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Ивайло Киров посети Босилеград

вият
“Дипломац 2007"______

Собствени 

стандарти на НАТО
знания и До 500 визи на ден

Студентите от заклю- ■ 
курсове във I 

всички профили на Воен- | 
ната академия проведоха 1 
показно тактическо уче- I 
ние "Дипломац 2007', на I 
което присъства и прези- 1 
дентът на Сърбия Борис I 
Тадич. |

- В подготовката на I 
учението изхождахме от | 
собствените си знания и I 
умения, като същевре- I
менно приложихме и 1 ___
процедури, съгласувани ||И| 
със стандартите на НАТО мЦ|: 
и на съседните държави, | •<. 
с които имаме плод от-

Ивайло Киров, трет секретар в по- Що се отнася до издаването на визи 
солството на Република България в за кандидат-студентите от Босилеград- 
Белград, занимаващ се с въпросите, ско и Димитровградско в България, ко- 
свързани с културата и образованието, ито през следващия месец ще трябва 

- тпл? М" ^ ®еше на Работно посещение в по няколко пъти да идват в България, 
II КИЦ Босилепзад"• Представителите Киров изтъкна, че в България в момен- 
Шш на КИЦ подробно го запознаха с рабо- та се разискват възможностите и се

г-чителните ш|М . ■* •,

, .еж!
Ц Г

Й'г1г? ГУчфШйшщйа тата на ведомството, което отскоро съ- търсят 
ществува като самостоятелна институ- ни визи
ция, а след това бяха обсъдени идеи за кам да успокоя кандидат-студентите, 
по-нататъшното им взаимно сътрудни- че ще намерим положително реше- 
чество. ние, така че те да могат спокойно да

На срещата с журналистите г-н Ки- кандидатстват, да полагат класифика- 
Ров отговаря на въпроси, свързани с ционните изпити и да се запишат в ня- 

I : възможностите за облекчаване на визо- кой от ВУЗ-овете 
Е. вия режим за българите от Босилеград- учебни заведения".
** ско, особено 

канди
дат-студенти
те, които въз-

форми как да им бъдат издава- 
I. "Обсъждаме вариантите и ис-Ви гш \

• - или полувисшите

защ
ворно сътрудничество, 
рапортира в началото на обучението 
началникът на Военната академия ге
нерал-майор Видосав Ковачевич. 

Президентът Тадич бе придружен

от министъра на Отбраната Драган 
Шутановац и началника на Генерал- намеряват Да 
ния щаб на Войската на Сърбия гене- Яе школУват в 
рал-подполковник Здравко Понош. прЛ™^3™

на българско 
гражданство 
и др. Пред на
шия вестник 
той заяви, че

ДСБ и други партии и НПО от Босилеград 
_________ приеха декларация________

пълноправно
то членство в 
Европейския 
съюзИскат помощ от Белград, 

София и Европа
носи

поло-много
жителни чер
ти за Бълга- Киров на срещата със служителите в КИЦ. Отляво: Иван Нико- 
рия, но за съ- лов, Ивайло Киров, Радко Стоянчов и Мая Николова 
жаление

Представители на общинските съ- България и на Европейския парла- вежДаието на 
вети на политическите партии и на мент. Те обаче не постигнали договор визи негатив“ Киров поздрави решението на се-
неправителствените организации със за съдържанието на общия документ „Сърби^то^вър^ванжи останал отилТжелТн^‘"дец^им от°“едва’ 
седалище в Босилеград са организи- и на последното заседание се офор- фъбвКи граждан/Той подчерта, че са- щата учебна™ дина да м^ат н^й- 
рали пет срещи, на които се опитали мили два блока, единият начело с Де- Мо за един ден консулските служби при чин български език. "Те са напоавили 
да приемат обща деклерация за вза- мократичния съюз на българите и посолството в Белград издават по 400 до една стъпка в правилната посока Не 
имно сътрудничество в решаването на КИЦ, а вторият начело с Демократи- 500 визи. "Българската държава много само че по този начин децата им в бъ- 
основните проблеми на гражданите и ческата партия на Сърбия. Затова сега сериозно работи по въпроса за въвеж- деще ще получат българско граждан- 
за създаване на по-добри условия за съществуват две декларации: едната дапе на визови облекчения за гражда- ство или по-леко ще се запишат във 
всестранно икономическо, полити- подписали представителите на об- ните на Сърбия, които живеят наблизо ВУЗ-овете в България, но най-вече, че с 
ческо и културно развитие на общи- щинските съвети ма ДСБ, НСП-Ма- до границата с България. За да стане то- това нещо ще запазят частица от въд
ната. Всички били съгласни, че за цел- рян Ристичевич, СПО, ЛДП, КИЦ ва нещо, нужно е да се сключи договор гарското в себе си, а това е най-важно- 
та им трябва помощ и че декларация- 'Босилеград" и Матицата на българи- между България и Сърбия, който да бъ- то", изтъкна той. 
та трябва да бъде предоставена на те, а втория документ изготвило кмет- де съгласуван и с нормите на ЕС , под- 
Скупщината на Република Сърбия, ството на общината. черта той.
Народното събрание на Република (На стр. 2)

въ-

П.Л.Р.

Отбелягахме патронния си празник - Св. Св. Кирили1етодииг
ШШ Ш 1§§§5 КЗ! 13 1'V $ И•\

</етодий - 24 май пре- 
растна в традиция 

Издателство "Братство".
По стар славянски оби- РИНЦ 
чай обредния хляб прс- рЦН 

сече пратеникът па ниш- 
кия владика Иринсй Г^Д 

отец Деяп Фгципопич. в|,:ц ,, 
Ог колегата Ллскса Таш- 1Я/ 
кон домакинството за до- 
година пое Денко Рапгс- Д 

лов. 3
Сред скъпите приятели И:'-.; 
и почитатели па изда- НН 

телсгиото ни па тьржес- Р-) тИ 
твото присъстваха вице- [ 
консулът в Генералното 

консулство па Република 
България в Ниш Георги 
Бадсв и колеги от град

ските медии.
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Ипт помощ 01 Белград, 

София и Европа
Защо търсят съдействие?
В декларацията па ДСБ, КИЦ и на ос
таналите се посочват петнадесетина 
причини, поради които нейните под- 
писпици искат помощ от Белград, Со
фия и Брюксел. Едни от тях са: голя
мата безработица, унизителната ро
ля на "мост на сътрудничество", 
превърнала малцинството в жертва 
на добрите сръбско-български отно
шения, информирането, обслужващо 
интересите на властвуващата пар
тия, а не интересите на граждани
те, лошото здравеопазване, застра
шаващо здравето на гражданите, 
липсата на градоустройствен план, 
кадровата политика, която на управ
ленски места доведе верни и послушни 
на властвуващата партия хора, лип
сата на развойна стратегия на общи
ната, неспособността на Национал
ния съвет на българското малцинство 
да създаде обща национална платфор
ма и да я защити пред сръбското пра
вителство, правосъдието и органите 
на МВР, които продължават да об
служват интересите па властвува
щата партия, а не интересите на 
гражданите, органите на държавна
та сигурност, които продължават да 
репресират, манипулират и преслед
ват гражданите набелязани за “дър
жавни врагове", опасността от раз
деляне на малцинството на десетки 
политически партии.

Димитровград

Договори
(От стр. 1)

В декларацията ма ДСБ, КИЦ, Мати- 
цата на българите, НСП-М. Ристичевич, 
СПО и ДДП покрай другото се подчер
тава и каква помощ те очакват от Сър
бия, България и ЕО. В нея се казва:

"С оглед на това, че ние винаги сме из
пълнявали нашите задължения към 
държавата Сърбия от нея очакваме да се 
разграничи от миналото, да уважава на
шата национална и културна идентич
ност, да насърчава нашето икономичес
ко развитие с цел създаване на действа
ща пазарна икономика, правова държа
ва, изискваща ред, справедливост и за
конност, но и уважаваща общоприетите 
права и свободи на човека и граждани-

От Сърбия очакваме
- да приложи законите, които самата 

тя е гласувала в областта на:
- правата на човека и правата на мал

цинствата;
- образование на българското мал

цинство на майчин език без декларира
не на родителите;

- образование на сръбски само за оне
зи, които се декларират като сърби;

- служебна употреба на малцинствен 
майчин език пред органите на държав
ната власт и органите на правосъдието;

- защита на културно-историческото 
наследство;

- контролирано и рационално изпол
зване на водните, горските и миннодо
бивните ресурси в полза на местното на
селение;

свобода и независимост, ние, съгласно 
установената с международното право 
практика, очакваме не само политичес
ка помощ и подкрепа, но и активно 
участие във възстановяването на нацио
налната ни и културна идентичност и 
създаване на политически предпостав
ки за действаща пазарна икономика на 
нашата община, която географски и ко
муникационно е отправена към българ
ските пазарни центрове и магистрални 
пътища.

От България очакваме още:
- да се застъпи пред сръбското прави

телство за безусловно спазване на наши
те права и свободи и създаване на нор
мални условия за живот;

-да защитава правата и интересите на 
всеки българин, който по какъвто и да е 
начин бъде подложен на незаконни дей
ствия и натиск от страна на сръбските 
власти;

- в българо-сръбските отношения на 
високо равнище да отпадне идеологи
ческата формулировка за българско 
малцинство като "мост на сътрудничес
тво", която ни обезличава и принизява 
до нивото на обект без да държи сметка 
за нашите интереси;

- да отвори границата си за свободно 
движение на стоки, идеи и капитали на 
територията на Босилеградско;

- да се заложи за откриване на нов гра
ничен пункт при село Извор;

- да продължи да насърчава процеса 
на нашето национално и културно осъз
наване;

- да продължи с установената практи
ка на приемане на студенти и ученици в 
българските университети и професио
нални училища;

- да възстанови българското граждан
ство на всички българи от Босилеград
ско, които искат това;

- да положи максимални усилия за 
облекчение или премахване на визовия 
режим в крайграничните райони;

- да положи усилия и средства за за
щита и опазване на българските култур
но-исторически паметници;

- да ни окаже експертна помощ там

1Т1

През миналата седмица в Ди
митровград пребиваваха пред
ставители на Министерството на 
отбраната на България. Поводът е 
възстановяването на тукашното 
българско военно гробище.

Гостите от България посетиха 
военното гробище и се срещнаха 
с кмета на Димитровградска 
община Веселин Величков. Пона.

където се налага.
От Европейската общност 

очакваме
- преразглеждане на политическото 

положение на българското малцинство 
в процеса на решаването на югославска
та криза;

оказване на политически натиск
върху правителствата на България и 
Сърбия с цел постигане на споразуме- Ще бъде ли възобновен и памет- 
ние за облекчение на сегашното поло- пика на загиналите български 
жение на българското малцинство и войници? 
създаване на нормални условия за жи
вот;

- опазване на околната среда от пре
комерно замърсяване;
- качеството на питейната вода;

- законност в работата на държавните 
органи на властта;

- връщане на отнетите и присъедине
ни към Срудулишка община села Кли
сура, Божица, Топли дол и други сели
ща;

време на посещението си в Сър-
- активно европейско присъствие и бия те контактирали и Института 

мониторинг върху цялостното положе- 33 защита на паметтщи на кул- 
ние на българското малцина;

- включване на района на Босилеград- {;ане на ^робищата. Представите- 
ска община в проектите за регионално дите на министерството на отбра- 
трансгранично сътрудничество;

- инвеститиции в инфраструктурната но доволни от посещението и от
вниманието, което им бе посвете
но, и се надяват идеята скоро да 
бъде реализирана.

ната на България са изключител-
От България...
От България като държава майка, по

жертвала ни с Ньойския договор като 
изкупителна жертва за собствената си

мрежа и нейното свързване с главните 
магистрални пътища към Сърбия, Бъл
гария и Македония". А.Т.

Промоция на книгата “Босилеградчани в Македония” Помощ за 

ДалиборЖива връзка между две държави
ЧервенБосилеград ският 

кръст в съдействие с основното 
училище задвижи акция за на
биране на пари за лекуване на 
Далибор Миланов, ученик в 
седми клас от Долно Тлъмино, 
който е болен от левкемия. Ь 
ЧК сочат, че въз основа на дан
ните, с които разполагат, мом
чето се нуждае от спешна опе- 

на кос- 
необхо-

В организация на Центъра за 
култура в Босилеград, Матицата 
на Българите в Сърбия и сдруже
нието "Босилеградско" от Скопие 
на 24 май - Св. св. Кирил и Мето
дий, в босилеградския Културен 
дом се проведе промоция на но
вата книга на Богослав Янев "Бо
силеградчани 
Покрай граждани, ученици и 
учители от Босилеград на проява
та присъстваха и преселници от 
Босилеградско в Македония.

Освен автора, за книгата гово
риха и рецензентът Райчо Васи- 
лов, икономист от Скопие по по
текло от Ярешник, Пене Димит
ров, учител по български език и 
председател на Матицата на бъл
гарите, и Александър Стоянов, ге
олог в пенсия по потекло от Гор
но Тлъмино, който прочете ня
колко откъса от книгата.

В книгата са поместени биог
рафиите на 205 видни преселни
ци от Босилеградско в Скопие и в 
други места в Македония, дали 
значителен принос в изграждане
то на съвременната македонска 
държава - доктори на науките, 
просветни работници, лекари, 
инженери, бизнесмени, спортис
ти и др.

ско".
Рецензентът на книгата Райчо 

Василов посочи, че споменатите в 
книгата хора представляват само 
една малка част, едно малко стъб
ло от огромното дърво, чиито ко
рени са в Босилеградско. "Търсей
ки по-добри условия за живот, 
много хора от нашия край са се 
преселили в различни краища на 
Сърбия, България и Македония, 
където са създали семейства и 
станали изявени специалисти. 
Всъщност нашият край представ-

Македония".

рация за присаждане 
тен мозък, за което са 
дими много пари. Доколкото 
сред най-близките му роднини 
се намери подходящ донор/ 
операцията ще бъде извърше
на в Белград. В случай да не с 
намери такъв ще се наложи А 
бъде опериран в Италия.

Всички желаещи да с 
включат в тази хуманна акц 
могат да внесат пари на оан

Червения к ръст

лява жива халка, която свързва 
раите балкански държави - Сър
бия, България и Македония", 
подчерта той.

Пене Димитров направи забе
лежка и подчерта, че книгата е 
трябвало да бъде написана не на 
македонски, а на майчин българ
ски език. Между другото той из
тъкна, че с тази книга са овекове- 
чени постиженията на нашите съ
народници в Македония, което 
трябва да бъде завет на младите 
поколения да зачитат и пазят сво
ите корени.

На промоцията бе приета ини
циатива книгата да бъде преведе
на на български език.

Отляво: Александър Стоянов, Райчо Василов, 
Богослав Янев и Пене Димитров

В словото си Янев между дру
гото каза: "В Македония живеят 
голям брой изтъкнати наши пре
селници, за които широката об
щественост не знае достатъчно.
Това ме подтикна да напиша тази 
книга. Спомням си думите на ве-

Богослав И. Янев е роден 
през 1928 година в Гложйе, 
а живее в Куманово. Автор 
е и на книгите “Когато бях 
учител” и “Романовци и 
моите ученици”,

ликия Иво Андрич, че "онова, ко
ето не е записано, като че ли и не е 
съществувало, като че ли и не се е 
случило". Книгата ще остане като 
спомен на сегашните и бъдещите 
поколения. Записаните биогра
фии представляват отделни чо
вешки съдби - живи приказки за 
нашите преселници". Той изказа 
благодарност към всички донори, 
които му оказали финансова под
крепа около подготовката и печа
тането на книгата, чийто издател 
е сдружението на нашите пресел
ници в Македония "Босилеград-

вата сметка на
в Босилеград: . ия

205-20767-61 ("За помоШ н 
Далибор"), пмта.

или на специално 0ТКН и. 
та банкова сметка при 
леградския филиал на К г 
сиалната банка: ,е;

908-20501-70, с обозначен 
50700-1028063707. П.Л-Г-

П.Л.Р.
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Славолюб Стайкович,
директор на КпаиГ 1п5и1а1юп в Сурдулица: Една учителка и две 

ученички - цяло училище
Село Сми- — ■Откриваме модерна 

производствена линия
'*ЩШЗЧВк. ч

ловци е само 
на 12 км от Ди
митровград. 
До него ежед
невно има рей
сова 
Много 
ловчани, след 
като останаха 
без работа, са 
"стегнали" ба
щините си къ
щи и често ид
ват в Смилов- 
ци или си жи
веят там.

И макар че в 
селото има не 

брой 
хора,

' г ‘ .:1

,V.
ЛИНИЯ.

сми-* Нз официалното откриване в началото на 
септември се очаква да присъстват президен
тът Тадич и премиерът Кощуница * Кпаи* раз
нася името на Сурдулица в световните столи- Г..
ци

В началото на месец май се на- вата производствена линия е зап-
вършиха две години откакто ком- ланувано за началото на септем- , 
панията Кпаиг купи фабриката за ври. Очакваме на това тържество I 
каменна вълна Вунизол" в Сур- наши гости да бъдат най-отговор- 
дулица. За реализацията на дого- ните държавни ръководители - Вр 
вореното със спогодоата за при- ще бъдат поканени президентът РИ 
ватизация разговаряхме с дирек- и премиерът на Сърбия - Борис 
тора Славолюб Стайкович. Тадич и Воислав Кощуница.

- С удоволствие искам да под
чертая, че Кпац{ 
не само е изпъл- Е| 
нил всички за- ■! 
дължения, поети ж! 
със спогодбата за Щ 
приватизация,ав ^ 
някои отноше- 4' 
ния,тедорипове- ^
чекратно са над- " 
минати. Вместо 
обещаната инвес
тиция от 4 млн. 
евро приключва 
изграждането на 
нова
пещ, нова линия 
за таложене на 
каменна вълна и 
за опаковка, чия- 
то стойност чети
рикратно над ми-

малък 
млади
деца няма. В сградата на някогашното осмокласно училище се 
ползва само една стая. В нея има два чина, в които всеки ден
сядат само две ученички - едната в трети, другата във втори 
клас. Иована Каменова от Смиловци е третокласничка, а мал
ката Милица Кръстева е във втори клас и всеки ден пътува от 
с. Бребевница до Смиловци. До селото пътува и учителката 
Биляна Мицева. Тя живее в с. Градинье и работа е чакала цели 
18 години. Догодина ще трябва да се справя с още едно пре
дизвикателство - ще има и три деца на предучилищна въз
раст.

филтри, които максимално на
маляват изпускането на отровни 
газове в атмосферата. Само те 
струват над 7 млн. евро. В резул- Дано броят на децата се увеличава и занапред, защото в с. 

Смиловци едно време имаше пълна осмолетка, учениците от 
която бяха истинска атракция по време на честванията на 25 
май - Деня на младостта, особено с фолклорните си изяви.

А.Т.

тат на това нашите съграждани
ще дишат много по-чист въздух, 
отколкото досега. Нашата фаб
рика дава съществен принос закуполна опазването на околната среда и
за успешната реализация на 
държавния проект за Власин- Представители на “Топливо” от София 

посетиха Лесковац и Мала Плана
ското плато като защитена еко
логична зона.
* А какво получават рабо
тещите във фабриката?

От контакти 

до контракти
- Покрай постоянното увели

чение на заплатите, които рас
тат паралелно с повишената 
производителност и реализаци
ята на изделията ни на пазара, 

нашите работници получават 
най-съвременна технология, коя
то чувствително намалява физи
ческото им напрягане. Но

Кпаи/1пзи1аНоп подпомага 
местната среда във всички 
сфери. По повод Великден 
фирмата подари по един 
комплект книги на всички 
училища в Сурдулица, по 
желание на самите ведом
ства. Тази пролет е озеле
нен дворът на основното 
училище в Вело поле, за ко
ето Кпаи/ е отпуснал около 
4 000 евро. Фабпика е голям 
дарител и на Здравния дом, 
а оказва помощ на култур
ните ведомства и спортни 
клубове в Сурдулица, изтък
на директорът Стайкович.

Усилен монаж на новата линия в 
Кпаи/ 1ти1аНоп

* Какво означава тази ин
вестиция за фирмата и за 
град Сурдулица?

- Преди всичко многократно 
увеличение на капацитетите на 
нашата фабрика. Досега тук го
дишно се произвеждаха 17 000 то
на каменна вълна, а проектирана
та мощност на новата линия е 44 
хиляди тона на година. Това раз
бира се не е случайно, защото ве
че сме продали всичко, което мо
жем да произведем до средата на 
октомври. С новата линия ще се 

нава първобитната цифра - пове- опитаме да удовлетворим изпе
че от 16 милиона евро. кванията на пазарите в България
* г „ ъ.г.1- и Македония, а ще насгоим да сеГ-н Стайкович как върви пробием и на пазара а Румъния.

Благодарение на нашите изде
лия името на град Сурдулица ще 
стане известно в много страни в

На 18 и 19 май представители собственикът на "Инекс-Морава" 
на Сдружение "Топливо", една от Мома Николич изразиха удовол- 
най-големите фирми в България ствие от продажбата на продук- 
за дистрибуция и продажба на цията в България, изтъквайки, че 
строителни материали, посетиха вложените инвестции в двете 
фабриката за керемиди "Мла- фабрики ще подобрят завоюва- 
дост" в гр. Лесковац и фабриката ното качество и пласмента и на 
за тухли "7 юли" в Мала Плана, българския пазар.
Двете предприятия, които стопа- Представителите на централ- 
нисват в рамките на "Инекс - Мо- ното управление на "Топливо" 
рава" от Ниш, през последните Милен Александров и Христо 
две години осъществяват значимо Михайлов са доволни от сътруд- 

ката ничеството със сръбските фаори-

овата
технология предлага и многок
ратно по-добри трудови условия - 
няма да има прахуляк, както бе
ше по-рано, намален е и интензи
тетът на шума. Паралелно с това 
съществено се променя и квали
фикационната структура на ра
ботната ръка. Вече сме приели де
сетина млади хора с виеше обра
зование, които да могат да рабо
тят с тази технология. Освен тех
ническата им подготвеност, от тях

делово сътрудничество с фирк 
"Топливо'7 от София.

В разговорите между предста- и изтъкват, че резултат от това е 
ви гелите на ^Топливо" и двете ту- сключеният договор за 2007 годи- 
кашни фабрики бе изтъкнато, че на за изкупуване на 4 милиона 
установените контакти преди две 500 хиляди тухли и керемиди, 
години вече дават конкретни ре- Гостите от София бяха прид- 
зулгати - керемидите на "Мла- ружени от двайсетина управите- 
досг" и тухлите на "7 юли" все по- ли на бази и складове из цялата 
вече се продават на българския страна, които имаха възможност 
пазар. да се запознаят с производството

Директорите Будимир Стоил- на строителните материали, 
кович и Дарко Павлович, както и д. Рангелов

ки, започнало преди две години,

се търси добре да владеят и чуж
ди езици. През петнадесетина

реализацията на тази на
истина крупна инвести
ция?

- Според утвърдената динами- Европа и в световни центрове ка
ка в началото на юли трябва да за- то Париж, Лондон, Москва, Пе

кин, където компанията Кпаи! 
има свои фабрики. В куполната 
пещ са вградени най-съвременни

дни този подмладен екип отива в 
някоя от фабриките ни в Европа, 
където се запознава не само с тех
никата, но и с културата на съвре
менния бизнес.

почне пробното произвоство, ко
ето ще продължи няколко месе
ца. Официалното пускане на но-

Разговора води В. Вогоев

кой не е в състояние да определи точно. 
Както никой с точност не може да каже 
какво е меракът, макар за всеки да е при
мамлив, да предизвиква любопитството 
му и той да се поспира да види как го раз
бират другите.

Жената като хвърли око, то е мерак за 
накит или за красива дреха, та като се об
лече и премени, да привлича мъжките ме
раци. Мъжът като хвърли око, то е на неза
щитената територия от дрехата на жената, 
мерак му е с поглед да повдигне краищата, 
та да се отркие онова, което държи будно 
въображението му. А като хвърли око 
мъжкият мерак на нещо такова - отпиши 
го, той нищо друго не вижда, сляп е за це
лия свяът. Много мераци има мъжът - за 
сила, слава и богатство; за юначесгво и 
охолство; за царство и господарство, но 
всичко това бледнее пред мерака за жена.

Една от най-важните особености на бал
канския мерак е неговата неограниченосг 
във времето, неговата неизчерпаемост, 
почти докосване до безркайността. Нався
къде по света надеждата умира последна, а 
тук последен умира меракът.

Д-р Христо Бонджолов

отско Меракът умира последен
мъкнеш бедуинската жила. Разбира се, не 
всичко е казано, за еротиката това е невъз
можно, но поне е загатнато, повдигната е 
завесата пред една тема, която доскоро бе
ше табу, а има какво да се каже, и още как! 
И ако ние, българи и сърби, не вземем не
щата в свои ръце, тогава кой?

Ако има нещо, което обединява и свър
зва по особен начин балканските народи, 
това е обстоятелството, че всички те, в една 
или друга степен, са мераклии. Няма дан
ни тази турска дума с арабски произход да 
е оставила големи следи в топонимията на 
Балканите, но си е извоювала такова място

Ь*. ЕРОТИЧНОТО,
ИЧГЧГГЖ1. «. с... / ......*

ГОЛИ БЕЗ ДРЕХИ, носят след себе си една 
друга голота. Еротиката е поезия на тяло
то, красота на мисълта, изящна примамка 
за въображението, фатално влечение, дъл- 
бока и мътна вола за балканския мерак. В 
нея можеш да потънеш като и очите на же
на - отведнъж и за цял живот или протяж- 
но и безнадеждно - чак до самия край."

Докладите са твърде разнообразни, до
минират изследванията върху литератур
ни произведения, нима и лингвистични 
като Опсцена лексика в диалектолошките 
речници, Еротичното и псувнята, Еротич
ният подтекег в езика на рекламата. Спек
търът па изследователските интереси е 
твърде широк - от пубертетската еротика, 
сънят за жената, до светлия и тъмния еро- 
тизъм, от мерака през фаталната жена до 
ориенталските еротични мотиви и щрихи
те от политическия ерос; от Стар бял дядо 

през Цървени бан до Да из-

От 24 до 27 май, в 
рамките на тържес
твата във връзка с 

шкт м* .1 а 20-годишнината на 
Групата за сръбски 
език към Философ-

Г Т 1/^ ския ФаКУЛТеТ наУниверситета
кягуадшуо* НиШ/ наши гости

бяха 7 професори и 
1—- 27 студенти от Ве- 

л и к отърн о в с к и я 
Методий". В

Г.

университет "Св. св. Кирил и 
работната им програма освен лекции и по
сещения на исторически и културни забе- 
лежителности (Челе кула, Медиана, Ниш
ка баня), бе и промоцията на сборника 
Еротичното в културата на българи и сър
би, Той е чепгьрти поред след трапезата, 
комичното и свое и чуждо,

В началото на книгата редакторите са 
написали: "Блясъкът на средновековието, 
отразен в словото на първоучителите -

в бита, че само турцизмите от кулинарната 
сфера могат да й съперничат. Където и да
минете по прашните и неугледни пътища 
на полуострова, ще ви направи впечатле
ние, че гостилници и ханове, странопри
емници и мотели, механи, кафаии, тавер- 
ни и кръчми те примамват все с един над
пис-мерак. Дали е желание, страст, тъга за 
юг, или е любов, обич, надежда, това ни-иска голо хоро,
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Президентът Георги Първанов разговаря 
в Подгорица с черногорското ръководство Надежда за обрат 

на делото срещу 

българките в ЛибияБългария конкретно 

ще подкрепи Черна гора
Една от най-дискутираните теми в Бъдгария е решение

то на Районния съд в Триполи от 27 май, с което петте бъл
гарски медицински сестри в Либия се оневиняват по дело
то за клевета, заведено срещу тях от трима служители на 
правоохранителните органи в Джамахирията. Този бла
гоприятен изход дава умерени надежди и за по-конструк
тивен дух в развоя на основния процес срещу българките, 
осъдени несправедливо на смърт за умишлено заразяване 
с вируса на СПИН на повече от 400 либийски деца, поради 
което те лежат вече осма година в затвора.

"Със сигурност решението от вчера е симптом за прок
радващи се позитивни нагласи - коментира за Радио Бъл
гария арабистът проф. Владимир Чуков.

Според проф. Чуков огромна роля за положителното 
съдебно решение спрямо българските медици, макар и 
съпътстващ основното дело процес, е изиграло безпреце
дентното международно застъпничество за сестрите от 
последните месеци.

Амбициите на Черна гора да реализира 
стратегическите си цели с членство в ЕС и 
НАТО, бе основната тема на разговорите на 
четири очи между президента на България 
Георги Първанов и Черногор 
Филип Вуянович в Цетине. Бт 
крепа няма да е декларативна, тя ще се изра
зи със съвсем конкретни действия в стремежа 
Черна гора да постите и реализира голям ек
спертен потенциал по пътя към ЕС, заяви Ге
орги Първанов на пресконференция пред 
журналисти след срещата. Българският пре
зидент отбеляза, че икономическите отноше
ния между двете страни изостават от полити
ческия диалог. Той посочи, че стокообменът 
между България и Черна гора е доста скро
мен и трябва да се работи за засилване на ин
вестиционния интерес между двете страни.
По думите му подписването на споразумение президентите Първанов и Вуянович

П'Г»<» Г..™ .ч.р. . м^родя™
пето на този въпрос. Българският президент пр!>?5^еИЦИ^, « гоизтоша вРопа и ВР° Ж^~ ЖМ~М/М~1
оцени положително връзките между общини ™и«и*тсьюз в черногорския адриатичес- ШШЛ ОИяЗДсДВсИНЗТО
от двете страни и като пример посочи сътруд- Р^р рт еяичи' край удва. ____ ________
ничеството между Бйело поле и Свищов, Ко- р™ята на България в отстояването на инте- 0 ВЯЖНО ЗЯ НЯПМЯТЯ 
тор и Несебър и Бар и Варна. Черногорският Ресите «а Западните Балкани пред Европеи- ^ ИаЦНШЯ
президент Филип Вуянович благодари за реорги ПърваноТпред Межлународнат^кон3 Премиерът Сергей Станишев откри Международния па-
Ее?а3в°1ггихРо^аВаН Ч°Т СТраНЗ На БъЛГария на ференция.Бихме могли даХГе говорители на наир на книвата и разДаДе награди на петокласници от кон- 
независимостта на Черна гора и изпращане- рВг,оипейския (-ьщ-, „ пегионя лош когятп кУРса 33 есе Какво ми дава книгата . Българското правител- 
то на посланик в Подгорица, както и за бъл- Рбва да се кажат нелицеприятни неща каза 0780 ще пРави възможното заедно с цялото българско общес- 
гаРскаа™репа по ПЪТЯ на Черна гора към тво да падкРепя книгоиздаването, защото то е из^ючително
ье и НА IО. България е готова да сподели опита си по пъ- важн0 за Разви™ето на нашата нация, каза премиерът. Асо-

тя към Европейския съюз. Той постави въп- циация Българска книга е организатор на панаира, който 
роса за изграждането на модерна транспор- ще продължи до 6 юни в НДК. На площ от 700 квадратни мет- 
тна и телекомуникационна система в регио- Ра са пРеДставе™1 наД 120 оългарски издатели с няколко хи- 
на, като подчерта необходимостта от инвес- ЛЯАИ заглавия. Предвижда се награда Бронзов лъв от кон- 
тиции предимно от ЕС, но също така и нуж- ЧФ“ на асоциа1^? Българ^а книга за наи-Добро издание 
дата да се организират собствените сили на в периода юни 2006 - май 2007 година, 
страните от района.

ския му колега 
ълга реката под-

в

Българският президент Георги Първанов 
разговаря и с председателя на черногорския 
парламент Ранко Кривокапич, както и с пре
миера Желко Щуранович. В рамките на офи
циалното посещение в Черна гора български
ят държавен глава участва в закриването на 
българо-черногорски бизнесфорум. Георги

В Кюстендил - отблизо

ад богат с минерална вода да IШаР
Град Кюстендил е географе 
ци - на България, Сърбия и

ки най-близък до Босилеград. Намира се между три грани- 
Македония. Има богата история още от римско време.

Градът е възникнал край минерални извори. Още ми са втори по големина в света за своето време. При 
през IV век пр.н.е. траките открили лечебните й свой- проучванията са разкрити 6 помещения с площ от
ства и за да не бият път от близките планини дотам 1000 кв. м. „ __
основали селище край минералните извори. После Турците обаче открили нови минерални извори, 
пак покрай тия минерални води римляните превър- забравили за старите терми
нали града във важна крепост, но и в балнеоложки ку- близо до римлянте. До тях е Дервиш баня. Тя е строе- 
рорт, който нарекли Пауталия. Днес това е името на на през 1566 г. - последната от управлението на Сю- ^ 
търговско-хотелски комплекс в центъра на града.

22$
щ

и се наместили съвсем

лейман Великолепни, за което историците казват, че
Минералната вода е с температура 73 градуса. Бо- бележи апогея на Турската империя. Султанът нап- дин (Невестин) мост над Струма, който също си стру- 

е н,а въглев0Д0Р°Д/ сулфат, натрии, силиций, ся- равил до банята и Кая бей джамия (Дервиш чешма), ва да се види. А на 40 км от Кюстендил пък е Земен- 
ра, сулфиди, водород и е с алкалиост 9,15. Векове на-
гата

та простолюдието да си точи вода от нея, и Дервиш ският манастир, чиито стенописи са най-интересният 
ред е доказвала, че лекува стерилитет, нарушения в теке за Ордена на странстващите монаси софисти. Ба- паметник от XIV век. От Земен до Ръжовица (22 км) 
опорно-двигателната система, ортопедични травми, пята е функционирала 4 века. Затворена е през 1992 г. Струма с векове е творила красивия Земенски про- 
Древноримските терми са на има-няма 500 м от цен- за ремонт, който продължава (по типично балкан- лом 
гьра на града. Замислени са като обществена баня, ски) и до днес... Непосредствено до нея се намира ба- 
строена през II в. Покъсни разкопки показват, че тя е пята "Хигия" или както я 
била част от голям комплекс "Асклепион". Остава за- Чифте баня.
гадка защо римляните са го нарекли на древногръц- Иначе в центъра на града е Паметникът на загина- 
кия бог-лечител. Кюстендилските древноримски тер- лите рилци през годините 1912 -1918. На

Кюстендил не е само с природни красоти, история 
наричат кюстендилци - и минерална вода. Защото дадеността е до време и 

трябва да се развива. Петият международен пленер 
"Следовници на Майстора" събира художници от 

_ ТРИ цяла България и чужбина. Освен пленера тук се про-
, И На англииския геРб- А пък срещу па- вежда и международният фолклорен фестивал, кой-
| старият ултурен дом. Днес е запазена са- то събира изпълнители (през последните години в

мо едната му стена. Тук е и митрополитската църква него редовно участват и нашенци от Босиелград) и ту- 
! г гГГ Р°АИЧНО 'коятоепостР°ена през 1916 ристи от Сърбия, Македония, България и Гърция. 
^ ™ КаЗЗХа' 46 Т™ ИЗЦЯЛ° 6 П0<?роена от Непременно трябва да споменем и летните културни
1 маистори-строители от босилеградско - 6.Т.П.) на празници "Кюстендилско лято"
. ла^ГооГня^™^0™3™ баЗИЛИка "Све™ Ник°- Кюстендилци не са се двоумили много, когато са 

Поет Хк ™ НЗД църквата 1ГЬК е Хисарлъка- заложили на съвместните прояви със съседните гра
пави от зачрг-гм а изградена втора кРеп°<Б *°я™ Да дове от Сърбия. В момента усилено работят по 
живява и Пъпвят “Т™“ на ваРваРите- Тя над- проекта - фестивала "Мода, музика и култура" и 

| Струва си дасевиХ ИмТтГ бЪЛГарСКа държава' ^ърчаване и подкрепа на дългосрочното развитие на 
правоъгълни ктГ и Х КрЪАГЛИ' 7риъгьлни и ^ко и културния туризъм в транеграничния район • 
предимсттюе Хдосами „еяР™- Х’™™0™ Й Нека накрая ла кажем, че Кюстендил наричат ><

градиш, н. ВипрпС.
На 13 км от Кюстендил се

него са

Т. ПешР0>
намира старинният Ка-[Лсшоричсски музей
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За собствениците на фиктивните 
телефони от Горна Лисина

“Телеком” ще
осигури мобифони ГИМНазиаи

Наградени
По трима ученици от босилег- 

радската гимназия и от подведом
ственото четирикласно училище в 
Райчиловци са наградени в тазго
дишния конкурс, който в рамките 
на прегледа на кириличната пис
меност за пета поредна година ор
ганизира Народната библиотека 

мрежата същевременно да "Стоян Трумич" от Тител. По този 
оъдат включени два или по- повод на прегледа в Тител присъс- 
вече от тези телефони", сочи тваха наградените гимназисти - 
т°й- Александра Стойнева, Катица

През изтеклите тридесе- Найденова и Василие Цветков, за- 
години собствениците едно с преподавателката си по бъд

на тези телефонни номера гарски език Данка Стоянова. Пок- 
редовно плащали месечния рай грамотите и барелефите на 
си абонамент и се надявали учениците, присъдени са и грамо- 
проблемът някога да бъде ™ на гимназията и на училището в Райчи-
решен. ловци. В конкурса участваха ученици от 52 ос- Анастасов, ученици в подведомственото че-

Васко Александров, също н°вни и средни училища в Сърбия. тирикласно училище в Райчиловци, спечели-
собственик на фиктивен те- Александра Стойнева и Катица Найденова ха първите три места в конкурса за "най-доб- 
лефонен номер, казва, че в спечелиха второ място на конкурса за красно- ри класни упражнения по български език в 
края на миналата година из- ПИС/ съученикът им Василие Цветков се кла- категорията ученици от 3 и 4 клас на основно- 
пратил писмо до "Телеком сира на трето място на конкурса за най-доб- то училище . П./1.Р.
Враня", с което поискал от 
компетентните във вид на

На театър във Враня
един мобилен телефон от Я.
мрежата "064", за чието пол-

Поради липса на техни
чески условия за поддържа
не на стационарната мрежа 
към пощата в Горна Лисина, 
на клиентите от този район 
"Телеком" —

са имали възможност да 
ползват стационарните си 
телефони поне в предобед- 
ните часове, докато служите
лите били на работа в поща
та. "Не съществуват обаче 
технически

ще предостави 
безплатно по един мобилен 
телефон от мрежата "064" по 
изгодни тарифи. Това заяви 
пред "Братство" Йелена Ма- 
рянович, представител на 
"Телеком" за контакти с об
ществеността от Ниш, и до
бави, че собствениците на те
зи телефонни номера за една 
минута разговор ще плащат 
по 1,06 динара (с ДДС), дока
то една минута разговор с те
лефони от стационарната 
или от някоя друга мобилна 
мрежа ще им струва 3,5 ди
нара (с ДДС)".

След като през миналата 
година "Телеком Сърбия" 
демонтира старата телефон
на мрежа в общината, Горна 
Лисина заедно с останалите 
села в Босилеградско остана 
без мрежа на стационарна 
телефония. Тогава угаснаха 
и надеждите на четирите до
макинства в центъра на село
то, че някога ще се сдобият 
със стационарен телефон, за 
което преди тридесетина го
дини платили такса на ПТТ

условия към

тина Преподавателката Лаика Стоянова 
с наградените гимназисти

ри класни упражнения по български език". 
Небойша Андонов, Илия Велинов и Милан

Под ръководството на Л 
зване да се прилага изгодна Любица Стоилкович, пре- | 
тарифа. Въпреки че след то- подавателка по сръбски 
ва при тях дошъл представи- език в босилеградската гим- Е 
тел от Телеком и им оое- назиЯ/ 1{и „^назисги от §
щал, че техният иск ще бъде 
решен положително, горно- 
лисинчани все още не са по- _ 
лучили мобилни телефони. вРаня на театралното пред

ставление "Госпожа минис-

втори и трети клас в края на I 
миналата седмица бяха във I

и получили номера.
Любен Якимов казва, че до 

демонтирането на мрежата П.Л.Р. търка", което вранският те-

Пенсионерската организация в Райчиловци:

Да се възстанови обучението 

на майчин език Босилеградските гимназисти пред къщата на Бора Станкович

агьр изнесе специално за цията на миниекскурзията
И тази година организацията на пенсионерите в След словото па Каранфилов беше приета ини- хях. Учениците посетиха оказаха общинското ръко- 

Райчиловци, в която членуват и пенсионери от циатива за организираме па събрание по въпроса Къщата-музей на извее- ВОДСТВО и АТП, КОИТО без- 
околнитесела, на24май-Св. св. Кирил и Методий, за ™ „„стюииятаТоб°шимат°. тния врански писател Бора платно предоставиха два

Пенсионерите подчертаха, чс иа пЯраиието тряб- Станкович, както и Исгори- автобуса, а учениците пао-
”” “у”а' ф“-

нери Райко Каранфилов изнесе слово за светите пата. 
братя Кирил и Методий - основоположниците на 
славянската писменост.

тиха само разноските за го- 
П.Л.Р.Съдействие в организа- риво.

П.Л.Р.

Дога ни ца: След инициативата на Милачко Василев, преселник в Скопие

Ще ремонтират църквата
н. — ~ гвязакгяЕвгг Ес„ц"ип^Гр.1оГГ”,° «гйггсжг —с

ска служба в П°-«°Р° А Василев покрай под- местни жители обещаха, че ще взе- Въпреки че живее далеч от родния 
Доганица па 9 Г1о ду ... външната матучастие в строителните работи, а си край, Василев често посещава ро-
май при цър- меняие Р подмени надяваме се, че ще пи окаже помощ и дителите си Драголюб и Катерина в
квата "Свети мазилка П™\Т'лас1 реставрира общинското ръководство в Босилег- Дога,..ща. Разказа пи, че винаги с го-Марко жите- и цялата дограма и да се реставрира лсочитойк ляма гордост и удоволствие идва в
лите и пресел- «кгрешиггга част ^ Р^Р ят Р МилаЧко Василев е един от миогоб- родния си край, а редовно поддържа

ниците от това планинско село се до- гаврация д изтеклия ройиите успешни бизнесмени в Ско- и контакти с преселниците 01 Боси-
говориха да възобновят храма си. Гда- вид на черкв . незаменима роля пие. Родепе през 1958 година, оспов- леградско в Скогше и в другите градо- 
кец инициатор за ремонта па храма е период е Р уппата от този ио училище учил в родното си село и ве в Македония. 1 ои е един от основа-
Милачко Василев, доганичанин, кой- в духовния ж Р4 4 в Бистър, а средно строително учили- телите и член на ръководството на
т<> тридесетина години живее и рабо- кРа”* „гмико ше върви ще в Кюстендил. Собственик е на сдружението "Босилеградско в тази
™ в Скопие. По инициатива на Баси- - Убеден са , иа Свети фирмата "ПКМ комерц", която се за- страна - и един от инициаторите за
иев за ремонта на църквата досега са според плана А А‘ служ- пимапа с внос и продажба ма авточас- събиране па подписи сред тях за от-
ст-брапи над 1000 евро, пай-голяма Марко ще пра у „ а, изтъквай а- ти за камиони и автобуси. Освен с крипапе на граничен преход в Голеш.

- «чеКмо > шЛтт ■ -»»«"• - —— —* —

Милачко Василев
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Гимназията отбеляза патронния си празникЗаседание на Общинската скупщина
Съвместна културна 

програмаОсновано дружество 

за газификация
ция на "Комуналац" или 
първа крачка към неговата 
приватизация бяха отхвър
лени, тъй като приватиза- гимназия "Св. св. Кирил и Методий"Димитровградската
ция на явните предприятия иа 24 май отбеляза своя патронен празник, 
наистина предстои, а новото ма п0 този повод изнесоха гимназисти от Димитровград 
дружество само може да бъ- Берковица. На тържеството присъстваха и представители на 
де стратегически партньор. ^ '

културна програ- 
Димитровград иМакар че с реконструкци- ят газопровод на път към 

ята на главната улица бе Италия влиза в Сърбия през
===“ ” 

ция, оказа се, че това не става прави проекти и ги реали- борници, а само един се въз- Присъдени бяха благодарствени писма на посланика на 
току-така. Всъщност необхо- зира в няколко по-малки об- държа. България в Белград Георги Димитров и на генералния консул
дим е проект, съгласуван с щини в Сърбия, а това е на- на заседанието бе приета в Ниш Георги Юруков за помощта, която досега са оказвали 
много неща. чинът, които се прилага не и окончателната равносмет- на ведомството, на местното предприятие "Комуналац", кое-

И все пак, за да вървим само у нас, но и в света. Опа- ка на общинския бюджет за то финансово е подкрепяло различни начинания в гиманзия- 
крачка напред и бъдем гото- сенията, че това е конкурен- 2006 г., дадено съгласие на та, и на Елизабета Георгиева за насърчаване на учениците да 
ви в момента когато газоп- отчета за работа на Истори- се занимават с театрална дейност. Б. Д.

ческия архив в Пирот, както 
и на програмата на РТ Ца
риброд. Приети са и измене
ния в плана за защита от на-

ия и на

роводът мине през Димит- ПрТЯр.|/Я 
ровград, Общинската скуп- У1»10Ипа 
щина формира дружество с 
ограничена отговорност, ко
ето ще се занимава с инжене
ринг, строителство, газифи
кация, полагане на оптичен 
кабел, сервисиране и дис
трибуция на газ. Дружество
то формират "МЬЗЕ 1ЛМ- 
ГГЕ1)" със седалище на ос
тров Кипър и община Ди- зинство от отборниците биха 
митровград. Както бе ИЗТЪК- го подкрепили при вота". Но, г г за да не се стигне до това идружеството ще се на- не се разделят отборници- 
рича "М05Е I )ти(.то\'угаи те> той сам си е подал остав- 
Ь.О.О., общината ще участва ка. Куриоз между другото е и 
с 10%, а "МОЗЕ" с 90%. Капи- това> че сРед десетте, подпи- ' т, сали иска за оставката му, саталът е от Израел, но пора- и $вама отборници, които от 
ДИ несъществуване на Двус- учредяването на този състав 
транен договор за отбягване па скупщината досега не са
ня „кпймп данъчно пбдягянр присъствали нито на едно за- на двойно Данъчно оолагане, седание на скупщината. Те са
фирмата МиЬЬ е регис- от сдружението Съюз на 
трирана на Кипър. граждани Емил Соколов и Йо-

Някои отборници се ОПИ- вап Ружич. Иначе между под- 
г писалите се за оставката натаха да отсрочат гласуването Димитров са отборни-

по въпроса, но накрая все 
пак надделя мнението, че, за

Концерт по повод Св. св. Кирил и МетодийТридесет и второто заседание 
иа Общинската скупщина в 
Димитровград започна изне
надващо с оставка на предсе
дателя на скупщината Влади- 
ца Димитров.
Както се разбра, той по този 
начин не позволи да се разисква 
по иска на десет отборници за 
оставката му, макар че, как
то каза “и в момента мно-

Браво на публикатаводнения и отчета за реали
зация на програмата на "Ко
муналац".

Между другото отборни
ците приеха решение как да 
се разпредели излишъкът от 
4 286 937,39 динара, осъщес
твен в бюджета през минала
та година. Така 800 000 се от
делят в постоянния резерв, а 
пренесените в 2007 година 3 
486 937,39 динара се разпре
делят по следния начин: 2 
486 937,39 динара в текущ ре
зерв, а 1 000 000,00 за помощ 
на местните общности.

Самото заседание два пъ
ти бе прекъсвано на по 10 

нути, първия път когато 
трябваше да се гласува за 
формирането на дружество 
за газификация (за консул
тации) и втория път поради 
недостиг на кворум, понеже 
отборниците започнаха да 
си излизат по различни при
чини...

По повод празника на славянската писменост и българска 
култура 24 май - Св. св. Кирил и Методий, в голямата зала на 
Центъра за култура на 24 май Софийският духов оркестър 
изнесе концерт от българска и европейска музика.

нато,

ми

и и от опозицията, но има и 
от управляващото мнозин
ство.
До избор на нов председател 
на скупщината заседанията 

инвестиции и да откриваме ще води заместник-председа- 
нови работни места, трябва телят Ратко Минчев. 
да приемем градът да се въз
ползва от факта, че бъдещи- --------------------------------------

да вървим напред, да създа
ваме възможности за чужди За майсторското изпълнение на софийските музиканти 

няма да говорим - те на високо професионално ниво изпъл
ниха и Дунавско хоро, и ръченица, и валс, и пасо добле... Вни
мание този път заслужава и димитровградската публика, ко- 

д _ 7\ ято почти до последно място изпълни залата и накрая въоду
шевено награди всяко изпълнение на музикантите.

И още нещо - публиката по този начин показа, че е жадна 
за подобни изяви, каквито не е имало от гостуването на Ви
динската филхармония преди няколко години.

Реконструкция на главната улица

Паветата ще "тръгнат" от Гациното А.Т.

Екотуризмът • шанс за общината (2)В рамките на реконструк
цията на главната улица в 
Димитровград поправя се и 
част от улица "Найден Ки
ров" - от улица "Васил Ива
нов Циле'' до площада. Вече 
са поставени бордюрните 
павета, електрическият кабел 
е положен в земята, а оставе
но е място и за тротоар от 
дясната страна. Тъй като тази 
отсечка на практика е част от 
друга улица, в края на мина
лата седмица тя бе асфалти
рана. Така паветата ще "тръг
нат" от Гациното кафене, т.е. 
от самия площад.

Уникално наследство
В отделни области наследството ни заглъхва, но не е забравено. 

С известни влагания то може отново да заживее пълноценно. За 
царибродската кухня (гастрономия) може да се каже, че е еволюи
рала и обогатена, с което можем да се гордеем. И това не е случай
но, защото като пространство със специфична история, винаги сме 
били изправени пред биологическо изчезване. Благодарение на то
ва се развива традиционна кухня само на тези простори. Атрактив
ността на нашите специалитети идва от самия начин на приготвя
не. Особеният вкус и качеството на традиционните ястия се корени 
върху качеството на продуктите, взети пряко от природата. Свое
образието пък идва от смесването на българска, сръбска и турска 
кухни. Именно така се създава уникалната царибродска кухня.

Особено място заема начинът на приготвянето на зимнина. 
Почти няма друго място в света, където да се приготвя толкова раз
нообразна и вкусна зимнина, което обогатява традиционната кух
ня през цялата година. Съвсем куриозно звучи, че всяко домакин
ство похарчи от един до два тона качествена храна през зимата.

- Естествено е, че тъкмо тази кухня трябва да предложим на чре
воугодниците и туристите в усилията си да развиваме екотуризъм. 
Няма нищо по-впечатляващо от вкусна храна и изумителна при
рода, посочва С. Манов, спечелил първо място с царибродска ях
ния на прегледа Гергьовденска среща - "Молитва под Миджор' в 
Зайчар.

Що се касае до останалите занаяти: изработка на облекло (на
родна носия), тъкане на пребирни черги и килими, плетене на чо
рапи, грънчарство и пр., те не са забравени и изчезнали. Безспорно 
и в тях трябва да се влага - от обучаване на самите занаятчии 4° 
оборудване на работилници. Това е възможно, понеже в съседна 
България има средни училища, в които се обучават такива кадри и 
има интерес в тази насока да ни се окаже съдействие.

(В следващия брой: ,
Туристическите в-ьзмоокности на отделни райони в общината)

Ст. Николов

А.Т.

Балнеолечение на пенсионери

Записване до 12 юни пенсионерите от .Димитровград- 
ско, които ще имат възможност 

Двете димитровградски пенси- жет. Заинтересованите ще трябва да ползват средства за балнеоле- 
онерски организации-Съюзът на да изпълнят няколко условия - чение. Според преценката на ли- 
пенсионерите и Съюзът на инва- пенсията им да не надминава 14 дера на Съюза на пенсионерите 
лидите пенсионери, днес ще за- 300 динара, да не се занимават с Павле Тодоров, би трябвало да са 
почнат регистриране на заинте- някаква профитна дейност, от ко- около 25.
ресованите си членове за лечение ято да изкарват допълнителни Регистрирането на заинтересо- 
в някои от сръбските балнеосана- приходи, и да не са получавали ваните ще продължи до средата 
ториуми. средства през изминалите три го- на юни.

Средства за целта ще бъдат от- дини от фонда за същата цел. 
делени от републиканския бюд- Засега не е известен броят на Б. Д.
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Сурдулица Бабушница

Среща с творци за деца Нов и.д. директор 

на Центъра за култураВ народната библиотека 
"Радое Доманович" в Сурду- !
лица се проведе литературна 
среща, на която беше пред-

Временното общинско ръководство в Бабушница освобо
ди от функция досегашния и.д. директор на Центъра за кул
тура Миролюб Пейчич и на негово място назначи Славко 
Златкович, досегашен редактор на Радио Бабушница.

Причината за сменяването на Пейчич е неговото безделие, 
поради което съществувала опасност Бабушнишка община 
да остане без единствената медия - радиото, тъй като Пейчич 
не предприел нищо да бъде подготвена документацията за 
кандидатстване пред Републиканската радиоразпръсквател- 
на агенция за честота. Без каквото и да било решение на 
Управителния съвет на ведомството той дори заповядал да се 
демонтират уредите на радиоразпръсквателя, уж за да бъдат 
ремонтирани, поради което било прекратено излъчването на 
радиопрограмата.

За да не се изпусне конкурсът, който беше отворен до 21 
май, временното общинско ръководство смени Пейчич на 14 
май - само една седмица преди изтичането на крайния срок.

ставена новата музикална 
христоматия "Обичам да 
обичам", предназначена за
ученици от четвърти клас. На
промоцията говориха авто-

истоматията Слави-рът на хр
ша Любомирович от Ниш и 
детският поет Жикица Ди-
митриевич от Враня, чиито
стихове от наи-новия му
сборник "Не се оплаквам" са
включени в този наръчник.

Атмосферните 

води под контрол
11ред малките си слушате

ли, ученици в IV клас на ос
новните училища в Сурдули
ца, поетът Димитриевич про
чете няколко свои творби, ко
ито са обработени музикално 
и записани на СЦ-то, съпро
вождащо христоматията.

Музикалната христоматия 
ще бъде от голяма полза на
учениците при запознаване
то им с музикалното изкуство 
и неговите особености - тон,
ритъм, акорд, симфония, 
жанрово разнообразие...

Д-М.

Работническите спортни Почит към борците за свобода 
игри в Сурдулица

Н3[ Години наред при всички валежи и особено през пролетта, когато
ГтЛЪГТТ^ТТТ/ГХТ 9ПП7" На^-мног^вода™събира"™глината улица -вцентьранаграда*'къ-

/ дето от околните улици довлича пясък и боклук.
Тазгодишните работнически спортни иг- Вижда се краят и на този проблем - от един месец се работи върху

ри в Сурдулица, организирани от местното Вчера в Ниш се проведоха 17-ите мъждународни прокарването на магистрална канализация с дължина от 700 метра, 
ръководство на Самостоятелния синдикат, срещи на поетите "Огньовете на Синджелич 2007", която да поема атмосферните води и да ги отвежда в река Лужница. 
събраха най-много участници в сравнение с на КОито беше промовиран сборник от 100 стихот- Стойността на инвестицията е около 6 милиона динара, половината 
последните десетина години, тъй като в до- ворения ПОдбрани от международния конкурс в от които подсигурява местната общност в Бабушница, а другата - 
СеГаШН„ге2ШСПрХ™ССА И̂ИНимеапР^: КОЙТО участваха 379 поети о/оь^бия, Черна Гора, Общинската дирекция за строителство. Д.С.

предстоят състезанията по футбол и Република Сръбска, както и от Швеция, Швеица П мммтппргпял
спортен риболов, които по традиция прив- рия, Германия, САЩ и други страни. ^Цк11У1г11 руШ _____________________________________ .
личат най-много състезатели, сигурно ще Сред творците, включени в тазгодишния сбор- ____
бъде надминат десетгодишния рекорд. Това НИК/ е и димитровградската поетеса Лиляна Ита I I лгщлпп Т2ГС1ГТОТТГ» ТХЗ ( ' I I 
подсказва и отзивът на почти 30 от общото Петрова. В сборника "Ошьовете на Синджелич" е 11С1 \Д\Л5 ИаЧСЛС/ ПЙ 
40 трудови колектива в общината, някои от гтиуптппппрние на Раде Вучко-
които с по-малко от десет работници. поместено Д т_> ^ ” Нов председател на ОО на СПС в Димитровград е Йордан Петров,

Най-добрите отбори в различните колек- вич, ромски поет отшиш. решиха членовете на отбора на избори, проведени преди броени дни.
тивни спортове, както и в поединичните със- Промоцията на сборника Огньовете на оиндже- П(.трОН е роден през 1948 г., по професия е машинен инженер, в мо- 
тезания, ще участват в окръжните работни- дич" се организира в спомен на героизма на Степан мента е собственик на магазин за електроуреди и технически стоки. За 
че ски спортни игри, които ще се състоят Синджелич, проявен в битката на Чегър на 31 май подпредседатели на отбора са избрани икономистът Зоран Геров и 
през септември тази година. Домакин на ре- л опо когато с изстрел в буре барут взривил себе си и стоматологът д-р Васил Велчев. В новия Общински отбор са 19 души. 
тоналните шри ще бъде община Сурдули- около 300 свои съратници, заедно с хиляда турски

Масов отзив

ца.
Б.Д.Д-м. В.С.Б. та'

През фотообективаМопзюиг РЬШрре Ласц мина през Сурдулица

Седем години 

по пътя на мира

;

вс.звонципРединя-]у5ост за никъдеМИН М|ц 
■"'ИИИИЩ колко години бе напра

вен нов мост, за да за- 
месги стария, по който 

С едно време минаваше 
О теснолинейката за ру- 
Я дика в Ракита.
[1|| И макар че мостът е 
ММ съвременен, бетонен, 
н| той все още не води на- 

никъде. Поради нере- 
имущесгвени

■]

:. щ ». жМопзшиг РЬШрре ]аса е най-необикновеният пътник, 
то и да било пристигнал в Сурдулица. В това градче той прие- | 
тигна във вторник. От октомври миналата година този фран- > 
цузин пътува пеша из света. Две толкова обикновени и съ- I 
щевременно велики думи - мир и обич, са основният мотив, I 
който го крепи на това пътуване. Те са написани и на подмег- 1 
ките на маратонките му. I

Тази година мопз1еиг РЬШрре )ас^ е запланувал да измине (VI >
пешком 8 хиляди километра от Египет до Испания. В Сурду- Л (
лица пристигна от България през ГКПП "Стрезимировци . 
Въодушевява се от природните краст и на страните през ко
ито минава и преди всичко от хората, които среща из пътя си 
- различни по националност, иегория, култура и традиции, 
ио винаги отзивчиви и гостоприемни.

кога-

ЩШ
Ду

шени
въпроси (или инат) дос-| 
тъпът до него от едната! 
страна не е направен. 
Така Звонци при мосг е, 
без мосг - новият не се I' шползва, а старият е и 
окаяно сьсгояние. Нас-|
трапа, че средсгиата са 
получени от СНР.В.С.Б.

РЬШрре ]ассу. къс отдих 
Интернет читалнята а Сурдулица

Л.Т.

а
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На “Витезова пролет” в БелградПроектът “Нашата култура като трансграничен приятел”

В Драгоман и Димитровград
В понеделник в Драгоман започна реали- ще започне на 11 юни, когато в Центъра за 

зирането на проекта "Нашата култура като култура от 20 часа ще бъде изпълнено теат- 
трансграничен приятел", който се финанси- ралното представление "Д-р" 
ра по програмата ФАР - "Добросъседство" от 'Христо Ботев", с което ще участ

На конкурса "Витезова пролет" трима димитровградски малчуга- 
лнено теат- ни бучиха дипломи и книги за литературните си и изобразителни 

_ на театъра ТВорби - в конкуренцията на учениците от първи клас Желько Петров
Христо Ботев", с което ще участват на репуб- за рисунка, в конкуренцията на второкласниците Нина Истаткова, сь- 

Европейската агенция за реконструкция. Реа- ликанския преглед в гр. Кула. Във вторник на що за изобразителна творба, и в конкуренцията на третокласниците - 
лизират го две общини с подкрепата на пар- 12 гони от 20 часа ще бъде изпълнен музикал- Кристина Джорджевич за рисунка и литературните"на

" и но-сценичиият пер<]>орманс "Бурелските ри- 
Центърът за култура в Димитровград. Целта тауали" по текст на Елизабета Георгиева. На 
на проекта е чрез мероприятието "Седмица следващия ден от 12 часа ще бъде изпълнено

лизират го две общини с подкре 
тньори - Народното читалище "Драгоман

за трети пореден път 
получава награда от 
този конкурс.

Наградите им бяха 
връчени в Дома на син
дикатите в Белград 
пред повече от 2000 по
сетител и. С децата бя
ха изтъкнатите автори 
на детска литература - 
Неделко Попадич, ос
новател на сегашното 
списание "Невен", То- 
де Николетич, главен 
координатор на проя
вата, както и Раша По
пов, Раде^ Йованович, 
Виолета Йович, Доб- 
рица Ерич, Милован 
Витезович и редица 
други.

проекта е чрез мероприятието "Седмица следващия ден от 12 часа ще бъде изпълнено I 
на културата" в Драгоман и в Димитровград кукленото представление "Медената погача", I 
да представи културната идентичност и тра- а в 14 часа ще се открие етнографска изложба I 
диции на двете страни край границата и да в Народната библиотека "Детко Петров". В I 
заздрави културните връзки между тях. четвъртък на 14 гони посетителите очакват I

"Седмицата на културата" в Драгоман ще три културни прояви - от 19 часа изложба па I 
приключи в неделя на 3 юни. През първите рисунки "Ние растем и живеем съвместно" в I 
четири дни посетителите имаха възможност Градската галерия, от 19,30 часа изложба па I 
да видят детската пиеса "Ръкавицата на дяд- фотографии "Природните забележителнос- I 
ко", която подготвиха възпитаници на та- ти на моя роден край" в ОУ "Моша Пияде", и I 
мошната детска градина, след това сценич- от 20 часа театралното представление "Жен- I 
но-музикалната проява под название "Мес- ско царство". Да отбележим, че то е подготве- I 
тни ритуали и традиции в Драгоманския но на български език и че на сцената го е пое- I 
край", които подготвиха съвместно възпита- тавил димитровградският театрален деец I 
ниците на детската градина и членове на НЧ Слободаи Алексич. В петък от 21 часа в спор- V 
"Христо Ботев" от с. Габер, изложба на рисун- тния център "Парк" предстои голям |
ки под название "Ние растем и живеем съв- спектакъл - етнопоп концерт на известната Кристина, Нина и Желько с дипломите 
местно", етнографска изложба, изложба на сръбска изпълнителка Биляна Кръстич и гру- 
фотографии от конкурса "Природните забе- пата й "Бистрик". На 16 и 17 юни от 20 часа в - 
лежителности на моя роден край" и театрал- "Парк"-а ще се проведе "Нишавски хоровод" 
мото представление "Женско царство", което с участие на 13 фолкорни ансамбъла от Сър- 
подготвиха съвместно театърът "Христо Бо- бия, България, а може би и други балкански 
тев" от Димитровград и НЧ "Драгоман", страни. Нека да кажем, че "Нишавски хоро- 
Днес ще бъде изнесено кукленото представ- вод" в Димитровград ще се проведе за седми 
ление "Медената погача", което подготвиха пореден път.
малчуганите от детските градини "Радост" По програмата ФАР на Европейския съюз 
(Драгоман) и "Пчеличка" (Димитровград), и ще бъдат финансирани 22 проекта. Проектът 
рокконцертьт на групата "Те". През уикенда "Нашата култура като транегранични прия- 
идва редът на фолклорния фестивал "Ни- тели" е един от трите, за които ще бъде заснет 
шавски хоровод", в който ще вземат участие и документален филм.
фолклорни ансамбли и музикални изпълни- Входът за всички културни прояви ще е 
тели и групи от България и Сърбия.

Седмицата на културата в Димитровград
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Най-старото биенале 

на графика в Европа 

стана на 25 години
Прегледът на постиженията в полето на графиката през послед

ните две години започна във Варна. Най-старото в Европа - Между
народното биенале на графиката, отбелязва с XIV си издание 25 го
дини от своето създаване.

На прегледа в Градската художествена галерия "Борис Георги
ев" се представят на 300 художници от 47 страни. Най-много чуж
дестранни художници са авторите от Сърбия. След тях се нареж
дат тези от Македония, Турция, Тайланд, Япония, Канада, Чехия... 
и един традиционен участник от Непал!

Участниците в XIV биенале на графиката са на възраст от 25 до 
90 години.

Биеналето ще бъде закрито през август, така че всички онези на
шенци, които това лято ще почиват на Българското Черноморие, 
ще могат, ако пожелаят - да го видят. Т. П.

Б.Д.безплатен.

В с. Извор на Св. св. Кирил и Методий

швата
Изложба на Митич 

в ДимитровградБосилеградският КИЦ за 
пръв път отпразнува Деня на 
славянската писменост и бъл
гарската култура и просвета в 
църквата "Света Троица" в 
Извор. Освен местни жители 
на тържеството присъстваха 
и първокласниците от бъл
гарската паралелка в Боси
леград с учителя Милан Ми
ланов, ученици и учители от 
босилеградското 
училище, както и двамата 
ученици от изворското учи
лище с учителя си.

В рамките на културната 
програма мъжкият църковен 
хор при църквата "Свети Ни
колай български" в София 
изпълни редица родолюбиви
песни. След това в двора на Александър Младенов, автор , , ,,
църквата, пред някогашното «а няколко книги за Босилег- НаГраДИ И ПрИЗНаНИЯ На ЗМввВИТв ДвТСКИ ИГОИ 
килийно училище, ученици- радСКОТО краище, на учителя
те на Миланов изпълниха милан Миланов и на осмок- Я ____ // тт П{ГЯг/ЙЙИК Между лауреатите е и Другарче
и стихотворения, посветени Ните конкурси по литература Управителният съвет на юбилейните 50-и поредни "Змаеви детски игри",
на светите братя Кирил и Ме- в България Г к°ито ще се проведат от 5 до 10 юни в Сремска Каменица и Нови Сад, прись- Писателят Милорад

Иван Николов поелггмя АИ”агРади и признания. Геров до нашето из-
По повод празника КИЦ тел на Програмния съвет на Но™тел на Змаевото поетическо басгунче е писателят Милован Витезо- дателство изпрати 

г.„, .„„а . Националното т/тлт т сьветна вич, които ще открие игрите, т.е. наи-големия евопейски фестивал на литера- честитка, в която се
Босилеград и Националното КИЦ, оповести, че присъжда- турното творчество за деца. 1 Р казва- "На вашето
движение западни покрай- Нето на наградите за особени Лауреат на Голяма грамота на Змаевите детски игри е поетът ЛюбивоеРъ- издание ДРУГАРЧЕ 
нини" от София присъдиха заслуги в развитието на бъл- шумович, а на Грамота писателят и критик Йован Дунджин. честитя наградата
специални грамоти за особе- гарското просветно и култур- Наградени са писателката Гордана Тимотиевич, композиторът Ференц 
ни заслуги в развитието на но дело в Босилеградско в бъ- Кова?' детският вестник "Загратка", който излиза в Нови Сад на русинс
българската просвета и кул- деще ще стане традиция. шето^и^а?елство'пп И детскот° списание "Другарче":-:

Босилеградско на П.Л.Р. мзлателслзо, по повод 45-годишния му юбилеи.

В Градската галерия в Димитровград тази вечер от 19 часа ще бъде 
открита изложба под название "Картини за вертебрате" на димит
ровградския художник Мича Митич. Ще бъдат представени 30-ина 
негови творби - натюрморти, портрети и картини от цикъла му "Цве
тя".

Изложбата ще открие журналистката Зорица Милева. Това ще е 
10-ата самостоятелна изложба на димитровградския художник и 
4-ата му в Димитровград. Б. Д.

"Светьт е море"основно

Художникът Веселин Денков от Ниш ще участва в Международ
ния пленер живопис "Светът е мор

Пленерът ще се проведе от 5 до 15 юни в гр. Поморие. На худож- | 
ниците се осигуряват платна, рамки, откупки на картини, нощувки | 
и храна.

е".

Мъжкия църковен хор от София

тодий.

на Змаевите детски 
игри и юбилейния му 
празник - 45 години 
съществуване ”

ки
на на

тура
М. Т.
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90 години
от кървавия 15 май в Босилеградско (4)Българите приемат 

християнството Син но майко 

не <е явява, 

майка сина <и 

не познава!

♦Покръстването става през 866 г., българите прие
мат християнството от Константинопол. ♦Княз Бо- 
рис-Михаил изгражда в Плиска една от най-гранди
озните катедрали за времето си. Заедно със закри
тия двор така наречената Голяма базилика има дъл
жина от 99 м!

Следващите ханове укреп
ват още повече силата на Бъл
гария. Армията печели нови
победи над империята и раз
ширява границите със земи, 
населени с недоволни от ви
зантийската власт славянски 
племена. Владетелите и вис
шите аристократи добиват 
богатства както като военна

Мраморен кръст с расти
телна украса, IX - X в.

ду Източната и Запад
ната църква. Накрая *двама мъже и възрастна жена останали живи,
България отново се _ г
свързва с византийска- А°РИ и получили спасителен съвет, въпреки

че до този момент четниците убили всеки, ко-
плячка, така и като подаръци 
от чужди страни. Свидетел
ство за това е едно българско 
златно съкровище от IX в., 
съхранявано във Виена.

Съкровището от Над сент 
Миклош е открито още през 
XVIII в. на територията на 
бившата Австрийска импе
рия и на земи, притежавани в 
IX в. от България. Това е вла
детелски сервиз за пирове от 
23 златни съда с общо тегло 
10 кг. В колекцията се наблю-

та страна, но получава 
статут на автокефална гото срещнали? Как, защо? Затова, че в "извид- 
архиепископия. Княз ницата" бил и Васил (Васе) Стоянов Цветков
Борис-Михаил 
гражда в Плиска една 
от най-грандиозните 
катедрали за времето След престъплението в мейството си. После станал 
си. Заедно със закри- Долна Любата топлинките четник и се включил в четата 
тия двор така нарече- четници започнали да се гот- на Коста Печанац. А възрас- 

Голяма базилика вят 33 път към Босилеград и тната жена била неговата 
забелязали, че им липсват 2 майка!! Той я познал, но не й

И3‘ от долнолюбатската махала Гащевица, а въз
растната жена била неговата майка!?!

ната
има дължина от 99 м.
Мощни колони под- коня. Група четници побър- се казал, а тя не го познала по
държат величествен зали Да ™ търсят в Кози дол, ради дългата коса и брада!? 
покрив а наоколо се 110 там били посрещнати с Това си признал самият Васе, 
оформя огромен ма- няколко пушечни изстрела, когато след 1920 г. дошъл при 
пастир за първите Треперейки от страх, те се братята си Тодоракия и Иван 
християнски монаси, върнали тичешком в центъра в "Гащевица, а те ми разказаха 

Княз Борис I Кръстител (852 - 889). Катедралата е само на селота когато РазбРали за тази случка през април
Миниатюра от Учителското един от многобройни- какво се “У41“0' командири- г у,г г те решили кървавата експе-

евангелие, ли в. диция час по-скоро да тръгне река към Босилеград, четата
към Босилепзад, отдалечен 14 на Коста Печанац хванала 

от Д. Любата. Пред тръгва
не те формирали "извидни- така изцяло станала конна 
ца" от няколко четника и я рота. Близо до местността 
изпратили да върви напред Две реки - там, където Църно- 
за да им сигнализира за евен- щичка река се влива в Любат- 
туално присъствие на българ- ска река, четниците хванали 
ска войска или организирана няколко коня, включително и 
съпротива от местното насе- коня на кмета на община 
ление. На Две реки извидни- Църнощица. Придружен от 
ците срещнали 22-годишния 11 въоръжени селяни, кметът 
Йордан Василков от с. Цър- тръгнал по дирите на злосто- 
нощица, заклали го и взели рите. Към 5 часа след обед 

Когато набли- смелчаците наближили Бо- 
жили местността Манишино, силеград и видели... само 
срещнали двама мъже и една пламъци и дим. Веднага от- 
по-възрастна жена, разпита- крили огън срещу беснеещи- 
ли ги какво са видели в Боси- те четници и по този начин

дава влиянието на три зла
тарски школи - византийска
та, иранската и типично тюр- 
кската. Богатството на бъл
гарските боляри се вижда и 
от златните рангови колани.

Постепенно става ясно, че 
без приемането на християн-

1963 г.
Вървейки край Любатска

ството България не може да всички коне, които видяла икмпостигне истинско призна
ние в Европа. Всъщност ня
кои ханове вече са се покръс
тили. Това прави в Констан
тинопол през 635 г. самият 
Кубрат, а може би и неговият 
внук, синът на Аспарух, Тер
вел. Задължението и честта за
официалното християнизи
ране на страната обаче се па
да на Борис, взел новото
Михаил и канонизиран с него неговия кон.
по-късно за светец.

Хан Борис води неуспешни И 
войни с Византия и загубва Д

леград и на връщане, а след спасили от палеж поне ня- 
това им наредили да се изгу- колко къщи...

не хо- Четири часа преди това

V—'*”''С/

0^*1 ' бят в гората и никак да
дят по пътя, защото "по нас жадните за още мъст и пляч- 
идат много четници и че ви ка топлички четници прис- 
убият". Селяните не чакали тигнали в местността Водени- 
да им се каже това два пъти - ци, където Любатска и Ли- 

I ; територии. те храмове, построени от кия- за броени минути изчезнали синска река се вливат една в
/ЯШъ %■ Случват се и за-кръсгигел. и гората-закрилница. На Ма- друга. След кратката почивка

природни бед- Както и в Римската импе- цишипа долина извидницата четата се разделила на три
- рия при Юлиап Отстъпник, в срещнала селянина Арсеико части. Едната част минала на
- България има реакция про- от църнощичката махала Го- десния бряг на реката при

тив християнството. Още лема река, който яздел кон. Минчовите воденици и се от- 
през 866 г. 52 болярски рода Един от четниците хванал юз- правила край градините към 
са избити до крак за бунт сре- дите, съборил конника на зе- градчето. Втората част тръг- 
щу покръстването. А след мята, забил му нож в гърдите нала по пътя за гробищата, а 
доброволното оттегляне от и му взел коня. третата, най-голямата част от
престола па княз Борис-Ми- Но как се е случило двама- четата на Печанац продъл-

то което става хаил през 889 г. неговият нас- та мъже и възрастната жена жила към Босилеград напра- 
през 866 г. Бъл- ледник Владимир-Расате (889 да останат живи, дори и да во по шосето, 
гарите прие- - 893) реставрира езичеството. получат спасителен съвет, ко- Разстоянието от Воденици 
млт хпистияп- Князът-кръстител се завръща гато до този момент четници- до Босилеград е 1 км и след 
ството от Кон- от манастира и въвежда по- те убили всеки, когото срещ- като го изминали топлинките 

рядък. Той ослепява и отстра- иади? Затова, че в извидница- отмъстители, в градчето се с 
обаче пява от трона Владимир, пое- та бил и Васил (Васе) Стоянов разиграло едно от н - р^- 
обръ- тавяйки на мястото му дру- Цветков от долнолюбатската гичните събит 
Рим, гия си син, Симеон, когото махала Гащевица!?! На мла- история, 

потомците ще нарекат Вели- ди години той напуснал род
ното си село и се преселил в с.
Власииа, където се оженил и 
известно време живял

Покръстването на българите. Миниатюра от Манасисвата 
хроника, XIV в.

земетствия
ресепия и неп-

Ц лодородни го- 
, дини. Това до-

3 пълнителпо
- подтиква вла-

къмдетеля
покръстване-

стантииопол.
После
Борис се

- Следва - 
Александър Младенов

ща към
използвайки

ки.вече съществу
ващите проти
воречия меж-

Голямата базилика о Плиска, построена 
по времето на Княз 1/орис I

със се-- Продължава -
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Приятелска футболна срещаНФЗ - 27 кръг

Сръбска лига е все П0-блИ30"Младо<т" ■ "Велбъжд" 0:3
В рамките иа ознаменуването на 24 май - Св. св. Кирил и Методий, по иници- 

... „ ... _ „ _ „ атива на босилеградския КИЦ миналата седмица в Босилеград се изигра при-
ФК Балкански - ФК Лужница 2 :1 (1: 0) ятелска среща между "Младост" и "Велбъжд" от Кюстендил.

И без читирима титуляри Балкански спечели окръжното дерби. Въпреки че през по-голямата част от мача на 
Вече във 2 минута, след отлично подаваненаI Алексов, Ценич с парабо- "Пескара" валя дъжд, футболистите от двата отбо- ФК “Велбъжд” е отбор . 
личен удар порази вратаря на гостите. В 55 минута Зекович засече ра показаха добра игра. '"Велбъжд", който е член на традиция. От сформирането си през да - 
центриране на Нацков и отбеляза гол с глава. В 79 минута Селимович футболна група в България, се представи като лепната 1922 година до днес е отбелязал
регистрира почетното попадение за бабушничани. изключително силен отбор и напълно заслужено редица значителни успехи. През деветде-

Димитровград, 26 май 2007 г.СЦ Парк , зрители - около 800, ре- спечели с класическото 3:0. Особено впечатляваща сетте години отборът на два пъти завър- 
ФеР," БД.тица Тасич от Ниш (8). Жълти картони: Нацков от Балкан- игра гостите демонстрираха през второто полувре- ши па трето място в “А " група. Президен- 
ски„.!:,,Ь.е'шмови'), °Л лУжниЧа • _ „ _ ме, когато отбелязаха всичките три гола. Автор на тът на отбова Валепи Ненов казва, че в
Басов 7 5“мар"в 7 (1?щко^^&?7.5?РГюров 7.5, ЗеТвич \ ^гоГа третияшл отбеляза” ЛюбоГЛж^ “*™бъжд?> разполага с изключи-
Алектв7 5ГИтнпи- Мппанппмч А 1Тенич7 Младенов, а третия гол отоеляза /нооомир пачев, тСлно талантливи млади футболисти и се

ФК "Лужница": Боич 7, Милунович 6, Филипов 6.5, Ракич 6.5, Йоцич К°След'края на срещата футбалисгит^гГръковод- падява' през следващия сезон отборът 
6, Симонович 7, Пейчич 7 (Петрович -), Златанович 7, Адамович 6.5 СТ1!0Т0 н.-1'Велбъжд" положиха цветя преЦ.амет- ще Се класиРа в А гРУпа•
(Милойкович 6), Селимович 7 и Иеремиев 6.5.

Играч на срещата: Глигориевич от "Балкански".
В следващия кръг на 3 юни "Балкански" гостува на "Омладинац" в 

Малошище. Мачът ще започне в 17 часа.

с изключителна

ника на Васил Левски, а другаруването с босилег- 
радските футболисти продължиха в хотел "Дукат", 
където в чест на гостите ФК "Младост" организира 
вечеря.

Валери Ненов, президент на "Велбъжд", предло
жи на домакините наскоро да изиграят реванш в 
Кюстендил и покани босилеградския отбор през 
лятото да дойде на седемдневен лагер в базите на 
"Велбъжд" в Кюстендил.

В мача срещу "Велбъжд" "Младост" игра в състав: 
Г. Величкович, Й. Глигоров, М. Николич, И. Васи- 

жц лев, Д. Димитров, Б. Арсич, Б. Воинович, М. Стани- 
мирович, Д. Стошич, Л. Динов и В. Владимиров. 
През второто полувреме играха и: Н. Талески, Б. 
Чипев, С. Стойков, М. Георгиев, С. Дамнянович, В. 
Тасич и М. Николич.

"Велбъжд" започна срещата в следния състав: Н. Ге- 
«Д оргиев, Р. Петров, И. Стоянов, Д. Йорданов, И. Ко- 

лев, К. Мицов, Л. Богданов, И. Николов, Г. Биджев, 
анов 5 (Бо *&■'•*** И. Максимов и Д. Младенов. През второто полувре-
Дончев 6 и Футболистите и ръководството на 'Ъелбгясд” ' 

пред паметника на Левски в Ьосилеград

Пиротска окръжна лига

Пет дупки в мрежата 

на желюшани
"Напредък" - "Желюша" 5 : 0 (2:0)

Извор, 26.05.2007 г., зрители 50, съдия Душан Нонич от Пирот (6). 
Голмайстори: 3. Велкович в 22, 62 и 89 минута, Радованович в 45 и Се
лимович в 58 мин. Жълти картони: Петрович, Кръстич и Гагич от 
"Напредък", Николов, Дончев и Гогов от ^Желюша". Червен картон: 

Напредък" и Димитров от "Желюша".
"Желюша": Стоицев 6, Димитров 5, Миладинов 6, Стеф 

рисов 5), Крумов 5, Николов 5, Гигов 5, Гогов 6, Маринков 5,
Иванов 6.5.

Селимович от "

П.Л.Р.Отборът на "Напредък" наложи второто поражение на "Желю-
илаша”, която въпреки добрите резултати все още не си е осигур 

оцеляване в дивизията. За тежкото си поражение желюшани обвиня- 
ват съдиите, уж някои от головете били дадени от засади, а един от гОФД ш /А КРЪГ
пряк свободен удар преди съдийския знак. --------------------------*-------

В следващия кръг "Желюша" е домакин на "Младост" от Мали Су- .. 
водол. Мачът се играе утре от 17 часа. ** Младост" 5:0.П //Ябланица
Млади категории "Зелените" загубиха с 0:5 при 10 футболисти, понеже в 72 мину- Динов (от73 мин. С. Дамнянович) 

гостуването си на "Ябланица'' в та Даниел Стошич получи червен и Д. Стошич.
Медведжа в рамките на 27 кръг от картон. В следващия кръг на 3 юни (не-
тазгодишното първенство на "Ябланица": А. Станкович (от деля) "Младост' посреща "Ле- 
ЮФД. 64 мин. С. Станкович), М. Косгич, минд" от Лесковац.

Въпреки че домакините отидо- Марко Р. Иванович (от 75 мин. Н. В останалите мачове от 26 кръг 
ха на почивка с преднина от 1:0, Адемович), Г. Ачимович, А. Ди- са постигнати следните резулта- 
през втората част на мача боси- мич, Р. Боят, Марко Н. Иванович 
леградчани допуснаха чак 4 гола (от 46 мин. А. Радович), Д. Джор- 
в своята врата и неочаквано изжи- джевич, С. Джокич, Б. Джордже- "Леминд" 
вяха високо поражение. Голмай- вич, Р. Кнежевич. БСК - "Железничар" 2:1; "Злочу-
стори за отбора на "Ябланица" "Младост": Г. Величкович, М. дово" - "Слога" 2:0; "Манойлов- 
бяха: Бобан Джорджевич в 17, Ра- Васев, Марко Николич, Й. Глиго- це" - "Житораджа" 0:4; "Грачани- 
домир Кнежевич в 67 и 85 и Ста- ров, Й. Василев, Б. Арсич, Мило- ца" - "Бобище" 0:2 и "Пуста река" 
ное Джокич в 69 и 89 минута. рад Николич (от 46 мин. М. Ста- - "Радан" 2:3.

През последните двадесетина нимирович), В. Владимиров, Б. П.Л.Р.
минути от мача "Младост" игра с Воинович (от 78 мин. М. Йоич), Л.

Само победи
В рамките на първенството на Пиротска окръжна лига младежкият 

състав на "Балкански" на своето игрище срази съответния състав на
"Владимир Дуркович" от пиротското село Бериловац със 7:1-----
нерският състав на "Желюша*' се наложи над връстниците си от бело- 
паланското "Йединство" с 5 : 4.

В рамките на 27 кръг от първенството на ФС РИС - група юг за пио
нери и петлета, сътответните състави на "Балкански" не изиграха ма
човете с връстниците си от нишкия "Синджелич". Теренът бил непод
ходящ за игра, но домакините пропуснали да съобщят този факт на 
димитровградчани, така че били пропиляни ценни финансови сред
ства за пътуване. Съставите на "Балкански" със сигурност ще 
мачовете със служебния резултат.

ти:4. Пио- "Ястребац" - "Единство" 2:1; 
- "Радник Роса" 1:1;

спечелят
д. с.

Поправка
По повод Св. св. Кирил и Методий В миналия 

брой на 
“Братство” 
в текста 
“Втори меж
дународен 
митинг за 
млади отле
ти” е напра
вена грешка в 
подписа под 
снимката: 
вместо “нов 
медал за Иво 
Младенов”, 
трябва да пи
ше : “Иво 
Младенов, 
бивш евро
пейски първе-

Улични надбягвания в Босилеград
Над 300 лекоатлети от АК "Младост" -Босилег- (АК "Вожд), Мелита Джурова (АК "Балкан"), чев, Мирослав Младенов, 

рад, АК "Балкан" - Димитровград, АК "Дубочи- Александра Спасова; Бобан Рангелов, Милан VI клас (600 м): Кристина Йовановска, Миня 
ца" от Лесковац и АК "Вожд" отЯгодина участва- Ангелов, Милян Зарев. Джурджевич (АК "Вожд"), Анета Тодорова (АК
ха в състезанията по бягане, които за втора поред- V клас (600 м): Теодора Кръстева (АК "Балкан") "Балкан"); Душан Михайлович (АК "Дубочица"), 
на година се организират по повод Деня и на бъл- и Саня Крумова; Димитрие Пенев, Югослав Иван- Владимир Велков (АК "Балкан"), Марио Маринов 
гарската култура и просвета и на славян- (АК "Балкан").
ската писменост по централните улици в VII клас (600 м): Саня Станкович (АК
Босилеград. Организатор на проявата 
беше босилеградският клуб по лека атле
тика. Състезателите бяха разделени в 20 
групи в зависимост от възрастта и пола.

Резултатите:
Предучилищна възраст (150 м): 1.

Данило Стоименов, 2. Кирил Алексан
дров, 3. Неманя Савич.

I клас (300 м) -момичета: 1. Кристина 
Василова 2. Миляна Йовановска 3. Ради- 
ца Божилова; момчета: 1. Даниел Иванов 
2. Милян Андонов 3. Миланчо Василов.

II клас (300 м): 1. Кристина Стоянчова,
Десанка Костадинова, Даяна Ефтимова;
Александар Веселинов, Йован Иованов,
Борис Раденков.

III клас (400 м): Любинка Митова, Ли
ляна Стоева, Йелена^ Котева; Любиша 
Божилов, Небойша Йорданов, Милош 
Йорданов.

IV клас (400 м): Катарина Марянович,

Сара Младенова (АК "Балкан"); Милиян 
Гогев, Александър Стешич, Далибор Ни
колов.

VIII клас (800 м): Сандра Йорданова, 
Драгана Божилова, Ивана Стоянова; 
Александър Янкович (АК "Дубочица"), 
Денис Михалов, Асен Атанасов.

Гимназисти -1000 м: единствена учас
тничка беше Югослава Александрова; 
Милош Маркович (АК "Дубочица"), Не
маня Новакович (АК "Балкан"), Йвица 
Бойков.

Сениори - 1300 м: Йовица Дончов, 
Мартин Соколов, Мики Неделков.

и, връчи 
дали на по

не
ме
бедителите в 
скок на дъл
жина
Извиняваме 
се на чита
телите и на 
Младенов.

йа първите трима състезатели във 
групи бяха присъдени медали и 

грамоти. Й тази година спонсор на състе
занието беше Общинската скупщина в 
Босилеград.

всички

Редакцията

П.Л.Р.



мшитшт 111 юни 2007

Почина примариус д-р Никола Цветков Възпоменание: Иван Йеленкович 1949 - 2007

Раздаде себе си Неуморим 

културен радетелТрагичната вест, че на 26 рот. Носител е на Осмосептемврийска награ- 
аи т.г. престана да бие да и на общински признания за принос в 

сърцето на доктор Никола здравеопазването на град Димитровград.
Цветков опечали не само Съвместно с художника Слободан Соти-

■ич нпи ппмятвлм ” близките ров, д-р Никола Цветков е основоположник
му, но и приятели, познати, съграждани. Не- на КИЦ "Цариброд". С буден български дух 
действително отекна тази печална новина, за- той съдейства за укрепване и издигане'Та 
щото човекът-лекар, които на хиляди пъти е българското национално съзнание сред насе- 
спасявал човешки живот, не успя да спаси се- лението. Самото му присъствие тежи на мяс- 
бе си. Може би затуй, че се раздаваше щедро тото, както тежат и думите му, изказани на 
и всеотдайно. Неговата приемна беше не професионални съвещания и по други пово- 
само в здравните заведения, тя бе и вкъщи, на ^
улицата и навсякъде, кьдето го посрещаха с С достойнствата си на искрен, откровен от- СТВОТО си' ®°ето 
думите. Доктор Цветков, помагай!" Като говорен човек, с обичта си към родния край и ^Бабчш-

С безпРеделна отзивчивост хората му, приживе спечелва уважение на нишка „бшина 
и достъпност, с чувство на висока отговор- виден гражданин на своята среда. Многолюд- Щ '
ност, той изслушваше, даваше съвети и пред- ното погребално шествие до вечния му 
писваше лекарства. Защото за него това не говори не само за авторитета, с който се пол- 
бяха просто пациенти, а страдащи хора, на зваше, но е и своеобразно признание за всич- 
които трябва да се помогне. И той помагаше с ко, което е направил и дал на своя град. 
високите си специалистки знания и способ- След преселването в отвъдното на такъв чо- 
ности, но и с доброта, с топла човешка дума, век с огромна любляща душа остава празни- 
която възвръща волята, издига духа и буди .на, която се чувства до болка, 
вяра, че болестите могат да бъдат победени. Утехата идва от мисълта, че д-р Никола 
Такъв човек не може да умре! Цветков беше човек, който изживя един пъл-

Д-р Никола Цветков е роден на 9 юни 1932 ноценен живот и остави следа, която времето 
г. в царибродското село Смиловци. Завършва 
Царибродската гимназия, а след това Меди
цинския факултет в Скопие през 1958 година.
Веднага след дипломирането се завръща и 

. работи в Здравния дом в Димитровград. За
почва да специализира интерна медицина в 
Белград, а специализацията си завършва в 
София (чрез международна размяна) при 
проф. Георги Маждраков през 1969 г. Звание
то примариус получава през 1977 г. От 1962 
до 1977 г. е управител на Здравния дом в Ди
митровград, в чийто състав е и Стационарът 
(болницата). Той е един от инициаторите за 
построяване на Старческия дом в града и на 
амбулатории в редица села в общината. От 
1997 до 1998 работи в Здравния център в Пи-

На 29 май те- 
сърдечен 
прекрати 

житейския път 
на Иван Йеленко
вич от Нови Сад, 
който безмерно 
обичаше семей-

много идеи за нови 
творчески начина
ния в културата, но 
смъртта не се съоб
рази с неговата неиз
черпаема креатив- 
ност и ентусиазъм.

Иван Йеленкович

жък
удар А

п-',
■'<,х

‘V А'
ди. неуморно събираше 

помощи за родния
? ° I си край още от голя-
р 0 а мото

Щ през 1986 г. С особе
но удоволствие оси

гуряваше подаръци за деца-

наводнение
приятелите 
сътрудниците си 
в Пиротски окръг. След като 
отслужи 40-дневна панихида та, участващи на фестивала в 
на покойната си майка Сто- Любераджа. 
янка и се срещна с приятели
те си от Лужница и Пирот, рение на добротата, на непре- 
той се върна в Нови Сад, къде- съхващия ентусиазъм и твор- 
то във вторник го издебна ко- чески дух, на любовта към 
варната смърт.

Иван Йеленкович беше

истан

Иване, ти беше олицетво-

фесгииЪал и^елеЬизи^кой 
ейЬюлогикой филма

не може и няма да заличи. 
Вечна памет! вечен оптимист във всяка 

ситуация и голям добряк 
Стефан Николов към всички. Беше неотстъ

пен борец и като родител, 
и като приятел, и като тво
рец в няколко области. 
Сътрудничеше на голям 
брой всетници и списания 
("Вечернье новости" 
"Дневник", "Слобода",
"Братство", "Лу 
новине", "Уно", "Жисел", 
"Тежак", "Аграр" и др.), 
правеше аматьорски фил
ми, в които доминира ет
ническата култура на Луж- 
ница и Югоизточна Сър
бия. Удостоен е с многоб- 
ройни признания за твор
чески постижения в облас-

<±>ЕСТЕ<±>
Благодарност

Изразяваме дълбока благодарност към ле
карите и здравните работници на Стациона
ра, Здравния дом и на Медицинския център в 
Пирот.

Едновременно благодарим

Доделузе

ДИПЛОМУ
фшшу РИПКАЬЬЕ
ауШ.0ра ИВАНА ЦЕЛЕЖОВИЪА

у йроизЬоднл! шележовиъа

на всички род
нини, приятели и многобройни съграждани, 
които в тежките моменти споделиха с нас 
болката и тъгата и пряко или косвено изрази
ха съболезнованията си.

Опечаленото семейство Цветкови

жничке

Као зкачарюм осшЬареку ко}е добрия оси 
очуЬагьу кулшурне традици^с

КучеЪо,
ЛП.2Ж.Кръстословица 331

тта на културата. Не се 
сбъдна мечтата му да запише

Съставил: Драган Петров всички. Затова вечно ще жи
вееш в сърцата на твоите 

на филмова лента няколко близки, роднини, приятели и 
стари детски игри, с които се познати, в сърцата на всички 
забавляваха децата и младите

ВОДОРАВНО: 1. Река в 
Косово. 4. Вид гориво. 7. 
Военна част. 10. Движе
ние на пари. 12. Жените 
на мюсюлманин. 14. Жи-

хора, които високо оценяват 
от времето на неговото дет- добродетелите на истинския 
ство и ранна младост в Радо- хуманист, 
шевац, и по този начин да ги 
спаси от забрава. Имаше

Вечна памет!
Д. С.

лище на семейство от пче
ли. 15. Лидер. 16. Река в 
Австрия. 17. Модел руски 
самолети. 18. Мъжко име.

Последен привет на скъпия ми приятел и 
сътрудник

ИВАН ЙЕЛЕНКОВИЧ20. Ров, изкоп. 21. Политу
ра. 23. Град в България. 24.
Коралов остров. 25. Бъл
гарски гросмайстор. 27.
Участник
празненство. 29. Втората
нота. 30. Град в България. трическ0 съпротивление, (мн.ч.). 22. Леговища на
32. Специалист в областта 9 Изкуствен воден път. реки. 24. Древно племе,
на езикознанието. 35. На- ^ р във франция. 12. 26. Столицата на Китай,
род, преобладаващ в Най.ИЗВестният филмов 27. Женско име. 28. Голям
Близкия изток и Северна център в света. 13. Съ- воден поток. 31. Третата
Африка. 37. Кофар. 38. ВЪршено място за живот нота. 33. Кубче, употребя-
Град в Румъния. 39. Дър- (мит.). 15. Уреди за измер- ващо се при комар и раз- Тъжеипомеи
жава в Азия 40. Папска ване на количество израз- ни игри. 34 Обединени На 10 юии 2007 г се навършва една ГОДИНА от смър-
корона. 41. Дума за из- ХОдвана вода. 16. Иму- нации (съкр.). 36. Вечерна тта на нашата мила и незабравима майка, свекърва, баба и 
реждане на възможности. ществ0 19, Мярка за мощ- танцова забава. 38. Мярка прабаба 
ОТВЕСНО: 1. Питейно за- Ност. 20. Вид оръжие за земна площ. 
водение. 2. Който се або
нирал за списание, вес
тник и

От Часлав

сватбенов Иване,
винаги ще помним твоето благородство, 

твоя блян за по-добър и по-хубав живот, твое
то творчество и приятелство с нас.

Твоите приятели Чаки, Пея, Зоки, Моня, 
Форски, Бити, Чира, Саша, Вера, Йордан и

много други

СТАНКА ПЕТРОВА 
(1927-2006)
от с. Мяекоминци, Босилеградскоп.гтослоница 330 - Водоравно А̂..Т.

др. 3. Марка гер- 2 Номер 7. раКита. 13. Ал. 15. Болид. 17. Тодор. 18.

Кон (поет.). 6. Град в Бъл- Бой 36 халва. 37. Села. 38. "Ел". 39. Динар. 40. Тунис. 
гария. 8. Мярка за елек- 41 "Мираж". 43. Рикошет. 45. Сафари. 46. Апарат.

Скъпа майко, времето минава, 
обич към теб остава завинаги в сърцата ни. 
Благодарим ти за всичко. Почивай в мир!

Твоите: Рашко и Петър със семействата си

по нашата
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МанчинЖивот и митология шБоговете на Олимп | Куйне и готваче•\Т,
След като победил баща си Кронос, оковал хората. Образец, който превземат всички 

го във вериги и го хвърлил в мрачния Тартар, земни владетели.
Зевс се качил на светия Олимп и започнал да 
царува. Станал бог на всички богове и на богинята Темида, а за защита на правдата и 
всички хора. осуетяване на измамата - богинята Дике. Но

Там, високо на Олимп, където владее вечна пито Темида, пито Дике имат възможност да 
светлина и радостно лято, пируват боговете, наложат спазване на законите и да изкоренят 
Зевс седи на висок златен трон с цялото си ве- измамите, кражбите, рушвета... Всичко това е 
личие и гордост, които донасят съзнанието за под закрилата на Хермес, а той е син на вър- 
власт и всемогъщество. От едната страна са ховния бог Зевс.
съпругата му Хера и златокъдравият Аполон, Единичните съдби на хората са в ръцете на 
а от другата дъщерите му Атина и Афродита, мойрите, четирите сестри. Клато определя 
Тук е и богинята на мира Ейрена, както и бо- дължината на живота, Лахезис - кой с кого ще 
тинята на победата Нике, след това Хермес, живее, Атрапа записва съдбите, а Тюхе из- 

фест, Ерос и много други богове и богини, сипва от кози рог щастие и благоденствие на 
Дъщерята на Зевс Хеба и неговият люби- хората. Едип ден, летейки над едно балканско 

мец Ганимед поднасят на боговете амброзия царство, Тюхе изсипа щастие и благоден- 
и нектар. Прекрасни хорити и музи подслаж- ствие върху зданието, в което се поместват 
дат живота им с песни и танци. Боговете се парламентът и правителството. Оттогава де- 
любуват на леките им движения и на чудесна- путатите и министрите живеят като боговете 
та им красота. По време на пировете, които са на Олимп и от увисналите над страната чер- 
много весели, олимпийските богове решават ни облаци не виждат хората, 
всички дела и определят съдбата на света и

1Ь*-ж7 У дзадньи диш да ли че прокьипи. Ако 
край стану модерно да се ора- прокьипи и добре почне да 
ти за кикве ли не куйне и за кърчка, майсторията йе да му 
майсторе-готваче. Почеше и прибавиш неколко лъже, 
кньигьедаизлазе: те испанска, две-три интригье, дебеле из- 
те италианска, те вранцуска и мислице и йедну ужкьим гале
не знам ти киква йош куйна не- му изненаду. Пущиш и по-ната- 
ма. И свете за дебеле паре, а мо да кьипи и тьгай душиш на 
за унутра нема да ви разпраям, кво мирише. Ако видиш дека за 
сами си погледайте и попроче- твоюту манджу орате по дво-

йица и по тройица, гаре-доле 
Идем тека, зяпам от бутку на ти йе успеяла. Ама ако орате 

бутку, децата ми се поусми- на тълпе, вечимка с йедну ногу 
ваю, оти мисле дека гледам синаступил умайсторлъкат...” 
онея галете, а я да си призна- “Чекай бре побратиме, па то- 
йем и на живо не гьи гледам, ва и не йе толко тешко да за- 
Ама бео се заинатил да видим бъркаш...” 
че найдем ли нещо за цариб- “А нейе ни толко лъсно! Пос- 
родскуту куйну. Е, нема, па не- ле требе да знайеш и койе ме-

рудийе да туриш. Има меруди- 
Жалим се я на йеднога мойе- йе за сваку манджу, ама има и 

га приятеля (по оправдателне некойе нарочне, койе ретко се 
причине не му казуйем името, употребляваю, ама су много 
оти после да не му търни ти- йекстра. Оне расту нависоко и 
лат), а он: “Кико бре нема? Па колко от по-високо гьи дода- 
свака ижа ти йе куйна, може ли деш - толкова манджата йе 
ижа без куйну, а? Па после, по-саглам. Е, има и теквея койе 
свака канцелария ти йе куйна. расту на места коя не су за 
Ако нещо не прицвърчи и не орату, с ньи много предпазли- 
замирише отвътре, това и не во, оти може да доведу до об- 
йе права канцелария! А улице- ратан ефект!” 
те? Това су ти куйне та дър- “Па ти кико разпраяш, това

йе цел майсторлък!" - подва- 
А са слушай батка ти кико се чам га, та да ми открийе колаят 

прайи убава куйна. Най-нап- на тея работе. 
ред определиш за кога че за- “Майсторлък, я! Свака рабо- 
бъркуйеш, ял за комшию, ял за та си тражи майсторатога, па и 
некога големца или тека за го- готвеньето. Кашу да забъркаш 

едно с нея 43. да не създава проблеми 44. да е лему гьрпезу. После збираш йе най-лъсно: скараш две-три
материял, йербо без добър ма- комшикье и гьи пущиш. Оне че 
териял не може да излезне и разнесу кашуту из чаршиюту 
добра манджа. Осигуриш си док да трепнеш. Ама да се нап- 
тека неколко “Чул ли си?”, “Ама райи тешка манджа, не знам ти 
знайеш ли?", “Орати се...” и не- тамо с кво, що и за кога, е това 
кой си твой специалитет - и све може само ония що по цел дън 
това забъркаш и чекаш да ви- седу и мисле кому да запърже

чорбуту...”
“Значи, йедън вид оби, а?” 
“А не, они су ти Манчо, прави 

професионалисти.Това су ти
"Задоволил е треньора и затова сега "В тържествената ложа има много "Това е състезател от Сан Марино, ГОТВаче А категория. За СВ8 

играе. видни гости и държавници, начело с малка островска държава посред Атлан- приЛИКЬв И За СВе непрИЛИКЬе
"Какъв удар - разцепи въздуха на во- Дража Михаилович. тическия океан,

дород и кислород.
"Това беше по-голяма опасност за са

молетите "авакс", отколкото за вратаря 
Пандурович.

"Заради такива удари на Роберто

За спазване па законите Зевс е задължил

Хе тете...

Симеон Костов

ма!

За да имат хармоничен брак, мъжът и же
ната трябва да се ощастливяват взаимно.

За да ощастливи жена си, мъжът трябва
да й бъде:

1. приятел 2. психолог 3. любовник 4. брат 
5. баща 6. учител 7. възпитател 8. готвач 9. зи
дар 10. водопроводчик 11. механик 12. деко
ратор на интериора 13. стилист 14. сексолог 
15. гинеколог 16. закрилник 17. психиатър 
18. терапевт 19. дързък 20. организатор 21. 
добър баща 22. чист 23. симпатичен 24. атлет 
25. любезен 26. внимателен 27. кавалер 28. нкаю!
интелигентен 29. фантазьор 30. креативен 
31. сладък 32. влиятелен 33. разбирателен 34.
толерантен 35. предпазлив 36. амбициозен 
37. способен 38. храбър 39. решителен 40.
последователен 41. да умее да дава компли
менти и да обича да ги дава 42. да купува за-

много богат 45. да не е тежък 46. да не зяпа
други жени 47. да не е ревнив, но не и неза
интересован 48. да й дава свобода, но и да се 
грижи къде е 49. да не забравя датите и го- 
дишнинте от брачната история 50. да бъде 
любезен към майка й.

А как жената може да ощастливи мъжа?
1. да донесе храна и бира 2. да се съблече!

Проблясъци на спортните репортери
они умею тека да га сготве, та

"Продадени са 30 000 зрители... още дълго, дълго няма да угасне. СВвС ДЗ ТИ Се ЗаВИЙе...
"Йоканович до Стойкович, Стойко- АобросавГаич “А С КВО ПОСТИЗаЮ ТОВа. _ ^

вич до Стойкович... "Тя бе победителка на амстердамския “Е, МЛОГО СакаШ Да ЗНаиеШ.
"Този съдия е известен по това, че раз- аеродром. Цма пабОТв КОЙе Св Нв казуЮ.

КЗРита копката34346"0 АРУЖеСТВ° ^ дава каРтони като новогодишни конфе- "Беше 9:9, сега е 13:9 и вече е брон- никвесу НИ ОТ куде ИДУ И ОТ ку-

по-специялне и не су за просте

Владян Спюякович "Те доказаха, че югославското небе

Звонко Михайловски Мияойко Пантич Аушко Корач
"Отлична интервенция на Люковчан! "Уважаеми зрители, добър вечер в те- "Сега Попов има преднина почти

Не знам защо се радват германците? Ах, зи ранни утринни часове. колкото цялата дължина на басейна и МаНДЖе..."
да, па това е гол! "На Европейското първенство по американецът може да спечели златото “БоееЙ ПОМИСЛИ СИ Я, па ТИЯ

I“’—“ ЯЖЙЯК
тели, Камер)чг не е в същата група с 
Швейцария..."

Погледнете тези 
ли се смеят, когато нищо не е сериозно?!

Божидар Аюркович РИбрОДСКЬвТе Куйне!”"Американските баскетболисти са ви
соки два и повече метра. ШнЧ‘
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Издава: Издателство "Братство" 
Кей 29 декември, 8. 

Е-поща: пшЬ@тейттз.пе*


