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Седем години от НАТО бомбарднрпвк иПърванов в „Амалменборги те

Помен, венци
и цветя за
жертвите

Българският държавен глава Георги Първанов 
приключва днес тридневната си визита в Дания. 
Президентът, придружаван от съпругата си Зорка 
Първанова, беше посрещнат в сряда от кралицата 
на Дания Маргрете Втора и принца-консорт Хенрих 
в двореца “Амалиенборг”.

Петър Ладжевич, член на Съвета 
на малцинствата:

Да се запази 

националната 

идентичност на 

малцинството
Президентът Тадич край паметника в 
парка Ташмайдан

лав Кощуница, председателят на Скупщината 
на СЧГ Зоран Шами и други обществени дейци. 

Владиката хвостански Атанасие каза в бесе- 
вашна СР Югославия НАТО започна да бом- дата си, че за седми пореден път се прави помен 
бардира военни и цивилни обекти. В течение на за невинните жертви, загинали в акция на злоде- 
78 дни, от 24 февруари до 9 юни 1999 година, за- ите, наречена “Милосърдният ангел”, 
гинаха повече от 2000 цивилни лица и около Край паметниците на загиналите навред из 
1000 военни и полицаи. страната бяха положени венци и цветя.

На 24 февруари в спомен на всички жертви в Президентът на Сърбия Борис Тадич положи 
черквата “Св. Марко” в Белград бе одслужен па- цветя край паметника на загиналите в бомбар- 
растас, на който присъстваха премиерът Воис- дировките деца.

Премиерът Кощуница по време на по
мена в черкавта “Св. Марко”

Навършиха се седем години откакто в тога-

“Моето становище е, че об- на между другото, че от 2002 
разованието в малцинствените година СЧГ има Закон за защи- 
среди трябва да бъде колкото е та свободите и правата на на- 
възможно повече на малцин- ционалните малцинства, който 
ствен език”, заяви Петър Ла- е най-прогресивен. Това се 
джевич, съветник на премиера вижда от факта, че в Европа на

Сулейман Углянин 
посети Димитровград

Сътрудничеството
(Ъ( Санджак 

е твърде важно Катарина Симеонова, Петар Ладжевич и д-р Ангел 
Йосифов

* Отсроченото на 21 март 
посещение на Сулейман Угля- 

6 Димитровград се про
веде на 28 март.

Кощуница за националните малцинствата се гарантират 
малцинства и секретар на Съ- индивидуалните (граждански) 
вета на националните малцин- права, а в СЧГ се гарантират и 
ства на срещата с 50 родители колективните им права. Резул- 
на бъдещите първолаци, която тат от това са сформираните 
се проведе на 24 март в Ди- 13 национални съвета на мал-

нин

(На стр. 2)
мнтровград.

Запознавайки родителите българското, 
със законовите разпоредби за Правата на малцинствата се 
образование на националните осъществяват чрез т.нар. ку- 
малцинства и обяснявайки лтурна автономия, т.е. чрез об- 
причините на значението му за разование, информиране, слу- 
държавата, а за малцинството жебна употреба на език и пис- 
за опазване на националната мо и чрез културата, 
идентичност, Ладжевич изтък-

цинствата, между които и на

Разраства се програмата 

“Добросъседство” (На стр. 7) (На стр. 2)/770351 883004
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Да се запази 

националната 

идентичност на 

малцинството

Сътрудничеството със 

Санджак 

е твърде 

важно
и

ШЩЯ~-\
Г I х. 1щ-.1

- 17»'»(От стр. 1) за изучавано на майчин език, а 
решаваща роля, според Ла- 
джевич, трябва да имат Нацио
налният съвет и училищата.

(От стр. I) ■ ■
! ШТри модела за 

обучение Ч Ш,По покана на председателя 
на Националния съвет на бъл
гарското _ малцинство д-р 
Ангел Йосифов, Сулсймаи 
Угляиин дойде, съпътстван от 
мпогобройна делегация от 
Санджак, в качеството на пред
седател на Националния съвет 
на бошняците и кмет на общи
на Нови Пазар.

След като бе посрещнат от 
Йосифов и от кмета на Димит
ровград Веселин Величков, 
Углянин води разговори с об
щинското ръководство и 
председателя на Националния 
съвет. След разговорите д-р 
Ангел Йосифов заяви:

“Днес са конкретизирани 
много моменти от нашето сът
рудничество, тъй като с бош
няците сътрудничим от доста 
време. Тук са представители на 
бизнеса от Санджак, тук са

■!)!

Ш 1
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Малцинството трябва 
да забрави страха

■

Всяко малцинство правата 
си най-често осъществява чрез 
образованието. Но все пак 
всички права се обосновават 
на принципа на доброволност, 
което е записано в чл. 26 от 
Хартата за правата на човека. 
Когато става дума за децата, 
вместо тях решават родители
те. В случая с образованието 
родителите трябва да се опре
делят за един от моделите. А те

“Такава с законовата рамка. 
Малцинството трябва да знае, 
че ако не запази майчиния си 
език, няма начин да запази 
идентичността си. Само зло
намерени хора и националисти 
могат да кажат, че майчин бъл
гарски език не трябва да се учи. 
Интересът на Сърбия е да за-

^_
Суяейман Углянин разгледа спортната зала 
в Димитровград

Кметът на Димитровград“Ниетото сътрудничество.
виждаме определена перспек- Веселин Величков изрази удо- 
тива в съвместната ни работа, волствие от срещата, 
защото държавата ни е мулти- “Имаме добро сътрудничес- 

с етническа и всички ние заедно тво. Още повече, че имаме 
представляваме едно богат- много общи неща, ето напри- 
ство. Принципите от Брюксел мер комуналните проблеми 
— пазарната икономика, пра- почти не се различават. Опити- 
вова държава и гражданските и те на Нови пазар могат да бъ- 
малцинствени права, ние се дат от голяма полза. И обрат- 
опитваме да превърнем в де- но. Надявам се, че след тази 
ло, да помогнем да се запази среща ще намерим съответни 
националната идентичност на форми на конкретно сътрудни- 
всички малцинства и по този чество. На първо място това 
начин да обогатим държавата, ще стане в областта на култу

рата”.
В рамките на посещението 

си в Димитровград д-р Угля
нин посети спортната зала (ко
ято скоро трябва да бъде за
вършена) и посочи възмож-

представители на димитров
градското стопанство, а също 
така и представители на бизнес 
средите от България. Те в пре
ки контакти помежду си тряб
ва да се договорят за бъдещо 
сътрудничество. А ние от два
та национални съвета досе
гашното добро сътрудничес

ка срещата на представи
телите на националните 
съвети на българското и 
бошняшкото малцинство 
присъстваха и група биз
несмени от България начело 
с Румен Радев, замес

тва да конкретизираме в об- тник-председател на Асо- 
пастта на културата, информи- циацияпга на индустриал- 
рането, служебната употреба 
на езика... Убеден съм, че от

ностите, които тя ще даде на 
Димитровград, разбира се, при 
добро стопанисване с нея. 
След обиколката на залата, 
гостите посетиха и пречиства
телната система.

Родители на бъдещите първолаци
- Ако за обучение на майчин 

език се определят най-малко 
15 деца (родители), обучението 
се провежда изцяло на майчин 
език. Самият език се учи 5 часа 
седмично, задължителен е и 
влиза в средната годишна бе
лежка.

- Следващия модел е обуче
нието и на двата езика ( сръб
ски и български). Но в случая 
Националният съвет трябва да 
се договори с Просветното ми
нистерство и училището. В мо
мента се подготвя министер
ско напътствие. Това върви 
доста трудно, изтъква Ладже- 
вич, защото малцинствата са 
различни, а моделът трябва да 
бъде един за всички.

- Още един модел е обучени
ето да бъде на сръбски, а май
чиният език да се изучава с 
елементи на националната кул
тура само с два часа седмично 
и да не се зачита в средната го
дишна бележка. Ако общината 
има пари, тя може да финанси
ра изучаването на майчиния 
език с още един час седмично.
В момента се правят програми

ния капитал.ност на малцинството. Крайно 
е време родителите без страх 
да се определят децата им да 
се учат на майчин език,” изтък
на Петър Ладжевич по време 
на срещата с родителите на бъ
дещите първолаци, която орга
низираха НС на българското 
малцинство и основното учи
лище в Димитровград.

След това пред журналис
тите той заяви: ”Където и кол- 
кото е възможно обучението 
трябва да се провежда на май
чин език, но в никой случай не 
трябва да става за сметка на 
качеството на обучението. За
това аз съм привърженик за ня
кой уравновесен вариант, кое
то ще даде възможност и на 
единия, и на другия модел за 
качествено образование, по 
възможност на майчин език.”

Пред журналистите той пот
върди, че просветният минис
тър вече е подписал документ, 
с който се разрешава внос на 
търсените учебници за основ
ните училища от България.

С кмета на общината гово-днес нататък нашето сътруд
ничество ще бъде още по-доб- рихме за много неща, които са 
ро и по-богато. Това потвър- от значение за Димитровград и , _
ждава съставът на делегацията Нови Пазар, а специалистите в на община Тутин, Едип Деде-

отделни области ще конкрети- и4, държавен секретар за капи
тални инвестиции, Байро Ге-

В делегацията от Санджак 
бяха Шемсудин Кучевич, кмет

на гостите, в която е полити
ческият, стопански и култутен зират по-нататъшното сътруд- 
елит на Санджак.

За нашата община е от из-
гич, държавен секретар заничество.

Що се отнася до стопанство- просвета и спорт, както и за
веждащите културата и инфор-то, перспективата е преди 

всичко в обмен на положител- мирането в НС Заим Хаджиса-
лихович и Назим Личина. От 
Санджак дойдоха и бройни 
частни бизнесмени от текстил
ната и кожообработвателна

ключително значение сътруд
ничеството с Нови Пазар и ос
таналите общини от Санджак, ни опити и съвместно действие 
защото от тях можем да нау- към правителството на Сър- 
чим много неща”. бия, за да се отпуснат средства

Д-р Углянин пък каза, че в от Фонда за развитие и да се 
Димитровград е за първи път, подтикнат онези фирми, които индустрия и Есад Джуджевич, 
но посещението представлява щс настанят на работа повече посланик в скупщината на 
продължение на вече започна- хора.” Сърбия.

А.Т.

В с. Богданье започна строеж на 40 нови къщи

А.Т.

но са големи, понеже само в Колу-Опи Рен предупреждава вестиции в правителството на 
Сърбия Велимир Илич

барския окръг са наводнени ня-
заяви на колко хиляди хектара.

пресконференция, че природните 
бедствия в републиката

В село Богданье, край Тръсте-Еврокомисарят по разширяването Оли Рен отправи предупреж
дение, че “безотговорен” дебат за границите на разширяване на ЕС 
рискува да подкопае демократичната промяна в Западните Балка
ни и да разпали националистически настроения. Рен посочи, че 
разрастващият се дебат в Западна Европа за способността на ЕС 
да поеме нови членове и за крайните граници на евросъюза пре
дизвиква съмнения в страните от бивша Югославия за това дали 
ЕС има сериозни намерения да ги приеме. Би било крайно безотго
ворно да бъдем непостоянни в нашия ангажимент към Западните 
Балкани, когато сега сме успели да постигнем стабилност в 
най-нестабилната част на Европа, каза Рен в интервю за Ройтерс.

са нанес- ник, което първо пострада от 
свлачища, започна строеж на 40ли вреди за около 15 милиона ев

ро. къщи върху нови имоти.
Многобройните свлачища са -Срокът за първите 23 къщи е

разрушили около 200 къщи, дока- 
то 500 са тежко ощетени. Същев
ременно 700 къщи са пострадали

90 дни, но аз се надявам, че това
ще стане за два месеца. Прави
телството по същия начин ще по-

в земетресението в района на Ми- могне и другите краища, постра-
оница. дали от природните бедствия, ка-

Щетите върху обработваемите 
площи все още не са преценени,

за министър Илич.
Велимир Илич
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В основното училище в Димитровград Правителството и Фондът за 
развитие ще помагат Босилеградско

Кредит за по 

ускорено развитиеВ рамките на проекта на 1ЛЧ1СЕР за спиране на 
насилието върху децата и в училищата, миналата
седмица в димитровградското основно 
бе подписан договор за реализация

училище
на този про-

пРисъствие на представителката на 
Шч1СЕР Олгица Найданович

Вект.
подпис на проекта

сложи директорката на основното училище Ката- 
рина Симеонова.

Иначе за реализация на проекта са конкурирали 
112 училища, а избрани са 50, сред които и димит-

* Кредити ще се отпускат срещу годишна 
лихва от един процент, с едногодишен гра- 
тисен период и ще се връщат в срок от пет 
години. Стойността им зависи от бизнес 
плановете и от това колко работници ще 
получат работа

ровградското.
Подписването на проекта бе съпъствано с малка

подходяща програма, изпълнена от учениците. [А.Т Според решението на пра
вителството на Сърбия, иконо
мически изостаналата Боси- 
леградска община е включена 
в списъка на 25-те общини в 
републиката, в които тази го
дина ще бъдат отпускани кре
дити за инвестиции, които да 
дадат импулс за по-ускореното 
й развитие. Целта е да се от
криват нови фирми, да укрепва 
икономиката, да се увеличава 
трудоустрояването и община
та да догони по-развитите сре
ди. По съгласие на правител
ството кредитите ще отпуска 
Фондът за развитие на репуб
ликата. На инвеститорите, кои
то решат да разширяват дей
ността си в общината, ще бъ
дат отпускани кредити с го
дишна лихва от един процент, 
с едногодишен гратисен пери- стойността 
од и ще ги връщат в срок от пет Захариев отговори, че тя ще за

виси от бизнес плановете и от

Симеонова подписва проекта

Помощ от ЦХФ

Долари за частен бизнес
В края на миналата седмица в Димитровград стват, тъй като ЦХФ е решил да помага само тези в 

пребиваваха представители на американската до- двете най-големи местни общности в общината, 
норска организация ЦХФ и представиха Програма- Възможно е и повече души от тези две общности да 
та за икономическо помагане на частни лица за раз- получат по 500 долара, доколкото предоставят доб- 
гръщане на бизнеса им. ЦХФ ще даде безвъзвратно ри бизнес идеи. Бизнес плановете трябва да се пре
ло 500 щатски долара на 4-ма жители на МО Ди- доставят най-късно до 3 април в помещението на 
митровград и на още толкова жители на МО Желю- МО в Димитровград и в МО Желюша. 
ша, след като те ги уверят, че частният им бизнес ЦХФ за втори път провежда програмата в тези 
има перспектива. Жители на останалите селища на две местни общности. Средства най-напред полу- 
територията на общината не могат да кандидат- чиха двама жители на Желюша. Б. Д. Владимир Захариев

На въпроса ни каква ще бъде
За развитие на туризма ганизация 

компютърно оборудване и ос
ведомително табло. На табло
то е посочено, че общината се 
намира в границите на “Парка 
на природата Стара планина” с 
посочената големина на защи
теното пространство на тери
торията на общината.

Да напомним, че проектът е

получи дарение - на кредитите,
години.

Дарение от ЦХФ броя на приетите работници.
- Доколкото в програмата се 

планира настаняване на работа 
на 24 работници, стойността 

курират инвеститори от цяла на кредита е до 15 милиона ди- 
Сърбия, които намерят иконо-

Предимство
-За кредит ще могат да кон-

нара, ако работа получат от 25 
мически интерес да разширят д0 ^ работници ще се отпус- 
или да започнат бизнеса си в кат Кр6дити до 25 милиона, за 
нашата община. Предимство приемане на работа от 51 до 99

работници ще може да се тегли 
Инвеститорите, които ре- кредит до 35 милиона, а докол- 
шат да развиват бизнеса си кото бизнесменът планира да 
в общината, по подробни приеме над 100 души, тогава 
информации могат да полу- стойността 
чат в ОС в Босилеград.

в реализация вече пет години, 
през което време, както под
черта Джорджевич, с местното 
самоуправление на Димитров
град е осъществено изключи
телно сътрудничество.

Благодарност от името на 
общинското ръководство изка
за заместник-кметът на Ди
митровград
който изтъкна значението на 
туризма като отделен стопан
ски отрасъл, на който се дава 

Марян Джорджевич с представителите на община- особено значение. Че това е та- 
та и туристическата организация ка> свидетелства и неотдавна

Г сформираната туристическа
В рамките на трансгранич- риян Джорджевич, представи- общинска организация, 

ния проект за защита на Стара тел на СНР; който неотдавна Дарението не е последно, 
планина един от приоритетите посети Димитровград. подчертаха представителите
на СНР е развитието на туриз- В рамките на посещението, на организацията СНг и на о 
ма в този регион, изтъкна Ма- общинската Туристическа ор- щината.

на кредита не е ог
раничена, пояснява Захариев.7-РИсковете си за кредит те 

могат да предоставят все 
до края на годината на 
Фонда за развитие на 
Сърбия, където също така 
могат да получат инфор
мации.

Безплатен парцелВаско Алексов,

Какво общината може да 
предложи на бъдещите инвес
титори?

-Предлагаме им природни-
инвестиционните те ресурси, с които разполага- 

програми от областта на ин- ме, като вода за бутилиране, 
дустрията, селското стопан- ' гори за развитие на дървопре- 
ство, но не и за първично про- работвателната индустрия, ус- 
изводство, и преработвателни- ловия за развитие на живот- 
те капацитети, които ще бъдат новъдството и за откриване на 
рентабилни и които с продук- цех за преработка на мляко, 
цията си ще могат да конкури- производство на месни изде
рат на пазара, казва председа- лия, сушене и преработка на 
телят на Босилеградска общи- лечебни билки, гъби, боровин
ка Владимир Захариев.

ще имат

Ромите в Босилеградско не са организирани
ки и на други пловове... При то- 

Той поясни, че при отпуска- ва на всеки инвеститор, който 
пето на кредитите ще се води реши да разширява дейността 
сметка и предимство ще се да- си в нашата община, ще дадем 
ва на онези проекти, които оси- безплатно парцел за обект и 
гуряват повече работни места, някои от съпътствуващите го 
В това отношение предимство комунални услуги, 
ще имат онези инвеститори, В Босилеград вече има два 
които поне 70 на сто от необхо- обекта, които могат да се пол- 
димия брой работници прие- зват за промишлено производ- 
мат от списъка на Национал- ство. Преди месеци общината 
пата служба за трудоустроява- си върна обекта на някогашния 
не. Бизнесмените ще имат още цех за чорапи, а неотдавна и 
едно задължение - да не “Здравле” даде обекта си на 
уволняват новоприетите ра- общината, 
ботници поне три години от 
назначаването им на работа.

За дружество 120 хиляди
в тазгодишния общински

тина пуши няй-миого от които инициативи за решаване на наши- Владимир Захариев казва, че ще 
«ивсят в Райчиловци, Радичсвци, те проблеми, ние към тях, т.е. към положи. усилия за я°™ИИ™™ 
Бистър и други села на общината, себе си, се отнасяме направо бе- средства, но подчертава, роми 
Почти всички живеят в тежки усло- зотговорно. Ще посоча само един те бездействат.
“ия. Макар че повечето от тях си пример: вече две години се говори, понеже посред-
«мат подслон, те живеят в нехигие- че трябва да си сформираме дру- мирят
НИЧИИ пометения Рпнл пи някой жество на общинско ниво, посред- ством исго ще можем по ор1ани 
«Т тях „зкаТа срелно училище а ством което да решаваме пробле- зирано да решаваме проблемите 
съвсем шТо ГГзиУ,Тито 'са мит* си, ние чакаме”, казва Стефан ^-очително да търсиме сред- 
частанени на работа. Асенов от Радичевци. ства и от донори, апелира тон.

“Без оглед дали се декларират В Общинската скупщина узна

- Те час по-скоро трябва да фор-

В.Б.
В.Б.
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Премиерът Сергей^Стнаишеб посети Финландия Българин от САЩ 

предизвика научен 

скандал
Финландия подкрепя 

присъединяването 

България към ЕС
на

Д-р Стефан Гайд 
- лингвист от бъл
гарски произход, 
живеещ в Америка, 
твърди, че е разко- 
дирал знаците вър
ху глинени съдове, 
намерени в Бълга
рия, и е установил, 
че става въпрос за 
най-старата писме
ност в света. Спо-

Фннландия иска да приветства 
България като пълноправен член 
на Европейския съюз след броени 
месеци и категорично смята да от
вори трудовия си пазар за българи 
от 1 януари 2007 г. Това заяви фин
ландският премиер Мати Ванха- 
нен пред българския си колега 
Сергей Станишев, който беше на 
работно посещение в Хелзинки по 
негова покана. Процесът на раз
ширяване на ЕС има благоприятни 
политически и икономически из
мерения, каза още той и увери своя 
гост, че още от първия ден на член
ството ни в ЕС Финландия ще се 
отнася към нас както към старите 
страни членки.

Министър-председателят Сер
гей Станишев оцени високо отлич

ните двустранни отношения и из
рази желание за още по-активно 
взаимодействаме с Финландия в 
контекста на предстоящото й пре- 
седателство на ЕС, което ще съв-

чс равнището на търговско-иконо
мическите отношения не отговаря 
на съществуващия потенциал за 
сътрудничество и обсъдиха въз
можностите за тяхното активизи
ране. Като актрактивни сектори за 
взаимодействие те откриха висо
ките технологии, енергетиката и 
селското стопанство.

Отлична основа за развитието 
на двустранните отношения и в чо
вешки план е и фактът, че за фи- 
иалндците България е трета в 
предпочитаните туристически дес
тилации след Испания и Гърция. 
Само за една година - от 2004 до 
2005 г. ръстът на финландските ту
ристи е близо 40%.

падне с решителния момент от ев
ропейската интеграция на Бълга
рия.

Приемането на 1 януари 2007 г. 
няма просто да е от полза за Бъл
гария. То ще бъде положително за 
политическата й стабилност, поде
тия ритъм на реформите, които ще 
получат нов тласък, каза още Ста- Глинените плочи от Градешница 

ред него гя пред- и Караново, чийто знаци д-р Гайд, 
хожда тази на Шу- 
мер и Египет с око-

нишев и допълни, че евентуалното 
отлагане ще разочарова българите 
и ще се отрази негативно върху все 
още нестабилния регион на Запад
ните Балкани.

Двамата премиери споделиха,

както твърди той, е разкодирал. 
(Снимки архив “Новинар”)ло две хилядолетия.

Две от плочките, 
датирани от петото и четвър
тото хилядолетие преди нова
та ера, са били открити край 
селата Градешница (Врачан
ско) и Караново (Сливенско) 
още през 60-те години на мина
лия век от родни археолози. 
“Съмнения за образци на про- 
тописменост са били нееднок-

някой е решил да омагьосва 
хората - заяви пред в. “Нови
нар" директорът на Института 
по тракология проф. Кирил 
Йорданов. - Аз не познавам то
зи Стефан Гайд и за мен той е 
голям мистификатор. Подобни 
твърдения като неговите са 
безкрайно несериозни и спор
ни. Ако тези знаци бъдат разче
тени, то трябва да бъдат награ
дени с “Нобел” по лингвисти
ка."

Втора световна среща 

на българските медии
Втората световна среща на бъл

гарските медии ще се състои в Чи
каго от 18 до 22 май под патрона
жа на президента Георги Първа
нов, съобщи генералният дирек
тор на БТА Максим Минчев.

Чикаго е градът извън България 
с най-голяма българска общност 
от около 50-100 000 души. Там из
лизат шест български вестника, 
сред които “България сега”,
“Старт”, “България”, “Златорог”,
“България 21 век”, има сателитен 
канал, два сайта, местна телевизия 
на български. Има български учи
лища, две български църкви (“Све
та София” и “Свети Иван Рилски”), 
много български ресторанти и за
ведения. В Чикаго живеят някои от 
най-успелите българи, а българ-

сериозно присъствие чрез българ
ското консулство там. Срещата ще 
съвпадне с Българските дни в Чи
каго, когато цялата българска об
щественост, живееща в САЩ, ще 
бъде съсредоточена в Чикаго.

За участие във форума, чиято 
тема ще бъде “Националната 
идентичност и ролята на медиите 
за образа на България по света”, 
БТА ще покани представители на 
български медии в чужбина, учас
твали в първата среща в България. 
Ще участват и българските медии 
в САЩ, медиите в България, както 
и американски електронни и пе
чатни издания.

Потвърдено е присъствието на 
вицепремиера и министър на вън
шните работи Ивайло Калфин и на 
посланика на България в САЩ

Елена Поптодорова. Организато
ри са БТА и българската медийна 
общност в Чикаго, а генерален 
спонсор е БТК.

Първата световна среща на 
българските медии се състоя в Со
фия от 23 до 25 май 2005 г. Темата 
беше “Българските медии и евро
пейските отговорности на Бълга
рия”.

ратно загатвани, но до този 
момент такава не е била опо
вестена никога като задоволи
телно декодирана” - твърдят 
от Института по трансценден- 
тна наука, основан в Калифор
ния от д-р Гайд.

Въпросните глинени съдове 
са били изследвани от най-доб
рите траколози през последни
те 40 години. Никой от работе
щите в тази сфера не е намерил 
върху тях следи, които катего
рично да доказват твърдение
то на д-р Гайд.

“Тази тема е един твърде 
хлъзгав терен, по който явно

Глинените плочки от Гра
дешница и Караново е изуча
вал и прочутият специалист 
Владимир Георгиев, но той не 
е открил нищо, което да пот
върждава хипотезата за тра
кийско писмо, предхождащо 
всяка друга писменост по све
та. Анализ на съдовете от ран
ния и късния халколит е вклю
чен в том първи от “История 
на България”, издаден през 
1979 г.

Делегати на първата среща бяха 
над 70 представители на 55 медии 
от 24 страни. В работните заседа
ния на срещата активно участваха 
журналисти от всички национални 
български медии и най-големите 
регионални.

На срещата бяха поставени ос
новите на Асоциацията на българ
ските медии по света.

ските държавни институции имат

Г/7 Русе - най-европейският 

български град
кв.ОбарцоВ II за Кубрат1*ер

воя‘ «Зея»
Сфйардйиово

х
менния град, датиран още от времето на Веспасиян сеща в града, е Елиас Канети. Той е нобелов лауреат 
през първи век от н.е. Днес е място за фестивали, и е роден тук. Сетих се и за актуалния световен шам- 
концерти, театрални представления, инсталации, пион по шахмат Веселин Топалов, който също е ро- 
перформанси... ден в Русе.

Но Русе не е само лицето на цивилизацията. При- Та, Елиас Сканети беше казал навремето: “Всич- 
родата около града е незабравима. На няколко кило- ко, което ми се случи по-късно, вече го бях преживял 
метра е остров Лелека, най-любимото място на в Русе.” 
щъркелите. Там се събират и най-редките видове от 
техния

ПиреоОо

Ако решите да посетите Русе трябва да знаете, че 
род. Черните например. Ако някой читател разнообразието от хотели дава възможност да съоб- 

на “Братство” реши да отиде там - препоръчваме му разите нощувките си с предпочитания комфорт и 
това да направи през август, трябва да види прек- подходящата цена. Единична стая в тризвезден хо- 
расните пясъчни коси от фин бял пясък, който ся- тел в града е около 35 лева плюс закуска, а двойната 
каш не помни човешка стъпка. И ако обичате приро- - около 45-50 лева. В хотелите с 4 и 5 звезди за двой- 

видите наблизо чапли, корморони, на стая ще платите около 40 евро и около 50 евро в 
чайки, пеликани, да се почувствате като Робинзон хотел бизнес класа.
Крузо. Ако сте тръгнали за Варна, отбийте се до се- 

Русе е без съмнение най-европейският град в Бъл- лата Писанец и Нисово. Оттам лесно може да стиг- 
гария. Доста къщи са проектирани от австрийски и нете под скалния къс Мамула. Из пещерата и 
италиански архитекти. Тук още от края на 19-ти век скалните навеси там все още личат следи от 
се е пазарувало по каталог - и то от Виена, и то не бита на праисторическите хора. Съвсем наб- 
друго, а орнаменти за сградите: рог на изобилието, лизо е и Каменната камбанария от варовик, 
релефи, цветни фризове, грижливо опаковани в сан- която има 33 стъпила - колкото се годините на 
дъци са пристигнали с кораби по Дунав. Исус Христос. Раят на иманярите е затворен

И днес когато тръгнеш из улиците на Русе, попа- от местности с тайнствените имена Градище, 
даш на атмосферата от другата епоха. Като минеш Казън Канара, Побит камък. Около Нисово е 
покрай училището “Христо Ботев”, някогашната шетал размирният поп Мартин, грабел тур- 
мъжка гимназия, се сещаш, че някога тук е препода- ската хазна и криел ограбеното в пещерите на 
вал Стоян Михайловски. Точно тук е написал онзи местността Мандилка. Стари карти с указания 
химн, който всяко българче научава, преди да започ- за скривалища на тези пещери разпалват 
не да чете и пише: “Върви, народе възродени...” По въображението на поколения местни жители, 
улица “Славянска” слизаш към Морската гара. Ня- До Нисово е едно от най-старите дървета - 
кога тук е била ЗехадеШа рпз1а - буквално Пристани- Старият бряст, който е на над 600 години, 
ще на 60 кораба - кастел, предшественик на съвре- Първото, за което всеки
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В конфекционното предприятие „Кобос" ОС прие третия ребаланс на бюджета

Пари за социална 

програмаМизерни заплати
Въпреки мизерните заплати, 

които са далеч под гарантира
ните в Сърбия, производството 
в “Кобос” не само, че не спира, 
но постоянно има работа за 
всичките 149 заети. Миналата 
седмица приключи производ
ството на 10 хиляди чифта 
мъжки панталони за фирмата 
“Индико” от Испания, а вече 
стартира производството на 
мъжки и дамски панталони и 
костюми за домашния пазар.

Средната заплата за януари 
е била около 4400 динара. Тези 
дни се очаква работниците да 
получат и февруарската запла
та, която ще възлиза на около 6
000 динара. Заплатите са пре
кадено ниски понеже фирмата 
плаща на работниците по око
ло 30,5 динара за един работен 
час. По този начин се нарушава 
решението на Министерството 
на труда, трудоустрояването и 
социалната политика, според 
което минималната гарантира
на сума за един работен час от
1 януари тази година е 46 дина-

по труда наложи на “Юмко” да радската фирма. Той обаче 
съгласува изчисляването на подчерта, че при условие, кога- 
заплатите. До днес обаче нищо то предвидените норми са пре- 
не е променено в компанията.

Третото изменение и допълнение на общинския бюджет, 
което ОС прие на последното си заседание, беше извършено с 
цел една част от разходите в бюджета да се пренасочи за реа
лизация на социалната програма в общинското управление.

За тази цел в бюджета са вече предвидени 500 000 динара, а 
след най-новите изменения и допълнения, трябва да се осигу
рят още 2 милиона динара. Смилка Митова, член на Общин
ския съвет, задължена за финансите, подчерта че 2,5 милиона 
динара не са достатъчни за реализация на социалната програ
ма и за съкращаване броя на заетите в общинското управле
ние с 20% и оповести, че ще търсят допълнителни средства. В 
общинското управление в момента има 56 заети, а както уз
наваме вече десетина души са заинтересовани да приемат со
циалната програма и доброволно да напуснат работа.

калено високи, просто не е въз- 
Генералният директор на можно планираното производ- 

Юмко” Милан Кляич на сре- ство да се осъществи стопро- 
щата във Враня ни осведоми, центно. 
че решението за изчисляването Заетите в “Кобос” се съмня- 
на гарантираната сума се при- ват, че нещата наскоро ще се 
лага доколкото производство- променят и ще им се увеличат

Л.Л.Р.

Частични промвни в УС
Досегашният директор на УС на “Услуга” е назначен Ми- 

предприятие одраг Якимов, юрист от Боси-комуналното
“Услуга", строителният инже- леград. Нов член на УС на 
нер Предраг Трайков ще оста- Центъра за култура е Миряна 
не на този пост и през следва- Димитрова от Райчиловци, ко- 
щите 4 години. Решението бе- ято е назначена на мястото на 
ше взето на последното заседа- юристката Славица Стоянова, 
ние на Общинската скупщина в секретар на ОС. Вместо Стоя- 
Босилеград. Поради изтичане- нова, която е и член на УС на 
то на четиригодишния мандат Центъра за социални грижи, е 
за директор на Народната биб- назначена Таня Миланова, ме- 
лиотека “Христо Ботев” беше дицинска сестра от Райчилов- 

то се осъществява 100%, а по- заплатите. Неизвестността е пРеизбРан Асен Михайлов, ци. докато на мястото на Зора 
неже реализацията в “Кобос” е още по-голяма, когато се има гимназиален учител по българ- Дойчинова, инжинер по елек- 
около 70% компанията не е предвид, че Агенцията за при-

ра.
В компанията ЮМКО, в 

чийто състав е “Кобос” и чийто 
мажоритарен собственик е 
държавата, като че ли не при
дават значение на решенията 
на държавните органи. Още 
през миналата година, когато 
гарантираната сума за 1 рабо
тен час възлизаше на 41 динар, 
а на работниците се изчислява
ше по 30,5 динара, инспекция

ски език. троника, която отскоро стана
длъжна да прилага посочените ватизация до края на годината ПоРади определени недора- директор на ученическото об- 
решения, изтъква Миле Анас- най-вероятно ще предложи зумения сред някои членове на щежитие, застана Бояна Иев- 
тасов, председател на синди- компанията “Юмко” за про- Управителните съвети (УС) във тищ безработна от Босилеград, 
калната организация в босилег- дажба. П.Л.Р. ведомствата и организациите, По предложение на Съвета

чиито основател е ОС, общин- на родителите вместо Раде 
ските съветници извършиха Александров, на когото неот-
частични кадрови промени, давна му изтече четиригодиш- 
Вместо Страшко Апостолов, ния мандат, за нов член на 
който неотдавна беше назна- Училищниия съвет в гимнази- 
чен за и.д. директор на общи- ята е назначен Тоше Алексан- 
инската дирекция за строител- дров, педагог в основното учи- 
ни площи и пътища, за член на лище.

Гимназистката Нина Миленова е победителка 
на окръжното състезание по руски

Готви се за републиканското П.Л.Р.

Бавно се увеличава броят на 
фирмите-работилници

Йелена, които оправдаха очаквни- 
ята ми, заяви пред “Братство” То
доров. С Нина вече започнахме 
подготовки за участието й в репуб-

Нина Миленова, ученичка в чет
върти клас на босилеградската 
гимназия, ще участва в републи
канското състезание по руски език, 
което на 6 май ще се проведе в 
Белград. Участието си в престиж
ното състезание Нина осъществи, 
като завоюва първо място на ок
ръжното състезание. Рамо до рамо 
с победителката на окръжното, ко
ето миналата седмица се проведе 
във Владичин Хан, бяха и другите 
две представителки от босилег
радската гимназаия - Ана Иванова 
и Йелена Пенева. Те спечелиха 
второ, съответно трето място и 
малко им липсваше да заминат на 
републиканското състезание.

Този изключителен успех на бо- 
силеградските гимназистки никак 
не е случаен, понеже още от мина- Тодоров, 
лата година те сериозно се подгот
вят под ръководство на препода- постиженията на Нина, Ивана и 
вателя си по руски език Станислав ______

ликанското състезание и се надя
вам, че и в Белград достойно ще 
представим нашата гимназия. Той 
изтъкна, че успехът на трите моми
чета е още по-значителен като се *Собствениците на побечето от 268-те регистри- 
има предвид, че те учат руски като рани работилници се занимават с оказване на услуги 
втор чужд език само с по два часа и с търго6ия: 50 фирми са търговски, 15 гостилни- 
сеДучИеч„и°ци на Станислав Тодо- чарски, 19 абтопревочбачи, а останалите са от облас- 
ров, който е бил гимназиален пре- тта на строителството
наДадоссгаИ пТчТлили^рсднца Частният бизнес в Босилег- сигурен приход", а се опасяват 
престижни награди и признания на радска община не се развива с да се захванат с производство 
окръжни, републикански и съюзни желания темп и още не дава и да приемат на работа повече 
състезания по време на бившата по-значителен принос в нейно- работници. С производство се 
СФРЮ. Негови ученици са били т0 развитие. До този извод се занимават само няколко: 
носители и на златен и сребрънен стига1 КОгато нещата се наблю- “Анитекс” произвежда различ- 
медал на световните олимпиади 
по руски език в Москва. П.Л.Р.

Малко производители

- Изключително съм доволен от дават от аспект на малкото за- ни видове детски, мъжки и 
регистрирани фирми-работил- дамски чорапи, три фирми 
ници, които се занимават с произвеждат хляб и хлебни из- 
производство, както и все още делия, а собствениците на ня- 
малкият брой работещи в този колко дъскорезници се занима

ват с производство на мебели иПриключиха общинските състезания в 0У сектор
Със състезанията по биология и химия, кои- което участваха 12 ученици от седми и 7 от ос- в Босилеградска община в други изделия от дърво, 

то се проведоха на 25 март, приключиха тазго- ми клас, спечели седмокласничката Оля Отаме- моменха Са регистрирани 268 Колко точно работници ра- 
Дишните общински съревнования за учениците нова. За^ нея се наредиха седмокласниците фирМи-работилници. Според ботят в тези работилици не е 
от Основното училище “Георги Димитров" в Сандра Йорданова и Иван Христов. Наи-успе- сведения от общинското уп- известно. Не е известно и на 
Босилеград. шен състезател^ сред осмокласниците оеше равление, което издава реше- колко от тях работодателите

На състезанието по биология участваха 7 Александра Стойнева, която спечели 39 точки. ния за откриването ИМ| повече- плащат пенсионни и здравни
ученици от седми и 10 от осми клас. Най-добър Все още не е известно кои ученици от боси- т0 от тях се заНимават с търго- осигуровки, а няма точни све-
Резултат сред седмокласниците отбеляза Лиля леградското училище са се класирали за окръж- вия и с оказване на уСлуги: 50 дения ни колко работници ра- 
Тончева, която от възможните 100 спечели 81 ните състезания по биология и химия. Въз осно- са търговски, 15 гостилничар- ботят на черно. Узнаваме, че в 
точки. Зад нея се класираха Лидия Тонева и ва на резултатите от състезанията във всички СК1Х 19 автопревозвачи, а оста- повечето от тях официално ра- 
Драгана Василева, които завоюваха по 72 точки, общини в окръга Отделът на просветното ми- налите са из областта на стро- ботят по един-двама-трима ду- 
Най-успешни състезатели сред осмокласници- нистерство във Враня ще реши кои ученици ще итеЛството. Личи, че хората ши. Засега най-много работни
те бяха Марина Стоянова (67), Ясмина Трайко- участват в окръжните състезания по тези пред- настояват да се занимават с ци _ около 30, има в “Ани-
ва (64) и Ивица Димов (59). мети. дейности, които “гарантират текс".

Първо място на състезанието по химия, на П.Л.Р.
В.Б.



‘ЗТмарГЗШВ

Заседание на общинската скупщина Новини от 14III (На дневен ред стопанството КИЦ “Цариброд” и тази година организира посещение на 
панаира в Пловдив на 1 април. Заинтересованите ще имат 
възможност да посетят щандовете за мода, за цветя и гра
динско оборудване, изложба за фризьорство, национална из
ложба на кучета, изложба - природа, лов и риболов.

Освен панаира, групата ще посети и “МЕТРО” в Пловдив. 
Заявките се приемат в КИЦ, а пътуването и посещението 

на панаира струват 1000 динара.***
КИЦ организира и присъствие на фенове на мача “Левски 

— Шалкс 04”, който ще се играе на 1 април. За пътни разноски 
и билети фоновете ще платят по 10 евро.***

По иск на Демократичния веем”. Веднага реагира един от та на Демократичния блок е на
блок (ДСБЮ-ДХСС) в скуп- предлаганите д-р Ангел Иоси- място. Най-съществени сред
щината на Димитровград, мес- фов, който изтъкна, че “когато приетите заключения бяха: от
тният парламент на 22 март трябва да говорим по най-важ- името на общината да се от-
проведе заседание, на което на мата тема, тогава ни се бърза, прави иск до президента на ре-
дневен ред бе само една точка Знае се кои са най-големите публиката и до премиера, как-
— обсъждане на положението в виновници за положението, в то и до постоянната конферен-

което се намира стопанството ция на градовете и общините и
На заседанието бяха покапе- — тези, които най-много са би- до общността на опустошсни-

ни всички директори, ръково- ли на власт и не разбраха про- те общини да се приложат да-
дителн, фалитни управители мените. А що се касае за само- нъчпи облекчения за потенци-
на фирмите, кметът и замес- то стопанство, на заседанието алнитс инвеститори, понеже : Миналия петък КИЦ посетил един българин (пожелал да
тник-кметъз на общината. трябва да се направи прссск , става дума за бедна община, : остане анонимен) и подарил няколко диска с музика надве из-

Малко след началото на за- след което да се приеме опре- при това крайгранична и мал- ; вестни български рок-групи : “Подуене блуз бенд” и “Каскад- 
седанието и изказванията на делена стратегия за по-пата- цииствена; да се подкрепят оп- | ьори”. По външен вид някои заключили, че вероятно се касае 
представителите на ГИД и гъшната рабо та. Може би не равданитс искове на работни- : за член на една от групите. Той оставил и телефон за контакти 
Сточар за положението на съществува пряка възможност цитс, останали без работа; да | с Васко Кръпката, бивш член на “Подуене блуз бенд”, а сега 

двете фирмите, някои от от- да се помогне, но във всеки се търси от кредиторите да на- ; на “Каскадьори”. 
борниците от опозицията (Ва- случай локалната власт и пие малят лихвите; при продажба- : ***
сил Велчев) инициативата на като отборници трябва да по- та на фирмите като цяло или ; Валентин Стоянов от София (по потекло от Козлодуй), ка-
Демократичния блок опреде- могнем макар и с логистика. частично да се води сметка да ; ео сърфирал по Интернет, попаднал на сайта на КИЦ “Ца- 
лиха като лицемерие, понеже След като се изказаха пред- се продават функционални : риброд”, видяното в сайта толкова го заинтригувало, че ре- 
състоянието в стопанството е ставителите на фирмите, а части. Заключенията бяха при- ; шил миналата събота да дойде в Цариброд. Стоянов посетил 
познато на гражданите и като след тях и отборниците, бе сти с мнозинство от 17 гласа. ‘ КИЦ и подарил на ведомството книги на Ботев и Вазов от 
че ли не “знаем в кое време жи- констатирано, че инициатива- Л.Т. \ личната си библиотека. Донесъл и мартеници. И вестници -

най-новите издания на вестник “Капитал”, “Дневник” , ан
глийското издание на вестник “Ршапаа! Пте$”. Въодушевен 
от градчето, особено от гимназията и макета на Погановския 
манастир (изработен от покойния Момчило Андреевич), той 
обещал и следващата събота да посети Димитровград и да 
донесе записи на българска музика и български филми и да се 
запознае с някои от посетителите на КИЦ.

стопанството.

На аукциона за продажба на „Свобода"

Продадени само магазините
А.Т.На първия аукцион за про- ващите няколко дни сделката аукциона като успешен. Сега 

дажба на фалиралата димит- да се верифицира със сключва- предстоят две възможности - 
ровградска конфекционна фир- не на договор и други формал- организиране на втори аукци- 
ма “Свобода”, който се прове- ности. Днес 6 Белградон или пък продаване на оста- 

От продажбата на всичките налата част от фирмата въз ос-де в началото на седмицата в
Белград, бяха продадени всич- магазини са инкасирани 53,5 нова на свободна спогодба, 
ките 8 магазина на фирмата в милиона динара, над три пъти Както ни обясниха в пред- 
няколко градове в Сърбия. По- повече от началната цена. приятието, след продажбата на
мещението “Модна къща” в Производствените цехове, магазините недостигат някол- Агенцията за приватизация насрочи за днес в Белград втори 
Димитровград е продадено на съоръженията и готовите изде- ко милиона динара за потуша- търг за продажба на босилеградското обществено строително 
купувач от Лексовац за 4 мили- лия в складовете никой не про- ване на дълговете към работ- предприятие “Изградня”. 
она динара, което е с 1,7 мили- явил желание да купи.

Нов тръг за “Изградня”
За продажба се предлагат 70% от капитала на фирмата, която 

она повече от началната цена. Поради факта, че са прода- ти, понсионните им осигуров- часх е преценена на 2 584 000 динара, т.е. 29 780 евро. Началната 
Във фирмата не пожелаха да дени всичките магазини и от ки и др. Затова получените 53,5 цена за наддаването възлиза на около 517 000 динара, а новият 
разкриват името на купувача, тях са получени значителни милиона динара временно ще собственик във фирмата трябва да инвестира 1 221 000 динара, 
тъй като предостои през след- средства, в “Свобода” оцениха бъдат депозирани. Б. Д. П.Л.Р.

ниците - минималните запла-

Среща с /1 пикич в Ниш СъдбЗТЯ НЯ 636РЗТЯ
неизвестнатези дни в Ниш с министъра на 

финансите на Сърбия и под
председател на тази^ партия Председателят на димитровградското сдружение на рибари- 
Младжан Динкич. Той посети Те “Нишава” тези дни сподели пред вестника ни, че съдбата на 
Ниш, за да пропагандира про- езерата “Сават 1” и “Сават 2” в Забърдието и по-нататък е неиз- 
екта на правителството под вестна когато става дума за собствеността. Езерата принадле- 
название "Милиард евро за жат на земеделската кооперация “Сточар”, но имотът, където се 
по-добра Сърбия”, който под
разбира капиталовложения в

намират те, в кадастъра и по-нататък е регистриран като земе
делски площи, което, покрай това, че не са изяснени правилата 

селското стопанство, здравна- за приватизиране на кооперативното имущество, допълнително 
та област, пътната инфрас- усложнява евентуалното им приватизиране. Йорданов сподели 
труктура, просветата, енерге- мнението си, че езерата не са атрактивни за евентуалните купу- 
тиката, туризма, културата, вачи, тъй като водният ресурс е ограничен - пълнят се от атмос- 
спорта, науката и др. ферни води и подземни извори, а водата от тях не изтича, така че

Подпредседателят на ОО на не са благоприятни за развъждане на риби.
Г 17 плюс в Димитровград Ми- Поради неяснотиите във връзка със съдбата на езерата сдру- 
лан Тодорович оповести, че в жението “Нишава” лани не ги пориби и това предизвика негоду- 
града наскоро ще се проведе 
трибуна, на която някой от 
функционерите на партията ще

Младите димитровградчани с министър Динкич

Група млади Димитровград- организация на Общинския от- говори подробно за програма- 
чани, членове на младежката бор на Г 17 плюс, се срещнаха та. Б.Д.

Овощари, пазете пчелите!
С пристигането на пролетта започват и сел- щарите, но и за пчеларите, 

скостопанските работи. Една от тях е пръскане- От селскостопанската служба също предуп- 
то на овощните дръвчета срещу вредни насе- реждават овощарите да не ползват отровни

пестициди за пръскане на овошките. Или пък 
В общинската селскостопанска служба на- 48 часа преди пръскането да предупредят пче- 

овощари, че пръскането ларите (съгласно чл. 72 ал.1. точка 3 и 4 от За-

коми.

помнят на всички
трябва да стане преди дръвчетата да са цъфна- кона за защита на билките, както и чл. 42 и 43 от 

никой случай когато са в раз- Закона за подобряване на животновъдството).ли или след това, в 
цвет. Това е от голямо значение не само за ово- А.Т.
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Разраства се програмата 

“Добросъседство” (От стр. 1)

пл!гтпи1?^к'е^Нгг^а^°МиР и Търговише подписаха протокол за сът- 
Враня Перник ^Ре9стои от1фиването на редовна автобусна линия

дители наПчинокиЦокп^.г°ВО ЛЗСТ Са поискали от прави- Кметът на община Радо- 
Враня разговапяха с ппряДГ телствата на лвете страни мир Златко Стойчев подчер- 
вители на Пеонишкя ^йпа граничният контролно-про- та, че пребивавайки в различ- 
за подготвянето на ствмрг- пУсквателен пункт Стрезими- ни европейски държави като 
тни конкретни проекти г кри- Р°ВЦИ да получи статуса на бивш футболист е имал въз-
то да се конкурира зя гпр " [Уеход от пъРва категория, можността на място да се за- то да се конкурира за сред- Очаква се искът им да бъде познае 
ства от програмата “Добро- удовлетворен 
съседство”, финансирана от време.

с предимствата на 
най-скоро трансграничното сътрудни

чество и ползата, която от то
ва има населението в край
граничните райони в Европа. 
“Поради това с удоволствие 
подписвам протокола за бъ
дещото, надявам се, взаимно 
изгодно сътрудничество с об
щина Търговище”
Стойчев.

в От сесията на ОС 6 Сурдулица

Драган Стеванович 

запази поста си
каза

Поредната сесия на Общин- общинския бюджет, както и 
ската скупщина в Сурдулица плановете им за тази година, 
започна бурно, тъй като отбор- Отборниците в Сурдулица оце- 
ническата група на ДСС беше ниха положително миналого- 
предложила да се гласува недо- дишната дейност на всички ин- 
верие на председателя на Скуп- ституции, финансирани от 
щината Драган Стеванович. бюджета на общината, като да- 
След бурни распри и взаимни доха зелена светлина и за пла- 
обвинения предложението не новете им за тази година, 
мина, тъй като не успя да прив- Единодушно беше приет и 
лече мнозинство, преди всичко протоколът за трансгранично- 
от независимите отборници. то сътрудничество на община 

След като поутихнаха страс- Сурдулица със съседната бъл- 
тите, заседанието продължи в гарска община Трън, уточнена 
работна атмосфера. На дневен от кметовете Станислав Мом- 
ред бяха отчетите за миналото- чилович и Александър Ненков. 
дишната дейност на ведом
ствата, които се финансират от

На срещата във Враня 
представители на автотран
спортните 
“Единство” от тоя град и 
“ЕНЕ 2005" от Перник подпи
саха предварителен протокол 
за делово-техническо сътруд
ничество. Първото конкретно 
начинание ще бъде открива
нето на редовна автобусна 
линия Враня-Перник.

предприятия

Златко Стойчев (в средата) и Тихомир 
Милисавлевич (дясно) във Враня

Европейската агенция за раз
витие на трансграничното 
сътрудничество.

След спогодбите за сът
рудничество между Сурдули
ца и Трън. Босилеград и Кюс
тендил, Владичин Хан и Брез
ник, такъв договор беше под
писан и между общините 
Брезник и Търговище.

Началникът на Пчински 
окръг Тихомир Милисавле
вич подчерта, че заедно с ко
легите си от Пернишка об-

Д. Мирчев

В село Звонци д.м.

Открит полицейски участък В детското ведомство в Сурдулица
В центъра на Звонския край - село Звонци, неотдавна бе от

крит полицейски участък, в който работят полицаи от Бабуш- 
ница. Участъкът се намира в сградата в центъра на селото, в 
която са и пощата и местната общност.

Мненията на жителите на Звонския край за откриването на 
участъка главно са позитивни, но има и коментари, че на този 
край и не е нужно постоянно присъствие на полицаи.

“По-добро утре” 

за ромски деца
Б.Д. Съветът на програмата “За дето ще има и група за ромски де- 

по-добро утре” отпусна 193 000 ди- ца на възраст от три до пет години 
нара на детската градина “Наша и половина, 
радост” в Сурдулица, с които до
началото на новата учебна година се цели създаването на благопри- 
двадесетина ромски деца в града ятни условия за хармонично соци- 
ще получат предучилищно възпи- ално, емоционално и познавател- 
тание. Освен това в детските гра- но развитие на децата от ромски 
динки в града ще бъдат открити и произход и мотивировката им за 

Югославската народна армия. ТРИ възрастови групи за престой учене.
Тогава пък се клехме на Тито на деца от Ромска националност. В Съвета на програмата “За

По думите на временната ди- по-добро утре" са представители 
. _ ректорка на ведомството Илинка на Министерството за човешки и

де факто си беше по-голям цар Хамович дверите на всички обекти национални права към Съвета на
на “Наша радост” в Сурдулица от- министрите на СЧГ, след това 

на край време са били отворени за представители на Министерство- 
власт почти четири десетиле- всички деца, независимо от нацио- то на образованието и спорта в 
тия най-красноречиво потвър- налността им, включително и за Сърбия, мисията на ОССЕ, на Све- 
ждава тази констатация. Дори ромските. Услугите на това ведом- товната банка, на неправителстве-

ство и досега са ползвали деца от ните организации “Детски ромски 
„ ромска националност в градините център” от Белград и Форума за 

че по-голям цар от него, в Биновце, Вело поле и Масурица, ромска инициатива от Лесковац, 
имаики предвид неговото иму- а оповестено е откриването на дет- както и на “Отворено общество”, 
щество, власт, привилегии... ска градина и в село Елашница, къ- 
През тези бурни времена бяхме 
войници по няколко години”, 
разказа ни Петър Денков, от 
чийто албум е снимката.

Преди да заминат в казар- 
ме, свидетелства за по-ново мата през 1942 година на мос- 

от нашия край за които се раз- време [_[а иея са груПа младе- та към “Строшена чешма” зас- 
казва, че през миналото са слу- жи от царИброд, тръгнали да танали да се снимат отляво на- 
жили на трима царе: на тур- отбият военната си повинност дясно: Коля Васкин, Славча 
ския султан, на българския цар през 1942 година. Лазин, Петър Пенков, Славча
и на сръбския крал. “Най-напред бяхме войници Градинарски и Митко Гулията.

Всичко това е обусловено от в българската армия. Тогава Пред тях са клекнали: първият 
политическата обстановка на дадохме клетва за верност на непознат, до него Марко Ден-

цар Борис. След неговата кон- ков, Любча Мишев, Гага цига
нина се клехме на верност на нина с цигулката и Гога Шуш- 
цар Симеон. След Втората све- няр. 
товна война дослужихме

От албума на наш читател _________ С реализацията на този проект

Войници на трима царе
Той де юре не беше цар, обаче

и от истиските царе. 
Самият факт, че беше

и цар Селасие му бе признал,

Д.М.

Нови книги

“Не може ли без мен”Знайни и незнайни са хората

Неотдавна излезе от печат ^книгата на известния сред читателите 
ни нашенец от Звонския край Йордан Миланов под название “Не мо
же ли без мен”. Става дума за хумористично четиво, в което главните 
герои са хора от района на Дерекула, т.е. техния жизнен опит, смисъ
ла им за хумор, но и недъзите им. Книгата е печатана двуезично - на 
български и на сръбски език на 180 страници. В Бабушница ще бъде 
представена най-вероятно през май, когато се очаква посещение на 
делегация от българската община Трън, с която Бабушнишка общи
на установи сътрудничество.

Печатането на книгата на даскал Йоца финансово помогнаха ор
ганите на местното самоуправление в Бабушница.

тези, по много неща 
фични краища на Балканите, 
минавали под властта на тур
чите, българите и сърбите.

Снимката, която представя-

специ-

Б. Д.в А.Т.



щ
Българо-сръбски литературни връзки

Поетичният 

свят на «Пейчев
В Сдружението на сръбските писатели в Белград бе

ше представена стихосбирката “Семантични семена” 
на известния български поет Любомир Левчев. Книга
та е издадена от смедеревското издателство “Арка”, а 
подборът и преводът са на Ристо Василевски.

Освен автора, на промоцията говориха председате
лят на Съюза на българските писатели Николай Пе- 
тев, сръбският му колега Сърба Игнятович, главният 
редактор на вестник “Книжевне новине” Мичо Цвие- 
тич и преводачът Василевски. Литературната среща, 
на която присъства и българският посланик в Бел
град Георги Димитров, мина под знака на възстановя
ването на литературните връзки между двата съседни 
народа.

Говорейки за творчеството на Левчев, Сърба Игня
тович подчерта дълбоката му сензитивност и фантаз- 
магоричност, като го прецени за ултрамодерно. Мичо 
Цвиетич изтъкна пластичността в пресъздаването на 
верижни поетични представи за действителността, 
метафорите и единството между действителното и ме
тафоричното.

Любомир Левчев наблегна върху поезията като 
благородно семе за сближаване на народите и с въз
торг говори за творчеството на Джура Якшич, Змай и 
Бранко Радичевич.

С “Нишан” в Ниш
Повече от едновековната традиция и солидният ансамбъл - 

елементи на обещаващо бъдеще на театъра
*

В Народния театър в Ниш на бяха многократно награждава- изпълнението на целия ансам-
23 март димитровградският ни с аплодисменти, а придум- бъл. Въпреки всичко, играта на
самодеен театър “Христо Бо- ките, предизвикващи бурен Соня Станулова - в ролята на
тев” се представи с пиесата смях се преразказваха във фоа- Мимица, на Николина Ранчева
“Нишан” по текст на пиротския йето и на площадката пред теа- (Голубица) и на Милан Андее-
автор Сърбислав Минкович, а търа дълго след спускането на вич - като Рангел беше направо
в постановка на Слободан завесата. Несъмнена заслуга за блестяща и едва ли професио-
Алексич, който е автор и на това имат текстът и Цариброд- налистите биха се справили
сценографията, и на костюми- ският диалект, който преобла- много по-добре от тях. С лока
те, а негов избор е и музиката, дава в него, но не може да се заното в тази пиеса, без каквото 

Традицията си е традиция, а отрече и добрата игра на актьо- и да било съмнение, Милан
натрупаният опит - солидна ос- рите и, разбира се, доприносът Андреевич успешно би се спра- *
нова за истински постижения, на режисьора Алексич.
Въпреки голямата разлика в
броя на населението и место- спорно ще долови тънката раз
положението на Димитровград лика в изпълнението на само- ния в различните прегледи на
и град Ниш, неопровержим дееца и професионалния ар- самодейците в страната и в те на Дома на културата в Ба- чително културно събитие за
факт е, че димитровградският тист. докато обикновеният България, и сплотеният соли- бушница работи галерия, чий- Бабушница и предизвика го-
самодеен театър започва да ра- зрител, дошъл на театър не са- ден ансамбъл оповестяват бъ- то ръководител е единствената лям интерес. Амбицията на за-
боти само една година след те- мо за да позабрави ежедневни- дещи успехи и по-високи пое- художничка в общината Вален- веждащата галерията е да се

тина Николич Радивоева. Тя е открие школа по рисуване за
В. Богоев завършила средно художес- талантливи младежи и деца от 

твестно училище в Ниш, след този край. Идеята най-вероят- 
което се е дипломирала в Ху- но ще бъде реализирана през 
дожествената академия в Бел- лятото.
гРад в гРУпата на проф. Зоран Валентина изтъкна, че съг- 

В ™ Вукоич. Участвала е в няколко ражданите й полека придоби-

В бабушнишкия Дом на културата

Школа по рисувано 

за млади
Валентина Николич Радивоева оценява, че 

вил и с ролята на Манулач в 0се повече бабушничани посещават излож- 
Специалистът-критик без- “Зона Замфирова”. бише

Спечелените досега призна-
От няколко месеца в рамки- дожници. Проявата бе изклю-

атъра в Ниш. На сцената в те проблеми, но и да преживее тижения. 
Нишкия народен театър ди- художествена наслада, несъм- 

самодейци нено е останал удовлетворен отмитровградските

„Градина" от Ниш продължава 
„балканската връзка"__________

Представена е
“македонска”
“Градина”

ГД международни художествени ват привичка да посещават из- 
пленера, включително и в “По- ложбите. 
гановския” преди няколко го
дини. От откриването на ве- ката галерия за 2006 г. е и под- 
домството са организирани готвянето на поредния луж- 
няколко изложби, най-пред- нишки художествен пленер, в 
ставителната от които бе ек- който участват предимно са- 
спозицията на творбите на модейни художници, 
професионалните сръбски ху-

В програмата на бабушниш-
Ш1 ш<■-.

>/
Б.Д.И

1

Младите диллитровградски артистиС тези думи редакторът Зо-- Националните литератури, 
сътворявани на езиците, гово- ран Пешич Сигма откри про- 
рени от малобройно населе- моцията на първия тазгодишен 
ние, могат да се разпространя- брой на сп. “Градина”, посве- 
ват единствено чрез превежда- тен на съвременната македон- 
не. Това не означава, че и лите- ска литература, като припомни

за книжките, посветени на бъл-

ЩМЗЯ:м Ще участват на 

театрални срещи в 

Крагуевац

’ Ж I

им са малки.ратурите
Най-добрият начин да отстоят гарската и на гръцката литера- преведени на сръбски от маке- 
самоличността си пред агре- тури, издадени през миналата донското литературно списа

ние “Современост”, с което 
Панорамният преглед на “Градина” поддържа плодот-

английски хиперкос- година.сивния
мое е да бъдат превеждани на 
езиците на близките си съсед- съвременната македонска ли- ворно взаимнополезно сътруд- 

народни. Това е основната тература, в който са представе- 
мисия на “балканската връз- ни над 30 автори, е направен

Както се и очакваше, театралното представление “Кафене 
Шмекерия”, което младите димитровградски самодейни ар* 
тисти подговиха неотдавна, спечели симпатиите на селекцио
нерите и ще бъде изнесено на 10-ите Театрални срещи на гим
назистите на Сърбия, които ще се проведат през първата по
ловина на април в Крагуевац.

Както ни информира авторката на пиесата Елизабета Геор' 
гиева, в конкуренция са били 30-ина представления. По време 

проявата в Крагуевац ще бъдат изпълнени 10.
‘Кафене Шмекерия” е съвместен проект на Народната биб

лиотека “Детко Петров”, Театъра “Христо Ботев” и Гимнази
ята “Св. св. Кирил и Методий”. В него играят 13 талантливи 
младежи. На сцената го постави местният театрален Дееи 
ДелчаГигов.

ничество.ни
Най-новият брой на “Гради- 

ка”, която повече от една годи- въз основа на подбора “Голе- На” е илюстриран с репродук- 
списание “Градина”, миот скок”, който съчиниха Ва- ции на македонските живопис- 

Тази “връзка” не означава тра- сил Тоциновски (белетристи- цИ Владимир Кондовски, Ван- 
фик на опиати, на оръжие или ка) и Ранко Младеновски (пое- гел Наумовски, Димо Тодо- 
опасни радиоактивни материи, зия), обнародван от македон- ровски, Владимир Георгиевски

ското издателство “Феникс”

на тачи

на
и Емил Шилайковски, за чието 

Тя стреми към литера- през 2003 година. Свой принос творчество на промоцията го- 
протекционизъм, за да в подбора са дали и преводачи- вори изкуствоведът Каменко 

пред нахлуващия те Даниела Костадинович и м. Маркович. 
английския Радомир Виденович. Освен то-

нито политически или военни 
съюзи, 
турен 
се опазим 
империализъм на 
език.

В. С.Б. Б. Два няколко текста са превзети и
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Просветното дело в село Драговита (3)

Тшш условия, бистри деца 

и учителски енту сиазъм
Драговитските деца бяха много умни, болшинството от тях научваха 

уроците още В час. Тогава условията 3а работа бяха много тежки - ня
маше библиотека, нямаше ученическа кухня, нямаше ток и Вода, трите 

асни стаи бяха недостатъчни и затова работехме на дВе смени. Мъч
но еше, но с Драговита ме свързват много хубави спомени, казва няко
гашната драгоВитска учителка Мария Кръстева.
наСЛ СЛ,еТ0ВНа В0Й- ТодоР Ст. Димитров от с. ка и каза, че аз съм й втора май- Учители в с. Драговита през учебната 1954/55 годи-
Лозан Кипгш пт Долни Криводол останал в па- ка. Преди няколко години ме на (отдясно): Еленко Кръстев, съпругата му Мара
бил директор на пвогимназио- метта на драговитчани като настигна кола и спря. Излезе (бебето е синът им Ацко), Иван Петров, Софроний 
та в селото Ангелова Тпппп учител' *°идо много биел уче- един от някогашните ми учени- Динчев и Тодор Димитров; пред тях с акордеона е
Гигов от с Ф„вци Тоъ„Р Г1Ше ГЬИ Ки° СТ°' ЦИ ' ИоРданч0' ссга вече -ъз- Милко Аврамов Петров (Заснел Евсшати Иванов) Т и Филиповци, 1РЪН- ку, додека мърдаю. Направо растен човек от над сто килог-
то от България^ 1рЬИ утеп^еше от ®ой " казва рама, и ме покани на гости в бърка с филджани в тенджера- Произвеждали вар, брали и
С. Мипков Алексанпъп Рянге- °Рдада Момчилова от Коняр- Драговита за Петровден. Баса таи да дава на гостите... варена продавали шипки, диви ябълки
лов от Лимитоовгпап РАтяна^ НИК естоко бил сестра и Ма- от Конярник, който сега кара ракия. Иван не искал да вземе, и круши и с получените пари
Филипов П951Р- 1<НТ г’з Пяп^гт г ’ Ритал *‘с обущата си и тя камион на “Пекара”, когато ме защото не пиел ракия, обаче подредили кооперативния дом.
Геопгиев Рпенкгт п-г г ’г™т даднала в бесъзнание на пода. види, винаги спре камиона и ме домакинът упорствал, повта- Договорили се от всичко, което
Коиволол Геппги Личитппп атова лежала в болницата в поздрави. И всички други мои ряйки: “Ако не пиеш рекьию, не селяните продадат на коопера-
Ганка Асенова Тппо^пвя пт с’ ДимитР0ВГРад- Владо’ бащата някогашни ученици винаги ме може да си даскал у Драгови- ция да бъдат отделени по 2% за
Поганово Хпистиня Тпппппвя „ не1дастното момиче, искал поздравяват. Драговитските ту!” Младият даскал се измъ- електрифициране на селото,
съшо от Погянпнп Випш и»,. Д ъди учителя, но го съветва- деца бяха много умни, болшин- чил с тази първа чашка драго- Събрали пари, но погановчани

гт-гптпг,А ^ а и да се откаже от намерението ството от тях научваха уроците витска ракия, но тя го “хвана- ги минали и довели ток за свое- 
к п в пинци, си, за да не стане по-голяма бе- още в час. Тогава условията за ла” и завинаги го свързала с то село. Всички държавни праз-
п«1тГг\я™,ТВГРп СЪП’ ЛЯ’ Н° ДаД6 Господ' та се уРи_ Работа бяха много тежки - ня' Драговита и драговитчани. То- ници са празнувани с вечерин- 
вн пГснп н ^.ВаН Ретро' ”у нехуде- спасише се деца от маше библиотека, нямаше уче- Гава в селото имало много де- ки, а в навечерието на Деня на 
ви Васил Николов Радоиков от белю - добави накрая Горда- ническа кухня, нямаше ток и ца, бил открит пети клас, а Републиката и Първи май са
с. I уленовци Наиден-Нача от на. Бирма Иванова пък е за- вода, трите класни стаи бяха следващата година и шести, организирани факелни шес-
с. оин дол, одор т. Димит- помнена като много добра учи- недостатъчни и затова рабо- Освен в отделенията учителите твия. В метални кутийки, вър-
ров отс. Долни Криводол, телка, както и Ганка Асенова, техме на две смени. Мъчно бе- преподавали по няколко пред- зани или заковани за прът с
Найден Велков, Миряна Елен- Те не биели учениците и влага- ше, но с Драговита ме свързват мета и в новооткритите класо- дължина 1,5 м, слагали дърве-
кова, Невена Станимирова Ми- ли големи усилия да ги научат много хубави спомени, казва ве. Петров преподавал исто- ни стърготини и насипвали
това, Софроний Динчев, съпру- колкото се може повече. Преди някогашната драговитска учи- рия, география, краснопис и малко петролей или нафта, па
зите Мария и Еленко Кръстеви, да дойдат в Драговита, Мария телка Мария Кръстева. френски език, директорът - ма- лели ги и ги носели по пътя от
Станимир Виденов. След тях, и Еленко Кръстеви се венчали в Най-дълго време в Драгови- тематика, физика и български Рид през Излак до кооператив
но закриването на училището Поганово. Кръстева помни се- та учителствал Иван Петров от език, Тодор Димитров - сръб- ния дом. Огнената река във ве-
през 1977 година, в това село лото като много разпръснато, а с. Гуленовци - цели 12 години, а ски език... Иван се оженил за черната тъмнина била велико-
учителствали Първан Тодоров драговитчани като много доб- съпругата му Стоянка от с. По- Стоянка, двамата тук отгледа- лепно зрелище. Организатори
(1965/66) и Снежана Заркова от ри и гостолюбиви, но и много ганово - 10 години. Те са ли двете си дъщери. Без Петро- на празничните тържества би-
Поганово, която била послед- бедни хора - “сиромащия до най-познатите драговитски Ви не е минала не само нито ед- ли учителите, а участници -
ната учителка в Драговита нечу”. Сещам се, казва сега Ма- учители, дори мнозина знаят на сватба и веселба, но и нито учениците и младежта от село-
(1966 - 1977). Перка Николова рия Кръстева, че моят ученик Иван като Иван Драговитски. В една комунална акция -
от с. Изатовци заменяла Зарко- Илчо от махала Конярник през това село Петров дошъл 1953 г. били организатори, ръководи- Краят на учебната година
ва през учебната 1970/71 год., а зимата идваше в училището като 20-годишен ереген, “въо- тели и участници във всички винаги бил отбелязван с общо
Тицка Рангелова-Цветкова от със скъсани свински опинци, а ръжен” с идеи и воля за работа, благоустройствени дейности в тържество на учителите, учени-
с. Власи през 1971/72 г., когато от голите му меса течеше кръв! Преди това завършил учител- селото. Учителят Иван е бил и ците и техните родители. Уче-
постоянната учителка гледала От махала Пометковци бяха ско училище и изкарал войник- председател на ССРН, касиер, ниците изнасяли

ученичките Деса и Стана. Мно- лъка. Директорът Еленко

те са то.

програма, а
с една дума - човек за всичко, след това “изпитът” продължа-

Прислужници в драговит- го пъти се е случвало Деса да Кръстев го завел при дядо Драговитчани купили грозде, вал с общ обяд, песни и хора.
ското училище били: Цона дойде в училището цялата мок- Аврам, където трябвало да направили вино и го продали, а Драговитският фотограф
Иванов - дълги години, Бого- ра. Преобличах я в сухи дрехи и квартирува. Аврам веднага от заработката купили пердета Евстати Иванов снимал учас-
мил Иванов и Нацко Георги- я поставях до печката да се пое- сложил тенжера на печката и се за прозорците на културния тниците за спомен.
ев-Джорин по една година, а топли. Преди няколко години заприказвали, но след известно дом, дъски за пода на училище- - Продължава -
след тях - Мица Момчилов.

близнаците си.

се видяхме с Деса, тя се разпла- време домакинът почнал да то, стъкло за прозорците... Цветко Иванов

Нашенци 6 Скопие искат да помогнат на родния си край

Целите на Съвета за развитие на Босилеградско
От някои статии за дейността на пресел- ва са преди всичко многобройните нашен- тализация и развитие на Босилеградския преселниците с малобройните ни сънарод

ниците от Босилеградско в Скопие читате- ци по балканските градове и страни, които край от 24 члена. Съветът беше формиран в ници в Босилеградско, и др. 
лите на “Братство” са могли да разберат, че се афирмираха като специалисти в най-раз- съзвучие със Статута на Сдружение “Боси- Формирането на съвета беше поздраве- 
в македонската столица е формиран Съвет лични области, от майстори строители до леградско”, което организира българите от но от ръководството на ОС в Босилеград, 
за ревитализация и развитие на Босилег- доктори на науките и университетски про- Босилеградския край в македонската сто- веднага беше установен контакт, който се 
радския край. Тук искам да посоча мотиви- фесори, а напоследък и като успешни биз- лица. На учредителното събрание беше из- поддържа и до днес. Най-успешно бе неот- 
те за създаването на този съвет и неговите несмсни. бран председател, бяха формирани коми- давнашното заседание на съвета, когато
цели и задачи. Времето минава, а ресурсите на Боси- сии и беше приета Програма на съвета, ко- неговите експерти изнесоха редица предло-

Всички ние, които сме се родили в Боси- леградско остават неизползвани и затова ято предвижда редица дейности: редовни жения за успешно сътрудничество с общи- 
леградско където и да живеем сега, носим съществува реална опасност в близкото бъ- контакти с ръководството на Босилеград- ната и се съгласиха да участват в реализа- 
в сърцето си непреходна обич към родния деще нашият хубав край да стане бяло пет- ска община заради договори и съгласуване цията на някои проекти 
си край и неговите незабравими прелести, но на географските и геополитическите на действията; помощ при изработката на за хората в нашия край.
Същевременно ни е много жал, че нашите карти. Много са причините, поради които териториален план на общината като осно- Призовавам всички преселници от Боси- 
Родни места остават без хора и запустяват досега нашите ресурси не бяха използвани ва за нейното развитие в предстоящия пе- леградско, които живеят в други градове и 
и че целият край е в тежко икономическо пълноценно, а една от тях е липсата на со- риод; помощ при изработката на студии и страни, да ни се обадят, за да допринесем с 
положение, въпреки немалките му природ- лидарност и организираност, преди всичко проекти в комуналната и пътната инфрас- общи усилия за оцеляването и развитието 
ни и човешки ресурси. Природните ресурси когато става дума за човешките ни потен- труктура; помощ при изработката на сто- на нашия мил роден край.
- това са условията за производство на циали. 
здравословна храна, изобилието от чиста Мотивирани от всичко това, група пре- на инвеститори от страната и чужбина; ус- Стамен Аосенков председател на 
планиска вода, възможностите за селски селници от Босилеградско, сред които и ав- тановяване на контакти с организации на Съвета за певитализаиия и разви- 
(планински) туризъм, рудното богатство и торът на тези редове, формираха на 14 но- нашенци в други градове и страни, за да се ти„ Босилеградския край Скопие 
Др. Човешките ресурси на нашия край - то- ември 2003 година в Скопие Съвет за реви- изгради основа за широка солидарност на И 1

с жизнено значение

пански проекти и на студии за привличане
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Фигурно пързаля не Втора сръбска 
лига-група 
„Изток", 22 кръг

Черната
серия
продължава
БК „Димитровград“ - 
БК „Здравле 2“ (Лес- 
ковац) 92 : 106
(26:30; 14:28; 
31:18;21:30)

Денкова и Ставийски световни шампиони!
♦България е трета 6 класацията на страните с медалисти.

Българската танцова двойка зи при жените). След този успех 
Албена Денкова - Максим Ста- съдийският им чадър се сви, 
вийски е световен шампион по много от техните звезди не учас- 
фигурно пързаляме! Албена и тваха в Канада, което позволи и 
Максим спечелиха ласкавата на други страни да вземат отли- 
титла на поредното първенство чие. 
на планетата в Калгари (Кана- 13 световната ранглиста па 
да), което завърши в края на ми- 18Ц при танцовите двойки 
налата седмица. Албена Денкова н Максим Ста-

С титлата на двойката Денко- вийски заемат трето 
ва - Ставийски България зае тив от 4455 точки. Ранглистата 
трето място сред осемте стра
ни, които пласираха свои състе- то на състезателите на всички 
затели в челните тройки. Първи турнири под егидата на 181! за 
е Китай със злато и сребро, пред последните 3 години. Първи 
САЩ - злато и три бронза. С олимпийските шампиони Татя- 
един бронз руснаците са пое- на Навка и Роман Костомаров 
ледни от страните с отличие, (Русия) с 4960 пред олимпийски- 
въпреки че на Олимпиадата в те вицешампиони Танит Белбии 
Торино спечелиха три шампи- и Бенджамин Агосто (САЩ) е 
онски титли (изпуснаха само та- 4490 точки.

място с ак-

сс прави въз основа па участис-

Пирот, 25 март 2006, залата 
на Педагогическата академия, 
зрители 100, съдии: Божич и 
Игнятович от Ниш.

Още едно поредно пораже
ние на димитровградските 
баскетболисти. Този път те за
губиха от младия състав на 
БК “Здравле 2” от Лесковац. 
Гостите бяха по-добри, успяха 
да направят разлика от десе
тина точки, които БК “Димит
ровград” успя да достигне, но 
без сили да направи обрат. Та
ка протече целият мач.

След тази загуба в послед
ните четири кръга димитров- 
градчани трябва да водят 
ожесточена борба за оцелява
не в лигата.

За “Димитровград” играха: 
Геров, Басов, Д. Алексов 2, 
Петров 8, Станимирович 5, 
Андреев 14, Аранджелович 16, 
Андреевич 28 и Радованович

са

Т. Петров

НФЗ -17 кръг ЮФД -17_ кръг

Само точна в 

дербито
Първа пролетна 

победа на "зелените"4

ФК „Балкански“ - фК „Мрамор“ 1 : 1 (0 : 0) “Младост” се наложи с 1:0 та с 10 футболисти, понеже в 85 
над “Леминд” от Лесковац в 17 минута централният напада- 
кръг от тазгодишното първен- тел на “зелените” Михайло Йо- 
ство на Южноморавска фут- ич получи втор жълт картон и 
болна дивизия в мача, изигран беше изгонен от игра. 
на 26 март на стадиона “Песка- 
ра” в Босилеград. Голмайстор Ж. Насев, С. Стойков, Д. Ди
на единственото попадение бе- митров (от 48 мин. Й. Григо- 
ше нападателят Мирослав Ге- ров), Б. Воинович, Б. Стояно- 
оргиев в 60 минута след добре вич (от 65 мин. Б. Йлич), М. Ге- 

ганизи 
зелените .

Отборът на “Балкански” не чът ще бъде утре. 
оправда ролята на фаворит в 
срещата от 17-я кръг от пър- г. СЦ “Парк”, зрители - около 
венството на НФЗ. Още вед- 300, съдия - Душан Нонич от 

че отборът на Пирот. Голмайстори: Гюров в 
“Мрамор” е корав противник 84 от дузпа за “Балкански”, а 
за димитровградчани. През ця- Радивоевич в 69 минута за 
лото време се водеше тежка “Мрамор”. Жълти картони: 
битка в средата на терена. Гос- Бошкович, Глигориевич и По
тите бяха по-опасни в нападе- ров от “Балкански”, а Джор- 
нието и създадоха 3-4 голови джевич, Цветанович и Радиво- 
положения. Чрез най-добрия евич от “Мрамор”. Червен кар- 
футболист на терена Радивое- тон: Гюров от “Балкански” 
вич те откриха резултата в 69 (втори жълт), 
минута. Радивоевич дриблира ФК “Балкански”: Йовичич 7, 
няколко футболисти и улучи Бошкович 6, Димитров 6 (Пе- 
край изтичалия вратар Иови- шев -), М. Георгиев 6, С. Мар- 
чич, който пък беше най-доб- ков 6 (Ценков -), М. Пейчев 6, 
рият футболист на “Балкан- Потич 6 (Йованович -), Гюров 
ски”. До равенство Димитров- 6, Глигориевич 6, Нацков 6 и 
градчани стигнаха в самия Иванов 6. 
край на срещата. В 84 минута в 
наказателното поле беше фау- 6.5, Динич 6, Живкович 6, Вука- 
лиран Гюров, който и реализи- динович 6.5, Николич 7.5, Цве

танович 7, Джорджевич 7, Не- 
В следващия кръг “Балкан- шич 7, Андонов 7 (Таншано- 

ски” гостува в Чаплинац, къде- вич-), Радивоевич 8, Джурджа- 
то го посреща “Раднички”. Ма- нович 7 (Павлович -).

Димитровград, 25 март 2006

“Младост"’. Г. Величкович,
нъж се показа, 19.

В следващия кръг БК “Ди
митровград” гостува на “Нап
редък” от Алексинац.рана контраатака на оргиев, В. Владимиров, М. Ио- 

ич, Л. Динов (от 89 мин. И. Ва- 
През по-голяма част от ма- силев) и С. Дамянович.

‘ЛеминдД. Кръстич, М.

°Р Д.С.

Пробег по слу
чай Деня на 
пролетта

ча босилеградскнте футболис
ти имаха териториален превес Ранджелович, Д. Косич, И. 
и заслужено завоюваха трите Цветкович, Р. Боят, М. Димит- 
точки. Победата на “Младост” риевич, Ж. Миленкович, Н. 
можеше да бъде и по-убеди- Митич, Н. Стаич, Н. Гроздано- 
телна, обаче великолепният из- вич (от 66 мин. Б. Николич) и 
стрел на Синиша Дамнянович И. Величкович. 
от пряк свободен удар към 
края на срещата бе спрян от рил босилеградчани ще госту- 
напречната греда. И гостите ват на “Пуста река” в Бойник. 
имаха шансове за гол, но вмес- През есенната част от първен- 
то вратата на домакините, на- ството мачът между двата от- 

пъти бора в Босилеград приключи с 
през второто полувреме улучи- 4:1 в полза на “зелените”.

Бранкович 

седми в 

София
В рамките на 18 кръг на 1 ап-

ФК “Мрамор": Стеванович

падателите им на два На 22 март в Борисовата 
градина в София се проведе 
пробег в чест на Деня на 
пролетта, в който участваха 
и петима състезатели от АК 
“Балкан”.

Най-добро бе постижени
ето на Милош Бранкович, 
който в своята категория се 
класира на седмо място. 
Останалите членове на 
“Балкан” се класираха в пър
вата половина на групата, за 
което получиха спортни 
екипировки.

ра отсъдената дузпа.
ха напречната греда.

“Младост” завърши среща-
П.Л.Р.

ХандбалСтрелба: Традиционната „Купа на 
Застава" и третият кръг за 
Купата на Сърбия_______________ Сестрите

Георгиеви
отново
най-добри

“Граничар” шести в 

Крагуевац д.с.

НакраткоНа 25 март 2006 в залата “Езе- лова 173, Светлана Пейчич 172, 
ро” в Крагуевац се проведоха със- Йелена Топич 152 точки. Пионери: 
тезания за пионери и кадети по Стефан Петров 174, Милан Ранге- 
стрелба с въздушна серийна пуш- лов 169, Александър Басов 155 
ка в рамките на “Купата на Заета- точки, 
ва” и трети кръг за Купата на Сър
бия.

Миналия уикенд в Белград се Мачът от 12-я кръг от пър'
гяРт°п°еДНпХаг!пК^И7 В “Бам6и ли~ венството на Пиротска окръ*-гата на Сърбия (първенство на . с ^ „„ «\дпа-
Сърбия за пионери и пионерки). на Футоблна лига между Мла

При пионерките (родени през дост” от с. Долни Суводол
1991 г.) първо място спечели отбо- “Желюша” миналия уикенд н
рът на “Цепелин” от Белград, бе изигран по искане на желЮ"
който на финала победи отбора на шани. Директорът на лигата
3™У»ттС : Ч; Драган Зорая прие тяхната

сеттап„Цг^ЛИН Играха И двете молба и реши мачът да бъД<сестри Георгиеви по потекло от ^
димитровградското село Желю- Георгиева е най-добрият голмай- изигРан пРез ИДНИ*,~ 
ша. Кристина Георгиева бе про- стор в отбора. Това е един от слеДва1Дия кръг пТ с.
възгласена за най-добрия вратар най-големите успехи на младите гостува на “Локомотива 
на първенството, докато Тамара нашенки.

Домакин на състезанието бе от
борът по стрелба “Чика Мата”, 

Участваха около 200 пионери и подпомогнат от местното самоуп- 
100 кадети от цяла Сърбия, между равление на град Крагуевац и фаб- 

и пионерските отбори на риката за оръжие “Застава”.
През следващия уикенд ще се

които
СК “Граничар” от Димитровград.
Двете състезания се проведоха на проведе четвърти кръг за Купата 
един тур. Отборно “Граничар” се на Сърбия в Панчево, както и ре- 
класира на 6 място. Ето и поот- гионалното отборно първенство - 
делиите резултати. Пионерки: Ди- квалификации за републиканското 

Соколова 174, Снежана Нико- отборно първенство. Д.С.

В

Бело поле.яна
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Приключи международният шахматен турнир „Меллориал Арсо Тодоров"

Алия Муратович победител
Международният майстор от (международен майстор, Бълга- роден майстор”. “Младост”, посетиха гроба на

Нови пазар Алия Муратович рия) 4; 9. Митко Александров Участниците в турнира, заед- Арсо Тодоров в село Рибарци и
стана победител на първия меж- (СЧГ) 3; 10. Богомил Андонов но с представители на ШК положиха цветя. П.Л.Р.
ду народен шахматен турнир (международен майстор, Бълга-
Мемориал Арсо Тодоров”, кой- рия) 2,5 и 11. Оливер Органджи-

то в памет на известния босилег- ев (международен майстор, Ма-
радски адвокат, поет и шахма- кедония) 2,5 точки, 
тист се проведе миналата сед- Младият босилеградски шах- 
мица в Босилеград. От 10 изиг- матист Митко Александров, 
рани партии Муратович спечели спечелвайки 3 точки (6 ремита и 

, точки - 5 победи и 5 ремита. 4 загуби), увеличи собствения си 
тори бе ФИДЕ-майсторът Дра- ЕЛО-коефициент с 40 точки, 

ган Субашич от Белград с 6,5 Треньорът на ШК “Младост” 
точки, а трети българският грос- Новица Божилов изтъкна, че 
майстор Евгени Янев също с 6,5 турнирът е регистриран от Меж- 
точки. Субашич зае по-предна дународната шахматна федера- 
позиция, понеже осъществи по- ция и че е изобилствал с вълну- 
вече точки в срещите с четирите ващи двубои. От 55 изиграни 
първокласирани шахматисти. партии чак в 27 беше излъчен по- 

Ето и класирането на остана- бедител,

На 7 април 2006 година се навършват 40 ДНИ 
от смъртта на нашия скъп и непрежалим
СТОЙНЕ СТОЙЧЕВ 
(1928 - 2006)
от с. Долно Тлъмино, Босилеградско, 
живял в Крагуевац

Споменът за твоята благородна душа и изпъл
нено с обич сърце ще остане завинаги в нас. Поклон пред свет
лата ти памет!

Победителят Алия Мура
тович е частен бизнесмен 
от Нови пазар. Член е на 
ШК “Нови пазар”, който се 
състезава във Втора диви
зия на СЧГ. Въпреки че все 
още е международен майс
тор, той вече е изпълнил 
гросмайсторките норми и 
до края на годината ще се

Опечаленото семейство

На 4 април 2006 година се навършват 40 ДНИ от смъртта на 
нашия непрежалим съпруг, баща и дядокоето е показател, че 

лите участници в турнира: 4. Ми- шахматистите играха без калку- 
лош Попович (ФЙДЕ-майстор, лации и с голямо желание за 
СЧГ) 6 точки; 5. Драгослав Ни- осъществяване на добър резул- 
колич (ФИДЕ-майстор, СЧГ) 6; тат. Той подчерта, че с точките 
6. Димитър Мархолев (междуна- от този турнир шахматистите 
роден майстор, България) 5,5; 7. Драган Субашич, Драгослав Ни- 

закичи с наи-престижната Милко Попчев (гросмайстор, колич и Милош Попович са из- 
шахматна титла. България) 5; 8. Огнян Тодоров пълнили нормата за “междуна-

ДРАГУТИН СТАМЕНОВ - ГУТЕ 
(1935 - 2006) 
от Долна Любата

3,

, §*
Панихидата ще бъде отслужена на 4 април от 

11 часа на долнолюбатските гробища.
С много обич пазим спомена за теб. Почивай вкея

мир!
Опечаленото семейство

Република Сърбия, Министерство на науката и 
околната среда, Управление за защита на 

околната среда, Белград
Тъжен помен
На 7 април 2006 година се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща, свекър, тъст и дядо

I ■ >ш
*

й, [•ДИМИТЪР ТОДОРОВ 
от Димитровград

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще бъде отслужена на гробището в Ди
митровград на 7 април в 10 часа.

Ще пазим от забрава прекрасните спомени за теб. Почивай 
в мир!

Въз основа на чл.16 във връзка с чл.29, 
алинея 1 и 3 от Закона за преценка на 
влиянията върху околната среда („Сл. 
гласник на РС" 135/04) дава следното

тността Корита в село Било, община 
Димитровград.

Всички заинтересовани могат да се 
запознаят със съдържанието на проекта 

О- всеки работен ден от 11-14 часа в поме-
1|Ь1/ОЩСп1/1и щенията на Управлението за защита на

фирмата „Вирком" от Пирот, ул. „Пая скиГбри1адаЧастаГбТзаз'абЛе^жТиасеН" 
Иованович 1, представи проект за пре- достарВят ав срок от 20 дни след обна- 
ценка на влиянията върху околната сре- ^одВането на съобщението, 
да при експлоатация на андезит в мес- ^ а

V

Опечалени: съпругата Анастасия, синовете Славчо и 
Петър и дъщерята Юла със семействата си

Възпоменание
На 30 март 2006 година се навършват 

ЧЕТИРИ ГОДИНИ от смъртта на милия ни ба
ща, дядо и прадядо
ФИЛИП АНДОНОВ 
от село Поганово

АА 5 * 6 7 8 9 101 2 3 4

Съставил; Драган Петров
13 14 1511 12

ВОДОРАВНО: 1. Египетски 
бог на слънцето. 3. Горна 
дреха без ръкави. 6. Река в 
Италия. 8. Орляк птици 
(мн.ч.). 11. Съставни части 
на молекула. 13. Химичес
ки елемент. 16. Запушалки 
от корк. 17. Голямо земно 
възвишение. 18. Суматоха.
20. Електронна индустрия 
от Словения. 21. Името на 
певеца Монтан. 22. Нощно 
питейно заведение. 23. Гор
на камара на парламент.
25. Съзвучие. 27. Църковно 
проклятие. 29. Маслина. 31.
Името на баскетболиста 
Кукоч. 32. Първата жена 
(библ.). 33. Женско име. 35.
Ров, траншея. 37. Млечен
продукт. 40. Името нашах- ние 10 щат в САщ. 12. жава. 26. Планинска върба. 
плоТТ42ТкХе4за ?ъ*на филмови работници, които 28. Шахматна фигура. 30. 
настилка 43УАоабски княз снимате камери. 14. Столи- Метално синджирче. 32. 
44 Река клонка 45 Река Цата на Тибет. 15. Езеро във Хора, отричащи църковните 
в 'бъпгяпИАЯФР46 Река в Финландия. 19. Един годи- догми. 34 Модел руски 
Австоия и Геомания шен сезон. 21. Хора, които молети. 36. фестивален
“встрия и Германия. търсят заровени оъкрови- град във франция. 38. Име-
ОТВЕСНО: 1. Война (сръб.). ща 22. Летателен апарат, то на писателя Андрич. 39. 
2. Казашки главатар. 3. 24. Пратеник в друга дър- Емилия (галь.).
Името на писателя Зола. 4.
Името на актьора Марвин.
5. Българско женско име. 6. ■). Кол. 4. Шик. 6. Хемус. 11. Кабинет. 13. Талант. 14. Оли- 
Място със специално пред- Вер. 15. Накит. 16. Тас. 17. Колет. 18. Ни. 19. Овен. 21. Са- 
назначение (мн.ч.). 7. Авто- Мар. 22. Бод. 23. Нил. 24. Пъпеш. 25. Сава. 26. Ат. 27. Си- 
рът на “Илиада". 8. Женско бир. 28. Река. 29. Оборот. 31. Минута. 33. Ошав. 34. Тали- 
име. 9. Лично местоиме- га. 36. Ос. 37. Бала. 38. Алигатор.

А* Т716 Дълбок поклон пред светлата му памет!

Опечалени: дъщеря Ангелина, синове: Матея, Славко и 
ТодорА 21% 20А 1918

със семействата си

А
2625А 23 24

Възпоменание
На 6 април 2006 г. се навършват ОСЕМ 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка
КРИНКА РАНГЕЛОВА, по баща Иванова 
(1930 - 1998)
преподавателка по биология в пенсия от 
Босилеград

Благодарим ти за безмерната любов към нас и за добрини
те, с които ни обсипваше. Вечно ще бъдеш в спомените и сър
цата ни. Гордеем се, че имахме такава майка!

С много обич и благодарност се прекланяме пред светлата 
ти памет.
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Твоите деца Любинка и Петър със семействата си

На 5 април 2006 г. се навършват 23 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил и непрежалим
ДЕСИМИР ТОДОРОВ - ДЕСКО 
медицински техник от Ниш, 
роден в с. Паля

Времето минава, но никога няма да заличи 
спомена за твоята безпределна доброта, човеко
любив и всеотдайност. Обичаме те и вечно ще те

са-

Решение на кръстословица 278 - Водоравно:
помним.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Съпругата Вера, синът Саша, дъщерята Весна, снахата 

Нина, зетът Милан, внучките Сунчица и Милица 
и внуците Деян и Бобак



Хумор - Сатира - Забава
Манчин рабушг ,, , нМ№

12 31 март 2006 *г
-Нашенски историйки ..Битка Майстор и 

генералКолко полицаи паши 
дирят, гонят бали апаши 
ден и нощ, през лято, зима 
тръпне винаги родина!?!
А бандити страшни родни 
чувстват се съвсем свободни, 
с бухалките дебели 
те бесуват полудели.
С автомати, пистолети, 
грабнали гранатомети, 
в своите джинове големи 
обикалят без проблеми.
Тук пребият прост инат, 
там опушкат тарикат, 
с бомби те решават спор 
и не плаши гн затвор.
Полицаи родни наши 
умс все хванали апаши, 
но в села и градове 
пълно е със гадове.

След матовското бомбардиране на СР 
Югославия от март до юни 1999 година “в 
знак па непокорност и на крилете на велика
та победа” режимът па червено-черната ко
алиция задвижи мащабна кампания за об
новление на срутените военни и цивилни 
обекти. В рамките на тази кампания започ
нало и обновлението на една казарма във 
Враня, а сред мпогобройните строители 
имало и немалко нашенци от Босилеград- 
ско.

Събрал Слаткодумов неколко сеирджийе и 
разправля ли им, разправля... Они зинули у ньега кюсп 
телчина у шарена врата.

- Кажем ви, све че потече по мед и масло! Най-поеле и 
нийе, да ме простите, че ритнемо сиромащиюту у дуло 
и че заживейемо кико американци!

- Ее, бъш ли кико американци!?
- Ещо? Да не смо по-грозни или с по-малко 

нъи, а?
- Па това за акълат не ми йе млого сигурно... 

втор сеирджия.
- Я не се завутуй! - отсече му Слаткодумов. - Малко ли

наши паметни човеци смо разбишкали по Сърбию и по 
Българию. Настрану бре нашите човеци се издигли на 
голема места, па кита сака некой да улезне при нъи 
държи си капуту у рукье... ’

- Е - е - е, там! Ама при нас гьи подритуйемо кико паш- 
кулье и щом се малко поиздигну, триста съплиткье им 
ту рамо...

- Тека йе било! Ама отсъга нема да буде тека! Отсъга 
сви паметни човеци при нас че буду на цену, на млого 
високу цену!

- Дай боже! - рече трет или четвърт, оти гюрултията 
около ньега не йе манечка.

- Е, кита съберемо паметните, тъгай има да 
кикво значи Цариброд!

- Последня дупка на свиркуту! - подвача га некой.
- Тека йе съга! А после че оуде първа цигулка!

_ - Па кво че прайимо с толко памет? - ужкьим му веру- 
йе йедън от ееирджийете.

- Кво ли? Първо и първо: че си преотнемо от пир 
ье границуту и безмитнуту зону! Те ти тамо рабе 
триста човека! А знайете ли кво значи триста човека да 
работе само на границуту?

- Оно и са кажи-речи толко иду за цигаре! - подвър- 
льи некой.

Слаткодумов се напрайи да га не чуйе и поче да из- 
реджуйе:

- После че се стуре сви катанци от вабрикьете и че 
почнемо да извозимо за цел свет, очеш ли за Русию, 
очеш ли за Америку, ама не кико преди - просту радну 
снагу, а стоку първо качество! У фабрикьете че запос- 
лимо младинюту що се шльае съга по кафичите и но- 
чам буца, а денъска спи. А щом работи младинята, ете 
ти свадбе, ете ти деца... А щом има деца, че си върнемо 
и родилното от Пирот!...

- На Кукульевдън! - пак га засече некой.
- Па йоще по-после че си върнемо и селяците по села

та. Ама нема да върчамо гърбави старци и щърбе ба- 
бичкье,_а ония по-младите и нема да гьи карамо у коо- 
перацийете да чекаю по целу годин да им плате млеко
то, а стокуту да им обирало за джабе. Че напрайимо ас- 
валтни пут до свако село, у свако село че доведемо во- 
ду, ама нали ви кажем, све че имаю кико у град, тека 
нема да се натискало къмто градовете...

- Па кво^че остане тъгай у Цариброд? Оно съга селяци
те га прайе за град, нема ли да запустейе?
_ " Кико бре че запустейе?! Нали че се върну тия що 
йедно време разюримо, а? А градът че процъвти, има 
бре да изгледа ко кутия за бомбоне: све улице асвалти- 
ране, сви тротоари поплочани със сенокошкье плоче, 
нигде куче да се весне...

- А, кучищата редовно вачамо...
- Е, видите ли дека йедно по йедно вечимка смо поче

ли...
- А одека паре за све това? - сети се некой да пита.
- Е, млого си итар! Па я ли за све че мислим? Нека му 

мисле паметните!
- Ама па първоаприлскье лъже! - рече некой и сви ви- 

доше кико Слаткодумов вече беше ватил завоят.

акъл от

- явля се

Едип ден вън Враня пристигнал тогаваш
ният началник па Генералния щаб на ЮВ 
Небойша Павкович и веднага се запътил 
към казармата, за да провери как върви об
новлението й. Докато оглеждал обекта, ге
нералът разпитвал майсторите имат ли 
проблеми в работата, а те го гледали като 
божество и хвалили всичко. Никой не споме
нал никакъв проблем! Павкович дошъл и 
при нашенците и ги попитал:

- Оче ли, майстори?
- Оче, друже генерале! - отговорили на 

един глас нашите майстори.
- Нече, друже генерале! - обадил се наше

нецът, който работил сам в един кьош.
- Защо нече, майсторе? - поинтересувал 

се генералът.
- Друже генерале, гладна войска нема да 

отбрани държавата и гладни майстори нема 
да направат казармата. На овая рана я ти ве
че не работим тука!

видите

очан- 
ота за

I Н. Станков

Кокошка снесла мата зачакали. Седя- 
5-килограмово яйце ли така дълго време, 
и затова при нея из- обаче нищо не къл- 
пращат репортер от вяло. Бащата:

- Сине, донеси от 
- Как стана това? - колата тесто - ще ло-

м
I;;

местния вестник.

пита репортерът.
- Тайна! - отговаря 

кокошката.
- Какви са бъде- риболова 

щите ви планове?
- Да снеса 6-килог- 

рамово яйце.
След това репор-

вим на него.
- Ама тате, аз не 

знаех, че тестото е за 
и го изя

дох.
- Нищо де, донеси 

хляба!
- Е да де, ама аз не 

терът задава същите знаех, че и той е за 
въпроси и на петела: риболова и го изядох

по пътя.Смешна приказка - Как стана това?
- Тайна! - Значи, сине, да 
- Какви са бъде- знаеш: никога вече 

щите ви планове?Ьарук1п зо туриш няма да те взимам с 
Да счупя главата мене за риба! Айде, 

дояждай червеите и 
да си ходим!* * *

Туристите в Скалистите планини получа
ват следната инструкция:

1. В Скалистите планини се срещат опасни
те за човека мечки гризли. Те нападат човека 
и го изяждат.

2. За да не ви нападнат мечките гризли, 
трябва да си окачите на шията звънче. Звънът 
на звънчето плаши мечките гризли.

3. Как да разберете има ли наблизо мечка 
гризли и трябва ли да звъните със звънчето? 
Трябва да погледнете земята. Ако видите 
пресни изпражнения, значи мечката е набли
зо и трябва да звъните със звънчето.

4. Как да различите изпражненията на 
мечката гризли от тези на другите животни? 
Внимателно огледайте изпражнението - там 
трябва да има звънче!

на щрауса! * * *
Отишъл принцът 

при царя:
- Аз изпълних сво

ето обещание - ето ли? 
главата на дракона!
А Вие ще изпълните 
ли сега Вашето?

- Да, ето ръката на 
принцесата.* * *

На митницата:
- Алкохол носите Мата

-Не.

Съветът на СократЦигари имате
ли?

-Не.
- Оръжие, нарко

тици?
-Не.
- Тогава да ви про- 

лил въдицата и два- дадем малко?

. Наи-големият старогръцки мъдрец Сократ Веднъж 
бил попитан от учениците си дали знае някакво сигур- 
но средство против любов от пръв поглед.
ТЕ ВТоТи ПЪТ!°3°РиЛ Сокрапг " ВНИМАТЕЛНО ГЛЕДАЙ-

Баща завел сина 
си на риболов, хвър-

Издава: Пя ц Г. Г|Г|Издателство'Братство" "*Л> ■■ Кат
Кей 29 декември 8 Вестник за българите. СЧГ *-******


