявам, че ня- носят кръста за това голо ле-

италианско огледало 2500 калории. 69 г. - 7916 калории; над 70 години - опитите мала мога да се справя. Даже напосле- комислие. Ма, било мода -
Оргазъм: истински - 120, фалшив - 1285 продължават и не се знае кога ше бълтт дък почнах сънувам, че повече не хубаво, но после явно за мно-

калории. завършени ^ А мога да оправям жените. Професио- го от тях ще е модерно и да
След оргазма: просто гушкане в обятията Ойлтнио. ,п с нално. Кажете ми какво да правя, че ходят по чекъркчии като Вас.

- 18; внезапно ставане - 46; обяснение защо на КГ1-|ТЯт., „ но - 30, бързо - 80; ако май съм на ръба на психясването?! Всъщност би било най-добре 
гтяна . внезапно - 740 калоции „ ратата тропа баща и - 5120; ако на Суважение, да Ви се притека на помощ!

Получаване на0втоРа ГреГция: ако сте Затропа жена ви - П 258 калории! Ръчка Чекъркчиев ?
от с. Крьстов пъп Вашият доктор

\!
съгласие плюс И ; *

7‘ смущаващо и загрижаващо 
явление. Така де, Вие не сте

БАНКОВА СМЕТКА: Бюджетни средства ЗЗО ЗОШ а6°на“ент за 2007 г. е 730 дин. (За чужбина: 60 евро

155М 0350-8838

Издава: Издателство "Братство” 
Кей 29 декември, 8. 

Е-поща: пшЬ@шеЙ1ап13.пе1
« 30049 70350


