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Среща на полицейските началници от Югоизточна Европа

[ървият Ьрой излезе на 1ШД«] г.

В края на юни в района на р. Дунав

Съвместно срещу престъпността Сърбия, България
В Белград в сряда се прове- _! Ш ■и Румъния 

ще проведат общо 

военно учение

де среща на началниците на 
полициите на страните от 
Югоизточна Европа. Главна 
тема на срещата беше сътруд
ничеството в областа на раз
следванията на финансови 
престъпления и отнемането 
на имущество, придобито 
чрез престъпна дейност.

Началниците на полиции
те подписаха Меморандум за 
разбирателство, регионално 
сътрудничество и обмен на 
информация във връзка с 
идентифицирането, времен
ното и трайното отнемане на
имущество, придобито чрез Шефовете на балканските полиции в Белград 
престъпна дейност. ...

Оганизатор на срещата бе 'Лпцш,те на БиХ, Македония, те си от Югоизточна Европа в
Съветът на Европа в рамките ЧеРнД гоР' ХъРВа,Т"ЯЛ,^0а' Реализацията иа съвместните 

регионалния проект "11Я' СъРоия 11 «а УНМИК от финансови разследвания. . 
САКРО за борба с тежките кос°ва ‘ Финансовите разследва- I
престъпления в Югоизточна Директорът па полицията мия изискват близко взаимно № 
Евоопа в '-ъРоия Милорад Велъович сътрудничество и координи- 4

На срещата в Белград при- заяви, че сръбската полиция е рана дейност, заяви Вельович [ 
сьствахд началниците на по- стаоилен партньор на колеги- при откриването на срещата. |

Министерството иа отбра- общо обучение па национал
ната на Сърбия съобщи, че ните системи за управление 
България, Сърбия и Румъния на кризи. В учението ще учас- 
ще организират в края на тват пад 1600 войници и ци- 
юни в граничната зона на вилни от трите държави. Ру- 
трите държави, в района на мъмия ще участва с около 700

СТОП ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕСГЬПАЕНИЯ:
I

на

Днес в Белград той в столицата в рамките на полугодишното пред- е 
седателсгво от сграна на Сърбия с тази организа- Щ 
ция. Това заяви посланик Деян Шахович, директор 
на Дирекцията за Съвета на Европа и ОСС.Е към 
Министерството на външните работи.

- За Сърбия, която е една от най-младите членки 
на тази организация е много важно, че юбилейната 
- хилядна среща се провежда именно в Белград. То- 

Днес в Белград ще се проведе юбилейната - хиля- ва е една от най-важните срещи, които ще се органи- 
дна среща на посланиците при Съвета на Европа, зират по време на нашето председателство на Съве- 
Това ще бъде най-голямата среща, която ще се със- та на Европа, каза Шахович.

Хилядна среща на 
посланиците при СЕ

река Дунав, първото см трие- представители, Сърбия с 550, 
транно учение "Дунавска а България с 360 представите- 
стража 07", съобщи ТАНЮГ. ли, сред конто ще има войнп- 
13 района па село Сърбово ма цн, полицаи, представители 
27 юии ще се състои основна- на държавните органи, отго- 
та част от учението в приет,с- варящи за сигурността, 
твието иа президентите па Документът за щението бе 
трите държави Борис Тадич, подписан на 14 юни в седали- 
Георги Първанов и Траян Ба- щето на НАТО в Брюксел от 
сеску. министрите на отбраната на

Целта иа учението, което трите страни, 
ще се състои от 25 до 29 юии, е

Утре е съборът на Славчето

Братска среща на българите 

от двете страни на границата
В местността Славче в с. Извор, на граничната ли- ско, съответно 9 часа българско време, а затворена в 

мия между Сърбия и България, на 23 юни 2007 годи- 18, сьот ветно 19 часа.
на ще се проведе събор, чийто организатори и гази И тази година организаторите готвят културна 
година са общините Босилеград и Трекляно. Този програма, в която ще участват из- 

сьбора ще бъде Босилеградска об- пълнители от Босилеград и Кюс
тендил. Ще бъдат организирани и 
сьсгезамия по лека атлетика, както

■Разговор с повод: Зоран Цветков, фермерпът домакин на 
щина.

Съборът се организира за т рет а поредна година,
след четиринадесетгодишната пауза беше и изложби на картини и иа ръкоде- 

възсгановен през 2005 година. Това е първият събор 
на границата между България и Сърбия след влиза
нето на България в Европейския съюз.

Въз основа на протокола, съгласуван между двете 
общини, границата ще бъде отворена в 8 часа сръб-

Европежка ферма 

в Димитровградско
откакто

лия.
Съборяните ще минават грани

цата само с документ за самолич
ност.

П.Л.Р.

На 17 юии с три сне- - 
_ циални тежкотоварни I 
| камиона от Германия у 

пристигнаха 99 крави I 
за първата европейска ^ 
ферма па територията ~ 

Димитровградска - 
община, между селата | 
Радейиа и Смиловци. I 
Кравите са черно-бяла I 
източиофризийска 
холщайи порода, па I 
възраст средно 2 годи- I 
пи и 3 месеца. Собстве- I 
мик на фермата е 37-го- I 
дишиият желюшапип I 
Зоран Цветков.
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Абитуриентите от 
Димитровград папра- 

■ виха своята разходка 
за пръв път отдвумос- 

•; тието до Строшена 
I чешма. Родителите и 
| приятелите ги поздра- 

"з виха с аплодисмент и.
А.Т.
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Заседание на Комисията по образование при НС С Ранко Янкович, председател на 
В ре м енния о р ганна общи на Бабушница

Компромисите 

победиха разприте
Български език 

задължителен!
* Политикан- са кратки. Засега 

всичко върви мно
го добре.
* А какво е сът
рудничеството 
между Временния 

• . орган и кмета на 
Е общината д-р 

Н Миролкзб Йовано- 
Щ вич?

Това е най-важното заклю
чение от 
мисията

че предмет по избор. Абсур- има само за първи клас. Ко- ските игри про-
заседапието на Ко- дно е чужд език (английски, мисията се съгласи програ- пъдиха донори-

по образование при испански, немски) да е задъл- мата да направи преподава- те ОТ Бабушни-
Националнмя съвет на мал- жителен, а майчиният - по телят по български в димит- *
цинството, проведено мина- избор! ровградската гимназия Ми-
дата събота в Димитровград. Комисията разисква и за лисав Николов. Предложени- С нетодавнашно 
Комисията предлага в среди- внос на учебници от Бълга- ето трябва да е готово до края решение па Мииис- 
те с преобладаващо населе- рия за втори клас в основните ма месеца, за да може да бъде терсгвото па държав- 

от български произход училища. По този въпрос от приета до началото на след- мото управление и 
обучението в училищата да министерството са оповести- ващата учебна година. местното самоуправ- - Съществува
бъде на майчин език, а сръб- ли положително решение. Комисията ще настоява да ление Ранко Янкович ЖЗвИЙКЙЛи. желание да се сьт- 
ски да се изучава задължи- Въз основа па проявения бъдат отпечатани двуезично бе назначен за пред- Ранко Янкович е роден рудничи с кмета
телно с 3-4 часа в зависимост интерес от осмокласниците необходимите документи за седател па новия през 1954 г. в Бабушии- Йованович, който
от учебния план. тази година, има възможност училищата, в които се учат Временен орган на чп. По професия е е

От просветното минпстер- да се открие една гимпазиал- деца от малцинството, както Община Бабушница. '0^“‘"‘т1‘“я°\ли'р ’ “Р’ орган, и
ство все още няма отговор на на паралелка с обучение на и в програмата за съревпова- Янкович е изтъкнат 2'тшцаиачю на пй- най-важното,
иска на националните съвети български език. Затова е не- нията по отделните предме- член на Демократи- ,,ш заместник-командир Отношенията
в Сърбия майчиният език с обходима учебна програма за ти да се включат и съревпова- ческата партия в Ба- на полицейското под- между предишния
елементи на национална кул- втори, трети и четвърти клас ния по български език и ли- бушиица и председа- разделение. Пепсиони- състав на Времен-
тура да стане задължителен, а по български, тъй като сега тература. А.Т. тел на Окръжния съ- рил се е в началото на ния сьвет и кмета

2006 г. Като полицай е с-
бил члеп па орепнизаци- 0ЯХа обтегнати и 
ята “Отпор ” и жесток
противник на режима Отрицателни ПОС- 
на Слободан Милоше- ЛвДИЦИ.

пие

изпълнителен 
това е

вет на партията за 
Пиротски окръг.
* Г-н Янкович, кои 
са членовете на 
Временния орган?

- Освен мен от Де-

това предизвика
МОН на България обяви конкурс за записване на студенти

* Много бабуш- 
нишки политици 

посочват бившия минис
тър на държавното управ
ление и местното самоуп
равление Зоран Лончар ка
то главен виновник за по
литическите гкзрултии 
през изминалия период.

- Факт е, че от министер
ството, когато на неговото че
ло бе Зоран Лончар, присти
гаха пристрастни решения. 
Общинската скупщина в Ба
бушница беше разпусната, 
когато ДСС и партиите около 
нея губеха мнозинството. В 
закона същесгуват три при
чини за разпускане на скуп
щината и нито една от тях то
гава не бе налице. Но сега в 
Бабушнишка община няма 
скупщина, а има Временен 
орган и ние трябва да се опи
таме да облекчим живота на 
жителите на общината в пе
риода до новите местни избо-

вич.30 места за нашенци мократическата партия е и 
Саша Станкович, гимназиа- 

насрочени за 18 и 19 леград ще организира под- лен учител по химия, от Г 17 
юли. На първия ден ще се готвителни курсове по исто- плюс -

Според конкурса на Ми
нистерството на образовани
ето и науката на Република 
България, обявен миналата 
седмица, през учебната 
2007/08 година във висшите и 
полувисшите учебни заведе
ния в България ще могат да се 
запишат по държавна поръч
ка общо 30 студенти от Боси- 
леградско и Димитровград
ско. Софийският университет 
"Св. Климент Охридски" и 
специализираните универси
тети в София ще запишат 18 
студенти, Пловдивският - 5, 
Великотърновският - 4, Бла
гоевградският - 2. И тази го
дина се предлагат различни 
специалности - компютърни 
системи и технологии, право, 
международни икономичес
ки отношения, финанси, ме
дицина, психология, педаго
гика, физическо възпитание, 
английска филология, исто
рия, социология, европеис- 
тика, връзки с общественос
тта и пр.

Кандидат-студентските из

пити са
частният предприе-

проведат изпити по българ- рия и български език, в рам- мач Томислав Благоевич, а от 
ски език и история, а на вто- ките на които лекции ще че- коалицията ДСС-НС доско- 
рия - по определени предме- тат гимназиални учители по рошният председател на Вре- 
ти, в зависимост от специал- тези предмети от Дупница. менния орган Драган Костич 
ността, за която се определят В КИЦ и в Матицата на и адвокатът Предраг Грозда- 
кандидатите. българите в Сърбия изтъкват,

Според данните от прове- че ще оказват максимално съ-
нович.

_ _ * Кои са най-значителните
депата анкета 43 босилеград- действие на кандидат-студен- задачи на новия Временнен 
ски абитуриенти са се опре- тите както при подготвянето 0рганг 
делили да продължат обра- на необходимите документи 
зованието си в някой от фа- - Имаме много комунални 

проблеми и трябва да наме
рим средства за решаването 
им, както и средства за по-на
татъшното развитие на ин
фраструктурата. Надявам се, 
че в близко бъдеще ще смог
нем да асфалитираме някол
ко улици в града. Проблеми 
има в обществените пред
приятия и други трудови ор
ганизации, в чието управле
ние и работа органите на мес
тното самоуправление имат 
компетенции. В Дома на кул
турата практически е налице 
блокада на работата. Заради 
многобройните кадрови про
мени и политически разпри 
през изминалия период ня
кои от работниците поискаха

за кандидатстване, така и за
култетите или полувишите получаването на визи. 
учебни заведения в България.
Сред тях са и няколко младе- ложителен резултат на кан- 
жи, които са завършили дидат-студеитските изпити, 
средно образование минала- но поради недостатъчен брой 
та или по-миналата година, на точки не успеят да се запи- 
От 23 до 30 юни КИЦ Боси- шат в някой от желаните фа

култети, кандидатите имат 
право да подават молби за за
писване по ректорско реше
ние. За разлика от онези, кои
то се запишат по държавна 
поръчка, записаните по рек
торско решение нямат право 
на стипендия от МОН.

Доколкото осъществят по-

И тази година МОН разре
ши 5 места за канди
дат-студенти от български 
произход, които живеят 
във вътрешността на Сър
бия и в Хърватин, както и 
5 места за българите от 
територията па сръбската 
покрайнина Косово.

ри.
* Общината много загуби 
заради жестоките полити
чески разпри през измина
лия период.

- Да, именно така. Според 
някои преценки, общината 
досега е за1убила донорски 
средства от около 700 хиляди 
евро. Тези средства отидиха в 
други общини. Като предста
вители на партиите, 
партиципират в републикан
ските органи на властта, сега 
трябва да опитаме да убедим

заделят

П.Л.Р.

Отчетно събрание на Синдиката 

на новинарите на Сърбия
защита на своите права от съ
да и сега държат в ръцете си 
изпълнителни присъди. За
дълженията на Дома на кул- 

очакваме пълноценна кон- турата към поверителите въз- 
кретна помощ и подкрепа в лизат на около 2 милиона ди- 
защитата на правата на на- нара. В предстоящия период 
шите членове. трябва да обезпечим и често-

Чрез тайно гласуване ти за Радио Бабушница. 
Драгана Чабаркапа бе пре- Предстои ни още много рабо- 
избрана за председателка на та. Определянето на приори- 
синдиката и през следващи- тетите още не е преключило. 
те четири години, а от Ниш * Как оценявате сътрудни- 
в състава на новия Изпълни- чеството между членовете 
телен съвет бяха избрани на Временния орган, които 
Слободан Кръстич от "На- са от различни партии? 

чЯ. родненовиие и Ванче Бого-
м ев от "Братство" ' МеждУ партиите, които

На срещата като гост при- "ТР'^1ГИраТ В Т°ЗИ °рГаН' сьства и председателката”на ^омис^ПпеГТ" 33 К°М~ 
Синдиката на хърватските "ромис ПРеди заседанията 
новинари Маринка Борко- меджупаритий-
вич - Болковац Р ни Договори, на които се взе

мат становища, и се разделя 
отговорността. Заседанията

които

Миналия петък в Белград се 
проведе отчетно събрание на 
Синдиката на новинарите в 
Сърбия, на което бе обсъдена 
работата през първите четири 
години от основаването, на
чертани бъдещите задачи и 
избрано ново ръководство.

- В нашия синдикат члену
ват над 40 организации от раз
лични редакции в страната, 
включително и колегите от ■ 
най-големите информацион- [ь 
ни къщи - РТС, "Политика" и В 
"Вечерне новости", каза пред- В} 
седателката Драгана Чабарка- 
пай подчерта, че организаци- 
ята е зачленена в Междуна- пиРМЛИ/зуИ: 
родната федерация на журна- Арагапа Чабаркапа 
листите, от която можем да

дакомпетентите 
средства за реализиране на 
инфраструктурни и др^ги 
проекти в неразвитата 
бушнишка община.
* Казахте, че ви предстоят 

работи. Изпитвате 
това?

Ба-

много
ли притеснение от

- Никога не съм се страху 
вал от работа и задължения 
Впрочем, не съм сам. Има*
сътрудници в Демократичес
ката партия, която ме пред 
ложи за този пост, а тук са > 
членовете на Временния съ
вет, кметът Йованович и Др-

Б. Димитрое
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Европейски (|10р1Щ1! Прпродии знаменитости на западна Стара планина (3)

в Димитровградско Злата участ
хубавица

на тъмносинята
(От стр. 1) ствени, а и от държавата, 

т.е.Министерството за селско,
""'пол^шГиТезвъзвЗатни глТГА^и^е^Кърв^вХ

ре - заличени от неразумна 
сеч след Втората война - про
дължава да стресява естество
изпитателите и истинските 

- Помага. В случая ми по- любители

* Захванал си се с доста 
трудна задача - изграждане 
на ферма по всички еврос- 
тандарти. Как ти дойде на 
ум точно с това да се зани- Ориентация на община- 
маваш? та е селско стопанство,

туризъм... Тя помага ли?

Тревожният край на вели-
тях
средства, кредити...

- Всички тук мислят, че от 
селското стопанство няма 
файда. Аз мисля тъкмо об- МОП1аха с трафопост за ток и на природа- 
ратното - че има, особено от с приключване на водопро- та. Обаче, 
животновъдството. Убеден в°Дната мрежа, биха могли още по-ек- 
съм в това! Всъщност аз вина- •а,а ДаДат °Ще нещо. И не само латантен

на мен. Не е необходимо все- пример 
ки да направи ферма за 100 трагична 
или 200 крави. Може и за де- съдба 
сет. Но всеки който направи един обита- 
това ще си намери работа, а тел на За

падна Стара 
планина е

ги се захващам с онова, от ко
ето хората бягат. Досега съм 
успявал, надявам се и сега.
* Колко крави могат да се 
отглеждат в двата обек
та?

Връх Бабин зуб на Стара планина

Какво последвало следоще неколцина около него. 
* Колко заети ще бъдат 
при тебе?

спектакуларния успех на 
Владо и Боян? Бабин зуб- По оригиналния проект 

са 100, но с доизграждането 
увеличих капацитета на 200.
Вие видяхте, че добичетата са чалото сшурно ще^га повече, 
свободни, не се връзват, ма- вече 011X1 се снабдил с ос- 
кар че има боксове за всяка

случаят с не
виждано 
красивото 
бабинзуб- 
ско тревисто растение крилестото 
звънче (Цампанулла цалуциалата). 
Примерът толкоз повече застрашва, 
че се случи на наши очи, в наше вре-

през нощ станал най-по-- По план са 12, но още в на- пулярен връх в страната.
Тълпи екскурзиянти, при-
родолюбители и спортисти,новната механизация, но 

трябва още доста да се наба- запъплили на разходка, от-
крава.
* Видимо е, че фермата все * Г 
още се строи. До кога?

дих и надпреварвания към
върха. Тъй като никой от ор-

При наличието на толко
ва крави ще бъде необходим

ганизаторите на нашес-ме.
твията си нямал нито хаберКрилестото звънче през 1998 г.от- 

криха и хиротонисаха в званието 
нов вид за науката изявените нишки 
ботаници Владимир Ранджелович 
и Боян Златкович. Екскурзирайки в 
околоността на чутеиия зъбер Ба
бин зуб (1700 м и.в.), сътворен от 
разяден червен пясъчник, по потек
ло от пермска пустиня съществува
ла преди около 220 милиона годи
ни, на ботаниците отведнаж заста
нал дъх. Погледът им бил прикован

за крилестото звънче, на
шествениците на планината
напълно стъпкали с боту
шите си едно от находища
та, докато на второто се за-

посл едните 10-20пазили
представители.

Участта на най-атрактив-
ният западнобалкански ра-
ритет, крилестото звънче, е
драстично предупрежде
ние, че невежото и неоомис-върху очарователно тъмносините 

цветове на билка, достигаща 15 цм.
Откъснали стрък, помъчили се да 
му определят вида, но справката не 
вървяла! Невероятно! Дали, Госпо- бъде разплатено. Вместо да
ди, в ръцете си държат сензация? , бъде провъзгласено за ем-

Съмнението им засилвал факта, че звънче- блема на Западна Стара планина, звънчето е
сурово понизено и и сякаш докарано до мизе-

леио преустройство на пла
нинския ландшафт е безу
мие, което когато и да е ще

то намерили само на две не много отдалечени 
групи и то с малък брой индивиди. Все пак, Реи кРа11' 
проверките потвърдили пълната тасономи- 
ческа самостоятелност, еколожка уникалност 

и ветеринарен лекар, нали? 11 биогеографска епдсмореликтност г.а вида.

(Следва)
Спас Крумин

- В момента фермата е за
вършена между 70 и 80% от
предвиденото по проекта. Но вор с ветеринарната амбуда- • г ^
е във фаза, когато може да се тория в Димитровград и вето- : МИНИСТбрСТВОТО НЗ ЖИЗН6НЗТЗ СрбДЗ НЗ РбПуОЛИКЗ СЪрОИЯ
ще^де3зааГРшегю помаде3 но пТпо-късен е"^,! ще имТм I ВЪЗ ОСНОВЗ НЗ ЧЛ. 20 ОТ ЗЗКОНЗ 33 ПреЦбНКа НЗ ВЛИЯНИ6Т0 
нието, където кравите ще се и собствен ветеринарен ле- 
мъдзат. Това разбира се ще кар.
бъде напълно механизирано. * За юо к ви трма мно.
4а доиш 100 крави няма друг юхрана1 
начин, тай като средно ои 
трябвало една крава да дава 
20-25 литра мляко на ден.
* Какво ще правиш с тол
кова мляко?

- Вече имам сключен дого-

върху жизненатз средз издзде следното

Съобщение-С фуражна царевица и ка
чествени треви имам площ от 
почти 160 хектара, от които 88 
са собствени, а останалите . 
съм взел под наем. Става ду- ’■ лезиицата па Сър

- Аз вече имам сключен до- ма преди всичко за имотите : Министерството на околната среда стопанство, устойчиво развитие и
"Сгочар", които са главно • съгласие за Студията за преценка опазване на жизнената среда -

фермата. 11реди да : ш илИянието върху жизнената сре- Отдел за жизнена среда в Ниш, ул.
аз обез- : в Пр0екта за реконструкция и мо- "Никола Пашич" 24, в ОС в Бела па- 

дернизиране на железопътната ли- лаика, ОС в Пирот и ОС в Димит- 
ния Ниш - Димитровград, отсечка- ровград. 
та от Челе кула до Станичене км

Носителят на проекта ОП "Же- 
бия" поиска от

Нови Белград, в канцелария 653 и в 
помещенията на Управлението за

говор с фирмата "Джерси" от па 
Княжевац (която се занимава около 
главно с производство на си- пристигнат кравите 
реле) да взима млякото. За печих дотатьчмо собствен си- 
млякото от тези 100 крави ще лаж, а и сено имам достатач- 
трябва да идват всеки втори но, така че кравите няма да са 
ден. Да напомня, че те са фи- гладни, 
нансирали помещението за 
мълзене и оборудването.
* Колкоколко струва една 
такава ферма?

- По проекта около 600 хи
ляди евро. Но както при все
ки проект, излизат непредви
дени неща и когато след две 
години всичко бъде готово,
Ще струва значително повече.
Откъде ли пари? Нещо соб-

Мпенията и забележките трябва
Зоран I (ветков се надява, че : 4+900 - км 64+152. Заинтересованите да се предоставят на Министерство-

иеговият пример ще послед- : граждаиИ/ органи и организации то на жизнената среда в срок от 20
жипопювъдството” ''за3което \ могат да се запознаят със съдържа- дни 0т публикуването на сьобще-
има най-много природни ре- • нието на студията в срок от 20 дни нието.
сурси в общината. : от публикуването на обявата, всеки

На снимка ... Зоран Цвег- : работен ден ОТ 11 ДО 14 
ков сред кравите и снимка 
.„породистите за пръв път 
опитват сгароплаииско сено.

А.Т.

Публично разискване и предста- 
на студията ще бъде организи- 

пометценията на ОС в Пирот
часа в:

Министерството на жизнената 
среда, ул. "Омладииске бригаде" 1,

пя не 
рано в
на \ 2 юли 2007 г. от 14 часа.
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Среща "без 

вратовръзки"
Външните министри на страните в ЕС

Усилия за напредък в случая на 

българките в ЛибияПрезидентът Георги Първанов и посланиците 
на страните от ЕС и па кандидатките за членство, и 
техните съпруги, посетиха Рожеиския манастир и 
Мелник. С това завърши двуденевната традицион- 

среща "без вратовръзки" на държавния глава с 
дипломатите.

Министрите на външните ра- та. Той открои думите на Беиита ро-Валднер и на германския вън- 
боти на страните в Европейския Фереро-Вадднер, че според нея шеи мииситър Щайпмайер е че 
съюз обсъдиха на среща в Люк- имало качествена промяна в ли- либийските власти са сериозни 
сембург случая с българските ме- бийската страна, поне у либий- когато се ангажират с диалог с 
дицински сестри в Либия. Коми- ските власти, които търсят актив- Европейския съюз. В същото вре- 
сар Бенита Фереро-Валдиер за- по сътрудничество с Европейския ме е известно, че въпрости много 
позна минситрите с усилията, ко- съюз в момента. Откакто се е анга- често се адресира към семейства- 
ито се полагат сега от Европей- жирала за първи път с този пъп- та на заразените деца. Очаква се 
ския стлоз за постигане на реше- рос преди около две години, сега също и решение на съда. Така че 
пие по случая, и с посещението, гя видяла значителен напредък има различни гласове, които ид- 
което тя направи заедно с минис- по целия случай. Разбира се, оста- ват от Либия. В тази връзка не ми 
търа па външните работи на Гем- ва надеждата, че тези разговори и се ще да правим някакви конкрег- 
рания Фраик-Валтер Щайпмайер консултации, включително проя- ни, още по-малко оптимистични 
в Либия по същия случай, заяви вепото от либийската страна же- прогнози. Важнотоеда се полагат 
министърът на външните работи лание за ускоряване на диалога, усилия за постигане на напредък, 
Ивайло Калфии пред български ще доведат до резултат. подчерта българският външен
журналисти след края на среща- Оценката на комисар Фере- министър.

па

В Роженската обител те бяха посрещнати от 
Неврокопския митрополит Натанаил. Игуменът 

манастира архимандрит Вармава разказа за ис
торията и реликвите на 300-вековпото огнище па 
православната вяра. Гостите видяха и чудотворна
та икона на света Богородица Портариица, изра
ботена през 1790 г. Държавният глава и послани
ците се запознаха по-късно сьс забележителности- 
те на най-малкия град в България - Мелник. Разпо
ложен сред уникални пясъчни пирамиди, той е 
известен не само с прочутото си вино, но и с мно- 
гобройните си архитектурни и историечски па
метници и е обявен за град-музей.

на

Решение на правителството

ТЕЦ в комплекса “Марица Изток”
- обект от национално значение

-г Нова мощност за производство по-малка от 600 МУУ. "Мини Ма- ските бюджети, да се подобри ин-
у ЧИТбЛИТе поискаха на електРическа енергия от лиг- рица Изток" ЕАД експлоатира фраструктурата в региона и т.н. 
“ нитни въглища ще бъде изграде- най-голямото находище за лиг- Реализацията на проекта ще има
СТОПрОЦеНТНО на в КОМП/,екса "Марица Изток", нитни въглища в България. В из- и социално-икономически ефек-

А Министерският съвет реши обек- точномаришкия басейн се разра- ти - редица български компании
увеличаване тът да бъде от национално значе- ботват три открити рудника, кои- ще участват в отделни етапи от
О ние според разпоредбите на За- то снабдяват с въглища три топ- инвестиционния процес, в логис-
На ЗаПЛаТИТе копа за устройство на територия- лоелектически централи за про- тиката и свързаните с тях дейнос-

та, съобщиха за БТА от пресцен- изводство на електичество и бри- ти.
Синдикатите настояват работните заплати на заети- търа на МС. По този начин значи- кетна фабрика. Общото количес- Изграждането на обекта е в съ- 

те в средното образование да бъдат увеличени два пъти телно ще бъдат съкратени сроко- тво на запасите към 2007 г. е 1852 ответствие с Енергийната страте- 
- от 1-ви октомври и от януари 2008-ма. Преговорите с вехе иа административните про- млн. тона. Очаква се при построя- гия на България и с Национална- 
Минисерството на ооразованието тряова да започнат цеДурИ за стартиране и реализи- ването на новата мощност да бъ- та стратегия за интегрирано раз-

Учителските синдикати подготвят и съвместни про- ране на проекта, се посочва в сь- дат привлечени значителни ин- витие на инфраструктурата на
общението. вестиции, да бъдат разкрити нови България и оперативния план за

Мощността на топлоелектри- работни места, да се увеличат изпълнението й за периода
тестни и стачни действия и изграждат единни стачни 
комитети. Те ще се съобразят със закона за уреждане на 
колективните трудови спорове, като ефективни стачни ческата централа ще бъде не приходите в държавния и общин- 2006-2015 г. 
действия би могло да има най-рано от септември.

.Баирестият град Хасково_____________ Ш® I®®

Най-високата Богородица
На турски език името на Хасково 

означава "чисто село" - "хъс кьой".
- хем не е стресиран, хем не е заспал, върху него - статуя на Богородица с 

Пристигнахме в Хаксово в петък, младенеца. Тя е висока 14 метра и се 
Така твърди една от версиите за про- когато градът е доста оживен. Гъмже- смята за най-високата скулптура на 
изхода на името и то случайно или не ше от хора, а причината бе, че - петък Девата в света! Така пише на една та- 
напълно пасва на днешния облик на и тук е пазарен ден. Центърът всякаш бела в основата й, която обяснява, че 
града. Прекрасните градинки разде- не смогва да поеме толкова хора - това отгоре вече фигурира в книгата 

шосето на влизане в града. Още всички детски прощадки са пълни, на Гинес. Богородица, бяла с прозра- 
отгоре, преди отбивката от пътя пейките на площада до стария град- чен нимб (ореол), стърчи над целия 
Пловдив - Свиленград, една табела ски часовник и околните заведения - град подобно на бразилския Исус. В 
настоява: Заоранено транзитното също. миналото тя била наречена за покро-
преминаване на камиони през Хаско- В началото на площада, недалеч от вителка на Хасково. Красива скулпту- ^ 
во . Запазвайки дистанция с магис- градската джамия с високото минаре, ра, която добавя към уюта на града. I 
тралата, 80 хилядният град е обладал е старата джамия - "Ески джами". На Кой знае защо пък на хълма му казват I 
един баланс, който човек, прибива- това място, казват, е бил построен Младежкия - явно този подстъп към 1. 
вал по-дълго в София, ще помирише първият ислямски храм на Балканите близката гора отдавна е бил овладян Ш

- турските завое- от младите хасковлии. 
ватели са го пос-

. [

Следващата наша "спирка" в Хас- 
; троили още през ково бе паркът "Кенана". Той обаче е 

1395 година. Сега в другия край на града, пак на хълм, и 
докато разберем как се стига до там, 

ройка е плътно се налага да пребродим доста улици, 
обградена от мал- Разположен 
ки заведения.

Освен Първата

ните (тракийските винарни) издълба- 
ни в скалите. Знае се, че днешно Хас
ково стои върху тракийско селиШе 
отпреди 7 хилядолетия. На 20 кило- 
метра оттук е село Александрово, къ 
дето преди няколко години археоло, 
гът Георги Китов (за което "Братство 
обширно писа вече) откри изключ! 
телно запазена тракийска гробница- 

Накратко казано, изключените 
историята или от преднамерено 
шляене има какво да видят в Хаско» ■ 
Особено лесно това ще стане на оне 
нашенци, които са решили да п° 
тят Турция, защото както вече каз - 
ме, Хасково се намира иепсоредст 
но край пътя София - Истанбул-

Т. Псп>Р°в

малката посто-

в източното подножие 
на Родопите, Хасково е баирест град. 

Наблизо до Хасково е село Клокот- 
5 джамия Хасково ница, където преди 8 века се е състоя- 
Р Държи още едно ла битката между Иван Асен II и Тео- 
^ първенство, този дор Комнин. Там са останките

световно когашната Асенова крепост. При 
През днешното село Маточина пък малко 

преди това са се срещнали войските 
т.нар. Младжеки на цар Калоян и кръстоносците на 
хълм над града Балдуин Фландърски. Исторически 
бил вдишат па- находки никнат и сега из района. До 
раклис на Света Хасковските минерални бани, които 
Богородица, а са на 15 километра оттук, са шарапа-

от ня-път
признато. 
2003 година на
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Василие Цветков, ученик на випуска в гимназията
522 юни 2007

Съвместен проект на общината и УНДП

Мечтая за собствен 

бизнес
По-добри условия 

за животновъдство
Учи- да стана носител на престиж

ното признание. Особенно 
бих изтъкнал съученичките 
си Ана Ангелова и Оля Стой
нева, които също са носители 
на грамотата "Вук Карад- 
жич".
*Какво според теб е нужно 
да притежава един ученик, 
за да стане “ученик на ви
пуска”?

Къкви са плановете ти? Новоформираната служба за селекциониране
- Първоначално исках да и евидентиране на добитъка при общинското 

следвам математика в Бълга- г г ~
рия, но тъй като в списъка на УЖ®ЛеНИе В БосилегРаД със съдействието на 
ВУЗ-овете, в които според ре- УНДП ще реализира до края на тази година 
щението на МОН тази година проекта "Развитие на животновъдството чрез 
ще могат да се запишат кан- подобряване на пласмента на добитъка и на 
дидат-студенти от Босилег- селскостопанската продукция", 
радско, не е включен факулте
тът по математика, реших да 
се запиша във факултета по бъде извършена регистрация мир Митов, ръководител на 
компютърни системи и тех- на говедата и овцете на тери- новоформираната служба, 
нологии. Като резервен вари- торията на общината, а за 10 Той подчертава, че за тази 
аит, обмислям и възможнос
тта да следвам във факултета Според данните, 
по строителство в Ниш. Как- разполага службата за 
то и да е, след като завърша секлско стопанство при 
висшето си образование, же- общинското управление, 
лая да се занимавам със соб
ствен бизнес. Признанието дшпе в Босилеградско 
"ученик па випуска" допъл- 
нително ме задължава да ра
ботя още по-усилено и да оп
равдая оказаното ми доверие.

Цветков е поканен на тър- села Ще бъАат подсигурени Ре™, премии и др. 
жествения прием, който кантари за измерване на до- Кметът Владимир Захари- 
кралското семейство Карад- битък и ще бъдат монтирани ев казва, че крайната цел на 
жореджевич всяка година ор- навеси, под които те да бъдат този проект е създаването на 
ганизира в Белия двор в Бел- поставени. За реализацията по-добри условия за разви- 
град за учениците на випуска на този проект са подсигуре- тие на животновъдството в 
Сг рбия™ СреА"И училища в ни 20 000 евро - 14 хиляди е общината. Той изтъкна, че 

ЪрОПЯ' осигурил УНДП, а 6 хиляди само онези животновъди, ко-
общината.

телският 
съвет на 
босилег- 
радската 
гимна
зия из

бра абитуриента Василие 
Цветков от Райчиловци за 
ученик на випуска 2006/2007. 
Цветков е носител на грамо
тата "Вук Караджич", 
време на блестящата си уче
ническа

В рамките на проекта ще и др., казва агроном Влади-
а по - Преди всичко е нужна 

упорита и систематична ра
бота. Ощекариера многократ

но е печелил признания на 
общински и окръжни състе
зания по математика, физика 
и други предмети. През шко
луването си той знае само за

от първи клас се 
стараех редовно да си уча 
уроците вкъщи и да бъда доб
ре подготвотен за всеки уче
бен час. От огромно значение 
е и да се внимава по време на 
часовете и съсредоточено да 
се следят лекциите на препо
давателите, както и да се раз
ширяват знанията чрез до
пълнителна литература, ин
тернет и пр. Аз много дължа 
и на родителите ми Миле и 
Йонка, които винаги намира
ха време да ми окажат съдей
ствие. Особена благодарност 
изказвам на баща си, който е

цел ще бъдат подсигурени 
необходимите съоръжения ис които
уреди.

Собствениците на регис
трирания добитък ще имат 
право да кандидатстават 
пред Министерството за сел- 
ко стопанство на Сърбия за 
получаване на субсидии, рег-

в момента животновъ-петици, което потвърждава и 
фактът, че е удостоен с Букова 
грамота и след завършеното 
основно образование. 
*Очаквал ли си да станеш 
“ученик на генерацията” в 
гимназията и как се чув
стваш след полученото 
признание?

- Много се радвам, че Учи
телският съвет ме избра за 
най-добрия ученик. Въпреки 
че бях наясно, че в нашия ви
пуск има още силни отлич
ници, надявах се и мечтаех аз

имат 3962 крави и 10 235 
овце.

преподавател по математика, 
понеже с него винаги се кон
султирах прп решаването на 
по-тежките задачи.

П.Л.Р. ито имат регистрирани сел-
- Чрез регистрацията на 

добитъка ще се съберат дан- Ч1™то добитък е регистри- 
ните за всички крави и овце Ран< Ще могат да разчитат на

субсидии от министерството.
П.Л.Р.

скостопански домакинства и

Основното училище организира културна програма
поотделно - порода, възраст, 
тегло, височина, млекодобивХей свърши

се таз година Четвърти републикански преглед 
на детския фолклор в КралевоПо случай края на учебната Покрай по-

година, както и по повод 18 пулярната уче-
юни - Деня на училището ми- Босилеградчани 

достойно
ническа песен

налия петък ученици от цен- "Хей свърши

начин подражаваха известни - 
личности от естрадата в Сър- Р! 
бия и България. Особено впе- | 
чатляващо беше изпълнение- ,

П

гл>
го па шопски хора от страна V

на втория танцов състан към
Центъра за култура, който е , 4У
съставен от ученици от гор-

[>пите класове на основното
училище.

Програмата съвместно ор-
С'1тапицираха училищният пе

дагог Блица Василева Мигре
на, психоложката Силпана 
Ранпмона и началните учите- 

. ли със съдействието па Цен
търа за култура.

гралното основно училище сетаз година" и мпогобройпи 
"Георги Димитров" изпълни- стихотворения, 
ха културна програма за учи- скочове, посветени на учепи- 
телите и родителите си в го- ците и училщето, в програ- 
лямата зала на Културния мага бяха включени и имига- 
дом в Босилеград. тори, които по своеобразен

Вторият състав на фол- мами осъществиха, след като 
клорпия ансамбъл към Цен- спечелиха първо място на 
съра за култура в Босилеград, междуокръжното състезание 
в който членуват деца до 14- за Пчипски и Ябланишки ок- 
годишпа възраст, на 16 юни ръг, което в началото на май 
участва на Четвъртия репуб- се проведе във Враня, 
ликански преглед ма детския Златната емблема за 
фолклор в Кралево. Органи- най-добър ансамбъл на прег- 
затор па мероприятието бе- леда бе присъдена па апсам- 
ше Културно-просветната об- бъда "НИС" от Панчево. 
щпост ма Сърбия и Съюзът 
па аматьорите па Сърбия.

На прегледа в казармата аиеабъл бяха и акордеопие- 
"Рибпица" се представиха 22 тът Славиша Божилов и п>- 
тапцовн състава от Репуб ли- папджията Александър Пе- 
ката, победители на между- пев. Под ръководството на хо- 
окръжмите състезания, конто реографа Саша Радовапов те 
се проведоха през миналия изпълниха китка народни хо- 
месец. Участието си в прес- ра от Босилеградско. 
тижиия преглед босилеград-

песпички

П.Л.Р.

Фотооко
Пастърва рекордьор Освен 16-те танцьори, в 

състава па босилеградския
Пепе Стоянов, дългогодишен спортен рибар от Босилег

рад, тези дни в Бранковска река улови пастърва - рекор
дьор, стегло 1 килограм и 150 грама и сдължипа почти по
ловин метър. Това е пряко доказателство, че въпреки бра
кониерството в босилеградските реки все още се е запазила 

; най-качествената сладководна риба - пасп.рвата.
П.Л.Р. П.Л.Р.
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На пазара в Димитровград Гимназията не се отказва 
от втората гимназиална паралелка

Сграда за продажба 

на млечни изделия
Още една дописка 

до министерството
Училищният съвет на ди- разпределени в други гимна- 

митровградската гимназия зии в Сърбия, в които не се 
"Св. св. Кирил и Методий" изучава български език. Съ- 
отправи нова дописка до Ми- ветът апелира в гимназията 
нистерството на просветата да не се закриват паралелки- 
иа Сърбия, в която още вед- те от другите два образова- 
иъж иска да се открие още ед- телни профила, доколкото се

формирането на 
гимназиална

Миналия петък на зеления пазар в Димит
ровград с малко тържество бе отворена ново
построената сграда, в която ще се продават 
предимно млечни изделия и други храни
телни
ване и хигиена.

Сградата е съставна част на пазарския ком
плекс и разполага с ползваема площ от 
7000м2. За изграждане на самия пазар и 
всички съоръжения са изразходвани общо 28 
милиона динара или 464 092 щатски долара.
Три са източниците на финансиране: СНР 
участва с 98 000 долара, което е около 22%, а 
останалата част от малко пад 365 000 долара 
са обезпечили общината и "Комуналац",
конто е построил обекта. ____ __ __ ______

В нея ще се продават мляко и млечни про- Заместник председателят на общината Васа 
изведения, месо и месни изделия, а ще има и Лмкст ? мш„ата

___ :
стоки, изискващи специално съхраня-

... щ ма гимназиална паралелка, позволи
> ' 4 Дописката е подкрепена и с още 

подписите на огромно мио- 
V зииегво от родителите па де-

една
паралелка.V"

ска на гимназията под- 
цата, които тази пролет за- крепиха Националният съвет 
вършиха основното 
образование.

I си на малцинството и органите 
на местното самоуправление.ручилищният съвет посоч

ва, че доколкото не се позво-
Г-1 ,

* Според допитаване, което 
ли откриването на още една представители на гимназия- 
гимназиална паралелка, ще та проведоха сред ученици от 
бъдат застрашени малцин- 8 клас на училището "Моша 
отвените и човешките права Пияде",около50настооттях 

магазин за продажба на риба. В състава на на учениците от българското желаят да се запишат в гима-
малцинство, тъй като ако не назиални паралелки, 
могат да се запишат в ди-

сградата са и две тоалетни, а има и помеще
ния за отделните инспекциионни служби.

От името на СНР Предраг Здравкович, ди- митровградската, ще бъдат 
ректор на програмата за регион Изток, ис- 
тькна, че пазарите представляват генератор 

развитие на определена среда, тъй като те 
. ....., привличат предприемачи, селскостопански 

производители, които тук продават своите 
изделия и др. От социална гледна точка паза- 
рите са места, където хората се срещат и пра
вят сделки.

Иначе СНР досега е участвал в реализа
цията на около 1160 подобни проекта. На традиционния преглед се раздават младите музикан-

А.Т. на хоровете и оркестрите към ти от Димитровградско, къде- 
основните и музикални учи- то безработните са хиляди, а 
лища в страната, състоял се трудоустроените с минимал
на 28 май във Вършац, духо- ни заплати!?! Тази мисъл 

НИНИ вият оркестър към Димитров- продължава да ме преследва! 
градското основно училище Тя ме накара да напиша това 

И спечели още една убедителна писмо до редакцията и да 
Н победа. Представянето на апелирам към всички, които 
■ младите талантливи музи- са в положение да подкре

пя! канти въодушеви всички, и пим таланта на младите му- 
■“т| особено малцината наши съ- зиканти. Апелирам и към 
33N народници, които живеем и министерствата на културата 

работим в този войводински и на просветата да помогнат
на димитровградските музи- 

Д След приключването на канти да се сдобият с нови ин- 
I2! официалната част и раздава- струменти. Те заслужават и 

нето на наградите, помолих- тяхното внимание, тъй като 
ме ръководителя на оркестъ- втора година подред са неп- 
ра Александър Аца Ранчев да рикосновени държавни пър- 
изпълни нещо "за душата", венци.
Направиха го с удоволствие, Аз съм родена преди 75 го- 
и отново ни възхитиха с та- дини в село Мъзгош. Във Вър- 
ланта, уменията и емоцио- шац живея 72 години. Едвам 
налността с която свиреха и тригодишна съм била, когато

»—"»»»»»—«•» «-и—.М ппмотпипп упр^л-пло К Л швароустои швост. преди няколко десетилетия, ството на дъщеря си всяка го-
тона терените за мЛки споп и ^тргппп ™ Вг 46 6 ^ТНаТ остът трябва да бъде го- и че "ако имахме нови - музи- дина прекарвам по 15-20 дни тона терените за малки спор- и на негово място започва тов за два месеца, а стои нстта ката щеше да звучи много в Мъзгош и ше и л вам все до- 
тове, естествено дойде ред и строеж на нов с шестметрова на работите е 1,9 милиона ди- по-хуб^' Разпиха Мъзгош и Ще идвам

зи думи. С какви жертви, 
упорство и самоотверженост

Б.Д.
&***■■■

№ щщ!Й Писма на читателипа
'"-V VдщнВиИР Да подкрепим 

талантите
43

,. щ№

2,
-Х

През фотообектива тщ а.\Ша СА-НШХАШ айпВ рамките на реконструкцията на главната улица на 
отсечката на ул. лНайден Киров" вече са поставени нови 
осветителни тела, които във вторник вечерта светнаха 
за пръв път. Макар и все още незавършен, светна целият 
площад и част от главната улица, където канделабрите 
вече са поставени.

*Н
град.

вадаГ- !"Като в 71ас Вегас!“ -коментират човечето от гражда- ; 
ните. А.Т АЙ!.:. •

През фотообектива

А

Нов мост към Спортния център

ме те- като съм жива.
Новка Стоянова Рангелова 

град Вършац
нара.

А.Т.

Ще се уреди ли пространството 

пред входа на блока?
Това искат петнадесет подписали се соб- В подкрепа на иска си гражданите изтък- 

ственици на апартаменти в жилищен блок на ват, че от площада ги дели само улицата и ко- 
ул. Христо Ботев 2 в центъра на Димитров- гато има някакви прояви пред центъра, прос- 
град. Блокът се намира срещу Центъра за транството пред блока се изпълва с хора. Тук 
култура и на практика е част от площада. Жи- минават всеки ден и учениците от основното 
телите смятат, че би било глупаво това прос- училище, над него е и местната църква. С ед 
транство сега да остане неуредено и догодина на дума - заслужава си, казват те. 
или някоя друга да се прави по друг начин. Дали наистина е така ще решат членовете 
11ък и пространството е толкова малко, че на Общинския съвет, към които искът е от- 
средствата за неговото уреждане няма да "на- правен, 
тежат" кой знае колко на финансите 
мата улица.

Докато не бъде готов новият мост пешеходците ще минават по 
тази конструкция А.Т-за глав-
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От 5 до 8 юли в Сурдулица “Лего” се оттегли от бабушнишкия “Стандарт”

Власинско лято 2007"/I Производството 

е прекратено* Регионално състезание на духови оркестри от Югоизточна Сърбия с 
гости от България * Богата съпровождаща програма: изложби, промо
ции на книги, фолклор, рок концерт, "джипиада"...

Най-значителното култур- "Сърбия" ще се открие малък 
но мероприятие в Сурду- панаир на книгата и продаж- 
лишка община "Власинско бени изложби

Германската фирма "Ле- че "Лего" ще издължи всички 
го", която досега вложи не- дългове към заетите, повери- 

Усния Реджепова под пазва- колкостотин хиляди евро в телите и държавата. Шивачи- 
ние "30 години с тръбата". бабушнишката конфекция те ще бъдат прехвърлени на 

В събота на 7 юли из ули- "Стандарт", съобщи, че е нат- Трудовата борса, от която оп- 
ците на Сурдулица ще дефи- рупала дългове и че произ- ределено време ще получават 
лират младежките и пионер- водството в този цех непре- финансови средства. Тя доба- 
ски оркестри, а на Власинско менно трябва да спре. В пие- ви, че "Стандарт" трябва да се 
езеро ще се състезават рибо- мо до директорката на "Стан- приватизира до края на годи- 
ловците, където концерт ще дарт" Весна Адамович челни- мата и че е много по-добре 
изнесе ансамбъла на КХД те хора на "Лего" изтъкват, че производството временно да 
"Бакия Бакич" от Враня. фирмата занапред няма да спре, за да не се увеличават

За първи път в рамките на финансира производството и дълговете. "Бъдещият соб- 
"Власипското лято" тази го- да поръчва изделия, тъй като ственик със сигурност 
дина в Сурдулица ще има и от месец на месец дълговете да ангажира работна р 
рок концерт, па който ще се се увеличават и че в момента други среди, а от Бабушница 
представи групата "РегйЬоив не може да се пребори с жес- и то предимно работниците, 
ВапсГ от Ниш. токата конкуренция на фир- които вече са работили във

Мероприятието приключ- мите от азиатските страни, от фирмата", каза директорка- 
ва в неделя па 8 юли. Суртин- които ежедневно пристигат та. 
та пред жителите и гостите конфекционни 
на Сурдулица ще дефилират двойно по-евтини от произ- в "Стандарт" да се задвижи 
сениорските оркестри, а пок- веждащите се в "Стандарт". процес на ликвидация, фи- 
рай състезанията по готвене През изминалите няколко нансовият ръководител Зо
на рибена чорба на Власина години бабушничани произ- ран Петров поясни, че окон- 
ще се представи и фолклор- веждаха за "Лего" предимно чателно решение ще вземе 
пият оркестър от град Радо- мъжки панталони. След като съответният съд. Възможно е

започнаха затубите, герман- съдът да се определи и за фа-

на живопис,
лято тази година ще се про- сувенири, и домашни ръко- 
веде от 5 до 8 юли. Организа- делия, а в градската бибдио- 
ционният отбор на меропри- тека ще бъдат представени 
ятието е запланувал може би книги от най-новата продук- 
наи-богата и разнообразна ция на библиотеката и Цен- 
програма досега. Проявите търа за култура. Привечер ще 
ще започнат на 5 юли вечерта се проведе вечер на фолкло- 
с духовна музика в портата на ра, на която ще се представят 
градския храм "Св. Георги", ансамблите на КХД "Власи- 
след което ще се представят на" от Сурдулица и на КХД 
духовите оркестри наложили "Бранислав Нушич" от Вла- 
се на миналогодишния прег- дичин Хан. Същата вечер ще

бъде представен и най-нови- 
На следващия ден сутрин- ят компактдиск на известна

та на платото пред хотел та естрадна изпълнителка

няма
ръка от

лед.

Макар че "Лего" предложиизделия,

мир. В десетчаса в центъра на
града ще стартират участни- ците опитаха през януари т.г. 
ците в тазгодишната "Джи- с производство на женска ' Стандарт досега е оил 
пиада". Целта им е по пла- конфекция и на "Стандарт" дружество с ограничена отго- 
нински и некатегоризирани даваха на заем по 50 хиляди ворност, в което Лего е оил 
пътища да се изкачат на Вла- евро месечно, но не сполучи- най-големияТ вложител.

ха - загубите се трупаха.
Весна Адамович сподели,

лит.

Б.Д.сина.
Гостите от България ще 

изнесат концерт и в Сурдули
ца, преди провъзгласяването 
на най-добрите духови оркес- 

т за
Писма на читатели

три, успели да се класира 
"Събора иа тръбачите" в Гу Благодаряча.

В. Богосв Уважаема редакцио,
Най-добри пожелания по случай рождения ден на 

"Братство" -15 юни. Изказвам благодарност, че почти 
50 години ме осведомявате за събитията в родния ми 
край.

Привет на всички!
Успешна акция на НПО “Помощ за децата”

Всичко се постига с труд Инж. Владимир Александров, 
родом от Горна лисина, живущ в Белград

Проявилите ученици от телствеиата организация бирахме пластмасови бутил- 
началния курс на основното "Помощ за децата" от Бел- ки и кутии за различни пити- 
училище в акцията "С рецик- град. ета. Най-важното е децата да
лаж към по-добро утре" пре- - Целта иа проекта, който разберат, че екскурзиите 
караха безплатен уикенд реализирахме съвместно с Власина и Дивчибаре, където 
край Власинско езеро. Акци- Министерството па образова- отидоха учениците от горния 
ята беше организирана в иието, е да мотивираме деца- курс, не е нещо, което им се 
осем основни училища в об- та към трудолюбие, като съ- дава даром, а че ге с труда си 
щините Враня, Владичин хап, щевременпо ги възпитаваме са го заслужили, подчерта 
Буяновац, Власотиице и Сур- към засилена грижа и за Лиляна Васич, директорка на 
дулица по почин иа неправи- околната среда. 1 ози път съ- I II Ю 11омощ за децага .

Фотооко
на По повод 14 

юни - Светов
ния ден иа кръ
водарителите, 
активисти па 
босилеградския 
Червен кръст 
миналия петък 
раздаваха на 
гражданите 
шапки, балони, 
афиши и друг 
рекламен мате
риал^ цел да
ги подтикнат по-активно да се включват в акциите по кръво
даряване. П.Л.Р.

■ишр
______

Сурдулица_____________________________________

Работа за най-добрите промотори
В офиса иа защитника пра- на проекта, чиято основна

цел е да се спомогне за подоб
ряваме па здравеопазването

Сурдулица
Момчило- През фотообективавата на омите в 

таниславкметът
пич подписа договори за ра- па ромите и за хумапизиране 
бота с 25 безработни, избра- на жизнените уедоиия в ром- 
ии иа конкурса, обявен в рам- ските седищл в Сурдудица. 
к^те на реализацията на про- Такава програма паралел- 
екта за транеграиично сът- по се реадизира и па терито- 
рудничество с Радомир рията па бъдгарската община 
"Първа крачка от последва- Радомир.
1цИте". Сдед приключването па

Най-папред те ще посеща- проекта, за чиято реализация 
ват курсове за обучение и се- Европейската агенция за ре- 
минари за да станат промото- конструкция е отпуснала по
ри на програмата за повиша- вече от 55 хиляди евро, пет и- 
ване на личната и колективна мата най-добри промогори 
хигиена в ромските селища от Сурдудица ще подуча! ра
на територията на общината, бота в комуналното предпри- 
След това ще бъдат главни ятие "Водовод . 
нодготвитеди и реализатори

Пътепоказател"
Ако някой е решил да посети с. Звонци и 

Звонска баня, а само е чувал за тях и следи 
този пътепоказател, едва ли ще стигне до 
целта. Защото той не се намира на кръсто
вището па магистралното шосе при село 
Суково, а в с. Градинье!

Кой е свалил табелката, показваща къде 
се намира Звонци, защо, 
рила в Градинье едва ли някой знае. Както 
и да е, па кръстовището край Суково в мо- 

пътеи знак, който да насочва

и как тя се е наме-

меита няма 
към с. Звопцп.

А.Т.Д.М.
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Седмица на културата” в Димитровград "Другарче" 

представено в Белград99 А

;Т1 Детското списание на нашето издателство, което чества 45-годи- 
шен юбилей, бе представено в Международния културен ценгьр в | 
Белград - ЮБИН в рамките на детски фестивал. у |

За списание "Другарче", което насърчава литературното и изоб- N 
разител но творчество на най-малките и публикува творби на извее- К 
гни български, сръбски и световни автори говори редакторът Ден- М 
ко Рангелов. За юбилейните полувековни Змаеви детски игри, кои- | 
то наградиха "Другарче" и руси нского детското списание ^Заграт- \\ 
ка" говори Лиляна Симич, редактор на културните и детски нрог- I! 
рами в ЮБИН.

На мероприятието в Белград присъстваха културни дейци 
нашето малцинство, между които и Милорад Геров.

I V

* Димитровград е имал една изключително богата 
културна пролет, сподели в края на мероприятие
то координаторът на проекта Делча Гигов.

Лауреатът на 
НИН-ова награда Све- 
тпелав Басара стана но
сител и на най-значи
мата награда на Лите- 

"Си-

В рамките на "Седмицата па кул- Христов и други, 
турата" димитровградчани присьс- На седмия пореден "Нишавски 
тваха през миналата седмица на хоровод" също присьсгваха голям
концерта па известната сръбска из- брой зрители. 11оради дъждовното
пълнителка на етиомузика Биляна време проявата в събота се проведе в —
Кръстим и групата "Бисгрик". Центъра за културата, а в неделя - в

ние взе журито начело Поради дъжда концертът не се "Парк’'. За всеобщ победител бе Мпвя уимга из Патиг» Топло
със Зоран Хамович и проведе в СЦ "Парк", както бе зап- обявено КХД "Оро" към Студенския пиВаКПкиаП а I IС1 рр I сри В
членовете му Алексан- ланувапо, а в големия салон на Цеп- културен цептвр в Ниш. Най-добър
дър Гатадица и Бра- тьРа :,а кУ',тУРа' който бе малък да окресгър има КХД "Абрашевич" от
нислав Милтоевич побере всички любители па певица- Лесковац, най-добър фолклорен ан-

Велпмир Костов та п музиката, която тя изпълнява. самбъл с танцьори до 15-годишна
член на съвета на Лите-

от |
ратурния пленер 
чево" - "Катопаа 
зегЬтса". Такова реше-

! :•

‘‘Кръстопът 

без посоки”ратуриия пленер в Си- 
чево, оповести на прес
конференция, че и в 
тазгодишния пленер 
ще участват 13 автори - 
Светислав Басара от 
Белград, Бранко Кукич 
от Чачак, Джордже Не- ЦЯ 
шич от Сомбор, Крие- ||!§ 
тин Димитрова от Бъл- |Ц| 
гария, Диана Чула от рр 
Албания, Миленко 
Йергович от Хърватия,
Иван Джепароски от 
Македония, Радомир 
Уляревич от Черна го
ра, Густав Мурин от

5 библиотеката 
емето на поезия- 

литературният 
клуб "Бранко Мил- 
кович" от Княжевац 
неотдавна публику
ва поредна стихос
бирка на нашенеца

поет с ненатрапчи- 
ва комуникатив- 
носг, чиито лири
чески възприятия 
не се свеждат само 
до констатации, 
извлечени от пое
тичните картини, а 
неговото отноше
ние към събитията 
е активно и чрез 
поезията внушава 
изходи от кризата 
и противоречия
та". Г1о думите на 
Джорджевич, 
"стихосбирката на 
Петър Геров е ду
ховна авантюра за 
търсене на автен
тични основи на 
собствения бит с 
цел установяване 
на равновесие на 
материалния 
принцип за изжи
вяване на опит, в 
който езикът е не 

само средство за изразяване, но 
и социална категория, мирог
лед, жизнена субстанция".

Петър Геров неотдавна пред
стави новата си стихосбирка в 
родното си село и в Димитров
град. На представянето в Ди
митровград присъстваха реце- 
зентът Джорждевич и литера
турният деец от Княжевац Да- 
либор Филипович Филип. 
Автор на илюстрациите е То- 
мислав Паункович. Първото из
дание е печатано в 500 екзем
пляра.

■'УЩЩ | | "еЛИХВив0тозТи
вг^ад. книгата 

ръсгопът без по- 
са включенисоки

50-ина творби, раз
делени в три тема
тични части - Неиз-
казаните пътища,

В основното училище бе открита възраст - КХД към Ценъра за кул- Ще ми се да избягам п
Словакия, Ранко Рисое- изложба на детски фотографии и турата в Днмнтровтад (вторият ан- п Пътепоказателят Пг"/ъР ГеР°/ еР«д‘" "Ргди 74
вич от Република сръб- русунки. За фотографии награди самбъл), а най-добър аисдамъд с на сърцето. години в запрдтто село Ри
ска (Босна и Херцето- получиха Мартин Танчич от пирот- танцьори над 15-годишна възраст Известният лите- ' А00"'“-11 готпоучитгл
вина), а от гр. Ниш Бо- ™то Техническо училище, Гергана КХД "Ловеч". ратурен деец от Кня-
си ТЛлмч м Маринова Колева от училището Координаторът на проекта На- жевац Неоойша възпшма“ие- 1 умивал е х
л п Р „ "Христо Ботев" от Драгоман и Биля- шата култура като транеграничен Джорждевич оценя- шихосоиРки- Аеуреаш е на пя- 
Денко Рангелов, които на Иванова Антова от училището приятел", в чиито рамки се прове- ва в рецензията, че колко ,шгРади за поезия. Член е
е домакин на пленера. "Св. св. Кирил и Методий" от драго- доха седмиците на културата - "книгата разкрива ли*>*Ра™ур№* клуо Бранко
Според установената майското село Габер. За рисунки са първо в Драгоман, а след това и в г плкович в няжевац.
традиция в литератур- наградени Гергана Маринова Коле- Димитровград, Делча Гигов споде-
ния пленер ще участва ва 07 Драгоман, Катрин Стоянова ли изключителното си удовлет-
и тазгодишният носи- Митова от училището "Отец Пай- ворение от проявата в Ди-
тел на наградата "Бран- сий” в Самоков и Бранислава Тошич митровград. Той съобщи, че общо са

07 училището "8 септември" от присъствали над 3500 зрители и че
ко Милкович , която Пирот. участниците са били 570 и оцени, че
все още не е присъде- Представен бе и театралният Димитровград е имал една из- 
на- спектакъл "Женско царствол от бъл- ключително богата културна

В живописното село гарския класик Стефан Костов, в ко- пролет.
Сичево край Ниш пое- ето димитровградският режисьор Нека да припомним, че проектът 
тите и писателите ще Слободан Алексич бе поверил пове- "Нашата култура като транеграни-
събират инспирации и чето от 1Са10Ч0ВИ7е роли на артисти чен прияте/Г е финансиран
тттр тГпгзат от 1 'Гл.л 17 07 театъра "Христо Ботев" - Соня програмите ФАР и КАРДС на Е
ще творят от ю до 1/ Виденова, Славча Антов, Славча Ди-
септември. митров, Надица Иванова, Сръджан

Незнанието обраетва с плевел
библейската земя
вятърът укроява тишината
манастирските врата се отварят
не питат за никого
отвори устата
съвестта ти да се проветри
всичко това е твое
през тебе изтича
денят идва
с послание
незнанието обраетва 
е плевел

по

(От новата стихосбирка)Б.Д. в. А-

Страдания около македонския език (2) накви; а и доскоро те бяха единен език със 
съответните варианти? Ами за руския и 
белоруския, за чешкия и словашкия, за 
полския и долнолужишкия, за чешкия иВредите продължават

И ето че от 1945 г. насетне - след включ
ването на Македония в югославската фе
деративна държава като отделна репуб
лика - македонският език бе насочван тен
денциозно към все по-голямо диферен
циране и откъсване от народностната му 
българска основа. Още преди войната - 
както вече стана ясно - той бе сърбизиран, 
наситен със сръбска терминология и фра
зеология, промени се артикулацията до
ри в разговорните му варианти, а след ко
дифицирането му този процес се засили. 
Освен това към стандартната кирилица 
бяха добавени три сръбски буквени знака, 
създадени бяха още четири, отговарящи 
на местното произношение, а шест бъл
гарски букви бяха изключени от азбуката.

Или, както уточнява в книгата си 
"Името и умът" (1999) проф. д-р Димитър 
Димитров (министър на културата в пра
вителството на Любчо Георгиевски), като 
пример може да послужи "поведението 
па "азбучната комисия" - Венко Марков- 
ски, Георги Киселинов и Георги Шоптра- 
янов - у която националният и лингвисти
чен принцип се е подчинил на злободнев
но-политическия и югославски принцип 
на остналите членове, които се надявали, 
че като приемат "караджицата" (б.а. -

Ш=т ШШШШШШ
навеки народ. Което обаче не стана! е изворен и въпреки чуждите наслоения в уважавадругия и не се опитва да се дър-
Агитпроповско преиграване прТв'е1юст ^хубост иТостпна ™Р™' ЖИ КаТ0 иякакъв високомерен опекуп шшк " 1 правеност и хуоост и е останал един от както се казва - патерналистично. Този

В редица изследвания у нас, които се наи-оогатите говори в нашата бълга- принцип на назоваването на езиците по 
появяват като критика към македонския ро-македоиска общност. името на народа, който ги говори, се на-
език,отделни автори сестараят като чели Други думи, никой никога не е "из- рича етнолингвистичен и тон е възприет
самодахокат и обиждат македонците, ся- мислял македонския език! на много места в света, независимо от

.. сьрбизираието на ПпмзоГТТЯ НР тняияоа близостта или отдалечеността им.
им. Или пък да убеждават по ОЗНаЧаВа Когато в някои среди у насее нагнетява

агитпроповски начин (т.е. с методите на еДНаКВОСТ политиканско напрежение около офичн-
комунистическия пропаганден апарат) диес македонскцят к лания македонски език, авторите хабят
СКИТ“ изкУствен-'Сякаш българ- вече отдалечен от българския си корен и безбР°й думи, без да успеят да ни кажат 
ският книжовен език не е бил също толко- вярното - превеждане нещо смислено около нищо неозначава-
ва изкуствен, особено в началния си пери- ПРЕВЕЖДАНЕ) не може да става безпе^ Щ°то понятие "непризнаване" на маке- 
од, а дори и сега - спрямо разговорния 4 0 3 Реч' лонти «т.- К
език в много краища на България' Те се ' ' Т° а 00езсмисдя всякакво поставяне Д°ь'ския език. алН0__” 4 Р се знак на равенство между бългяпгкч» .. Смятам за напълно разумно и реал>
Г|п,, в че с частни слУчаи от македонския книжовен език Както пол становището на ръководството на дър*

о оШ макадонския език в ист°- чертах още в началото двата езиаЛ вата ™ от «98 и1999 г„ че дискусиите по
ничен, и то тенденциозен лщ,™ст°и?ен еА‘т еЗИК°Ва об1Чиосг' н° са различни! този ВЪПР0С в ника1сьв са>"1ай 
аспект, без практически да допршГасят Т'46 езий’,те си приличат много, че спъват икономическите, културните и 
нищо, освен да оскърбяват македонците При битовото общуване се разбираме на- Щесгвените връзки с Македония, да "Р 
Някои от обвинителите на македотекия пъано' на е абсолютно никакъв аргумент, чат 113 междудържавните отношен о_ 
език отидоха дотам, че го обявиха за "по^ 46 Те,са един език- Тогава какво Ще кажем както това ставаше при комунистнче 
литически". А нима има книжовен език За °ФиЦиалните сръбски, хърватски, бос- т0 управление, 
който да не е политически? Историята на иенски и чериоторски, които са от щокав- 
българския книжовен език е изпълнена с СКата език0ва общност и са кажи-речи ед-

каш те са виновни за 
езика

Статията на Ганчо Савов е от брои | 
за 2007 г. на си. "Литературни Балкани
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Николай Овчаров: Най-кратката история на България (19) 90 години от кървавия 15 май 
в Босилеградско (7)_______Търновград - втори в «вета Да не се забрави, 

за да не се повтори!*Той се състои от три укрепени хълма, между които красиво 
се вие река Янтра. Под крепостите и по техните склонове се 
оформят обширни жилищни квартали 
то и колонии на евреи, арменци Събирайки сведения за ко

варното нападение на Коста Пе- 
чаиац на Босилепзадския край 
на 15 и 16 май 191/ година, уточ
них имената на 33 души, които 
са пострадали от ножовете и 
пушките на немилосърдните 
гоплички четници. От убитите 
българи 15 са от с. Горна Любата, 
1 от Плоча (убит в Г. Любата), 9 
от Долна Любата, 2 от Църно- 
щица, 4 от Босилеград, 1 от Гор
на Лисина и 1 от Горна Ръжана. 
Не успях да намеря хора или до
кументи, от които да разбера 
имената на тримата убити в с. 
Долна Ръжана, както и на 2 деца 
от Босилеград, които изгорели в 
запалената им къща. Най-веро
ятно това не е окончателният 
брой на пострадалите, понеже 
документите от това време са 
малко, някои може би и не са за
пазени, а вече няма живи свиде
тели, които да кажат цялата ис
тина.

ганизира, когато в целия край е 
имало само старци, жени и де
ца?! Всички способи 
гава са били в Българската ар
мия и на фронта - това е време на 
Първата световна война, а мно
зина нашенци са били мобили
зирани още през 1912 година за 
Балканската война срещу тур 
те и са воювали за майка Бълга
рия цели седем години или са 
оставили костите си на бойните 
полета! Защо този крайгра 
чен край е оставен без мъже? За
що не е имало никаква българ
ска войскова част в цялото прос
транство от границата на Бесна 
кобила до Кюстендил? Доказа
телство за това твърдение е "ра
портът" на един български вой
ник пред "извидницата" на Кос
та Печанац. Това бил Мите Спа
сов от горнолюбатската махала 
Дебели рид, който бил пуснат на 
отпуска. Четниците го пленили 
на Глошки дол и от него разбра
ли, че в Босилеград и всички 
други места, през които минал, 
нямало българска войска!? ("Ра-

и западноевропейци, също ог- и мъже ТО-

радени с крепостни стени.

ци-

ни-

Тяавниягн вход на крепосн/п/а Цареви/ в Търновград, XII-XII' в.

През XI - XII в. българите вди
гат редица въстания - Петър Де- Вр 
лян през 1040 г., Георги Войте.х и ж 
Константин Бодин през 1072 г.,
Лека и Добромир през 1084-86 г. 
България е освободена през 1185 -ф 
г. след успешния бунт на братята /ъ.. 
Асен и Петър, избухнал в неприс- 7 > : 
тъпната крепост Търновград в 
средните части на Стара плани
на. Борбата трае десетилетие и

& През страшните два дни чет
ниците от Топлица запалили 
къщите и други постройки па 
317 домакинства в Босилеград
ско. Общо материалните загуби 
от това нападение са преценени 
на около 2,5 милиона лева.

Няколко десетки убити хора 
и няколко милиона лева мате
риални щети - това е голяма тра
гедия за малкия и беден Боси- 
леградски край. Една от най-го- 
лемите трагедии в неговата бур
на история, изпълнена с прев
ратности и страшни неизвес- 
тности. Но въпреки това нападе
нието на Коста Печанац беше та
бу-тема чак до днешни дни. 
90-годишнината беше удобен 
повод най-сетне да се каже исти
ната за това страшно събитие и 
аз се опитах да я предам вярно 
на младите поколения, като пре
ди всичко се ръководех от фак
тите и от древната мъдрост: "Да 
не се забрави, за да не се повто
ри!" Това и подобни събития от 
българо-сръбските отношения в 
миналото не трябва да бъдат по
вод за нови разпри и напреже
ния, но истината за тях тряова да 
се знае, за да не се случат отново 
в бъдещето!

Тук ще се спрем на един от 
най-важните въпроси във връзка 
с кървавия 15 май 1917 година: 
могло ли е да се предвиди и осу
ети нападението па топлинките 
четници? Като се има предвид 
фактът, че един български вой
ник от горнолюбатската махала 
Колчипа гарина, когато бил на 
отпуска вкъщи, предупредил съ
селяните си за възможно напа
дение на четници от Сърбия, 

въстанието. Околпос- става ясно, че едно такова напа-

портът" зарадвал "извидници- 
тех/ и те пощадили живота на
войника и му написали "про- 
пусница", за да не бъде убит от 
четата). С една дума - България 
оставила населението край гра
ницата без каквато и да било за
щита, което една държава, дори 
и във военно време, не смее да си 
позволи!

Събитието от 15 май 1917 г. с 
кървави букви се е самозаписало 
в летописа на Босилеградския 
край. Извършителите на това ге- 
ноцидно престъпление обаче не 
са отговаряли пред съда. Нито са 
получили морална присъда в 
Сърбия. Отгоре на всичко, през 
изтеклите 90 години нито една 
общинска власт в Босилеград не 
е проявила кураж и достолепие 
да изрази пиетет към невинно 
пострадалите хора от този край 
и да осъди техните убийци. А 
кървавият 15 май е бил увод в 
голготата на босилеградските 
българи след Ньойския договор, 
която трае и днес, а последиците 
от нея ще се чустват още дълго в 
тази погранична зона. Защото 
българското население в Боси
леградско десетилетия наред е 
изправено пред най-сериозни 
проблеми. В дълъг период сис
тематично са нарушавани някои 
от основните му човешки и мал
цинствени права. Майчиният 
език е къщата на битието, той 
пази човешката същност и иден
тичност*, но майчиният език на 
босилеградските българи е изго
нен от образованието, админис
трацията, правосъдието, от 
електронните медии, от общес
твения живот. По перфиден на
чин се върши асимилация на 
българите в този край, като все
ки режим си има специфична 
методология за постигане на та
зи цел. Затова българското мал
цинство никак не успява да се из
бави от бедността и постепенно, 
по сигурно изчезва, а целият 
край остава без хора и запустява.

Нека да не забравим още 
един важен въпрос: не е ли край
но време компетентните лица и 
органи в Босилеградска община 
да реализират идеята за повди
гане на общ паметник на невин
ните жер тви, за да бъде запазен 
завинаги споменът за тях? Па-

завършва с признаването на бъл
гарската независимост от Визан
тия.

Още през 1204 г. рицарите от 
Четвъртия кръстоносен поход, | 
тръгнали да освобождават Бо- к‘
жигроб, внезапно се насочват
към Византия и превземат Кон
стантинопол. После ударът е на
сочен срещу България. Цар Ка
лоян (1197 - 1207) не се изплашва
и на 14 април 1205 г. разбива и
унищожава край Адрианопол 
смятаните за непобедими в Евро
па френски и италиански рица
ри. Следват нови победи, пре
върнали България отново в пър
ва военно-политическа сила на
Балканите. Успехите са продъл
жени при цар Иван II Асен (1218 - 
1241), който с битки и хитри дип
ломатически ходове получава
пълно признание.

Подобен възход изисква све
товния блясък на столицата Тър
новград. Българските ца
ре от ХШ-Х1У в. се над
преварват да го благоус
трояват и разширяват.
За разлика от равнинни
те Плиска и Велики 
Преслав, това вече е ти
пичен

/ \рео6раженскинш манастир кран Велико Търново, основан през
XIV в.

дигат стотици прекрасни 
църкви. Днес са оцелели и 
възстановени "Св. Четири
десет мъченици", "Св. св.
11етър и Павел", "Св. Дими
тър", където през 1185 г. из
бухва
тите па града са осеяни с дение е могло да се предвиди, 
православни манастири - Тогава защо по време на кърва- 
Преображепски, Килифа- »ия си двудневен поход четата на 

/ "гъ, л,4 Коста Печанац не е срещнала
рс.ски, Си. Гроица и др. „„каква съпротива (с из-

Български и чужди лето- г
писци наричат столицата 
"царствения Търновград" и 
"втори в света след великия ланьс, както и подготовката за 
Константинопол". През съпротива в Горна Ръжана)? 
ХП1-Х1V в. там се разиграват Случаят в една от горполюбат- 
дворцови интриги и кърва- ските кръчми, когато селският 

г Чагрпплото поляк драматично извикал "бе-
• олссиш тайте, идат четници!", но никой 

мс искал да го чуе, може би е до
казателство за недостатъчната 

минава и България, като за бдителност па местното населе- 
ета-

средновековен / 
град. Той се състои от /, 
три укрепени хълма, /* 
между които красиво се 1 • 
вие река Янтра. Под кре- Г *. 
постите и по техните I*-1 
склонове се оформят об- V* 
ширни жилищни квар- V 
гали, както и колонии на 1 
евреи, арменци и запад
ноевропейци, също ог
радени с крепостни сге-

■Рбключепие на сгрелоите в долно- 
любатската махала Кози дол и 
гориолисиискага махала Цък-

ни. пи препрати 
значителни части от Европа 
татарско нашествие ме от-

Главното място в Тър- ( ,г
Новград е хълмът Царе- Злати пръстен па цар Калоян
вец, където е съсредото
чено управлението на 
държавата. Той има сложна фортификаци
онна система, а вътрешността му е наситена с 
жилищни и занаятчийски квартали, църкви

една година па българския престол дори
тарип. През1280г. пък в Търновград влиза ка- местата власт. Това обаче мс с 
то цар за няколко месеца Ивайло, водач ма оправдание за някои български

и манастири. В най-високите части са двата аТизиратТпре:^XIVГбъ л га ри я фагедня обвиняват и боенлог-

аристократични имения. В Търновград се из- ' "роОшжтш организирани! Но кои да се ор-

ние и преди всичко па хората от

метиикза поука и предупрежде
ние!

- Край -
Александър МЛАДЕНОВ



Спорт ||22 юни 2007___________________________

Нишка зона, последен кръг: “Йединство” - “Балкански” 0:3 Полуфинал за Купата 
на Източна СърбияДимитровградчани - 

шампионски!
Градски стадион в Пи
рот, зрители 100, съдия 
Боян Младенович (Алек- 
сииац) - 9. Жълти кар
тони: Здравков^ич и М. 
Стоянович (“Йедин
ство”), Б. Басов, Иванов 
и Ставрич (“Балкан
ски ”).
Йединство: Джордже- 
вич 7, Петрунов 6.5, 
Аскович 6 (Мапчич 6,5), 
Здравкович 6, Матов 6 
(Йоцич 6), Мишич 7, 
Кръстич 6, М. Столпо- 
вич 6.5, Цолич 6, Пана
йотови'! 7, Аранджело- 
вич 6,5 (И. Стоянович 
6).
Балкански: Петрович 8, 
Глигориевич 7.5, С. Басов 
7, Георгиев 7.5, Б. Басов 
7, Костич 7 (Зекович 7), 
Паунов 8, Гюров 8, Ива
нов 7 (Ценич 7), Алексов 
7.5, Ставрич 7 (Ботко- 
вич 7).
Играч на мача: Александър 
На II кое.

"Младост" -
"Синджелич" 0:3Комшийските съперници ползва Нинослав Ценич - 0:2. 

" Йединство" и "Балкански" Окончателните 
изиграха последния си зона- оформени в 77 мин., когато 
лен мач и се запътиха в раз- Нацков бе съборен в наказа- 
лични посоки. С класическа
та "тройка" на стадиона в а реферът посочи бялата точ- 
Пиротдимитровградчаниза- ка. Вратарят на "Балкански" 
вериха шампионската си тит- Бранислав Петрович, иначе 
ла в Нишка футболна зона и пиротчанец, майсторски из- 
официално се класираха в лъга своя колега и за втори 
Сръбска лига, а пиротчанци път през този сезон се разпи- 
"събраха багажа си", за да се са в листата на голмайстори- 
преселят в окръжната лига.

"Балкански" поведе още в 
5 минута. Левият защитник от "югоизточната порта па 
Саша Басов отлично прецени Сърбия" бяха поздравени с 
ситуацията и почти от стра- аплодисменти от пиротската 
ничната линия улучи по-да- публика. Шампионската тит- 
лечння ъгъл на вратата на до- ла им честитиха и играчите 
макините. В 58 мин. защита- на "Йединство", пожелавай
те на "Йединство" не интер- ки им успех в Сръбска лига. 
веннра добре пред своя вра
тар, от което умело се въз-

0:3 бяха

це събори на земята напада
тел на гоегите. Вратарят Го
ран Величкович обаче спря 
наказателния удар, който от
ново изпълни Лазаревич.

След почивката картината 
па терена коренно се проме
ни. Боилеградчани засилиха 
атаките си и сериозно започ
наха да застрашават вратата 
на нишлиите. Централният 
нападател на "Младост" Вла- 
дица Тасич пропусна някол
ко голови положения, а в 65 
минута улучи напречната 
греда след великолепен из
стрел с глава от около десети
на метра. Наказанието за 
пропуснатите шансове дойде 
през последните 8 минути на 
мача, когато централният на
падател на гостите Лазаревич 
успя да се разпише още два 
пъти.

"Младост": Г. Величкович, 
И. Василев, М. Николич, Й. 
Глигоров (от 55 мин. С. Стой
ков), Д. Димитров, М. Георги
ев, В. Тасич (от 69 мин. М. Йо- 
ич), Б. Арсич, Б. Воинович, В. 
Владимиров и С. Дамняно- 
вич (от 55 мин. Б. Чипев).

"Синджелич": И. Милано- 
вич, М. Антич, М. Марковнч, 
А. Живанович.(от 64 мин. А. 
Коцич), П. Йованович, Г. 
Стойкович, И. Величкович 
(от 86 мин. С. Анджелкович), 
А. Михайлович, Н. Лазаре
вич, С. Стефанович и И. Ка- 
личанин.

Въпреки че нишлиите, ко
ито са членове па Сърбска ли
га, се представиха като из
ключително качествен отбор 
и заслужено спечелиха побе
дата, не можем да не изтък
нем, че според играта "Мла
дост" абсолютно не трябваше 
да загуби с толкова висок ре
зултат. С тази победа "Син
джелич" се класира за фина
ла па Купата на Източна Сър
бия, където ще играе срещу 
"Траял" ог Крушевац.

От самото начало на полу
финалния двубой гостите бя
ха по-убедителии, но боси- 
леградчаии им оказваха сери
озна съпротива. Може би 
ключовият момент се случи в 
32 минута: Игор Василев в 
собственото си наказателно

телното поле па пиротчанци,

те.
След края па мача гостите

Слободан Йованович
поле изби чисто топката пред 
един от нападателите на гос
тите, но главният съдия Ни
нослав Спасич от Сурдулица 
охаректеризира старта като 
нарушение и отсъди дузп 
"Синджелич". Публиката 

На международния турнир бурно недоволства от реше- 
: И покарате в Медведжа състе- нието па рефера, който преди 

зателите на клуба "Тандем" от около един месец беше гла- 
V--541' ч Сурдулица се окичиха с нов вен съдия в мача между 

; ] куп медали. Те спечелиха об- "Звезда" и "Партизан". Точен
що 21 медал - 6 злата, 8 сребра реализатор на наказатления 

ШЯ и 7 броизи. Освен това сурду- удар беше Новица Лазаре- 
личани взеха и две купи - вич. Две минути по-късно бе 

дГ треньорът Сърболюб Митич отсъдена нова дузпа 
Р& за най-масов отбор и състеза- на "Синджелич". Този път 
'Л телят Милош Митич за дузпата беше "чиста като съл- 

, Д§ най-добро изпълнение на за", понеже, защитникът на 
Iш вежбите ката. "Младост" Йордан Глигоров

ДМ. в наказателното си поле с ръ-

Сурдулица

Нов куп медали за каратиетите а за

I ’

•>|С15У

•-Ш ■ .V: :
гЩ,л у у

в полза

/
» АШ г.ш -. П.Л.Р..4 •:

!с ЮФД ■ последен кръг: “Уладост” - “Радник Роса” 3:2Аш
ализира капитаггьт Никола 
Спасич. В 63 минута Мирос
лав Георгиев засече с глава 
центрирането на Любомир 
Динов от ъглов удар и израв
ни, а 10 минути по-късно мла- 

Николич

През целия мач босилег- ха от дузпа, която реализира
радчани бяха по-добрият от- Владица Владимиров. До
бор и заслужено завоюваха края на първото полувреме и

Т> тгтгтг/гл . победа, но новите три точки двата отбора създадоха по ня-
ОСгХЧКТа п ТП( (Р 1 не бяха достатъчни на "зеле- колко шанса, обаче резулта-

я ните" да подобрят класира- тът остана непроменен.
за здравето С1И[1 пето си. От началото на второто по-

Резултатът беше открит в лувреме "зелените" имаха те-
На 23 юни 2007 г. в спор- нифестацията се организира 22 минута, когато защитни- риториален превес и създава-

тния център "Парк" ще се от асоциацията "Спорт за кът на "Младост" Йордан ха голови положения, обаче
проведе спортната манифес- всички". Това са градовете Глигоров опъна собствената "Радник" отново поведе. В 53 
тация "Олимпийски дни на Белград, Зайчар, Кладово, си мрежа. Три минути след минута беше отсъдена дузпа 
тичането", чието мото е "ти- Нови пазар и Димитровград, автогола "зелените" изравни- за гостите, която успешно ре-
чай за себе си и за своето В Димитровград преки ор- ------------------------------------------------ ——---------- —------------------
здраве". ганизатори са Спортният съ

На пистата ще се появят юз и Соколското дружество.
всички възрастови групи: от Първите десет състезатели в ДИВИЗИЯ СЛ8Д ЕфЗЯ НЗ ПЪрВбНСТВОТО 
тези в детската градина до отделните дисциплини ще 
пенсионерите.

В пет града па Сърбия ма- ма.

щ:• и!: III

дият Милорад 
оформи крайния резултат - 
3:2 за босилеградчани.

"Младост": Г. Величкович, 
М. Васев, И. Васев, Й. Глиго
ров, Д. Димитров, М. Нико
лич, М. Георгиев, В. Владими
ров, Б. Чипев (от 83 мин. П. 
Зарев), Л. Динов и С. Дамня-Таблицата на Южноморавска футболна
нович.

"Радник Роса": С. Спасич, 
С. Игнятович, Д. Андже/,к0 
вич, М. Костич, Г. Игнятович, 
Д. Халас, И. Стойкови^ 
Станкович, М. Тасич, Н. Сп< 
сич и Н. Станкович.

В останалите мачове ^ 
последния кръг са постиш 

следните резулуа ' 
"Единство" - "Грачаница р;, 
"Пуста река" - "Манойлов 
6:4; "Радан" - "Злочудово 
"Бобище" - БСК 3:1; (у 
раджа" - "Ябланица 
"Слога" - "Леминд" 6:1 и 
лезничар" - "ЯстребаЦ

плр-

мач. поб. рав. заг. гол-раз. точки
58:13 69(-1)
70:30 60
68:42 59(-1)
86:43 58
51:42 51
71:56 49
59:49 46(-1)
59:57 41
62:52 40
60:51 40(-4)
52:52 40
50:56 35
45:67 
43:78 
26:80
17:109 13 (-1)

получат по тениска и дипло- 1. Железничар
2. Радан
3. Злочудово
4. БСК
5. Радник Роса
6. Слога
7. Единство
8. Жнтораджа
9. Ябланица

30 22 4 4Д.С. 30 18 6 6
30 19 3 8Футболни новини 30 18 4 8
30 16 3 11
30 15 4 11

* Днес в СЦ "Парк" от 17 трябваше да изиграе срещу
часа започва традиционната отбора на "Локомотив" от с. 
среща между шампиона на Бело поле. Отборът на "Гни- 
НФЗ - отбора на "Балкански" лан" е първенец на Пиротска 1(). Бобище 
и представителния отбор на окръжна лига, но не е извее- *'• Леминд 
лигата. Очаква се голям брой тно дали ще премине в по-ви- 12- Младост 
посетители. сок ранг. Не е известно и кои !2' Ястребац

* "Желюша" спечели със отбори ще отпаднат от лига- ;,|уста река
мача от 22 та. 15. Грачаница

16. Мапоиловце

30 13 8 9 ти
30 13 2 15
30 12 4 14
30 12 8 10
30 12 4 14
30 9 8 13

"%е-30 9 6 14 31 (-2) 
14 (-7) 
13 (-1)

30 5 6 18
30 3 5 21служебен резултат 

кръг на първенството, който 30 4 2 23Д. С.
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Половин век верни другари
За другарството яваи——— *̂*

Л“ ” ните верни другари
им отдадоха почит с 
едноминутно мъл
чание.

През деня "абиту
риентите" посетиха 
спортния център 

( "Парк" и 
5 гно-концертната за

ла. Срещата прик- 
I лючи вечерта по 
. традиционен начин

Възпоменание: Любен Михайлов (1936 ■ 2007)

47 години с дневника 
и учениците

може да се каже, че ^ 
е като виното - кол- М 
кото е по-старо, Ц 
толкова е по-хуба- 
во. И по-сърдечно, 
по-искрено.

Така беше и на 2 ; 
юни, когато в Ди- г; 
митровград се съб- * 
раха двадесетина * 
матуранти на гим- ^ 
назията, за да отбе- | 
лежат юбилейната .л 
петдесета годиш- 4

В края на май ненадейно почи- ника и учениците! 
на Любен Ананиев Михайлов, И не само дълга,
дългогодишен преподавател по но и твърде ус- 

афия в Основното пешна, което пот- 
исура. върждава и фактът, че немалък

Михайлов е роден 1936 г. в с. брой негови ученици са постигна- 
Драинци. В родното си село за- ли завидни успехи на многоброй- 
вършва начално училище, в Кли- ните съревнования по история и 

- с другарска вечеря, сура прогимназия, а в Босилеград география. За забележителните 
с песни „и танци в гимназия. Трудовия си век започ- постижения в областта на просве- 

Моте/1а • ва като учител в Македония - с тата и обществения живот той е
гимназиално образование учи- удостоен с Петосептемврийска 
телства в Светиниколско и Скоп- награда - най-значителното приз- 
ска Черна гора. Задочно завър- нание на Община Сурдулица. 
шва за преподавател по история Накрая съдбата излезе неспра- 
и география в Полувисшето педа- ведлива към него: след толкова 
гогическо училище (ВПШ) в Ниш много доблестна учителска рабо- 
и идва за преподавател по тези та не му позволи да се порадва на 
предмети във Власина Округли- заслужената пенсия повече ог две 
ца, откъдето минава на същата години, 
работа в осмолеткага в с. Костро- 
шевци. От учебната 1963/64 годи
на преподава своите премети в 
осмокласното основно училище в 
Клисура. Пенсионира се през 
2005 г.

спор- история и геогр, 
училище в с. Кл

нина от матурата , 
си през учебната *
1956/57 година.

Тогава те бяха 
общо 69 в три паралелки. След различни области. Честно 
по-нататъшното

В. Димитров

и дос
ей школуване тойно завършиха работния си 

век. 19 от тях, почти цяла пара- 
радетели в лелка, вече не са сред живите. Тех-

На 24 юни 
2007 г. се на
вършват ПЕТ 
ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от 
смъртта на на
шия мил и не
забравим съп
руг, татко, свекър и дядо

повечето от тях станаха специа
листи и изтъкнати

1,088 т 8расе... Любен Михайлов ненадейно
премина в отвъдното и остави в 
нестихваща болка и тъга своите 
близки, роднини и приятели, но 
неговият светъл учителски лик 

продължава да живее в най-хуба- 
Любен Михайлов бе един от вите спомени на многобройните 

най-изтъкнатите просветни раде- поколения негови ученици, как-
то и на много други хора, които 

го познаваха и уважаваха.

Без оглед на разликите по потекло, облекло, цвета на очите, през 
учебната 1946/7 година събрахме се в една общност, фокусирани от 
двойно изпъкнала леща. Този фокус преди 60 години 
ванието "8 клас на царибродската гимназия" и наброяваше 37 ду
ши.

носеше наз-
ЛЮБОМИР 
ЛЮБЕНОВ - 
ЕРОВСКИ 
(1934-2002) 
пенсионер от Долно 
Тлъмино

Беше ни хубаво и радостно, все докато на края на учебната годи- 
на не попаднахме на насрещната страна на лещата. 1я ни разпръс
на в безкрая на времето и пространството. Лъчите на едните от нас, 
пречупвани от оолести, душевни болки, политически ломове, се- 

нещастия, се прекратиха. На другата част от колектива лъ
чите още пътуват...

Преди и те да загаснат, позволяваме си да обадим: краткото ни 
общуване като осмокласници завинаги ни сплоти с неразривни 
нишки на обич и взаимно уважение. Смятаме, че достойно сме се 
отплатили на родния си край - нашата паралелка излъчи мнозина 
почтени преподаватели, лекари, стопани, инжпнери, доктори на 
науките, честити родители и граждани...

Привет на съучениците от випуск 46/7!
Димитър Денков - Мита, Петър Апостолов - Пеца, 

Спас Крумин - Паса

тели от Клисурския край. Негова
та преподаветлека кариера беше 
необикновено дълга - цели 47 го
дини той не се е разделял с днев- Вечна памет!

меини

Тъжен помен
На 1 юли 2007 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА, откакто 

завинаги ни напусна нашият мил съпруг, баща, свекър и 
дядо

С много обич и призна
телност пазим хубавите 
спомени за твоите добри
ни.

Почивай в мир! 
Семействата Любенови и 

Владимирови и мпогоброй- 
ни роднини и приятели

НИКОЛАИ СТЕФАНОВА Панихидата ще се проведе от 11 часа на гро
бищата в село Пъртопопинци. Каним близки 
и познати да ни придружат.

Прекланяме се пред паметта ти с много 
обич, признателност и уважение. Помним те!

От семействотоКръстословица 334
Съставил: Драган Петров

Тъжен помен
На 5 юли 2007 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта наВОДОРАВНО: 1, Вид ал
кохолно питие. 6. Марка 
ски. 12. Подкрепа. 13. Хо
ландски шахматист. 14. 
Седмата нота. 15. Петно 
от изцапано. 16. Някога-

ВАСИЛ ПЕЙЧЕВ 
(1912-2006)

Панихидата ще се проведе на 23 юни от 11 
часа па димитровградските гробища.

На 6 август 2007 г. ще се навършат ДЕВЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на

4»
шен централен напада
тел на "Дървена звезда".
17. Угощение, пиршес
тво. 18. Стара мярка за 
тегло (мн.ч.). 19. Дървено 
седло за езда. 20. Мярка за 
тегло. 21. Сложен уред. 23.
Град в Македония. 25.
Част от каруца. 27. Дър
жава в Азия. 28. Органи, с м-лрка финландски мо- цата на БиХ. 20. Въже, кое- 

се възприемат вън- 5ифони, 4. Малкото на то е част от лък. 22. Град в 
шните дразнения. 29. кдаа 5 Модел руски вър- България. 23. Част от де- 
Български манастир на толети. Казашки глава- нонощието (мн.ч.). 24.
Света гора. 31. Езеро и тар. 7. Град в Черна гора. Женско име. 26. Непод- 
щат в САЩ. 32. Името на д .Авторът на "Илиада", вижно морско животно, 
актьора Шербеджия. 33. су Спортна среща. 10. Река 28. Място за съхранение 
Град в Сърбия. 34. Актри- в Австрия и Германия. 11. на зърно. 30. Град във 
са от българското мал- дълбоко място в река. 14. Франция. 31. Част от 
цинство в Сърбия. 36. р[ебесна синина, лазур, ща, която е под нивото на 
Сръбска поп-певица. 38. Който се занимава с земята. 34. Третата нота. 
Модел руски самолети. разМяна на пари (тур.). 17. 35. Пакъл. 37. Анка Лило- 
39. Път, минаващ под ^яст0 за обучение на па. 
мост на жп линия или войски (мн.ч.). 1.9. Столи- 
Аруг път (мн.ч.). 40. Дума, 
с която най-често се из-

ВАСИЛКА ПЕЙЧЕВА 
(1921-1998)

Никой пеумнра
и обичат. Благодарим ви за всичко, което 
сторихте за пас.

Почивайте в мир!
Синът Арсен Пейчев Шспко със семейството си

завинаги, докато го помнят

В неделя на 24 юни в 9,30 часа па Новите гробища в Ниш 
ще отслужим панихида по случай ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта накоито

ВЕРИЦА ДОНКОВА 
(19$1 -2006)

Семейството

къ-
Тъжеи помен
На 25 юни се навършват ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на на- 

непрежалим съпруг, татко, свекър и дядошия мил и
МИЛАН МИЛАНОВ - БУБЕВ
(1934-2005)
от Долна Любата

Вечно ще пазим от забрава хубавите споме
ни за теб. Благодарим ти за всичко!

Г»Г«»1П]ИЯРешениенак]

) [ВЕСЛО: 1. Една линия ^ ^к>веи 28. Тоник. 30. Ни. 31. Тенис. 33. "Писан" 36. 
ла жп гара. 2. Организа- ■ Симид. 40. Ал. 42. Тесла. 43. Цикъл. 44. Пе
лия на страните произво- ^ Д ^ 48 Икар 49 Кале. 50. Анан.
Дителки на петрол. 3. Р°- / ■

С много обич и признателност се прекланяме пред твоя 
светьл лик!

Съпругата Ана, синовете Славчо и Станойко, снахите 
Антоанета и Ягода, внукът Даниел и внучката Здравка
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Манчин рабуш
22 юни 2007

Живот и митология

Дионис жШуболачкье.Дионис е син на Зевс и Семела. Когато раз
брала, че Семела ще роди дете на Зевс, него
вата

М'
жена, богинята Хера, я погубила ковар

но. Умиращата Семела родила син Дионис - 
слабо и хилаво дете. Зевс извикал Хермес и 
му заповядал да пази детето, понеже Хера ис
кала да погуби и него.

Дионис израстиал като прекрасен и могъщ 
бог. Е, ако някой е син па бог, може ли да не 
бъде хубав и могъщ, въпреки че е хилав?!

Дионис дарил па хората сила, радост и 
плодородие. Той е бог на виното. И ето го как 
ходи по целия свят във веселата компания па

- Просто да не веруйеш, “Е, може да йе било тека
Манчо. Ако бео лани умрел, некига, а са тея бубачкье су 
немаше за това чудо да паметне, све знаю и нищо 
знайем! не може да погреше..."

- Айде, айде Петко, не ве- “Айде, айде, не ме бала- 
руйем ти да не знайеш не- мосуй. Кико буболачка мо- 
що! Врел си и кьипел на кик- же да буде паметна, а?” - 
ви ли огньове...

Петко Празноверицата “Млого лъсно, дедо! Тея 
застану и се прекърсти, па бубачкье су нова техноло

гия. Туриш гьи у уше и некой
- Е, ка ти кажем, не съм що знайе отвънка тидикти-

ра кво да пишеш...’’
“Уу, у наше време за под-

- Не съм знал дека знанье сказуванье направо му пи- 
имале некикве си там бубо- шеоше йединицу. Забоду

му колъц за све време и не
- Чуйеш ли се кве гьи дър- му даваю да се яви на ма- 

нкаш?

полуголи менади и тромави и пияни сатири. 
Той върви напред с венец от лозови пръчки и 
листа на главата си и с подобаващ па микро
фон търс-жезъл в ръцете си. Под звуците па 
флейти, сиринги, акордеони и тнмпапи 
шумното шествие от пияни сатири и лекоп- 
равни похотливи менади изпълнява всяка 
стъпка на земята. Ежедневно площадите, 
улиците, хотелите, кръчмите, телевизиите и 
други места са пълни с групи и банди, чието 
облекло напомня за сатири, в компанията на 
полуголи жени, пияни или упоени, изпълня
ват музикалните си номера, отчпито звукове 
ехти вселената.

Радостен е Дионис, че е успял да подчини 
всичко на своята власт. Той учи хората как да 
живеят разкошно, весело и безгрижно без да 
работят.

Дионис е родоначалник на съвременната 
музикална естрада и шоубизнеса, разбира се, 
и на масовото пиянство.

налюти се я.

рече:

знал!
- Па кво не си знал?

лачкье...

туру неколко године...”
- Оно да йе просто дър- “Тека йе било у ваше вре- 

нканье, колай работа, ама ме, са йе друго...” 
това си йе жива истина! “Па учительете виде ли

- Че ми кажеш ли най-пос- туя шашламу?” 
ле? - жъгну се я.

- Че ти кажем! Ти нали йенглези!”

Симеон Костов

купон виждаш симпатичен мъж. 
с/ СуОтиваш при него и казваш: "Супер 
съм в леглото!" Това е директен маркетинг.

На купон си с компания и виждаш сим- 
патичеи мъж. Някой от компанията отива 

|4 -*-% ТТТ/Г |\ /Т ТХ §™<|Р при него и му казва, че си много добра в лег-
1И 1У1арКи Ч. лото. Това е реклама.

Т/Г ТП ТТОП О ЧТОЛГТ *» ■%, Въобще не си отишла на купона, но там 
Ц 1 1С 17 С1Т1 А 1 говорят само за това колко си добра в легло-

(ОР) то. Това е добре разработена търговска мар-
Крали Марко се връща у дома след К3

многобройни победи над враговете.
- Здравей, мамо! Здравей, татко! .__,
Гледа, баща му със синина под окото. ЙО
- Какво се е случило, тате?
- Абе, има един тука в селото, Пешо се

“Биде, ама се праве наНови приказки 
за стари герои “Я мислим да се прайе на 

американци! Само они мо- 
- Знам! Кво да се прайи: жедаизмисле теквуязайе- 

децата расту, а нийе старе- банцию, да ме простиш...”
“Не знам кой гьу йе измис-

знайеш дека имам унука 
битурийента?

йемо, тека йе наредил 
Ония озгоре!

- Нейе това що мислиш, да купиш йедну теквуя бу- 
не се жалим на годинете! бачку! Са че буду прийем- 
Има защо да се гордейем, ните на факултети, па нейе 
унукат ми йе петичар!

лил, ама сакам и ти на мене
Тръгваш със симпатичен мъж, а па сут- 

02» ринта той казва, че не е съвсем доволен от 
теб. Това е рекламация.

Отиваш на новогодишно парти, до края 
на вечеРта се напиваш като тиква, лягаш с 
някакъв си урод - това е празнична разпро
дажба.

лоше да се подготвим...” 
“Че се подготвиш, ама ки- 

- По матуру дойде дома гаубавозагрейешстолат.У 
викайекьи. Питуйем га кво теквея мърсне работе я не
йе стануло, дали су га скьи- ма да учествуйем! И у сред- 
нули, а оно детето ка се по- нье училище и на вакултет 
умири, рече:

"Дадоше ми четворку!’’...
“Па и четворката йе убава чиш кико лъсно да минеш...

- И тува ти я, Манчо, оста-

-И ?
казва...

- Да вървим, тате, при този Пешо за СО 
обяснение...

Отиват. Пешо си седи на пейка пред 
вратата.

- Здрасти, ти ли си Пешо? - пита Кра
ли Марко.

- Аз съм.
- Ти мен познаваш ли ме?
- Познавам те, ти си Крали Марко, 

най-силният мъж на света.
- А този, познаваш ли го? - пита Крали

Марко и сочи баща си. дрЦ
- Тоя ли гнусен педал? - крясва Пешо и РЧ 

трясва един по мутрата на бащата.
- Чакай бе, ти май не разбираш! Ти 

мен познаваш ли ме? - отново пита Кра
ли Марко.

- Познавам те, ти си...
- А този, кой е? - пита Крали Марко и Щу

пак посочва баща си.
- Ах, този капут нещастен! - ръмжи Пе- Щ

шо и набива един ритник на бащата.
- Спри бе! Ти мен познаваш ли ме? 

отново подхваща Крали Марко.
Тогава бащата не издържа и тихичко И

се обажда иззад гърба па Крали Марко: Ч
- Да си вървим, Марко, че докато ти (ПЗЦ ? * 

получиш обяснение, аз ще изям мага- " 
решки бой!

щ
о ШЯЕ I,

■ 1 |1|е ЙЕ се иде да се научи нещо... 
“Па и това йе нещо! Нау-

Яг
* ай

о ^ ■

и: V. ъ .. белешка!” - тешим га я.
“Ма кико може, дедо? до без думе! Не знайем кво 

Седмина с двойкье през це- да му одговорим. Нас су ни 
луту годин, искараше пети- учили: учи, та по-лъсно да

минеш през животат! И са 
“Па може да су научила ми ти кажи кво я требе да 

децата...” прайим? . ^
“Научили су на кукульев- - Па кво може да прайиш- 

дън, ако немайоше бубач- Са су измислили тея памет- 
кье..." не буболачкье, а ютре м°'

“Кве бре бубачкье, де- же да измисле и паметног 
дин? Знайеш ли кво значи вола! Он си пасе тамо негд® 
за некога кига се каже: “Пу- по ливадете и ти диктира 
щи га, из главуту му се вър- кво требе да прайиш! 
ту свакикве муе и бумбар- 
йе!”...

ш
О це...”м тШщ
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