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По повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост по централните улици на българските гра
дове преминаха празнични шествия, в които се включиха хиляди 
ученици, учители и граждани. Пред паметниците на Светите братя

Край на учебната година - за гимназиалните абитуриенти 1<ИрИЛ И Ме,Т0ДИЙ 6яха поднесени венци И,цветя' °™Ужени 6яхп
---------- ^ ^ молебени. Кулминацията на тържествата беше пред Национална-

Я| ЙЩ^ та библиотека в София. с*А©Танц с Европа
Тържествена програма по случаи 120 години на гимназията „(в. св. Кирил и Методий * >’■

Юшей, зила с окрлзовлние СД!Г
и мйичнн език
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ш просветдтА и културлтдСтр.ф

Успех на духовия оркестър към ОУ „Христо Ботев"

Манките-велики шампш § «свжтроща«йз%Гй
Духовият оркестър към Димитров- училища в Сърбия който неотдавна се 

градското основно училище „Христо проведе в Белград, ова е петият поре 
Ботев" спечели първо място на 12-я ден триумф на оркестъра от Димитров- 
пореден Републикански преглед на град в тази проява. Стр.ф
оркестрите от основни и музикални

I Историята да не слугува
Сшр.%са наводнения! на актуалната политика...С,„р.%



6 центъра на вниманието
2 ' 27 ма'й 2ОП

Честитки по повод Дена 

нл просвета и културдта
Конкурс за доброволческа младежка акция

Мобилизиране на младите за 

активно включване в обществото
Министерството на младежта и спорта на и площи, които служат или биха могли да 

Сърбия продължава да подкрепя финансово служат за качествено ползване на свободното 
участието на младите в обществените деймос- време на младите, и разни хуманитарни ак- 
ти чрез финансиране на младежки добровол- ции.
чески акции, които са насочени към повиша- Предвиденият бюджет за една одобрена 
ване качеството на живота в местните общнос- младежка акция е до 100 000 динара. Канцела- 
ти. Начинанието се провежда от НПО „Гене- риите за млади в общините ще окажат съдей- 
ратор" в рамките на Европейската година на ствие на всички младежки инициативи за 
волонтеризма и Международната година на участие в конкурса. По думите на Стефан 
младите. Стойков, шеф на босилеградската Канцела-

В конкурса могат да участват формални и рия за млади, в момента сред младите се раз- 
неформални младежки групи, които активно пространяват пропагандните материали. В 
работят или имат намерение да работят върху предстоящия период ще се подберат най-спо- 
мобилизирането на младите за активно лучливите инициативи за кандидатстване в 
включване в обществото, защита на околната конкурса, 
среда, уреждане на обществените помещения
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Председател на Националния съвет 
Зоран Петров

В.Д.Б.

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ!Общинската организация на СПС се готви за избори
Поздравявам ви по повод българския национален 

празник на Славянската писменост и култура, на по- 
към делото на светите братя Кирил и Методий!

От столетия българският народ отдава заслужена 
почит на Светите братя с ясното съзнание, че тяхното 
уникално в исторически и духовен смисъл дело, е да
ло устойчивост на българската държава и е спомогна
ло за трайното разпространяване на християнската 
вяра. Нещо повече - делото им не само устоя на из
питанието на времето, но и се запази като здрав мост 
в поддържането и развитието на междукултурния и 
междурелигиозен диалог Като съпокровители на 
Европа, обявени от папа Йоан Павел II през 1980 г., 
Солунските братя са и между първите вдъхновители 
и радетели на съвременната Обединена Европа, в ко
ято нашата Родина днес заема полагащото й се дос
тойно място.

Драги сънародници,
Нека да е честит празника на Словото, на Духа, на 

Културата, които са в основата за съхранението на 
българската ни идентичност!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На 17 юни - ново ръководство читта
* Вече е потвърдено, че на изборната конференция ще присъства 
и Бранко Ружич, председател на парламентарната група на СПС в 
Народната скупщина и председател на Изпълнителния отбор на 
ГО на СПС в Белград. <%В босилеградската организация ма Социа- местните организации, щ 
листическата партия на Сърбия са в ход подго- ще присъстват и всички Ш 
товки за избори. Съгласно новия Статут на пар- 20 членове на сегашния ^ 
тията Общинският отбор на СПС е приел ре- състав на Общинския от- и 
шение най-напред да се проведат избори в мес- бор. Вече е потвърдено, Гл 
тните организации, които трябва да предло- че на конференцията ще Ш 
жат свои кандидати за Общинската избирател- присъства и Бранко Ру- Щ; __
на конференция, която ще се състои на 17 юни. жич, председател на пар- \ \ . -Ц
На конференцията ще бъде избран нов Общин- ламентарната група на „ ~
ски отбор, който ще наброява между 25 и 30 СПС в Народната скуп- Никола Крумов

У т

членове. щина и председател на 
Председателят на ОО на СПС Никола Кру- Изпълнителния отбор на ГО на СПС в Белград, 

мов изтъква, че на избирателната конференция "Съгласно решенията на Осмия конгрес на 
ще присъстват 51 делегати. Освен делегатите от СПС, който се проведе през декември минала

та година, в новия състав на Общинския отбор 
ще има и по един представител на организаци
ите Форум на жените и Млади социалисти, ко
ито ще бъдат формирани към Общинската ор
ганизация на партията, каза Крумов.

Той посочи, че веднага след избирането му 
Общинският отбор ще проведе учредително 
събрание, на което новите членове на ОО на 
СПС ще изберат председател.

Миналата седмица е учреден нов Окръжен 
отбор на СПС за Пчински окръг, а за негов 
секретар е избран председателят на боси- 
леградските социалисти Никола Крумов. 
За председател на Окръжния отбор 
избран Негован Станкович. Освен Крумов 
член па Окръжния отбор на СПС е и Симе
он Йорданов, сегашен секретар на ОО на 
СПС.

СИМЕОН ДЯНКОВ 
Заместник министър-председател 

и министър на финансите на Република България
е пре-

ПУ1.Р.
Ч

Сесия на Общинската скупщина 6 Бабушница УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По-високи цени но комуналните услуги На прага на най-вълнуващия български празник 

24 МАЙ, приемете сърдечните ми поздравления за 
Деня на българската просвета и култура и на сла
вянската писменост.

*Не бе прието проекторешението за купуване на воен- налац" Оливер Благоевич, це- 
ното укрепление Шанац - любимия курорт на бабуш- 
ничани.

Отборниците на Общинска- нишката комунална вода оста- 
та скупщина в Бабушница ва да бъде значително по-евти- 
приеха на майското си заседа- на в сравнение с околните об- 
ние нов ценоразпис за кому- щини, където за 1000 литъра се 
налните услуги. Новите цени плаща от 30 до 45 динара, 
са по-високи, така че напри- Поскъпването на комунал- 
мер един кубик вода сега стру- иите услуги в Бабушница беше 
ва 24,12 вместо досегашните неизбежно, понеже, както 
20,97 динара. Все пак бабуш- обясни директорът на „Кому

ните на тези услуги не са меня- 
вани цели три години, поради 
което е застрашена рентабил
ността на общинското кому
нално предприятие.

Общината няма да купи ня
когашното военно укрепление 
Шанац - собственост на Ми
нистерството на отбраната на 
Сърбия, защото след допълни
телните консултации с отбор- 
ническите групи Общинската 
скупщина не прие проекторе
шението за

Всяка година в разгара на пролетта, се прекланя
ме пред святото дело на равноапостолите Св. Св. 
Кирил и Методий, сътворили българската азбука 
утвърдила се като азбука на много славянски наро
ди. Изразяваме благодарността си към онези бълга
ри, които запазиха и доразвиха делото им до нови 
висини, давайки по този начин своя принос в изграж
дането на европейската цивилизация.

Днес, буквите на България са азбука на Европа. 
Ние, българите имаме пълното право да се гордеем 
с дълбоките си корени, с блестящия талант на дей
ците на българската просвета и култура, с науч
ния потенциал на нацията.

На всички Вас, скъпи учители, преподаватели/ 
учени, дейци ня културата и изкуството, на биб
лиотечното и читалищното дело, които поддър
жате запален факела на българската духовност - 
Дълбок поклон!

купуване на тази 
недвижимост. Нека да доба
вим, че локалитетът Шанац е 
любим курортна лужничани и 
затова общината беше запла- 

р нувала да го купи и обособи ка
то туристическа дестинация. 
Всяка година на 2 май голям 
брой жители на Бабушнишка 
община и гости от други краи- 
ща отиват на пикник в Шанац.

ЯЙ Укреплението разполага с 13 
8» хектара околни площи и гори. % 
Жу На сесията на ОС в Бабуш- ^ 

ница бе прието решение за об- 
Де разуване на комисия, която ще 
ЩЯ избере превозвачи в пътничес- 
Ж кия транспорт в общината.
Щ Гласувана бе и програма за за

щита и подобряване на окол
ната среда.

Укреплението Шанац

X,тШ■е»
. д,:>.у.4гЦ-

С уважение
Марин Кавръков 

Областен управител на област Сливе /
• -

Честит 24 май - Ден на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост.

йа

Ш
Петър Василчи"5-

Ч. Благоевич



Г&м-и и коментари.

Вечер на проф. д-р Кръстьо Манчев в библитеката „Детко Петров"

327 май 2011

Кръстьо Геров Манчев е ро
ден преди 8з годни в димит
ровградското село Верзар. 
Завършва история в Со
фийския университет. Спе
циализирал е в ГДР и СССР. 
Научен сътрудник в 
Института по оалканис- 
тика към БАН. Написал е

се съгласуват становищата на десетки исторически книги.
, историците от различните Бил е рецензент на книги на
к I балкански страни за характе- автори от Димитровград 
Щк ра на събитията, то на едно ски край - Цветко Иванов, 
В място да се отпечатат различ- Богдан Николов и др.

Историята да не слугува на актуалната
идеология и пропагандаполитика,

Вечер, посветена на извес
тния български историк по 
потено от Димитровград- 
ския край проф. д-р Кръстьо 
Манчев бе проведена преди 
броени дни в Народната биб-
литека „Детко Петров" в Ди- РУД ЙГй|| ните им становища, а читате-
митровград. Като гости в про- ВамшОя т- ТдОпЯР. пите сами да си направят зак-
явата участваха д-р Дубравка <МШвЯ1/ ' лючеиия.
Стоянович, историк от Бел- г/ ■ДСгШг Ш й-7 -'Д ; Проф. д-р Кръстьо Манчев
град, доцент д-р Марияна Йо- сподели с посетителите голя- ща; при проучванего
м"лзд Стефанов. «ЦЛ? Щй. . |Ж '|Ш ■ Р„„„ Гр,- Р“
Белград по потекло отДимит- Ш ■ ~—1 дР|''ЯШ ШВЯ дьт винаги е имал ниво и е с ТОпикът тоябва да бъде и съл-
ровградско, и Теодора Дочева, скакъВТ0 рядко кон друг ||ИРК, а пе само хроникьор; в пс-
„сторпк от град Симеонов- ^ Ш го^о^г° оцени Мащгев^Пуб- т°Рията в” --о...»;

Д-р Непал Стефанов каза, .............. 'ШШЯШЯ■ ликата разора, че той случаи- ги т[,ябва да се паблюдават
новоположнищгте Гимп* катеТрата,поПиРс°т1р„яГеВВ ° Д'Р 4убрабКа Стоянович ник сТеизяЗ пред^м.^в' ^^^Тне^анационалшм"6

да™голям пртпРосЯ;аКо°беТктие “рновс—, Университет. ТвГя "ЙГ^ роТнП™, вслТ/ствие"^ Според проф. Манчев ишо-
визиоане па исгорическзта ?,П°Ред нея пР°Фе(:орът пише група сръбски историци, към което мечтаел да стане мате- РИКЪТ ТРЯОВа да «ма факти и
^якГвБтлгаоияи воегипна V ' К°еТ° мисли и ни‘ която <* причислява и тя. В матик или инженер. Косато да ™ интерпретира безпри
Теолооа Дочева Еа ™ кога не е писал по поръчка. Тя начинанието си да обективи- отишъл да се запише в уни- ТРастна Йа въпРоса' които
Теодора Дочева изтъкна, че акцентира върху факта, че зират възгледите за истори- верситета оказало се че ва- самият тои си постави' -как

е3ниеР™ИйооЛ МзИнчеваГпп' еВ Е АЗЛ Г0ЛЯМпринос в ческите събития на Балканите кант,™ места има само за спе- тази цед да се постигне' имай"рение на проф. Манчев. Спо- развитието на историческата тази група историци през циалността история Записал ™ предвид, че историците ра-
ред нея професорът винаги се наука с въвеждането на ком- последните години реали- се с надеждата, че след кратко ботят в институции, които се
стараел историята да направи наративния метод при изуча- зират проект, финансиран от време ще се прехвърли в мате- Финанс«Р‘^ °т Държавния
ооективна наука. Тя изнесе и ването й. Той като историк се фондове на ЕС, като печатат матиката, но се излъгал... бюдж.е.т. -_Маичев изтъкна, че
следния епитет. „Професор ръководи предимно от човеш- книги, в които паралелно пре- Говорейки за историческа- ет 
Манчев е един оистър и кри- ките права и затова върховен насят как събитията от мина- та наука, Манчев сподели V
тичен ум, които, винаги се оо- принцип в работата му е: „На- лото на балканските прос- следните свои възгледи: исто- ОТ1
ри за идеите си. ционализмът винаги трябва транства виждат историци от рията не трябва да е подвлас-

Д-р Марияна Иовевска спо- да отстъпи пред човешкото", различни страни. Целта на тна на актуалната политика,
дели, че преди години е била подчерта Иовевска. проекта е, ако вече ме могат да идеология и пропаганда; ис-

Ф- ЩШ
!»

ториците не трябва да са само 
хроникьори, а трябва да изна
сят и собствените си станови- 

на исто-

с-

■рудно да се даде отговор. 
В края на проявата гост*проявата гостите 

_ говаряха на въпроси на по
сетителите.

Б.Д.

Щакъб показател е надцененият курс на националната валута? : ./У»--' . " Г~ М Какво значение има въпро
сът за курса на национална
та валута показват мъките 

САЩ, които никак не ус
пяват да принудят Китай 
да засили поне малко своя 
подценен с 40 на сто юан. С 
ниския курс на национална
та си валута китайците на
сърчават своя износ и нама
ляват домашното потреб
ление. Експертите смятат, 
че Сърбия трябва да изпол
зва подхода па Китай, Индия 
и други страни, който 
включва: максимално поя\зва-

Силният динар спасява кредитираните 

граждани, тайкуните и банките
на

Когато се наблюдава курсът на динара през последните 
шест месеца, може да се заключи, че Сърбия е богата и 
просперитетиа държава, която отбелязва страхотен сто
пански ръст. Като се изхожда от теорията, според която 
стойността на националната валута е отражение на силата 
на националното стопанство, стига се до извода, че ръстът 
на динара спрямо еврото с около 8 на сто е продиктуван 
от адекватен стопански ръст. Но какво всъщност се случ-

иар, харчейки за целта голяма нара и предупреждава, че това 
част от валутните резерви и падане се случи в предизборна 
кредитите, които бяха получе- година. Ако тогава явлението 
ни от международните финан- беше обяснено с увеличения 
сови институции. Правител- прилив на чуждестранна валу- 
ствата и ръководителите на та, днес няма никаква възмож-
централната банка оторанява- ност за такова оправдание, на световната търговия и 
ха тази политика едва основни оценява Джуркович. Според глобалния пазар, 
аргумента: предвидимост на този и много други икономи- технологии, солидна макрои- 
условията за инвестиране и чески експерти причините за кономическа стабилност, 
стопанска дейност, както и за- нереалното засилване на дина- динамичен прилив па инвес- 
пазване на доверието в динара, ра трябва да се търсят в някои тиции, базиран на домашно- 
което с големи усилия бе въз- нежелани последици на бор- то спестяване, интервенции

на държавата само тогава и 
само там, където са необхо
дими, както и професионал
но и отговорно правител
ство.

внос на нови
ва?

Засилването ма динара е па- мярка е политическа, има кра- 
тьк срок и ще имаме големи 
последици от това, което се

убио за стопанството на Сър- 
оия и не може да се запази за 
по-дълъг срок, казва Драголюб случва сега, заяви Вукадинович 
Вукадинович, президент на на конференцията „Съроия по 
Компания „Металац" от Гор- пътя към европейските етап
ни Милановац и съветник на да 
вицепремиерката Верица Ка- 
ланович. Той поясни, че сегаш- най-дискутираните въпроси 
ният висок курс на динара сред сръбските икономисти от 
спрямо еврото пе се базира началото на третото хилядоле- 
върху ръста па производител- тие. След петооктомврииск - 
посгга, нито върху ръста на те промени новите икономи- 
промишленото производство чески власти избРа*2 "°ДИ™‘ 
и износа. Според мен, тази ката на силен и стабилен ди-

върнато след страшната хипе- бата с икономическата криза, 
ринфлация. Немалък брой След началото на кризата ико- 
икономисти обаче непрекъс- номическата власт в страната 
нато предупреждават, че над- прие препоръките на „опози- 
цененият курс на динара е ционната" група експерти и 
един от най-трагичните еле- създаде възможности за девал-
менти на погрешната иконо- виране ма динара с около 30 на млм както ги наричат тук - 
мическа политика, заедно с сто. По този начин беше спрян тайкуните. Заради погрешни- 
бързото намаляване на внос- увеличеният внос и започна уе проекции на курса на ди
ните мита, с което бе разорено повишаване на износа, така че нара, те закъсаха с големи ва- 
домашното стопанство, поне- в кризисните години Съроия лутни дългове. Третият застра- 
же то бе изложено на конку- успя да намали външнотъргов- шен субект са банките, защото 
ренцията на много по-силни ския си дефицит, който зап- започна да се увеличава бързо 
стопански субекти от чужби- лашваше да я отведе в ситуа- броят 
на. Затова изискваха от иконо- цията на Гърция. Понижено бе 
мическите власти час по-скоро потреблението, заплатите бя-

рти в бизнеса".
Курсът на динара е един от

на несолвентните им
клиенти.<т> Натисната от тези три зае- 

да въведат реален курс на ди- ха намалени реално с около 25 трашени и взаимно обвързани 
нара, който да отразява реал- процента и така положението ГруПи, както и от наближава
ното положение и да доприне- бе върнато в реални рамки. щите избори, властта взе кла- 
се за намаляване на вноса и за Това обаче предизвика сическото политическо реше- 
насърчаване на износа. Шефо- проблеми от друго естество, ние да смъкне курса на еврото 
вете на Народната банка възра- пояснява Миша Джуркович. и изкуствено да засили динара, 
зяваха, че големият прилив на Реалното намаляване на запла- По този начин тя помага на 
валута от чуждестранните до- тите и значителното поскъпва- кредитираните граждани и 
нации и кредити, както и от не на храните предизвика со- тайкуни, както и на банките, 
приватизацията и други из- циално недоволство. Голям Цената на тези облекчения ще 
точници повишава търсенето брой граждани вече нямаха бъде 
на динари и по този начин за- възможност да връщат редов- панство, но кой го пита, когато 
силва националната валута. но кредитите, понеже месеч- наближава времето за предиз- 

Миша Джуркович, експерт ните им вноски се увеличиха борна кампания, в която пак 
от Института за европейски от 50 до цели 100 процента. МОже да се очаква „наводпе- 
студии, обаче напомня за па- Застрашена бе още една рее- ние" от социална демагогия и 
данетонаевротоот86на78ди- пектабилна група - олигарси- нереални обещания.

платена от цялото сго-
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България отпразнува 24 май - Деня Сби6з.НС М6)кс|у ВОАСН Си((Сро(5 

на българската просвета и култура
(От стр. V тност. Никога не сме допускали и няма да до- 

Официалното отбелязване на празника за- пуснем различията да ни разделят, каза още в 
почна с тържествено шествие от площада словото си Фандъкова.
пред Националната художествена галерия. За първи път обръщение направи и у - 
То бе водено от кмета на София Йорданка телката от Девета гимназия София Тодорова 
Фандъкова. В него се включиха президентът учител на годината, наградена от фондац
Георги Първанов, много ученици от столич- „Св. Св. Кирил и Методий . Истинският учи- Лидерът на партия „Ат - Образувано е 
ните училища, художествени състави, оркес- тел знае, че свободата е право на несъгласие и ка<. Воле„ Сидеров и незави- ^ '
три, граждани, представители на академич- дава това право на учениците си. Успява да симиях депутат Кормаи ДМ-ЬДК
ната общност. Кулминацията на празника бе събере и изпълни много роли в едната роля, Исмаилов се сбиха в студиото прОИЗВОДСТВО За 
официалната церемония пред паметника тази на учителя-да бъде приятел, наставник, на програма „Хоризонт по иНЦИДвНТа Пред 
„Св. Св. Кирил и Методий“ пред Национал- психолог, дипломат, родител, чиновник, во- време на предаването „Неде- д^д^НЯТа В Соф 
ната библиотека, където към множеството ин, бунтовник, търсач на таланти, утешител, ля 150", До сблъсъка се стиг- г а
столичани и гости на София се вля и тържес- изповедник. Той е убеден, че в образователна- иа_ докато двамата спореха Софийската градска прощ- 
твеното шествие. та система е необходима последователна по- кой е предизвикал свиването ^^стТЛаинтдеша

Официалната церемония започна с тър- литика не въпреки хората, а за хората, каза пред столичната джамия Ба- пСе3 джамията „Баня 
жествен водосвет, отслужен от Знеполския Тодорова. ня Баши„ в миналия петък по ваши“ и за конфликта в
епископ Йоан. Тържествената церемония Учениците Стела Дженкова и Александър време на молитва. ^ Националното радио меж-
продължи с химна на Деня на славянската Велев изпълниха стихотворението „Аз съм Според лидера на „Атака цепитатите Волен Сиде-

българската култура и просвета българче“. След стихотворението официал- Волеи Сидеров привържели- ров и Корман Исмаилов. 
„Върви народе, възродени“ в изпълнение на ната церемония завърши с пускане на бало- ците Му са били предизвика- Делото е срещу неизвестен 
хора на Националното музикално училище, ни, които носеха към небето буквите от бъл- Ни от мюсюлманите пред извършител и е за „насаж- 

Кметьт на София Йорданка Фандъкова гарската азбука. Бяха поднесени венци на дЖамията. дане на верска и етническа
честити празника на събралото се хилядно признателност пред паметника на Светите Според Корман Исмаилов омразаобясни градският 
мнозинство като подчерта в словото си, че Со- братя Кирил и Методий. Официалната цере- 0баче мюсюлманите просто прокурор на София Нико- 
фия е символ на мира. Тя отделя заедно с мония по тържественото отбелязване на са се защитавали от атаките Кокинов.
държавата много инвестиции в областта на празника завърши с националния химн на на привържениците на Волен Ще възложиш това рязеле 
образованието и науката. София е и ще бъде Република България. Автор: Лили Царева Сидеров. стеена служба и в хода на

това разследване ще се ана
лизират както записите 
от радиото, така и всички 
други относими факти към 
тоя случай.
На въпрос дали Сидеров и 
Исмаилов ще бъдат викани 
за разпит, Кокинов заяви: 
Естествено, че гце бъдат 
викани на разпит всички 
лица, които имат отноше
ние към случката. В Нацио
налното радио са присъс
твали сигурно трима-че- 
тирима човека в студиото.

ИЯ

писменост и

Скандалът бе съпроводен с 
лични нападки и физически 
сблъсък между двамата, като 
се наложи предаването „Не
деля 150" да бъде прекъснато.

Генералният директор на 
БНР Валери Тодоров заяви в 
декларация по повод инци
дента, че е недопустимо ефи
рът на националното радио - 
най-голямата обществена ме
дия в страната, да бъде изпол
зван за разпалване на етни
чески, религиозни и нацио
нални вражди.

В декларация Управител
ният съвет на БНР заявява:

символ на религиозната и етническа толеран-

Соо§1е стана „Гугъл“за 24 май
По случай 24 май - Деня на българската ито използват кирилицата - Русия, Украйна, 

просвета и култура и славянската писменост, Беларус, Сърбия, Македония, отбелязва сай- 
интернет търсачката Ооо§1е смени логото на тът ЕигосЖса^о.
стартовата си страница в България - Интернет гигантът Соо§1е има традиция да 
\у\у\у.Соо§1е.Ь8. Вместо на латиница то е изпи- отбелязва с промяна в логото си различните 
сано на кирилица - „Гугъл“. Преминаването празници по света. Например, по-рано тази 
на кирилица беше направено в полунощ на 23 година по случай Баба Марта Ооо§1е прибави

мартеница към логото на началната си стра-срещу 24 май.
Логото „Гугъл“ се вижда от българските ница в България, 

потребители, но не и в останалите страни, ко-
проявяват нетърпимост към 
прояви, които биха могли да 

„Недопустимо е ефирът на накърнят личното достой- 
Българското национално ра- нство, убежденията и вярва- 
дио, както и ефирът на оста- Нцята на гражданите. В хода 
налите медии в страната да

Дешка Стефанова грабна голямата „фич“ подобри 

награда „Благолаж“
Дешка Стефанова от вар- за най-добър млад участник [чЪПГППМО

ненското село Разделна спече- отиде при Илина Стефанова, 011 || 11 му 1/1
ли голямата награда „Благо- седмокласничка от училище 
лаж’’от 14-ата национална сре- „Ран Босилек” в Габрово, 
ща - наддумване, която се про- В тазгодишния „Б 
вежда в Дома на хумора в Габ-

прогнозата си на предстоящата изборна 
бъде използван за разпалване борба е необходимо да се га 
на етнически, религиозни и рантират политическата то 
национални вражди, за под- Лерантност, конституцион 
буждане към насилие и фи- нихе методи на съперничес 

агенция зическа разправа. Призовава-
лаголаж” „Фич” повиши прогнозата си ме полихическите институ- обоъшаме се с призив 

Илина се състезава с 14 млади за България на положителна „ анаха _ парЛамента °бРъщаМе ПРИЗ
рово. Най-сладкодумната бъл- сладкодумци от страната, като от негативна заради намалява- .. пг,.чх,. гяпямтм ня ,
гарка получи статуетката със най-малките от тях бяха пър- нето на дълга и възстановява- ля ботване на меРки 8 СЪ0 *
сладкозвучна камбанка, хумо- вокласници. Наградата на пуб- нето на икономиката. гражданското оощество да СХВИе с нашия етичен кодекс
ристични сувенири и индул- ликата този път заслужи Гер- Същевременно от агенция- ----------------------------------------- за възпиране в ефира на всич-
генция за опрощаване на ми- гана Христова от търговищко- та посочват, че е възможно пред Би ри Ви премиерът ки прояви, които могат да
налите и бъдещи грехове, как- то село Паламарца. кредитният рейтинг на страна- Бойко Борисов заяви, че не е провокират нетърпимост и
вато се издава само от Веселата Специалната награда на съ- та да бъде повишен, ако бъл- съгласен с формите на изя- насилие Ние като най-голя-
къща в Габрово. организатора на наддумването гарският банков сектор пока- вд )(д Волен Сидеров след маТа обществена медия в

34 бяха разказвачите, избра- - Регионалния център ,Нита- же по-ясно доказателство за сблъсъците пред столична- п-паната сме готови да дадем
ни да участват в наддумването, лища” в Габрово - за наи-ат- стабилизиране и продължи та зжамия, пълни гяпянтга зя плумлиз-
което Домът на хумора орга- рактивно участие по темата, съкращаването на бюджетния Същевременно той отбеля- 1ГЬ-ЛНИ гаранци Л-'
низира. Жури, председател- спечели Десислава Димитрова дефицит и на външния дълг. за, че радикалният ислям ма и обективността, прд
ствано от етнолога доц. Ангел от Русе. Най-доброто от тазго- Брутният вътрешен про- има с%оите измерения „ ре. вянето на всички гледни то
Гоев, оценяваше речовитите дишната национална сре- дукт на България е отчел ръст ален риск, особено с влиза- ки, тенденции и настроения
българи, които се представиха ща-наддумване ще бъде отпе- от 2,5 процента през първото нето на външни имами в обществото.“ Декларацията
със забавни случки, вицове и чатано в пореден том от биб- тримесечие в сравнение с годи- Родопите при българските подписана от генералния ди-
анекдоти на тема „Смехът е лиотека „Благолаж”. на по-рано, отбелязва „Фич . мохамедани. ректор на БНР Валери Тодо-
здраве!”. Специалната награда

Рейтинговата и гражданският миртво
към

останалите медии за изра-

ров.

Самолетът на Тодор Живков бе потопен в Черно море
Във водите на Черно море, на 22 метра дълбочина, беше потопен бившият правителствен В 

самолет Ту-154, който ще бъде превърнат в изкуствен риф за тренировки на водолази и лю- Ц 
бители на гмуркането.

Уникалната операция се извършва за първи път в България, а толкова
,, ,у I,. «■ I Ш I > 19 а 11 ■ •» Л $ « • •, 5голям самолет не е

потапян никъде в света. м
Операцията бе извършена посредством 100-тонния плаващ кран „Антей .
Бившият правителствен самолет, с който е пътувал Тодор Живков, е направил последния 

16 септември 1989 г. В продължение на 20 години той е бил управляван от полк.
; *

си полет на 
Димитър Антонов. ЙЙ4

Автор: Даниела Стойнова, кор. на БНР във Варна 
Снимка: БГНЕС
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На Св. (в. Кирил и Методий в изворската черква бе отбелязан Денят на българската просвета и култура

Да пазим завета на светите братя
3 ??редна година КИЦ „Босилеград", основното училище и общината отпразнуваха 

на май в изворската черква "Света Троица" Деня на българската просвета и култу- 
?р г1^?Же~ТВОТ^ПРИСЪСТВаха УчениЧи от първи до четвърти клас, които изцяло^ 

МаИЧИН български език, ученици от горните класове, студенти от Софий- 
спгилота Рситет, представители на Столична община София, жители на Извор и 
НИНИ" и*дрг представители на ВМРО, на националното движение "Западни покрай-

Сутрипта преди меропри- история. Той припомни, че Иван Николов, председател 
ягието босилеградските све- точно преди 160 години, през на КИЦ "Босилеград", и кме-

р°ра” Стоянов и 1851 г. на този ден в Пловдив тът Владимир Захариев. Ни- 
Михаило Станчев отслужиха българите започнали да отбе- 
света литургия по колов между другото изтък- 

повод лязват празника на светите на, че ние, българите, сме 
братя. Обръщайки се към де- уникални по много неща и по 

В рамките на културната цата, той ги призова да пазят това, 
програма църковният хор своя род и своя език, понеже 
"Юлангело" от София изпъл-

празника.
че единствени в света

имаме празник на писменос-
само по този начин той ще тта и на културата. "Идеята 

ни редица църковни песни, а пребъде. "Властта и богат- да честваме 24 май и отново 
учениците декламираха сти- ството са тленни, но духът да го върнем в нашите учили- 
хотворения, посветени на све- оцелява и толкова векове ние ща е част от идеята ни за ду
тите братя Кирил и Методий. го пазим. Това бе заветът 11а ховно и културно възражда-

Слово за славянските прос- светите братя и вие го помне- 
ветители изнесе професор Ге- те", каза професорът, 
орги Николов, преподавател Поздравителни слова по ^4 ,

палата година ни предостави
за възобновяването ма този
храм, 10 хиляди евро ще вло-по средновековна българска повод изнесохапразника

и Министерството ма кул-жи
турата на Република Сърбия,
а определени средства ще
подсигури и общината. На
дявам се много скоро да се за
почне с работите и догодина
празника да честваме във въ
зобновения Божи храм и с
много повече хора", подчерта
кметът.

И тази година КИЦ връчи
благодарствени грамоти на

^ V <>- ■. / '1 ученици и учители от основ
ното училище за особенине. Горди сме с това, понеже само по този начинче сме постижения в опазването ипоследователи на Кирил и можем да вървим напред. развитието на българскатаМетодий и сме част от една "Благодарим на всички, кои- култура в Западните покрай-; велика култура", подчерта то са дали принос днешния нини. В края на програмата‘Л той. В речта си кметът Заха-

риев изтъкна, че с отбелязва- тваме тук, в изворската цър- 
<Цд нето на този празник ние по- ква. Мило ми е, че мога да ви 
Зад казваме, че зачитаме нашите осведомя, че освен 15-те хиля- 
ь корени и нашата история, ди евро, които България ми-

празник традиционно да чес- църковният хор "Юлангело"
изпълни няколко български
възрожденски песни.

ПУ1.Р.

Нов проект на “Оптимист” ители
Земеделски парцели 

за пай-беднише посетиха панаира 6 Нови Сад
В рамките на програмата "Прогрес - Европейско пар

тньорство с общините" гражданското сдружение Опти
мист" от Босилеград със съдействието на общината реали
зира проект под название "Градинари . В рамките на про
екта най-бедните семейства временно получават^ зе“елел 
ски парцели, които могат да обработват безвъзмездно. Фи
нансовите средства за реализацията на проекта осиОфяват 
Европейският съюз и правителството на Швейцария пое-

Кирил Кирилов из™, 
ва че целта на проекта е на социално най-застрашените се
мейства преди всичко от ромски произход, да се създаде 
възможност да обработват земеделски парцели и да про
извеждат различни видове зеленчуци за собствени нужди, 

У начин ще си облекчат трудното материално

По думите на Раде Алек- 
пански производители от Бо- нов, а радушно я подкрепиха сандров, агроикономист и 

сел- кметът на общината Влади- член на Общинския съвет, бо-
селскостопан-

На 19 май 42-ма селскосто- на село Извор Горян Мила-

силеградско посетиха
скостопанския панаир в Нови мир Захариев и Общинският силеградските 
Сад, който се състоя от 14 до съвет, които подсигуриха без- ски производители са имали 
21 май. Инициативата за пъ- платен превоз с общински ав- възможността да се запознаят 
туването бе дадена от кмета тобус. с най-новите постижения в

тази област.
- На панаира имаше да се 

види много - от породисти 
домашни животни, механи
зация, препарати и семена до 
финални продукти със запа
зени марки, сподели Алек
сандров. Той оцени, че посе
щението е било от изключи
телна полза за селскостопан-

като по този
П°Проектът ще продължи 9 месеца, а в него са включени 
около двадесетина домакинства от Раичиловци. На тях 
временно са им дадени земеделски площи, които безвъз
мездно предоставили предимно преселници от Раичилов
ци в Македония.

Освен Славчо Владимиров, координатор на програмата 
"Прогрес" за Босилеградска община, в реализацията на 
проекта активно се е включил и кметът Владимир Захари
ев. Двамата със собствените си трактори и машини са изо
рали и подготвили парцелите за сеитба. П.Л.Р.

Ш
', г ■е. Д ските производители.

1 В майския панаир в Нови 
Е Сад участваха над 1500 изло
ка жители, от които 30 на сто са 
т, от чужбина. Те представиха 
I продукти от над 60 страни.■ ■

ВуД.Б...
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Проектът ..Моя™ декан 6 моята къвда“ се реалшщаДПаЦЩ)- от %() МвМра

Купени медицински съоръжения я„
3а около 550 хиляди динара * Най-големият потенциал на общината ни винаги са 

били талантливите и образовани хора, каза зам.-кме- 
тът д-р Васил Велчев.

Тримата студенти в Архитектурния факултет в Нови 
Сад неотдавна представиха в Димитровград уникалното си 
и атрактивно произведение - пейка с дължина 10 метра, из
работена от дърво. Пейката бе представена в местната гале
рия, където се събраха голям брой посетители. Бъдещите 
архитекти са Деян Митов от Димитровград, Кръста Радо- 
ванович от Бръчко и Йелена Чобанович от Нови Сад.

Пейката е изготвена с подкрепата на Община Димит
ровград, в резултат на кое
то студентите ще я подарят 
на гражданите на Димит
ровградско. Преди оконча
телното дарение тя като ек
спонат ще бъде представе
на в Белград, Ниш и Нови 
Сад.

* В рамктие на проекта досега са прегледани 240 стари хора от около 300 регистирани
Кооолинатооът на проек- митров досега са прегладали Бурела и Дсрекула. 

та Моят ликар ! моята кь- 240 от общо около 300 регис- Освен лекарския екип в 
ща" Деян Милев сподели, че трирани стари хора над рамките на проекта старите 
от 1,1 милина динара, колко- 65-годишна възраст в посоче- хора в Забърдиеи Висок^по 
то пари са получени за реа- ните райони. След преглеж- сещава и една геронтодома 
лизирането му от ДИЛС,Рдо- дането на всички пациенти киия за .Стойност 25(?хи- 
сега са изразходвани около ще последват повторни прег- I

ческкГсГоръженшГза оборуд- Носител на проекта „Моят нистерството по труда и со- | 
ване на екипа, който обикаля лекар в моята къща" е Здрав- циалната политика^ 
селата в Забърдие и Висок и пият дом в Димитровград а Нека д< р '
преглежда хора на над 65-го- партньори в реализирането Здравният дом в Дими Р 
дишна възраст без оглед дали му са Община Димитровград град е едно от тс ДРс 
имат здравна осигуровка. Ку- и местната неправителствена ведомства в Сърбия, па които 
пени са ЕКГ с подвижни аксе- организация „Хендикеп". Министерството на здравео- 
соари, лаптоп, апарат за из- Проектът ще се реализира пазването е отпуснало сред- 
мерване на глюкоза, инхала- до 1 февруари следващата го- ства за реализране на подо 
тор и други съоръжения. дина, но има големи изгледи ни проекти в рамките на

Милев сподели, че екипът да продължи и по-нататък с ДИЛС, който подразбира 
в състав д-р Ненад Лилов, ме- организиране на лекарски оказване на подобрени услу- 
дицинската сестра Мария прегледи по домовете на ста- ги в здравната сфера на мес- 
Савова и медицинският тех- рите хора в южните части на 
ник и шофьор Далибор Ди- Димитровградска община - в

Студентите приветства и 
им благодари за подаръка 
зам.-кметът на общината 
д-р Васил Велчев, който в 
речта си повтори старата 
истина, според която 
най-големите потенциали 
на общината винаги са би
ли талантливите и образо
вани млади хора, един от 
които е и бъдещият архи
тект Деян Митов.

Къде ще бъде поставена 
пейката, поредният отли- \ 
чителен белег на града, ос-

тно ниво.

Резил 6 Радейнат
От красива 

местност -
е

тава да се види.
Б.Д.

■'Мг*®*
; ) I

сметище! ■Инициативи на ДПБ• .
V

: ^ * Лошите навици, хората да не си чистят боклу- т-г ГГ ______ .ТТТ/ГГ,
ците след пикник в природата, се повтарят всяка ) | Д ООЪрН.“ 15х1ИМ.с1х1ИС
година. ' 1

Иван Димитров се обърна към журналис- рат хора на празник, но апелира към тях пре- ВЪЗООНОВЯ61У1Т/1Т6
тите за да им съобщи следната лоша новина: ди да си тръгнат да си съберат боклука. Спо-
всяка година по време на празнуванията на деля, че лошата практика се повтаря всяка го- тдо-ГГЩНИТТМ ТТЗ 0Н0Г)ГИЯ 
международния празник на труда Първи май дина и че вече му е писнало да чисти след тях. или пи
и християнския празник Гергьовден хората, Местността почти се е превърнала в смети- Съветниците от Демокра- бави, че общината и републи- 
които се събират на любимото им място за ще и не може да се окоси заради боклуците. тическата парТия на българи- ката като цяло притежават 
пикник, оставят след себе си купища боклу- Стопанинът казва, че не се е обръщал към те /др[Б) ще задвижат иници- значителни потенциали на 
ци. Местността се казва Въртоп, а Димитров е инспекциите. Надява се контактът му с жур атмва за изгохвяне на проек- възобновяеми източници на
един от съсобствениците й. Той казва и това, налистите да бъде достатъчен несъвестните тна ДОКуМентаЦия от облас- енергия -
че несъвестни хора влизат в близката горичка да се посрамят, наблюдавайки „делата си, ^ на възобновяемите източ- енергия, геотермални
и секат дърва, с които палят огън на открито, които са оставили в прекрасното място вър- ници на енергия и енергий. рИ/ биомаси и хидропотен-
Димитров не е против във Въртоп да се съби- топ. ■ А- ната ефикасност в територия- циали.

та на Димитровградска об
щина, която би била предос- отбележим, че неотдавна в 
тавена на потенциалните ин- Крагуевац бе проведена 
веститори и съответните ре- фереция под название 
публикански министерства. „Инвестиционни проекти на 

Един от лидерите на ДПБ градовете в Сърбия от облас- 
Небойша Иванов пред вее- тта на възобновяемата енер- 
тника ни мотивира инициа- гия и енергийната ефикас- 
тивата със следните думи: ност", на която присъстваха 
„Голям брой общини и гра- представители на 23 общини 
дове в Сърбия вече имат из- и градове в Сърбия, които ве- 
готвени проекти, които са че имат подготвена докумен 
свързани с енергийната ефи- тация за 43 проекта от тази 
касност и използването на въ- област. Председателят 11 
зобновяемите източници на Управителния съвет на Це( 
енергия. Би било редно да я тралноевропейския форУм 3 
има и Димитровградска об- развитие (ЦЕДЕФ) Иованк 
щина. Проблематиката осо- Арсич Карушич на крнф 
бено е актуална в условията ренцията изтъкна, че обща 
на икономическата криза, ко- стойност на всички проект' 
гато всяко спестяване е от из- над 150 милиона евро и Д° 
ключително значение". ви, че проектите струват м

Иванов напомни, че прави- ду 70 хиляди и 90 милиона 
телството на Сърбия е про- ро. На конференцията пр^ 
възгласило 2011 г. за година светвали и представите'1 ^ 
на енергийната ефикасност и няколко банки, които го®”^,, 
че субсидира киловат-час ли за условията за креД 0. 
енергия, създадена от възоб- ране и финансиране на г 
новяеми източници. Той до- ектите.

Иван Димитров във Въртоп

вятър, соларна 
изво-

Във връзка с темата нека да

кон-Александър Басов ще пее на 

„Пирин фолк“ през септември
Кавалджията 

Александър Саша Басов ще 
се изяви в конкурса за певци, 
съпровождан от цариброд- 
ския оркестър, на 19-я фести
вал на авторска балканска 
музика с фолклорни елемен
ти „Пирин фолк", който ще 
се проведе в началото на сеп
тември т.г. в град Сандански.

Александър Басов, който 
на кастинга се представи с 
песента „Мила сестро, Стара 
планино", е член на цариб- 

в чийто

и певец

родския оркестър, _ -----
състав са и китаристите 
Александър Георгиев, Драго
люб Пейчев, Игор Иванов, 
Симеон Басов и Асен Луков, 

контрабасистът Баса

Александър Саша Васов (вторият вляво) с членовете на оркес
търа Драголюб Пейчев (вляво), Александър Георгиев и Асен Лу
ков (вдясно)

Б. Акакто и 
Алексов. Б.Д.
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В бълзарския зрад Шумен ОУ „Братство" в 

Звонци чества 151-ата 

си годишнина
Представени библиотеките от 

Лазаревац, Кралево и Димитровград С подбрана културна прог- работицата, неразвитото сел- 
рама Основното ' училище ско стопанство и инфраструк- 
„Братство" в Звонци мина- турата. Националният съвет 
лия петък отбеляза 151 годи- ще настоява да помогне кол- 
ни училищно дело в тези кра- ко позволяват правомощията 
ища. На тържеството присъс- му, каза той и оповести, че 
тваха народният представи- най-късно след един месец в 
тел и председател на Нацио- сградата на местната поща 
налния съвет 
на българско- П№ 
то малцинство Щ1 
Зоран Петров, 
замес- РИ
тник-кметът Ц® 
на Община Ба- !п 
бушница Са- Нй 
ша Станкович КЙ 
и гости от Ре- ■|| 
публика Бъл- Щ 
гария и от бъл- |Н 
гарското по- юЯ 
солство в Бел- НМ

Директорката на шуменската библиотека Красимира Александрова: „Посещение
то на колегите от Сърбия е само началото на едно добро сътрудничество, което би 
трябвало да доведе до съвместни проекти."

В рамките на отбелязване- на тема „Библиотеки без гра- ностите и резултатите на 
Деня на библиотекари- ница - опити в работата с де- „Поетичната работилница" 

те на ългария и Деня на Щу- цата" гостите от Сърбия към библиотеката „Детко 
менска община гости па Реги- представиха дейностите на Петров", както и за предава- 
налната библиотека „Сти- своите ведомства в работата с нето „Клинци и хлапета", ко

ето се излъчва по ТВ Цариб
род.

то на

шга
1§Ре .
ЩшЯ&Ш

Ж На представянето на посо
чените три библиотеки от 
Сърбия присъстваха 60-ина 
библиотекари от Шумен и 
околията. Те имаха възмож-

! у. Ш
№ 1Н;,т. ьТ 4

’■

>'М'' т,; Ц мост и сами да предадат опи- 
Я тите си от работата с децата. 
Н Милойе Радович и Елизабета 
Щ Георгиева, които освен с биб- 
Ш лиотечно дело се занимават и 

^ -'М 5 със списване на литературни
творби за деца, подготвиха за 
малчуганите в Шуменско ед- 
но интересно и необикновено 

0 НЯЙИ другаруваме с книгата, пред- 
ставяйки собствените си 

3 творби, както и творбите на 
[^^НшЯк|ВЯ| други сръбски колеги писате-

I вр^' ОКш
I &Я» 8МКград и косул- 

ството в Ниш.
Петров по

сочи, че хората^ ще бъде открит офис на НС.
в Звонски край имат сериоз- Станкович също подчерта 
ни проблеми, каквито са без- най-важните проблеми, кои

то в разговорите с видните 
гости изтъкнаха местните 
жители и каза, че една от 
приоритетните задачи е во
доснабдяването, т.е. изграж
дане на водопроводна мрежа 
от с. Берин извор до Звонци.

Ч. Благоевич

§§и

8? На 25 май годишнина отбе
ляза и ОУ в с. Срелъц. Офи
циално става дума за 168 го
дини учебно дело, но според 
някои сведения това учили
ще е едно от най-старите в 
пиротски край и е започнало 
работа точно преди 180 го
дини.

ли.

лиян Чилигиров в Шумен децата и младежите. Милица та „а Регионалната библиоте- 
бяха библиотекарите от Сър- Матиевич говори за „Фести- ка „Стилиян Чилигиров" 
бия Милица Матиевич от вала на хумора за деца", коя- Красимира Александрова, 
библиотеката „Димитрие Ту- то проява през септември се п^сещен^ето на колегите от 
цович от Лазаревац, Мило- организира в Лазаревац. Ми- Сърбия е сам0 началохо На 
ие Радович от библиотеката лоие Радович представи ра- едх,0 доб сътрудничество 
„Стефан Първовенчани" от ботилницата за деца „Къща- което би хрябвадо да довеДе 
Кралево и Елизабета Георги- та на всички къщи', която ра- до съвместни проекти 
ева от библиотеката „Детко боти в рамките на библиоте- 
Петров" от Димитровград.

В понеделник Бабушница сполетя буря
ката в Кралево, докато Елмза- 

В рамките на кръглата маса бета Георгиева говори за дей- Лужничани знаят 

какво са наводнения!
Б.Д.-Е. Г.

Театрално представление 
на млади
артисти-любители от 
Лесковац, Враня и 
Буяновац

Малко преди обед на 23 ледици, каквито жителите па 
май Бабушница и околията Лужнишко помият от близ- 
връхлетя истинска буря. В кото минало. Няма щети вър- 
продължение на четири часа ху имотите, селскостопански- 
валя силен дъжд и духаше вя- те площи и мостовете, пито е 
тър, така че улиците в по-дол- пострадал водоемът в Любе
ните части на града се пре- раджа, от който с питейна во- 
върнаха в потоци. да се снабдява Бабушница, а

По повода спешно бе сви- частично и град Ниш. 
кано и събрание на Общин
ския щаб за извънредни ситу- извънредни ситуации, „Ко- 
ации. В съобщението от засе- муналац" и Дирекцията за 
данието бе подчертано, че пътища постоянно следят об- 
силните порои за кратко вре- становката и са готови да реа- 
ме са наводнили няколко гират доколкото е необходи- 
улици и пазара, но за щастие мо. 
не е имало по-сериозни пос-

"Жертви на 

любовта" Бе посочено, че Щабът за

Миналия петък в голямата 
зала на Центъра за култура 
босилеградската публика 
имаше възможност да гледа 
театралното представление 
"Жертви на любовта". Тема 
на представлението, което из- 

млади артисти-люби- 
от Лесковац, Враня и Бу

яновац, е половото и репро
дуктивно здраве на ромите от Миналата седмица в голямата зала на шето музикално училище в същия град лар активно композира и оркестрира 
Южна Сърбия. Центъра за култура се представи дуетът и във Факултета по изкуства в Държав- музика за различни музикални форми,

Организатор и спонсор на "Скупи" на Иета Старова-Мехмети ния университет в Тетово. Ермал Мех- както и за съвременни оркестри, където
представлението е канцела- (флейта) и Ермал Мехмети (цигулка), мети освен като професионален цигу- успешно замества звука на електричес-
рията на неправителствената Босилеградската публика имаше из- ката китара със звука, извличан от кла-
организация "САКЕ - 1п1ег- ключителната възможност да чуе обра- сическа цигулка. Той завършва етному-
паНопа11ч1\УВ" в Сърбия, коя- ботени композиции по мотиви на ал- зикология в Института за фолклор в

песни. Скопие.

Ч.Б.

Концерт на албанска етно музика в Босилеграднесоха
тели

то се занимава с укрепване на бански народни 
капацитетите за самопомощ, Дуетът "Скупи е участвал

'сь*й™. и „.р.
тньорските организации Р ^ета Старова - Мехмети работи като 
Център Е8 от Белград, На- асистент ^ факултета по музикална 

роден парламент от Лес - агогика „ Университета "Кирил и 
вец и "Нексус и 1 енератор Меходий" в Скопие, преподава във Вис-

Гостуването им в босилеградския 
Център за култура е реализирано благо
дарение сътрудничеството на ведом
ството с Народното читалище "Зора" от 
Кюстендил.

Макар че входът за концерта бе свобо
ден, посещението бе относително слабо, 
с което за пореден път се показа, че бо- 
силеградчани имат слаб интерес за този 
вид изкуство.

в много

ВД.Б.В.Д.Б.от Враня.
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Успех на духовия оркестър 
към ОУ „Христо Ботев“__Босилеград

1Т1 Малките-велики 

шампиони
цуриентит

На 20 май приключиха която завършилите средно беше ангажиран и духов ор- 
учебните занятия за абитури- образование ученици заедно кесгьр от Владичин хан. 
ентите от босилеградската с преподавателите си отпраз- На 29 май (неделя) в хотел 
гимназия. По традиция на то- нуваха края на учебната годи- "Дукат" ще бъде организи- 

училищиия двор бе- на. Освен местни музиканти раи традиционниятабитури-
повод ентски бал, на който освен 

44-мата абитуриенти от таз
годишния випуск ще присъс
тват и 13-те ученици, завър
шили тригодишното си обу
чение в подведомствената па-

Духовият оркестър към димитровградското основно 
училище „Христо Ботев" спечели първо място на 12-я по
реден Републикански преглед на оркестрите от основни и 
музикални училища в Сърбия, който неотдавна се проведе 
в Белград. Това е петият пореден триумф на оркестъра ог 
Димитровград в тази проява.

В прегледа участваха 21 оркестри от Сърбия. Димитров
градските музиканти спечелиха 98 от възможните 100 точ- 

Те изпълниха композициите „Радецки марш", „Хава 
нагила", „Цигански мерак" и „Гергьовден".

Оркестърът се ръководи от предподавателя по музикал
но образование Александър Ранчев. Б. Д.

зи ден в
ше организирана веселба, на специално по този

ки.ралелка на електротехничес
кото училище от Враня, кои- 

I . то с учебните занятия ще 
Й8 приключат днес.

Следващата седмица аби
туриентите ще полагат зре- 

I лостен изпит, в рамките на 
който ще решават тестове по 

I* сръбски език и по един от 
I трите предложени предмета 
I - математика, английски език 

и руски език, а след това ще 
м защитават свободно избрани- 
Ш те теми по определени пред- 

мети. П.Л.Р.

В центъра на Димитровград миналия петък

Абитуриентите танцуваха С Европа От мероприятието „Седмица
и А и А на здравето на устата и зъбите“За трета поредна година абитуриентите от лепът" от Йохан Щраус в центъра на града 

ката гимназия „Св. св. Кирил наблюдаваха стотици граждани.
Учениците се подготвяха за танца в про-

димитровградс
и Методий" и „малките абитуриенти" (уче
ниците завършили осми клас) от основното дължение на два месеца. Организатори на 
училище „Христо Ботев" участваха в мероп- проявата бяха Община Димитровград и Кан- 
риятието „Танц с Европа - абитуриентски па- целарията за млади, 
рад 2011". Няколкоминутният им танц под
акомпанимента на известната оперета "При- ни в Европа едновременно.

Диплом за първолака Матия Илиев
Ученикът в първи клас на ята на югоизточните региони 

Основното училище „Христо на Сърбия.
Мероприятието се проведе в няколко стра- Ботев" в Димитровград Ма- _ Зъболекарката

тия Илиев спечели диплом за Йовичич, която работи в сто- 
изобразителната си творба от матологическия кабинет в ОУ 
националното мероприятие „Христо Ботев", оцени твор- 

ЙЮЧ „Седмица на здравето на ус- бата на първокласника Илиев 
|г| ;] тата и зъбите", носител на ко- като твърде съдържателна и 

ято е Министарството на добави, че в нея са отразени 
здравеопазването на Сърбия, всички послания, които зъбо- 

Признанието му бе връче- лекарите по принцип отпра
но в Здравния дом в Ниш, къ- вят към децата по отношение 

ЛЯ «у дето се проведе финалът на на здравето на зъбите им. 
мероприятието за територи-

Милена
Б.Д.

Еднодневно 

обучение 

за гимназисти 

вЗабърдие Б.Д.

Гимназията „Св. св. Кирил и Методий" и 
Народната библиотека „Детко Петров" неот
давна организираха екскурзия в района на 
Забърдие за 40-ина ученици, членове на архе- ■ 
ологическо-етнографския, исторически и ге- щ 
ографски кръжоци. Младежите обиколиха 
тамошните черкви „Света Петка", „Св. Ки- 
рик и Юлита", „Свето Възнесение", Етно-къ- 
щата „Беков", Петърлашката пещера, Краве
фермата „Цветков" и други места.

Екскурзията е предвидена с Акционната 
програма на училището. С учениците пъту
ваха и завеждащите трите кръжока гимнази
ални учители Асен Коцев, д-р Младен Влади-

Представена монографията 

за димитровградската библиотека
В хола на Народната биб- зентите проф. Мария Младе- 

лиотека „Детко Петров" сно- нова от Университета по биб- 
миров, Злата Кирова и Ликица Гюрова, както Щи бе представена моногра- лиотекознание и информа- 
и ръководителката на Музейната сбирка към фията „111 години на книгата ционни технологии от София 
библиотеката „Детко Петров" Весна Николо- ' Библиотеката в Димитров- и проф. д-р Гордана Стокич 
ва, която от години предава на гимазистите град 1898-2009", чийто автор е Симончич от катедрата по 
знания от областта на археологията и етног- библиотечният специалист библиотекознание във Фило-

Елизабета Георгиева. логическия факултет в Бел-
За книгата говориха рецен- град.

Учениците край Петърлашката пещера

рафията. Б.Д.
Б. Д.

Нови книгиI
‘ МАРИН МЛАДЕНОВ ' дд
......

дава напътствия на читатели
те, нито пояснения. Всеки 
трябва сам да се справя при 
четенето на неговите рома
ни. В неговите произведения

Марин Младенов написа но книгата е ключ за четенето робно и по такъв начин няма главен герой, няма диа- 
книга под заглавие на прозата на Радован Бели Авторът смело анализира лог' обобщения, главите не 
„БЕЛОТАТА НА БЯЛОТО", в Маркович, този „чуден и чу- творчеството му, което не се са подредени хронолигично, 
която анализира прозата на десен автор" както го нарича разгадава лесно. няма фабула. В произведени-
Радован Бели Маркович от Марин Младенов след из- Радован Бели Маркович ята на РаД°ван Бели Марко- 
гледна точка на стиловата следване на делото му. Радо- рисува Валево, но и показва вич има много неща, които 
критика, тропологията и, ван Бели Маркович зае важ- как светът се вижда оттам смущават традиционния и 

метафоричната но место в сърбската литера- Действията в неговите про- неупорит читател. Младенов 
многозначимост, като основ- тура и е приет като силен пи- изведения се движат еднов- се е хванал със задачата Да 
ни компоненти на всяко ли- сател с необикновен стил, ременно в повече насоки, де- помогне на обикновения чи- 
тературно произведение, малко труден за четене, но финициите за традицион- та™/ но и на литературните 
Едно такова изследване изис- досега неговото творчество ния роман при него не важат теоретици и критици, за А 
ква много време и упоритост, не е изследвано толкова под- Радован Бели Маркович не тълкуват по-лесно «белот*

та" на Бели Маркович. М-»-

Марин Младенов за творчеството на Р.Б. Маркович3
;. ■ • ‘ ,■ ••■■■ ■ • ■

БЕЛИНА БЕЛОГА
Стилистичко-трополошки огледи о прози 

Р. Б. МарковиНа

особено,

ГРАДСКА 6ИБЛИОТ6КА ЛАЖОНА11
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Записка

Един майски ден в Доганица
чак от Хърватска. Зарадва ме 
присъствието на толкова 
много хора. Но въпреки че 
бях впечатлен от веселото

Аоганиюка прелест Ж"' • ;!Ц\ч1шгл:-грм НИИ; |

' 8 Ш
настроение на всички при
състващи, бях и разочарован 
от факта, че Доганица ле- 
ка-полека замира, понеже в 
селото днес живеят едвам 
тридесетина старчески се
мейства. Обаче душата и сър
цето ми се натъжиха още по
вече, когато забелязах унищо
жените боровинкови храсти в 
планината. Някои неприяте
ли на природата са унищо
жили и опустошили тази ес
тествена „плантация" и съ
щевременно са отнели въз
можността на хората да си из
карат пари от продажбата на 
вкусния и здрав планински 
плод. Като се има предвид 
днешното трудно икономи
ческо положение на населе
нието в нашия край, с унищо
жаването на боровинките се 
нанася сериозен удар на до
машните бюджети на много 
хора, за които беритбата и 
продажбата на тези ценни

•5*И
*

- ■
у

■ <
'А Щц\ Г V

■ш
А шж.

I? А

След 30 години заедно с квата "Свети Марко", която
група приятели тръгнах за бе възобновена преди 
Доганица на селската служба ко години. Впечатляващ е из- 
на Марковден. Въпреки че гледът на възобновения храм, 
времето беше студено и из- настанил се под върховете на 
глеждаше като че ли е октом- планините Бела вода и Цър- 
ври, а не май, по пътя се лю- ноок.
бувах на прекрасната приро- На службата имах удовол- 
да и си връщах спомените за ствието да се срещна с мнози- 
времето, когато на този ден в на стари приятели, пресел- 
селото имаше събор. Пътят е ници от нашия край в Маке- 
ремонтиран и с джипката допия и във вътрешността на 
бързо пристигнахме до чер- Сърбия, а някои бяха дошли

■ -.
някол- *

Тридесет ученици от Основ- ново, където разгледаха кре- 
ното училище "Георги Димит- постта Царевец, 
ров" през изтеклия уикенд 
участваха в Международния седател на Сдружението на 
карнавал на хумора и сатирата частните предприемачи от Бо- 
в Габрово. Освен в централно- силеград, която беше и ръко- 
то карнавално шествие, боси- водител на групата, подчерта, 
леградските ученици участва- че участието на децата в Меж- 
ха и в Детския миникарнавал, в дународния карнавал в Габро- 
рамките на който изнесоха во финансово са подкрепили 
културна програма от модер- Министерството на културата 
ни танци и стихотворения, на Република Сърбия, Д 
Групата посети и известния жавната агенция за българите 
Дом на хумора и сатирата в 
Габрово, своеобразния архи
тектурен резерват - село Бо-

Невенка Костадинова, пред-

горски плодове представлява 
един от сигурните начини за
каква-такава печалба. Всичко ър-
това ми наруши позитивното

в чужбина и Община Габро 
Нека да добавим, че това е

настроение и надеждата, че во.
за Доганица и въобще за Бо-

трета поредна година, в 
Сдружението на частните

коятосилеградско все пак същес-
женци, и други културни и ис
торически забележителност предприемачи организира по- 
в града. На връщане ученици- се щение на босилеградски уче
те се отбиха и до Велико Тър- ници в Габрово.

твува някаква перспектива.

Драган Иванов от с. Долно 
Тлъмино П.Л.Р.

В белградската община Вождобаи,

Дни на българската култура
„Дни на българската култу- тия, посветени на културното брой творци и културно-ху 

ра" във Вождовац неотдавна творчество на други народи, с жествени дружества от С 
тържествено откриха послани- първичната цел подооряване бия и България, 
кът на Република България в на отношенията между тях и 
Сърбия Георги Димитров и сръбския народ, 
кметът на тази белградска об
щина д-р Драган Вуканич.

до-
ър-

Организирана бе изложба 
на 20-ина художници от Ди- 

В рамките на програмата митровградско. Подбора на 
бяха представени много бъл- картините направиха хора от 

Община Вождовац по тра- гарски и сръбски традицион- галерията „Методи Петров".Църквс/я/с/ "Св. Марко

Юбилей, закичен с образование на майчин език
творби на гимназисти, рисувани на тема „120 годи
ни на училището".

По повод годишнината на ведомството дирек
торката Снежана Симеонова сподели, че се гордее 
с екипа, с който работи. Тя подчерта, че този екип 
след дълго време е успял да възстанови образова
нието на майчин език. „Това е знак, че уважаваме 
себе си и щом уважаваме себе си, сме научили да 
уважаваме и другите, а и другите ще уважават 
нас", добави тя.

Тържеството продължи в хотел „Сакс-Балкан". 
От ведомството оповестиха още прояви, с които 

сло- ще ознаменуват значителната годишнина.

Тържествена програма по случай _120 години на 
гимназията „Св. св. Кирил и Методий бе изнесена 
миналия петък в големия салон на Центъра за кул
тура в Димитровград. Прожектиран ое доку 
лен репортаж за това учебно заведение, продук
ция на РТ Цариброд, след което програмата про
дължи с подбрани хорови, танцови, драматични и 
други изпълнения на гимназисти, за подготвянето !ЩЦ 
на които им помогнаха преподавателите.

Във фоайето на Центъра за култура бе открита 
изложба на стари фотографии под название По
долината на река ^^“.^„^презкоито проти- Звонския край, Бабушнишко. Особен акценте 
родните красоти ™ пред ^ Р ^ та от се. жеи върху някогашната теснолинейка и влакчето 

Димитровградска община, „Кира", както и върху мината на антра- 
Власи в Пиротско и селата в цит в с. Ракита. Особени заслуги за орга- 

г низирането на изложбата носи гимнази-
по биология Слободан

V <мента-
\7ч

411 :••
1 РР,: 1

ча реката, както и 
лата в южната част на
включително и село

алният учител 
Цветков.

Едновременно с тази, малка изложба 
на авторски фотографии във фоайето 
организира и гимназиалният учител по 
сръбски език и литература Ратко Став- 
ров. Посетителите имаха възможност да 

изложба на изобразителниразгледат и
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Първенството на Нишка футболна зона
26 кръв27 кръз

Суботинац: Моравица - Балкански 1:2 (0:0)Балкански - Йединство 10:0!
Важана победаДимитровград, 21 май 2011 потръгна настървено, в резул- попадение бе дело па 

г. СЦ „Парк", зрители - около тат на което вече в 18 минута мия Бане Гюров - стрелбата
400. Рефер - Ясмина Стояио- резултатът беше педостижим му от 30-ина метра влезе в 1Я опц
вич от Ниш (7). Голмайстори: -4:0. мрежата под самата напреч- Субогинац, 18 май ДШ Геот иев?
Л. Джунич в 5 и 70, Б. Иванов През втората част на игра- на греда. г. Игрището на Мора Ц, ' м г Р '
в 8, 16, 61 и 71, Нацков в 18, та треньорът на Балкански В следващия кръг димит- зрители - около 300. I ефер Петров /, т. 1еоргиев 7,
Османович в 48, Соколов в 74 Небойша Рангелов даде шанс ровградчани гостуват на Вуч- - Александър Джорджевич Попович / (Д. Иванов 7),
и Гюров в 88 минута. на още двама твърде млади йе. Мачът ще се играе в неде- 0т Лесковац (7). Голмай- Нацков 7.5, Савич 7, Л.

Балкански: Петрович -, Пе- футболисти. Постигнати бя- ля на 29 май от 17 часа. стори: Велкович в 80 мин. Джунич 7 (Соколов -),
шев 7 (Костов 7), Соколов 7.5, ха още 6 гола. Най-красивото Д. С. от дузпа за Моравица, а Алексов 7 и Османович 7
Л. Джунич 7.5, М. Джунич 7.5, ---------------------------------------------------------------------------------—— Османович в 60 и Б. Иванов (Б. Иванов 7).
Попович 7.5, Нацков 7.5, По- Таблицата след 27 кръв_______________________ В 78 минута за Балкански.
7.5В(Д. Иванов"),'* Османович_______________"о6- Рт- мл-ра-и. точки Жъл™ картони: Стани- саидър Нацков.
7.5 (Бошкович 7). 1. Балкански (-1) 27 19 2 6 67:31 58 ШИЧ, Милеикович И Рис-

Единство: Шкърбич 5, Ми
леикович 5, Младенович 5,
Павлович 5, Н. Станкович 5,
Петрович 5, Стаменкович 5,
М. Станкович 6, Стефанович 
5, Цветаиович 5 и Стоянович

опит-

Балкански: Петрович 7,

Играч на срещата: Алек-

Балкаиски се завърна от 
тич от Моравица, Савич, горещото гостуване с три 
М. Георгиев, В. Георгиев и точки, които са твърде 
Петров от Балкански. Чер- важни в борбата му за пър- 
вен картон - Стаиишич от вото място. Мачът бе нер- 
Моравица в 64 минута.

Моравица: Велкович 7.5, отбора. През втората част 
Мияилович 6, Бабич 7, димитровградчани заигра- 
Спалевич 7, Белич 7, Стева- ха по-добре и отбелязаха 
нович 6, Милеикович 6, два гола, което бе доста- 
Гистич 6, Котич 6.5, Ивко- тъчно за победата, 
вич - (Петкович 6) и Стани- 
шич 7.

43:19____53
34:23 49

427 15 82. Замлашщ
27 15 4 83. Моравица

57:23 4827 14 6 74. Пуковац
51:23 45813 65. Моравац Ориоп 27

12 39:39 45 вен и напрегнат и за двата27 15 06. Слога
11 47:37 4427 14 27. Пуста река

5. 12 55:45 4327 14 18. Морава
Играч на срещата: Бане Гю

ров.
В „Парк" зрителите видяха 

игра между котка и мишка. 
Гостите, които в Димитров
град допътуваха с 11 играчи, 
получиха 10 попадения, но 
можеше да получат поне още 
толкова. Смесеният състав на 
Балкански от самия старт

12 46:42 399. Ропотово 27 12 3
11 44:34 3810. Злочудопо 27 11 5
11 32:36 3811. Мрамор 27 11 5
13 32:39 3812. Вучйе 27 12 2 АС.

13. БСК 13 35:45 3427 10 4
14. Радан 15 30:42 2827 8 4
15. Младост 20 46:79 1727 5 2
16. Единство (-1) 27 25 15:116 10 2 Единство - Младост 5:5

Ефикасна игра 

на "опашкарите
Младост - Вучйе 2:3

:ГГВсеки гост грабва три 

точки от „Пескара"
Бошняце, 18.05.2011 г., кович, Стаменкович, Пав- 

стадион ФК Единство, зри- лович, Стоилкович, Стоя- 
тели - около 50. Главен съ- нович и Митич.

Младост: Михалов, За-дия - Марко Савич от Бла-
Босилеград, 22.05.2011 г., Футболистите на Вучйе из- дателят на гостите Коцич се це. Голмайстори: Стоилко- рев, Стойков, Васев, Воино- 

стадион "Пескара", зрители - мъкнаха ценна победа в Боси- възползва от едно центрира- вич в 11 и 37, Стаменкович вич, Величкович, Зарков,
около 200. Главен съдия - Ми- леград, понеже трите точки не в наказателното поле на в 50, Митич в 55 и Станко- Василков, Спасич, Димит-
лош Петрович от Алексинац. от този двубой са им от из- домакините и увеличи пред- Вич в 69 мин. за Единство, а ров и Динов.
Голмайстори: Спасич в 19 и ключително значение в бор- мината на своя отбор на 3:1. Стойков в 13 Зарков в 25
Стойков в 76 мин. за Младост, бата за оцеляване в Нишка Крайния резултат- 2:3 в пол- Величкович в 47 и Спасич в за двата отбора, които след
Джокич в 3, Стаменкович в 21 футболна зона. Босилеград- за на Вучйе, оформи Стефан „ ...
и Коцич в 54 мин. за Вучйе. чани мм улесниха работата, Стойков в 76 минута с изклю- ^9 и 77 мин. за Младост, края на този сезот щ _
Червен картон: Глигоров в 31 понеже в 31 минута защитни- чителен изстрел от пряк сво- Жълти картони: Митич пуснат НФЗ, малоороиш-

кът Йордан Глигоров беше боден удар. (Единство) и Михалов, та публика видя 10 краси-
Младост: Михалов (Гаше- отстранен от терена заради * В останалите срещи от 26 Стойков, Василков и Ди- ви гола. И двата отбора иг-

вич), Зарев, Глигоров, Б. Вой- нарочна игра с ръка пред на- кръг са постигнати следните митров (Младост). раха отворено и накрая
нович, Н. Воинович, Величко- казателното си поле. резултати: Моравица - Пуко- Единство: Настич (Сте- справедливо си разделиха
вич, Зарков, А. Динов (В. Вла- Гостите откриха резултата вац 2:0; Мрамор - Слога 3:0; фанович), Костич (Н. Стан- 
димиров), Спасич, Л. Динов след точния изстрел на Джо- Ропотово-БСК 1:2, Моравац- кович) Цветкович Милен- 
(Б. Чипев) и Стойков. кич от пряк свободен удар. Запланяц 1:0, Радан - Морава ' '

Вучйе: Стоянович, Нико- Никола Спасич изравни след 2:3 и Пуста река - Злочудово
лич, Н. Петрович, Милоше- една добре организирана ата- 1:1.
вич, Вукович, Джорджевич, ка, а само 2 минути по-късно В следващия кръг на 28 май
Коцич, Джокич, М. Петро- гостите отбелязаха и втори (събота от 17 ч.) "зелените"
вич, Стаменкович и Костич гол, чийто автор беше Ста- гостуват на Слога в Лесковац.
(Урошевич).

В беззначителния мач и

мин.

по една точка.
ПА.Р-

кович, Милкович, М. Стан-

Спортен риболов

Карп петнадесетименкович. В 54 минута напа- ПУ1.Р.

Неотдавна в Кладово се 
сьстеза-Успех на малките 

футболисти____
ПОЛ - 15 кръз проведе въдичарско 

ние под название „Кугга иа 
Кладово", което бе квалиф11 
кационно за Световната куп<1_

_ .. „ . Участваха общо 20 отбора0
Петровац, 22 май 2011 г. Игрището на Играч на мача: Б. Георгиев. Сърбия с 80 състезатели. А"'

Падеж, зрители около 50, рефер-Нико- В 15-ия кръг от първенството на ПОД митровградският отбор 1,0
ла Кръсгич от Пирот (7). Голмайстор: Б. Желюша стигна до първата си победа в спортен риболов Карп се I»'
Георгиев в 63 минута. Жълт картон: гости през този сезон. Макар и с десет реДи на 15-о място, като нз-
Манчич от Падеж футболисти, желюшани се наложиха мали шансовете си да се к/'а'

Падеж: Стоич 6.5, Иованович 6, Мило- над домакините с минималното 1:0. сира на световното, 
шевич 6, Младенович 7, М. Савич 6, Имаха шансове за още голове, но не ги В индивидуална конкуРе"' 
Манчич6,Цветкович6,Пейчич6,Н.Са- реализираха. ция димить' Димитри*»6*
вич 7, Джунич 6 и Ранчич 6. В следващия кръг Желюша е домакин 24-и Синиша Станков"

Желюша: Рангелов 7.5, Душков 7, Ве- на Слобода от Расница. Мачът ще се иг- 32-и а Милован Стоян015
личков 7, Н. Георгиев 7.5, Димитров 7.5, рае в „Парк" в неделя от 17 часа. Чй-м'
Йосифов 7, Наков 7.5, Велков 7, М. Ива
нов 7.5 и Б. Георгиев 8.

Падеж - Желюша 0:1Първи в ОЛП
Отборът ма Балкански, съставен от 

деца старша възраст, спечели първо 
място в Окръжната лига Пирот, след 
като в последните два кръга от първен- 

завоюва две убедителни победи 
- срещу Йединство от Бела паланка 
(3:1) и Йединство от Пирот (11:0).

Младежкият сьстав на Балкански в 
плейофите на първенството загуби ка
то домакин от съответния състав на бе- 
лопаланското Йединство с 0 : 2.

ството

А-С-Д. с. А с.
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приятелиЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ИЗКУСТВО Босилеградчанинът 
Никола Савов и 
немският овчар Ароп саГ "ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙп
неразделими приятели. 
Щом Савов потегли
някъде с
мотокултиватора, Арон 
веднага скача в 
ремаркето и придружава 
стопанина си.
ПА.?.

ШИРОКА ЛЪКА 2011
15 - 28 август

МЕЖДУНАРОДНИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ:
ОПЕРНО ПЕЕНЕ (5-20.08) КАЛУДИ КАЛУДОВ (БЪЛГАРИЯ) 
УНИВЕРСАЛНО ПЕЕНЕ (18-26.08) НАТАША МИРКОВИЧ - ДЕ РО (АВСТРИЯ) 
ОПЕРНО ПЕЕНЕ (18-26.08) ЛИЛИЯ ИЛИЕВА (БЪЛГАРИЯ|
ПИАНО

Продавам ремарке за 
мотокултиватор 506 \ 

на изгодна цена.Малка обява(17-27.08) ТАТЯНА ЛЕВИТИНА (РУСИЯ)
ЦИГУЛКА (15-19.08) МИЧО ДИМИТРОВ (ХОЛАНДИЯ)

ВИОЛОНЧЕЛО И КАМЕРНИ АНСАМБЛИ (18-26.08) ГЕОРГ БАИЧ (АВСТРИЯ)
КИТАРА И КИТАРНИ АНСАМБЛИ (20-26.08) СТЕЛА МИТЕВА-ДИНКОВА (БЪЛГАРИЯ) 
ТВОРЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КЛАС (15-23.08) ЕВГЕНИЯ ТАГАРЕВА (БЪЛГАРИЯ) 
ТВОРЧЕСКИ КЛАС ПО ЖИВОПИС (18-26.08) ИВАН АРАБАДЖИЕВ (БЪЛГАРИЯ) 
ДЪРВОРЕЗБА И ИНТЕРИОР (19-26.08) РУМЕН ЦВЕТКОВ (БЪЛГАРИЯ)

- ■ '■* 1
■ .

На 28 май 2011 година се навършват.ШЕСТ, 
МЕСЕЦА от смъртта па пашата мила -

Тъжен помен /•

КАБА И ДЖУРА ГАЙДА (15-21.08) КОСТАДИН АТАНАСОВ, НФА “ФИЛИП КУТЕВ” 
НАРОДНИ АНСАМБЛИ И НАРОДЕН ОРКЕСТЪР( 15-19.08)

СТОЯН ПАУРОВ, АМТИИ - ПЛОВДИВ 
ПЕЙО ПЕЕВ, ОРКЕСТЪР ЗА НАРОДНА МУЗИКА (БНР) 

АКОРДЕОН И ИМПРОВИЗАЦИЯ (16-21.08) ПЕТЪР РАЛЧЕВ 
НАРОДНО ПЕЕНЕ (15-21.08) БИНКА ДОБРЕВА
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ (15-23.08) ВАСКА ХРИСТОВА, НУФИ ШИРОКА ЛЪКА

РУСА СИМОВАЛАЗАРОВИЧ 
(1925 - 2010) 
от с. Плоча

Панихидата ще отслужим ма 28 май (събота) от 12.4, на 
гробището в село Плоча. Каним роднини, близки и прия
тели да ни придружат.

Винаги в сърцата си ще пазим спомените за твоите доб
рини. С много обич и признателност свеждаме глави пред 
светлата ти памет.

Почивай в мир!
Опечалени: братът Любен, племенниците Драган и Владимир 

със семействата си и многобройните роднини и приятели

■А,);,

ЛЕТЕН ЛАГЕР ПО ИЗКУСТВАТА
(ПИАНО, КИТАРА, ЛИТЕРАТУРА, ЖИВОПИС, ДЪРВОРЕЗБА, НАРОДНО ПЕЕНЕ, ТАНЦИ, ИНСТРУМЕНТИ)

стциАЖн гост на АЩвнит - теодоси0 сбасов
Под патронажа на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РППУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОРИ: ФОНДАЦИЯ “ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ", ОБЩИНА СМОЛЯН, НУФИ ШИРОКА ЛЪКА

1 ч уЗаписване в Академията през уебсайт: мчлпч.акас1ет1а-0[1е).сот

За коитякт и информация: о{’ап!а1паогГс1Й|аЬу.Ь§
На 25 май се навършват ТРИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и непрежалим баща, 
тъст и дядо

МИРКО АНТОВ 
икономист от Димитровград

\!КРАЕН СРОК:31.07.20П

Оч^^ипче пи, ,ь» Л: лл^.Лчгпе с еш-реии и ^шеииет от цма.тоша на пеещитерели - Р<ч*о,:.1 планина, елчиеилиити итл<ос^е[лг пиЯчиЧмиптиш

Времето е безсилно пред нашите спомени за твоя светъл 
лик. Благодарни сме, че те имахме!

Дъщерята Олгица, зетът Крумчо и внуците Ана и Васко

както и утвърде
ни имена в изкус
твото.
Посочените цени 
включват: обуче
ние по един вид из
куство, тран
спорт от Пловдив, 
нощувка, закуска, 
обяд, вечеря, без
платно ползване

изкуства, с които на басейн' интеР-
През ТоПпредла-

ансамщТживопис, народни танци, кай ДДС ималкиотстъшиот 
пеене по избор (народно, поп и джаз, цените за допълнитленихрана, 
класическо), литературно творчес- напитки, боулинг, билярд, тенис 
тво Настаняването е в четириз- на маса, спа център в хотела и
‘ст^е,7^^п1н^,С’ ’пщ°Дшшие с Пее и повече и,- 
басейн, възможности за екскурзии в куства, се доплаща по 50 лева. 
планина Родопи и разходка с коне. Записване през уебсашт 
Участнииите в лагера имаш въз- 'шмю.акаиетш-ог/еисош 
можност да се включат като пуб- Очакваме ви, за да се заредите с 
лика в програмата на Лятна акаде- енергия и жизненост от ф*сота- 
мия за изкуство „ Огънят на та на пеещата роза -Родопа яла-
Орфей" и да изживеят вълнуващи нина, в уникалната атмосфера 
мигове с изявени млади таланти, на Академията

Летният лагер по 
изкуства за деца 
се провежда за 
първи път в рам
ките на Лятна 
академия за из
куство „Огънят 
на Орфей". Всеки 
участник в лагера 
може да си избере 
едно или повече

Възпоменание
На 30 май 2011 г. ще се навършат ЧЕТИРИ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и 
непрежалим съпруг, татко, дядо и тъст

ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ - БЕНА 
от с. Клисура

Времето минава, но не намалява тъгата и болката ни по 
теб. Ти си следа, която не може да се заличи. Ти си болка, 
която не може да се преодолее. Празнотата е голяма, а ду
мите са малко, за да изкажем колко по-лесен и по-хубав бе
ше животът ни с теб.
- Вечно ще пазим хубавите спомени за теб!

Съпругата Ана и дъщерите Таня и Мая със семействата си

На 4 юни 2011 г. ще се навършат ПЕТ ГОДИНИ от смър
тта на милия ни и непрежалим

ПЕТЪР ПЕТРОВ 
от с. Градинье

Никога няма да те забравим и винаги ще 
помним всичко, което стори на нас.

Съпругата Невенка, дъщерята Весна, синът 
Рашко, зетът Александър, както и Раша, 

Наташа и Александър
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Я съм к тешащШеаобита народна песен
%

КЪСА Е ГРАДИНА
За хубаво либе, 
А те ме дадоха

- Момиче, момиче,
Гиди мряна рибо,
Не стой срещу мене, На богато място

За нефелно либе.
Та са е надуло 
И натегарило,
Оти му съм рекла: 
„Бре магарски сине, 
Не яж от фасуля 
С голяма лъжица - 
Дълга е година,
Къса е градина,

На сиромашко място, Широка мешина!"

«
&

^ Знам дека не ми йе на арно И испанският министър на пояициюту каже де- 
ка се умешам у политику и ка нече да раскаруйе тия що протестираю, да не

би йедън проблем решавал със стваранье на друг.
С),Изгорях за тебе 

Като лен за вода, 
Босилек за роса.
- Гори, либе, гори, 
И аз така горя. 
Хатър ми остана 
На мама на тате, 
Що ме не дадоха 
Дето ази исках,

икономику, ама од време на 
време ме „засърби" та не могу А шефът на правителството каже: прави су тия

що протестираю, политическьете партийе не ра-да издържим неправдинете, а I 
дали некой че ме почеша и куде ме не сърби че боте ко що требе?! Гледам, слушам по не веру- 
видимо! Еве и са съм млого 1оз тФдпас1о5 па зато- йем и пак кажем АФЕРИМ на испанцити. 
ва реши пак да дробим таквейе работе. Немойте После се сетим дека се бунтуваше и гърцити и 
да ме питате кво значи тая испанска дума, ка много другьи недоволни од „скупият лебац , по 
знам дека гледате любовнете южноамерикан- како талиянцити меняваше правителства и 
скье лимонаде на телевизиюту. Това означава да „дваш дневно ! А после си помислим за нас, за на- 
съм сърдит, лютит, ядосан, разочарован, недово- щу сиромащию до шию, па се чудим и дзверим но 
лан и не знам си йоще какво. Надам се дека не нашият народ. Ка испанцити кажу дека има мло- 
мислите да съм доволан и да ми йе све арно!!! го безработни и дека икономиката не им върви, 
Ако ме некой од вас подсети дека на политичаре- какво тегай остая за нас. Па при нас йе сто пути по- 
те съм се лютил млого пути и дека това нейе ни- вече сиромашия и милиони су без работу па... па 
що ново, одма че му одговорим: са не се сърдим нищо! Никой не се опитуйе да организира протег
на политичарити, а на народът. Гледам на ТВ-то и ти срещу безделничество на партийете, и на влас- 
четим у весници како по Испанию младити дигли твуващете и на другьете. Не се чую тия що су 
гюрунтию. Кажу да су 1о$ шФдпабоз - има млого одавна завършили разни вакултети, а немаю ра- 
души без работу, икономиката не иде ко що тре- боту. Осем новинарете и понекой од опозициюту, 
бе, политическьете партийе не си гледаю работу- никой не критикуйе правителството, власту, пре- 
ту, социялистити що су на влас заради тейе седникатога, а да и не говоримо за „законодавни- 
нередности са че изгубе... Гледам, слушам па ка- ти депутати".
жем АФЕРИМ, тека требе. Мило ми ко да съм и я Затова морам да ви питам: Я съм 1о5 шФ'дпа(1о5,

а ви?

пиграти
жалих, че съм грамо
тен.

В КОНКУРС
Дойдох!
Платих!
Победих!

РАВНОСМЕТКА

ОТКРИТИЕ НА 
СЪПРУГА

Най-после ми проб- 
лясна в съзнанието, 
че първично е не сло
вото, а мълчание
то.

испанац.
тЛк>бо6ен хороскоп

че никого не е обичала толко- разбират тези, които не са го- 
ва силно, даже ако това не е тови да се откажат от своето 
вярно. И действително, Лъво- “Аз”. Тъй като винаги обичат 

Г вете не понасят дори мислено хората да мислят с добро за
Г съперник, техните партньори тях, често слагат маската на

са длъжни да са верни. Жени- добродетелта, която в дей- 
те на този знак не трябва да ствитедност не притежават, 
щадят своя гардероб, за да Икономика на любовта. За Лъва
създадат съблазнителен, жен- мисълта да купи секс или лю- 
ствен образ. Всеки, който ис- бов е крайно невероятна. Лъ
ка да привлече Лъва, трябва вът може да встъпи в отноше- 
да положи усилия, за да сьз- ния с човек по-малко красив, 
даде разкош и интимна об- сексуален и грациозен и умен 
становка.

МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ
- Рядко чувам ти 
гласа?
- Виновна е жената.

Най-ясно става /без 
никакви съмнения/, 
когато се дават 
мъгляви обяснения.

Води ме за носа, та НАЙ-ПОСЛЕ 
дишам през устата.

НА ЕДИН 
БЕЛЕТРИСТ

Четох романа ти 
„страхотен“ и съ-

1И на него голям ко
кал дадоха, месото 
щом изядоха.

до момента, в който този чо- 
Положителни черти. Типичен век ще угажда на неговите 

ве разполагат с голямо търпе- у^ъв _ това е властен и благо- желания, ще го ласкае и одоб-
ние и затова могат да провеж- роден знаК; притежаващ го- рява, което така му допада и
дат любовна стратегия, която Леми изпълнителски способ- което му помага за достигане
изисква много време и уси- ности т0й е роден, за да е ръ- на неговия успех. Мъжът Лъв
лия. Женят се по сметка. Смя- ководител и се бори упорито често чувства, че неговата кра-
тат се за хора от първо качес- за това у0й е много привле- лица не е длъжна да бъде така
тво и не избират стока от кателен за всички хора и кога- съвършена както самият той.
по долно качество. Честни са хо ТрЯбВа да постигне опреде- А жените Лъвици чувстват, че

✓ В любовта си към народа бъдете предпазливи. Ня- в своите постъпки и ако изис- лена лична цеЛ; на нег0ВИя техните съпрузи не са длъж-
кой може да ви види. готови и°1а Гала?шюгоТ за- 5,аР не може да се устои' ни да бъдат също с кралски

✓ Ония, които се нуждаят от операция на мозъка, тук мян. Слънцето, покровител на Лъ- произход,
са мозък на операцията. Кок до се удовлетвори Лъв? Лъ- ва’ му по“ага да постига сво‘ °Ченка на верността. От всич-

✓ Всеки смешник си има веселба. Нашите имат и Вовете обожават, когато ги ите Чели без Да влага толкова ки астрологични знаци
’ усилия, колкото това е необ- вът е най-верен През млаДи

държава. ласкаят, целуват и нежно им 'одимо на другите знаци. Те години Лъвовете са топли
✓ Държавната служба е като кошер. Разликата е само говорят ласкави думи. Жени- Отрицателни черти. Тъй като и верни приятели По време-

в броя на търтеите. те на този знак искат да чуват, небесните управители са ги то когото «зрявГт стават из-
✓ Попитах курва колко й струват услугите. Каза ми, ^ “ надарили /токова добри ка- ^“нТ^ерни и пред*'

че всичко зависи от изборите. расно чГтагаапГпри^ствие чества, Лъвовете са длъжни да ни В съпружеския живот
✓ Откакто престанах да мисля, имам все повече съ- Ръзпламенява всеРКИ Мъ_ се пазят от самодоволство. Те тяхната вярР„У0ст е отлич*

мишленици. жът-Лъв също обича неговата толкова ° ичат хората да се ПрИ условие, че съпругите I *
✓ За лошите времена идват по-хубави дни. любима да говори за мъжес- 2^5!’о^1:”Ш1ВаТ КЪМ техните стоят по-долу от тях,

(От сп. „Афоризъм ) твеносгга му и да го уверява, Р ’ 4 понякога не една крачка след тях.

И мъжете, и жените Лъво-

Йордан Йорданов

Откакто престанах да мисля...

вървят
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