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Цена 20 дин.Вестник на българите в Сърбия Щият]ши
IОфициална визита 

на президента на 
САЩ Джордж Буш в 
България

Президентът на Сърбия Борис Тадич:

Цип км «шок 

д (поям мнимо аКлючовата
вен диалог Белград 
и Прищина могат 
да намерят прием- 

ЩЩ ливо решение, кое- 
****' то да донесе благо-

Като европейска 
демократична 

страна, Сърбия има 
пълното легитимно 
право с политичес
ки и мирни сред
ства, въз основа на ц

е"поверие
Птрезндентът на САЩ 

Джордж Буш направи офн- ^ 
цпално посещение в Бълга- •** 
рия на 10 н 11 юни по покана
на българския държавен гла- на американски президент тъп през 1999 година в София, 
ва. Това е второто посещение след визитата на Бил Клин- - (На стр. 4)

■ШЛ I

% \ действие и па сър
бите, и на космет- 
ските албанци.

"Най-влиятел
ните страни трябва 
да имат предвид, 
че е необходимо 
решението за бъде
щия статут на Кос- 
мет да донесе бла- 

доколкото която и да било годенствие и на сърбите и на 
страна признае независимос- косметските албанци, както и 
тта на Косово и Метохия без на целия регион", оцени Та- 
решение ма Съвета за сшур- дич. 
пост на ООН", се казва в съоб
щение ма пресслужбата на хвърли каквато и да било

евентуална компенсация за 
Коментирайки изнесените отцепването на част от тери-

между11а родните 
правови норми, да 
защитава суверени
тета и териториал
ната си цялост.

"Президентът на 
Сърбия смята, че би 
било много вредно,

\Ш1шт
■ .4*

Сурдулица с депутат в Скупщината на Сърбия

Славолюб Стайкович 

е народен представител Президентът па Сърбия от

държавния глава.
* Стайкович преизбран за председател на ОО на ДС

В Скупщината на Сърбия е тията. трябва да
потвърден депутатският .чан- За председател на Общин- се отрази
дат на Славолюб Стайкович, ския отбор на ДС в Сурдули- и на мес-
председател на Общинския ца бе преизбран Славолюб тно ниво,
отбор на партията и ръково- Стайкович, който подчерта, при което
дител на КпаиГ 1п5и1айоп. То- че резултатите, които Демок- е необходимо да се уважават
ва заяви членът на ИО па ДС ратическата партия отчете на различията, като основна
и координатор за Пчииски и януарските
Ябланншки окръг Слободан избори, обвързват членовете развитие па 
Коцич, който присъства на към засилена активност, тъй плурализъм у пас. 
редовното годишно събрание като партията е поела голяма 
на Общинския отбор на пар- отговорност в страната. Това

през последните няколко дин торпята на страната.
-------------------------- "Сигурен съм, че която истановища па администраци

ята на САЩ, че Косово и Ме- да било друга държава в света 
тохия трябва да е независи- по същия начин би защита- 
мо, Тадич подчерта, че Сър- вала собствения си суверени- 
бия е против такова станови- тет, териториалната си ця- 
ще и искрено настоява за ком- лост и своето достойнство", 
промисмо решение относно подчерта Тадич и поръча, че 
бъдещия статут на КнМ, кое- "Сърбия никога няма да се 
то да е приемливо и за двете откаже от Косово и Метохия,

както и от европейското си

парламентарни предпоставка за успешното
политическия

страни.
Държавният глава смята, бъдеще".Д.М./В.С.Б че с откровен и конструктп-

Заночна изграждането 

на църквата “Свети 

Георги” в Долно Тлъмино

Днес е рожден ден на “Братство”

С надежда за нов 

попътен вятър
13 центъра па Долно Тлъмино, 

па мястото пл параклиса, минала- дравуучтаяв1
та седмица започна строежът на '&| Ш ъ> 
новата църква "Све ти Георги", с |ук Д ~ РД
което на практика започна реали- .йдЖИиМг. ;Лг« 
зацията па идеята па местното на
селение да си построи прашела- ; 
вен храм в селото. 13 присъствие на ? 
местни жители и ма представите- I 
ли па общинското ръководство Г 
Врапският владика Пахомийе за- 8 
едно с протоерей-ставрофора Пе- г 
рица Митич от Владичим хап и * 
оосилеградския свещеник Отец |
Михайло освети основния камък 8

пък предлагаше определена си- ■ 
1урносг. Една ли може да се на-

Съвпадение е, ме 2149-ият ни 
брой излиза точно на 15 юни - 
дата, на която преди 48 години дяваме на сериозни приходи от

реклама, тьй като малко хора у 
нас са готови да спонсорират

изпод печатарските преси изле
зе първият брой на вестник 
"Братство". Случайността ни об- културата и информирането. А 
вързва да споменем рождения пощенските разноски безраз- 
си ден. Тъй като до полувеков- борио растат, дори бяха иадми- 
ния ни юбилей има още две го- нали цената на един екземпляр, 
дини, равносметките - хвалби и Тъй като безкрайното прота- 

куди оставяме за 2009 година. кане поражда нови неизвеситос- 
Рожления си ден издателска- ти, тези дни бяха предприети

крачки ствърдото оое- 
щание, че през следващите ед- 
на-две седмици работата ще бъ- 

Йзмина почти една година де завършена и от ИС може да се 
агкакто Скупщината на Сърбия надяваме на нов попътен вягьр в 
анулира Закона за основаването платната си. 
на "Братство", като препоръча I одими наред се готвим да 
задълженията й да поеме Маци- строим нова сграда на Издател- 
оналният съвет. Хората от Съве- ството. От години градски, оо- 
та веднага проявиха готовност щински и не знам си какви дру- 
да ни станат нови основатели, но ги от говорни мъже в Ниш ни 
неизвестността във връзка с фи- обещават да решим основния 
нансиранего накара и нас, и тях въпрос - мястото, па което е се
дя изчакаме бюджета на страна- та/ината ми барака. И все още е 
та. Макар и временен, той все висящ. В.Погаси

110

началнита ни къща посреща изправена 
пред няколко сериозни неизвес- 
I пости.

и мястото, па косми ще се строи ,• 
църквата. След юпа владиката | 
положи основния камък, а кметът ?
Владимир Захариев и Горан Пет- 
ков, член па Съвета па Враиската « 
епархия, сложиха пърлите допа- Владиката Пахомис слага основния камък 
ти бетон в основата.

Това е първата църква, която през последните стотина години е започнала да сс с | с 
(На стр. 5)Босилоградско.



в ц&нтъра па ваим-ани&то
15 юни 2007

Босилеградска община и “Гердап” осем Шефът на дирекция “Консулски отношения” в Българското
министерство на външните работи Иван Сираковгодини спорят за рента

Безплатните визи 

до 2010 годинаВодата ваша, 

печалбата наша!? туристически * Има идея, която перио- 
Министерството дично се коментира - граж- 

предприема доста сери- даните от български про- 
озии мерки в помощ на изход да бъдат освободени 

сдужби от визи. Реалистично ли е 
това?

актвния
сезон.*Вещо лице смята, че основният дълг на елек- 

тропроизводителите към общината за перио
да 1996-2002 година възлиза 3 570 675 динара, консулските
към които трябва да се добави и полагаемата чрез въвеждане на един
се лихва модул за обработване на - Не, тъй като това проти-

г. л тт молбите за визи. Този воречи на регламентите на
В Търговския съд в Леско- - Не искаме нищо повече се предоставя на Европейския съюз за недифе-

вац вече осем години се води от онова, което ни се полага туристическите фирми и ренцираност на гражданите
обХнГ^ БСВлаа1Нските "а” ™"е » * Г-н Сираков, как рабо- -а става по-бт!рз^ ма- на еднаРдържава. тСесг „е мо-

водоцентрали те "Гердап" изводство на електроенергия тят новите български шинната оораоотка. Значи жем па етнически принцип
за рентата от водите които от Затов^те сме лгХш мкой консулски служби в Сърбия гел"° Ще се облекчи режи- да разделим гржаданите на 
за рентата от водите, които от затова не сме съгласни някои Македония'? мът през следващата година, една държава. Разбира се
Лисинското се вливат във да се обогатява с нашата вода, “МакеОония когато с двете държави под- държавата (България) по
Власинското езеро и задвиж- постоянно подчертава кме- - Консулските и диплома- пищем с б/та за мес. др^г „ачи„ „ с други средства
ват турбините на четирите тът на Босилеградска община “ките ни представител- тния пригра]1ичен трафик. В може да оказва помощи под- 
Власински водоцентрали. Владимир Захариев и пояс- ства в Сърбия и Македония са 30|1ата Кме^ду 30 и 'кило. креПа на бългаския етнос
Оощината изисква от произ- нява, че те не търсят да им се много натоварени. Имаме метра от двете страни на гра- * Колко воеме България мо
водителите на електроенер- дава 51 на сто от рентата. - доста ограничен кадрови ре- ^ се об/ек_ Тераси позволи даиздава
гия да и платят 8,2 милиона Гердап има разходи при сурс, за да можем да отклик- чениусиовияиапреминаване безплатни визи за Сърбия 
динара рента за водите, които прехвърлянето на водата от нем на все по-нарастващото иа грапицта въз основа на ня- „ Македония?
те ползвали от 1996 до 2002 Лисинското във Власинското число на желаещите да полу- ^ или визови сти. “™“*а
година. Вещото лице Живо- езеро и затова не е трудно да чат визи. Справяме се с ог- кери, ко^то ще се „здават за
рад Джелич от Лесковац смя- се изчислят тези разходи и да ромно напрежение на съста- ржр.1,рп1.п .... ___ вори между ьг. и страните от
та, че основният дълг на елек- се уточни нашата част от рен- ва, работи се от сутрин до къс- ницата ‘ ” Западните Балкани, които
тропроизводителите към об- тата, убеден е кметът. но вечер. В помощ на консул- ' „ „ включват Сърбия и Македо-
щината възлиза на 3 570 675 , , . ските служби, в които средно ' пол/со от тези Низи 0 пия, за облекчаване на визо-
динара, към които трябва да НеефИКаСНОСТ работят по трима души, сега Сърбия и Македония са из-
се добави и полагаемата се Защо се бави приключва- изпращаме по още двама. В ,а е^и с ЦелрУРизъм и 
лихва. нето на делото никой не иска Македония откачалото на го- ол 0 с Чел изнес.

да предполага. Мнозина са дината досега са издадени 
убедени, че главните "винов- над 27 700 визи, а в Сърбия -

Производителите на елек- ници" за това са страните в към 23 200. Средно месечно се останалите са оизнес и частни 2010 година) да запази оез-
издават между 3000 и 5000 ви- посещения. В Македония са платии визи за гражданите 
зи във всяка една мисия. Раз- издадени 11 000 визи за орга- на тези две държави, 
бира се, този процент ще ско- низиран и неорганизиран ту- 
чи драстично с началото на ризъм.

вия режим и за въвеждане на 
една единна такса от 35 евро 
за всички видове визи. Бълга- 

- В Сърбия има издадени рия си извоюва правото до 
около 8000 визи за туризъм, влизането в Шенген (2009 -Различни аршини

троенергия имаха различни 
аршини към Сурдулишка,
Босилеградска и Църнотрав- 
ска общини. Докато на Сур- ресурсите за производство на

електроенергия, и печалбата се 
разпределя от произведеното ко
личество енергия: на Сурдулиш
ка община 50,7 на сто от рен
тата, на Босилеградска - 37 
процента, понеже водата от 
Лисинското езеро се “бута’> с 

трава започнаха да се отчитат помпи и се увеличават разходи- 
едва през 2004 година. Затова те, а останалото на Цьрна
ппрлстявмтрлтл ня Кпгмлрг- трава. Миналата година в бюд- представители на ьосилег жета „а Босилеградска община
радска оощина преди осем от ре 
години заведоха дело срещу 641 д\
"Гердап" и поискаха за пери
ода от 1996 до 2002 година да 
й бъдат платени 8,2 милиона 
динара. В това отношение бо- 
силеградчани изискваха да се 
прилагат законопредписани- 
ята и водната печалба да се

През последните няколко години 
Власинските водоцентрали при
лагат Закона за ползването на Т. Петров

дулица редовно издължаваха 
рентата, на Босилеград за
почнаха да я плащат и след 
това с години "забравиха" за
дължението си, а към Църна

Руснаци се готвят да открият мина в Караманица

В шахтите до края на месеца?
* Министерството за рударство е разрешило на "Боеилег- 
рад-метали" да оспособи някогашните шахти в мината 
"Подвирове". За концесия ще се решава допълнително

Представители на Босилег
радска община и на фирмата 
"Босилеград-метали", фор
мирана от фирмите "Интер- 
связ" и "Валтри" от Москва, 
не се отказват от плановете си 
за откриване на мина в с. Ка
раманица. Министерството
за рударство и енергетика, ко- нето на разрешеното от ми- 
ето миналата година на боси- нистерството количество ру- 
леградското предприятие бе- да.

нтата са постъпили 1 440
инара.

нем в мината до края на месе
ца, оповести Бойович, който е 
често в Караманица и когото 
там заварихме с двама пред
ставители на "Георудинг" от 
Углевик, Република Сръбска, 
която фирма била заинтере
сована да съдейства в копае

те и в ко
ито да 
бъде об
заведен 
стол за

спора, които дълго време 
"премервали силите", но не 
са малко и онези, които са 
убедени, че и съдиите в Тър
говския съд са могли да бъдат 
много по-ефикасни. В това 
отношение не може да се

хранене, 
както и 
два пар- В. Бойович 
цел а,

разпределя според количес
твото на водите, които се вли
ват във Власинското езеро, а 
не както изискваха сурдули- 
чани - тя да се разпределя въз 
основа иа площите под вода.
Босилеградчани не бяха съг
ласни с това, защото над 51 на _
сто от водите във Власинското силеградска община може да

разчита на към 10 милиона

предположи и кога съдът ще 
постанови присъда.

Икономически специалис
ти смятат, че доколкото той ше разрешило Да извърши

геоложки проучвания в Кара-

обектикъдето да построим 
за експлозив, за работилница 
и за други технически съо- 
ръжния, Електроразпредели
телното подсилва мрежата...

От Бойович узнаваме, че 
"Босилег-

Директорът на новофор- 
мираната 
фирма пояснява и какво още 
е предприето за целта. - Уси
лено се готвим и създаваме 
технически условия: в Боси
леград обзавеждаме делови 
помещения за управлението 
на мината, в Караманица взех 
под наем три къщи, в които 
да живеят част от работници-

босилеградскаприеме становището и пре
ценката на вещото лице, Бо- мани«а' пРеДи Десетина дни

му разрешило да оспособи 
някогашните щахти в закри
тата преди четири десетиле
тия мина "Подвирове" и да 
извърши техноложки проуч
вания на оловно-цинковите

посредством 
рад-метали" руснаците 
вят главен проект за открива
не на мината и били готови да 

около 52 милиона

езеро идват от Босилеград- 
ско.

гот-динара.
В.Божилов

вложат 
щатски долара, колкото са не
обходими за откриване на 
мината и за работа през пър
вите две години.

- Сърбия е заинтересована
за инвеститори от Русия и се 
надяваме сръбското прави
телство да ни даде концесия 
за експлоатиране на олов
но-цинковите руди. Досегаш
ните потвърдени запаси на 
тези руди в Караманица въз
лизат на около 10 275 500 тона
и само те, без допълнителн 
проучвания и находища, 
достатъчни за 25 до 30-годИ 
на експлоатация, убеден е Ь 
йович. ' вь'

На 29 юни в Скопие залежи, като за целта изко
пае 1000 тона руда.

Василие Бойович, пред
ставител на руската фирма 
"Интерсвяз" и директор на 
"Босилеград-метали", който 
преди 37 години работил ка
то техник в "Подвирове", а в 
"Благодат" в Крива фея бил и 
технически директор, пояс
нява, че това подразбира "ра
ботници и механизация да 
влезнат в мината и да изкопа
ят 1000 тона руда, която сетне 
да бъде преработена в някоя 
от флотациите в страната, 
евентуално в чужбина".

- Очакваме с механизация 
и с 30-40 работници да

Нова среща на 

босилеградчани
Кметът на Босилеградска об
щина Владимир Захариев, за 
когото Бойович подчертава, че 
им е главната връзка с Минис
терството за рударство и 
енергетика, изтъква: - Все по
вече съм убеден, че след всич
кото направено досега и пред
стоящото пробно производ
ство, мината ще бъде откри
та. А, колкото по-рано стане 
това, толкова по-добре ще е за 
икономически изостаналата 
пи община: не само, че през 
първите две години работа ще 
могат да получат около 200 
души, но ще й остава и част 
от рентата за ползване на 
рудното богатство.

Дружеството на босилеград- цата на Македония 
чани в македонската столица гости членовете на фолклорния 
насрочи нова земляческа среща ансамбъл към Центъра за култу- 
за 29 юни в ресторан "Кале" в ра в Босилеград са подготвили 
Скопие. богата програма от народни

По традиция на срещата са песни, танци и сценично изпъл- 
поканени кметът на Босилеград нение на народни обичаи от 
Владимир Захариев и видни об- родния край. 
ществено-политически дейци и На срещата се очаква да при- 
културни радетели в общината, светват и представители на бъл- 
представители на КИЦ и на Ма- гарските дипломатическо-кон- 
тицата на българите в Сърбия. сулски представителства в Ско- 

За сънародниците си в стголи- пие.

и техните

В.С.Б.
влез-
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Бележка По повод Световния ден на околната среда (2)

Скупщината 

(не) е кръчма
Западна Стара планина 

като изкушение и съдба
Когато на публично място някой се държи неприлично, 

излиза шумно когато си иска, нашият народ му казва: "Ти да не си в 
кръчма, ое?"

. За някои отборници в Общинската скупщина в Димитровград 
напоследък заседателната зала като че ли бе кафене — влизаха и из
лизаха когато си искаха, да пушат цигари или по физиологически 
причини, но май и когато не им харесваше това, което се дискути
раше. Поради това няколко пъти се наложи зам.-председателят на 
скупщината да проверява дали има кворум и не само да проверява, 
но и да моли отоорниците пред вратата да влезнат вътре, за да мо
же да продължи заседанието. Дори бяха необходими и две паузи...

Заседанията на скупщината от основаването си пряко предава 
ТВ Цариброд, така че гражданите могат да следят кой техен ^пред
ставител се разхожда от време на време докато те траят. Ог 29 от
борници обикновено присъстват двадесетина, а в гласуването учас
тват 13 -17 души, дори и когато всичките са в залата. Въпрос е защо 
не гласуват, ако вече са в залата? Те дори не се определят и като въз
държани. Като че ли са - въздух!?

Наближават нови местни избори и гласоподавателите би тряб
вало да помислят добре кого предлагат и кому дават своя глас, за 
да ги представлява в местния парламент. Защото скупщината 
пак не е кръчма! ' д у

влиза и Недоизказаностите по от- род), на същите места конста- разява същината на създаде- 
ношение на методологичната тира толкоз единични стъбла ното положение, 
антиномия за жизнената сре- смърч на височина над 40-50 Следователно, с пълно съз- 
да не представляват пречка да метра. Подир следващите два- нание за съдбовното значение 
се продължи, и то все по-уско- десет години (1978), обикаляй- на проекта "Западна Стара 
рено преработване на при- ки посочените локалитети, планина" за поминъка и ико- 
родния мир. И Западният Мишич и др. са слисани от номическия подем на Цариб- 
Балкан не е пощаден от агре- бързината и обема на отрица- родско, незабавно би трябва- 
сия. През 1951 година бел- телните влияния върху мес- ло да се влезе в кръга на инсти- 
градският ботаник Олег Гре- тната вегетация, вината за ко- туциите, които конкретизи- 
беншчиков отбелязва същес- ито е на Лесничейското сто- рат плановете и донасят ре- 
твуването на пояс импресив- панство в Пирот.

смърчови гори на Копрен, Ако толкова драстични 
Кървави бари и Арбинье, пое- промени на природния амби- външен подтик. Цариброд не 
ледни девствени лесове от то- ент са предизвикани за три де- смее да играе второстепенна 
зи вид в Сърбия. Само пет го- сетилетия (1950-1980) от един роля в разработка на идеите и 
дини по-късно (1956) Алексан- причинител - пиротското лес- да позволи някой евентуално 
дър Гигов, сътрудник на Еко- ничейство, каква ли деваста- да му отнеме правото да раз-

шения. Да се тръгне със самос
тоятелни инициативи безни

псе
логическия институт в Бел- ция ще сполети Западна Ста- полага със собствени ресурси, 
град (по потекло от Цариб- ра планина, когато се реали- Защо, да кажем, Цариброд

зират предстоящи- не пристъпи към образуване 
те, невиждани по за- на собствен консултативен съ- 

гуристичес- вет, съставен от проверениШофьорите и кондукторите на “Бленда” като повод

Как спрях да отбягвам рейсовете
мах,
ко-благоустройстве- учени с европейски престиж 
ни проекти? Бог не- от Белград и София, които ве
ка да е на помощ на че години наред изследват За- 
планината! падна Стара планина. Те са

сръб-Преди години рейсовата линия десен жест. Кон ду кто рът Деян Джор- или "музиката", която пускат Обаче...Обаче, 
между Димитровград и Пирот под- джевич на спирката в село Бело поле водачите на рейсовете. Да пъту- колкото и сурово да ско-български естествоизпи- 
държаше автотранспортната фирма получи от един пътник пликче с 2-3 ваш далече и да слушач такова 
АТП от Пирот. Фирмата междувре- килограма ягоди. Дали ставаше дума нещо е иаправо ужас. Може би 
менно рухна, но се появиха други за поръчка, дали белополецът бе не- затова винаги съм предпочитал 
превозвачи - "Бленда", "Йеремич" и гов роднина не ми бе ясно, но в край- влаковете. Но преди няколко 
др. Всички са съгласни, че превозва- на сметка това за приказката и не е дни в рейс на "Бленда", 
нето в

членове на смесен

отеква, за ламенти и тателен колегии - между тъх е 
самарянство няма и професор д-р Божидар Чур- 
място. Цялата еку- чич, стар засвидетелстван 
мена - Западна Ста- приятел на нашия край - и ве- 
ра планина не е из- роятно с охота би оказали по- 
ключение - по сили- мощ компетентните структу-

пъту-
момента е безупречно. Похва- най-важното. Джорждевич почерпи ващ от Белград за Димитров- 

ли се отправят особено към "Бленда", с ягоди първо едно младо момиче, ко- град, се случи нещо, което "из- ^ ^
Откакто тази фирма превзе посоче- ето седеше отпред в рейса, след това лекува комплекса ми" от рей- те на еволюционно- ри в цариородската оощина
ната линия, както и останалите ли- се поогледа и започна да идва от път- совете. Шофьорите бяха ди- то и историческото да изградят най-качествена
нин на територията на Димитров- ник до пътник. Почерпи сягоди всич- митровградчани-СашаВасови развитие на приро- визия на горновисочкия учас- 
градска община, случаи рейсовете да ките седем-осем пътници. Впечатля- Мариян Славов. Бяха пуснали дата и цивилизация- тък Западен Балкан, 
закъснеят едва ли някога са регистри- ващо! Едно време имаше кондукторп музика тихичко, дори едвам се та - е обречена на Смятаме, че и Национал-
рани. Отношението към пътниците е нахалници, които вдигаха и ръка да чуваше. А музиката подбрана - преработка зарад ният съвет е длъжен по-дейно
крайно коректно. Понякога дори и бият. попрок балади и други антоло- уГОда на човешкия да се ангажира в начинанията
приятелско. В подкрепа на тази кон- Приказка втора - Слушал съм, че в гпчески песни от сксюгослав- род Поговорката за благоустройство на Запад-
статация са и следните примери: западните страни е строго определе- ските пространства. !7Не можеш [, да На Стара пан и на

Приказка първа -В събота в следо- но каква музика и с какъв тон може да Всеки си има право на вкус и и да пъш- К (Следва)
бедните часове в рейса, който от Ди- се пуска в рейсовете, трамваите и тро- в музиката, но някои неща /">> ' '
митровград тръгна към Пирот, се слу- леите. Вероятно е така. Много пъти просто се подразбират. нсш; („пяма яре,
чи свободно можем да го наречем чу- съм настръхвал от силната музика Б. Д. и паРе- ) съвсем от- С. Крумин

К&:Партията на българите в Сърбия (ПБС) по повод статиите във “Вечернье новости”

Невежество и примитивизтьм нията па България преди да я прие
ме. А ние, тъй като живеем в Сърбия, 

изтъква, че всяка година се провежда пожелаваме на страната успешно ин- 
апкета, с която родителите деклари- тегриране в ЕС, защото това е съде
рат па кой език желаят да се провеж- щето и па нашите деца.

Журналистката пък не се въздържа 
ратичеи акт, няма що! Анкетата е да подчертае, че "трите български ор- 
перфидоп и добре обмислен акт па ганизации, щедро финансирани от 
политическо насилие, натиск и пси- България", не са вкарали нито един 
хологическо въздействие как да се съветник в общинския парламент, ка- 
гласува. то към политическите организации

Захариев много обича по махлеп- причислява и КИЦ - Босилеград. Каз- 
ско-примитивеп начин да надниква в ва се, че в босидеградските села се ку- 
съседската кухня, като прибавя поли- пуват гласове за чаша-две ракия, а ор- 
гически подправки със стипчив или гапизацпите с "български" атрибут 
лютив привкус: "В България е всичко дори не са се опитали да почерпятня- 
по-скъпо, заплатите са по-ниски, ав- кого, което никак не пасва с "щедрото 
тептичпите българи купуват в Сър- им финансираме от България", 
бия храма, цигари, алкохол, Сърбия е В заключение ще кажем, че посоче- 
по-развита от България, в нейните ните две статии, освен че приличат на 
погранични райони цари тотална бе- прословутите памфлети от 90-те го- 
да и пр." Според царибродския опит дини на XX век, целят по-нататъшно 
повечето от тези твърдения са абсур- разединение на малцинството и по
дми. Пазаруваше се в МЕТРО па вишаване па напрежението. А еснаф- 
по-писки цепи, имаше задръствания ската ревност във връзка с "пререж- 
от паши граждани по магазините, дането" на България, която е "по-не- 
сръбският език преобладаваше сред развита от Сърбия" говори за певе- 
потребигелите... И пее ли наглост от жеството на босилеградския кмет и за 
страна иа г-н Захариев да иска от Бъл- примитивизма на вестника, конто 
гария всичко, а да има едно иадмеп- публикува статии, затормозващи 
по, унизително и пренебрежително пошепнята между двете страни, се 
отношение към "майка си 7! казва в съобщението на 11БС, подпи-

Европейският съюз има екзактпи само от председателя Драголюб Но- 
критерии за приемането па членове п тев. 
е отчел много премислено постмже-

Във "Вечернъе новости" от 2 и 4 
юни 2007 г. бяха тиражирани статии
те "Живеят по-добре от комшиите" и 
"Порултаджии за собствения си 
джоб"' на Дияна Дими тровска, която, 
вярваме, цитира изявленията па кме
та на Босилеград Владимир Захариев 
и на представителите 
политически и неправителствени ор
ганизации, но дебело ги подчертава 
със свои изводи, хармонизирани с 
предубеденото становище по въпро
са за правата па българското малцин
ство в Сърбия.

Още в началото на първата статия 
Д. Димитровска пише: "Българи от 
старо време, както би казал Иван Ва
зов, един от пай-уважаваните българ
ски писатели." Бихме казали - пока
зателен пример за литератур/ю-исто- 
рическа некомпетентност. Автор па 
колоритната битова повест "Българи 
от сгаро време" е Любен Каравелов, 
радетел за балканска федерация. Ува
жаема Димитровска, за да пишете 
компетентно за една среда, трябва да 
се подготвите добре и тогава няма да 
ви се случи такъв професионален 
бламаж.

А сега да се спрем па доводите 
босилеградския кмет Владимир Заха
риев. Като изтъква, че основен проб
лем на Босилеградска община е бед

ността, а паралелно с това заявява, че 
България е по-бедпа страна от Сър
бия, с по-писък стандарт и обезлюде- 

крайграпичпи села, без да при
вежда статистически данни и оценки

той

да обучението па децата им. Демок-пи

па компетентни институции, 
тръби и хленчи за придобиване 
Българско гражданство па кандидат
стващите от малцинството без оглед 

па ЕС. След като заявя

ла
па тамошните

па регламента 
ва, че през последните 3 години пра
вителството па Сърбия е заделило за 
Босилеград 5 милиона евро,

че това е повече о гколкото
кметът

признава, 
през последните 20 години!? Захари
ев изтъква, че Босилеградско има 
най-богати находища па фосфати в 
свста(!), че има залежи па цинк, мед и 
благородни метали (злато). Питаме 
(се) защо досега не са привлечени 
международни 
сплоатация иа същите? Не знаем как
ва е ситуацията с миграцията па насе- 

места в Бо-

ипвестиции за ек-

лепието от пограничните 
силеградско - кметът казва, че там ня- 

село без 100(!?) души, по в Ца- 
рибродско тя е тревожна: Сливница 4 
души, Прача 0, Верзар 2, I рапа 3, Во
лев дол 4, по 10 души в Брайковци, 
Врабча, Било, Петачинци, Бачово, 
Ггъскашия...

мало
от

ца

По въпроса за обучението на бъл
гарски език в училищата Захариев
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Ключовото ри е "повериеII Отбелязана е 120-годишнината на село 
" Вардарски джерам

Среща на роднини 

от три държави(От стр. I)

Официалната визита на 115 
президента започна с цере
мония по посрещане на пло
щад "Св. Александър Нев
ски". Двамата президенти и 
техните делегации проведоха 
среща в Администрацията на 
Президента, след която в 
Археологическия музей да
доха съвместна пресконфе
ренция.

Президентът Джордж Буш 
се срещна с министър-пред
седателя на България Сергей 
Станишев.

По-късно президентът Ге
орги Първанов и госпожа 
Зорка Първанова бяха дома
кини на официален обяд, да
ван в чест на Джордж Буш и 
неговата съпруга Лора в 
Слънчевата зала на Нацио
налния исторически музей.

"Опитвам се да намеря 
ключовите думи, които ха
рактеризират тази визита, и 
се спирам на три. Първата е 
"Доверие". Това каза прези
дентът Първанов в речта си, 
преди да предложи тост на 
обяда в НИМ.

"Второто, около което се 
обединяваме, е, че отношени
ята ни се отличават с предска- 
зуемост и последователност, 
заяви държавният глава. "На 
трето място бих казал, че от
ношенията ни имат ново ка
чество не само защото сме 
членове на НАТО, но ново ка
чество, което е изградено и 
изпитано в редица предизви
кателства в двустранните от
ношения и в мисиите, в които 
участваме заедно", каза пре
зидентът. Според него, ако 
предишните визити на вис
ши представители на щат
ските институции у нас са би
ли преди всичко знакови, 
"днешното посещение освен 
това има конкретен работен 
характер".

Първанов изрази надежда, 
че визитата на Буш ще бъде 
знак към американските ин
веститори и гражданите на 
САЩ, че в лицето на Бълга
рия имат стабилен, предска-

Българското село Вардарски народни песни и танци, като 
джерам в община Бяла Слати- представиха богатото култур. 
па с създадено преди 120 годи- но наследство, бита и обичаите 

Негови основатели са ба- на банатските българи. В сьб0- 
патски българи - палчаии, из- та на 26 май концерт изнесе из- 
бягали през Дунава при нахлу- весгната българска фолкпеви- 
вапето па турските завоевател и ца Камелия, а след светата ми-
и отзовали се на призива на са, отслужена в храма "Св. Йо- 
България да се завърнат в ро- сиф", се игра приятелска фут- 
дината след освобождението болна среща между отборите 
па страната от турското роб- на Вардарски джерам и Старо 
ство. На този призив са от- Бесеново. 
кликпали най-много ссмей- Освен представители ма об- 
ства от Ивапово (недалеч от ластта Монтана, на тържества- 
град Папчево), Скореновац, та по случай 120-годишнината 
Старо Бесеново (Румъния) и ог основаването на селото при- 
други български села във Вой- светваха и кметът па община 
водица и румънската часг на Бяла Слатина, селският кмет в

Вардарски джерам и други 
Юбилеят на селото беше от- гости от Сърбия и Румъния.

пи.

зуем и солиден партньор, а се разбере, че визовата поли- Банат, 
страната ни е добро място за тика трябва да се промени. И 
инвестиции. "Вярвам, че яс- аз съм дълбоко затри 
ното политическо послание и българските сестри", 
изразената воля на президен- още Буш. 
та Буш за премахване на огра
ниченията във визовия ре- глава участва в кръгла маса с 2 
жим ще бъдат чути от Кон- български и чуждестранни > 
треса и американските инсти- студенти от Американския К 
туции като цяло", каза Пър- университет в България.

рамките на дамската I 
"Поздравявам ви с прие- програма Зорка Първанова и I 

мането ви в Европейския съ- Лора Буш откриха американ- с
юз... Гордеем се, че членуваме ски детски кът в Столичната |______
в НАТО с вас. България е це- библиотека, след което при- !
мен съюзник за всички нас", състваха на презентация на 
каза Буш, предлагайки тост обекти, финансирани от ||ЗВ1щ5т 
за президента Първанов. Той Програмата за микрокреди- ЧдзНВз* 
благодари за "съветите на ли- тиране 115ТО1. 
дерите ви за Косово". "Това са В Министерството на здра- белязан с редица мероприя- Представянето на фолкло- 
важни съвети и аз ги прие- веопазването госпожа Първа- тия, провели се от 25 до 28 май. рпетите на КХД "Иваново 
мам сериозно. Косово трябва нова и госпожа Буш участва- Ф0/1КЛ°ристи от Вардарски 1868 в България финансово 
да е независимо. И аз благо- ха в кръгла маса по въпросите джерам, както и членове на подкрепиха Химическата про- 
даря за съвета как най-добре за превенция и контрол на кУАТУРИО~хУДожествените дру- мишленост в Панчево и мес-
да постигнем това. Дадох ^а ХЛОПНИ. иГо^сГа концер™ от ™аТа °°7°тс^П°Засиян

жеп за 
каза

Американският държавен

Вванов.

Утре в София се открива

Международен автомобилен салон
Над 400 автомобила и около Експо центъра. За пръв път на дат представени автомобили на дили и много подаръци за посе-

50 мотоциклета ще бъдат пред- него ще бъдат представени и "Я1уар", през вторите три дни - тителите, като най-големиятще
ставени тази година на Между- осем фирми за яхти, както и "Висман" и през последните бъде един автомобил. Всеки по-
народния автомобилен салон прототип на произведения в три - "Мерцедес". По думите на сетил изложението може да по-
"София 2007". Това каза пред България автомобил. По време Жеглов тази година ще се възоб- 
Агенция "Фокус" управителят на 
на "Експо тим" ООД

пълни талон, с който да участва
изложението всеки, който нови и една забравена тради- в томбола за голямата награда. 

Ивайло пожелае ще може да изпробва и ция, а именно отново ще бъдат Човекът, който бъде изтеглен, 
Жеглов. Седемнайсетото изда- 16 автомобила. Организаторите показани няколко ретро авто- ще има право да си избере меж- 
ние на изложението ще се про- са предвидили и ВИП-зона, в мобила. ду няколко автомобила,
веде от 16 до 24 юни в Интер която през първите 3 дни ще бъ- Организаторите са предви-

шж:Интересно

Цариброд” във Варна
Много цариородчани по- име получава през 1888 г. част от търговците са армен- 

сещават гр. Варна на Черно след Сръбско-българската ци, бежанци от град Кайсери 
море. Но едва ли някой знае, война. ох Мада Азия, дошли през ,
че във Варна има улица, коя- След Освобождението Вар- 1896 г.
то носи старото име на Ди- на позагубва ориенталския Забележителна сграда на ш 
митровград-Цариброд. си вид. Тогава все още същес- ул. "Цариброд" бил двуетаж- |

Преди Освобождението твува турска махала" в ние- ният хотел "България". Тази | 
ул. Цармород била една от ката част на града. Дълга и отдавна несъществуваща пое- 1 
наи-дългите във Варна. Краят разкривена, ул. "Цариброд" тройка е с хубав за времето I 
й откъм брега на р. Девня се се разпростирала от днешна- си ресторант и кафене, а при- 
наричал Табахана , където тауд. Преслав" до ул. "Алек- тежавал и отделен хан за 
се щавили и обработвали ко- сандър Дякович". По нея се дошлите с каруци селяни На 
жи. След прокарването на ка- разминавали трудно дори мястото на сегашната гра- рс 
пада, който свързвал Варнен- две коли, но в работилниците динка на ул. "Цар Симеон" и Ш 
ското езеро с морето, тази по пея кипял напрегнат сто- ул. "Цариброд" се намирал Ш 
река престанала да съществу- папски живот. Пъстър бил Беглишки хамбар една со I 
ва. При временното руско уп- букетът от занаятчии:_ обу- дидна постройка, която пом-
равдение (1878-1879 г.) уд. щарство, калпаджийство, нят по-възрастните варнен- веи материал, който и след ул. "Цариброд" - тя е в 
"Цариород носи името абаджииство, сарачество, ци. Това може би вековно зда- събарянето изглеждал като лежмтелната и богата исто- 
"Пловдивска . Днешното си бъчварство и др. По-голяма ние е било построено от дър- иов- Скрита за окото па не- рия.

познаващите я е красотата ма

1
ЩЯ

Ш:,7; ат*?
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забе-

А.Т-От Интернет-
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Анкета сред абитуриентите:
иникъде след средното оор

След завършването на средното си образование зрелостни
ците се намират на един изключително важен за тях кръсто
път - трябва да изберат своята жизнена насока. Тези дни ня
кои от босилеградските абитуриенти попитахме какви са 
им плановете:

(От стр. 1) гашните църкви, но и да се 
Идеята за изграждането на цТр0ЯТ Н0ВИ' п°Дчертавам, че

църквата задвижиха местни- 0бшинтРпя ^ едииствената 
те жители миналата година, територията на
когато избраха петчленен = раНСКа епархия'
Църковен съвет, който да ор 5™™ ™ е включила сред- Шмт
гагц.зира и координира дей- гашните и зараждане на' '- “Е «ггг; Кг:
на съвета са Винко Христов - /олио Тлъмипо да приключи *"/""« « Се
Гед™-ПреяДСеАаТе% Ми_ много скоро и заедно с пра- Ф™ * 
л Р касиер, и Зайко вославните братя от Бълга- Ниш. Още от 
Деспотов и Зоран Станков - рИЯ да се оберем тук и да я мажа мечтая 
членове. осветим". да стана яе-

"?РеД "Р°еКТа' 33 И3~ Поздравявайки присъства- карка и да лс- 
Р ^нето на църквата, чия- щ,1Те па тържеството по по- кувам хора- 

™ ?сРХ"°^ В ОСНОВаТа е вод началото на строежа на та, което за
около 4о квадратни метра и е църквата кметът Владимир мен предстае- 
висока 3,6 метра, са необходн- Захариев изтъкна: "Това е ис- Р 
ми около 10 хиляди евро. В ТОрпческн момент за жите- вишеио Иаяс- 
акцията по наоиране на сред- Л1^е на Долно Тлъмино и „а 
ства, която се провежда и се- ця,1аТа община и нека строе
ва, са съорани към 150 хиляди жът на тази черква бъде една

&
г

Мая Йорданова - Желанието ми е да следвам икономика в някой от 
и| университетите в България или в Ниш. Определих се за икономика- 
рД та, понеже смятам, че с тази професия ще мога по-лесно да си намеря 

РНиЯ Ра^ота- Надявам се на кандидат-студентския изпит да постигна до
бър резултат и да успея да се запиша.

Владииа Владимиров - От малък обичам спорта и имам огромно же
лание да се запиша във факу.
та съм футболист на ФК “Младост ”, а планирам да продължа кари
ерата си в някой по-силен отбор в България.

която в
РР

постите.

физкултура в София. В момен-лтета по

Мирослав Рангелов - Възнамерявам да запиша английска филология в 
Софийския университет. Отличник съм и най-голям интерес изпит
вам към езиците, особено към английския. В бъдеще себе си виждам ка
то преводач или преподавател по английски език.

лява нещо въз-

но сам, че 
кандидат-сту
дентския из
пит няма да 
бъде лесен и 
затова вече 
няколко месе
ца преподава
тели от на
шата гимна
зия ми пома
гат да се под- 
готовя въз
можно по-доб-

Василие Нветков - Понеже от всички предмети най-много обичам ма
тематиката, бих искал да стана преподавател по математика. Въп
реки че сам пълен отличник и носител на Вукова грамота, сериозно се 
готвя за кандидат-студеюнския изпит.

Нлизабета Цекова - Бих желала да следвам педагогика в София или в 
Благоевград, понеже смятам, че са ми по-близо до Босилеград, а ще 
имам и осигурена квартира в студентско общежитие. Усърдно се готвя 

* за кандидат-студенския изпит и се надявам, че резултатът няма да 
" изостане. Алтернатива на педагогиката ще ми бъде психологията.

ре.
П.Л.Р.

Щз Продължава реализацията на НИП
т® Предимство на пътищата

* В програмата са включени всички местни общности и в тях се реша
ват различни комунални проблеми

Владимир Захариев и Гвран Петков слагат трепя бетон в основата

искра, едно начало за постро
яване на още нови храмове и 
за възобновяване на сегашпи-

динара, а местното население 
на доброволни начала подси
гури чакъл, камъни, дъски и 
друг необходим строителен 
материал, изтъква Милан 
Любенов.

В акцията се включи и об
щината, която подсигури ке
ремидите за покрива па цър
квата и безплатно предостави 
всичките необходими разре
шения за началото па строе
жа, а предостави и машината 
на Дирекцията за строителни 
пощи, която изкопа основите 
на храма.

След освещаването па ос
новния камък владиката Па- 
хомие между другото каза: 
"За съжаление през втората 
половина па 20 век в Сърбия, 
България и във всички оста
нали краища, където живеят 
православни християни, хра
мовете не се поддържаха и 
след гюе,ме започнаха да рух
ват. Трябваше да се вложи 
много труд хората отново да 
проявят интерес да защища
ват своите светини и да започ
нат да строят нови. 13 рамките 
на иранската епархия досега 
са ремонтирани около 80 па 
сто от църквите, а надявам се 
тази тенденция да продължи. 
Изказвам голяма благодар
ност към общинското ръко
водство, което полага усилия 
не само да се в ъзобновяват се-

Дирекцияга за строителни оспособим за движение. От 14 чнловци до Радичевци, а втора- 
площи и пътища в Босилеград май, когато започна реализа- та от язовира на Божишка река, 
настоява успешно да реализи- цията на програмата, с механи- през Босилеград до Изворгцгг- 

те. Планираме в ст,действие с ра проектите от програмата за зация, преди всичко с грейдера ца.
Министерството на вероиз- обществени работи, за които от па общината, досега почистих- - Вадата през Райчиловци е 
поведапията на Република Националната инвестиционна ме една част от тях, а планира- почистена и сега ремонтираме 
Сърбия до края па тази годи- програма в Сърбия на конкурс ме до 13 август, когато тя трябва критичните места. Малко 
на на територията па общи- са й отпуснати 5 360 000 динара, да приключи, да ремонтираме по-специфичен е проблемът с 
пата да възобновим 14 цър- Директорът па дирекцията и останалите, оповести Апосто- така наречената централна ва-

Страшко Апостолов казва, че в лов и поясни, че полагат уси- да, от която голям брой босн- 
програмата са включени всич- лия да почистят гробищата в леградчани напояват градини и 
ки местни общност и в община- селата, някои от които са обрас- ливади. Тя е с дъжина около 5

кви и да започнем изгражда
нето попе па една или две по
ви. За тази цел в тазгодишния
бюджет включихме 2 милио- та/в които се решават различни пали в гърпаци и храсталаци. км и започнахме да я санираме, 

д ' комунални проблеми. Все пак, Директорът пояснява, че в с. но настанаха проблеми в квар-
той, предимство се дава Райчиловци са почистени ко- тал Магурка, където някои хора 

ритата па няколко долини, две своеволно построили обекти 
от които ще бъдат бетонирани, или по друг начин "присвои-

се с тези

на динара и изготвихме про
екти за ремонт па храмовете, 
а същевременно поискахме 
ог министерството да пи от
пусне 9,8 милиона динара".

//.//./'.

казва
па проектите от полза па въз
можно повече граждани.

-Ма територията па община- и подчертава, че в програмата е ли трасето. Надявам 
та има около Й00 километра не- включено почистването на две хора да решим проблема, ако 
категоризирани път ища и цел- вади - едната от местността Во- се наложи и със съдействие на 
та ни ода ги прочистим ида ги депици, през Босилеград и Рай- инспекции, и вадата да прпе-

__ ;_________________________ тигне до Изворщица, казва
Апостолов и подчертава, че 
кметството и местното самоуп
равление настоявали "водата 
да тече гам където е текла" и от 
нея да имат полза възможно 
повече хора.

Засилва се гъбарската треска

Низки изкупни цени
В реализирането на програ

мата па обществените работи в 
общината са включени 135 ра
ботници от Трудовата борса. За 
три месеца, колкото ще трае ре
ализирането и, те ще получават 
заплата от средствата на НМП, 
а е регулирана и здравно-пен
сионната им осигуровка.

В момента повече гъби има въобще пе са доволни от из- чак, "Делта фунги" и други. Те 
около дъбовите гори в по-низ- куппите цепи. В момента за сега купуват само пресни гь- 

краища па общината, а един килограм пресни мана- би, а през август ще започнат 
опитните гъбари твърдят, че тарки изкупчиците предлагат да изкупуват и изсушени. Ма- 
доколкото продължат топло- по 100 динара, докато цената кар че все още пее определена 
то време и дъждовете ще има за килограм пресен пачи крак цената па изсушените гъби, 
гъби и в по-високите части, е 90 динара. изкупчиците предполагат, че
Въпреки че за разлика от ми- Покрай босилеградската тя ще бъде около 10 евро за 
палата година това лято има фирма ДОО "Ана" гъби мзку- килограм, 

гъби, гъбарите пуват "Иптерфуд 60" от Ца

ките

В.Б.
П.Л.Р.много повече
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“Седмица на културата” в рамките на сътрудничеството 
между Димитровград и Драгоман

Проект на “Грула 484” в тукашната 
гимназия

Богатство от История в куфара 

театър, музика, за бъдещето 

изложби други дреболийки, които асоци- 
рат за историята на родния им 

митровград реализира част от край, а с които биха искали да се 
проекта си под название "Куфар върви в бъдещето. Участниците в 
за бъдещето". 13 него се включиха проекта във всеки един от петте 
ученици и гимназиални учители посочени града ще имат за задача 
от местната гимназия и предста- през лятото да организират поне 
висели на тукашните културни три прояви. През октомври са 
ведомства и организации - Цен- запланувани срещи на всички 
гьра за култура, Народната биб- участници в проекта, 
лиотека ^Детко Пет ров", сокол- Неправителствената организа- 
ското дружество "Сокол". ция "Група 484" е основана през

Освен в Димитровград проекта 1995 г. от хора на изкуството от 
Белград, които не са се примиря
вали с тежката съдба на бежанци- 

Бела църква и Суботица. Основ- те, пристигали тук ог Хърватия и 
пата му цел е участниците в него Босна и Херцеговина. По идея на 
да проучават историята на своя известната белградска балерина 
край и да посочат хората, допри- Йелена Шантич организацията 
несли за неговото развитие. "Ку- тогава провела и първата си зада- 
фара" е метафора за бъдещето и в ча - помагане на 484 бежански се- 
него участниците в проекта ще мейства. 
сложат хартийки с пожелания и

Неправителствената организа- 
"Група 484" тези дни в Ди-ция•••

Утре и в неделя за седми път ще се проведе "Ни- 
шавски хоровод", в който ще участват фолклорни 
ансамбли от Сърбия, България и Румъния

се реализира в още пет града в 
Сьрбия - Кра!уевац, Ковачица,

Веселин Величков и . Iюооо , \обрева 
откриваш манифестацията

В понеделник в Димитров
град започна културното ме
роприятие "Седмица на кул ту
рата", което откриха кметовете 
на общините Димитровград и 
Драгоман Веселин Величков и 
Любов Добрева. Първата проя-

Б.Д.

Продължава реконструкцията на
ва, която димигровградчанн СКИя край на Димитровград- Вчера бяха организирани ГЛЗВНаТЗ УЛИЧЗ
видяха в рамките на мероприя- ска община. Спектакълът бе две изложби-на детски рисун- ------------------- '
гпето, ое театралното пред- ,«пълнен на шопски диалект кп (в Градската галерия) и на
ставление Д-р на театъра от членовете па местното КХД детски фотографии (в основ- 

рпсго огев . и театъра "Христо Ботев". мото училище). Автори на ри-
Във вторник бе изпълнено в сряда посеТиТелите раз- супките и фотографиите са де- Площадът в центъра на Димитровград получи почти окончателен

л л ~ т-т л- вид. Видим е шадраванът, готови са стълоите към Центъра за култура
гледаха експонатите в музеи- ца от Пиротски окръг и Со- и мястото за седене около шадравана, 
мата соирка към Народната фииска област. Изнесено бе и И уреждането на главната улица като че ли набира скорс 
библиотека "Детко Петров" и театралното представление вече писахме, част от нея е и отсечката от площада до ул. 'Ъ 
присъстваха на кукленото "Женско царство", което сьв- нов Циле", която вече е асфалтирана. Там в началото на седмицата на 

»\л тротоарите започнаха да слагат така наречения щампан оетон. Вече е
представление Медената местно подготвиха Димитров- 3^ършнен тротоарът от л>1вата отсечката до Гациното кафе-
питка , което съвместно под- градският театър и театърът не. По същия тротоар вече са поставени и канделабрите-нови сгьл- 
гогвиха детската градина от към Народното читалище бове за уличното осветление, които вече са поставени и на площада. 
Драгоман и детската градина "Драгоман". Както се вижда ще има по две осветителни тела на един стълб: едно го

за обичаите в Бурел- "Пчсличка" от Димитровград. Тази вечер "Седмицата на над платното, а другото над тротоара. А.Т.
културата" продължава с кон-
церт на Биляна Кръсгич и гру- В ЗК “СТОЧЗР” б ВС6 П0-Т6ЖК0 
пата "Бистик" в СЦ "Парк".
Утре и в неделя в "Парк" - а за 
седми път ще се проведе "Ни-
шавски хоровод", в който щс Търговският съд в Ниш тези ври или октомври. Дали фирмата 
участват фолклорни ансамбли Дни би трябвало да вземе реше- ще се продава като цяло или само 
от Сърбия, България и Румъ- ние 33 на™на' по който ще се някои нейни делови единици, ще 

' г : провежда фалитната процедура в зависи от интереса на купувачите,
мия. На откриването (утре от земеделската кооперация "Сго- Йованович е убеден, чс след 
20 часа) ще се представи и ду- чар" в Димитровград. Както из- разпродажбата на имуществото, 
хов оркестър от Сурдулица. тъкна синдикът Драгомир Иова- дълговете към всички поверители 

Двете общини - Драгоман и нович' в законовия срок никой от ще бъдат издължени. Имущес- 
~^с с поверителите не е изготвил прог- твото на "Сточар" се преценява 

рама за реорганизация на фир- на 400 милиона динара, докато 
мата, така че се очаква съдът да дълговете към поверителите въз

лизат на около 60-ина милиона

Тротоари и осветление
музикално-сценичното пред
ставление "Бурелски ритуа
ли" или, както още бе наречен 
от организаториете - "Ка се 
месечника насмейе". Авторът 

текста

ост. Както 
асил Ива

на
д 11 м итро в гра дч а н ката Ел иза- 
бета Георгиева. В него се при
помня

Полувисшето бизнес -училище от 
Блаце стана факултет___ Ще има пари за поверителите
В Димитровград 

има 100 места
С решения на Министерството на просветата полувисшето биз

нес училище от Блаце получи акреди гация за записване на студен
ти в първи курс и се превърна във виеше училище за специализи
рано следване със специалностите: данъци и митница, финанси и 
счетоводство, бизнес-информатика и мениджмент.

Училището има клон в Димитровград, в който в момента се учат 
около 300 студенти. В него досега са се дипломирали около 20-ина 
души. Завеждащ службата в клона Драган Манчев оповести, 
ще бъдат записани 100 нови студенти. Записването ще се проведе 
на 22, 23 и 24 юни. Желаещите да следват в клона на училището в 
Димитровград за повече информации могат да звънят па телефон 
010/360 990. - 1

Димитровград, съвместно реа
лизират проекта "Нашата
култура като транегранични предложи банкрут. Първите тър- 
приятели", който се финанси- гове за разпродажба на имущес- динара.

твото на кооперацията би трябва
ло да се организират през септем-

Б.Дра от ЕС. Б.Д.че сега

морЕкотуризмът - шанс на общината (4'Б.Д

Сега е нашият редПетиции и предложения
Без оглед ма незавидното икономическо положе- - всичко ценно, което имаме като наследство, да

ние на общината, С. Манов вижда екотуризма като изнесем на показ и да го популяризираме, 
ола! оприя I на възможност за преодоляване на изос- Естествено материална помощ отстрани е неоо-

общности<Г радинье, БачеммгДи- "ветГ^рГгра^ГеГо-

тнкя път от Димитровград до МО Градинье преценило, че само ш,е да чакаме със скръстени ръце; Р Гражданите „ погенниалните екоочботн.шя

гкзгжхягг ^жаяийаг
ната станция "Ивкови воденици" виха на Общинския съвет пети- зобчовяюне на слои кт ши ппевт? урага' въ" информация, без ясен път и без да се зная 
край Градинье, но не и по-ната- ция, с която настояват офпци™ екодомове Р превръщането им в кретните възможности, бързо ще се озовем в зад*

во Трифун Иванов по дъждовно нормална употреба. Не искаме да да застане на собствени крака- ' ‘ МОрално УвеРено екотуризма трябва да се обсъдят публично, без 
време минаването по неремонти- се асфалигира, а само да му се . ня мпття лед дали това ще бъде симпозиум, съвещание
рания участък от път/сьс сел- слож.Г наст.Глка сьс скалният- вой,Гата пРосто разговори, за да се излъчват и задачите 1.Я»
скостопанска механизация почти ломки и чукан камък, които мате- чии а юи п г партийни апарат- тищата на тяхното решаване. „„е-
е невъзможно. Хората често са риали имаме в селото в количес- нят положението- ' У 11 желаещи да ме- Впрочем стандартът на [ражданите е еди**’*,,
принудени да минават през сел- тво от 3000 мЗ", изтъква кметът на - г„ пият критерий за успешността и способност
^=д=ов^ ГР— ,д ~Ла=1ц”—!= Р—

Искат път

Ст. Никоя*
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Обещаващо начало на “Първата крачка...” По повод Деня на пощенските работници

Спазва <е динамиката Открита е нова 

поща в ОкруглицаМиналата седмица в Сур- ца, които през следващите

^0гд“Га„апроектасаизра“„даани
последващите за трансгра- чение, за да се подготвят за общината и особено в (или п п

сътрудничество сбъл- провеждане на конкретни ме- близо до ромските мах(алщ Де1ТаТоСГки?е сГжи' ™нГиошаТВъъ ВрРаГШ- 
гарската община Радомир. В роприятия, целещи повиша- Целта на проекта финанси- А % пощенските служи та на пощата във Враня Ми
откровена и братска атмосфе- ване на личната и колективна раи от Европейската агенция В СъРбия вРанската п°- нослава Янич. Тя добави, че в
ра е направена рекапитула- хигиена в ромските селища за реконструкция е да се ху- Щ3 0ТКРИ автоматизиран новооткрития пункт ще има 
ция на осъществените досега манизират условията за жи в Промая край Вла- двама работници - единият
и уточнени най-важните Договорено е младежките а,веене в локалните микоо^е- синского «еро. Пунктът се от които всеки делник ще ра- 
предстоящи задачи. самбли към КХД “Власина” и ли като гр /шппмтгп ^ пп намира в помещенията на боти на гишето, а другият ще

Обпта е оттенкятп чр пппр.- “Ром ” от Сурдулица да учас- КЯТО Се Д°пРМ11ася за по-
' Р теши е предстоящия Първи добряваие на здравеопазва-

тът се осъществява съгласно международен детски фести- мето на техните жители, 
утвърдената динамика. Уточ- вал на песни и танци, който Адекватни мерки са пред- 
нен е списъкът на 25 души от 29 юни ще се проведе в Ра- приети и в община Радомир, 
трудовата борса в Сурдули- ()омиР'_____________________ В.С.Б.

\ I а

нично

търговското предприятие разнася пратките по домове- 
звезда" от Сурдулица. те и два пъти в седмицата ще

През лятото на Тара

Дни на приятелството
проекта е Народната наят останалите с културните у,:В края на юли и в началото тел на 

на август на планинската кра- канцелария на президента на и други особености на своята уд- 
савица Тара ще се проведе републиката, а реализатор нация. Страната-приятел на Ц 
проект под название "Дни на неправителствената органи- проекта е Холандия, 
приятелството", в конто ще зация "Наша Сърбия". Целта За учениците ще бъде ор- 
участват и 20 ученици от VI и на проекта е общуване па де- ганизирана викторина за поз- 
VII клас на димитровградско- цата от различни национал- манията им за тази страна, 
то основно училище. В проек- ности и пропапгране на раз- Най-успешните ще получат 
та ще участват общо 160 деца бирателство и толерантност награди, които ще обезпечи 
от сръбска, българска, румън- между тях. Децата от една на- посолството на "страната на 
ска, албанска и други нацио- ционалност 
налности в Сърбия. Покрови- програми, с които ще запоз-

Аепутатъш Горан Стеванович изпрати писмо до миниспгьрката

На тържественото откри- бъде в помещенията на ста
ване присъстваха директо- рата поща във Власина рид. 
рът в сектора за поддържане Създадени са и възможности 
на пощенските съоръжения за т.нар. "бърза поща", която 
от Белград Зоран Джемало- в срок от само 24 часа след 
вич, директорът на пощата обаждане по телефона ще 

П във Враня Горан Станойко- достави на Власина пратките 
вич, сурдулишкият кмет Ста- от което и да било място в 
нислав Момчилович, предсе- страната, уточни Нинослава 

Със спектакъла "Байколня" в вете на сценично-музикалната представиха най-новата стихос- ,ате 1Ката на Общинската Янич
постановка на Игор Тасич члено- агенция "Сърма" от Сурдулица бири на поета^Саша Божош.ч от скупщина в Сурдулица Мая Пощенският пункт в Про-

прпказки". Митич и други представите- мая по символичен начин бе
- Вълшебно е наистина! На ре- ли на обществения и култур- открит от Горан Стеванович, 

дица детски фестивали, в телеви- ния живот в Сурдулица и народен депутат от Враня
предавания и но радиото Ябланишки окръг. ” (ДС), който изпрати писмо

С1.М гледал и слушал как се пеят _ ОТКрИването на автома- до министърката на телеко- мои стихотворения, но такова г " г
удивително нещо не съм виждал тичната телефонна централа муникациите и информати- 
досега!- заяви поетът Александър и пощенския пункт в Про- ката Александра Смилянич. 
Саша Божович, възхитен от та- мая, членовете на около 300 За адаптация на помеще- 
ланта на младите изпълнители и 
от постановката на Тасич. Той бе 
гост на Народната библиотека 
"Радое Доманоиич", инициатор и 
покровител на проекта.

подготвят лалетата'' в Белград.ще
Б.Д.

Промоция
//Като във вълшебните приказки

зионни

домакинства, които постоян- нието пощата е изразходва
но живеят тук и туристите ла 200 000 динара, 
край Власинското езеро по
лучават качествена връзка

Д-М-

Д-м.

На 30 юни 
в СтрезимировциПрез фотообектива .Бабушница В». . —

Пожар глътна 

две къщи
шиш от старо време Свиждане 

на границатаПоследната ковачница в Ди
митровград беше на Сокол, ба- 

ц щата I ю Йордан, който сега е соб
ственик па хотел "Амфора". 
Преди него ковачница имаше 
Йова Македончето, която носе- 

пеобикповено название - 
"Енциклопедиска радия".

Отскоро върху една недовър
шена къща паул. "Нишава" стои

За по-малко от един месец от пожари 
страдаха две къщи и Бабушнишки край. 
На 17 май в Звонци изгоря къщата на ма- 
геевчанина Славиша. Съседите разпра- 

I вят, че през нощта валял дъжд и гърмяло, 
I но едва ли гьрмотевицата е предизвикала 
| бедата, защото никой не чуд силен пукот.

Няколко дни по-късно в село Камбеле- 
: вац изгоряла къща/а и близките стопан

ски обекти на Ратко Грозданович. Носят 
се слухове, че пожарът е предизвикан от 

I гьрмшевица, от дотраяла електроинста
лация или бил нарочно предизвикан, но 
мито една от тези предпоставки не е пот
върдена официално.

I Потърпевшият Грозданович казва, че в 
зори го събудили съседи, но вече било 
късно. Щетите са огромни за тукашните 
условия - между 30 и 40 хиляди евро. 

Голяма загадка е как и двете произ- 
I шествия се случили призори!

Възстановеният миналата година гра
ничен събор в Стрезимировци на сръб
ско-българската граница този път ще се 
състои в събота на 29 юни.А

Ц ЧУКУНАЕДА ** С
т оь*-#>«ойнтпо>
УА- шит ШШ # виним ’шн опи •

димиш ,141ш| и
стч м г тм < ,т,.,нтш да ттт м дамш киМ! 
тм шии имм1 , 
тм пит ичвявид >

С влизането па България в Европей
ския съюз и възлагането на визовия ре
жим за гражданите на Сърбия съборът 
ма границата, който след петнадесетго
дишно прекъсване бе възстановен дани,

поз-

ше

щ фирмата (реклама): Ковачница 
■ ' Чукупдсда"! Но едва ли става

получава нов призвук, тъй като ще 
воли поне за един ден да се срещнат 
близки и роднини от двете страни 
границата.

Домакин на тазгодишната среща е об
щина Сурдулица, която подготвя разно
образна кул турно-художествена програ
ма, в която ще участвят известни естрад
ни изпълнители от двете страни.

падума за толкова възрастен ковач.
Между изписаните услуги, ко

ито ковачницата предлага, е и 
подкопаване па коне, което личи

.... -■?.

и от нарисуваната конска глава и 
подкова.

Ерлия работа, "Чукуидедо"!
!

В, С./У.д.с.
\

А.Г.
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■Я На 50-ите Змаеви детеки игри В библиотеката “Христо 
Ботев” в Босилеграда ' , •’ ‘ ■ Мфммчр т*• и
Книги за
най-редовните
читатели

Чмтку и
%)Ци

153Г
децата и остапали- 

сьтрудмици 
"Другарче'' е порас
нало голямо. "Ние с 
гордост казваме - 
Стана юнак! А с 

по-голяма 
'•[ гордост изтъкваме, 

че неговата мощ е в 
това, че е веседо и 
засмяно и че подава 
ръка па обич на де
цата ( този кридат 
народ, както по 
един повод каза тук 
па Игрите Любивое 
Ръшумович)...", из
тъкна Рангедов.

рамките па 
Игрите, се състоя и 
премиера на Анто
логията па бъд-

те

За шеста поредна гато читателите бя- 
година босидеград- ха 
ската

От 5 до 10 юни в гр. Нови 
Сад се проведоха юнските 
програми на Змаевите дет
ски игри, най-голямото кул
турно мероприятие у нас и в 
Европа, посветено на дет
ското и творчеството за де-

награждавани
през април - в рам- 

"Христо Ботев" през ките на акцията 
миналата

библиотека
още

седмица "Месец на читате-
паградиспоедна кни- лите", поради фи- 
га 16 иай-редовни чи- нансови 
татед и,
ученици от основното беше проведена със 
училище и гимназия- закъснение, 
та. Сред учениците от 
основното

причини 
предимно тази година акцията

ца.
Змаевите игри бяха 

открити на 5 юни в двора на 
родната къща на големия 
сръбски поет в Сремска Ка
меница. По тържествен на
чин с

Асен Михайлов, 
училище директор на ведо.м- 

са наградени: Олгица егвото, изтъкна, че 
Александрова, Адек- наградите са присъ- 
сандра Тасева, Ната- дени в знак па бдаго- 
дия Велинова, Йелена дарност за активно 
Петрович, Кристина сътрудничество 
Йовановска, Сандра между читателите и 
Йорданова и Лиля библиотеката и до- 
Тончева, а сред гимна- бави, че по този на- 
зистите Марина Сто- чин се цеди да се 
япова, Катица Найде- развива интерес кг,м 
нова, Емилия Тасева, книгата,
Йелена Владимирова, сред подрастващото 
Ивана Миланова и поколение. Той опо- 
Никица Христов. По вести, че с по една 
една книга е присъде- книга ще бъдат наг- 
на и на Перица Пенев, радени и най-редов- 
гимназиален учител ните читатели в под- 
по философия, както ведомствените биб- 
и на безработните лиотеки в Бистър, 
Славица Иванова и Горна Лисина и 
Йелена Стоименова. Долна Любата.
За разлика от пре
дишните години, ко-

кудтурно-художестве- 
на програма там бяха връче
ни тазгодишните призна
ния.

В
Редакторът Рангелов получава признанието

Голямата грамота на Зма
евите игри за вечни следи на гарските поетеси за
детството, добрина и трайно литературно дело бе деца "Бисери отронени", чийто издател е Регионална 
връчена на поета Любивое Ръшумович. Грамотата за библиотека "Сава Доброплодни" от гр. Сливен и коя- 
отдаденост на духа на детството получи Мован Дун- то е посветена на 50-годишния юбилей на Змаевите 
джин, критик от Нови Сад, а наградата за принос в детски игри. Антологията в залата на Градската биб- 
развитието на съвременния израз в детската ли- лиотека в Нови Сад представиха Игор Чипев, дирек- 
тература Гордана Тимотиевич, писателка отКралево. тор на Дирекция за книги и библиотеки към Минис- 

Наградата за принос в популяризирането на дет- терството на културата на България, Росица Петрова 
ската литература бе връчена на Ференц Ковач, компо- Василева, съставител на антологията, Душан Поп 
зитор от Нови Сад, и на редакциите на списанията Джурджев, директор на Змаеви детски игри, Мила 
Заградка", която 60 години излиза на русински език Басов, преводач на стиховете на сръбски език, Мили- 

в Нови Сад, и на списание "Другарче", което отбеляз- ца Матиевич, редактор на културни програми към 
ва 45 години от излизането си. Народната библиотека в гр. Лазаревац, и Денко Ран-

От името на редакцията на "Другарче" наградата гелов, редактор в Издателство "Братство", 
прие главният редактор Денко Рангелов, който в 
кратката си благодарствена реч каза, че с творбите на

особено

П.Л.Р.
Р-Д.

Страдания около македонския език
Десетки македонски граждани, които 

откриват българските си корени и вече 
свободно могат да изучават книжовен 
български език и да кандидатстват за 
българско гражданство, непрекъснато са 
обиждани в някои централни български 
медии с аргументи от времето на ЦК на 
БКП и Държавна сигурност.

Главните виновници
Митологизирането на въпроса около 

македонския книжовен език най-често 
разчита на невежество и е резултат на 
тенденциозно скриване пред обществе
ността у нас на исторически обстоятел- 

и фактори, единият от които се раз
бира от само себе си. Скоро ще се навър
шат повече от девет десетилетия, откакто 
Вардарска Македония е откъсната от 
България и се е развивала при съвсем 
други интензивни обществено-истори
чески условия.

В този процес след Втората световна 
война участва напористо и комуиистиче^ 
кият режим у нас. Веднага след антити- 
товската резолюция на Информбюро на 
ръководните върхушки на компартиите 
от сталинския блок през юни 1948 г., пар
тийно-държавните органи в България 
(които в началото стояха зад становище
то на Коминтерна за обособяване на ма
кедонска нация върху цялата територия 
на географската област Македония и на
саждаха македонския стандартен език и в 
Пиринска Македония) по съветски дик
тат рязко обърнаха гръб на югославска 
Македония и македонците. Те целенасо
чено започнаха да копаят все по-дълбока 
пропаст между населението от двете 
страни на границата, възползвайки се от 
интригите на титовия режим. По този 
начин в течение на няколко десетилетия 
след Втората световна война тази изола
ция създаваше най-благоприятни усло

вия за утвърждаване на стремежи към ви. 
национално и езиково обособяваме и без

паметната плоча на Мара Бунева в Ско
пие е акция не на "македонисти", а на 
"южио-сърбомани").

И когато през 1941 г. в Македония идва 
българската власт, тя заварва едно насе-

"Заедно със съществуването на отде- 
препятствено въздействие върху иденти- лен предмет "сръбски език" обучението 
тета на македонците отстрана на офици- във всички училища и на всички равни- 
ална Сърбия. С други думи, главните ви- ща се е провеждало на сръбски език. С 
новници за всичко това са комунистичес- налагането на сръбския език в училища- 
ките режими в България и бивша Югос- та в Македония са се създавали условия 
лавия и националистите, а не жителите за разпространение на сръбско нацио- 
на Македония!

ление, чиято интелигенция си служи с 
развален до такава степен български ли
тературен език, та не може да бъде из
ползвана пълноценно. Тогавашният бъл
гарски министър-председател проф. д-р 
Богдан Филов пише в своите дневници от 
1941 г.: "ученички от гимназията в Ско
пие не знаеха вече български. Ако сръб
ското владичество се беше продължило 
още 20-30 години, в градовете сигурно 
българският език щеше да изчезне, поне 
у интелигентната класа" (стр.322).

Налага се да довеждат от България чи- 
др., но трите години

иално съзнание у младото македонско 
население. Особено важно място в учи
лището е заемал и предметът история. 

Езикът на вардарското македонско на- Той фалшифицирал македонската 
селение и езикът в България са от една

Пораженията върху езика
исто

рия, като Македония се е представяла за 
езикова общност. Книжовният език на сръбска земя, освободена от Сърбия по 
вардарци, който преди това е бил общ с времето на Балканските войни" - 
нашия, се е откъснал принудително от кедонският учен Жарко Яневски в своя 
него още от 1913 г., когато Вардарска Ма- труд "Културно-просветната 
кедония е била причислена към Сърбия.

сочи ма-ства

политика
на Кралството на сърби, хървати и сло- 

А пък още след Берлинския конгрес през венци във Вардарска Македония от 1918 
1878 г. тази част от Македония осгава под до 1929 г." (Скопие, 1999), 

власт, без обаче да губи духов
ната си връзка с България. Но тъй или

новници, уч 
са безкрайно малък срок, за да се възста
нови българският език. И през 1945 г. ези
кът на македонците е почти в същото със
тояние, в каквото е бил преди войната - 
местен, примесен силно със сърбизми,с 
коренно променено произношение.

Именно този език бе кодифициран в 
книжовен, т.е. в официален стандарте11 
език, което означава: уточняване на гр‘ 

и ДрУгите

ители и
като дава таки-

османска ва примери и за университетското обра
зование - в създадения университет в 

иначе, Македония остава вън от Бълга- Скопие са назначавани сръбски препода- 
рия повече от 120 години! ватели и са докарвани да учат там и сръб-

В периода от 1913 до 1941 г. население- ски студенти, 
то на Вардарска Македония е било под- При това положение всеки може да си 
ложено на жестока асимилация, гено- представи какво се е случило с езика на 
цидни действия и терор от страна на населението от Вардарска Македония 
сръбските власти. Устройват се през тези десетилетия. А пораженията 
антибългарски хайки и съдебни при близки говори са особено тежки и 
процеси, но българската държава не взе- много

матическите, правописните 
езикови норми. Този процес трая отав 
густ 1944 г. до пролетта на 1945 г.

А във времето до края на Втората св
Р Р Македония

кни*0'

трудно поправими. Освен товашшт =
език е бил обявен сръбският, а македон- Ганчо Савов (1930), известен специа- 
ците са били назовавани "южни сърби" лист по южнославянски литератури, 
(макар да нямат нищо общо със сърбите пРе1ходавател във ВТУ “Кирил и Мето- 
освен че през XIV в. са били за няколко ^‘на
десетилетия под сръбско владичество!). Автор на приносни трудове по история 
па тях им е било забранено да употребя- и литература на южните славяни. 
ват своя роден език и на него са общува- Наскоро получи държавна награда 
ли само в битовата си среда, във <Ъол- ,Л!убЛиК<л Слове,шя за заслугите си ка- 
клорни и ограничени художещвени -- пР™°д—л " преводач.

товна война във Вардарска 
поради липсата на македонски 
вен език, са написани множество пр° 
ведения на местни наречия (. а 
Ильоски - на кумановски говор, А
Панов - на западномакедонски, 1 ^
Кърле - на стружки, Кочо РаЦ»н 
скопски и пр.).

(край в следващия брои)от -01
(Статия на Ганчо Савов е от брои 1 за 
г. на сп. Литературни Балкани)изя-
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Николай Овчаров: Найчи №. 11 I г.ш чч 14 »1 90 години от кървавия 15 май 
в Босилеградско (6)______Първият 

златен век на 

България
41ТЦГЛЦ ! сгглй' Стар войвода спасил 

петел. Горна Ръжана
*Най-големите постижения са в 
писмената култура. Борис-Михаил 
дава през 886 г. убежище на подго- 

Западна Европа учени
ци на светите братя Кирил и Ме
тодий, създали славянската

На 16 май 1917 г. четата на 
Коста Печанац тръгнала от Гор
на Лисина към Дол на Ръжана и 
Топли дол. Четниците запалили 
гориолистинските махали Стали- 
чини, Аризаиови, Орловица, 
Костадинови, Кумичини и Ма- 
чуганье, както и топлодолската 
махала Лазарови, а в Д. Ръжана 
убили грима души и изгорели 
половината от селото. Накрая за
палили плевнята на Спиридон 
от махала Ишор, която била 
пълна с добитък и сено. Тя плам
нала като барут, а около нея чет
ниците играели хоро и пеели.

След това кървавата експеди
ция се запътила към Горна Ръ
жана. Тъй като живеят на по-ви
соко място, горноръжанчаии ви
дели пожарите в Долна Ръжана 
и разбрали, че наскоро и тях ще 
сполети голямо нещастие. В се
лото настанала обща тревога. То
гава в Г. Ръжана живеел 87-го- 
дишиият Рангел Илиев, известен 
войвода в Краището, който с 
дружината си воювал срещу тур- 
ците и участвал в освобождение
то на Западните покрайнини и 

изпратените в Босилеградско. За неговото юна- 
чество знаел и самият Коста Пе
чанац и преди да влезне в Г. Ръ
жана, двамата войводи се срещ
нали и започнали да преговарят. 
Старият войвода Рангел Илиев 
бил категоричен: четата на Коста 

упиверси- Печанац няма да мине през Гор- 
тет. Неговите съвременници на Ръжана! "В случай да напад

неш моето село, няма да ти оста-

ще останат да се белеят по ниви
те, ливадите и пасбищата с годи
ни. Моите хайдути са зад всеки 
гръм, зад всеки трън. Въоръжени 
са до зъби и са решени да отбра
нят родната си земя, своите до
мове, своите жени и деца!" - ка
зал старият хайдутин и с ръка 
посочил на Коста Печанац в коя 
посока да си изтегли четата. 
Изтеглянето ще бъде допуснато 
само при условието четниците 
да не гръмнат нито един патрон 
и да не направят никакво прес
тъпление все докато не минат 
българо-сръбската граница при 
Вильо коло и върха Връшник! 
Тихи като мравки, необузданите 
дотогава колячи и подпалвачи 
един след друг подбрали посоче
ния им баир и изчезнали към 
планината Варденик в Сърбия.

Така Рангел Илиев за после
ден път спасил родното си село. 
Неговата дружина (хора от село
то) по това време била единстве
ното бойно ядро в Босилеград
ско, което успешно организира
ло самозащитата на селото си. За 
съжаление, старият войвода пла
тил този подвиг с главата си, а до 
ден днешен не е разяснено какво 
всъщност се е случило. От плев
ника на дядо Рангел се зачул из
стрел и неговите близки се втур
нали да видят кой и защо е гръм
нал. В плевника обаче заварили 
стария хайдутин, увиснал на бе
силка!?

- Край в следващия брои -
Александър Младенов

нените от

писме
ност. На старобългарски език са 
преведени свещените писания. В 
манастирите работят училища и 
скриптори за оформяне 
Появяват се първите български 
писатели...

на книги.

Първата половина на X в. те български
представлява разцвет на бъл- писатели 
гарската култура. Строежите то 
на владетелите Борис-Мнха- Екзарх, Кон- 
пл, Симеон и сина му Петър стантпн Прес- 
(927 - 968) са ' К
най-мащабни 
Европа за този пе
риод. Заедно с ар
хитектурата 
развиват монумен
талната скулпту
ра, живописта, за
наятите. Блестящ

ка-
Йоан

в
Климент Охридскиютж :,ши.се
лавски, Черноризец Храбър в
столицата и
македонските ооласти па
държавата Климент Охрид
ски и Наум. Писател е и са
мият Симеон Велики, полу
чил образованието си в Кон-

пример в това от
ношение е прочу
тата преславска 
рисувана керами
ка. Сложната

стаитииополския
тех

нология е заета от 
Изтока и чрез нея 
се правят пищно 
орнаментирани 
съдове, облицова
ни плочи, красиви 
икони за строящи
те се църкви. Бо
гатството на бъл-

го наричат "цар-книголю- 
бец" и "нов Птоломей". От нат и 100 четника. Вашите кости
България черпят знания
всички славянски народи. В

обучават образованите От албума на наш читател
мисионери, пренасящи пие-
пея се

меността и преведените на 
старобългарски език книги в 
Сърбия, Русия и други дър- Войници на два краля 

и един царгарските аристок- 1 
рати личи и от 
произведенията 
на златарството.
Откритото през 
1977 г. Преславско 
съкровище е пъ
лен набор от злат
ните украшения Св. св. Кирил и Методий сос славянската 

оългарска азбука (икона от Станислав Аоспсвски, 
принцеса от X в., XIX в.) 
съдържащ огър ли
ца, диадема, оби
ци, гривни, игли за коси и Накити от 
т. н. Изумително е изоби- Преславско- 
лието на злато, бисери, то златно 
скъпоценни камъни, впле- съкровище, 
тени ведно чрез ненадми
нати бижутерски техники.

Но най-големите пости
жения са в писмената кул
тура. Борис-Михаил дава 
през 886
подгонените от Западна ■■
Бвропа ученици па светите 
братя Кирил и Методий, 
създали славянската ггис- I 
мепост. На старобългарски 
език са преведени свсще- 
ните писания. В манасти
рите работят училища и 
скриптори за оформяне па 
книги. Появяват се ггьрви-

жави.
Но е го че настъпват смутни 

времена. Сключеният с цар От началото до средата на миналия век много хора от нашите краи- 
Пегър дъл гогодишен мир да- ща са отбивали военната си повинност в две войски - сръбската и бъл
ва възможност на Византия гарската, или пък са воювали ту на едната, ту на другата страна.

На първата снимка, в униформата на войската на Кралство СХС, 
първият отляво е Йосиф Соколов от с. Бански дол, изкарал войниклъ- 
ка си в гр. Вараждин през 1934 г. След убийството на крал Александър 
на 9 октомври същата година той дал клетва на вярност на крал Петър 

ските предели, император Ц. На същата снимка първият отдясно е Илия Тодоров също от Бан- 
Йоап I Цимисхий (969 - 976) 

напада от юг и па 5 април 
971 г. превзема столицата А 
Велики Преслав. Така за- и

да се съвземе от поражения
та. Възползвайки се от руско 
нахлуване от север в българ-

на ски дол.
Десетина го

дини по-късно 
щ гр. Ботевград, 

втората
- снимка от 1943

независимост па българския Г/10^ еб-Ь/1 тр
иа род, продължила цял по- Ски войник -

Ь'ГТ'
ЙГнапочва героичната епопея за -.11

ЙМловип век. първият пра
востоящ ОТЛЯ-Междувременно угасва 

династията па Симеон Ве- 1Ю\,11?ед не,°, 
лики и властта е поета отСа-

X в. IШседнали в пър- ц 
вия ред, са 11 е- 2 
гър Митов, ьй 

провинции Нленко Атана-
сов и Станоя «а Имуил, син па управителя па 

македонските
па българската държава.
През 978 г., след смъртта па Илиев, всички- |

те от Поганово. : 
Да са останали

№ I »'л'

г. убежище па .
■ последния владетел от ста- 
I рата династия, той е обявен 
I за цар па България сьс сто-
■ лица н Охрид. Самуил пече- 

ИЯ ли много битки срещу пи-
У] зантийците и през 1001 г. ус- 1^. 

пяна да отвоюва Велики ДЬ 
I Преслав. Следва мощна 
I офанзива па византийския "ч 
I император Василий II Бъл- гкда 

гароубиец (976 - 1025), пое- ДК 
гавил си за цел па живота 'ШЖ 
ликвидирането на българска- К 
та държава. През 1018 г. той 
успява и България попада за уЯ 
два века под властта па Визап-

7 .т Щ само още ня- 
I . колко месеца

' в българската
и .-■«« Л . ^ и/ войска, IV би

дали клетва на

ЮТО ГТ**® му, цар Ьорнс,
«ПЕЙ межд-'’“Рс'-

чУ; , : * 1 ; чАменно ПОЧ11-
5 нал.

&, 1,
в.

Снимките 
м са от семей- 
Ц мия албум па 

братята Геор- 
' '*^**й^* 1,1 ” Томислав 

, Соколови.
10 Сретсн Игов

И -Vтия.
Рисуван керамичен фрт и рисувани керамични плочи от Велики 
I !реслав, X н.

- Продължава -
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Нишка футболна зона Открито първенство на Сърбия по атлетика за ветерани

Овации за новия Босилеградчани 

член на Сръбска републикански шампиони!
лига Босилеградчаните Стефан Стефанов, Блажа 

Воинович и Игор Йовановски, членове на АК 
"Младост" от Босилеград, станаха шампиони на .
Сърбия по атлетика за ветерани. На Откритото

10.06.2007 г. СЦ "Парк", ции поздравиха новия член първенство, което се проведе па 2 юни т. г. на ; 
зрители 1000; съдия Марян на Сръбска лига "Балкански", стадион "Маракана" в Белград 48-годишният
Савич от Алексинац - 7. Гол- а Леновете "Балкан бойси" с Й,е'|,аи Стефанов' слУжтел " босидеградскияг* л 1 а ОББ, спечели първо място в дисциплината дъ- Ь.,1
майстори: Б. Басов в 10, Став- факелите си направиха бра- дъг скок за мъже на възраст от 45 до 50 години. В Щ 
рич в 17 и С. Васов в 45 минута зилска атмосфера. същата дисциплина, в категорията мъже на въз- Р**
за "Балкански", Савич в 43 Домакините тръгнаха сил- раст от 40 до 45 години, триумфира и 42-годиш- __
минута за "Пърчевац". но от самото начало и бързо ният Блажа Воинович, служител в граничната ^

"Балкански": Петрович 7 стигнаха до 2:0, след което позиция. Игор Йовановски, 39-годишен журна- 
(Гогов-), Чирич 7, С. Басов 7.7, малко се поотпуснаха и игра- лисг п Радио Босилеград, стана шампион по ^
Георгиев 7, Б. Васов 7.5, ха за душата. Второто полув- «окна височина при мъжете на възрасг от 35 до
Пейчев 7, Глигориевич 7.5, реме беше много по-интерес- Не по-малък успех постигна и 55-годишната 
Зекович 7 (Ценич 7), Иванов 7 но на трибуните, отколкото Марика Стойкова, преподавател по физическо 
(Бошкович-), Алексов 7 и на терена. възпитание в босилеградскага гимназия, коя го
Ставрич 7.5. В последния тридесети спечели второ място по тласкане на гюле при

Играч на мача: Глигорие- кръг "Балкански" ще гостува жените на вьзРаст над 55 години. Покрай побе- ГОЛЯМ УСПЕХ: Стефан Стефанов, Стефан
на "Йединство" вПиоотна 17 дата и скока на лължина, Блажа Воинович сме- Стойков (треньор на ЛК "Младост"), Блажа 

А шро па 1/ чели и второ място в бягането на 100 метра при п , «'< к г - \л * м
мъжете на вьзрасг от 40 до 45 години. Р Р Ноштич, Марика Стойкова и Игор Йовановски

"Балкански" - "Пърчевац" 3 ; 1 (3:1)
$

БИЧ.
Около 1000 зрители с ова- юни. ДС.

Въз основа на изключителните постижения на 
републиканското първенство босилеградските 
шампиони най-вероятно ще бъдат включени в на
ционалния състав на Сърбия за Балканското пър
венство по лека атлетика за ветерани, което ще се 
проведе в България през есента.

На първенството в Белград участваха над 
700 ветерани от цялата страна, както и 
гости от Черна гора, БиХ, Словения, дори 
и от Австралия. Тази година в състезание
то за пръв път участваха лекоатлети от 
Босилеград.

Втори кръг за ЛАВ купата на Сърбия

Бяла точка - черен ден П.л.р.
ФК "Синджелич" (Ниш) - "Балкански" 1:1 
(0:0), на дузпи 4 :1

Ниш, 6 юни 2007 г., игри- Алексов, Ставрич (Зекович). 
щето на "Синджелич", зрите
ли 200. Съдия Ивица Мидой- оказа силна съпротива на 
кович от Соко баня. Голмай- сръбскодивизионния "Син- 
стори: Лазаревич в 56 от дуз- джедич", 
па за "Синджелич", С. Васов по-нататъшната надпревара

Малък футбол

Турнир “Желюша 2007”Отборът на "Балкански"

Миналата събота в Димитров
град се проведе втори междуна- рът на "Годеч" (България) победи бе провъзгласен Владимир Гогов

също от дузпа в 80 минута за за ЛАВ купата на Сърбия „а П^гГ,
Балкански . Головете от дуз- територията на ФС РИС. Ма- название "Желюша 2007". Във финала отборът на "Желю- а най-добър вратар е ЕлвисПей-

пи за "Синджелич" отбеля- кар че бяха по-добри в първо- При пионерите участваха пет ша" беше по-добър от "Балкан- чев, и двамата от "Желюша".
заха Лазаревич, Каличанин, то полувреме, гостите не ус- отбора от Сърбия и България. ски" и победи с 2:1. При ветераните най-добри бя-
М. Йованович и Величкович, пяха да реализират няколко . ....... .. м ха футболистите от гр. Годеч,

Ахтараяд пред футолистите от Ботевград, 
д ^ 0 те&заЙгЯ На най-добрите отбори в двете 

конкуренции, както и на най-доб
рите футболисти бяла дадени ку
пи, медали, спортни екипировки 
и дипломи.

В борбата за трето място отбо- За най-добър играч на турнирано отпадна от

а за "Балкански" точен бе Чи- шанса и резултатът остана 
рич, докато С. Васов и Пейчев 0:0. През второто полувреме 
бяха неуспешни. Жълти кар- играта бе равностойна, а съ- 
тони: Живанович, Каличанин перниците отбелязаха по 
и Стойкович от "Синдже- един гол от дузпи. За да ре- 
лич", Пейчев, Алексов и Нац- шат кой ще продължи, отбо- 
ков от "Балкански".

■ (Т "
на проявата бе 

и МО на с. Желю- 
М1 ша, а покровител община Ди- 

митровград.

Организатор 
' 'ОКелюша^1 ФКг.■Урите изпълниха дузпи, в реа- 

"Балкански": Петрович, лизирането на които по-ус- г'щ
Чирич, С. Васов, Георгиев, Б. пешни бяха домакините.
Васов, Пейчев, Нацков, Гюров 
(Ценич), Иванов (Бошкович),

I ;
0*

Д.С.
Д.С.

Сурдулица

"Радник"
надскочи
ЮФД

л

ЮФД, предпоследен кръг: “Ястребац” - 
“Младост” 2:0_______

Футболистите на Годеч и ЖелюшаНевероятна
неефикасност Годишно събрание на ФК “Желюша”

В предпоследния мач от сьсте-
у—1^ занията в Южноморавска Фут

Зелените отстъпиха с 0:2 П. Зарев (от46 мин. Б. Чипев), I ТД \ГЛТ/Т ТТР^ТТ ПТППП болна дивизия "Радник" от Сур-
при гостуването си на "Ястре- Марко Николич, Д. Димит- гХи IV -П О X дулица се наложи като домакин
бац" в Блаце в рамките на ров, Б. Воинович, С.Ламняно- 1 « ^ над "Единство" от Бошняпе кра“
предпоследния кръг от тазго- вич В Тагич /I Липов Ми В присъствие на 30 делегати и футболисти, както и представители Лесковац с 2:0. И двете попаденияпредпоследния кръг от тазго вич, в 1 асич, /1. Динов, Ми- на Местната оощност, на 29 май се проведе редовно годишно събра- бяха отбелязани в първата част -
дишното първенство на лорад Никодич (от 46 мин. Б. ние на ФК "Желюша", на което бяха обсъдени отчетите за работа Никола Спасич в 8 и 5илип Пет-
ЮФД. Арсич), В. Владимиров и М. през миналата година. Първият треньор Драган Дончев изтъкна, че РОвич в 28 минута Последната ся

Босилеградчани проявиха Станимирович (от 80 мин. С. отборът през есента е играл сравнително слабо и е "зимувал" в долна- среща в този сезон "Радник" «е
голяма неефикасност - чети- Стойков). Т® част на таблицата. През миналата година са получили общо 204 играе с "Младост" в Босилеград.

000, а са похарчили 195 000 динара. Основно приходите са от Спор- Безогледна резултатасурдулича‘ 
тния съюз и от Местната оощност Желюша. Двата доклада са приети Ни стоят здраво на пето място в

без особени забележки. класацията и наесен
11рез 2Ш7 година основната бъдещата по-качествена 

цел на отоора е да запази мястото съставна от най-добрите очоор 
си в окръжната лига и от началото 0т Нишка и Южноморавска зона'
на есента да стартира школа по И юношите на "Радник" не о*
футбол. Запланувани са 450 000 Ха добри домакини - победи» 
динара, за които бе казано, че ще комшиите си от ханска "Мора»‘ 
бъде трудат осъществими, ако не с зд в последния кръг. 
се намерят по-стабилни източни- в последния кръг на окръ*»" 
тп бе ф™ансиРане- На събрание- та Пчинска дивизия "Челик °т 

] рмиран организационен Бело поле разгроми "Поле ^
за пРовеждане на втория Долни Въртогош с рекордните _

?ЖРОдаН Тур-нур П0 Футб0Л и в крайното подреждане зае ^ 
на малки врата, които се провеж- р0 мРсто. което (,у дава пра»“ 
да на 6 и 7 юни в Желюша. !,рез бараж да се изкачи

Д.С. по-горно стъпало.

В последния кръг на 17 
греда и пропиляха редица го- юни (неделя) босилеградчани 
лови положения. От друга посрещат "Радник" от Сурду- 
страна "Ястребац" реализи- лица. Мачът на "Пескара" за
ра своите шансове и завоюва почва в 17 часа. 
победа. Голмайстори за до

ри пъти улучиха напречната

ще играят в 
лига.В неделя на 10 юни е Пол

ска Ръжана трябваше да се 
играе мач между “Желю-

, _ _ ша ” и домакина “Младос-
макините бяха Златко (_ло- кръг са постигнати следните т ”. Когато желюшаии се 
вич в 14 и Иван Гавран в 16 резултати: "Радник Роса" - появиха иа терена, оказа 
минута. "Единство" 2:0; "Леминд" - се, че домашният отбор не

“Ястребац": 3. Мидосавле- "Железничар" 0:1; "Яблани- може да събере повече от 
вич, М. Спасич, Н. Вукмиро- ца" - "Слога" 3:1; БСК - "Жи- седем футболисти и мачът 
вич, Н. Бошкович, М. Марко- тораджа" 3:4; "Злочудово" - иД бе игРаи- 
вич, М. Вучетич, М. Судимац, "Бобище" 4:3; "Манойловце" Домакииите, които и преди 
Д. Лазаревич, 3. Сдович, В. - "Радан" 1:6 и "Грачаница" - този л,ач бяха отпаднали 
Миладинович и И. Гавран. "Пуста река" 6:3. Г

Младост . Г. Величкович, П.Л.Р. бъдат наказани парично.

В останалите мачове от 29

Д.Д
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Книги от нашата Тъжен помен
На 21 юни ще се навършат 40 ТЪЖНИ ДНИ, 

бесните ангели повикаха най-големия между нас"Балкан" се
представи
успешно

откакто не-

продукция ДЕЯН АЦЕВ 
(1984-2007) 
от Скопие

-ДЕНИ
цена Ш(П™аТрВаОРбИ “ ^ ПеТР°В В 3 Т°Ма' ™ъРда "°^рзия,

2. Све што расте хтело би да 
поезия, двуезична, 400 динара.

3. Антология на българската поезия, двуезична, 400 динара.
4. Живи спомени, автор Цветко Иванов, 200 динара.
% еъдба, автор Александър Дънков, 200 динара.
Ь. Дилеми, автор Мила Басов, 100 динара.

НейкоГ200™1нарТВ°Та ' МЗбраНИ ТеКСТОВе на жУРнадиста
8. Стените на Царица Теодора, автор Симеон Костов, 150 дина-

.'чвС
пева - антология на сръбската детска Ако любовта можеше да възвърне живот, 

нашата любов би ти подарила вечност. Сега 
ни останаха само болка и тъга. И въпросът: за
що ти?

Почивай в мир!

И ■Миналата седмица в рамките 
на мероприятието "Ботева слава" 
в град Враца се проведе междуна
роден митинг по атлетика, в кой
то участваха и трима състезатели 
от АК "Балкан".

Александра Андонова с резул
тат 4,93 м спечели първо място в 
дисциплината скок на дължина. 
В бягане на 100 метра Йована Ди
мова бе втора, а Роберт Маркулев 
спечели две трети места в хвърля
не на копие и гюле.

Семейство А цеви от Димитровградра.
9 Сърце в сърце, автор Милка Станоевич, 100 динара.
10. Вълшеоното детство, автор Мидорад Геров, 100 динара.
П. Ганецът на игривите дни, автор Деница Илиева, 100 динара. 
12. Лирика, автор Биляна Цветкова-Антова, 100 динара, 
оа кнш иге, които се купуват, за да бъдат връчени на ученици 

то награди в края на учебната година, даваме намаление от 30%.
Освен в Издателството в Ниш, поръчките ще могат да се вземат и 

в нашите кореспондентства в Босилеград и Димитровград.
За допълнителни информации звънете на 018/513-861.

Тъжен помен
Преди ЕДНА ГОДИНА завинаги утихна благородното 

сърце на нашата скъпа и обичанаД.С. ка-

ЦВЕТАНА КРЪСТИМГотвят се за 

инала на 

упатаI Обява Вечни спомени и болка остават в нас. Пред 
светлата й памет ще се поклоним на Цариб- 
родските гробища в събота на 16 юни в 10 часа.Абитуриентски юбилей

Саня Крумова, Сашо Димит
ров и Милиян Гогев, членове на 
АК "Младост", ще участват във 
финала за Купата на Сърбия за 
пионери, който ще се проведе на 
20 юни на стадион "Маракана" в 
Белград. Крумова и Димитров ще 
се състезават 
хвърляне на копие, докато Гогов 
ще премери силите си в надбягва
нето на 2 километра.

Треньорът на АК "Младост" 
Стефан Стойков заяви, че боси- * 
леградските лекоатлети провеж- I 
дат усилени подготовки за състе- • 
заннето в Белград и добави, че се ; 
надява поне един от тях да се кла- : 
спра сред първите пет състезате- я. 
ли в своята дисциплина. I

Абитуриентите на босилеградската гимназия от 1972 г. отново Й 
ще се срещнат на 30 юни 2007 г. в Босилеград, за да отбележат 35-го- II 
дишнпната от зрелостния си изпит и да възкресят спомените си от Щ 
най-хубавия дял на своя живот.

Срещата ще започне в 16 часа в сградата на гимназията и ще р 
продължи в хотел "Дукат".

Да се съберем всички!
Телефони за контакт и информации: 017/877-717, 017/877-012, 

лок.17; 017/877-041, 064/66-24-089 и 063/105-30-15.

С много обич и благодарност: дъщерята Душанка, синът 
Слободан, зетът Асен, снахата Мира, внукът Жан със 

съпругата си Габи и сина си Дарко и внукът Игор 
със съпругата си Мила

дисциплината. Тъжен помен
На 15 юни се навършват СЕДЕМ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и незабравим син, брат, шурей, вуй
чо, девер и чичко

ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 
(1974-2000) 
от Босилеград

На 29 юни 2007 г. отново

ЦАРИБРОДСКА ВЕЧЕР В НИШ
Телефон за информации: 018/530-837. С много обич и тъга пазим спомена за твоя

та безкрайна доброта.
Почивай в мир и светлина!
Скръбящи: майка Борка, баща Иван, сестра 

Вера, зет Григор, племенник Винко, снаха Сунчица, 
племенници Сандра и Йован и многобройни роднини от

страната и чужбина

П.Л.Р.

2 31 4 5Кръстословица 333 □ 12 13Съставил: Драган Петров

16 17 3 18 Тъжен помен
На 22 юни 2007 г. се навършват 10 ГОДИНИ от преждев

ременната смърт па моя мил и непрежалим син
ВОДОРАВНО: 1. Мъжки 
певчески глас. 5. Столи
цата на Румъния. 11. Една 
посока. 12. Черноморски 
курорт в България. 14. 
Подова постилка. 16. Ге
рой на Шекспир. 18. Бан
крут. 20. Съд за вода. 21. 
Един от трите основни 
литературни рода. 23. Се
ло в Босилеградско. 25. 
Най-известният естонски 
шахматист. 26. Градинско 
цвете. 28. Безалкохолна 
напитка. 30. Автознак за

2321 22 0 ИОВАНВАСИЛЕВСКИ-ВАНЧО 
професор от Димитровград27 2826

Колкото повече години минават, толкова 
болката става по-голяма.зз 3432

Поклон пред светлата ти памет, скъпи сине! 
Почивай в мир!38 3937

Опечалената майка Мария
43

Тъжен помен
На 15 юни 2007 г. се навършват 15 ГОДИНИ от смъртта 

па милия пи съпруг, татко, свекър и дядо
О 47464544

50490 СТАВРИЯ АПОСТОЛОВ 
-ТАЦКО ХАРМОНИКАШАТ

Ниш. 31. Един спорт. 33. Съзвучие. 7. Разум. 8. дата. 29. Животно в пус- 
Марка японски автомо- Стил в музиката. 9. Ек, тините, издържащо дълго 
били. 36. Алкохолно пи- ехо. 10. Германско мъжко без вода. 32. Град и Хърва- 
тие. 38. Вид хляб. 40. Име- име. 13. Модел камиони и тия. 34. Модел япоенки 
то на актьора Пачино. 42. автобуси от Словения. 15. фотоапарати. 35. Запу- 
Сръбски изобретател. 43. Гръцката богиня на теа- шалки от корк. 37. Полу- 
Период, в който се повта- тьра. 17. Марка автомоби- остров в Украйна. 39. Ме
рят явленията. 44. Писал- лИ от Великобритания, бесно явление след дъжд. 
ка. 46. Кон (поет.). 47. Да- 19. Страна в Северна 41. Цяр, лекарство. 45. 
нък. 48. Първият летец Африка. 22. Член на се- Египетски бог на слънце- 
(мит.). 49. Малка крепост. нат, 24. Един хищник. 27. то. 47. Дума за отричане. 
50. Генералният секретар Гръцката богиня на побе- 
на ООН.

Винаги ще те помним и обичаме!

Семейство Апостолови ч многобройни 
роднини и приятели

Възпоменание 
30 ГОДИНИ без

ИСТАТКО ИВАНОВ
р и 22 ГОДИНИ без

1. Капаро. 7. Алиса. 12. Пула. 13. Заглавие. 15. Реми. 16. 
Матрос. 17. НК. 18. ЕТА. 19. Багри. 20. Асо. 22.) 114. 23. 
Дограма. 25. Уиа. 27. Стив. 29. Ден. 30. Масив. 32. Ко
раб. 34. Панама. 35. Корен. 36. Тотем. 37. "Мап". 38. 
Дом. 40. Нит. 41. Ти. 42. "Блиц". 43. Зими. 44. Алея.

Решение на кръстословица 332 - Б( МЛАДЕНКА ИВАНОВА
1ОТВЕСНО: 1. Морски бо

зайник. 2. Страна 
Африка. 3, Част от кару
ца. 4, Подводна скала. 5. 
Село в Босилеградско, 6.

Смъртта е по-силна от живота, 
потяе по-слаба от обичта и незаб-

равата, скъпи роди тели.

Нишите деца Милтишка и Иван със семействата си
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Манчим рабушЖивот и митология

тПандора Ш/Л учени 

е» «учени!
Зевс наказал жестоко Прометей, задето от

краднал огъня и го дал на хората, задето ги 
научил на изкуства и занаяти, за да си подоб
рят живота. На Гръмовержеца обаче това пе 
било достатъчно, та решил да накаже и хора
та. Затова заповядал на бога-ковач Хефест да 
смеси глина и вода и да извае прекрасна 
простосмъртна девойка с нежен глас и поглед 

безсмъртните богини. Атина получила за
дачата да й изтъче чудесна одежда, Афродита 
да я надари с омайваща прелест, а Хермес да 
й даде хитър ум и ловкост.

Боговете изпълнили заповедта на Зевс: 
Хермес създал от глина удивително красива 
девойка по образеца на жена си - богинята на 
любовта Афродита (нима е имал смелостта и 
да помисли да вземе друг образец!); Атина я 
облекла в

1

Откико ударише катанци - Абе, кига нема дъж и 
на предприятията и народ град йе добър! Не знам са- 
поче да се майе без работу, мо кига упече дзвездата ки- 
свак се мучи да си измисли ко че издържите... 
нещо, откуде да му капне -Тизакво.мислишсмосе 
некой динар. Гледам ючера комплетирали? За све смо 
Петка Икономистатога с ма- мислили... Тука меджу нас 
тику на рамо повел неколко има и агроном, он йе струч- 
приятеля къмто польето. няк за польето, имамо и ме-

- Са че примърда польето! теоролога, може да си нару- 
- задевам га. - Щом ньивата чимо и освежителан дъж, а 
види икономисти, прове- ако некому прилошайе, 
сорйе, че потъне от срам... имамо си доктура...

- Она, Манчо, йе потъну- - А селяка повели ли сте 
ла, ама у травуляци! Нийе си да ви покаже кико се копа 
смо пошли ако може да вой без да се умарате? 
помогнемо... Видиш ли кой - А селяка немамо! Селя- 
йе све пошъл с мене: Док- ците или измреше, или се 
тур Минча, Провесор Дин- отселише, или па се поград- 
ча, Судия Стойча... Све от- жанише...
бир... - Е, Петко, Петко, защо не

- Мале, мале, истина сте узнете патентат на земе- 
яка дружина. Ама оно, Пет- делскуту коперацию “Сто- 
ко, ньивата не тражи преда- чар”...
ванье, а копанье...

- Тека йе, нийе и нема да - Млого лъсан! И они уда- 
държимо симпозиюм, а смо рише катанац на польето,

па еве най-богатото у общи-
- Иедно време бащете ви нуту Градинско полье заре- 

оратеоше: учете да се спа- заше. Са га йе окупирал ли
сите от матикиту, вие гьи рак до пояс! 
послушасте, ама кико ви- - Не може да буде, йедно 
дим, не сте гьи разбрали време съм шетал нагоре, не 
докрай!

- Море разбрамо гьи, ама ти...
кво да се прайи, налегал - Може, може, нали сте 
зор! Тая новата демокрация пошли къмто Къндину бару, 
ни изрита кико метла на със свои очи че видите! 
улицу, па докига не дойде - Па що не даду на народ 
новата технология, требе да оре и копа? 
нещо и да се йеде, нали?

ма

светлозарни като слънца дрехи и й 
сложила златна огърлица; Афродита я дари
ла с невероятен чар; Хермес вложил в устата й 
най-лъжливите и най-ласкателните думи.
Нарекли я Пандора, защото е "надарена с 
всички дарове". След това Зевс наредил на 
Хермес да отнесе Пандора на земята и да я 
подари на Епиметей, брата на Прометей.
Мъдрият Прометей многократно съветвал 
брата си да не приема дарове от Зевс, защото 
подозирал, че даровете на Зевс ще донесат го
леми беди на хората. Обаче, пленен отчаров- 

красота на Пандора, Епиметей забравил 
съвета и я взел за жена.

В дома на Епиметей имало една кутия, в 
която Прометей затворил всички злини и не- _
щастия, които спохождали човека. Както и хожДат х°рата. Те идват ненадейно, с печути 
всяка жена, Пандора била обладана от без- стъпки' мълчешком, защото Зевс ги лишил 
мерно любопитство - горещо желаела да уз- от ДаР слово. Хората всичко понасят благода- 
нае какво има в тази кутия. Един ден, като ос- Р01™10 на надеждата, която ги държи, 
танала сама, вдигнала капака и веднага го за ВС11ЧКИ нещастия и злини хората не
върнала. Но вече било късно - от кутията из- °^виниха Зевс, който не успял лично да се 
летели и се пръснали по земята всички беди Разплати с Прометей, а използвал една жена; 
и страдания (болести, алчност, завист, ревни- Прометей, който не успял да запази една ку- 
вост и др.). На дъното на кутията останала са- ТИЯ/ Епиметей, които не послушал мъдрия 
мо надеждата, която не могла да отлети. Ако СЪВ0Т на 0ВОЯ °Рат- А обвиниха нещастната и 
беше изчезнала и надеждата, никой нямаше невмниа Пандора!? Защо? Мъжете от непре- 
да знае нито за Зевс, нито за Прометей, пито Х014иа мъка - защото никога вече няма да 
за Пандора... Защото с надеждата щеше да сР0Щиат еДиа толкова хубава жена. Жените - 
изчезне и човекът. Оттогава денем и нощем от пУстата завист!

ната

злини и страдания, болести и нещастия спо-

- Кикъв патент?

пошли с матикье....

Симеон Костов

Светът и ние Награден
афоризъм давайоше пиле да преле-1Р!*Драго ни е, добре ни дошли на преговорите, извинявайте 

за усмивката...
*На входа в Брюксел прочетохме следния графит: "Преди 

да ви глътнат, ще ви се усмихнат любезно!"
^Предупреждение: след сърдечните срещи лесно се полу

чава сърдечен удар!
*В чорбата вече имаме и сол, и (х)рен. Предстои да видим 

как ще ни я запържат.
*Въртим, су

чем - все излиза 
на същото: Ко
сово е камък на 
препъването 
между Русия и 
Америка, обаче 
не е изключено 
руснаците и 
американците 
заедно да пови
кат Сизиф да го 
избута оттам. ^

*Каквото бъ- $ 
де - ще бъде. I- 
Важно е да сме |
(съ)участници. *

На край 

чу му све 

рекнем 

- с йедън 

минут 

юотанье!

II
;
I - Кико бре че га даду, кига

- Е, мешинете не се разби- йедно време на силу им га 
раю от нищо, оне траже три отеше, а съга гьи йе срам да 
пути на дън да се пълне или кажу дека су погрешили... 
че почну вълци да вию по - Значи, усукана работа?

-Усукана, та иотам...
- А има и йоще десет! Ни- - Айде, Манчо, млого се 

кой бре, Манчо, нече да ко- заоратимо, а еве слънцето 
па. Молиш йеднога, молиш вечимкаодрипидваосгьна, 
другога, свак те баламосу- кико оратеше деда ми, ис- 
йе - те денъска йе планирал тина че упече дзвездата. 
това, те требе да иде там “Брей, ем учени, ем муче- 
или овам, никой нече да се ни човеци!” - помисли си, па 
вати за матикуту, па нийе муреко:
еве смо напрайили инте- -Айде, айде, нека ви йе 
лектуалну бригаду и туя не- Бог на помош! 
делю че идемо от ньиву на 
ньиву да гьи спашавамо...

—Друга си е с рякеген
сА А

I

I ньи...

1
ЯТози афоризъм на 

Божидар Бошко Ра- 
денкович - Горщак от 1 
с. Радосин в община | 
Бабушница получи § 
първата награда на Я 
конкурса за афориз- 1 
ми, който бе обявен | 
от Културния център § 
в Парачин.
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