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Съветът за сигурност на ООН за Косово Националният съвет пое 
основателските права на “Братство”

За ид директор 

назначен Небойша 

ИвановСъветът за сигурност на ООН ще изчака Ру- тът на президентите па САЩ и Русия Джор- 
сия и САЩ да се опитат да преодолеят разли- дж Буш и Владимир Путин в градчето Кенъ- 
ките в становищата си относно статута на Ко- бънкпорт в щата Мейн не е дал очакваните ре- 
сово и Метохия преди да предприеме нови зултати. 
крачки в процеса по решаването за статуса на 
южната сръбска покрайнина. Това заяви ки
тайският посланик при ООН Ванг Гуангя ка- ва, че все още становищата им са много отда- меипите органи на уп- 
то представи програмата за работа на Съвета лечени. Доколкото съумеят да намерят фор- равлеиие. 
през юли, когато той ще се председателства мула, ние ще можем да я приемем, каза ки- 
от Китай. Посланик Ванг коментира, че сами- тайският посланик.

Приети са решения за 
- Не съм сигурен, че са успели да преодоле- основаване на Издател

ят различията. Китай може да каже само то- ството, Статутът и вре-

Националният съвет 
на българското малцин
ство (НС) на заседанието 
си в Димитровград прев
зе основателските права 
на Издателство "Брат
ство". Както е известно,

Говорителката на Хавиер Солана Кристина Галах

По-бързо намиране 

в на компромис
още през юли миналата 
година Скупщината на 
Сърбия отмени Закона 
за основаване на Изда-

Кристина Галах, гово- Марти Ахтисаари. Планът на Ахтисаари телство "Братство" и 
рителка на върховния предвижда международно наблюдавана не- препоръча основател- 

ц представител на ЕС за вън- зависимост на Косово. По думите на Галах Ру- ските права да бъдат по
тната политика и сигур- сия има много забележки по едно такова ре- ети от Националния съ-
ността Хавиер Солана, ка- шение, по отлагането на определянето на ста- вет. Това стана в последен момент, тъй като по-нататъшното
за, че дипломатическите тута на Косово няма да направи по-леко ре- отсрочване би могло да предизвика финансови затруднения

контакти между ЕС, САЩ и Русия по косов- шението на проблема и да стабилизира ситу- т.е. "Братство" да не се намери в бюджета за следващата го-
ския въпрос не трябва да се ограничават във ацията на Балканите. Определено нямаме дина. (На стр. 2)
времето, но трябва да се стигне до компро- безкрайно много време. Това е въпрос, който
мис възможно най-бързо. Пред РТС Галах ка- продължава с месеци и не смятаме, че време- ЩШШ-:г
за, че за ЕС решението за статута на Косово е то ще помогне той да бъде разрешен. Затова 11-
най-добре да се търси в рамките на Съвета за трябва да направим максималното за пости- .
сигурност на ООН с приемането на нова резо- гане на компромис възможно най-скоро, каза 
люция, която да е близка до предложенията Галах. 
на специалния пратеник на ООН за Косово
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Босилеградчанинът Борис Сто) 
ще се учи в САЩ

В чужбина за опит 

и знаниеБожидар Джелич:

5,4 млрд. 

динара 

за Косово 

и Метохия

Ивайло Калфин:
ти от Сърбия кон
курса са спечели
ли 71 ученици, 
сред които само 
четирима сред
ношколци 
Пчински окръг.

Учениците от 
Сърбия били при
ети от представи
тели на нашето 

ВИ правителство, как
то и от американ- 

амерпкапски ския посланик у нас Майкл 
Момчето спечелило Полт. Разноските за школува-

Поговорката, 
знанието и желязна 
врата отваря твърде 
добре пасва за мла
дия и талантлив боси- 
леградчанип Борис 
Стоилков. Този мла
деж, който преди сед
мици завърши втори 
гимназиален клас и 
който е пълен отлич- I

Приемливо решение 
3а окончателния 
статут на Косово

че

от

Българският вицеп
ремиер и ми
нистър на 
външните В 
работи Ивай
ло Калфин ■:

Калфин определи като един 
I от основните крите

рии в търсенето на 
решение на пробле- 

3 ма да се гарантира
........ ***.» * сигурността в реги-

заяви, ^че :| Ц®• ■••• ■ ■■ у- р ; опа и да не се позво- 
тряова да оъ- Ш ■ \ ли дестабилизация-
ле намерено 1 1 ; та му. Той .шизова
решение за !а решение, оазира-
окончател- ««Я 1Ю върху междуна- 
пия сгатуг на родно.» право. Ми-
Косово, кое- ЦН' мистърът огбеляза,
то да е при- ,,е за то„а има нуж-
емливо за да от резолюция на Съвета за
всички страни Кал- сигурност па ООН по въпро- 
фшъ които в Охрид са. Българският първи дип- 
участва във форума по 1
сигурността на съвета

Сръбският 
цепремиер
дар Джелич заяви, Щ 
че през тази година 1 
кабине тът отделя 5,4 г 
млрд. динара за Ко- г 
сово и Метохия, кое-

ви-
Божи- V ,

пик, през август ще | 
замине па училище в 
СъединенитеI'» щати.

то според него по- * дн конкурса па Американския пето изцяло поема американ-
казва, че Сърбия ис к ./КД съвет за международно обра- ският Стейт департамент, а
провежда само дек- Л зовапие към Стейт департа- учениците ще бъдат приюте-
ларативпа политика /зШЛ, ЛШ мента, преди това било под- ни в американски семейства,
спрямо областта. ложеио па "сито и решето", Бориско знае, че се намира
"През тази година за издържало четири кръга тес- пред много неизвестни, но е
Косово са отделени тиране и показало, че и мал- убеден, че за всичко има ре-
почти два гп.ти повече средства в сравпс- ките Среди имат с какво да се шепне. В това отношение осо- 
ние с 2006 г., с което показваме, че наша- 10рдеят, Според пропозици- бепа подкрепа му 
та страна няма само декларативпа поли- ите там ще остапс ед1Ш годи- майка му Драгаика, лекар 
тика спрямо Косово, а действа и на мяс- [[а професия, татко му
то", посочи Джелич "а заселапистсми _ Имаше затрудне11ИЯ/ който е строителен инженер,
комисията за осово и ' трябваше да се пося със сил- и по-възрастната му сестра

Лиита, студент в Ниш.
Учениците от Сърбия ще 

заминат в САЩ в две групи: 
едната на 10, а втората па 14

оказватналомат похвали усилията 
специалния пратеникза евроатлаптическо м д^тисаари За

партньорство, направи п0стигапе^о на компромис, 
изказване па заседание Ка/1фш| ИЗТЬК11а, че стра- 
на раоотната група за 0| ре1.ио11а също могат
Косово. Гои определи изиграят важна роля в
Косово като основен |1а реШепия,
политически проблем кипомпи, че през май Бъл- 
х Района. Минисгър / е поела Ьредседател- 
Кал^ин подчерта, че ^ па Процеса за сьтруд- 
гряова да бъде намере- пичесгво „ югоизточна Евро- 
И > такова решение за (ПСЮИЕ) и е готова да ра- 
сгауга па провинция- г актиВ1/0 за решаване ма

■ р.™»-

ПО
па Живко

Според министъра за Косово и Мето- чата конкуренция, по здрава- 
Слободап Самарджич бюджетът и та бях решил да ие изневеря 

които са отделени за облас- на себе си и успях, казва
хия
срествата,
тта са оезултат от провежданата поли- скромното момче и пояснява, ,ааваетгщпост да види, че Сърбия има сериозни английски език. Колко силна полети младият оосилегр д 
намерения, когато става въпрос за фи- била конкуренцията показва чаиин. 
напсовото възстановяване на Косово. и това, че от многото кандида-

каго

В.Б.



& цтт ьра на вним-ани&то ■
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Националният съвет на българите

Тчьрси се оставка 

на директорката 

| на гимназията 

в Димитровград

За ид директор назначен 

Небойша Иванов
(От стр. 1)

Решението за основаване 
на Издателство "Братство" бе 

от 15-теприето единодушно 
присъстващи на заседанието 
членове на НС. За разлика от 
едногласието при превзема
нето на основателските пра
ва, по въпроса за назначаване 
на изпълняващ длъжността

* Български език да бъде задължителен 
и с 3 часа

Разисквайки по пробдеми- 
иа мал- 

Националният

е голяма грешка, както и това, 
че единственият "наказан" за 
това, както изтъкна Михаил 
Иванов, е общинският съвет
ник, който бе пенсиониран. 
"Сега трябва да сърбаме ка
шата, която замесиха в гим
назията, а това показва с кол
ко къса памет сме и какви хо
ра са там: те са забравили как
во ни говориха преди една го
дина, даже отправяха към 
кмета и НС предупреждения 
да не се бъркат в работата на 
гимназията", споделя пред 
вестника Иванов, единстве
ния член на Училищния съ
вет, който не се съгласи с по
литиката в гимназията и си 
подаде оставка.

Освен че потърси оставката 
на директорката, НС е катего
ричен, че ако не я получи ще 
задейства всички механизми 
за освобождаването й от

те в образованието 
ципството,директор се явиха разногла

сия, така че за единствения 
предложен за поста Небой
ша Иванов се определиха де
сет членове на съвета, един 
беше против, а четирима се 
въздържаха. Преди това бе гашния директор на Издател- 
прочетена оставката на досе- ството Велимир Костов.

на заседанието си отсъвет
миналата събота с мнозин
ство от 10 "за" и двама "про
тив" взе решение да се търси 

С оглед па това, че до 15 оставката на директорката
Издателство Гимназията Св.св. Кирил и 

Методий в Димитровград 
Снежана Симеонова. Повече-

Отн заседанието на Националния сьвсгн
на

юли новото
трябва да бъде регистрирано
^ГдГо^Г^сфор- ™ от участниците в разисква- 
мирани всички органи на уп- "ията се 
равнението му, бяха назначе- основните
ни Управителен и Надзорен Реване па ^а паралелка 
съвети За председател на гимназиален профил е имен- 
Управителния съвет е мазна- но директорката и хората ог 
чеп Воислав Божилов, а за Училищния съвет. Това че се- 
членове Пене Димитров, Зо- га същите хора, които преди 

След като от Националния съвет бе назначен за и.д. дирек- Петров Мила Васов и година ни уоеждаваха, че
тор на Издателство "Братство", Небойша Иванов за вестника Славко Велинов За председа- единствено решение за сред
ни каза: тел на Надзорния съвет е наз- ното образование в Димит-

"Наистина ми е чест, че днес получих доверието на Наци- иачеи Ми лисав Николов, а за ровград е смесено училище, а 
оналния съвет да поема поста изпълняващ длъжността ди- членове Йовица Костов и Диес ни убеждават, че тъкмо 
ректор на Издателство "Братство". Смятам, че издателството Длекса Ташков. те, подкрепени с подписите
заслужава отговорно отношение на Националния съвет, кое- След това новоизбраният на родителите, са в първите 
то ще гарантира материалните и финансови ресурси за реа- у,-. без представители на ко- редове за две гимназиални 
лизация на неговата дейност. Лично мисля, че най-напред в лекТИва от Ниш прие Стату- паралелки, дори и паралелка 
най-кратък срок трябва да се подготвят всички необходими та на 1Дздателство "Братство", на български език, е само 
документи за регистрация в Търговския съд, а след това заед- който в последствие бе пот- опит да се прехвърли отго- 
но с Комисията по информиране при НС и заетите в "Брат- в н и от
ство" да направим анализ и въз основа на това стратегия как- Да напомним, че Нацио- то. Отговорът, изпратен от 
во е това, което можем да направим, поправим и подобрим, налният съвет поема основа- просветното министерство, 
"Братство" да стане вестник на всички българи в Сърбия. Вее- телските права н0 финанси- Да не се позволи още една 
тник, който още повече ще се чете, ще бъде респектирам, ав- рането на "Братство" остава гимназиална паралелка е съв- 
торитетен, да провокира решаването на много проблеми, ко- ^ зан 0\. бюджета на сем очакван и предвидим с
ито измъчват българската общност, по-конкретно Цариброд Сърбия НС поема всички за- оглед на всичко, което през 
и Босилеград. Бих искал също всички заедно, включително и етик в Издателството и иму- миналата година бе направе- 
моят предшественик, да реализираме идеята за една българ- ^
ска къща в Ниш, където ще бъде и Издателството, и галерия 
на наши художници, където ще се събират българите от Сър
бия", изтъкна между другото новоназначеният и.д. директор 
на "Братство" в първото си изявление в това качество.

За по-нататъшна
стабилност
на Издателството

длъжност.
Становището по въпроса, 

че българският език и занап
ред си остава избираем, ма
кар че е майчин на мнозин
ство от учениците, е, че тряб
ва да се съзират и европей
ските институции по правата 
на човека.

ворността на министерсгво-

НС бе осведомен от предсе
дателя на комисията по обра
зование Пене Димитров, че 
просветното министерство на 
Сърбия не се е съгласило да 
се внесат определени учебни
ци от България, че не се поз
волява ползване на двуезичен 
печат в училището, че двуе
зичните документи и дневни- 

неколкократно

но подмолно с помощта наществото му, което и занап
ред си остава държавна соб- лица, намиращи се в пози- 
ственост. ция да определят съдбата на

гимназията, въпреки едног- 
ласното решение на Общин
ската скупщина 
училище в града да остане със 
статус на гимназия. На засе
данието на НС ясно бе каза-

А.Т.
средното

ците
по-скъпи от тези на сръбски. 
НС се съгласи, че съществува 
реална опасност със Закона за 
образованието 
език лека-полека да се заличи 
от образованието и затова се 
търси той да бъде задължите-

са
Абсурди

но, че извършеното с помощ
та на общинския просветен 
съветник премахване на 
единственото становище в 
Статута на гимназията, в кое
то се казваше, че тя е учили
ще, в което предимно се учат 
деца от български произход,

Във Войводкша може, 

в Босилеград не може!
български

лен и с три часа.През средата на миналия само за учреждения и ведом- ПШ се към национални мал- 
месец в Димитровград се про- ства в автономната покрайни- цинства, в служебна употреба 
веде заседание на комисията на, където текстът на печата се същевременно със сръбския 
по образование при Нацио- изписва на сърбохърватски език и писмо са езикът и пис- 
иалния съвет на българското език на кирилица, а може да се мото на народността на начин, 
малцинство. Между другото напише и на езика и писмото уточнен със закон."

Това напомняне не дава ли

А.Т-

Нов представител на ЕС в Босна
членовете на комисията бяха на народността, в който случай
запознати с отговора на Ми- печатът е с диаметър 40 до 60 възможност и на печата да се 
нистерството за държавна уп- мм. Имайки предвид факта, че ползват езикът и писмото на 
рава и локална самоуправа във Основното училище "Георги народността (става дума за слу- 
връзка с иска на основното Димитров" не се намира на те- жебна употреба в училище)? 
училище от Босилеград за риторията на автономна пок- И ако е така, тогава защо по- 
употреба на печат. Именно... райнина, а в Босилеград, на съ- соченото министерство не раз- 

На 17 май училището тър- държанието и вида на печата решава? Дали това не е автома- 
си от посоченото министер- се прилага член 3, алинеи 2 и 4 тично чиновническо реагира- Словашкият дипломат Мирослав Лайчак пое функциите си на 
ство да му разреши да ползва от Закона за печат на държав- че въз основа на иска или пък върховен представител на международната общност в Босна и Херце- 
печат с текст и на сръбски, и на ните и други органи, върху ко- чиновническо (да не речем по- говина °т германския си предшественик Кристиян Шварц-Шнлинг, 
български. Само седем дни ито текстът се изписва на сър- даническо) изпълнение на ед- пРе4аД°ха осведомителните агенции. Преди да стане шестият по ред 
след иска в училището приети- бохърватски (!?! - забел. А.Т.) на бюрократична разпоредба въРховен представител на международната общност и трети специа- 
га отговор с печат и подпис на кирилица..." в училищата? Или пък става аен представител на ЕС в Босна, 43-годишният Лайчак заемеше поста
(министър Милан Маркович). Напомняме, че посочените Дума за два аршина? ^н®Рааен Директор по политическите въпроси в оювашкото външно
В текста между другото се каз- разпоредби от Закона за печат Впрочем, същото се случи и ду^раде^постолник^ТпТ^й1™ “У кариер? вк'шчва и п°™ 
ва, че "според член 3 от Закона на държавните органи не се с общинския печат в Цймит- моегм.г. в Черна гора *
за печат на държавните и дру- отнасят на прилагането на раз- ровград и в Босилеград. ЕС по въпросите на външнатаРполитика и сСрно^а Ха?иер Содо
ви органи, текстът на печата се поредбите от Закона за слу- Абсурдът е двоен ако се има на. Лайчак е бил и посланик на Словакия в Токшо и Белград. Това шее 
изписва на сърбохърватски жебна употреба на езика и предвид, че основното учили- много важно време за Босна, каза Кристиян Шварц-Шилинг на крат' 
език на кирилица, в който слу- писмото, с който е уточнено, ще в Димитровград засега пол- ката Церемония по предаване на длъжността. Лайчак не обяви какво 
чай печатът е с големина 32 че "на териториите на репуб- зва двуезичен печат! планира за времето на своя мандат и благодари на Кристиян
мм. Изключение е предвидено ликата, където живеят числя- ' ’ Шварц-Шилинг. Ще продължа всички положителни неща и дейнос-

А.1. ти, които той започна за вашата страна, каза Лайчак.

Лайчак пое фукииите си
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Забавят ли разправии откриването на мината 
в Караманица?______ Природни забележителности 

на западна Стара планина (5)

Охрана пред шахтите Музей на живи фо<илиНовоформираната фирма 
"Босилеград-метал" настоява 
да влезне в някогашната 
мина, но представители на 
"Грот" от Крива Фея не й 
позволяват

Покрай другите документи, които 
Министерството за рударство и 
енергетика дало на кБосилеград-ме- 
тая ”, е и решението от преди две 
седмици, с което то анулирало реше
нието на Републиканския секретари
ат за стопанство от 21 октомври 
1969 година, когато на мината “Ле-

Плановете на фирмите "Валтри" и
Интерсвяз от Русия, които настояват да експлоатира оловно-цинковите ру- 

да открият мина в Караманица, се раз- ди в мината. След като се подчерта
ват няколко причини, поради които 
може да се анулира едно такова ре
шение, в най-новото министерско 
заключение се подчертава, че то мо
же да се анулира и "ако не се извеж
дат рударски работи, т.е. не се ек
сплоатират рудите в срок от една 
година непрекъснато ”.

Разнообразието и "обърканото" дали се предпоставки старопланин- 
разпределение на растителния свят по ският ландшафт да се обогати както 
западнобалканските краища не се дъл- със северни пришелци (северната вър
жи единствено на разчленения релеф, ба цинреа, шлезийската върба, росян- 
но е последица и на наследения бил- ката, водната детелина, белият мъх...)/ 
ков състав. така и със степни и ориенталски видо-

Най-стари сведения за тукашната ве (божурът, джуджестата праскова, 
вегетация ни предоставят камените ковилът...)...
въглища на мина "Ерма" при Ракита. Като си припомним, че постамента 
Техния произход се корени в началото на тази растителна палитра представ- 
на мезозоическата ера, а са образувани ляват кореняшките, чисто балкански, 
от огромни папратовидни. С уговорка: топлолюбиви растения, съхранили се 
папратовидните, произвели ракитски- в смесени гори още от терциера в кли- 
те залежи, първично обитавали в сурите, проломите и заклонени пла- 
Африка, а по-късно до Балкана ги нински падини (люлекът, орехът, ма- 
транспортирали пътуващи острови. халебката, мечешката леска, яворът, 

Тропически гори, този път автохто- черният бор....) - правим извод, че За
ми, съставени от представители на вие- падният Балкан наистина е музей на 
ши растения, имало в Царибродско живи фосили!
много по-късно, през терциера. За те- Следователно ония, които са реши- 
зи гори свидетелстват кафявите въгли- ли да преустройват лицето на Западна 
ща от Мъзгош. След последвалата Стара планина, да не забравят, че тази

планина с под- 
горието си е да
ла азил на рас
тителност с ме- 
тузалемско жи
тие и дълго пом
нене. В Европа 
малко са плани
ните с такова 
широкогърдие. 
Грехота е да се 
затрият скорос- 
трелно същес
тва, претърпяли 
невиждани из
кушения от пре- 
потопни време
на и оцеляли до 
наши времена.

Накратко из
ложеното исто-

минават с интересите на мината 
"Грот" от Крива Фея, която преди че
тиридесет години експлоатирала 
оловно-цинковите руди в селото. До- 
като представители на босилеградска- 
та фирма "Босилеград-метал", форми
рана от двете руски фирми, се позова
ват на решения на Министерството за 
рударство и енергетика, което им раз- понеже не са му били известни 
решило да оспособят шахтите на няко- всички детайли, казва Никола Яки- 
гашната мина Подвирове" в Карама- мов, технически директор на 
ница, да извършат техноложки проуч- "Грот", и подчертава, че са поиска- 
вания на оловно-цинковите залежи, ли защита от Търговския съд в Лес- 
като за целта изкопаят 1000 тона руда, ковац. 
представители на "Грот" казват, че са 
наследници на мината в селото и че ое-

Бойович не се опасява от постъп
ката на "Грот" и казва, че тя нало

вен тях никой друг не може да влезе в добава на народната поговорка "на 
шахтите. комшията да му умре кравата". -

- Имаме разрешение и с работници Охраната на "Грот" за нас не пред- 
и механизация ще влезнем в някогаш- ставлява никаква пречка и доколко- 
ната мина и ще изкопаем въпросното то кривофейчани не разберат, че 
количество^земна маса, която сетне ще нямат основание за постъпката си, 
бъде преработена в някоя от флотаци- тогава в мината ще влезнем от дру- 
ите в страната или в чужбина, казва Ва- га посока, оповестява той. 
силие Бойович, директор на "Босилег- Каква ще бъде развръзката засега 
рад-метал", като пояснява, че създават не е известно. Известно е, че досе- 
технически условия да стане така. гашните утвърдени запаси на олов-

Кривофейчани обаче, които мината но-цинковите руди в Караманица 
преди четири възлизат на около 10 275 500 тома.закрили

десетилетия, не само, че оградили вхо- От Бойович узнаваме, че руснаците 
да й, но поставили и охрана от няколко готвят главен проект за откриване 
души, които не позволяват "ни пиле да на мината и че очакват правител- 
мине". ството на Сърбия да им даде конце-

- Рудникът "Подвирове" е бил в със- сия за експлоатиране на рудите, 
тава на "Благодат", т.е. "Грот" и ние Той подчертава, че те са готови 
сме негови собственици по наследство, през първите две години да вложат 
Министерството за рударство и енер- 52 милиона щатски долара и да 
гетика е разрешило на "Босилег- приемат на работа около 200 души. 
рад-метал" да влезне в нашите шахти,

още

промяна ма климата тропическите ви
дове изчезнали, понеже се създали ус- рическо развитие на домашната веге

тация показва, че тя се е променяла и 
ловия за развитие на широколистни без намесата на човека. Александър

Гигов, царибродски ботаник, специа-гори.
Застудяването се ускорило и довело лист за поленов анализ, изследвал ви-до установяване на глациалиата или 

ледниковата епоха. Дъбовите гори, ко
ито в началото на ледииковото доба

довата принадлежност и числените съ
отношения на зрънца полен, консер
вирани в тресетищата на Копрен, По- 
мор, Църни връх, Кърваве баре, Тупа- 

нашир Западна Стара нац л 954 г>) и константирал: развитие- 
планина, били потис
нати от студенолюби- 
вия бук. Освен бука се

В.Божилов
завладяли надлъж и

Записано в Сурдулица то на типовете западнобалкански гори
през постглациалните хилядилетия 
клони към повторно връщане и доми- 

закрепили и иглолис- нацИЯ иа сухоустойчиви дъбови гори... 
тните - смърчът, елха
та, кривият високоп
ланински бор...

Тъй като през гла- 
циацията климатът

Може ли секс за ток?
Съпрузите Татяна и Деси- тяна и Десимир, за да му 

мир К. от едно село в Сурду- платят изразходвания ток. В 
дишка община не са напра- двора биди майката па Деси- ване са дъжа. 
види престъпление и не са мир, т.е. свекървата па Татя- 
кдеветиди тъжителя и съсе- на, и една съседка. Според ко пъти по делото, често се 
да си Жедко Р., с което да за- доводите на Татяна, тогава изпадало и в неудобни мо- 
сегнат неговата чест и авто- електричарят, който преди мепти. Били прибавени 
ритет, констатирано е в пое- това бил с Десимир в кръч- представките иа съпрузите и 
тановената от Общинския мата в Клисура, се опитал да други писмени документи, и 
съд в Сурдулица присъда, я изнасили. Тя разказала па разпитани няколко свидете- 
която подписал съдията мъжа си какво се случило, ли, сред които и свекървата 
Драган Янев и която неот- подала заявка срещу елек- и съседката. Те заявили, че 
лавна потвърди и Окръжни- тричаря - съседа си в поли- Желко тичешком напуснал 
ят съд във Враня. Преди това цията, а мъжът й осведомил двора и че Татяна то изпра- 
бяха актуални повечко пъп- отговорните в електрораз- тила сругателпи думи и по- 
роси, сред които и този ос- пределителното. В заявките ръчепие никога вече да не 
новпият: защо възникна се казва, че Татяна сварила надникне у дома им. Съдия-
спорът и защо Желко подаде кафе и дала ракия на Желко, та бил категоричен, съпру- 
гъжбата срещу брачната а той тогава й предложил зите не са виновни. 1е са да- 
лвойка, с която довчера бяха тока да плати със секс. Смет- ли изявленията си пред отли

ката била едва 750 динара, циални органи с цел да за- 
Започнал да я целува и с ръ- щитят правата и интересите 
це я обхванал за задника, по си, а не с намерение да ома-

тъжителя. При

Още не е напълно ясно дали спон
танният, природният климатичен ход 
се съвпада със затоплянето на атмос- 

от човечеството.
всичко друго е точно, а че до
водите за опита за изиасил- ферата, причинявано 

(_ други думи, още не знаем каква съд- 
пулсирал - ту нахлу- ба ще сполети Биосферата в близко и 
вали мразове, ту спа- по-далечно бъдеще... 
вали отопления - съз-

В съда е разисквано пякол-

С. Кру мин

Общинските съветници в Сурдулица

Единодушно за 

Просторния план
Съветниците в Общинската Просторният план е основен 

скупщина в Сурдулица пренеб- стратегически документ за плано- 
регнаха междупартийните си во обществено-икономическо 
разпри и на последната сесия на развитие на Сурдулишка общи- 
местния парламент единодушно на. С него са регламентирани ра- 
гласуваха за Просторния план на йоните в общината, предназначе- 
общината, с което Сурдулица се ни за отделните стопански отрас- 
н а реди сред шестте местни само- ли. Според плана, Власинското 
управления стакъв стратегически плато е предвидено за развитие 
документ. иа туризма и екологически защи-

- Гласувайки за този документ, тена зона, Вело поле ще е бъдещ 
общинските съветници показаха, индустриален център, а опреде- 
че могат иа преден план да изгьк- лени са и районите за селско сте
нат общия интересна средата, ко- паиство - полевъдство, животно- 
ментира председателката на нар- въдство, овощарство ... 
ламента в Сурдулица Мая Ми- 
тич.

добри съседи. 
ГГг1 фиказката

един юнски ден преди чети
ри години. Някои от нейни- тя избягала в друго помеще- ловажават 
те главни герои изнасят ис- пие... След тази "случка" всичко това Желко не успял 
тината, други лъжат, трети Желко, който с години рабо- да предостави аргумеши, 1е 
се опасяват от шнасилиапе... тил иа определено време, ос- те са го клеветили. „ 
Желко бил работник в сур- таиал без работа. Същевре- След присъдата актьо- 
дулишкия клон па лесков- менио задвижил дело за кле- рите си извлякли поуки. И 
ското Електроразпределе- вета
мие и се отбил у дома иа Та- опитал да уведоми съда, че

започнала

срещу съпрузите и се пе само те. Д-М.им.
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Визита на германския президент Хорст Кьолер в България

Трайно безпроблемни 

двустранни отношения скобургготски имаше съ
ществен принос в страна
та да се установи нов по
литически климат и ат
мосфера на толерантност 
и диалог, на търсенето на 
общите неща в името на 
националната кауза, зая
ви президентът.

В годините на съзна
телния си живот винаги 
съм се трудил и старал 
всичко, което е българско 
и България да бъдат на 
ниво в моите чувства и 
усилия, каза Симеон Сак
скобургготски и посочи, 
че в живота си се е опитал 
да остане независим и да 

аботи по този начин, 
лагодарение на доверие

то между тримата лидери 
в управляващата коали
ция се постигат неща, ко
ито малко хора можеха да 
предвидят, като има още 
много да се работи и да се 
търси като цел за добру
ването на сънародниците 
ни, посочи Сакскобур
гготски.

Президентът Георги 
най-ви-Първапов връчи 

сокото държавно отличие 
орден "Стара планина" - 
първа степен на Симеон 
Сакскобургготски. Орде
нът е за изключително го
лемите му заслуги 
България, за развитието 

||Ш па демократичния про- 
гаш цес, реформирането

страната и присъединява- 
IВпето й към НАТО и ЕС. В 
ту такива мигове си даваме 

сметка за превратностите 
ДП на историята и на съдба- 

та, защото след близо по- 
] ловиивековно изгнание 

Щ? Симеон Сакскобурггот- 
ски се завърна в България, 
попадайки във водовър- 

политическия

*&*&*>!е.ч* Президентът Кьолер:
Надяваме се колкото е 
възможно по-скоро ва
шите сънародници да 
се завърнат в родината *
Премиерът Станишев:
Поддържането на ста- 
билността на Балкани- Т 
те, заедно с усилията на 
страната ни за развитие 
на Черноморския ра
йон, са приноса на Бъл- 
гария към Общността |

Президентът на Германия I 
Хорст Кьолер престоява на офи- Е 
циално посещение в България ' 
по покана на президента Георги

официалното посрещане двама- Президентът па I ермапия Хорст Кьолер (ляво) и съпругата му Ева Луизе щестяепи о шквания, да 
та президенти имаха във втор- Кьолер бяха посрещнати от президента Георги Първанов и съпругата му зорка даде доора р 
ник (3 юли) среща на "четири Първанова с официална церемония на нлон/ад "Се. Александър Невски "енгь^Георг^Първанов
очи" след което се проведоха V™ т твшител па пра-
пленарните разговори на офици- дентът Кьолер. - Германия е водещ чуждестра- Р прпиола
алните делегации. Фактът, че ЕК не е наложила нен инвеститор, външнотьргов- _ ?ППЗ г ГимеонСак-

- По-близо сме от всякога до предпазна клауза на България в ски и туристически партньор на 
окончателното решение за сьдба- последния си мониторингов док- България, но съществува още зна-
та на българските медицински лад бе оценен от президента Пър- чителен потенциал, който пред- ПпОСЬбСИИ 33 2008-2010 Г.
сестри и палестинския лекар в ванов като реален напредък на стои да бъде развит, е казал пре-  с—Ус------------------- —А----------------------------------------
Либия, но колко сме близо, това страната в последните шест месе- миетрът.
все още никой не може да каже. ца. Докладът е по-скоро окуража- - Двустранните отношения ТТТ-|угт>р|-ц-Т/|- БПТКЯЧГГ 
Това заяви президентът Първа- ващ за България, каза Първанов, между България и Германия са П I УХ.ВСм.ТЗ^ ОЯЛ.г1м»
нов в отговор на въпрос на съв- - България ще се възползва от трайно безпроблемни, основани Средносрочна прогноза за търсенето на работна сила 
местната пресконференция с фе- предимствата на членството в на добро партньорство и дори за п<Гриода 2008-2010 г. показва, че най-тьрсените профе- 
дералния президент на Германия Общността, за да работи активно приятелство, е подчертал герман- сии се очаква да бъдат продавачи, механици и монтьори 
Хорст Кьолер. Държавният глава за един силен и ефективен Евро- ският президент и добавил, че но- на превозни средства, шивачи, готвачи, строитлени пнже- 
изтъкна приноса на германското пейски съюз. Това е заявил ми- вите държави членки на ЕС имат нери, строителни техници, медицински сестри. Това се 
председателство на ЕС пробле- нисгьр-председателят Сергей възможността да се профилират посочва в национално представително проучаване на па- 
мът да влезе в дневния ред на съ- Станишев по време на срещата си и да се утвърдят като страни с го- заРа на тРУДа за анализиране на потребностите на работо- 
юза. Георги Първанов подчерта с германския президент Хорст лям потенциал за привличане на дателите от раоотна сила с определена квалификация. То_____ . т ........ с ^ г г г г г оохваща периода февруари-април т.г. и в него са участва-
също загрижеността за съдбата Кьолер. инвестиции, е мнението на гер- ли 2019 фирми с над 5заети лица. Резултатите от проучва
на заразените либииски деца и - България има активен стре- манския президент. Това изисква нето ПОказват, че през 2007 г. на трудовия пазар в Бълга- 
техните семейства и стремежа за меж и полага усилия за установя- както целенасоченост, така и са- рИЯ няма подчертан недостиг на работна сила - 74 про- 
подпомагане на Международния ването на добро сътрудничество мочувствие, смята още той. цента от анкетираните работодатели са отговорили, че
фонд - Бенгази. на страните от Западните Балка- По време на визитата си в Бъл- няма незаети длъжности в техните фирми. Министърът

Президентът на Германия зая- ни с ЕС. Поддържането на ста- гария, която приключи вчера, фе- на труда и социалната политика Емилия Масларова каза, 
ви, че "в последно време имаме билността на Балканите, заедно с дералният президент на Герма- че приоритет в работата на социалното министерство са1 
впечатлението, че има леко дви- усилията на страната ни за разви- ния Хорст Кьолер се срещна и с въпросите, свързани със заетостта и с придобиването на 
жение по случая. Всички се надя- тие на Черноморския район, са председателя на Народното съб- ггьлн^е™° реализиране на гражда-
ваме колкото е възможно по-ско- приноса РНа българея към раРние Георги Принеси.
ро вашите сънародници да се за- Общността, е посочил премиерът лиона лева, посочи Масларова. Над 280 хиляди са хората,
върнат в родината - каза прези- Станишев. които в момента са на пазара на труда в България.
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към

1 1
V Г

на

ША 'и ш- - *
1

1

II/т у ^т тежа на
Щ живот, нагърбвайки се с 
Ц нелеката задача да отгово- 

1 ри па многобройните об-а?

ил'

Богата история родна даденост. Поради бавното изстиване на морската 
_____ II I I ■ | ______ вода тук дори и есента е топла и продължителна. Средна-

И КУЛТУПа та есенна температура е 20,5“С. Снеговалежите са мини-
■" ' •' " И •” мални, като снегът се задържа не повече от 5-7 дни. Топло-

.' ■!' .’» Г . . „ „ то море повишава температурите през целия период от
Ан,^иаа0 означа|,а край плиткото море' и "покрай средата на октомври до началото на март, когато средната 

й ~ - Г* 5»- д а • МакаР и модифицирано според старогръцкия темература е 14°С. Това прави Поморие притегателно
^1очз™НСКИЯ език' гова име преживява в годините чак място за много чужденци, желаещи да живеят постоянно 

ТЧГ4 . т п»?4 Г-' когато градчето е преименувано на Поморие. За тук. 177 са официално регистрираните чужди граждани,
ф' Ш&Щи. '& Ш ЙВи ,1 г, ОТ дреаногръцкия^географ и пребиваващи постоянно в I Гоморие. Сред тях в списъци-
' чЧ:'ч».ъ1 врк ,т н е и I п Ка'° 'Ра4че на аиолонцте . Между I те намерихме и няколко сръбски граждани. Повечето от

Одринското царство Т3 вРЗ " ЦвНТЬр “ ТЯ й, да си купят кьщГтук.
с ппоат , т- Иначе морският бряг на Поморие е нисък, песъчлив, с

т - ТРаК"Я в Римска провинция започ- напълно открит хоризонт на изток и запад защитен отсе-
„ , , , “ р* “I наи-големил му разцвет. По това време вер от Стара планина. Плажната ивица е с площ 18 700
Според (не)официални данни нашенци, които летуват ФаАът е главно военно и търговско пристанище на запад- кв м дълга около 7 

по българското Черноморие, най-често избират град По- "°Т?п'‘еРн°моРско крайбрежие. Бурната и превратна история на Анхиало - Поморие е
морие, уникален с историята и културата си. Тракийски „п^"°Ред един над?тис ’ Декрет намерен в Исгрия, дати- оставила богато наследство като паметници и исгоричес- 
стратези, гръцки нашественици, римски колониалиеги, Ра“'2,“ сРедата на 11 в пр.н.е., Анхиало е важно селище, ки забележителности. Античната куполна гробница край 
визатиици, български владетели, османски окупатори... ^високи стени, за което водят война Аполония града е от епохата на късното римско владичество между 
Всеки от тях със своята епоха е оставил частица в 250Й-го- “ цядото Средновековие, заради стра- Й и П1 век. В Поморие се намира и един от малкото все
дишната история на града, опожаряван, но после изграж- ™™''еско™,си положение, градът не спира да е "ябълка още действащи манастири - "Свети Георги", койтое мъж- 
дан отново. Слел оеаипя България и Ромеиската империя, ки манастир. Уникални исторически паментици в Помо-

Според някои историци древното селище Анхиало е ™а^.^0цЛДа!?™°пеРа,<и“ по суша и море, наи-извес- рие са и античният средновековен град Улпя Анхеалеон н 
възникнало по тези места още през 1У-У пр.н.е. Първона- оято аомиятз „ГппТ‘ °И °Т ав1Уст.917 г- архитекурният резерват стари поморийски къщи. Лори
чално е било елинска колония. Някои по-късни открития "Р“ ' армията на ромеите е унищожена от войските производството на сол, някога основен поминък на насе-
обаче дават повод да се смята, че е възможно тук да са жи- гРадът е ТУ в пределите на България, лението, е също вече историческа забележителност, за-
вяли хора и преди идването на гърците. В останките на '°м™“ата империя. Анхиало е и един от послед- щото от десетина години местните солници са закрити и
старо тракийско селище например са намерени матерна- Р дове на Ьадканския полуостров, завладяни от не работят. Затова пък древната технология за произвол-
ли от Ранната желязна епоха (VIII век пр.н.е.). За тракий- лНрГппилп„а _ - ство на морска сол може да се види в единствения в Източ-

Г;г =Г.ОТ наи-привлекателните курорти на Европа и на Балканите Музей на солта. Тук е и къша- 
българското юрноморие заради уникалната си при- та-музей на Пейо Яворов. У Т. Петров

■ >■ •
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ския произход говори и тълкуването на превода на името по



Бошл&градо^а фронта
Учители ще заминат на семинари в България

56 юли 2007

Шеста среща на нашенци в Македония

Опресняват знанията си 

по майчиния език
Свързва ги родният 

край
Преселници от

силеградско бяха на двусед- през следващата учебна годи- Босилеградско в ; 
мичен семинар в Бургас, на в училището ще провеж- Македония ие иа- Ш 
Освен лекции и упражнения, дат обучение на майчин бъл- ,,евеРиха на коРе" Ц 
в рамките на семинара ще бъ- гарски език. Покрай опресня- ните си и пак се Ж 
дат организирани и културни ване на езика, целта на семи- 
програми. По-голяма част от

'
, МА -1

Министерството на обра
зованието и науката на Ре
публика България от 2 до 16 
август във Варна ще органи
зира семинар по български 
език за десет учители от Боси
леградско. Участието в семи
нара е осъществено в съдей
ствие с Матицата на българи
те в Сърбия, която поискала 
от МОН да включи босилег- 
радските учители в семина
рите, които министерството 
ежегодно организира през 
лятото за учители с българ
ски произход извън граници
те на България. И миналата 
година, също в съдействие с 
Матицата, 14 учители от Бо-

4събраха на тр 
ционната "Б

ади- 
оси-

нара е и запознаване на учи- леградска среща", 
разноските за престоя и хра- телите с новата учебна прог- В организация 
ната на учителите ще поеме рама за първи и втори клас и гражданското
министерството, а една част с нейното прилагане на прак- сдружение "Боси- ____
ще си платят те. тика. В това отношение тряб- леградско" на шес-

Освен това Държавният де- ва да се добави, че освен еди- тата поР^Диа сРе~ 
партамент за усъвършенства- надесетте второкласници в ^а на 29 ,0™ "Т, ,
не на учители от София през централното училище в гра- Наше,"/и пРи "ашещи

в българската столица да, които от миналата година над25°луши-пре- 
ще организира едноседмичен се учат на български език, 
семинар по български език за през следващата година на 
петима начални учители от майчин език в училището ще рава. 
основното училище в Боси- се учат и петнадесетина пър- 
леград, една част от които вокласници.

■■■ е • ; а»уна ( :
I

___
.7лУ

юли селници и техни потомци, живу- тима и повече километра в една 
щи в различни краища на Маке- посока. Сега в общежитието са 
дония, и прекараха нощ за незаб- създадени относително добри

условия за живот и работа.
Винко Христов, възпитател вНа тези землячески срещи 

сдружението винаги кани на гос- бистърското общежитие, който 
ти хора от родния си край. На се- бил гост на събитието, казва, че 
гашпата среща били група пре- носи хубави впечатления от сре

щата. До късно през нощта се 
щето в Бистър. Сътрудничество- сменявали хора, песни и споме

ни за родния край. Всъщност 
"Босилег- носталгията за бащиния дом и за

ПУ1.Р.

подаватели и ученици от учили-
На Международния фолклорен фестивал в Ниш то се родило миналата година, 

когато сдружението 
радско" ма ученическото обще- родния край свързва нашенци и 
житие в селото дарило телеви- в чужбина. Мнозина от тях са 
зор, който е от особено значение станали изявени бизнесмени, ня- 
за селските деца. Инициатори за кои °т които участват в различни 
дарението били някогашни уче- акции в селата в Босилеградско. 
ници в бистърското училище, Нашенците в Македония на 
които сега живеят в Македония и раздяла си дали обет, че няма да 
които на времето - когато няма- изневерят традицията и догади
ло общежитие, били принудени на пак Ще се съберат, 
всекидневно да вървят пеша от 
домовете до училището подесе-

Участваха босилеградчани 

и драгоманчани Вторият танцов състав 
към Центъра за култура в 

. Босилеград на 1 юли учас-
Гърция, Македония, Турция тва и в традиционния прег- 
и Румъния. Седалището на лед на фолклорни ансамбли 
алианса за Сърбия е в Аран- във Владичин хан, който е

рамките на меропр 
“Видовденски дни”

Вторият танцов състав при 
Центъра за култура в Боси
леград участва в Първия меж
дународен фолклорен фести
вал "Сърбия пее и танцува", 
който в края на миналата сед
мица се проведе на откритата 
сцена в нишката крепост. 
Фестивалът бе организиран 
от Балканския фолклорен 
алианс със съдействие на КХЦ 
"Алекса" от нишкия квартал 
Бързи брод, а под патронаж 
на Градската скупщина в 
Ниш. Балканският фолкло
рен алианс е сформиран пре
ди две години и в състава му 
са включени фолклорни ан
самбли от Сърбия, България,

В.Б.джеловац.
Представиха се десетина

ансамбъла от различни край- Зара КХД “Бранислав Ну- 
ща на Сърбия, както и танцо- ‘?ич от пиу1и град. Освен 
вият състав от Драгоман, Ре- босилеградския и състава на 

_• г тт домакините, в програмата
пуолика България. Нашите учаСтваха и фолклорни ан- 
танцьори, придружавани от самбли от Лескова,, и Ниш. СП ттк"ктт-» ТТТЛ ТТОТТ7П -.т-, 
музикалния ансамоъл при СДТ ДсЦй 1 I 1г ЛС1 уОСП
Центъра за култура, изпъл- ' 1 1 1 Л
ниха китка хора от Босилег- град Перник и на читалище ТТЯТТТО
радско, а солистът Асен Стои- "Мина" от този град.

редстави с народ- Сред около 3000 зрители в __ г-у
ната песен "Мома Калина", нишката крепост имаше и го- О О Н
Специални гости на фестива- лям брой преселници от Бо- -*■
ла бяха представители на силеградско, които живеят в 
кметството на българския Ниш.

питиета
органи-

В организация на КИЦ

И тази година основното учи
лище организира летуване за 
деца и възрастни в Китен. Це
ната на пълния пансион в хо
тел, в която са включени и 
разноските за транспорт и ви
зи, за деца до 18-годииша въз
раст възлиза на 260, а цената 
за възрастните е 280 лева.

менов се п

Народното събрание на Репуб
лика България в съдействие с 
КИЦ подсигури средства за лету- 

в черноморския 
курортен център Обзор от 20 юли 

| до 1 август. Децата ще бъдат 
придружавани ог няколко ръко
водители, за които също са осигу
рени престой, храна и транспорт, 
както и миналата, и тази година 
предимство за този вид летуване 
имат децата, които се учат на бъл
гарски език, отлични ученици, 
които поради финансови причи
ни нямат възможност да отидат 
на море, деца сьс здравни увреж- сРеп'У заплащанег г . г растни в хотел "1 Гарадайс в Ки

тен. Цената на пълния пансион, в

ПА.Р.
ване на 50 деца в

В основното училище низира безплатна почивка в Став- 
рос (Гърция) от 20 до 27 юли. За
едно с победителите на летуване 
на Егейско море срещу заплаща
не могат да заминат и други же
лаещи. Цената на седемдневния 
пълен пансион е 370 лева.

В периода от 31 юли до 9 август 
КИЦ ще организира и летуване 

за деца и въз-

Изложба на
рисунки от 

конкурса 

"Слънчеви руни данни, копго се нуждаят от мор
ски климат, както и онези, които 
активно сътрудничат с КИЦ.

За четирите първокласирали 
се сьсгезатели па тазгодишния 
турнир по чупене на великденски 
яйца КИЦ съвместно с българска
та И1Ю "Заедно за децата", орга-

която е включен и транспортът, 
за малчугани от 3 до 8-годишна 
възраст е 220 лева, за деца от 9 до 
18 години е 260, докато възраст ни
те ще плащат по 280 лева.

Организаторите на изложбата дой
доха в Босилеград по покана на 
Матицата на българите в Сърбия

П.Л.Р.По повод връчването на учени- но училище в Райчиловци, ваели 
ческите книжки в основното учи- участие в този конкурс, 
ли ще в Босилеград в края на ми- На изложбата присъстваха и
налага седмица беше организи- организаторите на конкурса

ггяжеткг*. *
детската фондация "Ян Кибиян" даков - директор на, етногрфския 4
т този град. В конкурса, който е музеи в Силистра. Те изгькнаха, ,рп ^ „^„коленните изпълнения на
организиран под патронаж на ев- че целта еенасо- и иа младежки)1 танцови състави,
ропеиския комисар Мегдена Ку- чат децага към изучаване на бъл- ръководството на хооеопза<1
нева, са участвали Гтад 750 учени- гарскитетрадиции, като изворна ™^'е|1а и^пълииха ТШ.Р и 0РГ 2
ци на възраст от 7 до 18 години от родолюбие ивенско, северияшки танци, шопски хора и 
различни краища на България, то да се запазват ”а „р„ „ рамките на програмата се представи Ь
както и българчета от Украйна, бългерскаге кулзура и на фолкло нуженускта фупа „ародни песни, която ■
I умъния и Сърбия. Мот ивите на ра за бъдещите поколения. ръководството на диригента и акорде- I
рисунките оил и оъл гарски носии Гостите предадоха поздрави- -Е о _ . Йонов изпълни наоолни му . 1

тедно писмо от кмета па Силис- ""^'Ш
гария, Пиринско и пр. в а него си до днес фол кол орният им ансамбъл е из-

Ръководителката иа читалището Снежана Гри- насял концерти почти във всички европейски сгра- 
горова ни разказа, че техното ведомство е сформи
рано още през далечната 1931 година и отсьщесгву-

Гостува състав от Банкя

•:]

';7Т« ж! •1
>ка-
ли-

ч

нш
и тъкани.

В Босилеград бяха изложени тра Иво Андонов на босилеград- 
около 40 рисунки на най-уснеш- ския кмет Владимир Захариев с 
ните участници в конкурса, както цел да се сложи основа за сътруд- 
и рисунките на седемте ученици иичесгво между двете общини в 
от подведомственото четири клас- различни сфери. П./1.Р.

ни.
ПЛР.
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ЖИ прелезът 44Желюша 1” 

ще бъде закрит Тракииски танци 

в Бела църква
Искът па Съвета па МО Жс- 

бе обсъден на заседание 
детинския съвет. Заплю не- 

но бе, че предприятието Же
лезниците па Сърбия ” пе иска 
да прави компромис, така че 
органите па местното самоуп
равление нямат “простор за 
минсвър”. Местното самоуп
равление ще помогне на желю- 
шани да уредят пътищата до 
селскостопанските си площи и 
овощните градини в западната 
част на селото, като по тоя 
ничии проблемът колко-толко 
ще се облекчи.

люта
на

След като група жители на овощни градини. След закри- 
село Желюша неотдавна фи- ваието на прелеза, рейсовете 
зически попречиха на работ- най-вероятно вече няма да 

железницата да зак- минават през селото, а по ма- 
"Желюша гистралното шосе, като по

и всич-
самбТл^към''димитровград- жес” 3Уа поддържане щ

=киКХи^рСаекиТГГЦи

който неотдавна се проведе "Чешка беседа от Бела цър- 
войводинския град Бела ква, Културно-просветното 

дружество Иедпота от Гло- 
жани, Ромският културен

ници на
рият жп прелеза
1", Съветът на местната об- тоя начин учениците 
щност прие заключение да се ки останали ще трябва да 
отправи иск към Общинската отиват до шосето, до където 
скупщина в Димитровград за със сигурност ще бъдат при- 
преразглеждаие на решение- теснени от големия брои 
то й преле
зът да бъде 
закрит, а ба
риерата 
премахната, 
което бе взе-

на

ВЪВ
църква.

Проявата бе организирана 
по повод международния ден клуо от Смедеревска паланка,

тта в движението. Посочва се, 
че през изминалите години в 
тази частна селото и на самия 
прелез са се случвали мно
жество аварии на МПС-та и 
произшествия с трагични 
последици, което не може да 
се каже и за движението през 

"Желюша 1",

Га
и

то преди ня- ж 
колко месе- И 
ца по пред- 
ложение на № 
обществено- н 
то предпри- Ц 
ятие
лезници на 
Сърбия".

®§ь~11 АП
Щ-1 жп прелеза

имайки предвид, че там зара- к 
ди добрата прегледност досе- Г 
га не се е случило пито едно Ж 
транспортно произшествие. И 

Челните хора на селото ■ 
настояват Общинската скуп- I 
щина да си отмени решение- К» 
то. За тях най-сполучливо ре- И 
щение би било прелезът и ба- Ц
риерата да не се закриват, но Димитр0вградчани в тракийски носии 
ако това вече не е възможно, г г
добро решение би представ- „
дявало и монтиране на авто- на Дунава от сдружението на КХД Тарас ГЛевченко от 

спускане подунавските радио-станции Джурджево, КХД Алексан- 
"Дунавски вълни" и Община дрово" от Суботица, КХД 
Бела църква. Основната цел е "Плавна" от едноименното 

фирмира традицион- място, КХД "Шандор Пете- 
фи" от Купусина и КХД "Кос-

'у"Же- у Ш1X; ''
иска,

х е* ■ -г-Л;
който освен ■ г
до скупщи
ната бе изпратен и до
Общинския съвет, желюша- За едииствения жп прелез, 
ни между другото напомнят, ко^то ще остане в селото - то- 
че след закриване на прелеза зи в центьра наречен "Желю- 
местният път ще бъде пре- ша 2„ . Съ|ветьт,;.1а мо смята, 
върнат в обикновена задъне- чезавиванеТо и маневриране- 
на улица, макар че с десети- то на автобуСИХе и други то- 
летия е бил най-късата и варни возила на кръстопътя и 
наи-функционална връзка до иа^изо него екмиого рис. 
ооработваемите площи и ковано от аспект на сигурнос-

МПС-та, които се движат по 
него. ЩШШ

матична педалка за 
и повдигане на бариерата.

Б.Д.
да се а
ното културно творчество на 
многобройните национални толац". 
общности в републиката.
Освен димитровградчани в

Интересно Б.Д.

Талантливо семейство
"Бленда" настоява 

за ремонт на пътища
Димитровград е богат с та

ланти в много области на из
куството и науката. Сестрич
ките Кристина и Мариана 
Джорджевич са талантливи 
за поезия и изобразително 
изкуство. Кристина или Ки- 
ки, както всички й викат, е на 
9, а Мариана на 13 години. 
Кики неотдавна за трети по
реден път получи диплом за 
литературна творба от рено
мирания конкурс за деца под 
название "Витезова пролет". 
Мариана досега е регистри
рала 13 успеха от различни 
конкурси за литературна 
и(ли) изобразителна дейност.

Първите стихове Кики със
тавила, когато била на две го- 
динки. Досега е събрала 
50-ина стихотворения. Пише 
бързо и непринудено, което 
подсказва, че е истински та
лант. Тя пише и прозаични 
творби за природата, за своя 
роден град, за любимите си 
автори. Посветила е стихот
ворения на Добрица Ерич, 
Любовое Ръшумович, Тоде 
Николетич и на други автори 
за деца.

Мариана също има много 
написани стихотворения, но 
и много рисунки. Миналата 
година за творбите си тя бе 
получила ценна награда от 
конкурс на КИЦ "Цариброд" 
- почивка на Черно море.

Майка им Таня се гордее с 
чадата си. И самата пише по
езия и рисува. Има стихотво
рения за няколко стихосбир
ки, а броят на рисунките й не

С-

Автотранспортното предприятие "Бленда", което поддър
жа рейсовите линии на територията на Димитровградска об
щина, неотдавна се оплака пред общинските органи, че ло
шите пътища са причина за честите аварии на рейсовете им. 
Представители на фирмата особено посочиха пътя от село 
Трънски Одоровци до Петачинци, от Трънски Одоровци до 
Куса врана, както и определени пътища в района на Висок.

Сформирана е общинска комисия, която ще даде официа
лен отчет за състоянието на пътищата.

А’
г ■

Макетът на манастира 

наскоро под стъкло
'истина с детския автор 

Аобрица Ерич
Кристина и Марияна в стаята 
си, в която стените са оцветили 
по собствено желание подберат илюстрации- Макетът .......~

те за книгата. Разбира на манасти- I
се, това ще бъдат тех- Ра "Св* ^оан I

ните творби. Книгата би Богослов ,
етоиа дъщерите си да публи- трябвало да се печата в Бълга- който преди аШ^ятт
куват съвместна стихосбирка, рия. години бе
Както казва, остава само да се ^ П изработен от

‘ известния

се знае. Споделя за намерени-

ЩжИг
м

димитров-
градчанин
Момчило
Андреевич

йОще три крушки за Петърлаш тт. }: '■ '•
След като от общинския бюджет бе финансирана 

мяната на три улични крушки в МО Петърлаш, кметът на 
селото Радован Тодоров отправи още един 
тентните органи, в който казва, че крушките са поставени в 
-хали, в които никой не живее, нито пък временно идва.
Изразяваме благодарност за трите крушки, но някои от 

жителите настояват да се подменят още три на стълбовете, 
които са най-близо до тях. Смятам, че това трябва да се 
направи, дори и в случай някои от сегашните крушки да се 
преместят на други стълбове", изтъкна в молбата Тодоров.

След като прокоментираха иска с доза на присмех", 
членовете на Общинския съвет взеха решение в Петърлаш 
да се поставят още три крушки.

шпод-
Моня, и кой- 
то се намира 
във фоайето 1&М

иск до компе-

на местната
гимназия "Св. св. Кирил и Методий", ще бъде защитен, като 
върху него бъде сложена стъклена кутийка, научи "Братство 
от директорката на учебното заведение Снежана Симеонова. 
Гимназията ще обезпечи финансови средства за целта.

През изминалите десетина години, колкото макетът на из
вестния манастир с комлекса около него се намира в гимнази
ята, не е забелязано ученици или други лица случайно или 
нарочно да му навредят.

Б. Д.
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"Кнауф" вСурдулица
Започна “Власинско лято 2007"

Приключи монтажът 

но новата линия
По повод приключване- повдигната производител- 

то на монтажа на новата ността на труда. Това ще 
производствена линия
сурдулишкото предприя- дем конкурентоспособни 
тие "Кнауф Инсулейшън" и на нови пазари в региона 
се проведе пресконферен- ивсвета/ заяви Стайкович.
ция, на която говориха из- ® новата производст вена _______

директор лштя и пречиствателна през първата половина на месец август.
"Кнауф" в Суолулипа система, с което сурду- За пРавото да участват във финалето наО,»0„„У|’ Стайкович, р“е! Ф»р.™ са

гионалният мениджър ^ Р А 1311 модерните в три категории - пионери, младежи и възрас-
Торстен Дъмбли и Мария семейството Кнауф" в Ш тни. Според пропозициите, правото да учас-
Тадич, директорка на Европа, фирмата е вложи- ■ тват в "Събора" в Гуча могат да спечелят три
службата за маркетинг. ла 16 млн. евро, заяви реги- От снощи до неделя вечерта Сурдулица и пионеРски и четири младежки духови оркес- 

- С вградените най-съв- оналният мениджър на Власина ще отекват от тържествени песни, ^Р3' както и девет най-добри оркестъра, сьс- 
ременни филтри в новото “Кнауф" Торстен Дъмбли. маршовски ритми и хора, изпълнявани от тав?ни от възрастни изпълнители, 
съоръжение излъчването Мария Тадич оповести, най-добрите духови оркестри в Югоизточна Съревнованието на духовите оркестри се 
на вредни газове в атмос- ч‘ ■ близките дни ще бъдат Сърбия, дошли тук да си изборят място за съпровожда и от редица други[културни и ту 
ферата е далеч под лопус- - пощени имената на пър- участвие в истинския празник на духовата Ристически програми-изложои и промоции
™“» «Ий-мум, така У,е ?&“' '

е — - — --
ПО чист въздух от- ппаеттрг Е 2007 започна снощи със средновековна музи-кол кото досега. Новата практически упражнения г у

технология също е нама- във фзбриките на "Кнауф" 
лила отпадъчните матери- навРеД из Европа, 
али, с което чувствително е

-X ка в портата на храма Св. Георги" и показно
ни даде възможност да бъ- изпълнение на миналогодишните победите

ли. В неделя вечерта ще бъдат излъчени 12 
най-добри духови оркестъра, спечелили
правото да участват в традиционния "Събор 
па тръбачите" в Гуча, който ще се проведе

пълнителният
на

'

В.С.Б.

Второ изданиб на обновения събор в Стрезимировци

Музика, 

скара-бира, 

търговия...

Д-М.

Вода за 5 села в Лужница
в предстоящия период в няколко села в Бабушнишка 

община ще бъде подобрено водоснабдяването, благодаре- 
средсгва от Националната инвестиционна програ

ма (НИП) на правителството на Сърбия.
Става дума за пет села - Вава, Калуджерево, Радошевац, 

Войници и Долно Кърнино.
Общата стойност на проекта е около 20 млн. динара.

А.
ние на В събота на 30 юни край и 

ГКПП Стрезимировци се със- Дя 
тоя възобновеният миналата Щ 
година събор за гражданите Ш 
от двете страни на сръб- И 
ско-българеката граница. До- 
макин ма второто "свиждане" п| 
след 16-годишно прекъсваме Ш 
беше община Сурдулица. Н 

Съборът беше открит от К 
кметовете на Сурдулица и
Трън - Станислав Момчило- настроението на над 4000 съборяни се поста-

'ЛГП т тхтлхттгггтг пи'‘ и Александър Ненков, а п културно-забав- раха членовете на оркестъра от духови медни
УЧСгИИХИ пата програма участваха Културмо-художес- инструменти на Синиша Станкович
Д 1 твепи ге дружества "Власина" и ' Ром' от Сур- Спасение от лятната горещина съборяните

СЯ ГР Л ТТТ/Г дулица, изпълнителката па народни песни търсеха в студената бира, а подкрепа в даком-
Ч-С К Г) уд С ОХ1и X КА Мая Иваиович и актьор ът Драган Стайкович стпата на десетките временни скари. Естестве-

п А г , от иранския театър. по и търговията си взе своя дял.
През изминалата учебна година 250 ученици от бабуш- Най-голям интерес, без съмнение, предиз- 

нишкото основното училище "Деспот Стефан Лазаревич' са |)Ика естрадната звезда Успия Реджепова, а за 
участвали в различни съревнования па пиво па училището.
140 от тях са се класирали за общински, а 70 за окръжни и
междуокръжни надпревари. Петима ученици са участвали и Д ОИТУПИСНТСКИ СПРТТШ Т? Г»ПГТ/Г ТТР»ТТ»:* ТТ 
в републикански съревнования - седмокласпичката Иелепа г -I ^ ^ 1 ч.д.у»ч К1Л.СА 1ДС1/-1,
А- Раденкович по сръбски език, осмокасииците Милан То- " —..... .......... “ .................... ... ....—........... —
шич и Марияна Митрович по география и осмокласниците 
Милица Грозданович и Йелена Томич по руски език. Всички 
са регистрирали солидни резултати - наредили са се от 6 до 9 
място. Б. Д.

■»]

Б.Д.
Ш' ГЛ'

В училището
“Деспот Стефан Лазаревич”

Земи»-I ш

Д-м.

гимназия. Срещнаха се съуче
ниците от випуска 1971/72, 

] 1981/82, 1986/87 и 1996/97.
I Едни са станали лекари, други 
I учители, трети инженери, 
I всички си намерили късмета. 
Ц Припомниха си за ученичес- 
I ките дии и си говориха кой къ- 
9 де сега живее, с какво се зани-

:
!

7 у., I ЩтШжНай-добър певец 

в Пиротски окръг 1.:
мава и пр.

По традиция, след задъл- 
жителките неформални часо- 

3 ве в училището, другаруване- 
то на абитуриентите продъл- 

музика п хора в хо
тел "Дукат" до късно през по
ща.

ш д I
През този месец в димитровградския спортен център 

Парк" ще се проведе финалът на мероприятието "Избир 
па най-добрия глас в Пиротски окръг-", каза за "Братство' му
зикалният мениджър Димитър Давитков, който от години 
«рганизира различни музикални прояви в града. Давитков 
Трзи път ще бъде подкрепен от фирмата "Астра" от Пирот.
Конкурсът е обявен във всичките четири общини в окръга и в и тази година в края на юни в Босилеград 
него ще могат да участват кандидати от 15 до 50-годишна въз- бяха организирани няколко абитуриентски 
Раст- Б.Д. срещи па випускниците па босилеградската

г 3, ЧГ-
а не И

Випуск 1996/97
жаваше с

Накрая всички се разделяха 
с пожелания отново да се срещнат.

ПЖР.
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Културно
сътрудничество на пет 

православни страни
Ртоция Русия, България, Украйна и Кипър поставиха в

&ВЙ58Ж5:;
три посланик, представящ украинското министерство, 
посочиха в съвместна декалрация, че характеристиките на 
европейската култура като толерантност и солидарност се 
коре ят в християнството. Те се ангажират да действат за 
итп кване на културните елементи на православието и от
даватпризнание на?съвременната дейност на православна- 
тт църква която е фактор за стабилност, мир и успокоение 
в Европа и света, според декларацията, оповестена от гръц
кото министерство на културата. Православието е начин 
па живот, свързващ теорията и религиозната вяра с прак- 
ти ката, бе заявил преди заседанието гръцкият министър ; 
на културата Георгиос Вулгаракис.

Петте страни са членове на международния секретариат 
г асамблея на православието - р

гртщкия депутат Стелиос \\
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Ниш

Връчена наградата 

Милкович
* Поетът Доброслав 
Смилянич е 36-и лау
реат на престижната 
литературна награда.

Миналия петък в тържес
твената зала на градската 
скупщина в Ниш бе връчена 
тазгодишната награда "Бран- 

Милкович" за най-добра 
стихосбирка, публикувана на 
сръбски език през 2006 годи
на. Лауреат на 36-ия пореден Кметът Смилко Костич връчва 
приз стана Доброслав Сми- наградата на Смилянич 
лянич за стихосбирката си
"Архивът на белотата" в из- отзивчивост, конкретна визу- 
дание на Издателска къща алиа материализация на сво- 
"Филип Вишнич" от Белград, еобразния "архив на споме- 
чиито представители присъс- ните", прикрити и откровени дър 
тваха на тържеството. културологически референ- Костадипович.

От името на Градската ции намират място в пред- В благодарствената си реч 
скупщина наградата - Грамо- дверието на миналото ма ли- лауреатът Смилянич соле
та и 200 000 динара - на Сми- рическия герой на Смиля- ли спомени за Браико Мил- 
лянич връчи нишкият градо- пич, се подчертава в обосио- кович, с когото другарувал ка- 
началник Смилко Костич. ванието на журито, което то студент. В.С.Ь.

- Особена чувствителност и прочете литературният кри-

;

ЪШАоброслао Смилянич е 
Щ^родеп през 1933 г. и досс- 

иублчкувал 11 
осбирки, а с Джордже

стига е
х

ЯН Ог/ич е съавтор па пое- 
ШХ^Зтичната драма "Хам- 

блу-джинс". 11 и/аско \лет в
и есета на литературни
теми и за изобразител- 

изкуство. 11роизвс- 
денинта му са превежда
ни на английски, френ- 

Алек ски> руски, китайски и 
саи-

ното 3
тик на Интерпарламентарната

орган, създаден през 1993 
Папатемелис в рамките на гръцката подкрепа тогава за 
сръбските православни "братя , отоелязва АФП.

г. отунгарски език.

Подготовки за пленера 
“Погановски манастир”______

Художници от 8 страни
Управителят на Градската га- Богослов" в организация на Цен- 

лерия в Димитровград Димитър търа за културата и Градската га- 
Илиев заяви пред вестника ни, че дерия. Финансова подкрепа се 
се вършат последните подготов- очаква от оюджета на оощината, 
ки за 15-ия художествен пленер от Министерството на културата 
"Погановски манастир". Покани на Сърбия и от спонсори. По тра- 
за участие в проявата са отправе- диция в навечерието на пленера в 
ни до художници от Сърбия, Бъл- Градската галерия ще бъде откри- 
гария, Румъния, Русия, Ирдан- та изложба от картини, сътворе- 
дия, Турция, Република Сръбска ни по време на миналогодишния 
и Англия. Погановски пленер.

Успех на младата босилеградска 
Ци пианистка Бояна Георгиева____1

Второ място
на междуокръжно
състезание

Пленерът ще се проведе от 1 до
3 леградчанка, завършила пър- на пиано и на флейта. Имай- 10 август в манастира "Св. Йоан 

воначалмото четиригодишно ки предвид таланта и упори-
училище "Стеван Мокраняц" тостта й, от Бояна могат да се П прнРП И И^ПОЖбЯ 
във Враня, където е свирила очакват още по-значителни I ШСПСр п 
на флейта в класа на препода- резултати, а няма да бъде из- 
вателката Таня Близнаковска. ненада, доколкото след някоя 

босилеградчанка Бояна Геор- Въпреки че свиренето на пиа- година започне да свири и на 
гиева, ученичка във втори но било първото й желание, още някой инструмент.

Освен нея, в Босилеградско

Б.Д.Ш|
!

Димитров в Чичевац, 

Илиев в Бор
Шестнадесетгодишната

клас в средното музикално ПрИ записването в началното
училище в Ниш, завоюва вто- музикално училище, поради е имало, а има и днес деца, _ _
ро място на неотдавна прове- гтоехвъолената възрастова чийто музикален талант оста- Димитровградският художник Димитър Димитров участва в худо-
деното междуокръжно състе- ГрРа„ица, тя записала флейта, ва незабелязан поради лип- ГирекиГкоГпТекс "Свети
зание по свирене на пиано в Благодарение на таланта си и сата на квалифицирани кад- в пленера участват 25 художници от Сърбия, Гърция, Украйна и
Ниш. Успехът и е още по-зна- на упоритата работа, както и ри по музикално възпитание България,
чителен като се има предвид на голямата подкрепа от в тукашното основно учили- ***
факта, че тя свири на пиано страна на майка си Дежка, ще и гимназията. Това е сери- Вчера в Музея на минното дело и металургията в град Бор бе откри-
само от една година, а вече е Бояна успеш„0 завършва озен проблем и се налага та изложба на димитровградския художник Димитър Илиев. Експо-
овладяла учебната програма, първоначалното музикално компетентните да го (пре)и- нирани са 20 скулптури и 25 рисунки.
предвиденаза четвърти клас, ЗГГя ™ и гпщпнп лт пгигепят Да припомним, че^лиевлани в Бор участва в художествен пленер,и е стигнала ла тагтвя п.г училище, а след това се за- зучат и спешно да осигурят които бе организиран тъкмо от Музея на минното дело и металургия-

д У ( писва в средното музикално квалифицирани преподава- та. Любителите на изобразителното изкуство в Димитровград преди
тезания и да печели първи уЧИЛИще в Ниш, където успо- тели по този предмет. месеци имаха възможност в Градската галерия да разгледат творби,
места- редно упражнява свиренето ПЛР съотвоРени по време на тази проява. Б.Д.Бояна е единствената боси-

Нови книги...

За по-добро училище и по-ефикасно обучение
(Проф. д-р Слободан Василев, ДИДАКТИКА, И.К. Драслар партнер, Белград 2007 г.)

Проф. (мЦм 1. Василе!

Проф. д-р Слободан Баси- научен труд, еднакво значим гата д-р Раденко Крул и д-р на новото време..." 
лев, един от изтъкнатите уче- и за осъвременяване на ди- Йовица Ранджелович, "чита- Новата книга на Василев е 
ни и изследователи в облас- дактическата мисъл, и за телят-аналитик ще намери в не само принос в обогатява- 
тта на педагогиката, тези дни практическото й приложе- този учебник изключителна пето на научната дидакти- 
се представи с второ, допъл- ние в обучението. постройка, структура, йерар- ческа мисъл, но и полезно

Авторът не робува на стро- хия на учебно-педагогически четиво за преподавателите в 
си "Дидактика". Изхождайки гите традиционни критерии или дидактически понятия, училищата и подобните за
преди всичко от стремежа да на дидактическата система- значима широта в тълкуване- ведения, както и за любозна- 
напише книга, която ще е съ- тичност. Напротив, той пот- то на тези понятия и прециз- телците родители, които ис- .* 
образена с новите изисква- върждава, че границите меж- на обоснованост на дидакти- кат да се информират за за- Г* 
ния на Болонската деклара- ду училищната педагогика и ческата теория в учебната кономерностите в развитие- 
ция по отношение наунивер- дидактика са повече въпрос практика. АвторътС.Василев то на децата им и за придо- 
ситетската литература, Баси- на индивидуален научен под- помества всичко това сред биване на по-високо равни- 
лев е успял да систематизира ход, откодкото са практичес- традиционните и съвремен- ще на педагогическа култу-

ки съвместими. Или както из-

нително издание на книгата

И
№ш

<Ш>дългогодишните си изследва
ния в актуален и интересен тъкват рецензентите на кни- ции на ученето в обучението

Д. Рангеловните дидактически концеп- ра...
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Спри,"Кирчо", 

да се снимаме!
Турското
нашествие Владетели на Стара Велика Българин (в Азия): Авитохол, уп

равлявал около 153 г. с титлата кан; Ирник, около 453 г кан-и драмата на катун' т~6зг кан; Кубрат' бз2-ш ^ъ*-**™, бб5-бб8;
българската Владшсли 
държава

на Първото българско царство: Аспарух, 668-700 
Тервел, 700-ок 721, кан; К°Рме™й, ок. 721-738, кан; Се-рзяюяемЕЗК&янка: ,,,п°г=..Умор, август-септември 766, кан;Токту, 766-767 кан Паган влак1е КиР40 'От малък емират в Мала КУЯДГЧГ ^^ ™ ^ тТетиТ^тГ Г«Г/1

Азия през втората половина РУ ' ^ 614, кан, Омуртаг, 814-831 (вероятно в началото с || Ц • ' у
на XIII държавата на осман- Цог и ^иценг - братя нгГКрум), кан; Мала- ше из долината
ските турци в началото на , Ж , (веРоятно с Регент кавхан Исбул), кан; Пресиян 
XIV в става империя За кпат- т: б-36"8"2 (веРоя™° в началото с регент кафхан Исбул), кан;
ко време са завокГвани всички сиеГвЗДЧт* ‘' г2"864 Тшш?9 КНЯЗ; ВлаДи“иР (Ра" чална гара в Б?ло 
византийски територии в ^ бълтапите' 98'3^имеон 893-913 913'918 василевс поле и крайна
Мала Азия и нашественици- българите, 918-927 василевс на оългарите и ромеите; Пе- спирка в с. Раки- 
те нахлуват в Европа Балкан гт^ 1 (Свети ЧаР Петър), 927-969, цар; Михаил, 930 (брат на та. Разбира се, че 
ските страни не обръшат лос' ПбТЬр 1 ВДИГНал бУ«т и се обявил за цар); Борис II, 970-971; У
татьчно внимание на тази колектив"° наместничество на синовете на комит Никола и ; 
страшна опасност. п комитопулите Давид, според

Цар Иван Александър уми- ■ М°исе“' 077он'СамУ' бил
ра на 19 февруари 1371 г, а на к М {V Роман'
престола идва синът му Иван А ооч ^т л Цар' Самуил,
Шишман (1371 - 1395). Той В 997-1014, цар; Гавраил
веднага прави опит за съюзя- ВЯ „яп-нЛт14 с°15' когато даде Гос-
ване със съседите. Султан Му- Ш 1015-1018 цар-Пресиян под! Поради това
рад I ооаче изпреварва хрис- Ж п 10]8 '^ Р' Рес ян "Кирчо" не бър-
тилните и още през същата 9 'у, '
година османските войски Г При въстания срещу

- византийското влади-
после^г обед^шените^сили на V чество са обявени за вла- просто такива му Рател Стоицев днеспосле и ооединените сили на к -у детели: Петър II (Де- били възможиос
строите. След това се насоч- Л , лян), 1040-1041 цар; Пе-
ват към големия град София. М (КонстаР'тин
Край него става жестока оит- Бодин), 1072, цар.
ка, в която турците са спрени, Щ1 Владетели на Второ- , . г
но оългарското царство губи I то българско царстРво: и |
всички територии на юг от Г с' Петър IV (Теодор), ^
Стара планина. 1185-1197, цар; Иван

Установява се несигурен Ь, 1 дсен [ (Белгун),
мир, продължил до 1388 г. |к 1190-1196 (сьвладетел),
Тогава 30 000 армия начело с Щиишаи нар; Иванко, 1196 (узур-
пълководеца Али паша пре- 22 /> и™ Шш. ш патор), цар; Калоян,
минава Стара планина и нас- 1197-1207, цар; Имре
тъпва в България. Започва се- (Емерих), унгарец, 1202/1203, крал (след него всички унгар- 
демгодишна епопея, в която ски крале, а след това и всички хабсбургски императори но- 
цар Иван Шишман с много сят титлата крал на българите, чак до 1918 г.); Борил, 
по-малка войска оказва неп- 1207-1218 (узурпатор, според някои), цар; Иван Асен II, 
рекъсната съпротива. Макар 1218-1241, цар; Калиман I Асен, 1241-1246 (регентски съвет), 

на султана, той и цар; Михаил II Асен, 1246-ок. 1253 регентски съвет, начело с 
господар Мирчо Ирина Комнина, ок. 1253-1256 самостоятелно управление,

Стари са единствените оал- цар; Калиман II, 1256, цар; Ростислав Михайлович, гъст на 
кански владетели, никога не Михаил II Асен, 1256-1261 (коронясан вТърново, посеогтегля 
дали войници на турците. По на имението си в Срем, а после в Чернигов, като запазва тит- 
тази причина султан Баязид I дата си), цар; Мицо Асен, 1256-1263 (след 1257 г. мести рези- тите. Въпреки утвърдените "Добродушният Кирчо" 
предприема през 1393 г. мака- денцията си в Преслав, подкрепян ог Византия), цар; Кои- спирки в Суково, Държина, спирал и насред път, за да 
зателно настъпление срещу стантин I Асен, 1257-1277, цар; Яков Светослав - деспот, зет Комйе, Власи, Погаповски си правят снимки край него 
българите. След дълга обсада „а Иван Асен II, управител на Видинската област, обявил се за манастир, Тръиски Одоров- (една от които е и тази) 
па 17 юли 1393 г. пада^ столи- император; Ивайло (Иваил) - според едни, пе е от болярско ЦИ; 3во11Ска баня и Звопци, Първият отляво е огнярът 
чата Търновград. Отбраната ПОТекло, според други дребен болярин, управител па Овеч, влакчето спирало по целия Рангел Стоицев, който днес 
на цар Иван Шишман ооаче диес Провадия, 1278-1279, цар; Иван Асен III, 1279-1280, цар; качат пътници- живее в Желютна „■ е 9П
продължава до 1395 г. Той се е Георги I Тертер, 1280-1292, цар; Шишман I - видински дес- !,т т !ДкФ,, ,1- ^ „ 90
затворил в силния град на р. пот обявява се за цар, по признава върховенството па Търио- ' 1/ ’ години. До него с помпата е
4унав Никопол и прави трес- воШО-ШЗ; Смилец, 1292-1298, цар; Иван "Смилец", спирките или пък го наети- подмазвачът, името на ко- 
кави опити да събере остатъ- 1298-1300 (регентски съвет начело сте "Смил цена", а по-късно 1али' защою скоростта му гото не можа да си спомни 
ците от армията. През юни с деспот Елтимир), цар; Чака, татарин, потомък па Чиигис еА|,а ли надминавала тази Рангел, от чийто албум е 
1395 г. царят е пленен и екзе- хан/Тертер, 1299-1300, цар; Теодор Светослав, 1300-1321, 1Ш пешеходец. Кирчо снимката. Третият 
кутиран от османските тур- цар; Михаил - син на Константин I Асен и Мария Палеологи- спирал и когато някой по- дукторът Влада, 
ни. Година по-късно пада и па, титлата му е призната от Византия, по загива в сражение с сел почерпушка, като за офицер 
Видин, където се укрепил Теодор Светослав при Овеч, 1301, цар; Георги II Тертер, целта било избирано под- ред е С; 
братът па Иван Шишман, 1321-1322, цар; Михаил III Шишман Асен, 1323-1330, цар; ходящо място край линия- говорен за спирачките -
Иван Срацимир. През 1408 г. Иван Стефан, 1330-1331, цар; Иван Александър, 1331-1371, Та. Разбира се, в това учас- "кочиичар". Той е дядо па
техните синове Константин и цар; Белаур - брат па Михаил III Шишман, реално управлява твали и всички от екипажа д-р Милан Йовичич от
'бружин правят неуспешен Видинската област, по отстранен след война с Търново, на влакчето. То често спира- Обреповац, който доскоро 
фшт за възстановяване па 1331-1336, цар; Михаил Асен, обявен за съцар в Търново, л0 и поради стомашни раз- работеше в Здравния дом в 
оългарското царство, изпод- 1336-1354; Иван Срацимир, 1336-1355 съцар, 1355-1396 са- стройства на някой от път- Димитровград, а по едно 
звайки унгарска помощ. мостоятелен владетел (във Видин), цар; Иван Асен IV, обявен 11иците. През горещите дни време беше и директор.

Така „ад България се уста- за съцар в Преслав, 1336-1354, цар; Шишман ™г«™ “У * „е били отминавани и изво- ^ед закриването ..аРтеаю- 
новява петвековно роосгво, и призната от Византия, но прекарва живота си в емиграция, па които пътниците лмпейкята Рангел Стойневго на завоеватели с враждеб- Лл\ цар- Стефан Душаи-сръбски владетел, обявен и приз- РИ1С' |,а коиго пътниците линейката I ангел Стоицев
"а на християнството рели- наг от България за цар па сърби, българи и гърци, 1346-1355, си наливали студена вода. И започва работа в Гумарата 

На 29 май 1453 г. е прев- “■ Иван Шишман, 1371-1395, цар; Иван Асен V, брат на самият Кирчо си до.гьл- също като огняр на един от 
>ет и великият Константине- иВа„ Шишман, известен и под името цар Ясен, 1371. «ад запасите с вода. Всичко парните котли там. От 1975

За последен владетел па средновековна България се смята това правело пътуването с година е пенсионер.
Константин II Асен, управлявал от 1396 до около 1422 годи- влакчето твърде интересно 
на (във Видин).

река Ерма,на
имаше своя на-

влакчето е имало
разписание,

което е
утвърден са

мо часът на тръг
ване, а времето
на пристигане -

зал много, не че
бил мързелив, а

васали 
влашкият

е КО! I-
по-късно 

, и накрая в горния 
аида, който е бил от-

ггол, столицата на Източната 
1 имска Срстсн Иговимперия.

- Продължава - и весело.
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ФК “Младост” след края на първенството на ЮФД
10 От 14 до 27 юли 2007 г.

Царибродско 

спортно лятоСкромно постижение
На 14 юли започва традиционното "Царибродско спор- 

лято 2007" и ще трае до 27 юли, когато е финалната ве-
* За разлика от 
първенството, 
"зелените" бяха 
изключително 
успешни в със
тезанията за Ку
пата.

тио
Чев рамките на това мероприятие ще се организира 44-и 
турнир по малък футбол, 12-и митинг по скокове Джамп 
7007" и трети колоездачен маратон Монти баик .

За организиране на проявата вече е формиран съвет на
чело сте заместник-председателя па Общинската скупщи- 
, а ратео Матев и замесгник-кмета Васа Алексов като под-12Завоюваното 

място в крайното кла
сиране на тазгодиш
ното първенство на 
Южноморавска фут
болна дивизия пред
ставлява скромно 
постижение за отбо
ра на "Младост". В 30 
изиграни мача "зеле-

ПРУточншш са и таксите за участие в турнира За сениори 
8000 дийара, за пионери 2000, за петлета 1000, а за вете-тя е

рани 4000 динара.
Първата награда 

120 000 динара, за второ
При петлетата и пионерите наградите са спортни

на турнира по малък футоол ще бъде 
място 80 000, а за трето - 50 000 ди

нара, 
екипировки.

ДС.
рните спечелиха само

35 точки (9 победи, 8 то, "зелените" бяха изключи- лига.
равенства и 13 загуби) и отбе- телно успешни в състезания- В края на юли ще започнат 
лязаха негативна голова раз- та за Купата. За първи път в подготовките за следващото 
лика - 50:56. В домакинските историята си "Младост" за- първенство, което зелените 
си мачове "Младост" завоюва воюва Купата на Пчински ок- ще посрещнат с определии 
30 точки (9 победи, 3 равен- ръг и стигна до полуфинала в изменения в състава си. Ня- 
ства и 3 загуби) и осъществи състезанието за Купата на кои титуляри ще напуснат 

разлика 38:17. Като Източна Сърбия. Най-напред клуба, а в състава ще бъдат 
гости босилеградчани успяха във финала за Купата на включени няколко юноши, 
да спечелят само 5 точки (10 Пчински окръг босилеград- както и няколко опитни фут- 
загуби, 5 равенства и нито ед- чани бяха по-успешни от болисти от съседните общи
на победа) и да вкарат едва 12 "Железничар" от Вранска ба- ни. Въпреки че от следващия
гола, а в собствената си врата ня, който убедително спече- сезон ще се прилага реорга- _
допуснаха чак 39. За сравне- ли първо място в тазгодиш- низираната схема за състеза- юни се проведе междунар 
ние нека да напомним, че ното първенство на ЮФД, а ния в окръжните и междуок- ден футоолен турнир за пио 
през миналогодишния сезон, сетне отстраниха и "Дубочи- ръжните дивизии, в ' Мла- 
като дебютант в ЮФД, "Мла- ца" от Лесковац, член на досг" казват, че все още не са 
дост" се класира на 7 място с Сръбска лига. След като беше получили официално реше- 
47 точки (12 повече отколкото свободен на четвъртф
през този сезон) и положи- те, на полуфинала "Младост" бори ще играят през следва- 
телна голова разлика 56:37. отпадна от "Синджелич" от щия сезон.

За разлика от първенство- Ниш, също член на Сръбска

Международен футболен турнир 
за пионери “Созопол 2007”_________

Пионерите на 

“Балкански” вториголова

В черноморския град Созо- С победа от 4 : 1 димитров- 
през втората половина на градските млади футоолисти 

се класираха за финала, къде- 
отборът на

пол

то ги чакаше

инали- ние в коя дивизия и с кои от-

П.Л.Р.

Ветроходство

Забележителни резултати 

на Марио Ставров
Единственият Димитров- Ниш Деян Радосавлевич. Международната федерация

градски ветроходец Марио Праз май Марио участва в по ветроходство (13АР). Ре- Снимка 52-5 Финалистите: "Нафтекс" и ‘Ъалкански"
Ставров, след като смени ка- къмпинга "Балатон" в Унга- зултатите и от тази регата се
тегорията (вместо "Оптимис- рия, където кара заедно със очакват. нери (деца, родени през 1993 "Нафтекс" от Бургас, член на
т" сега кара "Ласер"), през из- словенеца Гашпар Винчец, Трябва да се отбележи, че и по-млади), в който участва- Първа лига и тазгодишен но-
миналите 2-3 месеца отчете който е четвърти на световна- на всички посочени регати ха четири отбора. сител на Купата на България,
богата дейност. В началото на та ранглиста. След това учас- Марио Ставров се състезава- На полуфинала пионери- Отборът на "Балкански загу- 
април се състезава в регатата тва и на международната ре- ше за отбора си "Соларис" от те на "Балкански" се срещна- би финалния мач и зае второ
под название "Купата на град гата "Русалка" в България, Димитровград. По-нататъш- ха с миналогодишния побе- място на турнира.
Ниш" в Бованско езеро и в където се нареди на 4 място. В ното му участие в състезания дител отбора на "Елхово" от
класата "Ласер стандарт" края на миналия месец Ма- ще зависи от финансовите едноименния български град.
спечели 3 място. рио участва в регатата "Бриз" средства. Ветроходството е

Последва участието му в във Варна. Резултати от тази един от от по-скъпите спор- 
межународната регата "Со- регата още не са пристигна- тове и Марио очаква помощ ПЗ ТОЗДИЦИОННИЯ ТурНИО НЗ ВбТбрЗНИТб 
фия пролет", където спечели ли. В началото на този месец от местното самоуправление 
4 място в класата "470". Тъй младежът замина в Румъния, и Спортния съюз на Димит- 
като в тази класа в лодката са където участва в регатата "То- ровград. 
по двама състезатели, колега мис строфи", която е залегна- 
на Марио бе ветроходецът от ла в официалния календар на

Д.С.

в Бзнищв

Две купи за 

сурдуличани
Д- с.

Ззвършихз РОИ в Сурдулицз
Миналата събота в село Ба- Кюстендил, докато сурдули-Най-добрите - на 

окръжното през 

септември

нище, Брезнишка община, се чани спечелиха две купи 
видуалните спортове, а второ работници- състоя традиционният тур- Миодраг Маринкович (69) ка- 
те-състезатели от Кнауф Инсулейшън . НИр п0 футбол за ветерани. С то най-възрастен участник и
Освен тях, за регионалните работнически ветераните на ЦСКА от Со- Бранислав Стошич за най-Д°"
спортни игри, които ще се проведат през сеп- фИЯ/ "Велбъжд" от Кюстен- бър халф. 
тември също в Сурдулица, се класираха със- ДИл и домакина "Балкан", в В качесговото си на генера-

Над 300 работници-спортисти от сурду- селскостопанско-горско ““шлище "ИоТиф ме^у^садско^труднтест тгю^^ортко ^едом^о'от

тшТГисциплДини в рамките на общинските Състезанията се проведоха на спортните ^етеранюГЗ ^гб^лния откри” ’“турнирт^а нГграДИте 
работнически спортни игри. Първо място терени на Основното училище "Вук Карад- клу(з"Радник" от Сурдулица. раздадоха кметовете на Ба.Ф-
спечелиха състезателите от общественото жич и Средното селскостопанско училище Победители на юбилейния ще и Брезник Иван Таков >'

"Водовод", които събраха Йосиф Панчич . 60-и турнир в Банище станаха Христо Миленков.
ветераните на "Велбъжд" от

предприятие 
най-много точки и в колективните, и в инди- Д-М. Д-М-
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Възпоменание Изминаха 40 ДНИ от смъртта 
. съпруг, татко, тъст и дядо

ЛЮБЕН - БЕНА МИХАЙЛОВ 
' от с. Клисура

на нашия мил

Една година 

от смгьртта на 

Димитър Йотов
Няма думи, само болка и тъга. Докато сме 

живи, ще те помним и обичаме. Почивай в 
мир и светлина!

Опечалени: съпругата Ана, дъщерите Таня и 
Мая, зетовете Асен и Мичо, внуците Тилна и Владан

ил Нейков. В издателството Новинарската дейност 
той е ангажиран и в изда- на Йотов не остана незабе- 
телската дейност, както и в Тъжен помен Тъжен поменлязана в новинарските кръ- 
редактирането на списание гове. През 1998 г. Дружес- 
"Мост". _ твото на новинарите в Сър-

И макар че Димитър Ио- бия го отличава със "Злат- 
тов като

ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ
Скъпи 

татко,
благодарим 
ти за безгра
ничната лю
бов и доброта, 
с които ни да
ряваше. Нена
дейната раздяла с теб оста
ви огромна празнота в на
шите сърца.
Твоите Таня и Мая със се

мействата си

ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ 
- БЕНАновинар се офор- на грамота", най-голямото 

във вестник "Братство" - новинарско 
в печатна
мя признание.

медия, неговата Неговите високи новинар- 
дейност ски качества идеално се до- 

на в пиротското село Гни- най-много ще се помни и пълваха с добродетелите 
лан, където предимно пре- споменава по телевизион- му. От старопланинския и 
карваше пенсионерските ния журнал за българското славински бит в неговия ха- 
си дни, ненадейно почина малцинство, чийто редак- рактер се бяха напластили 
нашият колега и приятел Т0Р беше от първото и с голямото трудолюбие, 
Димитър Йотов. Тогава бе- малки прекъсвания до пое- упоритост, интелиген
те на 72 години. ледното му излъчване по тност, постоянност, чес-

Трънливите новинарски РТС. При многобройните тност и достойнство. Има- 
пътеки, пълни с предизви- зрители на това популярно ше много другари и прия- 
кателства, рискове, неспо- телевизионно предаване на тели, с удоволствие го при- 
коиство, физически и ду- от тгарскн език беше създа- емаше всяка компания и в 
шевни терзания, поема V но пълно тъждество часовете на сериозни ра 
през 1960 г., в първата годи- между Йотов и ТВ журна- ботни срещи, и в бохемски- 
на след създаването на из- ла: Йотов се помни по жур- 
дателство "Братство". От пада, а журналът се помни 
неговите текстове на стра- по Йотов. Това е така, за- 
ниците на в. "Братство" щото Йотов беше успял да 
проблясва новинарският прокара в журнала критич- ги, другари и приятели: Бо- 
му талант и ентусиазъм, ко- пост, жанрово разнообра- жа, Венко, Ванче, Момир, 
ито се развиват в ясните ве- 311е/ актуалност, задълбоче- Миряна, Сладжана, Лидия, 
че очертания на "новинар- пост и сериозност - онова, Денко, Сретен, Вене и мно- 
ската школа" на неговия съ- което той беше научил в го други, 
селянин от Славиня Миха- "Братство", в школата на

Мики Нейков.

; Скъпи,
I ти замина тихо, 

без сбогом, без 
желания. Исти
ната е много 
тежка, а тъгата 
по теб вечна. 

Твоята Ана

На 7 юли миналата годи- новинарска

Тъжен помен
На 8 юли 2007 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от смъртта

на
I* ТАТЯНА ИЛИЕВА ВИДЕНОВА 

(1948-2005)
преподавателка по сръбски език 

/ от Димитровград

те развлечения.
Такъв беше Димитър Йо

тов и такъв ще го помнят и 
споменават неговите коле-

С обич и уважение към паметта ти. Обича
ме те! Почивай в мир!

Майка Бранка, син Петър, братя Димитър и Георги, сна
хи Цеца и Даниела и останали роднини

Венко Димитров Тъжен помен
На 7 август 2007 г. се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на 
РАДОСЛАВ ВИДЕНОВ 

(1943-2002)
преподавател по физика и математика от с. 
Желюша

Времето не заличава спомена за теб. Обича
ме те! Почивай в мир!

Синът Петър, снахата Даниела, сестрите Росица и Ми- 
_______ _____________________ря на със семействата си

..
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ВОДОРАВНО: 2. Родни
ни. 4. Мъжко име. 8 Лич
но местоимение. 10. Име
то на революционера 
Сандански. 12. Кръгла го
дишнина. 14. Алкохолно 
питие. 15. Обезправен чо
век. 16. Японска нацио
нална дреха. 17. Турска 
титла. 18. Химически еле-

Тъжен помен
На 6 юли 2007 г. се навършват ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

без нашия любим съпруг, баща, свекър и дядо
УГЛЬЕША СТОЯНОВИЧ 
от Димитровград

С много обич и признателност се прекланя- 
ме пред светлата ти памет. Винаги ще те пом- у» 
пим и обичаме.мент. 20. Модел италиан

ски камиони. 23. Църко
вен закон. 24. Императо
ри. 26. Голямо населено 
място. 28. Надежда (гал.).
30. Вид спирт 32. Египет
ски бог на слънцето. 33. на безалкохолна напитка, от 1001 нощи . 27. Ра- 
Първенец. 35. Дума за 5. Телефонен повик. 6. дио-локатор. 29, Едно со- 
потвърждаване. 36. Же- Град в БиХ. 7. Щат в САЩ. фийско радио. 31. Езеро 
нско име. 37. Името на ак- 8. Държава в Африка. 9. във Финландия. 34. Пета- 
тьора Мърфи. 39. Глинен Ров, изкоп. 11. Вид хладно та нота. 36. Безсмислено 
духов музикален инстру- оръжие. 13. Северноаме- упорство. 38. Името на 
мент. 42. Пакъл. 43. Дър- рикански бик. 14. Летате
лен духов музикален ин- лен апарат. 19. Марка рус- Подправка в яегия. 41.

автомобили. 21. Сто- Название. 44. Модел рус-

Семейство Стоянович

Тъжен помен
11а 2 август се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта 

милия ии съпруг, баща, свекър и дядо
на

ХРАНИСЛАВ ИВАНОВ КУЧКАРЕВ 
от Димитровграград

С обич от семейството.
Съпруга Мария, син Емил, снаха Оливера и 

внуци Борис, Николай и Анамария
Апдрич. 40.писателя

Тъжен помен
На 14 юли се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ от 

смъртта ма
струмент(мн.ч.).45. Хора, ки 
търсещи заровени съкро- лицата на Аремния. 22. ки автомати. 46. Имегопа 
вища. 47. Стил в музика- Латинска буква. 25. Герой шахматиста Тимап. 
та. 48. Вид йодна постил
ка. 49. Белградски сед
мичник.

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ - АЦА 
праничен ветеринарен инспектор от 
Димитровград

|Решение на кръстословица 335 - Водоравно:

1. "Милан". 5. Мода. 10. Ин. 11. Ливада. 13. НАТО. 15. 
Ас. 17. Каса. 18. Бака. 19. Еталони. 21. Дамаск. 23. Пула. 
24. Магер. 25. Особа. 27. Теракота. 29. Пора. 30. Падеж. 
31. НИС. 32. Порцелан. 34. Тито. 35. Ра. 36. Детелина. 
38. Ат. 39. Захар. 40. Ясмина.

Времето минава, но ти пи липсваш все пове
че и повече.

Поклон пред светлата ти памет!
Неговите: семейства Павлови и Иванови

ОТВЕСНО: 1. Печалба 
(тур.). 2. Филм на Хичкок. 
3- Магазин. 4. Освежител-



Кум-ор ~ Сатира Забава
Манчин рабушВ г *
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Живот и митология

$ По 9ЪЖ
р- оПаНаЖаК

Ад е бог I ш подземие
то. В това царство ие 
прониква ярка слънчева 
светлина. Там текат пе- 

Кокит и
\т

чалните реки 
Ахерон, както и свеще
ната река Стикс, 
води връщат 
тта. Затова всички бого
ве от подземието са пе

чи ито 
невиниос- МлДогДоапРмиГйеаорГаатиПлР:ОСДТеИ: ^КиТневаляшанйЯГ 

те моли Бога да не ти дава “Знаиеш ли, Манчо, това су
кЯа^ре^еда™доодТЯ обърну и преобърну, само во- 
съм вишъл много акълийе, или телята да не им истине! Море 
они се мисле да су акълийе, чък и Асановица че стане, са- 
шопропадай а човеци с мо да не вой се измъкне воте- 
малко ама навреме кико се из- лята. , рече ми тъгаи Витко 
дизаю и сви гьи уважаваю!” Устатият. Елем, еве са пай се 

Тея дедине думе ми дойдо- дидза прашище^около гимна- 
ше онядън, кига прочета дека зиюту, само_ са камилджиие- 
тия от гимназиюту сакаю йо- те” траже иоще иедну пара- 
ще йедну паралелку за гимна- лелку за гимназиюту! И пак по 
зисти. И убаво йе що сакаю, стар обичай: родительете мис- 
ама ми се чини дека йе това ле тека, а и потписи се съби- 
по дъж - опанджак. раю! Ако се я питам, нейе йо-

Тува преди неколко године ще йедна, а йоще две пара- 
тия същите се беоше залели лелкье гимназия требе да има 
да нема гимназия, а да се от- (нийе кига учеомо имаше само 
воре шлосерскье ли, ковачкье у първи клас четри, и това на 
ли, или сличне паралелкье, неваляшният йезик) оти после 
оти децата после гимназию су мнозина стануше доктурйе, 
за никуде. Или че требе да иду инжилери, провесорйе, учи- 
на вакултет, а вакултетите су телье и не знам кви йоще, ама 
скупи, ем далеко, ем требе де- све учевни човеци! Само ники- 
бело да загрею столовете. А ко не ми иде у главу: кико бъш 
тека със занаятчийскьете па- тия що беоше против гимнази- 
ралелкье одма че имаю леб у юту, съга су най-гласовити за 
рукье. Сечам се, имаше дебе- ню. А това за потписйете ми йе 
ло препиранье и каранье. Тъ- ясно: “Че потпишеш ли - или 
гай оратеоше кико родителье- нечеш. Ако нечеш - че яшиш 
те нече децата им да уче гим- тарайежа. Това йе опробано 
назию, а ония що бъш оче, е много одавна, йоще кига се 
им га Пирот, па нека иду там праеоше кооперацийете... Кой 
да уче гимназию!

Я не знам кико иду тея рабо- га знайе дека детето му после 
те ама съм запазил кига нещо целу годин че йеде кьисалице. 
намисле, може дибидуз да йе Потражи Устатотога, може 
наопако, сви се вачаю за роди- он да познава защо йе тека. 
тельете: родительете нече то- - Кво се бре чудиш, Манчо? 
ва, родительете сакаю онова, Па я знам млого души койи су 
родительете нече овака, роди- потписали най-малко за 
тельете мисле тека! Това кико пе-шес. Йедно време на ко- 
мисле тешко некой да знайе, миньете се турайоше тенек- 
оти колко знам йоще не йе из- ьийена петлетия да не гуше 
мислена машина да чети мо- оджаците. Щом дуне ветар, 
заците и да знайе кой кво мис- оно се завърти... Теквая пет
ли. Затова йе и народат ка- летия съга може и да нема, 
зал: “Кво ли мисли камилата, ама има човеци кико ньи, све 
кво ли камилджията!’1... Е бъш гледаю да не гьи бийе ветар у 
тия камилджийе убеджуваше лице. А и по-рано, що ти реко, 
народат дека родительете за Асановицу, важи за свако 
мисле да им не требе гимна- време! 

човек, зия. И с писма тражеоше от - Ама чуйем дека и писма ле-
просветния министар да гьи ту до просветнотога минис- 
подържи, та да затисну устата тра... 
на другьите що не мисле кико - Море и верман че пишу до 
ньи. Чак отидоше до там да Портуту, ама кока су позакъс- 
твърде кико децата и роди- нели! 
тельете нече да уче на май- Са си мислим, къв смо бре 
чин език, та йедна от коджаба- това народ? Защо се обърча- 
шийете там беше рекла на де- мо кико тенекьийена летле- 
цата дека тия йезик не йе до- тия? И защо се чудимо и него- 
бар, па и не требе да га уче, та дуйемо дека други не ни ува- 
затова гьи извела на визкул- жаваю, а? 

вре- туру! Е, това нищо не вой сми
тало да отиде чак у Велико

винни пред всеки закон.
Който веднъж влезе в 

подземието, никога вече ня- богът на смър
тта. Той с меч в

теквия човеци, сто пути че се
ма да излезе вън, понеже там 
е реката Лета, чиито води но- ръка, черно на
сят забрава за всичко земно. В метало, черна 
царството на Ад по мрачните маска и огром- 
улици се носят сякаш без- ни черни кри- 
плътни и леки сенки на пода- ле 
циците. Техните едвам улови- бързо 
ми движения, подобни на от един до друг 
шепота на увехнали листа, се поданик, за да 
преследват помежду си и из- вземе душите 
чезват в безрадостното цар- на иепослуш-

колаили
отлита

ните и прес-ство.
Триглавото куче Цербер, тъпниците и 

около чиято шия заканител- ги хвърли в 
но мърдат и съскат змии, па- мрачния Тар- 
зи входа. Никой не смее да тар. Тук са и 
доближи, а ка мо ли да влезе в неумолимите

без съгласието богини на отмъщението - Хипнос. Той нечуто се носи 
над земята с главичка мактова царство

на суровия старец Харон, ерините, от чието преследва- 
превозвача на бъдещите по- не ме може да се скрие пито или друг наркотик в ръка и от 
даници. един престъпник, както и от рог лее сънотворна напитка,

На трона на царството седи страшната присъда на Тан- която пада между хората, 
владетелят Ад и жена му тос. особено между младите, кои-
Персефона. Почетно място До трона на Ад е и прек- то след т°ва потъват в дълбок 
край престола заема Тантос, расният млад бог на съня сън. На Хипнос помагат дру- 

г ги богове, които за голяма пе
чалба даряват пророчески и 
радостни сънища, чудесни 
съновидения и други лъжи, с 
които заблуждават човека и 
го водят към гибел.

Всички знаят, че царството 
на подземието е пълно с мрак 
и ужас, но кой смее да каже 
нещо, след като знае, че там 
царува Ад, неумолимият 
брат на Зевс, а главен помощ
ник му е богът на печалбата 
Хермес, синът на Зевс!

Моля, без докачение
Езикови тревоги

Според съществуващите регламенти в училищата един 
чужд език е задължителен предмет, независимо кой е той. 
Майчиният език обаче е предмет по избор и ако това оста
не така, един ден ще се случи испанският език да е задъл
жителен, а българският - испанско село за учениците от 
българското малцинство. родитель нема да потпише, ки-

Тогава да искаме 
покрайнина? Симеон Костов

Според закона за служебна употреба на печат в държав
ните органи, включително и в училищата, той може да е 
двуезичен само ако ведомството, за което се търси, е в авто
номна покрайнина.

Абе, хора, не съветват ли ни по този начин от министер
ството да търсим автономна покрайнина?

Остроумни
тъпотии

Какво е:
ИДИОТ - човек, който има 

много идеи.
ДИНОЗАВЪР - човек, кой- 

_ то се завира в дините
ПИТАГОР - човек, който се 

разхожда из гората и задава 
5 въпроси на дърветата.

НЕГЪРЧЕ - дете, което не е 
родено в Гърция.

КОЛЕБАНИЕ - полов акт с

А.Т.

Знаете, но да не забравите

Винаги внимавайте 

когато ете с шефа!
Деловодителката, тьргов- търговският представител. - 

ският представител и управи- Искам да бъда на Хавай, да
телят на една фирма отиват разпускам на плажа с личен който лиже задници, 
да обядват заедно. По пътя масажист, безкраен запас от КОНСПИРАТОР - човек, 
намират старинна лампа, коктейли и любовта на моя който спира коне и каруци.

КОНСУМАТОР - човек,

кол.
АНАЛИЗАТОР

разтриват я и отвътре се поя- живот, 
вява Джин.

- Ще изпълня по едно же
лание на всеки от вас! - казва на управителя, 
той.

който събира коне.
КУРАБИЙКА - жена, коя

то бие мъжа си.
КУРНИЗ - мъже в редица. 
ДЯДО МРАЗ - човек, който

Пуф! И той изчезва.
- Твой ред е - казва Джинът

- Искам тези двамата об- 
- Първо аз, първо аз! - скача ратно на работните места 

деловодителката. - Искам да след края на обедната почив- мрази старите хора. 
бъда на Бахамите, да карам ка - отговаря управителят. ПАРАЛЕЛЕПИПЕД - мом- 
джет, без да се интересувам че, което пипа парите на леля
от нищо. (Как да внимавате в такъв

Пуф! И тя изчезва. случай: Винаги оставяйте пър-
- Сега аз! Сега аз! - крещи вата дума на шефа!).

:и
МАЙМУНА - Ма"'“1минало 

ме на думата "човек".
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