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Вестник на българите в Сърбия Ш> юни 1 Л
Приключи учредяването на Скупщината н а Съ р б и я Честитки на Националния съвет 

на българите в Сърбия______Оливер Дулич е новият 

председател на парламента Неотклонно по 

европейския курсДепутатите в Скупщината на 
Сърбия избраха на заседание в 
сряда Оливер Дулич за председа
тел на парламента. От присъства
щите 235 депутати кандидатурата 
му, договорена с коалиционната 
спогодба на ДС, ДСС-НС и Г 17 
плюс, подкрепиха 135 народни 
представители, 98 се въздържаха и 
двама бяха против.

С мнозинство гласове

По повод избирането на новото правителство на страната 
Националният съвет на българите в Сърбия отправи честит
ка до премиера д-р Воислав Кощуница. В_ честитката, под
писана от председателя на Съвета Ангел Йосифов, се изра
зява надеждата, че новото правителство "неотклонно ще во
ди Сърбия и нейните граждани по пътя на европейските ин
теграции и ще ги приобщи към семейството на развитите 
страни" на континента.

НС изпрати честитка и до шефа на коалицията "Герб" 
Бойко Борисов по случай победата на изборите за европей-парла-

ментът избра още трима подпред
седатели - Милолюб Адбианич (Г 
17 плюс), Божидар Делич (СРС) и 
Есад Джуджевич (парламентарна
та група на малцинствата).

Поемайки функцията, новоиз
браният шеф на парламента Оли
вер Дулич апелира за сътрудни
чество между депутатите в полза 
на подобряване работата на Скупщината.

ския парламент.
"Ние българите в Сърбия внимателно и с интерес следим 

развитието на политическата сцена в България с надеждата, 
че отношенията между България и Сърбия ще се развиват 
по начин Сърбия по-бързо да се приключи към евроинтег- 
рационните процеси, което е гарант за опазването на нацио
налността и културата ни", се казва в честитката.

В. С.Б.

Дулич съобщи, че с избирането на членове- 
С мнозинство гласове депутатите приеха те на парламентарните комисии приключи 

предложението за допълнение и изменение първата редовна сесия на парламента и опо
вести втората за петък. Гласуването за състава 

ците на ДС, ДДП, Г 17 плюс, парламентарна- на международните делегации, назначаване- 
та група на малцинствата и Клуба на войво- то на секретар и заместник-секретар на пар- 
динските депутати. На предишното заседа- ламента е отсрочено, тъй като такива предло- 
ние бяха избрани членовете на комисиите от жения не бяха внесени в парламента.
СРС, ДСС-НС и СПС.

%АБуКНИТ*
^6ПЖУ1М№» Прием

в българското 

посолството 

в Белград

9. м,
на състава на скупщинските комсии от реди-

-
3

В Специалния съд за организирана престъпност ^Белград
По повод 24 май - Деня на българската култура и сла

вянската писменост, на 22 май посланикът на Република 
България в Белград негово превъзходителство г-н Георги 
Димитров със съпругата си устрои прием в посолството.

Приема почетоха видни културни дейци, преводачи, 
журналисти, общественици и бизнесмени от Сърбия, 
както и членове на дипломатическия корпус.

На тържеството присъстваха и представители на об
ществения и културен живот от нашите общини и окръ-

Мок(имални юни за убитото 

на Зоран Джинрич
зи.

Д. Р.Всички обвиняеми по де
лото за убийството на пре- ; 
миера Зоран Джииджич в 
Специалния съд в Белград 

за
Писатели от българския и сръбския 
ПЕН гостуваха в Димитровградбяха признати за виновни 

убийството па представител 
на най-висшите държавни 

и в опит за Сближаване 

на културите 

и народите

органи на властта 
убийството на Милан Веруо- 
вич, ранен при атентата.

Бившият командващ на 
"червените берети" Мило- , 
рад Улемек-/1егия бе осъден Е 
днес от Специалния съд в I 
Белград на 40 години затвор |
за организирането на убий- ■
ството на сръбския премиер ■ * Официална среща на ПЕН - центровете след
Зоран Джииджич. Като не- Щ повече от 70 години * Ще бъдат подготвени ан-
посредствен извършител па и тологии на сръбската и българската литерату-
убийството, па 40 години ■ * .Литературно четене сред бройна публика

в Димитровград.
вените берети" Звездан Йо- Ш "Срещнахме се в Димит- ров .
ванович. лен ти осем години затвор. ровград не по нечия полити- Председателят на фЛ'1

На по 35 години затвор бя- 30 години ™™°Р- Частза ^произнасянето па при- ческа поля, а по своя литера- «“*^Н ; "пр^омищ че 
ха осъдени членовете па Зе- ™ ,,ии Желко ст.дата присъстваха сръбски- турна, културна воля А защо Колега>т Р^
мунския клан Александър ™Хвшия? служител па ят президент Борис Тадич, именно в това градче? Затова, годииа годи!ш

имович, Владимир Мил Агенцията за информация и няколко министри от прави- че го е двуег‘ , 0„ легендарни имена и добави
авлевич-Будала, Нинослав Брапислав Безаре- телството на Джииджич, как- мусапрсдим * ‘Р , „кората среща впише

Консгапти.ювичиСреткоКа- ™ Урн Р години то и сегашни министри от ре- то малцинство каза прсдсс Д „ исгор„ята".
линич, докато членовете на »и ' полУ'"™г “ ловете па Демократическата дателката ма сръбския пшклана Душан Кръсманович, затвор, докато бившият член допие па л Р Вида Опиенович на срещата
Милош Симович и Милан на Частта за специални опе- партия (ДС). „ Библиотеката "Детко Пот- (На стр. Ь)
Юришич бяха осмени ма по ракии Саша I «еякович бе ось-



в центъра на вниманието
25 май 2007___________

Международен фестивал на детското 
творчество в Любераджа___________

Да запазим 

училищата по селата

По случай 24 май - Деня 
на българската култура и 
славянската писменост

Ученици от Сърбия, Бълга
рия, Германия, Унгария, Чер
на гора и Босна и Херцегови
на изпратиха 2000 литератур
ни творби и рисунки, с които 
участваха в традицонния кон
курс, който организира ОУ 
"Светозар Маркович" в Лю
бераджа край Бабушница. 
Журито определи 12 главни, 
17 отделни награди и две наг
ради за хендикепирани деца. 
Специална награда за голям 
брой качествени произведе
ния бе присъдена на ОУ "Баса 
Чарапич" от Бели поток.

Началникът на нишкото 
управление при Министер
ството на просветата Драган 
Гейо подчерта значението на 
подобни прояви, особено за 
селските училища. "Идеята 
за фестивала, възникнала 
преди осем години, вече е 
афирмирана не само в стра
ната, но и в чужбина. Добре е, 
че той се организира в място 
близо до границата с Бълга
рия, че имате гости от тази 
страна, които ще се запознаят

с това как се учат нашите де
ца", каза Гейо.

Кметът на община Трън 
Александър Нейков припом
ни за сътрудничеството па 
гимназиите от Бабушница и 
Трън и изрази удоволствието 
си от факта, че се правят опи
ти да се запазят селските учи
лища.

Кметът на Бабушница д-р 
Миролюб Йованович изтък
на, че месгпото самоуправле
ние подкрепя фестивала още 
от формирането му и че про
явата е твърде важна за общи
ната.

гостуваха
в

По случай 24 май - Св. св.
Кирил и Методий, в органи- Гостите от известния чер- пия, с които освен в Несебър
зация на босилеградския поморски курортен център, се представя и на сцените в
КИП в голямата зала на които в Босилеград пребива- други градове в България.
Центъра за култура Общии- ваха "?,Сг^,пп^п«пп Заедно с артистите в Боси-
ският театър от Несебър на иподвРедомСтвепото дегРад пребиваваха и Георги
22 май изнесе комедията 0т0в110 училище в Бистър. Петрохански, оощински съ-
"Вражалец" от известния____________________________ ____ ветник и председател на ко-
български комедиограф Ст. _ , мисията по икономика и ев-
Л. Костов. Любителите на те- едии човек' които ги заблуж- р0пейски фондове при 
атралното изкуство в Боси- дава' че може да фалшифи- общинския съвет в Несебър, 
леград, които рядко имат въз- цира пари и по този начин да койТо е главен организатор 
можност да следят театрални им осигури да станат богати. на гостуването на театъра, 
представления, бяха впечат- Димитър Еленов, директор както и Никола Харизанов, 
лени от изключителните из- иа театъра, които е и режис- председател на македонското 
пълнения на артистите. Въп- ]!?Р на пиесата, ни разказа, че куЛТур110-благотворително 
реки че комедията е написана Общинският геатър в 11есе- 5ратство "Тодор Алексап- 
в началото на миналия век, ®ЪР е еьзададен преди 10 го- ДрОВ" ох Несебър. Освен с 
темата й е ауктална и днес. В диии’ Покрай възрастните кмета Владимир Захариев, те 
пиесата е представена наив- артисти, сред които има и се СрещИаха и с представите-

професионални актьори, има АН ^ ДС ДСБ и основното 
и детска група. Той посочи, че

"Фестивалът надмина гра
ниците иа Сърбия. Надявам 
се, че за следващата година 
той ще бъде вписан в кален
дара на редовните училищни 
състезания и че дипломите, 
които получават най-добрите 
ученици, ще се рангират", 
поръча председателят на 
О р га н и з а ц и о н и и я ко м и тет 
на фестивала учителят Дра
ган Чирич.

нността на простите хора в 
едно българско село, които 
полакомени за богатство ста- театъРът всяка година под

готвя по две нови представле-

училище.
П.Л.Р.

Д• с. ват жертви на измамата на

На селскостопанския панаир в Нови Сад Строи се пътят за Поганово

Представиха <е две
български фирми

Най-сетне асфалт динара. Строежът на пътя се финасира от 
средствата на Националната инвестицион
на програма. Общината е финасирала само 
подпорните стени на няколко места.

Трябва да се напомни, че заедно с тези ра
боти при отклонението от главния път е по
чистена и Погановската река, така че сега е 
създадена възможност и в нея да минава ри
ба от Ерма.

Почти всичко е готово до края на седми
цата да бъде сложена асфалтова настилка на 
пътя от Погаиовски манастир до село Пога
ново с дължина от 3,8 км.

Иначе пътят се прави до края на селото, а 
ще бъде асфалтирам до завоя за с. Драгови- 
та. Широчината му е около 4,5 м, в зависи
мост от терена. Стойността на проведените 
работи е 309 199 евро или към 26 милиона

На 74-я Международен селс- ен амбалаж за опаковка на сире- 
костопански панаир в Нови Сад не и качкавал, но и други про- 
от 12 до 19 май се представиха дукти. Шефката за маркетинг Га- 
около 2000 изложители от 60 ля Веселинова Пасева подчерта, 
държави, между които и Бълга- че артикулите са екологически и

постоянно се усъвършенстват, за 
Фирмата "Био-ком" от Сли- да намерят съответно мястона 

световния пазар.
Между бройните официални 

ма за бързо контролиране на хи- личности от чужбина, които по- 
гиеиата. Инжинерът-технолог сетиха панаира, бяха държавни- 
Иордан Трендафилов представи ят секретар по селско стопанство 
системата "Биге II", с помощта на Словакия Владимир Палса, 
на която за 15 секунди се опреде- който поръча "Довиждане в ЕС, 
ля начинът за спазване на хигие- понеже заедно ще обезпечим 
на в хранителната промишле- по-изгодна позиция за селското

по-добър живот за 
"Сартеи" от гр. Плевен е тур- обикновения човек", и българ

ско-българска фирма, в която се ският посланик в Сърбия Георги 
произвежда качествен ламари- Димитров, 
нен, пластмасов, дървен и харти-

А.Т.
рия.

вен е известна с 
на качеството I

:уреди за контрол 
(НАССАР), сисге-

В Норвегия разбита проститутска мрежа

Героинята от България
Северна Европа е мястото, 

където този журналист с удо
волствие се среща с българи. 
Навред из Норвегия с гордост 
съм слушал български музи
канти, които са истински май
стори. Богомолците ми са ви
наги

член на Европейския съюз, кое
то на момичетата и хазаите им 
увеличи свободното им пътува
не из Европа. Малко по-рано, от 
юни миналата година, българи
те идваха в Норвегия безпрепят
ствено.

под ръка на литургиите в Разбиването на проститут-
Осло, особено когато се догова- ската мрежа получи голям пуб-
ряме за поредната служба, а лицитет в тукашните медии,
след това си обменяме незабра- "Седмата сила" тръгна от изво-
вими впечатления. рпте - единият е във Варна, къде-

Приказваме си наи-сърдеч- то ги интервюира без каквито и
- като стари познати, дори и да било проблеми. Повечето от

когато за първи път се среща- Тях са навън - в Австрия, Швеи-
ме. 1ечелившият ми коз вина- р:... цария, Германия. Добре са осве-
ги е това, че съм "комшия ниш- домени, че големите пари са по
лия . На всеки от тях дължа по на север, в Норвегия от клиент
един репортаж във вестниците: могат да се вземат и до 1000 ко*
български, сръбски или нор- рони (над 120 евро). Пристигат
"Братство ^0ДНИНа ДЗВаМ на РлЩЯ там с автобуси като обикновени

п„°РВеЖКИТе МИ К5>леги не • « ч В България цените са мини-пишат за такива мои българи - Полицейската операция под лозунга мални - "пълна услуга" за само
цели страници напоследък са “Улични момичета" (Фото 20 евро У У
ските"1 прост^т^таиВЕдна оГтях Българският вътрешен пазар
нямГ!“ '2о5е) МаКаР ” ^гГркгГсредТоГо^пов^ето

Геппинятл те Л '1ДНа' са с виеше образование или са студентки, които до-
своя ми-пп , „,ЛЛИАа на|ЗРавИ подвиг - разкри пълват личния си бюджет, докато сред жертвите на 
ти в Осло и С^авангеп^ЪпЪ Г 0о1едва Радия арес- трафика в чужбина най-много са бездомните ром- 
титутска лига СгтпЛ. РазкРита българска прос- кини. Норвегия продължава да е най-привлекател-
ма0шбни ГаРКИ ;'ОПеРИРаТ' Ж И сиро- лаТеЪЪ.рана ^ “ иЙеЦ“Я * ^
от тях ромкини1ук °Т Се/1СКИ сРеди' мнозинството След оръжието и дрогата, търговията с хора е 

От първия ден в новата година България стана НаЙ-дохолния “^легален трафик.

ПОСТ. стопанство и

И. Йелепкович

На 24 юни на сръбско-българската граница

Събор на Славчето
Традиционният граничен съ- община ги осведоми, че от Ми- 

бор в местността Славче край се- нистерството на вътрешните ра
ло Извор, на самата гранична ли- боти на Република Българ 
ния между Сърбия и България, лучило разрешително за органи- 
ще се проведе на 23 юни (събота), зиране на събора, ще се срещнат 
Събора, който след четиринаде- делегациите от двата града, за да 
сеггодишна пауза беше възстано- съгласуват протокола за органи- 
вен през 2005 година, и този път зацията.

но

ия е по-

съвместно ще организират ръко- Както и предишните, и тази 
водствата на съседните общини година на събора ще бъдат орга- 
Босилеград и Трекляно. Съборя- низирани културни програми и 
ните от двете съседни държави на спортни състезания, както и дру- 
този ден ще минават границата ги мероприятия. Собствениците 
само с документи за самоличност, на търговски магазини и кафене

та от Босилеград, които ще про- 
"За организиране на събора на дават стоки на събора, няма да 

Славчето, както и на съборите в заплащат никакви такси на об- 
Голеш, Жеравино и Бобешино, щината.
общината вече получи разреши- Освен на Славчето, през лятото 
телно от Министерството на вът- ще бъдат организирани и събори 
решните работи на Република на Голешко поле (на 12 юли), в 
Сърбия", казва кметът Владимир Жеравино (на 27 август) и в Бобе- 
Захариев. Той изтъкна, че след ка- шино (на 22 септември), 
то ръководството на треклянска П.Л.Р. Саша Димитриевич
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Срещи: Душко Гагич, 
бежанец от Хърватия Интервю със Зденка Тодорова, 

членка на Академията по българознание Щ

“Свети Дух 

е моят спасител” Миналото като принос
за европейско съжителс

дина, рогато в операцията който чествал християнския
Олуя хърватските войски празник Свети Дух. * Г-жо Тодорова, от 2 до 10 "дейността на Академията старите книги на български-

РгВаЦ - Тръгнахме десетина ми- май в България бе проведе- трябва да осветли новите от- те и чуждестранни учени, ще
и местността оеленград. с_ред нути след 23 часа, а бомбите па научно-практична кон- крития за българското нача- видим, че за горанците в Ко-

ференция История на ран- ло и исторически пътища сово и за техния местен говор
носредновековните българи През ВреМето и това ще бъде има много данни. Това го пи-
през VIII и IX век , органи- значителен принос за наше- шат в своите трудове както
зирана от Международна- то европейско съжителство". Стефан Мледенов и проф.
та академия по българоз- Йордан Иванов, така и чеш-
Ткоят^участШтеТвие’ * Бихт% ™ посочили някои Ша'
като член на Академията. имена 6 МАБИК. Владимир Сис и Павел Ша-
Каква е ролята на тази - В научно-практичните ФаРик, немският
институция? конференции на МАБИК *7НД Густав “ хърватс

- МАБИК е една от обици- взимат участие хора от ранга У116" фРань° Рачки- Българ-
маш пч с една от осрици ,Хтп1т. пп игтпт ската държава е имала свое-

ално регистрираните акаде- ”а професорите по история ппиг1.гшр к тези земи от 9 мин н Бългапия която ст - Петър Димитров, Никола то присъстие в тези земи от у
ществува вете 10 години. Алтънков, Маргарита Харбо- горадск^народнГТеген °в 
Създадена е с цел да проучва 1^** 2000 г. в

лина, Добринка Райнова, Скопие от Назиф Докле,
рици антрополози геолози Иван Танев и изследователи Учител от Кукс (Албания), рицн, антрополози, геолози, ™ Иванов и Анна сборник "Горански народнишзици, географи, етнолози, като Йордан Иванов и Анна т „ г „„ ки
тилолози п лпуги гпрпил- Зографова, арабистът Кири- песни , няма как да не и рилолози и други специа ггонев историкът Алек- направи впечателние факта, 

листи в областта на оългар- ^нд^0^в°^^кЛенКа че те много приличат на бъл-
Попдимитров), гареките народни песни, в 

които имената на момите са 
същи: Ангелина, Карамфил- 
ка, Мита, Божана, Рада, Би-

1I

Странстванията на Ду 
Гагич и неговото семейство

шко
ма

и публикува
български и чужди исто-

изследванията
на

II
----------- ---  ^ЯПИГ*Г1Т1| 1ТГ1 Душко Гаг'г е ?ткрил гос-тилница е Сурдулица, която

- назовал по родното си село -
Зеленград. Страданията му 
започват преди 16 години. 
Като работник в корабос
троителницата “Трети 
май ” в Риека той живее в 
наета квартира, но мебели
те са негова собственост. И 
са модерни за времето. 
Избягва оттам в родното си 
село през 1991, като оставя 
всичката си покъщнина. В Зе
ленград вече има недовършена 
собствена къща с около 220 м2 
на две нива и дворно място 
от 10 ара.
От август 1995 г. не е бил в 
родния си край. Къщата му е 
разрушена. Горещо е желани
ето му един деп да се завърне 
там!

ското културноисторическо 
наследство. С помощта на Емануил 
своите членове, научни сът- Христо и Галя Маджарови, 
рудници и други организа- Райко Сефтерски и др. Осо-
ции, работещи с широк кръг бено мащаона и изследова- присъстват и
ПТ бт лгяпгкятя ппшегтве- телска дейност развиват два- /1яна' макаР че присъстват и
ност, Академията се оказа не- Гсергей^Имнот Гвла мюсюлманско ^вероизпове-
гръТанеТВна Тйностите^по Димир ЦоРнев Държа да под- Да«ие имена като Нуса, Еми-
изграждане на единна общо- д^^^^з^ХБЙ^учас’ зацията в^бл^ттеТорГи 
българска позиция за древ- Дейността на МАБИК учас ж е започнал през 16 век..... „ппгкия тва и един от водещите оъл- иа е започнал ирся 
ната история на оългарския торни по генетика и в народните песни на го-
народ. През последните го- ‘У, ' I™ л ранщгге, както и в поезията
дини МАБИК издаде 4 соор- _ Р членуването в та- на техните поети, един от ко- 
ника с доклади и съобщения ка ,е за мен менуване о Садик Идризи, присъс-
от научно-изследователските ^У.^с която стГуТостои'- Гт мо4виТчер^море, 
конференции от 2004 г. на- ва юст, с която са ме удосто планина, гурбетчий-
сам, както и десетки книги, ли членовете и сътрудници- Шар планина, пр
изследвания и научни пуб- ^^^ватема имах- * Казахте, че МАБИК има 
ликации, отнасящи се до ду- Бие на каква тема имах желание да създаде свой
ховната култура и история те ооклао. клон в Цариброд. Кога може

паднаха две минути след по- на древните българи. Гюс- - За българите в Косово, йа стане това?
лунощ! Една от тях беше ра- едната конференция, която в областите Гора и Жупа, с 

У х,Гл,ля-л15 се проведе от 2 до 10 май в 5 акцент върху
мщГсъквартиранти!^Така ос- български града, беше ло, българския диалект, на 
‘ ' .У я /|0 ‘ , п„е_ най-мащабната и в нея взеха който говорят, календарния
хшждие, защит11ик па гамей- учаегие голям брой учени, цикъл и обичаи, съотвества- 
ството пи беше Свети Георги, изследователи, ученици сту- щи на българските. За съжа- 
От тогава започнахме да чес- Л«™ и журналисти. Или, леиие за тези хора у нас се 

Свети Дух защото както беше написал преди знае мною малко, докакт 
убеден че той ни опази, известно време в писмото си академичната българска об- 

казваУЛушко Гагич и посочва до МАБИК министърът за щност отдавна ги е отписала, 
иконата, нарисувана от сур- култура Стефан Лаиаилов, Макар че, ако надникнем в 
дулишкия живописец Маки.

- Не зная фамилното му 
име, така подписва творбите 
си, уточнява той.

множеството сърби, напус
нали родните си огнища, са 
и Гагичи.

Страданията им продъл
жават! След няколко дни, 
прекарани в Сомбор, семей
ството на Душко Гагич - съп
руга и три дъщери - потегля 
към Македония, тъй като 
съпругата му е от тази бив
ша югославска република. 
Връщат ги от прелеза край 
Прешево, понеже нямат ва
лидни паспорти и временно 
ги настаняват във Враня. 
Следващото им убежище е 
училището в Округлица, на 
Власина. След това са наета- 
нени в общежитието Бело 
Поле, където дъщерите му 
продължават да се учат. Там 
остават до март 1999 г., когато 
започват бомбардировките 
на НАТО. За по-сигурно, би
ват настанени в Специалната 
болница за белодробни забо- 
лявания в Сурдулица.

За съжаление бомбите на 
НАТО не пощадиха и това 
медицинско ведомегво, в кое
то убиха тридесетина души. 
По една случайност, или с Бо
жия намеса, както Душко 
смята, семейството му оцеля
ва. Броени минути преди об-

- Това е един процес, който 
е в развитие. А дали и кога 
МАБИК ще създаде свой 
клон в Цариброд зависи от 
много неща и най-вече от хо
рата, желаещи да се занима
ват с този вид сериозна из
следователска дейност.

Интервюто взе:
Бобап Димитров

тяхното мнна-

тваме и 
съм

В Общинския съд в Сурдулица______________________

Глоба за измислено разбойничествоII. Богоеа

Илия Тасев от Сурдулица (1968), по потек- Понеже бил на работа в тогавашната Войска 
ло от Кострошевци, е направил необикнове- на СЧГ, военната прокуратура повдигнала 
по престъпление: измислил, че върху него е обвинителен акт и срещу него било заведено 
извършено разбойничество и за "сполетяла- дело във Военния съд в Ниш. Когато тази про- 
та го несполука" уведомил Отдела на вът- куратура и съдът престанали да действат, де- 
решпите работи в Сурдулица. Общинският лото минало в компетенция на държавните 
съд в Сурдулици обаче констатирал, че не е органи, т.е. в Общинската прокуратура в Сур- 
имало разбойничество и с присъдата, която дулица и в Общинския съд в този град. 
подписал съдията Драган Янев, за даване на На Общинския съд не било трудно да кон- 
певерени сведения го глобил с 30 000 динара, статира, че Тасев е извършил углавно дело, 

Преди две години и половина Тасев уведо- понеже след като обръчът започнал да се стя- 
мил полицията, че па Власина Стойковичева га около него, той признал, че всичко е нзмпе- 
го нападнали трима непознати мъже, които лил. Когато поискал от съда да му наложи 
ме п™и леки повреди и му взели 6400 ев- възможно по-малко наказание, посочил, че 
РО, 20 000 динара и кожепо якц Слад като
компетентните органи извършили проверка, иаклзпн ь
започнали да се съмняват в истината па Гасев.

Регистрирана
Партията

на българите в Сърбия
и местата само-Министерсгвото за държавната управа 

управа тези дни изпрати официално решение за вписване
то на Партията на нългарите в Сърбия (ПБС) в Регистъра 
на политическите партии.

Седалището на партията е в Димитровград на улица 
"Сава Ковачевич" номер 13. Драголюб Нотен е лицето с 
пълномощие да застъпва и представлява 11ЬС.

Партията на българите в Сърбия (ПБС) ■ 
гистьра на политически партии под номер 400.

е вписана в Ре-
II. Б.Б.Д.
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Борис Велчев: 

Нуждаем се 

от време за 

борбата срещу 

измамите

Сергей Станишев на срещата на българските медии в Рим

Българското общество 

се нуждае от всички българи

По повод 24 май

Награди за 

изтъкнати 

дейци на 

културата
*Ми1шстър-председателят 
приветства в Рим участниците 
в Третата световна среща на 
българските медии

България се развива стабилно, във възходя
ща линия. За да бъдем една наистина модер
на държава, българското общество се нуждае 
все повече ог всички българи, от тяхната ква
лификация, усърдие, трудолюбие. С тези ду
ми премиерът Сергей Станишев се обърна 
към участниците в Третата световна среща на 
българските медии в Рим.

Премиерът оцени високо основната тема 
на форума "Кирилицата в Европа". Изпитах 
гордост като министър-председател, 
имах възможност да говоря на български на 
първия ми европейски форум, заяви той. 
Символиката на поредната журналистическа 
среща е пряко свързана с членството на Бълга
рия в сьюза, каза още премиерът. Той отбеля- 
за, че и българското общество, и българската 
държава имат нужда от диалог с българските 
медии и общност по света.

Министър-председателят подкрепи декла-

Певицата Валя Балканска изпълни на 
живо песента “Излел е Дельо хайду
тин” пред делегатите на Третата 
световна среща на българските медии 
в Рим в израз на подкрепа за медицин
ските сестри в Либия. Проявата бе
ше организирана пред българската 
църква в Рим на площад “Ди Треви”.

м На официална церемония в 
Гербовата зала на Президен- 
ството държавният глава Геор
ги Първанов награди изтъкна
ти дейци на българската кул
тура, предаде репортер на 
Агенция "Фокус". С Орден 
Стара Планина - първа степен 
бе награден композиторът 
Тончо Русев за изключително 
голям принос в областта на 
българската култура. С Орден 
Стара Планина - втора степен 
бе отличен Марии Чанев, едно 
от емблематичните имена на 
българското хорово изкуство.

Ордени "Св. св. Кирил и Ме
тодий" първа степен получиха 
Антраник Арабаджиян 
Астор, архитектът Николай 
Казмуков, драматургът Бого
мил Стоилов. С орден "Св.св. 
Кирил и Методий" - втора сте
пен бе отличен Спас Карафе- 
зов - деец на културата и чита
лищното дело.

С думи на признателност Ге
орги Първанов се обърна към 
наградените творци. Той зая
ви, че за него е чест в навечери
ето на най-светлия и най-кра
сивия български празник - 24 
май, от името на всички инсти
туции да изрази дълбока приз
нателност към тяхното дело.

Президентът подчерта, че 
тази година денят 24 май отбе
лязваме по нов начин, в значи
телно променена ситуация за
ради членството на България 
в Европейския съюз. По думи
те на президнета духовно на
шето място е там още от пър
вите векове на създаванеот на 
българската държавност и 
култура.

Борбата на България срещу коруп
цията и организираната престъпност 
не може да бъде пришпорвана, но до 
края на годината ще има повдигнати 
обвинения срещу хора от властта, зая
ви главният прокурор Борис Велчев в 
интервю за Ройтерс, цитирано от 
БТА. Призовавайки за търпение от 
страна на нервничещия Европейски 
съюз, който заплашва със санкции, 
ако напредъкът е прекадено бавен, и 
от страна на недоволните българи, 
Велчев съобщи, че сред разследваните 
от прокуратурата има прокурори и 
политици. "Бързината не е най-глав- 
ното нещо. Прокуратурата се старае 
да си свърши добре работата", каза 
Велчев. Ройтерс отбелязва, че Бълга
рия се е присъединила към ЕС след 
вълна от реформи, извършени в пос
ледната минута и е заплашена от сан
кции, ако докладът за напредъка на 
страната, който се очаква на 27 юни, 
не успее да убеди Брюксел, че София 
сериозно се е ангажирала с борбата 
срещу ширещите се злоупотреби. 
Гласоподавателите, разгневени от не- 
секващата престъпност и бедност, на
казаха управляващата коалиция на 
изборите за Европейски парламент и 
дадоха победата на дясната опозици
онна партия ГЕРБ, която обеща да се 
бори с корупцията и да помогне на 
бизнеса, добавя Ройтерс. Велчев счи
та, че санкции от ЕС са малко вероят
ни и ако бъдат наложени, могат да

■>. )
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Генералният директор на Б ТА Максим 
Минчев откри срен/ата в Рим
рацията на участ ниците в срещата и техния 
призив за набиране на средства за изграж
дането на регионален център за борба със 
СПИН в Либия. Българското общест во е со
лидарно със съдбата на медицинските сес
три и очакваме подкрепата на партньорите 
ни по света за тяхното освобождаване, заяви 
Станишев.

В Третата световна среща участваха изда
тели, главни редактори, директори на общо 
80 български и чужди медии - 50 медии от 
цял свят и 30 от България. Те дискутираха 
теми, свързани с официалното приемане на 
кирилицата в Европа след присъединяване
то на сграната към ЕС, както и съпътства
щите, сред които: "Медийните кампании", 
"Инфомрационниге портали", "Изкуство
то в медиите" и др.

когато

Меглена Кунева поздрави 

новоизбраните български 

евродепутати
изборите за български депутати в Европей
ския парламент. Надявам се, че всички ще

Бих искала да отрпавя най-искрени поз
дравления към новоизбраните български де
путати в Европейския парламент, каза бъл- работим заедно, за да обясняваме европей- 
гарскиятчлен на Европейската комисия Мег- ските политики и за да се прилага дневният 
лена Кунева, която отговаря в комисията за ред на Европейския съюз в България. Ще ра- 
защитата на потребителите. Това е голяма ботим заедно, за да информираме българ- 
чест, но също и задължение. Тяхната работа ските граждани за ползите от членството в 
през следващите две години ще очертае ли- Европейския съюз, изтъкна българският 
цего на България в европейските институ- представител в Европейската комисия, ци
ции, отбеляза Меглена Кунева във връзка с тиран от БТА.

затруднят усилията за елиминиране 
на престъпните банди и корумпира
ните държавни служители, които им 
помагат да контолират големи секто
ри от икономиката, отбелязва агенци
ята

Видин ■ българското дун.
Видин е град с двухидядо- ра, което се усеща не само ар- 

летма история. Разположен на хитектурно. Личи особено, ако 
стратегическо място - па гра- го сравним с някои съседни 
цицата на България с Румъния по-големи градове. Много 
и Сърбия, на един от най-кра- важно предимство на Видин 

река Дунав, спрямо другите български 
През вековете е населяван от градове е Дунав, през който за- 
траки, сърби, българи, упгар- почна построяването па мост, 
ци, турци, евреи. Като римска който ще го свързва със съсед- 
крепост, градът носи името ния румънски град - Калафат. 
Бонония. През VII - XIV век но- Всъщност реката, течаща през 
си името Бдин и Бъдин. През половин Европа, пее позволи- 
втората половина на XIII век е ла на града да изгуби 
столица на независимо фео- с континета и през пай-изола- 
далпо княжество, а от средата ционистките времена, 
па XIV век - на царство. Видин Посетителите ще забележат 
има богато културпо-истори- също така, че Видин е от гра- 
ческо наследство. На терито- довете, които съумяват да под- 
рията на общината се намират чертаят близостта 
пад 100 запазени паметника на река. Крайдунавската градина 
културата от различни епохи, например е едно прекрасно 
някои от които са се превърна- място с чемшири, копиращи 
ли в предпочитани туристи- донякъде боскетните тради- 
чески атракции. Част от тях са ции па австрийските барокови 
с атрактивно художествено паркове. Само докато се раз- 
нощно осветление. хождате из нея можете да ви-

Във Видин ще откриете и дите доста интересни 
маджарски следи, и влашки, и ници - театъра "Вида", джами- 
евренски, и сръбски, и ром- ята и библиотеката на Осман 
ски... Днес тук е прочут кварта- Пазваноглу, Телеграф капия, 
лът "Нов път", където живеят турската поща, както и самата 
пад десетина хиляди роми. То- крепост "Баба Вида", 
ва придава известен космопо- "Във Видин мене най-много 
литен чар на града. Иначе цен- ме интересуваше средновеков- 
търът на Видин носи черти на ният замък, който се намира 
многовековна градска култу- северната част на крепостта",

пише преди 120 години Кон
стантин Иречек. Видният чех 
не е изключение и от днешни
те туристи. Почти всички по
сетители па града отиват да 
разгледат прочутата крепост, 
до която се стига лесно покрай 
брега па реката, из парковите 
алеи.

Тя е опасана с ров с вода и е 
главната забележителност на

сивите завои па

•Д-Дч‘ .
■К'

■-------------------------------------------->

града, всъщност единствената
контакти изцяло запазена средновеков

на крепост в днешна Бълга
рия. Появила се е още по вре
мето на Римската империя, 
като седалище на малък гар- 

с наблюдателна кула,низон
около която постепенно се из
гражда крепостта. По-късно 
местните управители са я пол
звали за феодален замък. Раз
бира се, по турско време е 
престроявана и достроявана. 
Днес е един от стоте нациоиал- 

туристически обекта на 
България. Можете да 
тите всеки ден - музеят-кре
пост "Баба Вида" работи в дел
нични дни от 8.30 до 17.00 ч и в 
празнични дни от 10.00 до 
17.00 ч.

с голямата

... :......... -
крепост, която е имала 13 пор- бовта и виното, проява, на коя- 
ти, да не говорим за уникални то централният площад се из- 
здания като бившия османски пълва с бъчви вино, песни и ве 
конак, днес музей, т.нар. Кръс- селби.
тата казарма, мавзолея на Всъщност Видин днес прав1’
Антим I, църквите "Свети Ди- впечатление на град, коит 
митър", "Света Петка" и "Све- усилено търси трансграни411 
ти Пантелеймон", Джамията контакти с близките коми111 
на Осман Пазваноглу, Синаго- от Румъния и Сърбия. Впр 
гата и др. чем Зайчарско и Видинско и

Ако решите да посетите Ви- кога и не са прекъсвали о/Н 
•4ин, добре е да попаднете 
някой от
например - празника па

пи
памет- я посе-

Но крепостта далеч не е 
единствената хубост на Видин. 
- самия център могат да се за
бележат останки от Градската
Вв кото си сътрудничество.и на

празниците, като 
лю- Т. П<"'Р°в
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Вдвете средни училища през новата учебна година

90 места за първокласнициРеализация 

на трансгранични 

проекти
Има 60 места в 
та - общ профил и 30 
трикласовата електро
техническа паралелка - 
специалност електро
монтьори за електром- 
режи и инсталации

гимназия-
в

В рамките на подготовките тора на босилеградската 
за реализация на трансгра- назия Стоян Величков 
ничния проект Хора за 
ра", който професионалната

гим- 
и ко

лежката му от Кюстендил, на дииа в босилеградската 
която присъства и Лилия Ла- назия и в електротехническа- 

гимназия по икономика и ме- зарова, консултант по проек- та паРалелка, която е в съста- 
ниджмент Йордан Захари- та от София, беше уточнено ва на Средното техническо

как да се реа- училище във Враня, в първи 
клас ще могат да се запишат

През учебната 2007/2008 го- 
гим-хо-

лизира проек-
Договоре- ^0 ученици: 60 в гимназията - 

общ профил и 30 в трикласо
вата електротехническа пара-

гът.
но е по време 
на лятната ва
канция за 10 /1елка _ специалност електро- 
учители - по 5 монтьори за електромрежи и 

инсталации. Новият профил

брои от тях изразили 
ние за откриване на нов про- вата електротехническа пара- 
фил на електротехническото лелка. 
училище, а инициативата им
подкрепило и общинското силеград тази година 
ръководство. След това, гим- клас ще завършат 96 учени- 
назията отправила иск до ци. За всички осмокласници, 
просветното министерство, които възнамеряват да про- 
което взело окончателно ре- дължат обучението си, основ- 
шение. Величков подчертава, ното училище и тази година 
че училището разполага с ще организира подготвител- 
квалифицирани кадри и с но обучение за класификаци- 
всички необходими учебни онния изпит за записване в 
помагала и съоръжения за средните училища.

Класификационните из
пити по сърбски език и мате
матика са насрочени за 18 и 
19 юни, а резултатите ще бъ
дат известни до 25 юни. На 27 
и 28 същия месец учениците 
които са полжили изпита, ще 
се изясняват в кои училища 
искат да се запишат, а първи
ят срок за записване е на 5 и 6 
юли.

обучение на учениците в но-

В основното училище в Бо- 
осми

от двете учи
лища, в Кюс- на елекротехническата пара- 
тендил да бъ- лелка е открит вместо досе

гашния - механици за тер
мични и разхладителни уре-

дат организи
рани семина
ри за практи
ческо прило
жение на но
вите методи в 
областта

ДИ.
Стоян Величков, директор 

на гимназията, казва, че след 
проведените разговори със 
сегашните осмокласници и с 
техните родители не малък

на
международ
ната търговия 
посредством 
Интернет. От 
кюстендил-

И тази година определен брой 
осмокласници от Босилеград- 
ско възнамеряват да продъл
жат образованието си в сред- 

бъдат нит е училища в България. В 
по КИЦ узнаваме, че освен за 

професионалните училища за 
хранително-вкусова, фарма
цевтична и козметична про
мишленост в Дупница, както 
и за езиковата и професионал
ната гимназия за компютър
на техника в Кюстендил, сега

ученици от Босилеградско са 
проявили интерс и за записва
не в професионалната гимна
зия по ветеринарна медицина 
и селско стопанство в Костин 
брод и за средното специали
зирано училище по каменооб- 
работване във Враца. През 
последните 5-6 години дваде
сетина ученици от Босилег
рад вече са се дипломирали в 
средните училища в Дупница 
и Кюстендил.

Аиректорите Стоян Величков и Таня Личева

ев" от Кюстендил ще реали
зира в съдействие с босилег- ското училище ще 
радската гимназия, делега- включени специалисти 
ция от кюстендилското учи- международни икономичес- 
лище начело с директорката ки отношения, а от босилег- 
Таня Динева на 21 май посети радското - преподаватели по 
гимназията в Босилеград. За компютърна техника и ин- 
реализацията на проекта, формационни технологии, 
който включва изучаване на Тези учители в края на август 
иновативни методи в между- и в началото на септември в 
народната търговия посред- кюстендилското училище ще 
ством Интернет, са осигурени обучават по 12 ученици от МлаДИ ТаЛаНТИ! СлаВИШа БОЖИЛОВ
50 000 евро. Тази сума кюстен- двете училища от втори и----------------------------------------------------------------------

чийто трети, съответно 10 и 11 клас.

П.Л.Р.

И на дарбата трябва помощдиласката гимназия,
партньор е гимназията в Бо- След завършения курс учени- 
силеград, е осигурила благо- ците ще имат възможност да
раГатГфАрК°ко7тоСсе°финан- °зрски фирмщ занимаващи В Босилеград липсват квалифицирани кадри за музика, така че млади- 
к к те таланти няма от кого да учатсира от Европейския съюз. се с международна търговия.
Една част от средствата за Представителите на двете Шестнадесетгодишният 
проекта е осигурило Минис- гимназии се договориха през Славиша Божилов е сред 
терството на регионалното следващата учебна година да ма/1кото босилеградчани, ко- 
развитие и благоустройстото организират и спортни състе- ито сс за11имават с МуЗИка.

зания между училищата. Той е ученик в първи клас в
босилеградската гимназия и 
свободно може да се каже, че 
вече е изявен акордеоиист. 13 
момента е водач на юношес
кия оркестър при Центъра за 
култура в Босилеград и вече 
няколко години редовно

меггг, който за мен представ
лява нещо възвишено.

Младият акордеоиист под
чертава, че се старае добре да 
организира времето си, така 
че след като научи уроците да 
може да отдели достатъчно 
време и за голямата си любов 
- акордеона.

- Аз съм самоук и полагам 
огромни усилия да разширя
вам знанията си. Не искам да

на Република България.
На срещата между дирек- П.Л.Р.

Сдружение на пенсионерите_______

10 души на безплатно 

балнеолечение разчитам само на таланта и 
затова постоянно упражня
вам и уча пови неща. Ежед
невно свиря по няколко часа, 
а не рядко упражнявам заед
но и с колегите си от оркестъ
ра - акордеоиистите Никола 
Ангелов и Горан Младенов и 
тъпанджията 
Пенев, споделя той.

Талантливият Славиша съ
жалява, че в Босилеград лип
сват квалифицирани кадри 
за музика, поради което мла
дите музиканти тук 
кого да научат и да разширят 
знанията си.

- Дано компетентните в бъ
деще обърнат повече 
пие към талантите в общнна-

учаегва в културните мероп
риятия, които организира то
ва ведомство. С фолклорния 

зващите семенни пенсии 01 апсамдъ/1 па Центъра е учас- 
Фонда па заетите, чиию ме- твал ||а КОШдерТИ и фестива- 
сечни принадлежности не „ каварИа< Стара Загора, 
надминават 14 300 Динара Скопие< деСковац, Враня, 
(средната пенсия за мар| 200/ владИЧИП хаи и Пр. С втория 
година) и които притежават тапцОВ сьсгав па Центъра пс- 
лекарски удостоверения за говият аиСамбъл неотдавна 
необходимо балнеолечение, опечели пъргю място па Меж- 
Едио от условията е капдида- дуОКрЪЖНото състезание за 
тите да нямат други приходи .етски фолклорни ансамбли 
и досега да не са били па без
платно балнеолечение.

Посредством Републикан
ския пенсионен фонд на зае
тите и тази година 10 пенсио
нери от Босилеградско, които 
пенсиите си получават от то
зи фонд, ще заминат на без
платно десетдневно лечение в 
някоя от минералните бани в 
Събия. Специално оформе
ната комисия при Общин
ското сдружение на пенсио
нерите тези дни ще разгледа 
постъпилите 21 иска и ще оп
редели кои пенсионери ще 
заминат на безплатно балне
олечение. След това решени
ето ще бъде изпратено до 
иранския филиал па Г1ИО, 
който ще вземе окончателно 
решение.

Право да кандидатстват са 
имали пенсионерите и пол-

Славиша пи разказа, че за
почнал да свири па акордеон 
още като ученик в началните 
класове, когато баща му Коце 
му ремонтирал едно старо 
малко акордеопче. Родители
те му тогава забелязали, че 
той проявява склонност към 
музиката и му купили нов 
акордеон. За съжаление и то
зи вече не е по "мярката" му, 
но те вече нямат сили да му 
купят нов.

- Талантът и любовта към 
музиката наследих от баща 

който също свири па акор
деон, споделя Славиша. От 
него научих първите акорди, 
той ми вдъхнови любовта 
към този прекрасен ипетру-

Александър

във Браня и се класира за ре- 
който нямат отпубликапския преглед,

В Сдружението па пспсио- е се състои па 16 юни в Кра
че за своитеперите изтъкват, 

членове и тази година по из-
лево. Саша Радовапов, ръко
водител на фолклорния ан- 

годни условия ще оргаиизи- сам5ЪЛ/ ИЗгъкпа, че Славиша 
рат лечение в някоя от 2»-те 
бани в Сърбия. В този случай 
пенсионерите ще могат да 
плащат услугите па 12 месеч
ни вноски.

внпма-
си,и приятелите му притежават 

изключителни 
наскоро ще 
придружават и първия тан
цов сьстав.

та и положат усилия за тях
ното усъвършенстване, надя
ва се момчето.

качества и 
започнат да

П.Л.Р.
П.Л.Р.



Римитровград-(жа уроним
25 май 2007

П оетичната работилница към На родната би блиоте ка Екотуризмът 

шанс за общинатаЗвездни моменти 

на младите таланти През последните години се полагат усилия с определе
ни активности да се заинтригуват населението и всички 
структури в общината за екотуризма, като огромен и поч- 
ти единствен шанс за развитие. Главните носители на тези 
дейности са "Натура Балканика" 
област радетели и ентусиасти.

На последната донорска конференция, състояла се неот- ; 
давиа в Димитровград, на която участваха четири общини 
от България и Македония и седем общини от Сърбия, бяха 
представени досегашните резултати и самия потенциал за 
развитие па екотуризма, което дава основание за известен 
оптимизъм. Направените туристическа карта и каталог 
дават главните насоки и инициативи за успешно начало.

- С проектите са дадени първите четири туристически 
пътеки: пешеходна, джипна, колоездачна и конна. Самият 
този факт говори в коя насока трябва да разгърнем актив- 

редпоставка туристите да ги посе
щават, но това не е достатъчно. Те трябва да бъдат "осеяни" 
с приемни пунктове и етнодомове, които да оказват услуги 
на туристите - сподели Слободан Манов, един от радетели
те за етпотуризъм и притежател на етнокъща "Манов" в 
Поганово.

Естествено наред с това се налага и необходимостта от 
производство на храна, оказване на лекарски, занаятчий
ски и др. видове услуги, както и организиране на култур
но-забавни програми. Трябва да разберем, че това е един
ствената възможност и истински шанс да ангажираме на
шите съграждани за създаване на доходи. Широкото прос
транство (в което за щастие е и нашата община) е сравни
телно чисто и дава възможност за производство на екохра- 
ни. Този, в момента световен планетарен процес, е търсене 
на такива места за инвестиции.

Финансовите течения обаче са твърде скромни, те са са
мо сондиране в тази област, като опит да ни заинтересуват. 
Следователно по-сериозни влагания отстрани можем да 
очакваме при наличие на особено ангажиране на местното 
самоуправление, а и на нас самите - подчерта Манов.

Ст. Николов

Поетичната работилница ван Сремац" в Ниш, на пое- На Фестивала на детстоко- 
Народната библиотека тичната работиилница бе то творчество в Колари край 

"Детко Петров" в Димитров- присъдено отделно призна- Смедерево Таня Илич полу- 
град през изминалите някол- ние за афирмиране на детско- чи първа награда за поезия, 
ко седмици регистрира мно- то творчество, а Марко Тодо- Поетичната работилница 
жество успехи. На 10-ите ли- ров получи похвала за лите- към библиотеката съществу- 
тературни срещи "Дни на ратурна творба. ва от7 години и десега е полу-
детската поезия и творчество На "Витезова пролет" в чила над 20 колективни и по- 
Гордана Брайович" в Алекси- Белград, която организира отделни награди от различни 
нац работнилницата за трети списанието за деца "Витез", литературни прояви в Сър
път получи специална награ- работнилницата получи две бия и в България. Печатани 
да за подобряване на детско- колективни награди за лите- са и 7 стихосбирки па учепи- 
то творчество и любовта към ратурно и поетично творчес- ците - поети. Под ръковод- 
киигата, докато Мария Пет- тво. На "Невеповия фести- ството на Елизабета Георгие- 
рова получи специална маг- вал" в Савипо село Мария ва работилницата предоставя

Петрова получи първа награ- възможност па талантливите 
По повод Международния да и званието "Поет първенец ученици да научат много по- 

ден на детските книги на ли- за 2007 г.". Фестивалът е имал лезми неща за поезията, по и 
тературния конкурс, който международен характер спад да общуват и разменят опити 
организира детският отдел на 750 участници и над 1500 помежду си.
Народната библиотека "Сте- творби.

към и вече изявилите се в тази

постите. Пътеките са п

рада за стихотворение.

Б. Д.

Допитване сред осмокласницитеЗаседание 
на ОС Гимназиалните

паралелки
най-привлекателни

В понеделник ще се 
проведе 32-то редовно 
заседание на Общинска
та скупщина в Димит
ровград. На дневен ред 
между другото е окон
чателната равносметка 
на бюджета за 2006, про
екторешение за измене
ния и допълнения на об-

Представители па димит- да отговорят, 
ровградската гимназия "Св. В отговорите на другия 
св. Кирил и Методий" прове- въпрос 39 ученици проявили 
доха анкета сред 103-те учени- интерес за икономическите 
ци в VIII клас на Димитров- образователни профили, 19 
градското основно училище за медицинските, 12 за спор- 
"Моша Пияде", които отгова- тните, 11 за професията 
ряха на въпросите в коя пара- фризьор и т.и. 
лелка в гимназията биха се Интересно е, че само един
записали и кой образовате- ученик заявил, че иска да ста- ПрбЗ Ш0Т0006КТИВЗ 
лен профил би трябвало да не месар, .макар че тази про
съществува в рамките на фесия е дефицитна както в 
учебното заведение. 45 учени- републиката, така и в страни
ци (48,39 %) на първия въпрос те от Европейския съюз. За 
отговорили, че предпочитат професиите сервитьор и сел- 
гимназия общ тип, 10 учени- скостопански техник прояви- 
ци (10,76 %) се определили за ли интерес само по двама, а в Димитровград, трябваше да бъдат извършени редица под- 
туристическата паралелка, 5- за професията готвач - само готовки. Между другото трябваше да бъдат обезпечени и тоа- 
проявили интерес към тър- трима от осмокласниците, 
говската паралелка, докато 
33-ма ученици не пожелали

(В следващия брой: УНИКАЛНО И НЕПОВТОРИМО

щинското решение, от
насящо се до Общинска
та управа, проекторе
шение на Стратегичес
кия план за социална за
щита от 2007-2009 г.

Отборниците ще об
съдят и предложеното 
решение за съгласие с 
плана за работа на РТ 
Цариброд.

Вандалщина
За да бъде организиран концертът на рокзвездата Глен Хюз

летни.
Една част от тях веднага след концерта бяха демонтирани. 

Общината обаче остави една тоалетна, надявайки се да бъде 
от полза на посетителите на спортния център. Но не мина ед
на седмица, а съвременната тоалетна е демодирана-счупено 
е стъклото на вратата, а прозорецът към вадата е изкъртен. И 
пак, както в повечето случаи, никой нищо не знае, никой ни
що не е видял!?

Б.Д.А.Т.

Подарък 

за Центъра за 

1 социални грижи
' 'у ,- Общинският център за социални грижи в Ди-

митР°вград неотдавна получи от Министерството 
труда, трудоустрояването и социалната поли- 

™ка нова лека кола "Застава 10". Цената й е около 
^Щ Ю хиляди евро, а средствата са отпуснати от Наци- 

оналната инвестиционна програма (НИП). Колата 
а. ЩС1 бъдат от голяма полза за бъдещата работа на 

|§Й2| ведомството, оцени директорът Славча Димитров.

I
V на

й]

Б. Д.

Приятелски жест

Кзртинз 331 кореспондентството ни
Художникът от село Пъртопопинци Дра- подарък - картина. Той сподели идеята си и 

ган Басов е чест гост на журналистите на останалите художници от Димитровград 
"Братство в Димитровград. Тези дни, след или по потекло от този край да подарят 
като разбрал, че кореспондентството е пре- кореспондентството по една своя картина 
селено в друго помещение, Басов дойде с г

Г Iг
.!на
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Отбелязан Денят 

на училището в с. Звонци
Сурдулица___ ___________

В средните 

училища - 270 

вакантни места
На 20 май основното учи- . 
лище в село Звонци отбе- Т
ляза своя празник в при
съствие на бройни гости 
от общината и от съседна 
България. За тържеството 
бе подготвена специална 
програма.

Първият училищен 
нец в с. Звонци се чува през 
1860 г. Пръв учител, за кого
то се знае, е бил Миленко 
Стоянов, от гр. Трън, който 
е получавал "заплата" в на
тура. Повечето от учителите 
са били от България - като 
Йосиф Попстоянов, Алекса
Попхристов, който от 1901 п ________
година работи в ново учили- ; зр^зника приветстваха и учениците от ОУ “Св.св. Кирил и Ме- 
ще. След него идва Младен °'" с- Челопеч - Ъмгария.

В трите средни училища в електротехник за радио и ви- 
Сурдулица през новата учеб- део техника, както и за техни
ка година ще могат да се за- ци по пътно движение. Става 
пишат 270 ученици, завър- дума за специалности с чет- 
шили основно училище, кое- върта степен, докато с трета 
то с около 40 е повече от броя степен (три години обучение) 
на осмокласниците в общи- ще бъдат водачите на мотор
ната. По 120 бъдещи сред- ни превозни средства, 
ношколци ще приемат Сред
ното
"Никола Тесла" и Селскосто- на паралелка за ветеринарен 
папско-горското училище и селскостопански техник, 
"Йосиф Панчич", а в Гимна- както и за техници по горско 
зията "Светозар Маркович" стопанство, докато от трета 
има места за само30 осмаци. степен ще бъде паралелката, 

В техническото училище в която ще се обучават бъде- 
по 30 ученици ще могат да се щите горски пазачи, 
запишат по специалностите 
компютърен електротехник и

звъ-

В ССУ "Йосиф Панчич" с 
техническо училище четварта степен ще има по ед-

Дидберов, по чиято иници-
се активира банята в Александър Белев. От

Звонци. След това учител е Д° Втората св- воина в
звонското училище са 
преподавали сръбски Нр 
учители. След 1941 го- Еда 
дина отново идват 
български учители. ^^1 
През учебната 1941/42 
се открива прогимна
зия в Звонци с три 
класа. 1948 година Ра- 
китската река при на-

^ воднение отнася сгра- ду вшвшшвтш » 
дата на училището. Гд- ИШШШ 
Тогава за училище се 

ВИЖ :• ползвала частната къ-
ща на Александър _____ _______
Станоев. От 1955 годи- Лна Симова, Нина Нотева и Са- 

1| на училището е пре- пя Любенова от ОУ в Димишров-
изпяха няколко български на

родни песни.

Д.м.
атпва

Ж1 т В бабушнишките средни училища

и Три паралелки 

в първи клас
тг> » а

У;-г. № 'а В Бабушнишката гимназия в първи клас ще бъде форми- 
: рана една паралелка с 30 ученици, докато в средното техни

ческо училище ще има две паралелки с по 30 ученици. В ед
ната паралелка ще се учат учениците, избрали профила ма
шинен техник за моторни превозни средства (образованието 
е четиригодишно), а в другата паралелка ще бъде смесена: 15 
ученици ще учат за автомеханици и 15 за металоработници 
за автоматично управление с машини (образованието е три
годишно).

Записването ще се проведе в началото на юли.

| ~1*^1«
-■

К :•.! \ местено в нова сграда. град 
Л.Т.

-/■

Б. Д.Най-малките отнеотдавна открита
та паралелка и а предучилищното за
ведение 07Н Ьабушница. Сурдулица отбеляза 

патронния си празникПроф. д-р Момчило Златанович:
В чест на Свети 

НиколаПесента е най-големият пътник
* Истинско удоволствие е когато чуете родна реч омайна * В центъра 
на фолклора винаги е човекът * Една песен обслужва девет кръчми - 
твърди народната мъдрост

И тази година със света ли- лович и председателката на 
тургия в храма "Св. Георги", Общинската скупщина в Сур- 
сечене на обредния хляб н лп- дулица Мая Митич бяха де- 
тийпо шествие из градските легации на съседната българ- 
улици сурдуличаин отбеля- ска община Трън, водена от 
заха 22 май - празника па кмета Александър Нейков, и 
Свети Никола - закрилник па па македонската община Ста- 
града. По този повод подхо- ро Нагоричапе, начело с кме

та Власта Димкович.
Кметовете Момчилович и

Във вторник в градската равие, каза на промоцията приказки, да проучвам 
библиотека "Радое Домано- деканът па Учителския фа- сиката в Югоизточна Сърбия, 
вич" бе представено делото 
на Момчило Златанович, 
професор по сръбски език и че 
литература в Учителския фа- ти 
култет във Враня и велик съ
бирач на пародии умотворе
ния в Югоизточна Ст.рбия. преведена от д-р 
По повод 4 десетилетия от из- миджиев па полски език през 
лизането на първата му книга 1983 година.
"Пазарски песни от Враня и - ~ 
околията"

и лек-

култет във Враня проф. д-р каза проф. д-р Момчилович. 
Стана Смилкович. Тя добави, На промоцията па твор

чеството па Момчило Злата-пегови проучвания са ци
тирани и в редица чуждее- нович говори и редакторът в ,,„.Т.,П|П ппг,гпц.,
транни научни публикации, Издателска къща "Врапске" 11есо;а у/Ч/^ю‘пет^ ‘КХд 
а паи-обемна работа му е Зоран С. Николич.

Коле Си- "Власима", а учениците от ОУ Димкович подписаха мемо- 
"Вук Караджпч" се предста- рандум за взаимно сътрудни- 
виха с изложба па свои твор- честно между Сурдулица и

Горно Нагоричапе.

II. Носова

би.Събирането и обработка- т» 
Издателство та иа народното речево твор- О ЧсС.1 По повод празника гости 

иа кмета Станислав Момчи-
Д.М.

"Врапске книге" отпечата чесгво е извънредно трудна ТТПШ1ТП
първия том от заплануваните работа и същевременно - 01- 
десет книги "Избрани произ- ромно удоволствие. В цешъ- ГГГ)ЯКИТСЛС ГВО 
веления", които ще бъдат из- ра на фолклора е винаги чове- Г
дадени до края на 2007 годи- кът. Лирическите песни пре- Шефката па Общинския

създават пай-тьпките трепе- отбор па ДСС и председател- 
- Колегата Златанович още ти па сърцето, а епиката, ми- ка иа Общинската скупщина 

през 1965 година започва сис- топете и преданията - бита, в Сурдулица Мая Митич даде 
тематично да събира и да традициите и обичаите. На- „ С1,бота коктейл за общии- 
проучва пародии песни във родният певец пее пай-сграс- СКИТе съветници и представи- 
Врапска околия, подтикнат тио за жени и вино, злато и тели пп общинските отбори 
от сочния език в произведе- коприна, за ятагана... Песен- иа партиите, застъпени в пар- 
мията па великия пи съграж- та е пай-големияг пътник. Не ламеита на Сърбия. Поводът 
данни Борислав Стапкович, случайно народната мъдрост -,а КуПопа е учредяването 
/фсега той е издал цяла море- казва че една едничка песен ПОвото правителство, съсга- 
дица сборници от пародии девет кръчми обслужва. вено от партиите пл^г.пар.
песни, приказки, баяния и Истинска радост е когато "демократически блок" - ДС, 
Други пародии умотворения, чуеш родна реч омайна, жи- ДСС-НС и Г 17 плюс. 
събрани не само в нашия ва, цветуща. Гова ме подтик- Е.С.П.
край, но и в Косовското помо- на, освен пародиите песни и

Пожар изпепели 

къща в Звонципа.

На 17 май вечерта ножар обхвана една къща в Звонци на триде
сетина метра от асфалтовото шосе за Бабушница. Пристигналите 
около 19 часа огнеоорци от Бабушмпца потушиха стихията, 
успяха да спасят нищо в опожарената къща.

Тя е сравнително нова, построена е преди по-малко от половин 
век от един звончанец по професия дърводелец, кон то я бе обзавел 
добре. Преди известно време той я е продал на Славшпа от село 
Долни Матеевац, недалеч от Ниш. Новият собственик я е ползвал 
за отдих през лятото и в ловния сезон.

Компетентните органи издирват причините за избухването на 
пожара.

но не

иа

Й. м.
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Сближаване 

на културите и народите
Срещи на хорове 

и оркестри
от кларнети
те едвам два 
са в употре- 

I ба. Ранчев 
[ настоява да 
г | обезпечи па- 

[ ри, но освен 
1 при възоб

новяването 
на оркестъ
ра преди ед
на година, 
когато по- 

Р{ мотаха об
щината и

дещите лауреати I 
та "Христо Ботев"

ма на града-
или друга

важна книжовна награда ка- 
или "ИвоНИН-овато

Андрич".
Димитровградските люби-

г/тели на художественото сло
во миналия четвъртак вечер- е Й!та имаха възможност да се
любуват на истински худо
жествени произведения на 
общо 13 сръбски и български 
автори. На бройната публика 
в голямата зала на Центъра за 
култура творците бяха пред
ставени от директора на биб-

/Iуховата музика в Цариброд през 1942...

В края 
на мина
лия месец 
(24 април) 
в Пирот се 
проведе 
среща на 
хорове и 
оркестри ^ 
при основ- I 
ните учи- I 
лища 
Нишки 
регион. 
Участие

шеI/V
:.1(От стр. 1)

Ш
Радослав Петковпч споде

ли, че е бил много пъти в Бъл
гария, но повече в качеството
на издател, отколкото на пп- всател. "Във всички тези сре
щи с българските колеги съ- ... и днес
ществуваше идея за по-чести
контакти. Нашето задълже- Духовата музика в Цариброд е 

дело на Галина Нейкова, пре
подавателка по музика в ца- 
рибродската “пълна реална 

Както каза преподавателят гимназия” през 1942 година.
Тогава за празника на Славян
ската писменост - 24 май, в 
Цариброд идва ученическа му
зика от една софийска гимна
зия. “Вече следващата година 
по повод същия празник начело 
на тържествените колони е 
новосъздадената музика па 

факта, че димитровградските царибродската гимназия ”. 
ученици са първи. Но непре- Поколения царибродчани я 
менно трябва да се подчертае, 
че оркестърът от Пирот е при 
музикалното училище. И 
още нещо, инструментите на 
ученическия духов оркестър 
от Димитровград са 50-60 го
дини в употреба и с големи 
усилия се поддържат. Някои 
от тях като флейтата и пико
лото изобщо не са в състава, а „

взе и духовият оркестър при 
основното училище в Димит
ровград.

ние е да сближаваме двете
култури и народите", поръча
той.

"Моето впечатление е, че в по музика и ръководител на 
оркестъра Александър Ран
чев, участвали са само два ор- 
кестра - от Димитровград и 
от Пирот, което на пръв пог
лед намалява значението на

България добре познават 
сръбските писатели и това 
"по вина" на преводачите 
преди всичко", каза Горан Сръбските и българските писатели в Центъра за култура 
Петрович. Той добави, че две в Димитровград 
негови книги са преведени на 
български 
"Магазинчето

лиотеката Иван Иванов и от 
писателката Елизабета Геор
гиева.

На проявата, която орга
низираха Народната библио
тека "Детко Петров" и Общи
на Димитровград присъства
ха генералният консул на Ре
публика България в Ниш Ге
орги Юруков и кметът Весе
лин Величков.

романът Гулев и Бойко Златев. 
"Сполука", Литературните творци от 

двете страни се договориха да 
рада и един сборник разкази, се превеждат много повече 

Михайло Пантич готви ан- произведения, отколкото до- 
тология на съвременния бъл- сега. Също така в Белград да 
гарски разказ, която трябва бъде публикувана 
да бъде публикувана в сът- на българската литература, а 
рудничество с нашето изда- в София - на сръбската, 
телство. Най-старото българско спи-

"Политиците имат власт, сание "Пламък" (излиза вече 
тях, 84 години) ще подготви брой

помнят наи-много от времето 
на покойния Георги Шукарев, 
иай-големия ентусиаст и за
палянко по музиката в Димит
ровград. Бройни са изявите в 
града и извън него и награди
те, които духовият оркестър 
е печелил. Дано и сегашните 
музиканти вървят по този 
път.

който получи НИН-ова наг-

антология

Комуналац", никой друг не 
е дал нито сега дава поне за 
поправка на инструментите. 
За набавка на нови и дума да 
не става.

М. Тодоровно не зависи всичко от 
понеже писателите имат цялостно посветен на члено- 
идеи и знаят как да ги нало- вете на сръбския ПЕН, а в спе- 
жат", каза прочутият българ- циален брой на сп. "Мост" 
ски поет, белетрист, есеист, ще бъдат публикувани твор- 
публицист и преводач от ис- би на писателите, които гос- 
пански

Консервирани каменни 

паметници в 

Димитровград
А.Т.

и руски Никола туваха в Димитровград. Ли
тератур
ни вече
ри в две
те стра
ни ще ус-

Велимир Костов, Димитър троятбъ-

Инджов.
Освен тях в Димитровград 

гостуваха и Кристин Димит
рова, Баса Павкович, Ганчо 
Савов, Александър Гаталица,

Деница Илиева 
НиколичЗавеждащата Музейната сбир- Консервацията е извършена 

ка при Народната библиотека под ръководство на специалиста 
"Детко Петров" в Димитровград Васил Тодоров от Народния му- 
Весна Николова тези дни съобщи, зей в Княжевац, чието потекло е 
че е извършена консервация и за- от Димитровградско.

Финансови средства за целта е 
намиращи се в лапидариума на отделила Народната библиотека 
гимназията "Св. св. Кирил и Ме- "Детко Петров". Запланувано е в 
тодий". Консервирани са значи- предстоящия период да се напра- 
телни паметници на нашето кул- вят постаменти за каменните па- 
турно наследство - основа на метници, както и да се поставят 
стълб и жертвеник от античния 
период, каменен съд за обреди ветния паметник с цел занапред 
при кръщение от средновековие- по-адекватно да се представят на 
то, надгробен паметник-нишан и заинтересованите, 
две чешми от турския период.

Измислих 
сама себе сищита на каменните паметници,“Димитровград тачи културата, има 

за култура, театър, 
с музейна сбирка, худо

жествена галерия, чудесна публика, 
която ни разбира и па сръбски и на 
български език... ”, сподели за нашия 
вестник впечатленията си Вида 
Огньенович. Тя каза, че писатели от 
двата ПЕН - центъра занапред ще се 
срещат веднъж в годината в различни български и сръбски 
градове, с цел да се сближават двете култури.
“Нормално е много да се превежда от английски 
други езици, понеже така се доближаваме до техните 
култури, но е абсурдно, че се превежда твърде малко от 
български и другите славянски езици”, подчерта Огньено
вич.
На въпроса има ли някаква символика във факта, че и пър
вата и сегашната ПЕН среща са организирани в моменти, 
когато дами са (или са били) начело на тези книжовни 
институции, Вида Огньенович каза:
“Вярвам, че това е случайно, но доколкото се смята, че 
случаят е някаква чудна декодирана сила, която 
жем да контролираме и разгадаем, а тя все пак има своя 
система, тогава може да се каже, че съществува симво
лика”.

хубав Център 
библиотека <

Ще се събудя 
и ще измисля нови хора 
нов ден
и сама себе ще открия 
за да узная

Ще отворя очите си 
с нови желания 
животът не е обикновен

плочи с основните данни за съот-

Б.Д.
и някои

/1Бъбрица" в Берковица Да мечтая 
да сънувам 
нов сън 
и нов ден

Себе си измислих 
хората измислих 
открих самия живот 
а сърцето тупти ли тупти

Белемска: Стихотворението публику** 
ме по повод три годимпоетесата

Детският ансамбъл към театъра "Христо Ботев" във вторник за 
реден път изнесе новото си представление "Приключенията на Бъб
рица Бърборкова" на димитровградската сцена за възпитаниците на 
местната детска градина. Изпълнението сякаш означаваше и генерал
на репетиция за представянето на ансамбъла на Детския фестивал на 
изкуствата Лачени обувки", който ще се проведе в българския град 
Ьерковица. Димитровградчани ще заминат за фестивала на 30 май а 
представлението си ще изпълнят ден по-късно.

Фестивалът се провежда за 15-и пореден път. Организарат го Ми
нистерството на културата на България, Община Берковица и тамош
ното читалище Иван Вазов". г ^ д

по

не мо-

от смъртта па
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Николай Овчаров: Най-1 90 години от кървавия 15 май 
в Босилеградско (3)______

шI 58.311^'Т*

Първата столица Плиска 

и култовият център Мадара
*По времето на хан 
Омуртаг Строителят (814 
- 831) България значаи-

Клане, палежи 

и гуляй в Д. Любата
Четниците на Коста Печанац, облечени в българ 
униформи, карайки малка група четници от соб<

ски военни 
ствения си

състав в сръбски военни униформи и народни носии, навлез
ли в Долна Любата.

телно се разраства и об-
Vхваща територията до р. 

Днепър на североизток,
I

Първата им жертва в това село син на Спас и Христина Богина- 
бил Аризаи Тричков от мах. Цве- рови) не искал да отвори своята 
иици. Тъй като нямал

Плътскана северозапад достига пари и кръчма и стрелял с пушка срещу 
злато, взели му живота и му за- четниците, но не можал да се от- 

къща. Срещу брани. Хванали го и го заклали, 
махалата, отвъд реката, бил Сга- обаче жена му Божана грабнала 
мен (на 56 години, син на Цветко парите и златото, спуснала се в 
и Иванка Цветкови), който ходел зимника и през градината и ре- 
иа тояги. Понеже смятал, че по ката избягала в гората в Раиьин 
пътя вървят български войници, дол. Жадните за плячка четници 
той преминал реката и ги попи- имали намерение да вземат зла- 
гал за своите синове, които зами- тото и парите на чорбаджията 
нали на фронта още в Балканска- Стамен Христов, най-богатия чо- 
та война 1914 г. Няколко полугги- 

| телят (814 - 831), заварва Плис- я,т четници го хванали, отсекли 
] ка съсипана и опожарена. То- МУ ™авата и я хвърлили в плот,

по един от тях я взел и я набил на 
белутрак край пътя. Там, където 
Плачи дол пресича пътя, кръв
ниците срещнали непознат път

на крепостна степа с кули и от пик. Спрели го и му поискали

днешна Будапеща, къде-
палили сламенатато е границата с Фран-

кската империя, а на юг
навлиза дълбоко в бив
шите земи на Византия.

ва му дава възможност да я из
дигне отново, този път изцяло 
от камък. Той построява мощ-
.......пик. опрели го и му поискал
масивни блокове. Вътре вдига пари, слагайки удар след удар с 

, много дворци, бани и езичес- прикладите на пушките си. Не-___ гз®
ки храмове. Хап Омуртаг осъ- познатият опитал да се отбрани,

’ Сш Ществява мащабно строител- !_ю ,,е Успял и го заклали. Това 
31 стпо па каменни крепости па °,м ита/шаиецът Берто Морти- 
Д различни места в Държавата. М^суТЖ

. значаително се разраства и черта колеги от мината прибра-
’■' оохваща територията до р. ли тленните му останки и гн I юг-
■ с-тчу;:Днепър на североизток, на се- ребали в мусулските гробища.

верозапад достига днешна Бу- Във втората долнолюбатска 
дапеща, където е границата с махала Мишници четниците 
Фрапкската империя, а на юг пахлУ/Ш в къщата па 80-годиш- 

X мия Новко, които опл сам и не-
„ навлиза дълооко в бившите „одвпжеи. Нямал пари да им да-
Византийската империя не се примирява п земи па Византия. ден го заклали, а след това запа-

и непрекъснато предприема експедиции сре- Чрез първите две столетия религията па лили къщата му. В съседната къ- 
щу младата българска държава Особено упо- България е езическа. Тя представлява пъстра ща заварили 64-годншпата Нен- " ",екаи паметника му 
рмт е император Константин V Копроним смесица от вярванията, с които българите се ка Дойчинова, която държала вк«=лг...иин™
през 807 г., когато легионите па император темпстпчш1 кУлтове- Аристокрацията изпо- 
Никифор I Геник завладяват почти цяла 
България. После обаче войските на хан 
Крум (802 - 814) устройват блестяща заса
да и

-■

. „V.

Мадарският конник, скален релеф, VIII в.

Сто/о Апачков Попов - снимка

т
Евсгратп били па фронта още от >•
началото па Балканската воина.
И от нея искали пари и злато, Ц& 
подлагайки я па сграппш мъче-
пия, сетне претърсили цялата Щ ^ 4Ш*
къща ц след като не намерили
нищо, един от четпцито зарил ||||5 !~Д
ножа дълбоко в гърдите й. Гръм-
пали няколко пушки в къщата, ЯВЕ ):-/ЧМТР/?Г]‘р1Ур^«/е' ■зЩГт 
които чул 86-год.шишяг свекър 'У№ШТШу№
па Комка Станчо Христов и по- 
бьрзал да види какво се случва. I
Глутница к-ьрволочии зверове се . уКГЪНАПЕйХЛр.
нахвърлили върху него, отнаса- 1 йШ 
ли му пояса сьс златите пари п 1у>: >1 - *
го заклали.

•у, ' "г
►.-м*.

избиват враговете до крак. Загива до- Ц -Т"* 
ри императорът, а българският владетел . т>Х<; \
на свой ред настъпва във Византия, отне- » I . - 
ма много земи на юг от Стара планина и (' * 
обсажда самия Константинопол. 1 *

При византийския поход от 807 г. е зав- I | 
ладяна и изгорена първата българска сто- “ 
лица Плиска, намираща се в днешната 
североизточна част иа България. Първо- ^ 
начално тя още пее град, а оградено с ров .. 
и вал прострапсгво от 23 кв. км, където у 
при опасност могат да се укрият бълга- ■ ■ 
рите заедно с добитъка и имуществото 
си. В средата па тази гмощ се намира ■ 
правоъгълно дървено укрепление. Дър- * 
вени през VIII в. са и именията па арис
тократите с изключение па ханския дво
рец. Той е мощен замък от камък, изгра
ден в центъра на дървената крепост.

Приемникът па Крум, хап Омуртаг Строи-

Д/. '

ш '4!.:•« \

Б Злосгорпте запалили още ня
колко къщи в махалата п про
дължили к ъм центъра па солото. 
От пътя видели в отсрещните 
шиш дете, което бяга, четник 
гръмнал н го ранил. След извес
тно време 11-годишният Влади
мир, спи па Младен п Елена Аго
ви, починал от тежката рана. За
карали пред себе еп Дойчин 
Станчев, съпруг па вече убитата 
Пенка, не преставайки да го бия т 
с прикладите и да го мушкат с 
ножовете. Срещнали 
поп Стоян М.

-■

АI Iш: век не само в селото, но п в цяло
то Краище. Намерили неговата 
каса, ама не могли да я отв 
Опитали се да

г
орят.

хванат и убият 
Милош Дойчинов, също чорбад
жия и кръчмар, конто бил пър
вият килиен учител в селото, но 
той успял да избяга в Кози дол, а 
оттам в гората. Поп Стоян и Дой
чин използвали голямата оле
лия и избягали също в Кози дол. 

върли,111 върху исго като вълци, . 'Фа™0 "Р“»-' Центьрьт пагоейки се млй-папрод с
т Х^аГ^Ж; КОСТ‘' Пе,,апа« Р-ззбнвалн кьщи- 
селския кмет Най еп Копа - ,С," г" °П»«»али. » някои и за
пои. В селото нямало никаква въ- Плячкосали всичко,какво го нм харесало и по дюкя

ните и кръчмите. Разбивали и 
зимниците, където пили без

Хан Омуртаг на троп 
(миниатюра от хрониката на

вя два тюркския култ към върховния богТап- 
гра, който е силно примесен с религията на 
зороастризма, проникнала при продължи

телния живот па българите в иран
ска среда.

Главен култов център е величес
твеното скално плато Мадара, на
миращо се недалеч от Плиска. Там 
върху отвесна степа и па голяма ви
сочина във висок релеф е изпълнен 
величествен конник, убиващ с ко-

анска,

Йоан (.килица, XII в.)

селския 
ладепов и се пах-

оръжема сила и никой ие оказал 
съпротива на смъртоносната ек
спедиция отТоплнца. Четници
те се пръснали по сградата на об
щината, дюкяните, 7-те кръчми 
и чорбаджийските къщи. Двама 
получили заповед да заловят 
селския учител, търговец п кръч- скм утцзепие 
мар Апачко Попов, по топ се »а, чеса избили и обрали мирни, 
скрил зад големите бъчви в знм- трудолюбиви и беззащитни се- 
ника. Вкъщи заварили сипа му дяим, конто пе са имали никаква 
С топо, учител в селото, и веднага тща да насилието в Тоилнца. 
го заклали. Първият съсед па -Следва-
Апачко, Гдчгор (,ю 48 годиш., Алексаш)ьп Младенов

пие лъв. Иконографията е ир 
но вероятно е изобразен богтангра. 
Край него през VIII - IX в. редица ха
пове разказват в дълги каменни над
писи за своите победи срещу Визан
тия. Освен Мадарския конник, в 
скалното светилище се откриват 
езически храмове, 
пари, хапски дворци.

- Продължава -

мярка люта сливова ракия и ви
но. Двеста необуздани колячн се 
разположили в едно от най-бога
тите села в Краището и па спо
койствие пили и яли до насита, 

па съвестта от то-
обожествени ка-

"ч I"//;■•/ ( рнпкниг 11иго.та 11ап /овач)



Спорт ШШшЙШШШШЯШ,10 25 май 2007

Финал на “Лав” купата на Сърбия * 
в Пиротски окръг_____________

Димитровград

Втори международен митинг 

за млади атлети^Балкански” 

^Борац” 11:0! Димитровград, 16 май 2007 г. 175. Дълъг скок: Михаил Велков Байрактаревич ("Цар Констан-
На атлетическата писта в СЦ (Враца) 6.25, Деян Георгиев (Чер- тин//) 14.8 сек. 300 м: Ивана Ми-

* Макар че Спечелиха Купата димитровградча- "Парк", която бе изградена мина- вен бряг) 5.36, Елин Мирославов лич ("Дубочица") 47.9, Ирина Пу-
т-ти ьтр ет ггпллгому т?! * г г дата година, се събраха над 100 (Плевен) 5.05 м. Гюле: Янкул Ве- павац ("Нишки маратон") 51.5,

чила.. състезатели, родени през 1992 г., лиславов ("Младост" - Босилег- Сашка Йованович ("Цар Кон-
Пирот, 17.05.2007 г съдия спечели "Лав" купата на те- от 12 града ог Сърбия и България: рад) 11.95, Марко Симеонов сгантин") 53.1 сек. 600 м: Светос-

Голмайстори. Иванов в И и рът за пореден път. Самата и "Цар Константин"), Пирот, Бо- митровград) 7.34 м. Копие: Ро- ратон") 1:51.4, Теодора Кръстева
57 мин., Нацков в 12 и 43, игра бе като на котка с миш- силеград ("Младост") и ("Балкан") 1:51.7. Висок
Ставрич в 23 и 37, Алексов в ка. "Борац" от Барйе чифлик, Димитровград ("Бал- скок: Катя Иванова (Пле-
29, 36 и 89, Басов от дузпа в 31 който играе в Пиротска об- кан"), както и от Враца, Л Нов медал вен) 150 см, Миглена Ру-
и Соколов в 73 минута. щинска лига, мито за момент Плевен, Червен бряг, 71у- мг за !Дв0 Младенов менова (Плевен) 140, Беат-

"Балкански": Гогов -, Чи- не успя да се противопостави ковит и Видин. рис Лисова (Червен бряг)
п/тл п\ п п/г' : г Зрителите имаха удо- ДвТггж>Г|7 ' -• && 135. Дълъг скок: Алексан-

рич 7 (Петров 7), Басов 7(Со- на димитровградчани, които да се любуват МШд в . , дра Андонова ("Балкан")
кодов -), Георгиев 7, Нацков продължават да се състезават на младостта, която им ШШЯШЮШ# Ш«11..4Ц&-у^Жч 5.11, Катя Иванова (Пле-
7.5, (Маринкович 7), Гюров за купата па ФС на РИС. дари няколко добри ре- / вен) 4.68, Мери Оморегле

Макар че я спечели, "Бал- зултата. Организатор на ЙгШ9 11 • (Плевен) 4.55 м. Гюле: Са-
камски" не получи купа, как- митинга бе от ‘Станкович ( Балкан")

("Дубочица") 13.3 сек. КТ..:3' Ч ;..<гДЙи!^НИЕ1 г ".... ...«, .—_.■! 4x100: "Балкан" 59.0, Чер-
ЗООм: Зоран Дуракович вен бряг 1.00, Луковит
("Дубочица") 42.3, Неманя Ступ- бертМаркулев (Балкан -Димит- х :03.1.
лянин ("Цар Константин") 43.4, ровград) 43.55, Неооиша Ловре Най-добриятсъстезателнами- 
Лазар Гошич (Пирот) 44.3 сек. 800 (Крушевац) 40.54, Саша Димит- тинга бе Михаил Велков от Враца,
м: Милан Йованович ("Дубочи- Р°в ( Младост - Босилеград) а най-добрата състезателка Ива-
ца") 2:20.6, Марко Ранджелович, 36.19 м. Щафета 4x100 м: Дуоо- на Милич от "Дубочица". От до-

г. в Бела паланка, традиционно неу- ("Дубочица") 2:27.5 и Предраг чиЧа “ 54А Червен бряг - 56.2, макините най-добра бе Алексан-
Игрището на "Иединство", зри- добен противник, но този път бе- Ценич (Крушевац) 2:29.1. Висок "Младост" - 57.0 сек. дра Андонова. Те получиха спе-
тели 200, съдия: Сретен Марко- лопаланчани са на последно мяс- скок: Михаил Велков (Враца) 190 Пионерки - 100 м: Ивана Ми- циални купи, а всички останали 
вич от Ниш - 6. то и от следващия сезон сигурно см, Деян Георгиев (Червен бряг) лич ("Дубочица") 14.3, Иована получиха медали и спортни еки-

175, Елин Мирославов (Плевен) Димова ( Балкан ) 14.8, Миряна пировки. Д.С.

7.5, Иванов 7.5, Алексов 7.5 и 
Ставрич 7.5.

Играч на мача: Алексов. 
Отборът на "Балкански" Д.С.

НФЗ - 26 кръг

Сигурен ход към титлата
"Иединство" (Бела паланка) - "Балкански" 1: 2 
(1:2)

Бела паланка, 19.05.2007

Голмайстори: Соколович в 43 ще са членове на Пиротска ок- 
мин. за "Иединство", а С. Басов в 6 ръжна лига. Въпреки това те вля- 
и Иванов в 25 минута за "Балкан- зоха в мача амбицирани и реше- 
ски". Жълти картони Георгиев, ни да окажат сериозна съпротива ЮФД ■ 26 КРЪГ' <*МЛЗД0СТ,, ■ БСК 1|1
Пейчев, Ставрич и С. Басов от на "Балкански". Но не постигнаха гп • ^ ------ —

нищо повече от честна загуба. За- 
"Балкански": Петрович, Чи- що головата разлика не е по-голя- 

рич, С. Басов, Георгиев (Глигори- ма виновни са нападателите на 
евич), Б. Басов, Пейчев, Нацков, димитровградския отбор, които 
Гюров, Иванов, Алексов, Ставрич пропуснаха голям брой голови 
(Зекович). положения.

Отборът на "Балкански" си- В следващия кръг "Балкански" 
гурно крачи към титлата шампи- е домакин на още едно окръжно
он на Нишка футболна зона. В 26 дерби - с отбора на "Лужница". Централна фигур;
кръг той гостува на "Иединство" ' Д.С. ду "Младост" и БСК,

"Балкански".

Съдията не позволи 

на "Младост" да победи
ше отсъдил дузпа. Гостите израв
ниха резултата в 65 минута. След

а в мача меж-
койтоврам- “Младост” и “Грачаница” 

ките на 26 кръг от тазгодишното завършиха наравно - 1:1, в 
първенство на ЮФ/Д се изигра на отложения мач от 23 кръг.
20 май на Пескара , оеше глав- Голмайстори в срещата, 
ният съдия Далибор Момчило- 
вич от Власотинце, който с прис
трастните си решения просто не 
позволи на босилеградчани да за
воюват победа и да спечелят три 
точки срещу второкласирания 
отбор в дивизията. За пореден 
път в това първенство съдиите в
Босилефад делиха правдината силеградчани откриха резултата 
срещу зелените . Двете неотсъ- в минута, когато отличният 
дени дузпи в полза на Младост Владица Владимиров с великоле- 
и показаните осем жълти и един пен удар от ОКО/Ю 25 метра прех-
червен картона на Босилеград- върлуи враТаря на гостите Милан во премълча очевидна дузпа 
ските футболисти (докато буя- Стоянович, не оставяйки му въз- ПОЛЗа на босилеградчани, което 
новчани получиха само два жъл- можност да реагира. До края на разгневи футоолистите на терена 
ти картона), потвърждават "неп- първото полувреме и двата отбо- и на резервната скамейка, както и 

съдийство на ра създадоха по няколко голови феновете по трибуните.
След края на мача положения, но резултатът остана Младост : Г. Величкович, ■ 

разгневените фенове на зелени- непроменен. От началото на вто- Васев (от 53 мин- Димитров;, 
ге с бурни негодувания и освир- р0то полувреме гостите имаха 
кване изпратиха съдиите, които лек териториален превес в игра- 
напуснаха стадиона, придружа- та обаче в 60 МИНута "зелените" 
вани от полицаи. •'

Студеното и дъждовно време 
не попречи на футболистите и на 
двата отбора да играят добре. Бо-

изпълнението на ъглов удар нас
тана разбъркване пред вратата на 
босилеградчани, в което най-доб
ре се справи защитникът Алек
сандър Иованович. Десетина ми
нути преди края на срещата Бла
жа Воинович пропусна шанс да 
отбележи гол, когато топката, ко
ято той засече с глава, удари нап
речната греда на вратата на БСК. 
Няколко минути преди края ня
кой от футболистите в защитата 
на БСК спря топката с ръка в соб
ственото си наказателно поле, 
обаче съдията Момчилович отно-

Млади категории
която се изигра миналата 
седмица в Буяновац, бяха 
Даниел Стошич в 20 мину
та за^босилеградчани и Ду- 
шан Йованович в 29 минута 
за отбора на “Грачаница”.

Най-сетне победиха!
В 26 кръг пионерите на "Балкански" стигнаха до втората си по

беда в сезона. Те напълно заслужено победиха "Железничар" от 
Ниш с 3 : 2 с головете на Николов в 17 и Гогов в 53 и 64 минута.

Петлетата на "Балкански" стигнаха до първата си победа срещу 
малките "железничари" от Ниш, след като направиха пълен обрат 
в мача -2:1. Головете отбелязаха Петрович и Станоев.

В следващия кръг пионерите и петлетата на "Балкански" госту
ват на "Синджелич" в Ниш.

"Балкански" - "Локомотива" (Бело поле) 16 : 0. Младежите на 
"Балкански" продължават с "терора си" в Пиротска окръжна ли
га. Този път те напълниха мрежата на слабия отбор на "Локомоти
ва".

в

ристрастното"
Момчилович.Най-младите футболисти на "Балкански", които играят под 

името на "Желюша", загубиха от "Йединство" (Пирот), за който 
играят състезатели от "Раднички" (Пирот) с 1: 5. М. Станимгшович, И. Глигоров, 

И. Василев, Б. Арсич, В. Тасич (от 
76 мин. Б. Воинович), Д. Стошич, 
М. Николич (от 65 мин. М. Геор
гиев), Л. Динов и В. Владимиров.

БСК: М. Стоянович, А. Иовано
вич, Н. Милич (от,42 мин. М- 
Джорджевич), Л. Йетрович, Ь. 
Стоянович, М. Костич, Д. Крт>с* 
тич, И. Стефанович, В. Неделко- 
вич (от 81 мин. М. Арсич), М. Ми- 
тич, Б. Стаменкович (от 43 мин. А 
Додич). „

В следващия кръг "Младост 
"Ябланица11 в Мед-

д.с.
можеха да увеличат преднината 
си, доколкото след нарушението 
срещу Владимиров в наказател
ното поле на гостите съдията бе-

ПОЛ -18 кръг

Желюша" гази//
Таблицата след 26 кръга:

мач. поб. рав.
1. Железничар 26 19
2. БСК
3. Злочудово 26 17
4. Радан
5. Рад пик Роса 26 14
6. Слога
7. Единство 26 12
8. Лемипд
9. Бобище
10. Ябланица 26 10
П. Младост 26 7
12. Житораджа 26 9
13. Ястребац 26 7
14. Пуста река 26 5
15. Манойловце 26
16. Грачаница 26 2

Футболистите на "Желюша" продължават победната си серия. В 
мача с "Владимир Дуркович" (3 :1) посетителите имаха 
да видят четири прекрасни гола.

Димитровград, 20 май 2007 г. СЦ "Парк", зрители - около 100, ре
фер - Боян Митрович от Пирот (8.5). Голмайстори: Гигов в 30 и 80 и 
Ставров в 33 за "Желюша", а Милоевич в 44 минута за "В. Дуркович". 
Жълти картони: Гигов от "Желюша", а Гошич и Живкович от "В. Дур^ 
кович".

ФК "Желюша": Стоицев 7, Димитров 6.5 (Маринков 6.5,), Милади- 
нов 6.5, Николов 7, Крумов 7, Пешев 7.5, Гигов 8, Иванов 7.5, Гогов 7.5 
(Борисов -), Ставров 7 (Соколов -) и Петров 7.5.

ФК "Владимир Дуркович": П. Тошич 6, Н. Тошич 6, М. Живкович 6, 
Д. Живкович 6.5, Гошич 7, Петрович 6, Милоевич 7, Тричкович 6, Го- 
лубович 6.5, Панайотович 6.5 и Игич 6 (Нейкович 6).

В следващия кръг "Желюша" гостува в с. Извор на отбора на "Нап
редък". Мачът ще се играе в събота на 26 май от 17 часа.

заг. гол-раз. точки
54 : 11 
78 : 32 
59 : 34
55 : 25 
43 : 38 
61 : 48 
51 : 41 
49 : 39
41 : 46 
53 : 46
42 : 46 
46 : 52 
41 : 63 
36 : 64 
16 : 88 
20 : 72

възможност 4 3 61
26 17 4 5 55

3 6 54
26 14 6 6 48 ще гостува на

В останалите мачове от 26 крт4 
следните резулта

2 10 44
26 13 4 9 43

7 7 43 са постигнати26 12 3 11 39 ти:
бище^Нт;;Р1к^З:1-%^; 

Са"3-О"'&°:ца";3:0 ■'

26 9 8 9 35
4 12 34
8 11 29
2 15 29
6 13 27 нича

ник6 15 20 (-1) 
13 (-1)4 2 10 "Ястребац" - "Леминд" 4:5.5 19Д. с. П.Л-Г'11
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На 30 май в Димитровград

Ден на
предизвикателството

На състезанията, посветени на швейцарските учители в София

Екип на КИЦ втори 

по малък футболМеждународното спор- ството ' е започнал да се про- V
тно-рекреативно мероприя- вежда в Канада през 1983 г а Ученици от гимназията и Александър Стешич, Милан феърплей, 
тне Ден на предизвикател- международен характер ' е 0Т оснозното училище в Бо- Гогов и Любен Ефтимов спе- Нека да посочим, че Гене- 
ството за пореден път ще се придобил през 1992 г., когато силегРад' ръководени от учи- чели второ място на турнира ралмото консулство на Репуб-
проведе в Димитровград на в него се вкючват градове от 9 т,еля по физкултура Бойчо по малък футбол и зае трето лика България в Ниш в кра-
30 май. Целта на мероприя- страни. Нашата страна взима ДИМИТР0В' миналата седми- място в общото класиране, тък срок осигури визи за бо-
тието е възможно повече хо- участие в мероприятието ца Участваха 3 спортните със- Босилеградчани получиха и силеградските ученици,
ра да вземат участие в през 1994 г Градовете не по тезания по малък футбол, специална награда - Купа за
най-различни спортни актив- лучават никакви награди за баскетбол' волейбол и лека ,----------------------------------------
пости. ОтСърбия ще участват участието си, но градът който атле™ка 13 СоФия- Състезани-
общо 45 града, от които в загуби, е длъжен седем дни ЯТа бяха посвете,ш иа шчей-
международна конкуренция пред сградата на местното са- цаРските учители - основопо-
ще се включат само четири - моуправление да държи фла- ложиици на гимнастиката в
Белград, Димитровград, Вър- га на града-победител т е на БългаРия- Организатор на
нячка баня и Суботица. Про- този, чиито жители са били пРоявата/ 3 която участваха
тивник или партньор на Ди- по-активни и бройни в спор- °КОЛО -Ю0Уче™1Чи от различ-
митровград в републиката тните активности този ден ни краища на България, беше
ще бъде град Арилье, а в меж- Градовете са разделени °лимпииският клуб при На-
дународна конкуренция - според броя на жителите в Ц,'1°1,,алиата спортна акаде-
японският град Кагоши- три категории-до 20 до 100 и Д Б Л®ВСКИ вСоФия- 
ма-сити. над 100 хиляди жители. °°силедгРадския

"Денят на предизвикател- п с Я,сгав Асеи Ата,,асов'■Ч ' Ивица Митрев, Игор Зарков,

П.Л.Р.

На 2 юни (събота) на гробищата Орловача в 
Белград ще отслужим панихида по случай 40 
ДНИ от смъртта на нашия скъп и непрежалим 
съпруг, баща, свекър и дядо
ПРОКОПИ попов 
(1934-2007)
от с. Райчиловци, живял в Белград

Ти винаги ще живееш в нашите сърца и времето никога 
няма да заличи свидния спомен за твоето благородство, за 
безкрайната доброта и любов, с която ни обграждаше. 
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

С много обич и тъга: съпругата Ду шапка и синовете 
Иван и Владимир със семействата си

Сурдулица
Тъжен помен

И боксьорите печелят медали На 25 май 2007 г. се навършва ЕДНА 
ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила 
и незабравима майка, свекърва, тъща, баба и 
прабабаВ срок от само две седмици (до 64 кг) ма точки победи рят силите си на турнира в 

състезателите на боксьорскня Омеровпч от Ягодина. Зайчар, а след две седмици
клуб "Сърбия" в Сурдулица Една седмица преди това в състезателите Костич 
спечелиха още четири златни Нови пазар Костич победи Арсич ще участват в първия 
медала. На турнира в Проку- черногорския национал Ке- двубой на боксьорите от Юго- 
пне миналата седмица със нам Адрович и окичи гърдите източна Сърбия и България, 
златен медал се окичиха си със злато, както и Велкович който ще се състои в Пирот. 
Александър Костич, който в след схватката със Стоилко- Тази приятелска среща ще 
категорията до 75 кг пльосна вич от "Каблови" в Ягодина. има и "второ полувреме", кое- 
на пода съперника Лайович Друтиден петима сурду- то ще се организира в Бълга- 
от Зайчар, а Ивица Велкович лишки боксьори ще преме- рия.

АНАСТАСИЯ ТОДОРОВА - НАСТА 
от ДимитровградII

Скъпа майко, времето минава, но нашата 
обич към теб остава завинаги в сърцата ни. 

Благодарим ти за всичко. Почивай в мир!
Твоите: Славчо, Петър и Юла със семействата си

ДМ.
Тъжен помен
На 4 юни 2007 година се извършава ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта па2 з 4 5 6 7 8Кръстословица 330 10 11 12

СЛАВЧААПОСТОЛОВ 
от Димитровград

13 14 15 16 17Съставил: Драган Петров о
Няма думи, само болка и тъга. Докато сме 

живи ще те помним и обичаме. Почивай в 
мир!
Опечалени: сестра Цеца, зет Гъока и племен

ници Саша и Силвия

19 20 21 2218 тВОДОРАВНО: 2. Поредно 
число. 7. Вид върба. 13. 
Името на актьора Пачино. 
15. Автомобил за състеза
ние във "Формула 1". 17. 
Мъжко име. 18. Вид под
правка. 20. Град в Македо
ния. 22. Неочаквано и пот-

25 26 2724

29 3028© 3 V
Възпоменаниезз 3432 сV На 2 юни 2007 година се навършват ДВЕ 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка3736 т.
ВЕРКА ПЕТКОВА 
(1933-2005) 
от Долна Любата

ресаващо събитие. 23. Си
лен вятър. 25. Дълбок ме- “ 
ден съд. 28. Метална жица.
29. Украса на сцена. 30. *>
Името на актьора Мар- 
вин. 31. Модел германски > 
автомобили. 33. Димоот- 41 
вод. 34. Заден план на кар- 
тина.35. Битка. 36. Ориен- мейство пчели. 10. Кумир, количество. 32 I рад-дър- 
тално сладкарско изделие. 11. Електричество. 12. жава в стара Гърция. 33.
37. Малки населени места. Мярка за земна площ. 14. Фестивален град във
38. Френско модно слиса- Герой на Шекспир. 16. Ме- Франция. 34. Уред 
ние. 39. Парична единица сец в годината. 19. Мъжко ветление. 36. Къща за гю- 
в Сърбия. 40. Страна в име. 21. Модел финлан- чивка в планина. 37. Про- 
Африка. 41. Модел френ- дски мобифони. 24. Коз- дължителен период 
ски бойни самолети 43. метичен препарат 26. валежи. 39. Марка холан- 
Отскачане на куршум при Мярка за тегло. 27. Марка дски камиони. 40. Шах- 
УДар в препятствие. 45. Ту- бразилско кафе. 29. Пари в матна фигура. 42. Египет 
ристическа обиколка в са- САЩ. 30. Гоман на Влади- ски 01 па слм мщ10.

Набоков. 31. Газмер, Модел руски въртолети.

4039

444342 Вечно ще пазим хубавия спомен за теб. Бла
годарим ти за безпределната любов и доброта! С много 
обич и уважение свеждаме глави пред твоя светъл лик. По
чивай в мир!

4645

Синовете Зора и и Драган със семействата си

Тъжен помен
На 5 юни 2007 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил синза ос-
СТЕВЧА РАШКОВ 
от Димитровград

без Да си спомним за прекрасния човек, извър
вял достойно земния си път.

Майка Деса и баи1а Драган

11а 5 юни 2007 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ
безкапите. 46. Сложен уред.

ОТВЕСНО: 1Т Столицата ________
»а Азербайджан. 3. Гска в 1 Рефср 5 Кссь 8. Буда. 12. Алат. 13. Чакал. 15. Чип. 16. 
Лиоир, 4. Нравствено по- Парапет 18 Синева. 20. Пасат. 21. Анан. 23. Кипър. 24. 
ведение. 5. Красиво горско Пе^ 26 Ена 28. Ин. 29. Комик. 30. Сибир. 32. Ли- 
*ивотно. 6. Дребен хищ- Зф Акумулатор. 36. Юго. 38. Велосипед. 39. Анод. 
ник. 8. Кон (поет.). 9. Се- ^ АЛ. 41. Манастири.

мир

ЯвШт СТЕВЧА РАШКОВ 
от Димитровград

Решение на кръстословица 329 I «А О
1Л Прекланяме се пред паметта ти с много 

обич и уважение.га Сестра Руса и зет Повици



Кцмор - Сатира - ')абава12 25 май 2007

Манчин рабушНашата
ситуация

"Амери от едната/от друга
та - руси/а ние в средата/рога
ти и куси. по чаршиютуРадослав Тислер 

"Ние сме пред вратата на 
Европа... изтривалка.

""Задълженията ни към Ха
га са светиня за нас. Когато пи

Станули насред “Павлион- нат. - Па и съга кига се напран 
чето" Власта Полтронат и Ми- главната улица, че заприли- 
та Опозицията и се расправ- чамо на истинскьи град... 
ляю нещо дебело. Отстрану -Добре, добре, ама парете? 
тая расправия млого личи на - не отступля Опозицията, 
каранье, па си реко: че се при- - Койе паре? Парете мину и 
мъкнем да чуйем за кво се замину, а ако не гьи искорис-

тиш умната, накраят че си ос-
- Ако не беше тия дъж, нема- танеш с пърс у нос! А тека че 

ше да видимо дека това рас- имамо улицу за приказ, еве 
копуванье че ни излезне на пред културният дом и вонта- 
нос. Мислеомо само че гълта- на че има, може и рибице да 
мо прашище, а оно еве от тея туре...
лочкье не може да се мине из - А че има ли златне риби-
чаршиюту! А кига си отидем це?
дома три дъна не може да -Незнам!...
очистим калту. Айде са кажи - Е, я знам: нема да има. Не-
за кво йе това раскопуванье, ма да има, оти че навали на-
а? - ядосуйе се Опозицията, род да гьи вача и свак да тра-

- Абе свако зло за добро! - жи да му изпълни по три же
лания! А куде че сместимо

- Кажу биле закопане некик- толкова желания? Бъш тъгай 
ве паре, па са гьи траже, не че будемо кико у приказкуту... 
видиш ли колко пути раско- А има и друго: златнуту рибу 
пую? Таман га поизваляю, вечимка никойи су ватили! Не 
требе некой да им каже не су видиш ли дека от таксетия по 
тува парете - и пай раскопу- Цариброд не може да се раз- 
ванье. Море я мислим не тра- минеш...
же парете, а закопую парете! - Све бре, Опозицийо, обър-

- Кве паре че закопую, кига чаш наопако! Я ти кажем и 
смо сирома, нема за кво куче кьев ми йе що раскопаше ули-

цуту и що съга отлочкьетене
- Оно и алуту кига прайимо и може да минеш... 

йоще гьу прайимо, немаше - Защо бре!?!
паре и народ без работу, ама - Защо ли? Затова що ме 
ако беомо голи кико пищолье, подсеча на млади дни, кига 
пай се кутайоше паре. Гълта- улицата йоще немаше коц- 
ше гьи алата кико на арну го- кье. Тъгай нийе дечурляците 
дину! Е, рекоше ли колко паре одеомо боси, чапкайомо по 
йе изгълтала? Не рекоше! А лочкьете и ни се чинеше гази- 
ЗНАЙЕШ ЛИ ЗАЩО?

- Защо?
- Па затова, що гълтайоше и по лочкьете...

млого алетия покрай ньу... Па - А да не ви се йе чинило да 
после не се знайе кикве паре газите по небото, а? Море я

слезни наземи и ми кажи до-
- Айде, айде, от теквия кико кига че буде това раскопуван- 

тебе до гушу ми дойде! Реше ье и това оденье на гьигье по 
човеци да напрайе нещо уба- чаршиюту?
во, а народ зине и не затвара - Па све що се почне, йед- 
уста: при туя сиромащию са- нуш мора да се завърши. Я 
мо това ни йе требало. Айде им не знам плановете, ама 
кажи ми: убаву ли “алу“ напра- мислим това лето че се завър- 
йише? От убаву по-убаву! ши...
Убав ли пазар напраише? От - Или туя йесен!... 
убав по-убав! Ако не беоше - И до йесен да йе, после че 
напраили алуту, стеше ли да буде от убаво по-убаво! 
дойде Глен Хюз, а? Немаше! - Не липши Марко до зелену 
А по-убаво ли беше кигапаза- траву...
руйеомо по ония пут, кига зар- -Айде, айде, знам дека си ти 
зават тънеше или у турло или серсем човек, 
у кал, а? - заинати се Полтро-

ги споменат, ние се кръстим.
Веролюб Йоаапович 

*Искате правда? Нямате 
толкова пари.

Милан Р. Симич 
*Имаме толкова умни де

ца, че аз се питам дали всич
ките са маши. лаю.

Милош Джурджсв

Мъжко-
женски
графити

Мъжете се делят на ужасно
прости и просто ужасни.* * *

Причината, поради която 
много жени на 40 години бо
ледуват от разни болести е, че 
повечето от тях са на 50.* * *

отвърча му Полтронат.

Върхът на глупостта е, ко- 
бират те от половин дума! Ето гато баща обяснява на сина 
например аз - влизам в едно ка- си, че е произлязъл от майму- 
фене, сядам на масата. При мен ната. 
сяда една много красива мадама. * * *
Веднага се сети, че не знам и ду-

Молитва в пустинята “
Върви мъж през пустиня. До- папско. Нарисува цигара - дадох 

пило му се вода, вдигнал глава й цигара. Нарисува две танцува- 
нагоре и казал: щи фигурки. Поканих я на танц,

Жените, които имат сърце, 
нямат гащи. Обратното не ме 
интересува.

Хладилникът е по-добър от 
мъжа: колкото и вино да сло
жиш в него, няма да запее
чалга.* * *

Леките жени, колкото са 
по-тежки, толкова са по-ле-

?сосподи, как ми се пие вода... потанцувахме...
- А после? да ни вати...Изведнъж небето се разтваря 

и пред човека пада една лопата. 
Отгоре се чува 

- Копай!
Човекът покопал малко и на-

- Нарисува легло...
- А ти?
- Хъмм, все още се чудя как е 

познала, че съм директор на ме
белна фабрика!

глас:

мерил вода. Напил се и казал:
- Господи, вече не съм жаден. 
Глас отгоре:
- Върни лопатата!

ки.
Защо плачеш, дядо? * * *

Когато мъж не знае каквоЕдин старец, докаран, здраве- 
Върви мъжът нататък. Оглад- няк, седял на пейка в парка и гор- му е, нека види къде му е и 

чиво плачел. Наблизо минавал ако не го намери - това му е!* * *нял и казал:
- Господи, колко съм гладен...
Отгоре пада лопата и гласът

казва:
- Копай!
Копал малко човекът и наме

рил храна. Хапнал и казал:
- Наядох се!
Глас отгоре:
- Върни лопатата!
Продължил човекът да върви,

но го ударил сексуалният нагон.
Казал: за което някога съм мечтал и не

- Господи, как ми се чука! преставам да мечтая! Какъв ти е
Отгоре пада лопата и отново тогава проблемът, та си в парка,

се чува гласът: вместо да си вкъщи, и плачеш,
- Копай! вместо да си щастлив?!

- Ех, какъв ми е проблемът...
час, копал два... След пет часа ко- р!е МОга да си спомня къде жи- 
пане се изправил и казал:

- Егати, как си го начуках!
Отгоре се чува:
- Върни лопатата!

млад мъж, спрял се при стареца 
и го попитал какво се е случило. 
Старецът отговорил:

- Аз съм мултимилионер, 
имам огромна къща, най-скъпа- 

о се

мо по море и окьеани, небото 
беше слезло кико у огледало

Любовта на жената към де
цата най-често е насадена от 
мъжа.

та и най-бързата кола, скор 
ожених за млада и красива блон
динка, с която прекарвам чуде
сни нощи...

Младият мъж казал в почуда:
- Абе, човек, ти имаш всичко,

Нови поговорки
изгълта пазарат...

"Едно е да искаш, друго е 
да можеш, а трето е да те 
оценят.

"Слабия не питат, само 
го ритат.

"По-добре сит и главен, 
отколкото бит и гладен.

"Когато не става с дума - 
опитай с тлъста сума.

"Когато й шарят очите, 
жената бързо намира па
рите.

"Пази, Боже, скъперник 
да те гощава и кожодер да 
ти прощава!

"Рибата се вмирисва от 
главата, а политикът от 
славата.

"С лош началник се ста
ва откачалник!

Почнал той да копае, копал

вея!!

Пенсионери в Рая
Пенсионерска двойка попада 

Директор В Париж/ в Рая- Слънцето свети, птичките 
^ г пеят, навсякъде красота, радост

Директор на мебелна фабри- за душата. Съпругът се обръща и 
ка отишъл в командировка в Па- плясва жена си по врата, 
риж. Връща се и разказва впечат- . щ0 така бе# скъпи? щ0 ме 
ленията си: перкаш по врата?

- Страшен град! Какви улици, _ Щото да не беше твоята тъпа
какви магазини! диета с овсените ядки, още пре-

- А жените? ди две години щяхме да сме дош-
- Оо, какви жени. Мечта. Раз- ди до този прекрасен живот! Мач110
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