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Цена 20 дин.Вестник на българите в Сърбия -ДШЗ? ИЗДДШ8ПИГ'вият брой излезе на

Президентите на Сърбия, България и Румъния 
присъстваха на съвместно военно учение

Тадич - Първанов

Дунавски страж 200II
грим пунктов!

подчертаха,
всички досегашни *Банкя - Петачинци и Салаш - Ново корито
задачи в учението 
са изпълнени на 
високо професио
нално равнище, 
което свидетел
ства за сериозното 
отношение 
трите страни към 
предизвикател
ствата в областта 
на сигурността.

колегите

че

След присьствието си на витие на крайграничните об- 
военното учение "Дунавски щини в двете страни и при- 
страж 2007" президентите Бо- помни примера за сътрудни- 
рис Тадич и Георги Първанов чество на крайграничните ре-

на

"С
Първанов и Басес- 
ку сме неразделни 
почти цяла седми
ца - на срещите по . 
енергийните въп
роси в Згареб, чер
номорската ини
циатива в Истан
бул и сега на воен
ното учение", каза 
президентът Та-

Президентите Борис Та- боти и от други институции дИЧ и добави, че това е свиде- 
дич, Георги Първанов и Тра- на трите държави, с отговор- телство за укрепването на вза-
ян Басеску присъстваха в сря- ности в областта на нацио- имното сътрудничество. ^
да на централната част на налната сигурност. Българският президент Ге- подписаха споразумение за ги и в развитите западн р -
петдневното командно-щаб- Успешното справяне стеж- орги Първанов припомни, че откриване на нови гранични ни. ,опт.т та,„„

учение "Дунавски страж ката и отговорна задача пока- България и Румъния най-сил- пунктове между двете държа- Президентът Тадич изтък-
2007^на националните систе- за способността на национал- Н0 подкрепиха Сърбия да се «и. Това са пунктовете, свър- на, че с общо удоволствие от
ми за управление при кризи ните системи по сигурност да присъедини към програмата зващи Банкя, община Трън крнваме два нови гра
на Сърбия, България и Румъ- извършат задачи, свързани с "Партньорство за мир" и (България), и с. Пета пшцн, прехода „
ния. В граничната зона по по- борбата с тероризма, намаля- подчерта, че сегашното уче- община Димитровград (ър- трагиинит^^^ п конфе_
речието на р. Дунав участваха ване последствията от еколо- ние показа практическата ре- бия), и с. Салаш в българ„енция двамата президенти
общо над 1600 души от всич- точни инциденти и природ- ализация на това партньор- община Белоград гак с Но о р ц Д ■ ‘ Р

ни бедствия. ство. корито в Сърбия
На съвместна пресконфе- (На стр. 2) измежду двете страни.

сърчава икономическото раз-

Президептип/е Траян Басеску, Георги Първанов и Борис Тадич

но

админис-

изразиха удоволствието си и 
отличните отноше-ките видове въоръжени сили, 

както и от министерствата на 
вътрешните и външните ра- ренция тримата президенти В.С.Б.

На 23 юни се проведе 
събор на Славчето

Утре в Димитровград __ __

Националният съвет 

ще поеме "Братство"?Укрепват
отношенията На утрешното заседание, което рей съвет. Предложено е вместо 

ще се проведе в Димитровград, досегашните седем, новият Упра- 
членовете на Националния съвет вителен съвет на Издателство 
трябва да приемат документи, с "Братство" да има 5 члена, два от 
които съветът да поеме основа- които от редовете на работещите 
телските права върху Издателство във ведомството 

М сьбота за трета поредна година - след четирима- «Братство'' от Народната скуп- Членовете на Националния сь- 
Ц лестгодишна пауза, общините Босилеград и Трек- щИна на Сърбия. вет ще обсъдят инициативата да

“ ппгтнизиоаха граничен събор. Домакин на Както е известно, през юли ми- се поиска отРадиотелевизия Сър-
ортсшизир к г „алата година Скупщината на бия да задвижи централно

братската среща па българи Д Р „ о,.рбпя анулира Закона за осно- визионно предаване на български
границата беше община Ьосилирад, . ^ Р‘ ваване на Издателство "Братство" език със съдействието на Радиоте- 
местпите жители па събора имаше и преселници с препоръката основателските левизия Цариброд с което нашп- 
от тези райони, живеещи във вътрешността па ,,рава да бъдат поети от Нацио- те сънародници да мотат да осъ- 
Гч пби ч и България. надпия съвет на българското мал- ществяват законовото си право да
^ т г (На стр. 5) цинство. Поради практически сь- бъдат информирани на майчин

ображения, преди всичко преж- език и по тази медия, 
девременните парламентарни из- В дневния ред за утрешното за- 
бори в страната Т1 времетшиябюд- седание е включено п обсъждане 
жет па държавата, вземането на на Законопроекта за избиране и 
такова решение бе пролоншрано правомощията на малцинствени- 
досега. те национални съвети у нас, както

I-1а утрешното си заседание НС и предложенията на у™“11™?1 ® 
трябва да приеме акт за основава- по образование вънI вр > ‘ -
не, Статут на Издателсгвото и да чението на подрастващите на 
назначи временно ръководство - майчин език. 
директор, Управителен и Иадзо-

13 местността Славче край село Извор миналата

ляно теле-

Утре в Стрезимировци
Граничният събор в Стрезимировци ще се със

тои па 30 юни. Домакин на тазгодишната среща е 
община Сурдулица, която подготви културпо-ху- 

— дожествеиа програма с естрадни изпълнители от 
двете страни. /?. Бог ос еКметовете Владимир Захариев и Камен 

Лрсов откриват събора па Славчето



В ц&н-търа на вниманието,
9.Я юни 2007

"Дунавски «ращМОГ СЕ подкрепя 

териториалната 

цялост на СърбияУчението протече в три фази, като в 
първия епизод бе включено провежда
не на съвместни антитерористични 
действия срещу отвлечен кораб с цел 
неутрализиране на терористична гру
па и освобождаване на заложници. Ръ
ководител на учението в тази фаза бе 
българската страна. Във втората фаза 
бяха изпълнени съвместни антитеро
ристични действия срещу отвлечен 
раб, превозващ опасен химически то- 
вар с цел неутрализиране на терорис- 
тична група. Тази фаза от учението бе
ръководена от румънската страна. В КдКеЯ
третата фаза, ръководена от сръбската .....
страна, бе неутрализирана терористич- : щЬ
на група, проникнала на територията 1....' . . 
на хидровъзела "Железни врата".

Съветът на Европа подкрепя териториалната цялост на 
всички свои страни-членки, включително и Сърбия, дока- 
то ООН не реши да промени границите. Ако Съветът за 
сигурност на ООН реши да промени границите на Сър
бия, очаквам Съветът на Европа да признае това, каза гене
ралният секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис на за
куска с журналисти в централата на тази европейска орга
низация в Страсбург. По думите на Дейвис въпросът за 
Косово е въпрос за ООН, а не за Парламентарната асам
блея на Съвета на Европа. Той уточни, че докато Съветът 
за сигурност на ООН приеме решение за Косово, Съветът 

Европа ще третира Косово като част от Сърбия. Ако Ко
сово едностранно приеме декларация 
ако САЩ признаят независимостта, това няма да повлияе 
на позицииите на Съвета на Европа, добави Дейвис.

I

лт‘*т**ко-

т&ШЖ на
за независимост и

В. Богоев

Трансгранично сръбско-българско сътрудничество
НаскороБобош§ш@ § ?§»ети 

партньор и Йшншжй на визовия режим
Европейският съюз и Сър- лучи пълноправно членство в 

бия ще подпишат до септем- Европейския съюз. Това е 
ври тази година споразуме- целта на целите за моето по- 
ние за облекчаване на визо- коление, изтъкна сръбският 
вия режим, като целта е от външен министър на съвмес- 
януари 2008 г. да влезе в сила тна пресконференция след 
едновременно с това и спора- срещата. Франко Фратини 
зумение за реадмисия. Нови- посочи, че ще съдейства след 
ната съобщи зам.-председа- влизането в сила на споразу- 
телят на Европейската коми- менията за облекчен визов 
сия Франко Фратини, отгова- режим и реадмисия в Бел- 
рящ за правосъдието, свобо- град да бъде създаден регио- 
дата и сигурността, след сре- нален център, в който да се 
ща в Брюксел с новия минис- подават и проучват молби за 
тър на външните работи на входни визи в Европейския 
Сърбия Бук Йеремич. Двама- съюз. Той изтъкна също, че 
та са обсъдили възможности- ще иска от началото на друга- 
те за разширяване на сътруд- та година, през януари или 
ничеството между ЕС и Сър- най-късно февруари да бъде 
бия в областта на вътрешни- сложено началото на "офи- 
те работи и правовия ред. То- циален диалог между ЕС и 
ва сътрудничество ще се раз- Сърбия" за пълно либерали- 
вива стъпка по стъпка. Край- зиране на визовия режим, 
ната ни цел е Сърбия да по-

Преди една седмица кме
тът на нишката градска об
щина Пантелей Братислав 
Благоевич и неговият колега 
кметът на българската общи
на Бобошево Димитър Соти
ров подписаха спогодба за 
сътрудничество и партньор
ство в съседската програма за 
трансгранично сътрудничес
тво. След Лом и Каварна, Бо
бошево е третият партньор 
на община Пантелей в тази 
програма.

- Досега конкурирахме с 
т.нар. меки проекти, но време 
е да се готвим и за по-сериоз
ни грантове от около 200-300 
хиляди евро, каза пантелей- 
ският кмет Благоевич. Той до
бави, че "ако Бобошевски 
край в далечното минало е
наричан Българският Йеруса- то рицарите кръстоносци да могат да минат през сръбска те
лим, ние имаме храм, много ритория па пътя си към Божия гроб."
важен за историята на дипло- - Община Бобошево е разположена в Югоизточната част на
мацията, тъй като в църквата Кюстендилска област, заобиколена от Скакавишкия 
"Св. Пантелеймон” в Ниш величествената Рила и склоновете на Влахина планина. Близо 
деспот Стефан Немаия е под- Д° родното място на най-великия български светец св. Йоан 
писал договор с Фридрих Рилски (село Скрино) се издига Руенският манастир. Мона- 
Барбароса, въз основа на кой- шеското братство издава религиозна литература

църковно радио "Сион". На територията на общината има
още десетина други храмове, 
някои от които са от времето 
на покръстването на българи
те през IX век, каза кметът на 
Бобошево Димитър Сотиров.

Културно-историческите 
паметници в двете общини 
предлагат добри възможнос
ти за развитието на туризъм, 
но за пълноценното използва
не на тези възможности е не
обходима инфраструктура. 
Поради това е договорено 
първият проект, с който Пан
телей и Бобошево ще конку
рират пред европейските 
фондове, да бъде изграждане 

инфраструктура до тях, за 
да станат достъпни за турис
тите.

дял на

За газопровода "Южен 

поток" заедно 

с България, Гърция 

и Сърбия

и излъчва

Русия води преговори за участие в проекта за строител
ство на газопровода "Южен поток" с България, Гърция и 
Сърбия, съобщи пред журналисти в Загреб руският ми
нистър на промишлеността и енергетиката Виктор Хрис- 
тенко. Консултации по този маршрут се водят с българ- 
ски и гръцки експерти. Интерес към това направление 
проявиха и сръбски колеги", поясни Христенко. Той до
пълни, че съставът на потенциалните участници в проекта 
е очевиден по география". Руският министър предполо

жи, че интересът на външни инвеститори към участие 
строителството на газопровода ще бъде много висок, тъй 
като проектът има достатъчна ресурсна база, големи по
тенциални пазари, а инициаторите му имат ясна предста
ва за бъдещата инфраструктура.

в
па

В.С.Б.
Манастирът "Се. Аимитър" край Бобошево
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Кога ще бъде открит граничен преход край Голеш? _ Природни забележителности на западна 
Стара планина (4)_________________

а
Забранено,но минават Невсекидневно 

разнообразие 

на ландшафта
След като от 1 април тази го- да открият официален преход, 

дина влезе в сила новият Закон Инициативният 
на Република Македония за криване на

прехода. Той подчертава, че за 
съвет за от- начало ще бъдат доволни пре-

контрол и преминаване на дър- между Сърб^Тм" кадония и°през1?е?о д^могатда мини™
жавната граница, трафикът край Голеш формиран от сдру- и с кола. Във връзка с най-нова-
през границата между Сърбия жението "Босилеградско" от та инициатива той казва че
и Македония край село Голеш е Скопие, още през миналата го- имал среща и с кмета на боси-
забранен, така че преселници- дина е отправил иск до Минис- леградска община Владимир Ако се взРете в географската ските карстове. Всичко тук е в
те, които живеят в Крива палан- терството на външните работи Захариев, от когото поискал да каРта на Балканите, ще забеле- романтична хармония, слято
ка и в другите краища в Маке- на Македония за откриване на съдейства при сръбското пра- жите/ че западната част на Ста- едно с друго."
дония, са изправени пред сери- прехода. През последните месе- вителство за организиране на Ра планина не се подчинява на Извънредното богатство на
озен проблем. Обаче след мно- ци той интензивира активнос- срещата. По този повод кметът общата посока на венеца из- еколжки потенциали на Запад-
гобройните им искове гранич- тите си, търсейки от македон- Захариев изтъква, че сръбските ток-запад, но свива на север. За- ния Балкан нагледно докумен-
ните служби на Македония все ските власти да предприемат власти са готови да улеснят жи- Щ° е така, едно от обясненията тират и белградският ботаник
пак временно им разрешили да конкретни мерки за реализа- вота на хората край границата, предлага белградският геолог В. Мишич и др. (1978, "Расти- 
минават границата както преди ция на техния иск. - Въз основа на иска на общи- академик Никола Пантич. Спо- телни фитоценози и биотопи
- само пеша! До влизането в си- Дане Яначков от Карамани- на Босилеград правителството ред него Балканският полуос- на Стара планина", Белград): "В 
ла на новия закон граничните ца, който живее в Крива палан- на Сърбия още през декември тров е придатък на Европа, ком- изворищната дъга на Топло-
служби на двете съседни дър- ка и е член на Инициативния 2005 година взе решение за от- пониран от повече варовикови долския басейн се намират една
жави им разрешавали да мина- съвет, казва, че посредством криване на този преход. Освен и силикатни плочи, които пре- до друга еколожки и ценолож-
ват пеша през граничната ли- представители на някои от това през последните няколко ди 25-30 милиона години допъ- ки напълно различни растител
ния само с лични карти или със властвуващите партии в Маке- години представители на наше- тували откъм Африка и при- ни съобщества - върху южните
специални разрешителни от дония поискали представители то правителство три пъти са ид- лепнали към Стария конти- склонове дъбовите гори се кате-
страна на македонските власти, на македонското правителство вали в Голеш и са се опитвали нент. Страхотните зблъсъци и рят до 1350 м н.в., а горе върху
Сега преселниците от Босилег- да направят среща с колегите си да организират среща с колеги- натисци между плочите били планинския гребен на 1400 м
радско полагат усилия прооле- от Сърбия в Голеш, на която да те си от Македония, подчерта дълготрайни и жестоки. Затова растат люлекови асоциации,
ма съвместно да разрешат пра- бъдат договорени конкретни кметът. днешният релеф на западноп- Същевременно върху насрещ-
вителствата на двете държави и мерки за спешно откриване на П.Л.Р. ланинската област е толокова ните падини обитават смесени

разбит. Релефът пък от своя гори - бук с явор или чист пла- 
страна обусловил и причинил нински бук. В Дойкинския ба- 
импозантното разнообразие на сейн положението е съвсем 
тукашния жив свят друго - буковият лес бива по-

Ето как Луйо Адамович, тиснат от смесени гори бук-ел- 
престижен естествоизпитател ха или падини заети от чист бук 
(роден в Дубровник, но бил горе покрити от смърч. Същата 
преподавател в 
гимназия, където се и оженил
за ученичката Анастасия, с пря- Благоустройствените плано- 
кор Клупче) описва старопла- ве за развиване на туризъм зас- 
нинския край ("Върху вегетаци- трашават западнобалканските 
ята на Югоизточна Сърбия", гори. Опитът от националните 

Всичките 82-ма от общо 97 осмокласници в За разлика от осмокласниците от другите 1892, Ниш): "Общата гледка на паркове Тара, Копаоник, 
основното училище в Босилеград, които кан- малцинства в републиката, които освен по тези предели е твърде живопис- Шар-планина, според Д. Фили- 
дидатстваха за записване в първи клас в сред- математика са решавали и тест по май- на и интересна, понеже редовно пович и Б. Лукич ("Защита на
ните четирикласови училища в републиката, Тт Б^еТрТитози^т УяшспеУ^ч- ^^"кналТилод™ п^зва^че^' ^3™
гптбгР™%^^кТма^ечТат^Т™Тел/,остТях из- Почт/всички са с български произход, ширни природни горск^екоТи”
сръбски език и математика, .Заедно с тях из но вместо по маичин български език те ре- изпресечени с буйни които биват нарушавани чрез
питите държа и един ученик от ооювното шаваха тест п0 сръбски. рек„ к— зад коитГсе сечТри изграждането на ши&о-
училище в Божица, които също у ------------------------- 1----------------------------------  простират ниви, ливади, гори, ки коридори за въздушни елек-
^^еХк^треб^^^ечелетонето Най-добър резултат на тестовете по мате- клисури, проломи ждрела. С тропроводи, пътища и ски-пис-

на полагането н. класификационните напи- Петро..,то„о спечели Лцо 39, ^ ^ ]щ ^ нито С К„м„

сръбски език. По 39 точки събраха съучени
ците й Драгана Господинова, Анета Накева,

Лиля Тончева и Бобап Михайлов.
На 27 юни бъдещите средношкол

ци си подадоха молбите със списъ
ците на средните училища, 
желаят да се запишат. Всеки от тях е 
имал възможност да се определи 
максимално за 20 средни училища в 
Сърбия, в които би желал да продъл- 

образовапието си. Въз основа 
броя на точките, в които покрай ре
зултата от класификационния изпит 
се включват и точките от общия ус
пех, учениците ще бъдат разпределе
ни в едно от желаните средни учили
ща. Първия записвателеп срок 
рочен за 5 и 6 юли, а тези които не ус
пеят тогава, ще имат шанс през вто
рия записвателеп срок, който ще се 
проведе на 12 юли.

Прик; гиха класификационните изпити за записване в 
средните училища

Босилеград пиротската на няколко места се спуска дори 
на 1200 м"!

Всички издържаха изпита

ти беше контролирано от комисия, съставена 
от преподаватели в основни училища във 
Враня и Сурдулица. Димитровград

Дрехи за социално 

слабите
в които

Народната канцелария на председателя на Община Димитров
град тези дни организира поредна акция по даване на дрехи на со
циално слабите жители на оощината. Този път ги получиха члено
ве на пенсионерската организация, а преди това и ползващи посто
янна материална помощ и еднократни парични средства от Центъ
ра за социлани грижи, група жители на някои димитровградски 
села, театърът "Христо Ботев", който дрехите ще ползва за костю
ми за предсгавленияга си, и др.

Става дума предимно за останали дрехи в складовете на димит
ровградското конфекционно предприятие "Свобода". Б. Д.

пажи

е нас-

Г1.Л.Р.

Димитровград

Само един ноклекна
математика е 8,66, а по сръбски отношение училището е 

-9 2 В сравнение состана- рило всичко учениците 
училища в Пиротски ок- можно по-добре да се по 
■’ дтати не са вят за изпита, по е очевидг

много от тях не са били N 
вираии да постигнат по-д 
резултати", оцепи директ 

училището Катарип

От 105 димитровградски уче
ници, които тази година завър
шиха основно образование, 98
се появиха на квалификациои- ръг посочните резу 
"ия изпит за записване в сред- за похвала, но трябва да се им 
ните училища. От тях само един предвид, че в Димитровградско 
Ученик не взе изпита, тъй като на изпита са се явили по-голям 
"оказа изключително лоши процент от учениците, кое го е та па 
знания по сръбски език. била ориеитировка и па самото мсопова.

Средния брой на точките по училище. 7 В оргапизациош

език
лите
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За увеличаване на приходите в бюджета------------------

По-голяма мобилизация 

на всички държавни структури
За увеличаване на бюджет- набележат конкретни мерки ^модействието с МВР,

ните приходи е необходима ^ХГнГпоиходите^ ха?на рЕнш агенция за при! 
Европейската комисия ще то Бълга- по-голяма мобилизация на м р ©ките ре- ходите по отношение на съ-

поиска България и Румъния рия и Румъния трябва да всички държавни учрежде- ; позволят на пра- бираемостта на ДДС. Дирек-
да разработят и представят представят веднъж на шест пия, които имат отношение У ^ изпълни при- торът на агенция "Митници" 
до октомври тази година месеца в изпълнение на меха- към приходната част на бюд- аР„а Асен Асенов е информирал
"План за действие" сконкрет- низма за контрол и сьтрудии- жета, е подчертал мииис- оритетите си в максима МИНИСГЬр-Председатеьля че

ерки за преодоляване на чество, одобрен от Европеи- тър-председателят Сергей стег1ен.Д дДя ^ИТ. очакваните приходи за пър- 
т.нар. "проблемни области", ската комисия през декември Станишев пред директора на водството ™ ™е"Ция шестмесечие на 2007 г
съобщи за БТА източник от миналата година, каза източ- агенция "Митници Асен ници трябва да са около 315 млрд лв Към
комисията, пожелал да оста- никьт. Асенов и екипа му. Това сь- лиз за повишаване на съби- са около ЗД5
не анонимен. Тези области, Б подготвяните доклади не общиха на БТА от правител- раемостта. Според прем р Р 5 м ^
които са шест за България и става дума за налагане на ствената информационна сериозни резерви има при ' лв „'от мита н
четири за Румъния, бяха по- предпазни клаузи, още служба. Разговорът е бил акцизите на горива, тютюне , а1 24мЛпд
сочени в докладите на Евро- по-малко за някакви финан- част от поредицата срещи, вите изделия и алкохола. Не ДДС Р ' ' РД-лв.
пейската коисия за двете сови санкции. В тях основно които премиерът има с ръко- обходимо е и засилване на са ц
страни, разгласени в Евро- се отбелязва какво е свърше- водствата на приходната ад- контрола върху безмитната

“ парламент през сеп- но и какво не в "проблемните министрация. Целта е да се търговия и подобряване на 
тември миналата година. В области" в областта на право-
тези доклади комисията пре- съдието и съдебната рефор- СвбТОВНЗТЗ ОЗНКЗ ОДООрИ ПрОбКТ 
поръча двете страни да бъдат ма, както и накъде да се насо- 
приети в Европейския съюз чат усилията занапред. Ма
на 1 януари 2007 г. въпреки кар и накратко се посочва как 
наличието на такива проб- стоят нещата и в други облас- 
лемни области. Исканите ти, като земеделие, тран- 
"Планове за действие" нямат спорт и други, отбеляза из- 
връзка с информацията, коя- точникът.

ЕК ще иска от България 

преодоляване на 

"проблемните 

области"

ни м

пеиския

до и. 1 за потната инфраструктура
Бордът на изпълнителните финансиране за рехабилита- дължина около 450 км. Про- 

директори на Световната бан- ция и поддръжка на пътища- ектът също така ще подпо- 
ка одобри Проект за рехаби- та в миналото е довело до вло- могне подобряването на тех- 
литация на пътната инфрас- шаване на голям процент от ническия и управленски ка- 
труктура на стойност 90 ми- тях, което може би лишава пацитет на Фонд "Национал- 
лиона евро за Република Бъл- България от важен източник на пътна инфраструктура/, 
гария. Проектът цели да под- на икономически растеж. В чрез инвестиции в сьоръже- 
помогне страната да намали допълнение на това пътнот- ния, технологии и процеду- 

Завърши процесът на представяне и предварителна селек- пътнотранспортните си раз- ранспортните злополуки се ри, позволяващи по-ефектив- 
ция на проектни идеи по ^перативна профама "Регионално “Г™*™ прояем с нарастващия по- отпускани за
развитие 2007 2013 г организиран р Р мрежа през първата година ток на моторно-превозни спортния сектор, включител-
програма д р д д р р присъединяването й към средства, както и с факта, че но и бъдещата безвъзмездна
чески документи, поощряване на партньорството и сътруд- Европейския съюз, информи- Йлгария има два пъти по-ви- помощ от фондовете на Евро- 
ничесгвото и укрепване на капацитета за разработване на Р Б ск'та ^от. сока Рмъртн0~ при ттот. пейския съюз.

селектирани 408, които към момента са потенциално избира- ^ючително важно значение средната за Европейския сь- ция на пътната инфрасгрук- 
г ' м г както за търговията с Евро- юз. В рамките на новия про- тура е с продължитленост отп«ск.,сьДтак.„„„Л- $ години, .ключи™» -

то практическо обучение за тяхната по-нататьшна подготов- риранет0 на отдалечените ра- ната инфрастру™ ще бъ- петгодишен гратисен период. 
г ] иони на страната към евро- дат подобрени избрани пъти-

пейския пазар. Ограниченото ща от I, И и III клас, с обща

По програмата ФАР
Избрани са 400 идеи

ъщат във все по-голям но използване на ресурсите,
пътно-тран-

ка.

Туристическият град Чепеларб___________

Посрещат гости 

по всяко време жШГУг ш
вида меса и всякакви други вкуснотии на пийски игри. Олимпий- ■ъ/ч 
значително по-ниски цени, отколкото в ската шампионка продъл- В;|§|

жава да живее в планин- ЩдЕ 
ското градче Чепеларе, Еж

рат две ски писти - "Мечи чал 1" и "Мечи сгушено в Родопите, далеч 
чаф 2", които са между най-добрите ал- от суетата на големия град. КЛв 
пийски трасета в Европа. Нищо, че зима- Забелязва притеснението 
та отмина - с двуседалковия лифт и сега ми и без да чака да я питам 
можете да се повезете и да видите писти- нещо започна да разказва
те от "птича перспектива". Около града е "Първоначално се зани-

_ .. изградена писта за ски бягане в биатлон, мавах с ориентиране В ос-
Град Чепеларе е разположен по двата бряга на В Чепеларе се намира и единственият ми клас постъпих в споо-

Чепеларска река, в наи-югоизточното подножие завод на Балканите за ски и сноуборд оборудване, тното училище в Чепеларе Тогава се случи така, че 
на родопския дял Чернатица. Сегашното селище е Както вече споменахме, освен през зимата град- започнах с биатлона "Р ^
основано през 1705 година, когато Бельо кехая ре- чето също така е привлекателно и през пролетта, Тъжна нотка се прокрадва в гласа й Катя ни раз-

” 14.ГиГо^яТ.„Р™*
ски курорти изобщо - Пампорово, докъдето са са- ка. . лаидушки поляни, Шорока лъ- държа пушката правилно и дори няма смисъл Да
мо 10 километра. В Чепеларе се намира единственият в България

Двадесет и двата семейни хотела в Чепеларе, по- музей на пещерите. А на 15 километра югоизточно гт!о А ”а 0Ткри собствен 
вечето от които с две или три звезди, са готови да от града е разположена и прочутатаРРоженска об- СИ В Н°В° сериозно предизвка
ви посрещнат по всяко време на годината. Общият серватория. Р У СТВ0, сутрин до вечер съм тук, в хотела, поср
им капацитет е 253 гости на ден. Тук, извън зимния Една от причините да посетя Чепеларе бе и Г“1', ш"ращам госги'', разказва тя. "Тук ми» 
сезон, можете да намерите нощувка и за по десети- най-известната чепеларка - Катя Дафовска Оше вея" обичам града, в които съм родена и Ж 
на лева в прилично семейно хотелче. --------------- " м вея-

големите курорти.
Само на 1 километър от града се нами-

Д

Катя Дафовска

опит дахотел в

"градчетТимамногоресгорангиГмехани, пред- вит" и^юта“ кое™ дадГна* б^ГоскТзЗ показа' че е добре инФорМ,,Ти*
лагащи великолепна родопска кухня. Ще ви нап- < 
равят оригинален пататник (ястие от картофи), ро- февруари 1998 година 
допека капама, приготвена от зеле, и най-малко 3

ледзГрТГ^о^Го^оТи^а^тбЪ нарСКа на^помниГче
февруар^ШВ голина ^ГГ!^ НагаНО Пре3 КО бъдеще България и Сърбия съвместно да ор»'»>-™.д.рн.стар.пТ»(Л
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Укрепват отношенията Продължава изграждането на пътища

Асфалт за 1 млн. евро
(От стр. 1)

Съборът официално беше 
открит с интониране на хим
ните и издигане на знамената 
на Република България, на 
Сърбия и на Европейския съ
юз. След това кметовете на 
Босилеград и Трекляно Вла
димир Захариев и Камен 
Арсов изнесоха поздравител- | 
ни слова.

Подчертавайки, че подно- | 
вяването на събора представ
лява крачка напред към ук
репването на доброто сътруд
ничество между двете съсед
ни общини и държави, Заха- ЕШ*' 
риев между другото почерта: (кЦ

През това лято е планирано да бъдат сложени 20 хиляди квад
ратни метара асфалтова настилка на улици и пътища в Босилеград 
и в село Райчиловци, както и трети слой асфалт на отсечаката от 
граничния преход Рибарци до Райчиловци, с дължина от 10,5 ки
лометра.

През миналата седмица приключи асфалтирането на 760 метра 
от пътя към село Извор - от квартал Магурка до Мутавджийска ма
хала. В момента са в ход подготовките за асфалтиране на отсечката 
от дървообработвателното предприятие "Бор" до резервоарите за 
питейна вода в полето, с дължина от около 750 метра. Планирано е 
да бъдат асфалтирани и отсечки на пътищата към Паралово, Ми- 
левци и Груинци, както и някои улици в Райчиловци и в квартала 
Магурка. Тампоните на трасетата, върху които се слага асфалтова
та настилка, изготвя общинската Дирекция за строителни площи 
и пътища.

- Финансовите средства за асфалта, около 1 милион евро, е осигу
рило правителството на Сърбия въз основа на договорите ни, кои
то сключихме още през миналата година, сочи кметът Владимир 
Захариев. Освен тази сума правителството е осигурило и средства 
за асфалтиране на нови 3 километра от Бранковци до Рикачево, ра
ботите върху които започнаха през миналата година. В момента во
дим преговори с правителството да ни осигури допълнителни 
средства за продължаване на тези и подобни дейности, добави той.

П.Л.Р.

ш а! МЕ/№йЩе|| ВДр -СААВЧЕГО- 
КМИШ ШР

I

ш Ш
II]
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В основното училище след края 
на учебната година__________

Официалните делегации но време на интонирането на химните
к.:
I.. при мъжете за трета поредна 

година триумфира Йордан 
Григоров от Босилеград, втор 
беше Драгослав Методиев съ- Най-много
м„™грт“Р'оТ"1.лТв са отличници
същата дисциплина при мо- ’

Ог общо 634 ученици, колкото Сред завършилите с положи- 
ва Кристина Иовановска от има от втори до осми клас в цен- телен успех най-много са отлич- 
Райчиловци, а на второ и тре- тралното и подведомствените ници - 287, с много добър успех са 

наредиха босилеград- училища в общината, 622 или 160, с добър-150, а 25 са завърши- 
Силвия Николова и 98,10% завършиха с положителен ли със задоволителен успех. Как- 

. г п успех, петима са останали на поп- то и предишните и тази година
Александра 1ригорова. поое- равителен изпит с по една слаба успехът е по-добър в началните 
дител в надпреварата по дъ- бележка, докато 7 ученици пора- класове, къдеточак55% отучени- 
лъг скок стана Саша Димит
ров, втор беше Милиян Гогев, ците са останали неоценени и ще 
а трет Иван Захариев, всички- трябва да държат класен изпит, 
те от Босилеград. За най-ус
пешните състезатели ОС в

да ида на училище в Босилеград осигури грамоти клас, от общо 37, са награ- 
Извор”. Арсов подчерта и и медали. дени с гвамотата “Вук Ка-
следното: Ние днес се сре- Съборяните от двете дър- радмсич . 12 от тях са от 
щаме, за да загърбим истори- жави ИР този път минаваха
ята, която няма заден ход и да фаницата само с документи Б^с^то уч2,ище в 
отправим зор в бъдещето. за самоличност. Долна Любата.
Трябва да тушираме разли- ------
чията и да търсим пътищата, 
които ни сплотяват, да се ува
жаваме, да пазим интересите 
си и да създаваме мостове на 
сьт

мичетата първо място завою-
.дйВ

то се 
чанките

ди нередовно присъствие на уро- ците от втори до четвърто клас са
отличници.

Тъй като успехът на 83-те пър
волачета и тази година беше оце
няван с описвателни бележки, в

Хоро, хоро...

"Изказвам голяма благодар
ност към кметовете на общи
ните Трекляно и Кюстендил, 
към държавните органи и 
към правителствата на Сър
бия и България, които помог
наха за реализацията на събо
ра. Днес няма да се разделяме 
на европейски българи 
"българи от старо време", по
неже ние всички сме едно. Та
ка трябва да продължим и да 
покажем на Европа, че мит
ници и граници не трябва да 
има, понеже ние сме част от 
тази Европа. Идеята ни е в бъ
деще да организираме и дру
ги мероприятия и да подтик
нем и хора от вътрешността 
на двете държави да идват на 
Славчето".

В речта си кметът Камен 
Арсов изтъкна: "Разрешете 
ми да ви припомня за думи
те, изречени на 19 юни 1930 
година, на Свети Дух, от на
шия поет Емануил Попди- 
митров - "Аз виждам оттук 
стройния Църноок, недалеко 
оттам в долините на река 
Драговищица е красивият и 
любим наш Босилеград, род
ното място на моята майка. 
Откъм запад се издига Козяк, 
който къта в полите моето 
родно село Груинци. Ето 
пред нас е модрата Рудин, 
чието подножие цъфтеше ня
кога на свобода село Извор с 
обилната студена вода, с го
лямата черква, подобна па 
стара катедрала, за въздига
нето на която през четириде
сетте години на миналия век 
моят прадядо поп Дазар, нак
леветен от гърците, е лежал в 
Крушумли хан в Скопие. Ето 
могилата и цветното поле,

ливадите, през които мина- 13 отличници от осми ученическите им книжки е напи
сано, че са успешно завършили 
класа.

вах

В училището изтъкват, че по
ведението през изтеклата учебна 
година е бидо на задоволително 
равнище.

П.Л.Р.П.Л.Р.
и на

В Здравния дом работи кабинет по ортодонтия
ЙоздравявТйки присъства- ГПИИШ 

щите, д-р Людмил Стоянов, 
кмет на община Кютендил, од Г*(VI | ГГ'21
каза: "По инициатива на об- *-***■

Откриването „а кабинета по- 
могиа общината със 100 хиля-тендил

ха организирани гранични 
събори в Голеш и Бобешино. ди динара
Това беше един бум в трап- В рамките па стоматологичната сдуж- 
сграничното сътрудничество ^ и зДраМ1ия дом в Босилеград пеот- 
между държавите и начало 1|а деше обзаведен кабинет по орто- 
иа сериозни междусъседски д01|.,.ия^ ръководен от д-р Калинка Бо- 
отношения. Убеден сам, че те жидопа< специалист по ортодонтия. Ка- 
ще продължат да укрепват и Минетът е поместен в обекта па учени- 
в бъдеще. ческото общежитие, в което вече петна-

В рамките на културната Десстина ГОдипи работи и кабинет по_________ ______________ ________________
програма се ^став^чле- детска сгомат0логия. Според най-нови- А_р Бож,оша , един ш тщиентите с~ 3аЬ тях са
,ЮВепГт, пт за к^л^оавБо- те законопредписания от областта „а Захариев, директорът на Здравни* дом „рим.
ГЛТлЗо ГоЗаТу- здравната защита, здравните домове , н { Костадинов, сноциалчт но детска 
силеград и (ролклорпа1а |ру трЯбва да имат и специалисг-ортодоит. г '

"Стримопа" от Кюстен- Откриването на кабинета помопш об- 
дил, а участие взеха и народ- ЩИ11ата/ която па Здравния дом отпусна 
ните певци Винко Васев от гоО хиляди динара за подопуряваие на част друга страна при нас започнаха да идват и де- 
Босидеград и Дончо Андонов от иеобходимите съоръжения за работа. ца от Сурдудишка община, кьдето в момента
и Сдава Соколова от Кюстен- » Божилова особено подчерта, че сега в в Здравния център липсва специалист.по ор- 
дил. След програмата събо- Босилеград съществуват всички необходими тодонтия", добави тя.
ряиите се хванаха на хоро усдовия за лекуване на аномалиите в разви- Освен, д-р Крум Накев, директор на боси- 
пред бината. Беше оргапизи- ^.ицт0 на зъбите и челюстите на децата от пре- деградския Здравен дом, на тържеството

изложба па картини ДуЧИЛИщнаиучилищпавъзраст-катонепра- повод официалното откриване на кабинета 
Алек‘ вилен растеж на зъбите, неправилно съотпо- присъства и кметът Владимир Захариев, кои- 

, щение между двете челюсти, силно издадени то изтъкна, че общинското ръководство и в 
Пред„и зъби и подобни, а за което досега па- бъдеще ще настоява да обезпечава по-добри 

от Босилеград организира циеитите са били принудени да отиват в условия в областта па здравеопазването, 
състезания. В съсге- здра|ШИте ведомства във вътрешността. "От 
по тласкане на поле '

стоматологияпа

по
рана и
на босилеградчаиииа 
сандър Захариев.

И този път АК "Младост

П.Л.Р.спортни
записто
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IЛекцииВръщат паветата по главната 

улица За туризма
в нашите краища•••Напук на всички скептици 

и пепринципиалпикритици в 
края на миналата седмица ра
ботниците започнаха да редят 
на площада извадените в на
чалото на реконструкцията 
павета от главната улица. Па
ветата наистина са същите, но 
начинът, по който работници
те ги слагат, е различен - на 
малки полета, ограничени с 
четири пъти по-големи гра
нитни плочи.

И за канделабрите някои от 
"дежурните" критици са съг
ласни, други не. Разбираемо, 
но когато всичко приключи, 
крайният ефект все пак ще из
лезе положителен.

В Димитровград тези дни бират по неадекватен начин, 
бе изнесена лекция под наз- Те смятат, че трябва да се сло- 
ваиие "Развитието на сел- жат пари в джоба и да се ходи 
ския, агро и екологическия на летуване в Гърция, Ита- 
туризъм на територията на лия... Трябва да се разбере, че 
Димитровградска община", и ние можем да посрещаме 
По темата говориха общин- туристи, да им предлагаме

А.Т.

По новия плъх до Ногаиово
Ако си с кола, само три минути ти трябва манастир до село Поганово.

Това стана възможно след като неотдавнада стигнеш от отклонението при Погановски
бе сложена асфалтова настилка па отсечката 
от кърстовището до селото с дължина около зТ'*’'-“ Д 
3,8 км. Ремонтът на пътя е финасиран от На- ! 
ционалната инвестиционна програма и стру
ва 26 милиона динара.

Имайки предвид настоянията на някои по- 
гановчани в селото да развиват екотуризъм, 
излишно е да се говори за значението на но
воизградения път до селото. След като бъде

кг Ц.&т ският координатор за изгот- почивка, културни и други 
вяне и реализиране на проек- съдържания, 
ти в областта на 
кола Алексов и

селскостопан- 
изма Ни- ски продукти и др. За туриз- 

щинският ма обикновено се казва, че е 
инспектор по екология Биля- невидим износ. Този стопан- 
на Ранджелова. ски отрасъл влияе върху раз-

Алексов оцени, че в Ди- витието на останалите отрас- 
митровградска община са на- ли, както например на гос-

тур
оот№ш

завършено почистването на коритото на ре- 
ката, минаваща през селото, би било жела- 

аЗ телно на няколко места (поне на две) да бъдат 
М изградени битови мостета за преминаване от лице оптимални условия за тилничарството, занаятчий- 

1 другата страна на реката, където се намират Развитие на много виД°ве ту- ството, търговията и др.", ка- 
Културният дом, чешмата... ризъм, сред които и на сел- за между другото Алексов.

АТ ския, агро и екологическия. Прожектирани бяха доку- 
Той сподели, че закоравелите ментални филми от продук- 
и старомодни схващания за ция на природозащитната 
туризма при местното насе- организация ^Натура Балка- 

особено у хората, ко- ника", пропагиращи 
проявяват желание в бъ- ните видове туризъм, заснети 

деще да се занимат с тази дей- в САЩ, Германия, Австрия и 
ност, непременно трябва да Мекедония. 
се променят. "Туризъма ня
кои местни хора все още раз-

ЩжтШш
Селски контрасти ление и посоче-

ито

Кьошка
и сателитна шшж
ЧИНИЯ

Б.Д.

Радейна
Стара битова къща, окиче

на с едно от известните елек
тронни изобретения, чрез ко
ито Кирил Сотиров има като 
на длан целия свят. Той е на ' 
84 години и живее сам в 
ното си седо Мъзгош.

за участниците 

в проекта "Река от 

мляко"Сг
од-

ате-
литната чиния и цветния те
левизор, както и останалите
съоръжения, му купили де- •> Десетки участници в проекта "Река от мляко" от Димит-
цата, които живеят по традо- п ровградско, Пиротско и Бабушнишко тези дни в село Радей-
вете. Определено той е дово- Дърен", споделя бай Кирил. когато вместо този "леген" на пРисьстваха на лекция за обработка на копитата при кра-
лен от подаръка, но... После ни разказа, че поня- кьошката украсяваха мушка- витб/ което Д° голяма степен влияе върху млечността......

"Гледането на телевизия, к°га му сгава скучно от гледа- то, ябълчица, лезетра и други Проектът "Река от мляко" в Сърбия се реализира с финан- 
честно казано, не предпочи- нето на телевизия, особено от цветя, които грижливо от- сова п°ДкРепа на една шведска организация. В Димитров- 
там много. Много повече предаванията, в които има глеждаше покойната ми съп- гРаДск0 в него участват групи селскостопански производите- 
обичам да си намирам каква- насилие, война, политически руга. Когато на дървените ку- ли от РаДейна/ Смиловци и Височки Одоровци. 
то и да било работа. Така измами, природни бедствия ки окачвахме рукатки с кисе- „ координаторът на проекта за Пиротски окръг Никодия 
по-лесно ми минава времето, и въ°пще емисии, в които на- ло мляко и ведра с овченик да Великов каза, че това е четвъртата лекция за участниците в 
а когато направя нещо, чув- Р°Д^Т вгради. се разхлаждат през нощта проекта и оповести, че през септември ще бъдат организира-
ствам се все още полезен, ка- Е- по-хубаво си ми беше или венци кромид или чесън, ни още няколко.

низи с чушки и лечебни бил
ки, оставени да съхнат. По-ху
баво си беше когато

им.

Б.Д.
Акции

Награди за 

многократните 

кръводарители

по сел-
Т Т — ските улици, край кьошката
паи-красив оалкон и двор се чу,,ахл весели закачки и

г-*1 х смях на момите и ергените, 
В Димитровградска община от 20 юни до 25 август ще се проведе чановете на стадата, подвик- 

акция за избиране на наи-красив балкон и двор. Гражданите, желае- вания1а на пастирите и весе
щи да участват, трябва да се обадят на служителката в селскостопан- . - 1,ас1ири1е и весе 
ската служба към местното самоуправление Зорица Василева ЛЯТ ЛаИ На кУ^етата/ които ти-

Работната група за следене, озеленяване и поддържане на зелените ЧЗТ около тях", с въздишка си 
площи, в чийто състав освен Василева са още Горяна Андреева и Гор- спомня старецът, който от- 
дана Ранчева, ще определи собствениците на най-красивия болкон и Давна е "загазил" в деветото 
двор и ще им връчи дипломи и ваучери на стойност 3000 динара, кои- Десетилетие.

Червения кръст в Димитровград тези дни организира 
тържество, на което бяха връчени награди на хуманните 
хора от общината, които са дали кръв 5,10,20,35 и 50 пъти. 
Благодарност към тях отправи председателят на ораниза- 
цията д-р Никола Йорданов.то ще могат да използват в местната селскостопанската аптека или в 

цветарския магазин. Сретен ИговБ.Д.
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Сурдулица___________________ ______ ____

Властта е готова 

да приеме летовници

Заместник-кметът на Бабушнишка 
община Саша Стаменкович:

Предстоят ни мирни 

политически дни
В навечерието на разгара "Промая" разполага с общо На по-ниска цена може да 

Н3 СеЗОН ГУ~ легла. ... се почива в частните къщи, на Бабушнишка об-
Е— прик1„,.„Ири,“к„н' 2г,™5“Н7™ра“"ОЛт"жгл"кГ,г„т,™ар^ ««р-„^г,гг.г?оЛ:
да приемат гости от страната Нарцис предлага на турис- половина на юли месец, кога- Временен орган на об- 
и чужоина. тите около 80 легла. то тук се провежда традици- щината предстоят

„ наи_стаРия хотел Власи- Пълен пансион в тези обек- онното културно-туристичес- мирни политически Шш'
на , построен към средата на ти струва между 1400 и 2100 ко мероприятие "Власинско Дни. "В новия Време- Саша
миналия век, съвременно са динара, към които трябва да лято". нен орган са двама Стаменкович
оборудени 4 апартамента, се прибавят и по 60 динара Д. Мирчев стари членове. Ще ви-
Хотелът, заедно с мотела дневна туристическа такса. дим как те ще се дър

жат, но се надявам, че всичко В качеството на председа- 
— ще бъде наред", каза Стамен- тел на Общинския съвет на 

кович в разговор за вестника Демократическата партия в
Бабушнишка община Саша 

На въпроса как коментира Стаменкович сподели, че съ- 
решението за сформиране на ветът от ден на ден увеличава 
нов Временен орган в Бабуш- влиянието си в общината и 

За димитровградския пенсионер Аксентия Димитров фо- ница, Стаменкович отговори: добави: "На последните мес- 
тографията сякаш не е само хоби, но и страст. Той не се разде- "Коментирам го като логи- тни избори ОС на ДС за пър
ля от фотоапарата си и е увековечил града отпреди няколко чески ход. Влиятелните пар- ви път регистрира добър ре- 
десетилетия. Тези дни дойде в кореспондетството ни с някол- ламентарни партии от де- зултат, благодарение на кой- 

йЯчд. К' 'бума. Забелягахме, че спортната зала в Димитровград е мократическия блок в репуб- то представителите на съвета
УД \Д1Дж\\ >ал най-често и то от най-различни перспективи и в раз- ликата трябваше да пренесат станаха членове на общин-
**^™*йи лични фази на изграждането й. Димитров може би е човекът, позицията си и на местно ни- ските органи. Междувремен- 

ЯЩиХ които наи-много се радва на този обект. "Обичам залата не се- во, тъй като беше нелогично но имахме още един тест - 
ки ден я гледам, тъй като се намира срещу къщата ми в Йов- партии, които на местните парламентарните избори, на 
шина махала", разказа Димитров и добави: "Искрено се надя- избори в общината ни отбе- които постигнахме още 

1'ДпМ вам, че тази красавица ще даде тласък на бъдещето спортно и лязаха минорни резултати и по-добри резулати. Следова- 
туристическо развитие на града и общината." Б.Д. по-нататък да имат предста- телно ДС е в експанзия в Ба-

вители в един орган, който бушнишка община и се надя- 
взима важни решения за ваме на предстоящите мес- 
функционирането на общи- тни избори, които би трябва

ло да се проведат до края на 
Стаменкович оцени, че но- годината, да потвърдим тази 

вият Временен орган е уста- констатация." 
новил добро сътрудничество

Заместник-кметът с кмета на общината 
д-р Миролюб Йова- 
нович и че дори от 
първия ден е превзел 
инициатива по отно
шение на ходовете, 
които трябва да се 
предприемат в пред
стоящия 
Според Стаменко
вич на новия Време
нен орган предстои 
много работа.

период.

Димитровград
НИ.. Фотографски летопис

?

Гл

т

Абитуриентска среща след 

45 години
ната."

п
Б.Д.I

На 16 юни тридесетина 
абитуриенти на цариброд- 
ската гимназия от випуска 
1961/62 година 
45-годишнината 
тния си изпит.

Срещата започна в девет 
часа с поздравления и целув
ки пред входа на основното 
училище, някога сградата на 
гимназията, за да продължи в 
кабинета по физика с нефор
мален час на преподавателя 
по български език в пенсия 
Властимир Вацев. Той изказа 
похвални думи за випуска, 
тъй като мнозинство от няко
гашните матуранти са стана
ли висшисти.

С едноминутно мълчание 
отдадохме почит на почина
лите 11 съученици и 8 препо
даватели. Кой къде е, какво 
работи, колко деца има и пр. Р! 
бяха темите, по които разис- 1/1 
квахме по-късно в кафенето в 
някогашния градски парк. На 
"видело" излизаха весели

с “Лужница” става на крака___________

1 Най-напред 

регистриране, след това 

М производство

тг.’ Е
отоелязаха 
от зрелос- $

ЛЙВв
I(шш

V.м

щ[*

След като преди месеци бе мишленост. Прочутият луж- 
купен от българската фирма нишки оцет със сигурност ще 
"Мастер стил профайърс' от има приоритет. В завода пое- 
Пловдив, най-старият бабуш- тапно ще бъдат настанявани 
нишки завод "Лужница" по- на работа предимно бившите 
лека-лека започна да проме- му работници, които вече 
ня вида си. В момента в заво- имат опит. В отсъствие на Та- 
да се прави ремонт на опре- нев фирмата ще се ръководи

'<■

или тъжни, но скъпи споме- по този повод бе донесла тор
ни от времето, когато бяхме та. 
гимназисти. Й макар досга 
възрастни, на моменти се по- делихме с пожелание пак да 
чувствахме пак като деца или се срещнем, по следващия 
като едно голямо семейство, път и с тези, които сега не мо- 

Вечерта прекарахме 
фенето "Оаза" с музика и хо- 

а до късно през нощта, пия комитет па срещата при- 
атракция бе еднов- вет до всички абитуриеп

Миряна Коцсва

Повече от доволни се раз-

в ка- жаха да дойдат.
От името па инициагив-

ти огстинска
ременното честване и на рож- випуска, 
дения ден на нашата съуче
ничка Лиляна Джорич, която

миШЮШШШ През фотообектива
ЯдоЕ делени производствени цехо- от Зоран Маркович.

В Бабушнишкия край при- 
на но-

РазхлажданеV* I1.... пе.
Директорът Ангел Танев ветстват начинанията 

съобщи пред вестника ни, че вия собственик на фирмата и 
фабриката още не може да усилията му "Лужница" от- 
започие производството па ново да стъпи па здрави кра- 
изделия, тъй като процеду- ка, понеже в нея десетки ба- 
рата по регистрирането й ня- бушничани ще осигуряват 
къде е застанала. поминъка за семействата си.

След като се приключи с Бабушнишкият завод е един 
тази административна дей- от 33-те в Сърбия, които през 
пост, запланувано е възстапо- изминалия период са купени 
вявапе па производството на от български фирми.

Б. Д.

V’ Невероятната жега тези дни не под
мина и Източна Сърбия и много хора 
спасение потърсиха в реките и басей
ните. Това, в буквалния смисъл на ду
мата, го направи и тази весела компа
ния миналата неделя, като за спасение 
избра река Ерма! Хем пикник, хем раз- 
хдаждаие! То по-удобно мясго от река
та на тази жега едва ли има.ШЯ1.2иш л.т.

няколко изделия от продук
цията па химическата про-
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На прегледа на самодейните театри в Кула
Литературни срещи - Никола Инджов

Латиноамериканската култура ^ърдншн христов 

■ ограда пред глобалистите
■-------- „р малка част на това от мои- Очаквам да ми излезе чети- „а ролята на лъжливия док- Душан Ковачевич. Посочено-

■*|&|ЯЯ те творчески усилия. Сега из- ритомника с избрани произ- ТОр ма философските науки то представление получи
|Г? Ш Ги™ четири тома избрани ведения. Общо взето на 71-ва- М^0рад Цвийович в коме- още три награди-за наи-доб-
Ь*- * I мои съчинения и в третия та година на моя живот това е АИЯТ/"Д-р", с която театърът ра сценография и наи-доори

Н' 1 том са поместени преводите най-важното, което съм на- "Христо Ботев" се представи костюми, а Александър Бако
от сръбския език. Без- писал, въпреки че съм напи- 

крайна е темата за връзките сал пет пъти повече. Очаквам 
г и е шестото издание на моята ан

тология на латиноамерикан
ската поезия под ново загла
вие "Пламък на вятъра", коя
то обхваща поезия преди ид- 

Латиноамериканската ването на Колумбо, поезия па
древните май и ацтеки, съв
ременна поезия и фолклор 
дори.

чи.....
*

ми

С между двете литератури
* много важна за реализацията 

на всеки млад литературен 
| Ц талант."

г;
ГЛ

Г т I№ /- ’* • —.литература е 
увлекателна

8 НиколаБългария 
Инджов е най-добър позна
вач на южноамериканската

ВТ,: университетското изда
телство трябва да излезе кни-

,„™, и™.,х.. ■
удобния момент, за да узнаем Р Р У Сцена от Д-р

НИКОЛА ИНДЖОВ е роден 
на 30 септември 1935 г. в Бур
гас в семейството на бежанци 
от Беломорска Тракия. Публи
кувал е над 30 книги с поезия, 
есеистика и публицистика. Пре
вежда от испански, португал
ски, руски и сръбски език. През 
1999 г. получава голямата наг- 

рада на Съюза на преводачите. | 
През 2001 г. става лауреат на I 
наградата на Съюза на българ- Е 
ските писатели за най-добър ро- | 
ман за годината, а през 2005 за К 
най-добра публицистична книга. Е 
Носител е на голямата лите- I 
ратурна награда на Бургас |
(1996) и на Националната Бо- 5 
тевска награда (2001). Отли- г 
чен е с Орден ‘Кирил и Мето
дий” - огърлие, за особени заслу
ги в развитието на българската 
култура (2006).

[^*|1*ягяг;=г:г.т ■ ''; --««ггглг"**;. • на 49-ия републикански прег- получи награда за най-добра 
лед на самодейните театри в постановка. Сребърен медал 

^ Сърбия, проведен в град Кула бе присъден на самодейния 
Войводина. Актрисата театър от Валево за представ- 

Албена Милева за ролята си лението "Госпожа министер- 
на Клара в същото представ- ша" от Бранислав Нушич, а 

получи награда от жу- бронзов на самодейците от 
Смедеревска паланка за "Жак 
или покорност" от Ежен Йо-

във

ление
рито на публиката.

Със златен барелеф за 
най-добро представление бе неско.ШщЖ: Б.Д.

П С поета Милорад Геров;; -
Шк Автор 

с много 

ШШ а>101НИКОЛА ИНДЖОВ в с. Манастир,
откъдето произхожда родът му _

"Винаги съм смятал, че „ тази част ОТ неговото твор- българоглави". Това са из- 1§1ШШ^нп| Неот- помни, че по време на нея е
българският и сръбският на- ческо и преводаческо вдъхно- следвания за Беломорските ягчтятт,- уговорил няколко преводи на
род са братя по кръв, но и веНие. тракийци, от които аз произ- *>- ™ 1 1 ната сръбски език на таорби на
братя по дух и че особено кул- Инджов сподели, че кога- лизам, така че много сили от- кна бРлгарски автори, едната от
тлябва ЛЯ то се появи магическият реа- делям на тракийската кауза, членовете на ПЕН-клубовете които е и детският роман "Ту-
интензивност която ла лава лизъм тои пРоизвеДе бум, През последните години ви- на Сърбия и България в Ди- фо, рижият пират"7 на пред-
потече пло^'ве оГолкото в ВЗР«В сРедчитателитев Евро- наги намирам време, поне митроРвград използвахме да седателя на българския ПЕН
лосегашния момегГ° па. Този реализъм има своите два пъти годишно, да отида в поговорим и с известния тво- Георги Константинов,
досегашния момент . корени в още доколумбовата родното село на моите деди и рец от нашето малцинство Геоов лосега е публикувал

Така говори известният литература на майте, ацтеки- родителите. То се казва Ма- Милорад Геров който живее 10 книги за деца 4 от които сабългарски поет, есеист, пуб- те олмеките а постигна гвои- нагтип и е в пплитр на Рпло- 1УАИЛОРа« Аеров, които живее ш книги за деца % от които слинист и плеволач Никола Т6'олмеките' а постигна свои пастир и е в полите на 1 одо и твори в Белград, но често се на български, а 6 на сръбски
Иадж^в лауреат на най-зна 76 ВЪрХ0Ве В НаШе ВрбМе' В пите- Помня разказите на ро- отбивр „ роднРия си край. в език. Готви антология на под
чините нагоади за литера- тв°Рчествотона™сателика- Дителите ми и на роднини, но момепТа е главен и отговорен брани стихотворения на 
^«,ртК“о.с“о=. -про-
говорихме по време на сре- рИел Гарсиа Маркес, уругвае- вам историята на Манастир Л0М ' Коет° -из2Два литеРа' ято най-вероятно ще издаде
щата на представители на ца Марио Бенедети, след това във връзка с една историческа 1УР™ЯТ ™У° БРанк° Чо- белградската издателска кь-
сръбския и българския ПЕН в Марио ВаргасЛьоса, Октавио загадка, която в България ПИЧ от Белград. Геров е и ща Народна книга . В Черна
Димитровград. Пас и редица други. Това те- още не е решена - къде е гро- преводаческа свръзка между гора пък се превежда негова-
За връзките СЪС -ние Рима философията на бът на на^-великия българин ^ар™ И СръбскИ писа‘ ^о^Тще ^«ч^тана и
ггтипг^ятя 1^\/пт\/пя единното змврикзнеко оте- нз средновековието Пзтри- о 7 с _срърската култура чество. Там саЪовече от 20 арх Евтимий? Р За срещата на представи- антология на българската по-

Уважаемия поет и литера- държави, но не са и толкова Момип Тодооов телите на двата ПЕН'а Геров езия за деца. Преводач на из
туровед, който добре познава народа, а един народ, който е говори с похвални думи и на- данието е черногорският ди-
сръбската литература и пре- разпарчосан... Тази литерату- ------------------------------------------ --------------------------------------- тературен деец Душан Гюри-
вежда сръбски писатели и ра и култура, която е един "Тпотлуп ̂ /Гт^^ттл^.пт^тт,, шич, който е роден в димит-
поети на български език, синтезис на ибероамерикан- ОрсШл.1) IV!ИЛКОВИЧ ровградскотоселоГрадинье.
най-напред питахме тъкмо за ската и афроамериканската ТТ С; Геров сподели, че е амои-
връзките със сръбската лите- има изключително значение, 33. /ДООРОСЛЗ.В V—МР1ЛЯНР1Ч циран в Димитровград да ор-
ратура и култура. защото се оказа като непрео- ' 1 ^ ганизира литературна вечер,

"Като човек с историческа долима ограда пред нашес- Наградата с името на популярния поет Бранко Милкович за посветена на творчеството 
памет, аз не мога да забравя, твието на агресивната глоба- най-добра стихосбирка през 2006 г. е присъдена на Доброслав Сми- му. В проявата биха участва-
че Сърбия е оказвала закрила диетична култура." лянич, поет от Белград, бе съобщено в Нишкия културен център. ли и приятелите му литера-
на нашата национална рево- и Стихосбирката на Смилянич "Архив на белотата" (издание на турни дейци от Сърбия и
люпия В белградските легии КаКВО В МОМеНТа Филип Вишнич от Белград) бе провъзгласена за 36-а поредна България. Желанието му е вЛЮЦИЯ. В оелградските легии я КЯКВП ЧРТО най-добра книга с поезия от журито, в което са: Александър Коста- ппгагИЗИ-
са били великите български а КсЖВО Чете динович,БоянСтоянович-Пантович,БасаПавкович, СимонГрабо- близко бъдеще да °РГ
борци за освобождение Геор- ГтИКОЛа ИНДЖОВ? вац и Драган Хамович. Р ра и поетически часове зауче
ги Раковски, Васил Левски, неппекъгнято Секретарят на журито Зоран Пешич Сигма каза, че задачата да ниците от Основното \дгили-
Панайот Хитов, Филип Тотю „„„„лко езика ир„„ а™“а се избеРе най-добрата стихосбирка била много трудна понеже в ще "Моша Пияде и Гимна-“ , няколко езика и не ми стига конкуренция са били над 60. зията "Ск гв Кицил и Мето-
и много други, така че съ р времето. Но не професионал- Наградата ще бъде връчена на Смилянич довечера в хола на ‘ Р
шенно естествена е идеята за но^ а като читател. Градската къща в Ниш. ^
съдружество и посвещавам

II пи

турното

Б.Д■
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НикогшйОвчаров^Най-кратката история на България (20) !_ Елена Стоичкова
зае почетно място 
в историята на частното 
виеше образование 
в Македония________

Нашенка

Нов златен век на България
♦Летописците отбелязват, че в бъл- -
гарското царство благата са много, А’1 
овце, мед и масло текат към света, а Г11К0ОД*: 
яките крепости са повече, отколко- 
то другаде. През ХШ-Х1У в. изник
ват хиляди укрепления, доста от ко
ито прерастват в същински градове.

На 19 юли 1371 г. при Русо- паметниците е 
кастро цар Иван Александър прочутата Бо- 
(1331 - 1371) разгромява вой-

I първа ее 

* дипломира 

л в Европейския 

университет
янска църква,

ските на отслабената и потъ- чиито фрески 
нала в междуособици Визан
тия. Това осигурява на дър- новоподагащи 
жавата няколко десетилетия в средновеков- 
мир и просперитет - втория ното европей- 
златен век в нейната средно- ско изкуство, 
вековна история. Той е и ле- От това време 
бедовата песен на Второто са стенописите 
българско царство.

Летописците на нахлува
щите към Балканите турци тир, на църква- 
отбелязват, че в българското та в Беренде и 
царство благата са много, ов- др. 
це, мед и масло текат към све
та, а яките крепости са пове- Симеон Вели- 
че, отколкото другаде. През кг цар Иван 
Х1П-Х1У в. изникват хиляди

се смятат за ос-

1 * Трудът на Стоичкова ще се пази в универси- 
к тета като образец как трябва да бъде написана 

Ом една свръхкачествена дипломна работа, каза 
ъ ректорът на ЕУРМ проф. д-р Бошко Якьоски.
'I Нашенката Елена Стоич- та "Ценни книжа и портфи- 

кова влезе в историята на час- лио мениджмънт" при своя 
тното факултетско образова- ментор проф. д-р Зоран Ива- 
ние в Република Македония новски. Намерението на уни
ката първата студентка, която верситета е да привлече за 
се дипломира в Европейския преподавателската работа 
университет в Скопие, пър- най-добрите си студенти,

след като се дипломират, по
ясни проф. Андрески. Стоич- 

защото нейните родители са кова е завършила универси- 
българи от Босилеградско: тета със среден успех над 9.5, а 
баща й Борис Стоичков, успе- в декември миналата година 
шен бизнесмен в областта на е била избрана за един от 
строителството, е по потекло шестте най-добри студенти в 

Цар Иван Александър (миниа- от Горна Ръжана, а майка й ЕУРМ!
„пора от Лондонското евангелие, Добрица е от Горна Лисина. Елена Стоичкова е родена 
1356 г.)

на храма в Зе- 
менския манас-

Подобно на

меандър се 
.иви като го-

вия частен университет в тази 
държава! Казваме нашенката,укрепления, доста от които 

прерастват в същински гра- лям меценат в 
дове. На север от Стара пла- изработката на 
нина това са Червен, Шумен, книги. В негова- 
Ловеч, Никопол, Видин, а на та епоха са съз- 
юг - Цепйна, Крън, Станима- дадени редица

Елена Стоичкова е родена 
На тържествената презен- 1984 година в Скопие. Когато 

тация в ЕУРМ тези дни Елена завършвала средното учили- 
Стоичкова блестящо защити ще, мечтаела да следва в

илюстровани ръкописи, как- 
вито са Лондонското четверо- 
евангелие от 1356 г., Ватикан
ският препис па Манасиевата 
хроника, Томичовият псал
тир и др. Написаните книги 
се разпросграняват в целия 
православен славянски свят, 
особено в Русия, Влахия и 
Молдова. След X в. това е вто-

!

Главният храм на Рислкия 
манастир, основан през X в. 
от св. Иван Рилски 
Чудотворец

ка и др. Както градовете в 
Средна и Западна Европа, те 
имат сложна фортификаци
онна система от няколко

г. Ш

МИРпоследователни пръстена, ■ 
вътрешни и външни кварта- ■ 
ли, цитадела, църкви, пред- № 
ставителни сгради, заражда Е 
се градското самоуправле- Шк 
ние.

Ч| дипломната си работа странство. Но...
'й "Инвестиционните фондове" - Много се зарадвах, когато 

и се сдоби с престижното зва- тук, близо до семейството и 
ние дипломиран економист. приятелите си, намерих ус- 

- В Европейския универси- довия за следване, които тьр- 
тет не се продават дипломи, сех, казва младата икономис- 
тук се придобиват ценни зна- тка. 
пия, навици и кулгура, коетотШтшт

Земите на България са К 
осеяни с множество църкви в; 
и манастири. Известни в це- И5* 
лия православен свят са Бач- ЕЙ 
ковският и Рилският манас- Г п 
тир, храмовете в Несебър, Ц 

ай планина- ЯВ

В!I
В свободното си време тя 

по най-хубавия начин пот- най обича да чете книги от 
върди Елена Стоичкова - пър- областта на икономиката. Ре- 
вият студент, завършил пър- довно следи икономическите 
вия цикъл на висшето обра- процеси в страната и задъл- 
зование, подчерта председа- бочено проучва работата на 

рота голямо културно влия- телят иа Европейският уни- инвестиционните фондове в 
ние от България на север. То е веРситет п ^публика Маке- съседните държави. Стоичко- 
особепо важно, защото кога- Л0ПИЯ ПР°<1>- А’Р Бои° ва има намерение да послуша 
то няколко десетилетия Андрески. А ректорът на членанакомисиятапроф.д-р 
по-к.."™ България попада ™ проф. д-р Бошко Панче Иовановски които и 

.. .„„тпоштмто Якьоски каза, че трудът на честити дипломирането
1 Я т тпмга^п хпапявтг Стоичкова ще се пази в уни- посъветва: "Добра веете кога-

т' Р тпалииии верситета като образец как то се дипломирате, но още
А духовните водачи на Русия трябва да бъде написана една по-добра вест е когато про- 

«-1 ,ппт1 пшг свръхкачествена дипломна дължите да учите, особено в ; дьлго време са българи, емиг- л сегашното време, в което ръ-
рирали от своя га | ‘и след дипломирането си ководеща сила са финансис- 
родина. ължава- Стоичкова остава в ЕУРМ: ве- тите."

' чеедемонеграторпопредме-

едьовър сред Воинската църква

3

I
И я

Евангелия от XIП и XIУ в.
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Ревнало^ футболен маув Димитровград______________ Финал за Кулата на Сърбия по атлетика

“Балкански” ■ Нишка зона 4'2 саша Димитро®
втори!

началото на мача Футболистите па "Балкански" и представителният отбор на НФЗ по-малко* от победителя Пе- А
подпредседателят _ _ тър Рафаи, член на АК "Пар- Ц
на ФСС Драган борите стартираха в наи-доб- шев, Петров, Соколов, Мит- тизан» ‘от Канижа. Без съмне- Ц
Джорджевич предаде купата ри състави. "Балкански" бе- рович, Иованович, 1 еоргиев и ][ие това е най-Големият ус- I
на капитана на "Балкански" ше далеч по-добър отбор. То- Ценич. пех на босилеградския клуб I
Миомир Пейчев за спечеле- гава "паднаха" два гола. Във НФЗ: Николич („Алуми- лека атлетика, който съ- 
ното първо място. Разбира се, втората част на мача "резер- ниум"), Иеремиев ("Лужни- ществува само от'една годи- ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ: 
това предизвика истински вистите" също показаха, че са ца ), С. Петкович ( Младос- ^ младите атлети Саша Аимитров
овации сред публиката, от- достойни да носят фланелки- т ) В. Живкович ( Напре- Покрай Димитров, на със- (клекнал отляво), Милиян Гогев
делно сред "Балкан бойсите . те на Балкански като шам- дък ), Иованович ( Напре- „чакаха и осмок- (клекнал отдясно) и Саня Крумова
Купа за най-добър голмай- пион на зоната. дък ), Станоевич ( Проле- ласникът Милиян Гогев и пе- (стояща отдясно) с треньора Сте-
сгор в зоната получи Марко След мача бе организира- тер ), Станчич ( Алумини- асничката Саня Крумо- фан Стойков 
Маринкович от Будучност но специално тържество. ум), Андонов (Мрамор), Гогов се нареди на седмо 
от Първа Кутина. Купата му Голмайстори: Иванов в 13, Радивоевич( Мрамор ), Д. я надбягването на 2 ки- лата република. Правото да 
бе връчена от Драган Денчич, Ставрич в 37, Иованович в 55 Петкович (Ястребац ) и Ма- ломеТра, докзто Саня завою- участватвъвфиналасаось-
директор на Сръбска лига и и_ Соколов в 84 минута за ринкович ( Будучност ). Ва 8 място в хвърлянето на ко- ществили по 12 момичета и
член на УС на ФС РИС. Балкански , а Марянович в Във второто полувреме иг- отбелязване е и фак- момчета до 15-годишна въз-

След двадестина минути 51 и 81 минута за НФЗ. Жълт раха: Стефанович ( Проле- ^т' че Годишната Са^я е раст във всяка дисциплина,
игра в мача, от активно зани- картон: Радивоевич от НФЗ. тео ) В. Доикович ( Младос- би;анай_мл^а асгничка отбелязалинай-добрирезул-
маване с футбол се прости Съдия на мача: Милан Джо- т 5 Вукадинович Проле- във финала *0 Х1^ яне на тати на квалификационните
Милован Стоянов (1968), кои- кич от Ниш. тер ),Д. Живкович ( Младос- ^ Финала по хвър състезания, проведени в Бел-
то 25 години с голям успех но- 'Балкански : Петровия, т ), Петровия ( Мрамор ), гСпятт «
сеше фланелката на "Балкан- Чирич, Стоянов, С. Басов, Б. Ристич ("Ястребац"), Маря- На състезанието в Белград ^ Р
ски". Контузия обаче го нака- Басов, Пейчев, Нацков, Гю- нович ("Алуминиум"), Цо- са участвали над 700 лекоат-
ра да завърши кариерата си. ров, Иванов, Алексов и Став- лич ("Йединство-Пирот"), лети от около 40 отоора от ця-

Самият мач задоволи же- рич. През второто полувре- Радойкович ("Напредък") и
ланията на зрителите, особе- ме играха и: Гогов, Бошкович, Филипов ("Лужница").
но в първата част, когато от- Глигориевич, Зекович, Пе-

\
% ш

ШШЬткт
основно

1

Шм
- -

П.Л.Р.

Първенство на Сърбия 
за атлети до 18 години

Д.С.

Състезание по спортен риболов Саня Станкович 

четвъртаСтотина деца ловиха на "Сават 2"
Миналия уикенд на езеро- ни, сред които и пет момиче- Организатор на състезани- 

то "Сават 2" край Димитров- та от Димитровград, Пуко- ето бе рибарският клуб "Кар- 
градското село Смиловци се вац, Малошище, Белотинац и п" от Димитровград. Помощ 
проведе състезание по спор- Долевац. му оказаха органите на мес
тен риболов, чието мото бе В конкуренцията на пионе- тното само 
"С плувка срещу дрогата", рите първите три места заеха фирмите:
Участваха стотина състезате- Давид Димов, Стефан Став- ни, " 
ли на възраст от 5 до 14 годи- ров и Никола Димов, а в кон- еста",

На 23 юни в Сремска Митровица се проведе републи
канско първенство по атлетика за юноши до 18-годишна 
възраст, на което участваха и три състезателки от димит
ровградския АК "Балкан". Саня Станкович в дисциплина
та хвърляне на копие се нареди на четвърто място в край
ното подреждане с резултат 28,26 м. Александра Андонова 
зае шесто място в троен скок с резултат 10,65 м, докато Тео
дора Кръстева бе седма в бягане на 400 м с резултат 76 се
кунди и 55 стотни. Всичките димитровградчанки постигна
ха лични рекорди.

Следващото състезание, на което ще участват състезате
ли от АК "Балкан", е първенството на Сърбия за атлети до 
20-годишна възраст, насрочено за 7 и 8 юли в град Сента.

гоуправление и 
"Стипшед", "Ха- 

Ставрос", "Суза", "Фи- 
"Гранд", "Киоск 1", 

куренцията на пионерките - "Драган", "Блейк леди", 
Мариана Вучкова, Ана Слага- "Задня шанса", "Дис" "Пека- 
ло и Катарина Станулович. ра Ташков", "Пекара Кин- 
Те получиха медали, докато дер", "Пекара", "Оги , "Пека- 
останалите участници поду- ра Деянов", "Перос", "Оаза", 
чиха признания за участие и ^Парк", "Цап-цап" и др. 
въдичарски прибор.

Колоездене

Костов
шести д. с.д. с.

На втората БАУНТИ ку
па - Трофей "Рудно 2007" 
(край Кралево), димитров
градският колоездач Иви
ца Костов, член на плани- 
нарското дружество "Ца
риброд", се класира на 
шесто място между 50 
участници в дисциплината 
хоби спорт. Трасето дълго 
18,9 км той мина за един 
час, 27 минути и 19 секун
ди, което е само с десет ми
нути по-малко от най-доб- 
рото време.

В пробега участваха око
ло 150 състезатели, члено
ве на 25 отбора от Сърбия и 
Черна гора в няколко кате
гории.

макмкмм ((
Олимпийски дни на бягането” в Димитровград0999

Бягаха около 100 ученици|'ЛСДЧЛ"'ОМД1. 0-УТ.1Л- СО-»ЛГТТТ»-о оьумр1с^ □ау ним5;ф.

1 В категорията мла- то бягаха на 800 м, петимата митет (МОК) Жак Рок. Орга
ни пионери, които най-добри бяха: Неманя Но- низацията тази година чества 
бягаха на 200 м, вакович, Желько Тодоров, 113 години съществуване, 
най-добри резулта- Милош Тошев, Ненад.Петров Освен в Димитровград, ме
ти регистрираха и Денис Иванов. В катеогрия- роприятието се проведе 
Милош Бранкович, та на възрастните, които бя- още четири града в Сърбия - 
Джордже Василье- гаха също на 800 м, най-добри Белград, Нови пазар, Зайчар 

Миналата събота в СЦ вич/ Иван Давитков, бяха Ненад Йотов, Бобан и Кладово.
Парк" в Димитровград се Филип Воинович и Никола Ценков, Ивица Марков, Не-

проведе мероприятието Коцев. При младите пионер- над Рангелов и Слободан Ми- митровград се проявиха 
Олимпииски дни на бяга- ки/ които също бягаха на 200 тов. тните спортно-възстанови-

не , чието мото бе Бягай за- най-добри бяха Виолета По 10 най-добри състезате- телни организации - Сокол- 
ради здравето си . Участваха Еленкова, Ирина Матова, Йе- ли от всяка категория полу- ското дружество "Сокол" и 
100-ина състезатели, които лена Петрова, Милица Биде- чиха тениска и диплом, под- Спортният съюз. 
бяха разпределени в 4 групи, нова и Анджела Колева. В ка- писан от президента на Меж-

тегорията на пионерите, кои- дународния олимпийски ко-

м
3

С|»Ч—• {''•*><.-А '«■ 1П.1Н 1М1 *-«.|^пг*|
/»« а Суча >гч *и. и ва

Като организатори в Ди- 
мес-

Д.С. д. с.
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От албума на наш читател Скръбна вест
На 23 юни на 63-годишна възраст почина 

нашата съпруга, майка, баба и сестраКилимарки от Цариброд СТАНКА ТОШИЧ, по баща 
ТОДОРОВА 
родена в с. Смиловци, 
живяла в Ниш

Въпреки чена времето център на килимар- ни в Пирот и Цариброд, потвърждава фак- 
ството е бил Пирот, а в България Чипровци, тът, че на изложбата, организирана минала- 
Котел и Самоков, килими са тъкани и в Ца- та година в Националния историчеаски му- 
риброд. Даже царибродчанки са конкурира- зей в София, са се намерили и два килима от 
ли на известните пиротски килимарки. Това тези два града.
потвърждава и признанието, присъдено през По този повод Венета Павлова от БНР каз- 
далечната 1930 година на Александра Пана- ва: "...Има един много хубав пиротски килим, 
Йотова от Цариброд, което и ден днешен пази датиран през 1893 г. Втъкани са името на Пи

рот, където е направен, и инициалите веро- 
I ятно на тъкачката. За друг интересен килим 
I пък имаме информация, че той е от Цариб

род. Той има един медальон в средата, а от- 
■( страни на медальона тъкачката е поставила 
! българския национален трибагреник. Явно 

това е станало след освобождението на Бъл
гария от османско владичество 1878 г., ко- 
гато флагът в бяло, зелено и червено е бил 
утвърден."

Най-известната царибродска килимарка 
по онова време е била прочутата Дара 

; Трънска. Тя е родена в Пирот, а е била омъ
жена за Георги Трънски от Цариброд. На 
снимката е нейното "килимарско семей
ство".

Снимката е от семейния албум на Вера 
: Соколова, дъщерята на Дара Трънска.

Сретен Игов

ГГа

Тленните й останки бяха погребани на 25 юни в Новите 
гробища в Ниш.

В сърцата си винаги ще пазим спомените за теб! 
Опечалени: съпругът Петър, синът Милань дъщерята Ма
рия, снахата Драгана, внуците Петър и Йован, сестрата 

Добрила и братята Томислав 
и Стефан със семействата си

Тъжен помен
На 3 юли 2007 година се навършват 40 ДНИ 

I от смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст и 
ЗД дядо

ПГЖС Д-Р НИКОЛА
1

По този повод на 3 юли (вторник) в 10 часа 
ще дадем панихида на гробището в Димит

ровград. Каним роднини, близки и приятели да ни прид
ружат.

Благородството, което те красеше, трудно се намира. 
Гордеем се с теб и ти ще живееш винаги в нашите сърца. 
Спомените за теб ще пазим с любов.

Почивай в мир!
Благодарни: съпругата Анастасия, дъщерите Ирена и На

таша, зетовете Драган и Горан, внучките Теодора и 
Кристина и внуците Лука и Матея

I* .1

синът й Слободан
Да имаш килим по онова вре- 

ло, че си порядъчен граждаш 
майка се е стараела до сватба.и на децата си 
да осигури килим. Всъщност между жените е 
кипяло благородно съревнование - надпрева
ра коя по-гладко ще изпреде преждата, 
по-хубаво ще я боядиса и по-умело ще изть-

означава- 
.това всяка Тъжен помен 

По повод 40 ДНИ от кон- 
чината на

д-р НИКОЛА 
ЦВЕТКОВ

Тъжен помен
40 ДНИ от смъртта на

че килима. Всичко е работено на ръка и с при
родни материали. Дори и преждата е боя- д-р НИКОЛА ЦВЕТКОВнаш незаменим сътрудник 

и член на Управителния съ
вет, изказваме голяма благодарност и ува
жение към всичко, което правеше за нас. 

Поклон пред паметта му!
Колективът на Дома за стари и пенсио

нери в Димитровград

\Ъ1Р Тг.

Отиде си достойно, именно както и живее- 
ше. Оставаш в сърцата на пациентите и прия- 

ХЯ телите си.
От Аца и Гица

дисвана с естествени багрила - руй, кора от 
ясен, люспи от кромид, листа от орех и зеле
ни черупки от него... Изработените килими, 
шарките и багрилата по него надълго и ши
роко са коментирани.

От какво значение са килимите, изработе-

-

—- \ -Ц

Кръстословица 335 Тъжен помен
40 ДНИ без нашия скъп приятел

Съставил: Драган Петров
! примариус д-р НИКОЛА ЦВЕТКОВ

I , Ще го помним по изключителната добрина 
Ч, * към всички нас.

ВОДОРАВНО: 1. Итали
ански футболен отбор. 5. 
Съвременен начин на жи
вот, обличане. 10. Река в 
Австрия. 11. Нива с трева. 
13. Най-големият военен

с

-.4 Семейство Миланови: Драган, Цена и Роса

съюз в света. 15. Първе
нец. 17. Сейф. 18. Вой
нишки съд за храна. 19.
Образец за мярка (мн.ч.).
21. Столицата на Сирия.
23. Град в Хърватия. 24.
Манастирски готвач. 25.
Известна и уважавана 
личност. 27. Изделие от
печена глина^ 29^ Отвор Песензавъзхвала.7.ДуМа бост, чар. 24. Метално от- 
на кожата. 30_ Грамати- за ПОТВърджаване. 8. Тес- личие. 26. Дебела тояга за 
ческа форма. 31. Наи-го- шДелие 9 Река в бой. 27. Стара немска сре-
лямата петролна компа- Италия 12,Съд за къпане, бърна монета. 28. Хими- 
ния в Сърбия. 32. Изделие ^ загатване. 14. Дълбока чески елемент. 30. Задна 
от каолин. 34. Комунис- медна паница 16 Град в част на стъпало. 33. Част

Япония. 18. Вещи, с които от фабрика. 34. Марка 
,, човек пътува. 19. Най-из- тобуси и камиони от Сло- Тъжен помен

на слънцето. 36. Фуражно вестният писател на бас- вения. 35. Втората нота. На 7 юли 2007 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта 
растение. 38. Кон (поет.). Сръбски худож- 37. Народно събрание на нашия мил съпруг, баща, свекър и дядо
39. Хранителен продукт. к 21 Подаръци. 22. Ху- (съкр.). /Г>Ч ЙОВАН ИВАНОВ - БУЗА
40. Женско име. г------------------------------------Я 1 0т Димитровград

Възпоменание
На 30 юни се навършва ПОЛОВИН 

ГОДИНА от смъртта на нашня баща и дядо
ОБРЕН ДЕНКОВ

и ЕДНА ГОДИНА от смъртта на 
нашата майка и баба

ШЖШ1 ЛЮБИЦА ДЕНКОВА 
от с. Пъртопопинци

На тази дата от 10 часа и 30 минути ще слу
жим панихида в местните гробища. Каним 
роднини и приятели да ни придружат.

Винаги ще пазим свидните спомени за вас, мили родите
ли!

Опечалени: дъщерята Радица, зетът Жика, внукът Иван
и внучката Биляна

тическият лидер на 
СФРЮ. 35. Египетски бог

ав-

Решение на кръстословица 334 - Бодо] >авно:ОТВЕСНО: 1. Третата но
та. 2. Безсмилено упор- у Коняк. 6. "Атомик". 12. Опора. 13. Тиман. 14. Си. 15. 
ство. 3. Химически знак за деке к, Савич. 17. Пир. 18. Оки. 19. Самар. 20. Тон. 21. 
един метал. 4. Често име в дпарат. 23. Белее. 25. Ок. 27. Иран. 28. Сетива. 29. Зог- 
нашите краища. 5. Кух- раф 31. Мичиган. 32. Раде. 33. Валево. 34. Ма нова. 36. 
ненска мебел (мн.ч.). 6. зорана’з8. "Ил". 39. Подлези. 40. Или.

г Панихидата ще се състои на 30 юни (събота) 
на димитовградските гробища.

Където и да си, винаги ще бъдеш с нас!

Семейство Иванови
М
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ЗТШжЖРИЛ IV

с3€ерл\е
Хермес е син на Зевс и нимфата Мая. Още 

пеленаче, той откраднал най-хубавото стадо 
крави на бог Аполон. На краката на добиче
тата вързал тръстика и клончета, за да не се 
виждат следите им, и бързо ги подкарал 
към една пещера на Пелопонез. В пещерата 
ги вкарал заднишком, та стъпките им да из
лизат, а не да влизат в нея. Аполон дълго из
дирвал кравите си, но всичко било напраз
но. Накрая една птица-прорицателка му 
показала пътя към пещерата, ала и там не 
успял да ги намери - та нали стъпките само 
извеждали, а не въвеждали. Най-сетне той 
пристигнал в обиталището на Мая и съзрял 
Хермес, който най-невинно лежал в люлка
та си. На въпроса къде са кравите Мая отго
ворила: "Наистина детето е много и необик
новено даровито и ето от черупка на косте
нурка и мях от крава направило чудесна му
зикална играчка, с която редовно ме успи
ва." "А откъде е намерил мяха?" - попитал 
Аполон. "Нима ще обвиниш едно пеленаче, 
че е крадец?!" - учудено попитала Мая. (Коя 
майка ще призне, че детето й е крадец!). То
гава Аполон грабнал бебето от люлката и го 
отнесъл при техния общ баща Зевс, за да ре
ши той спора им. Там Хермес признал пътниците. Под негов контрол са и митни- 
кражбата, а Зевс строго му заповядал да вър- ците, летищата и пунктовете за пътни такси, 
не кравите. . . защото всичко това има директна връзка с

Преди да тръгнат от Олимп, Хермес изва- търговията и печалбата, 
дил лирата, която направил от костенурче- Тъй като се изявил като изключително та- 
на черупка и засвирил. Зевс и Аполон се въз- лантлив лъжец, Хермес бил назначен и за 
хитили от прекрасната музика, та Аполон министър на красноречието, т.е. той станал 
веднага дал кравите в замяна за лирата. В съ- вестоносец на боговете, сиреч министър на 
щия момент обаче Хермес изработил си- информациите, под чийто патронат са 
ринкс - тръстикова свирка, и започнал да всички медии. За успешното изпълняване 
свири. Музиката била също очарователна и на тази задача Зевс му дал крилати сандали, 
Хермес предложил на Аполон да му я даде, с помощта на които прелитал от единия до 
а той да го научи на предсказване. Ако не другия край на света със скорост на мисълта, 
пристане, за отмъщение ще му ограби све- Хермес получил от Зевс и вълшебен жезъл, с 
тилището в Делфи. Разбира се, Аполон се който затварял очите на хората. Нали

кога хората не трябва да виждат какво се 
Възхитен от способностите на сина си, прави в търговията, на митниците и пр. По- 

президентът на боговете - бог Зевс, веднага някога жезълът му бил обвит със змии, кол- 
назначил Хермес за бог-министър на тьрго- кото да се знае, ако някой посегне... 
вията и покровител на лъжата, кражбата, Накрая Хермес получил задачата да от- 
хитруването, изнудването и под. Естествено, вежда душите на умрелите в печалното цар- 
защото няма по-подходящ кандидат за този ство на бог Ад. (Вероятно и с тях е търгувал), 
пост от оня, който с всичко това е свикнал Никой не могъл да надмине Хермес по 
още от най-ранните си дни! С търговията ловкост и хитрост. В това се уверили и сами- 
Зевс дава на Хермес и изнамирането на мер- те богове на Олимп, когато един ден той (на- 
ки, числа и букви. Е, може ли някой да си шега) откраднал скиптъра на Зевс, тризъбе- 
осигури голяма печалба, ако няма свои мер- ца на Посейдон, лъка и златните стрели на 
ки и числа? Аполон... Оттогава и боговете-министри се

предпазват от Хермес, понеже неговите ше
ги не са само "половин истина".

И ден днешен Хермес е министър 
на търговията, красноречието, лъжа
та, пътищата, мерките... Но сега ми- 
ниструва модерно: вместо с крилати 
сандали лети със самолети и супер- 
бързи коли; за красноречието и лъ
жите умело ползва медиите, 
най-много телевизията; за търговия
та и печалбата си служи с транзиция- 
та, приватизацията, борсата... Разби
ра се, заради всичко това той е измис
лил мобифона, интернета 
други чудеса на техниката.

Боговете са изключително довол
ни от министруването на Хермес. А 
хората? Нека да си мълчат и да под
насят жертви на боговете. И да не 
забравят, че Хермес и сега държи же- 
зъл-каруцей, обвит с живи змии, и че 
той и

Тува некня за пробу пущише пак поче Мрачников. 
новете яамбб пред Културни- - Тебе све те нещо плаши, 
ят дом. Леле-мале, кита ми ти За стра лек нема, ама айде ка- 
блеснуше ония кюпове кока зуй! 
слънце огрея на "Павлионче- - Плашим се, кига надойду

тия що требе да донесу паре,
- Нека са виде онея неверне а нийе им кажемо дека смо си-

томе дека и нийе може да бу- ромаси и дека ни требе по- 
демо Лае Вегас! - пърчи се мош, да не погледаю у “убаве- 
Светилков. те” лампе и да не речу: “Я гле-

- Пай не може да будемо дайте кико сте се нагьиздили, 
Лае Вегас! Най-млого може да сирома човек текъв разкош не

Лае Цариброс, ца- може да си допущи!”
- Па ква вайда от нашето до-

то”!

станемо
рибродска ни работа, у све 
попресолюйемо, зайеде се съгашньо куканье и завику- 
Мрачников. ванье? Не може ли да се каже:

- Лае Вегас! Лае Вегас! - не “Тия синковци се не шале, я 
отступя ич Светилков.

- Полъка, полъка, че извил- то, знаю кво требе и кво йе 
нейеш! А куде су ти тува коц- убаво..." И че се отпуще.

- Море само знам дека за го-
- Ако требе и коцкарнице че лю нейе тавра! И кво мислиш

кой че плача тия силан ток, а?
- Я мислим, доста се коцка- - Па че плача общината! 

мо с културуту и Културният - Значи, пай нийе! С данъци, 
дом! Сети се само за директо- с таксе и с друга даваньета... 
рете: зубар, аптекар, инжил- - А кой каже дека свете че 
ьер, никикодапогодимозади- буду уключене? Може само

им гледай само осветленийе-

карницете, а?

отворимо!

ректора човека от културуту... половината, може и трекьина,
- Море, ясно йе ко бел дън! или само неколко...

Нема тъмно кьоше и нема ве- - Па защо смо гьи тъгай тол- 
чимка куде младите да се за- кова наболи?! А и прав си, кви 
лагаю...

- Само се плашим да не ог- лю, ял две, па че почну да 
рейе убаво и проблемите и жмичкаю и йедна по йедна да 
свете шашламе що гьи йе се гасе, а нийе немамо паре

да гьи поправлямо.
- Видиш Мрачников! Ама ти - Пепел ти на йезик! Не зна-

и не може да видиш, оти на те- йеш ли дека това су най-мо- 
бе йе све мрачно, чак и тая дерне и най-съглам... 
бльещава светлина... - Тека се оратеше и за пре-

- Море убаво я видим, ама дишньете, па са иди та гьи 
тебе су те заслепили, та нищо тражи у старо железо! А и Йо
не видиш! Не видиш ли дека ще нещо да те питам: колко 
су набодени железни стьлбо- железни стуба су набодени на 
ве, цела железна гора, намес- загончето пред Културният 
то убавете йелкье, що гьи дом, а?
гьиздеоше с боядисане ламбе - Не знам, не съм гьи бро- 
за Нову годину! Че те видим йил... 
са куде че гьи навискаю лам- - Че ти кажем, я гьи избройи: 
пийоните?! ДВАНАЙЕСЕ!

- Рече ли лампиойони? - -Аа?!
умеша са и Лампионов. - Гле- - А не а, ама дванайесе и ки- 
дайте бре, при толкова муж- га на све имаш отговор, кажи 
кье и женскье лампе, нема ли ми защо су бъш толкова? А ти 
да се накоте и лампийони, па Лампионов свако ютро да вар- 
да отворимо вабрику за лам- кашдругда не обере ползете! 
пийончета, а? - ???ш

Никой не му отговори, оти га - Затова що има дванайесе 
знайеоше да за сваку Нову го- апостола! Па немой се чудиш, 
дин незнам одека, ама отвори кига народ минуйе, некой да 
сергьию за лампийони.

- Йедно нещо ме плаши! -

поня- смо калпави ял светеле неде-съгласил.

имало.

Хермес е и бог-министър на пътищата и

Случаят 

на един политик
На старите години мъдростта 
реши анализ да му направи
- на мозъка и на сърцето.
С какви е сега знания и нрави, 
акъл дошъл ли му е в главата
- от дупето!

И МНОГО

Накрая, съвсем за да се увери, 
претърси подробно и под “разно”. 
Уви, и там нищо не намери 
- всичко беше кухо и празно. по-нататък отвежда душите на 

Иван Царибродски умрелите в царството на Ад. се попрекърсти...
Манна

Симеон Костов

Васко Божилов, Ваине Богоев, Кирил Георгиев, 
Христова (лектор-коректор). ТЕЛЕФОНИ- Директор-(тел /сЪакН т А94 ^т^ически Редактор и компютърен дизайн), Даниела12= гагькзк ?.■: ?№таг

0350-8838

Издава: Издателство "Братство" 
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