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Министър Радомир Наумоб посети Ниш
План за Космет Ш □ ФИШИ 1рЩ)

* Изграждането на газопровода Ниш-Димитровград ще започне до 
края на годината, оповести министърът на енергетиката и мин
ьорството Радомир Наумов.

Правителството на Сърбия наскоро ще презентира 
вете си за бъдещия статус на Косово и Метохия, съобщи в Па-

плано-

риж премиерът на Сърбия Воислав Кощуница след срещата си 
с президента на Франция Жак Ширак. Според думите на Ко
щуница тези планове не подразбират автономия, каквато беше
през 1999 г., но са и против независимостта на покрайнината. 

Министър-председателят каза още, че “Сърбия ще направи
всичко възможно, за да бъде арестуван Ратко Младич”. Той
припомни, че главната цел на Сърбия е споразумението за ста
билизиране и асоцииране с ЕС, както и че условието за сключ
ване на това споразумение е пълното сътрудничество с трибу
нала в Хага.

Смилко Костич, Милан Лапчевич и Радомир Наумов в Ниш

През следващите няколко години Ниш ще ва и Дунав. Правителството е длъжно да обезпе- 
стане енергиен център, понеже ще се строят га- чи условия газът да пристигне до градовете, а за 
зопроводът към границата с България и дале- всичко останало ще се грижат местните самоуп- 
копроводът към Скопие, каза по време на посе- равления”, каза Наумов. 
щението си в Ниш министър Наумов. Той доба
ви, че строежът на магистралния газопровод Милан Лапчевич, градоначалника на Ниш Смил- 
Ниш-Димитровград ще започне до края на тази ко Костич и кметовете на съседните общини Ра- 
година и ще продължи 22 месеца. домир Наумов изрази готовност правителството

“Този газопровод е един от приоритетите на да помогне решаването на енергийните пробле- 
правителството, понеже от него са зависими ми в региона, 
повече от 400 хиляди потребители на юг от Са-

На 26 април

Президентите Тодм и Първанов 

в Димитровград и "Братство" В разговор с началника на Нишавски окръг

В Димитровград двамата прези-Отсроченото посещение на пре
зидента на България Георги Пър- денти ще се срещнат с кмета на об- 
ванов от миналия месец ще се реа- щината Веселин Величков и ще по- 
лизира на 25 и 26 април, осведоми- сетят помещенията на КИЦ “Ца- 
ха от Националния съвет на бъл- риброд”, където ще се проведе 
гарското малцинство. срещата с представителите на На-

На 25 април Първанов ще от- ционалния съвет. Според оповес- 
крие канцеларията на Национал- тения протокол двамата прези- 
ния съвет в село Иваново, а на 26 с денти ще положат венци на па- 
президента на Сърбия Борис Та- метника-костница на 
дич ще пребивават в Ниш и Ди- войници от сръбско-българската 
митровград. война на Нешково. А.Т.

загиналите

Съвместен фонд между България и СЧГ

Кандидатстват 

183 проекта
За финансиране по Съвместния фонд за малки проекти между Бъл

гария и Сърбия и Черна гора са кандидатствали 183 проекта, съобщи 
пресцентърът на Министерство на регионалното развитие и благоус
тройството. Подадените предложения от българска страна са 103, а 
от сръбска - 80, уточняват от минситерството. За първи път оценката 

проектите ще се извърши от смесена 
комисия, в която ще участват представи
тели от България и от Сърбия и Черна го
ра. Съвместният фонд за малки проекти е 
първият, който се изпълнява по програ- 

“Добросъседство” между двете

на
15ЯЧ1 0350-8838

мата 
страни.

Финансирането на фонда е в рамките 
на програма ФАР за България и на прог
рама КАРДС - за Сърбия и Черна гора.
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Пмрвитша но Хелзинкския комитет 

и съветничка на Оли Рен посети Босилеград
В програмата „Добросъседство"

Бабушницп кандидатства 

< два проекта
Лусия Остерлунд, представител на финландския Хелзинкски ко

митет за защита правата на човека и съветничка на комисаря за раз
ширяване на ЕС Оли Рен по въпросите за правата на човека в Бълга- 

11 април посети Босилеград. Госпожа Остерлунд е по потек
ло българка, омъжена е за финландец и дълги години е живяла във 
Финландия. Тя направила посещението с цел да се запознае с поло
жението на българското малцинство в Босилеград и до 
променено отношението на властите в Сърбия към него. Госпожа 
Остерлунд прояви особен интерес към въпроса за обучението на бъл
гарски език в училищата.

Освен срещите с представителите на Демократичната партия и на 
КИЦ “Цариброд” - филиал Босилеград, представителката на Хелзин- 

разговаря и с граждани, а посети и църквите в^Тзвор и

рия, наи огп българска 
рън и Бойчиновци каква степен е

Бабушничани са представи- вите автори твърдят, че пригс- и танци, В нашия проект, пояс-
ли в понеделник в Перник два жава изискваните от програма- нява той, това понятие фигури-
проекта, с които кандидатстват та качества, Доколкото проек- ра в пълното му значение, рсс-
за средства от програмата тът получи “зелена улица", но- пективно под него се подразби-
“Добросъседство” в рамките сител на реализацията му ще ра целокупното етиокултурио
на презграничното сътрудни- бъде Основното училище в наследство на двете общини, в
чество между България и Сър- Любераджа, а неговите пар- крайна сметка и на двете стра- От 1 СвПГПембри ПЪрбОКЛЯСНиЦиГПе О

бия- ™ьорн от общИна Тръ" ще ИИ' Просктът включва голям Босилеград ще се учат на майчин език

кския комитет 
в Долна и Горна Любата.

брой прояви на разменни нача- 
Във втория проект партньор ла и доколкото бъде одобрен,

Един от проектите е подгот- участват само като гости, 
вило Основното училище в с.
Любераджа, което от няколко на Бабушница е българската ще се реализира в рамките на 
години е организатор и дома- община Бойчиновци (област групата проекти, 
кин на Фестивала на детското Монтана), а неговото название “Огледало”, 
творчество “Децата в Лужни- е “С народния фолклор на съ- 
ца”. Любераджани смятат, че с седните страни към модерна съдбата на двата бабушнишки 
досегашните си резултати този Европа”. Директорът на ба- проекта в програмата “Добро- 
фестивал е “надраснал” учили- бушнишкия Център за култура съседство” ще бъде известна 
щето, общината и Сърбия и за- Зоран Велкович казва, че у нас най-вероятно към края на май, 
това трябва да стане междуна- понятието народен фолклор се а най-късно през септември, 
роден. Тази идея е материали- тълкува погрешно - само като 
зирана в проект, за който него- изпълняване на народни песни

Принос за ускарш* 

присъединяване ш I
наречена

Зоран Велкович заяви, че

Дали след двадесетина годи- се проведе по инициатива на 
ни усилия и стремеж на редица участниците в кръглата маса, 
свободоумни хора от нашето която в организация на Коми- 
малцинство и на определени сията по образование към НС 
политически и неправителстве- се проведе предишния ден в

Босилеград. 
Освен члено
вете на деле
гацията, кои
то присъства
ха на срещата 
при кмета, в 
кръглата ма
са участваха и 
Милан Мила-

К. Г.

Бившите работници на ТИГ в Клисура искат помощ

ИзмаишIV, Iпраха ни 

н обезправиха
*Работниците искат помощ от държавни 
институции, 3а да се реализира постановена
та осце през 1°ни 2002 година присъда на 
Общинския съд в Сурдулица

Някогашните работници в 
бившия цех на Текстилната ин
дустрия Гърделица в Клисура - 
общо 44 души, смятат, че са 
обезправени и измунипулирани 
от тази фирма и отново настоя
ват да стигнат до правдината.
Неотдавна те подписали пред
ставка, с която от най-висшите 
държавни ръководители на 
Сърбия, както и от няколко ми
нистерства, сред които и от 
Министерството на правосъ
дието, поискали помощ и съ
действие, за да се свърже 
трудовият им стаж и да се реа
лизира постановената още 
през юни 2002 година присъда 
на Общинския съд в Сурдули-

Директорът на ТИГ Звонко 
Маринкович казва, че пред
приятието преценява капи
тала си и че се очаква 
Агенцията за приватизация 
до няколко месеца да обяви 
търг за продажбата му.
- Доколкото фирмата се

нов, член на 
Комисията 
по образова
ние към НС, 
Раде Младе
нов, член на 
Общинския 
съвет, и ня

колко граждани, чиито деца се 
учат или ще се учат в тукашно
то основно училище.

Участниците в срещата еди
нодушно подкрепиха решение- 

По всичко личи, че отговора то на министър Вуксанович и 
застанаха на становище всички

работниците поискали ТИГ да 
им даде гарантираните заплати 
за периода от 1 март 1996 годи
на до “доброволното им увол
няване”. Представители на 
фирмата смятали, че тя не е 
длъжна да им даде такива при
надлежности, понеже вече са 
получили по 24 заплати. 
Общинският съд в Сурдулица 
обаче застанал на страна на ра
ботниците. През юни 2002 го
дина той постановил присъда и 
констатирал, че въпросните га
рантирани заработки и 24-те 
заплати нямат връзка помежду 
си, като наложил на предприя
тието да изплати на работни
ците гарантираните им заплати 
от март 1996 година до уволня
ването им. Различни са сумите, 
които им се полагат, главно по 
над 80 хиляди динара. Освен 
това ТИГ е длъжна да им плати 
лихва върху тях, както и всички 
съдебни разноски.

приватизира, повият соб
ственик ще поеме и дълга 
към някогашните работни
ци в Клисура. Ако пък тя 
фалира, тогава ще се тър
сят други възможности за 
издължаване на дълга, каз
ва той и пояснява, че обек
тът в Клисура не е даден 
под наем, а е “доверен на 
лице, което да го поддър
жа”.

ни организации на българите в 
Сърбия в Босилеград най-сет
не ще се възобнови обучението 
на майчин български език в ос
новното училище?

на този изключително важен 
въпрос за опазване идентично- заедно да дадат принос за въ- 
стта на малцинството ни ще уз- зобновяване на обучението на 
наем много скоро. След като майчин език в основното учи- 
Министерството на просветата Лище. Като една от първите 
и спорта начело с министъра крачки за реализация на дого- 
Слободан Вуксанович разреши вора е на 19 май в основното 

на учебници за първи училище да бъде организирана 
клас в основното училище от среща с родителите на бъде- 
България и тяхното прилагане щите първолаци, на която, ос- 

то съществува присъда, която ® ЕТ0’ за Решаването на вен представители научилище-
налага на ТИГ да изплати по- !!рбя™^!?п ”Р°б сериозно то и кмета, да присъстват и 
лагаемите ни заплати!? Това “ и наи-к°мпетен- представители на Министер-
подразбира да ни плати и обла- ® представители на общес- ството на образованието на Ре- 
ганията за пенсионна осигу- об ияа^аполитически живот в публика Сърбия, на Министер- 
ровка и да свърже трудовия ни „^таж р ™ Във връзка с възвръщането

на обучението на майчин език 
на 8 април в офиса на 
Владимир Захариев в Босилег
рад се проведе среща, на която

звали
които бяха в сила допреди ня
колко месеца, за да свържат 
трудовия си стаж, Богоев отго
варя, че не са били осведомени. 
- А пък и защо да решаваме 
проблема по този начин, кога-

законопредписанията

вноса

ца.

Принудителна
почивка

Жалка е историята на тек
стилния цех в Клисура и съдба
та на работниците му. След 
краткотрайна работа и въвеж
дането на икономическите сан
кции, в началото на 1993 годи
на работниците заминали на 
принудителна-платена почив
ка. През септември 1995 година 
останали без гарантираните 
заплати, а от 1997 година за
почнали да остават и без рабо
та. Най-много от тях официал
но останали без работа през 
първата половина на 2000 го
дина, когато сключили договор 
с фирмата да напуснат работа, 
а тя да им даде по 24 средни 
заплати в предприятието.

Проблемът настанал когато

ството за човешки и малцин
ствени права, както и предста
вители на НС на българите в 
СЧГ. Родителите ще бъдат за
познати със значението и пре- 

_ димствата от обучението на
в защитата на човешките ни Рисъстваха Пене Димитров, майчин език и ще им бъде пояс- 
права“, казват някогашните "РеДсеДател на Комисията по
клисурски работници в края на разование при Националния малцинство дава принос на 
представката си. съвет на българите в СЧГ, Во- Сърбия на пътя й към Европей-

Узнаваме, че посредством "Слав Бо*илов' член на НС,
Общинския съд в Лесковац е етоди ипев, директор на Във връзка с възстановява- 
раздвижена процедура за при- сновното училище Георги нехо на обучението на майчин 
нудително реализиране на при- ^ гРов в Босилеград, Ми- език участниците в срещата се 
съдата на сурдулишкия съд. За- иленов, председател на съгласиха да организират кръг-
що обаче клисурчани все още чилищния съвет в основното ли маси и специални емисии по 
са с “къси ръкави” не е извее- УЧИЛИ1че, и Иван Григоров, Радио Босилеград и по кабел- 
™°- представител на Матицата на ната телевизия “Кодал”.

българите в Сърбия. Срещата

Неизвестност "Вярваме, че няма да позво
лите да станем още по-големи 
бедняци и граждани от втори 
ред. Търсим да ни съдействате

кмета-Изманипулираха ни хора от 
предприятието в Гърделица. 
Първо ни измамиха, когато 
сключихме договор за прекъс
ване на трудовото отношение и 
когато загубихме статуса на ра
ботници, а след това не реали
зираха и присъдата, казва Бо
рис Богоев, бивш председател 
на синдиката в клисурския цех, 
и пояснява, че като бивши ра
ботници полагат право на част 
от имуществото на ТИГ, т.е. от 
обекта в Клисура.

На въпроса защо не са пол-

нено, че по този начин нашето

ския съюз.
Основното 
Димитров” в Босилеград, Ми- 
ле Миленов, - 
Училищния съвет

П.Л-Р-В.Божилов
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Позиция .. Проект на ЦХФ 6 ДимитровградЙГ":-

ТО беше уважено И ОТ кмета на Ме- цннство ро’митеДуВнасЛйН° МаЛ' с6ъРка’ Раабира се. Зашото магия- & I!
лиана - централната талгка г,к „„ В°’ р0“ВТе У нас ®яха втнн- та на българската песен изпълни
шина в Н““тралната об- Група' И в доста по-напред- Слънчевата система и е на път да

За сетен път се убежлвам че ™ в демокрацията страни в све- се разлее и извън нейните предели, 
ние, българите в СЧГ си забиваме иРг.я шата те все още са си етни- Още преди десетилетия световно 
главите в пясъка И си мълчим' И га Група’ ^ ние’ тукашните бъл- жури избра песента на българката 
се правим чГсме си лободи МЯР™ "°ВеЧе °Т половин век сме Валя Балканска за образец на на-

Прощавайте но не ми се мълчи' гтйпДм°СТ " национално малцин- родната музика на всички жители 
ИскаТсГда изрева чеиз ц^ата маме нитп™ 33 РСЗИЛ’Щ°М СИ НЯ' на плакетата Земя! И на злате»
Вселена да се разлее ако ще нов риятие с епитета “бУъ^ос°к(УЧ А°П' ДИСК 3аПисана тя °тлетя с косми- “велик трясък”1 Или ла сппжи НР т|та ЬългаРСК0 • А-за чески кораб в необятната Вселена!
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едно, но резил не се търпи! Ще каже някой, че песента и му- “СкТ
ла”, ню йоркският “Метро 
тен”, берлинската “Опера”. Дори 
един Горан Брегович се сработи с 
български музиканти 
Как щеше да звучи “Балканика” на 
Саня Илич без тях!?!

Докога само ние в Сърбия ще се 
срамуваме от българската песен и 
същевременно, като горилите, ще 
се бием в гърдите че сме българи?
И ще се вайкаме, че няма пари, ня
ма кой, няма...

Като че ли забравяме, че преди 
три години почти 200 подбрани 
наши сънародници - електори се 
събраха, за да изберат най-подбра- 
ните помежду си българи във вър
ховния малцинствен орган - Наци
оналния ни съвет?

И то не където и да било, а в за
лата на Симфоничния оркестър в 
Ниш!

* Много души недоволстваш, че не могат да 
кандидатстват 3а безвъзвратната помощ.

Деветнадесет души от мес- митровград, на която предста- 
тната общност Димитровград вители на ЦХФ говориха за 
и 5 от Желюша кандидатстваха проекта, присъстваха много 
за еднократна безвъзвратна стопани от цялата община. Те- 
финансова помощ на стойност зи извън местните общности 
от 500 щатски долара, предназ- Димитровград и Желюша из- 
начени за разгръщане на час- разиха недоволството си, че не 
тен бизнес, предимно в сфера- могат да кандидатстват и спо- 
та на производството. Спред делиха, че това е един вид дис- 
конкурса шанс да получат фи- криминация. Представител на 
нансова помощ имат по 4 лица ЦХФ от Ниш ги информира, че 
от Димитровград и Желюша. става дума за решение на орга- 
Съществува възможност и за низацията проектът да се про- 
повече, при условие комисия вежда в двете най-големи мес
на ЦХФ да се увери в целесъ- тни общности в общината. Ра- 
образността на бизнес идеиите зубеждавайки хората от други- 
им. Организацията дава 500 те местни общности, че не ста- 
долара за купуване на някакво ва дума за дискриминация, 
съоръжение, благодарение на представителят на ЦХФ в един 
което стопаните ще увеличат момент каза следното: “И аз се 
производството си. За купува- чувствам 
нето на съоръжението те тряб- спрямо колегите ми, които жи
ва да отделят поне още 25 на веят и работят в Швейцария.” 
сто от сумата (125 долара), ко
ето означава, че стойността му брой жители на Димитров- 
не трябва да е по-малка от 625 градско на трибуната и сравни

телно големият брой на търсе-
ЦХФ за втори път в Димит- щите безвъзвратната финансо- 

ровградска община реализира ва помощ представлява дока- 
такъв проект. За разлика от зателство, че незаинтересова- 
първия път, когато броят на ните за частен бизнес димит- 
димитровградчани и желюша- ровградачни напоследък са 
ни, които се интересуваха от принудени да търсят спасение 
проекта беше малък, този път в някаква частна селскостопан- 
се получи коренно различна ска или друга дейност, 
ситуация. На трибуната в Ди-

полк-Взломил 1/1 и обрали къщи
Четиричленна ромска банда 

неотдавна щурмувала из село Ду- ОпДСНОГТП 
кат. В Горна махала, която все
пяГе„„1еЗЛЮДВа' НаСИЛНИЦИТе От хора в босилеградските се- 
р или катинари и врати на ня- ла узнаваме, че съществува 
колко къщи, чиито собственици опасност от банди и взломни- 
се отселили във вътрешността ци. Понеже селата все повече 
или са починали, и откраднали обезлюдват крадците атаку- 
каквото намерили. Вниманието ват чужди гори. Хората се

опасяват от възможността, 
грозните къщи и занапред 
бъдат на прицел на ооир-

и певици.

им било насочено към всичко 
по-ценно, а интересни им били и 
предмети от мед - главно котли и е 
казани. В мазето на Лиляна Стой
нева, която живее сама и се отби-

че п
ници.

ла до съседите си, откраднали силеград веднага заловила 
обаче и всички хранително стоки, взломниците и ги предала на 

-Освен брашното, всичко дру- следствените органи. В групата 
I го ми откраднали, така че нямам били един райчиловчанин, един 

почти нищо за прехрана, ядосва радичевчанин, докато останали- 
се жената. те двама били от Сурдулишко.

Научихме, че полицията в Бо-

дискриминирано

Случайност или ирония!?!

Ванче БогоевВ.Б. Присъствието на голям

Пак уволнен преподавател по сръбски в 
босилеградската Гимназия___________

Учениците от третата пара
лелка на четвърти клас пред 
директора заявили, че Димит
ров отстранил насила една 
тяхна съученичка от час. В 
друго изявление, което подпи
сали на 6 март, се казва, че 
поради недоличното й поведе
ние Димитров я помолил да 
напусне часа и че не става ду
ма за отстраняване насила.
“Изявлението даваме и под
писваме без натиск, докато 
първото подписахме под на
тиск на директора”, казват 
учениците. Подобно казват в 
изявлението си и учениците 
от втората паралелка на тре
ти клас.

долара.

Кой на кого кара инат
Преподавателят по сръбски 

език и литература в босилеград
ската Гимназия Димитър Димит
ров е пак уволнен. Директорът на 
училището Антон Тончев, който 
го беше уволнил през 2002 годи
на, но с чието решение не се съг
ласиха съдилищата в Босилеград 
и Враня, включително и Върхов
ният съд на Сърбия, провел дис
циплинарна процедура срещу 
преподавателя и на 4 този месец 
отново му взел дневника.

В решението за уволняванява- 
не се казва, че в периода от 19 де
кември миналата до 13 февруари 
тази година Димитров е напра
вил няколко тежки нарушения на 
трудовите си задължения.

-Веднъж съкрати времето за 
класно упражнение от два на един 
час, друг път свързал часове без 
мое съгласие, вършил натиск 
върху ученичка в трети клас, чии
то баща е съдия в Общинския съд 
в Босилеград и който разисквал за 
спора между Димитров и нашето 
училище, като й говорил “сега ба
ща ти ще пресъди”, насила от
странил от час една ученичка от 
четвърти клас, злоупотребил е с 
отпуск по болест, понеже наша 
комисия го намери в кафене, не 
ме осведоми навреме, че му е 
престанала отпуската по болест, а 
отказа да предложи и теми по

сръбски език за февруарския срок, 
поясни директорът Тончев.

В решението за уволняване се 
казва, че Димитров е “виновен” и 
за две леки нарушения. Едното е 
за омаловажаване на колегите си 
в учителската стая, когато по слу
чай съдебния спор, който водил 
срещу училището за парични при
надлежности след първото му 
уволнение им казал “чу ви обри- 
чим”. Второто е, че на 1 февруари, 
когато трябвало да бъде дежурен 
в училището, не пристигнал в 7 
часа и 40 минути, а в 7,57.

Преподавателят обаче смята, 
че директорът продължава да го 
тормози и да създава проблеми 
на училището и на учениците.

- Той се опитва да ми отмъсти 
за няколко неща, а главни са две: 
първото е, че преди години в бю
летина на КИЦ написах една ста
тия, в която той е главният “ге
рой” и за която той все още ме съ
ди, а второто е, че той е главният 
виновник за първото ми уволня
ване, за което училището ще 
трябва да ми плати няколко сто- 
тин хиляди динара, казва пр 
давателят. - Няколко мои “нару
шения” се случиха понеже дирек
торът не си гледа работата. За 
класното например не е опреде
лил два часа. Той вдигна шум и за 
отпуска ми по болест. От лекар-

Б. Д.

Седем години от 

убийството на 

Славно Чурувияската комисия обаче му отговори
ли, че болничното е основателно. 
Не вярвам, че Тончев си мисли, че 
съм умно болен и че трябва да 
стоя все у дома. Казва, че не съм 
го осведомил кога ще започна да 
работя след болничното. Кога да 
го осведомя, когато то приключи 
в петък и аз отидох на работа в 
понеделник!?

По въпроса за “омаловажава
нето на две ученички” Димитров 
не иска да коментира. - По този и 
други въпроси директорът е злоу
потребил с постта си и аз вече по
исках срещу него да се проведе 
дисциплинарна процедура.

Какво ще се случва по-нататък 
не е известно. Не е известно и кой 
на кого кара инат, както каза един 
гимназиален преподавател. Очак
ва се по случая да се изкаже вто
ростепенният орган в училището 
- Училищният съвет.

епо-

В.Божилов

Представители на Независимото сдружение на журналистите 
и на Сдружението на журналистите на Сърбия положиха венци и 
запалиха свещи на “Светогорска улица” в Белград на мястото, 
където на 11 април 1999 година бе убит журналистът Славко Чу
рувия.

“Дали държавата не е способна да отговори на въпроса кой е 
убил Славко Чурувия, или не иска да отговори на този въпрос”, 
попита председателката на НУНС Надежда Гаче.

Председателят на УНС Нино Брайович каза, че “свободен пе
чат и публична дума няма да има все докато убийците на Славко 
Чурувия са свободни”.

лев да възстанови функцията на повреденото си око 
и събраха 27 000 динара.

За съжаление на банковата сметка 
160-0400100189133-18 в Вапка 1п(е$а в Сурдулица не 
е внесен нито един динар повече. Учителите обеща
ват още 12 000, които ще внесат от следваща си зап
лата. Издателство “Братство” откликна с 10 000 ди-

Милош Басов чака операция

Времето изтича!
Преди един месец във в. “Братство” писахме за 

начинанието на съучениците на третокласника Ми- нара. И това е всичко.
лош Василев от Сурдулица, който се нуждае от ме- А операцията струва 2500 евро. И ще стане до 
дицинска помощ в Словения. Учениците и учител- края на април!
ският колектив в ОУ “Вук Караджич” бяха подели Само при условие парите да са налице, 
акция за събиране на пари за да помогнат на Васи- ДМ.
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Първанов и Станишев се срещнаха с еврокомисаря по 
околната среда Български 

преводачи в 

институциите 

на ЕС
Подкрепа за членството в ЕС

Президентът Георги Първанов е заявил на 
среща с еврокомисаря по околната среда Став- 
рос Димас, че всички български институции по
лагат максимални усилия, за да изпълнят пре
поръките от мониторинговия доклад па ЕК, На 
срещата са били обменени мнения за напредъка 
на странта в подготовката за членство в ЕС от 
мониторинговия доклад от есента на 2005 г. до
сега. Държавният глава е изразил увереността 
си, че присъединяването на България към ЕС 
ще се осъществи при същите условия, както 
при предишните 10 държави. Общо с било мне
нието, че присъединяването на България и Ру
мъния не е едностранен, а двустранен процес и 
ще допринесе за развитието не само па двете 
страни, но и на ЕС и на региона.

Според Ставрос Димас България е постигна
ла значителен напредък в изпълнение на препо
ръките от последния доклад на ЕК, като в об
ластта на опазването на околната среда редица 
въпроси са преминали в “зелената зона”. Став
рос Димас е заявил подкрепата си за членство
то на България и Румъния в ЕС от 1 януари 2007 
г., както и убеждението си за тяхното еднакво 
третиране с предишните кандидати.

Политическата воля на управляващата коа
лиция и стабилното парламентарно мнозин
ство гарантира непрекъснатия процес на ре
формите в нашата страна. Това е заявил преми
ерът Сергей Станишев в разговора си с евроко
мисаря по околната среда Ставрос Димас.

Министър-председателят е посочил, че ин-

Рада Ганчева беше една от се сменят. Виждаме депутатите 
11 -те млади български прево- като мравки, защото кабините 
дачи, които бяха 2 месеца на ни се намират два етажа над 
обучение в Европейския парла- пленарната зала. В началото 
мент. Тя е завършила във Вели- ми беше много трудно да се 
котърновския университет “Св. ориентирам кой точно говори, 
св. Кирил и Методий” прилож- защото в залата има 723 депу- 
на лингвистика и магистратура тати. По-различно е да превеж- 
по конферентен превод по ис- даш в Еврокомисията. Там сме 
папски. Ганчева е една от три- близо до еврокомосарите, даже 
мата стажанти в Европарла- можем да четем от записките 
мента, издържали акредитаци- им”, разказва Рада.

Младото момиче е впечат-

Сергей Станишев и Ставрос Димас

онния изпит за преводачи.
Акредитационният тест за лено от уникалния начин, по 

преводачите е бил много кра- който е осигурен преводът в 
тьк - трябвало е да превежда 4 Европарламента и как се рабо- 
речи по 10 минути. Тя ги е пре- ти едновременно в режим на 
веждала от български на ис- над 20 езика. Според нея си- 
пански и от испански на бъл- мултанният превод на заседа

нията се осигурява от поне 100

ституциите в България работят усилено по т.н. 
червени области от доклада на ЕК и е откроил 
успехите в областта на околната среда: адми
нистративният капацитет на регионално ниво 
се е увеличил 2 пъти; засилен е контролът и то
ва води до по-доброто усвояване на фондовете. 
Надяваме се на ясно потвърждение на датата 1 
януари 2007 г., е посочил още министър-пред
седателят и е изразил увереност, че занапред 
ще се увеличава ролята на неправителствения 
сектор при вземането на решения по европей
ските проекти.

гарски.
След успешния изпит Рада преводача. Във всяка кабинка 

Ганчева е включена в списъка има по трима преводачи и още 
на конферентните преводачи трима са в готовност да ги за- 
на свободна практика. Тя е местят.

Има интернет страница, вподписала договор да превеж
да не само в Европарламента, която всеки акредитиран пре- 
но и в Еврокомисията и в Съда водач има лична парола и про- 
на Европейската общност.Три проекта по програмата за 

добросъседство между 

България и Македония

верява предстоящите си анга- 
През февруари и март т.г. жименти. Рада ще превежда в 

24-годишната девойка е имала евроинституциите, след като 
възможност да превежда на България стане пълноправен 
пленарни заседания, на заседа- член в Евросъюза. Тя с нетър-
ния на комисиите и парламен- пение очаква присъединяване- 
тарните групи в Европейския то на страната ни към ЕС, за- 
парламент. “На пленарните за- щото това ще донесе повече 
седания депутатите държат ре- възможности за работа и реа- 
чи по 3 мин., много е напрегна- лизация за младите българи, 
то, защото говорещите бързо

Три проекта се предлагат за Македония. На него са пред- тет са взели участие предста- 
финансиране по програмата за ставени трите проекта от бъл- вители на централните, регио- 
добросъседство между Бълга- гарска страна, които ще бъдат налните и местните власти от 
рия и Македония. Това съоб- предложени за финансиране по двете страни, които са обсъди- 
щиха на БТА от Министерство Финансов меморандум ФАР- ли и одобрили по принцип 
на регионалното развитие и 2006. Общата стойност на про- представените проекти. На 
благоустройството (МРРБ).

Лилия Лозанова

Повече грижа за 

войнишките паметнициектите, предложени от българ- срещата са обсъдени и изпъл- 
В МРРБ се е състояло трето- ска страна, е 4,760 млн. евро, нението, и напредъкът на про- 

то заседание на Съвместния от които 4 млн. евро ще бъдат ектите от предходните години 
комитет за сътрудничество по осигурени по програма ФАР и по програмата за транегр 
програмата за доборсъседство 0,760 млн. евро ще са нацио- но сътрудничество “т'
ФАР - Трансгранично сътруд- нално съфинансиране. В засе- рия-Македония”. 
ничество, между България и данието на Съвместния коми-

анич-
Бълга- Първата задача1,Ьагобедине- открои приобщаването на мла- 

ните усилия на различните ин- дите хора за тяхното патрио- 
ституции и общес 
низации трябва да 
рането на колкото с 
вече информация за^оенните направи необходимото за вой- 
паметници и онези, чшп^ под- нишките гробища и паметни- 

са отразени чрез тух^ова ците на българските военни в 
Георги Цър- чужбина, посочи президентът, 

ванов на националната работ- Веонният министър Веселин 
на среща за опазване и поддър- Близнаков подчерта в доклада 
жане на военните паметници, си, че в България има над две 
която се проведе под чзегбв хиляди войнишки паметника в 
патронаж в Централния военен около 1300 населени места, 
клуб. Президентът изтъкна Над 1500 са българските воен- 
важността на координацията ни гробища в чужбина, в които 
между различните институции, лежат над 50 хиляди загинали 
ангажирани с тази дейност, български военни. Състояние- 
както и необходимостта да не то на 90 процента от всички 
се разпиляват средства и дуб- български паметници и гроби- 
лират дейности. Като особено ща в чужбина е трагично, отбе- 
важно президентът Първанов ляза министър Близнаков.

-^збйи орга- тично възпитание и, за да няма 
съби- инициативата кампаниен ха- 

Ъже по- рактер. Особено важно е да сеНародно събрание изрази солидарност с журналистите

В защита на свободата на словото визи
каза президентът

В декларация българският срещу журналиста Васил Ива- престъпност в България и при- 
парламент настоява Минис- нов. 
терството на вътрешните рабо
ти да предприеме решителни зява пълната си солидарност с да се ограничава с каквито и да 
мерки за максимално бързо журналистите, които имат било средства свободата на 
разкриване на подбудителите и доблестта да застанат срещу словото. Депутатите заявяват 
извършителите на атентата корупцията и организираната политическата си воля да из-

зовава всички граждани да се 
Народното събрание изра- противопоставят на опитите

ползват всичките си конститу
ционни правомощия за твърд 
отпор на всяко посегателство 
срещу демократичните цен
ности и правовата държава. 
Атентатът срещу Василев е це- 

65 662 от граджаните на Молдова се самоопределят като бъл- ленасочен опит за грубо посе- 
гари според преброяването на населението на страната през гателство срещу свободата на 
2004 година. Тези дни Националният статистически институт в словото в нашата страна, а та- 
молдовската столица, приключи обработката на данните от зи свобода е основополагащ 
преброяването и публикува резултатите на страницата си в принцип на истинската демок- 
Интернет. Според резултатите в Молдова живеят общо 3 383 рация. Като общество, ние от- 
332 души, а българите са шестата по численост етническа об- давна сме избрали пътя на де- 
щност в страната - след молдовците (2 564 849 души), украинци- мокрацията, ето защо на опи- 
те (282 406), руснаците (201 218), гагаузите (147 500) и румънците тите да се всява страх, хаос и 
(73 276 души). Преброяването показва, че 29 447 от българите беззаконие, следва да се проти- 
живеят в градовете, докато по-голяматз. част - 36 215 души, нас- водейства по най-безкомпро- 
таняват селските райони. мисен начин, заявява парла-

почти 66 хиляди българи живеят в Молдова
Пушки и пиратки във влак

4 приклада и цеви за пушки, 2 оптични мерника, 1 въздушен 
пистолет, сачми за въздушна пушка и 2000 пиратки спипаха 
българските митничари на гара Калотина при проверка на
международния пътнически влак Софйя-Димитровград-Бел- 
град. Недекларираната стока, опакована ^найлонови пликове 
и увита в тиксо, е намерена след демонТиране на декоратив
ните тавани на две от празните купета във'влака.

Съставен е акт за митническо нарушение срещу неизвестен 
нарушител. Т. П.Т. Петров ментът.
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В босилеградския отдел на Трудобата борса Долна Лисина

Конкурси за стажанти Ремонт на църквата
Петнадесетина безработни кандидатства
ха на конкурса на Трудовата борса 3а безвъз
вратни финансови средства

'7! -чай»Среализация на социална
та програма в “Кобос” и в 
някои други фирми в общи-

.ВЙ. ягвагавистваха на конкурса на Трудова- длъжни в срок от 60 дни да ре- каития отдел на Трудова
ка. борса за безвъзвратни фи- тистрират фимите си и през та борса, в общината в мо- 
нансови средства за откриване следващите 2 години да се за- мента има около 1200 неза- 
на собствен бизнес. Става дума нимават с дейността, за която ети’ ^0 от които са с вис- 
за средства в размер от 80 до са регистрирани. ше’ ^ с нолувисше, а оста-
150 хиляди динара, а макси- Междувременно в босилег- налите оа със средно или ос- 
малната сума от 150 хиляди е радския отдел на Борсата на нов"° образование. 
предназначена за кандидат- труда приключи и конкурсът за 
стващите до 27-годишна въз- фирми и ведомства, които ис- 
раст. Средствата са предназна
чени за откриване на производ- лонтери със средно, полувисше 
ствени фирми или фир 
оказване на услуги. Най-голям 
е броят на кандидатите за от
криване на строителни фирми, работа 6 месеца, с полувише - 
а сред тях има и такива, които 9, а с више - 12. През този пери- 
съвместно са кандидатствали.
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7ачаване на работа на тези ста

жанти почти са същите, както в 
конкурса за стажанти-волонте- 
ри. Единствената разлика е, че 
практикантите ще остават на 
работа 6 месеца, без оглед на 
образователния ценз. На този 
конкурс са се явили шест фир-

од те ще получават от борсата миг?т °бщината- 
Влайко Асков, шеф на боси- по 6100 динара на месец. На Същевременно приключи и 

леградския отдел на Трудовата конкурса се явило единствено К0НКУРСЪТ за Рад°ввн прием на 
борса, каза, че незаетите са би- общинското управление в Бо- стажанти- Тои предвижда за 
ли длъжна да предостават биз- силеград, което планира да !?секи Н0В0ПРиет стажант на 
нес планове за работа на фир- приеме 11 стажанти. фирмата да се дават по 7500
мите им. Той подчерта, че ис- Приключи и конкурсът за динаРа на месец- На него са се 
ковете ще бъдат разисквани от стажантите - практиканти. явили ФИРМИ. които ще назна- 
страна на филиала на Трудова- Условията за временно назна- чат на райота 5 ДУШИ-

т-кат да ангажират стажанти-во-

ми за или виеше образование. Пред
видено е стажантите със сред
но образование да останат на

Миналата седмица започна дат изградени тротоари около 
ремонтът на църквата “Света храма, а ще бъде направен и 
Петка” в Долна Лисина. Досе- частичен ремонт на вътреш- 
га е подменен покривът, а в носта му. След това ще бъде 
момента е в ход реконструк- монтирано и осветление в 
цията на външните стени на църковния двор и в самата 
храма. Запланувано е от пред- църква, 
ната страна да бъде сложена 
нова мазилка, докато остана- познати като добри строите
лите три страни ще бъдат ре- ли, сами провеждат работите, 
монтирани частично. Ще бъ- при което повече от тях рабо-

тат на доброволни начала. 
Акцията за набиране на фи
нансови средства продължава 
и по-нататък.

Лазар Николов, председа
тел на Съвета на МО Долна 
Лисина и член на Църковния 
съвет, подчерта, че най-голя- 
ма финансова помощ за ре
конструкцията на църквата 
оказал Никола Николов от 
Белград, председател на Цър
ковния съвет, който дарил 
около 1000 евро.

- В акцията участваха и 
всички домакинства, както и 
преселници от селото, а кме
тът Владимир Захариев дари 
100 евро.

Николов изтъкна, че в съ
действие с общинското ръко
водство миналата година е 
ремонтиран пътят от църква
та до регионалния път, а еки
пите от босилеградското 
електроразпределително са 
монтирали електропровод до 
нея.

Долнолисинчани, които са

П.Л.Р.

В текстилния завод „Кобос" Акция на библиотеката „Христо Ботев"

-ЮЧкО“ забавя Наградени 35 «патели
издължаването Анджелка Манасиева, Перица 

Пенев, Пене Димитров, Пелена 
Стоименова и Борис Стоилков 
от Босилеград. Библиотеката е 
дарила на читателите книги от 
различни жанрове в зависи
мост от възрастта и интереса - 
детска и учебна литература, 
научна литература, поезия, бе
летристика и др.

Директорът на ведомството 
Асен Михайлов изтъкна, че 
книгите са подарени в знак на 
благодарност за активно сът
рудничество на читателите с 
библиотеката и добави, че цел
та на акцията е да се развива 
интересът към книгата, особе
но сред учениците.

библиотека 
“Христо Ботев” в Босилеград в 
началото на април награди с 
по една книга най-редовните 
читатели през миналата годи
на. В акцията, която библиоте
ката провежда за пета поредна 
година, са наградени 35 чита
тели, сред които най-много са 
ученици от основното училище 
и гимназията.

Народната

На около 450 бивши и сегаш- но станало едвам през юли ми
ни работници в босилеград- налата година и досега работ- 
ския текстилен завод “Кобос” ниците получили само пет. За- 

петата пазена е обаче клаузата за стой-тези дни е изплатена 
част от дълга за неизплатените ността на месечната вноска от

61,07 евро, която се изплаща вим гарантирани заплати за пе
риода от ноември 2002 година динари сметната по курса за 
до декември 2003 година. Внос- деня.
ката възлиза на 5314 динара. Никола Крумов, директор

Въз основа на сключените на “Кобос”, заяви, че от ръко- 
договори, работниците е тряб- водителите в “Юмко е полу- 
вало да получат по 1465 евро в чил уверявания, че преди ве- 
динари, по това време около 98 ликденските празници ще бъде 
000 динара на 24 месечни внос- изплатена шестата вноска, 
ки. Изплащането трябвало да 
започне от януари 2005 година,

Освен 14 ученици от основ
ното училище и 11 от гимнази
ята по една книга са получили 
и Надица Спасова от Долна 
Любата, Винко Стойнев от 
Долна Лисина, Ивица Василов 
от Райчиловци, Сузана Драга- 

Стаменова, П.Л.Р.Сузана П.Л.Р.нова,

П.Л.Р.

водата са развалените водопроводни тръби, през ко
ито тя е докарана от извора в местността Елике, кой- 
то се намира от другата страна на Любатска река. На 

от около 600 метра изхабаните цинкови
Горна Любата

разстояние
тръби са монтирани през далечната 1955 година, ко- 

чешмата. Горнолюбатани изтък-Селската чешма 

пресъхна
гато е построена и
ват, че освен тях в изграждането на чешмата участва- 

хора от околните села Мусул, Барйе и Плоча. 
Миналата година, когато пресъхнала чешмата ръ- 

_ ководството на местната общност и жителите на се-
Вече една година не тече вода от чешмата в центъ- лото се опитали да отменят повредата. Махнали

ра на Горна Любата. Причината за пресъхването на старите тръби на дължина от около 200 метра от из-
и сложили нови пластмасови, но се

ли и

вора до реката 
оказало, че целият водопровод е изхабен и се нуждае
от ремонт.

За тази цел са необходими не малко пари, така че 
поправката единствено може да бъде направена с 
финансова помощ от общината. Реконструкцията е 
включена в плана за работа на МО през настоящата 
година, който е предоставен на общинската Дирек
ция за строителни площи и пътища и горнолюбатча- 
ни се надяват тя да им подсигури пластмасови тръби 
за целия водопровод, а те ще извършат работите.

Тази чешма е от огромно значение не само за жи
телите на селото, но и за случайните минувачи. Въп
реки че тези в центъра си имат частни водопроводи, 
не рядко водата в тях през зимата им замръзва и те 
имат нужда от водата от селската чешма.

П.Л.Р.
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Ще има ди ново местно самооблагане? Комунален рапорт

Бива ли боклукът 

да се хвърля 

безразборно?
И “за”, и “против”

На 30 юни тази година изти- тъпва за ново самооблагане, средства за местно самообла- 
ча петгодишното местно само- Един от водещите политичее- гане. Тодоров каза, че Съюзът 
облагане в МО Димитровград, ки фигури в клона на ДС Миха- на пенсионерите най-вероятно 
Както неофициално узнаваме, ил Иванов тези дни ни инфор- ще подкрепи инициативата да 
съществува идея да се въведе мира, че въпросът още не е се въведе ново самооблагане, 
ново самооблагане, но този разглеждан, но добави, че пар- но допълни, че въпросът ще 
път за територията на цялата тията най-вероятно ще призо- бъде отделна точка от дневния 
община. Някои от главните по- ве гражданите да гласуват “за”, ред на някое от следващите за- 
литически партии в Димитров- Лидерите на ДСБЮ и 00 па седания на органите на пенси- 
градско вече се произнесоха по ДСС Ангел Йосифов и Синиша оисрската организация, след 
въпроса. От името на Сръбска- Ранджелов не дадоха конкре- което ще се знае окончателно- 
та радикална партия Кирил тен отговор, тъй като въпросът то становище.
Младенов неотдавна в изявле- още не е разглеждан от пар- 
ние за вестника ни каза катего- тийните органи, 
рично “не”. Младенов обосно
ва становището си с думите: Съюза на пенсионерите в Ди- местно самооблагане до голя- 
“Много хора в този град нямат митровград. На неотдавна ма степен ще зависи от пенсио- 
какво да ядат, откъде те ще от- проведеното годишно събра- перите, тъй като те прсдстав- 
делят пари за самооблагане.” ние водачът на организацията ляват около една трета от об- 
Лидерът на ОО на ДХСС Зо- Павле Тодоров припомни, че щия брой на гражданите с пра- 
ран Николов сподели, че засега според новия Закон за местно- во на глас. 
не са разглеждали въпроса, но то самоуправление от пенсии- 
добави, че лично той ще се зае- те не трябва да се отделят

Нека да добавим, че 
резултатът па бъдещия рефс- 

Важно е и становището на рендум за въвеждането на ново

Д. С.

Има ли 

купувачи 

за ГИД?

Главната улица в БелешНа 15 и 16 април
Общинската скупщина в Ди- тванията на тежките товарни 

митровград неотдавна взе ре- камиони, особено през уикен- 
шение, с което на собственици- дите, покрай шосето остават 
те на старите автомобили (кои- огромни количества боклук, 
то не ползват) се налага да ги който изхвърлят водачите на 
махнат от улиците и тротоари- камионите. Миналата година

общината похарчи 650 000 ди- 
Както ни осведоми ръково- нара, за да почисти щателно 

дителят на отдела за комунал- околността на шосето. Тъй ка- 
но-жилищна дейност Михаил то става дума за път от първос- 
Иванов, резултатите вече са тепенно значение, който е в 
налице. До сряда 17 собствени- компетенция на републиката, 
ци на такива автомобили сами от общината е отправен иск до

Представители 

на гимназията в 

Панагюрище
те.

Ще се намери ли купувач за 
най-голямото предприятие в 
Димитровградска община — 
ГИД, питат се напоследък не 
само някогашните заети, но и 
общинските ръководители и 
гражданите.

През миналата седмица фа
лиралата 
фирма посетиха представите
ли на “Загора холдинг” от гр. 
Стара Загора в България, кои
то са заинтересовани да я ку
пят. Първите им впечатления 
след като обиколили всичките 
помещения и производствени 
халета са добри. Наясно са, че 
технологията е доста застаря
ла, че много от машините не са 
в най-добро състояние, но все 
пак проявяват интерес към 
фирмата. Този път не говори
ли за цената, но решили в 
най-скоро време да се направи 
още едно посещение, този път 
от експерти, които да преце
нят положението и да вземат 
съответно решение по отноше
ние купуването на ГИД.

Дано стане работа! Защото 
неофициално узнаваме, че е за
интересована и някоя фирма 
от Турция.

По покана на кмета на об- ната програма за честването 
щина Панагюрище в България на 130-годишнината 
Георги Гергинеков и Дочка Априлското въстание, което 
Кацарева, председател на ще бъде под патронажа на 
Организационния комитет на президента на България Геор- 
националния фестивал, на 15 и ги Първанов. Специални гости 
16 април представители нади- миналата година са били пред - 
митровградската гимназия ставители на банатските бъл- 
трябва да вземат участие във гари.
Втория национален фестивал Димитровградската гимна- 
за млади изпълнители на бъл- зия би трябвало да се предста- 
гарска патриотична песен “Ро- ви с фолклорен състав, 
долюбие”. Тази година фести
валът е включен в Национал-

от

са махнали или са преселили предприятието за пътища то 
на собствени площи таратай- да поеме разходите за почис- 
ките си. С оглед на времето, тване или само да го почисти, 
през което се прилага, Иванов Отговор все още няма.

* В момента се насипва с ча-

димитровградска

очаква решението на скупщи
ната да даде още по-добри ре- къл местният път между гро

бището в Лукавица и с. Желю-зултати.
♦Дивите сметища и занап- ша от другата страна на Лука- 

ред представляват проблем за вашка река. Пътят е от голямо
значение особено за жителитеграда, понеже гражданите 

хвърлят боклука където им на Белеш, които, за да стигнат 
хрумне. Борбата срещу тези до гробището в Лукавица, ня- 
сметища е почти невъзможна, ма да вървят по магистрално- 
тьй като няма сътрудничество то шосе. 
от страна на хората. С други 
думи едва ли някой ще посочи мица бе асфалтирана главната 
кой е изхвърлил боклука и ако е улица в Белеш, тази седмица 
необходимо да посвидетелства приключи и асфалтирането на 
за това пред съответните орга- тротоарите от двете й страни, 
ни. А без доказателства няма и Както вече писахме, освен ас

фалтова настилка поставено е

А.Т.

Около 900 пенсионери 

плащат членския внос
♦След като преди една сед-

наказания за несъвестните.
♦Отеделен проблем за чие- и ново улично осветление, така 

тотата на града представлява че сега по улицата ще могат да 
магистралното шосе, от Моте- се движат и автобусите, 
ла до границата. След задръс-

Съюзът на пенсионерите в шиха годишното изборно 
Димитровград има около 1500 събрание на организацията 
членове, 900 от които редов- да бъде отложено до март 
ноплащат членския си внос, бе 2007 година, 
изтъкнато на неотдавнашната 
скупщина на организацията.

Фондът за помагане на пен
сионерите през изминалия пе
риод се оказа изключително 
сполучлив. Всеки, който ре
довно плаща членския внос, 
осъщестява правото да търси 
средства от фонда. По прин
цип се дават 4 хиляди динара, 
които се връщат на 10 вноски.

На събранието особено 
похвални думи бяха изказани 
за работата на Секцията на 
жените към съюза. Тя е отчела 
множество дейности и е доп
ринесла много не само за по
добряването на работата на 
пенсионерската организация, 
но и за повишаване на нивото 
на културния живот в община-

А.Т. А.Т.Б. Д.

През фотообектив| Нека да им е сладко!Ж
Кой не си спомня ученическите дни и колко 
сладка е закуската на голямото междучасие!

Почти винаги в училищата е имало и столова. Само че едно 
време (през петдесетте години) всеки ученик в чантата си носе
ше и канче, в което “лелята” от кухнята да му сипе топло мля
ко, направено от онова сухото - американското, или варен 
ориз. По-хитрите не носеха канчета, а ги взимаха “на заем” от 
момичетата, приключили със закуската. Имаше дни, когато 

не бяха необходими, защото закуската бе парче 
мармалад от “Унра”, който се реже с нож.

И днес в столовете

канчетата

че е многосе раздава закуска, само 
по-различна от някогашната. Днес дават сандвичи, баници... и 
какво ли още не, обаче учениците вече не поднасят канчета.

Но закуската на голямото междучасие си остава все така 
сладка както някога. Това се вижда и от снимката на част от 
учениците в подведомственото училище в с. Лукавица, заснета 
тези дни. А.Т-та.

Делегатите еднодушно ре-
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Анкета; Читатели на „Братство" 6 Горна и Долна Любата

Пишете повечко за проблемите в селата!
има най-много абонати на „Братство“ в Босилеграаска общи-

, * -------тях какво им харесва, а къкво не във вестника и какво би ис-
кали да се намери на страниците на нашия седмичник

В Долна и Горна Любата 
на. Попитахме някои -чмот

I

[ ,Катица Глигоро- 
ва, учителка от 
Долна Любата: - 
Въпреки че в мо
мента живея в Бла
гоевград, където

Кирил Милади-
нов, пенсионер 

^ от Горна Люба- 
^ та: - Дългого

дишен съм чита-
1евенка Андоно- Иван Стойчев, ва, домакиня от тел на “Брат- 

ва, шеф на мес- преподавател в Горна Любата, на ств0” и с нетър- 
пенсия от Гор- 87- годишна въз- 
на Любата: - С Раст:' “Братство”

за мен лично пред- брой Най-много 
ставлява повече от 
обикновен вестник.

Цветанка Ивано-Борис Тодоров, Миле Рангелов,следвам докторан
тура в Учителския шеф на местна- пенсионер от
факултет, много
често идвам в род- Горна Любата: - Вече 7-8 години
ното си село при Смятам, че се редовно получа-
родителите, така че стараете да осве- вам “Братство” и Долна Люба-
редовно чета “Брат- домявате читате- Д°в°лен съм от та: - Най-го-
ство”. Понеже лич-

Анания Хрис
тов, служи
тел в основно
то училище в

Даниела Миле
нова, търговец 
от Горна Люба
та: - Въпреки 
че съдържанието 
на вестника поч-

та канцелария в Горна Любата: - пение очаквам 
всеки следващтната канцела

рия в Долна 
Любата: - От голямо удовол

ствие чета всич- ми харесва стра
ницата, посвете
на на нашите ко
рени, обичаи и 
традиции от ми
налото, както и 
хумористичните

години чета 
“Братство” и об-съдържанието му. лям интерес 

Особено ми харес- изпитвам към 
ва, че редовно 
следите събития-

ки текстове за 
нашия край. 
Предпочитам

Понеже живея садите за всички 
събития от все
кидневния живот 
на хората, както 
и за проблемите,

ти изцяло ми ха
ресва, най-голям ЩО взето вестни- 
интерес изпит

но мен предимно 
ме засягат теми от 
Босилеградско, бих 
изтъкнала, че ваши
те журналисти нав
ременно и досто
верно ни предлагат 
текстове от всекид
невния живот в гра
да и в околните се
ла, така че от вес-

ма, винаги нами
рам време да го че
та и той просто ми 
е верен приятел в 
самотните дни.
Особено ми харес- статии. Въпреки 
ват народните пес
ни и текстовете, 
които от време на 
време подготвя 
долнолюбатанинът та 
Александър Мла
денов. Бих искала 
да публикувате

темите за села
та в Босилег
радско. За пох
вала са всички

кът ми допада, 
вам към темите, Предпочитам да репортажите за

живота на хора
та, както и теми
те, свързани с 
образованието. 
Предлагам на 
редакцията да 
обърне повече 
внимание на 
проблемите, с 
които всекид
невно се срещат

та, свързани с 
инициативите за 

пред които те са възобновяването 
изправени. Поне
же предпочитам 
репортажите, 
предлагам в съ- чин и вестникът 
държанието да 
включите въз-

в които се по чета страницата 
за Босилеград
ско и другите 
статии,свързани 
с нашата общи
на. Бих препоръ
чала на редакци
ята по-често да 
публикува ре
портажи за при-

сочват пробле- 
текстове, свър- мите на нашите 
зани с нашите села. Предлагам

на църквите в на
шия край, и смя
там, че по този на- села и живота

че вестникът 
предлага не мал
ко съдържания, 
свързани с живо- 

селата в на
шия край, апели
рам в бъдеще да 
има още повече

на журналистите 
на хората в тях. да пишат повече 
Изключително за селата, адава принос в 

опазването на ду
ховното ни нас
ледство. Предла-

по-малко за гра
довете. Също

съдържателна 
е спортната 
страница, а до
волен съм и от

тника можем да се 
информираме за 
всичко, което се 
случва в общината обикновените хо- гам на редакцията 
ни. Единствено, ко- ра, а колкото е 

възможно 
по-малко да има 
политически те-

можно повече
предлагам да 
има повече ху
мористични ста- родните красоти

репортажи за
много повече тек- текстове за труд- 
стове за народните ностите, пред 

жителите във ве- обичаи от Босилег- които са изпра- 
че обезлюдените радско, както и за вени хората в се- 
села в Босилег- проблемите на ста- лата 

рите хора в нашата 
община.

да включи повече информиране
то за събитията тии’ кръстослов- и за непокътна- 

ки, вицове и др. тата ни природа.
съдържания за ис
торията на селата 
в Босилеградско. в нашата об-

ето предлагам е да 
добавите някои 
рубрики и за мла
дите. щина. радско.ми.

П.Л.Р.

В народната библио- 
тека 6 Сурдудица

Седското стопанство в Сурдидица

Пролетната сеитба в разгар Регионален 

преглед на 

декламаторите
Животновъдството в*Облаги 3а регистрираните селскостопански имения 

упадък - птицевъдството бележи ръст
стопанство в общинското 
управление агроном Доб- 
ривое Господинович.

- Като се имат предвид 
облекченията които, дър
жавата дава на регистрира
ните селскостопански име
ния техният брой напосле
дък се увеличи чувствител
но. Акцията по регистрация 
продължава, така че до 
края на април очакваме се- 
гашниат им брой от 450 да 
се удвои, подчертава агро
ном Господинович. “Регис
трираните
ски производители ще пла
щат нафтата за селскосто
панската си механизации с 
16 динара по-малко за ли
тър. Максималното коли
чество е 100 литра за един 
хектар обработваема площ.
Освен това всеки регистри
ран производител ще полу
чи безвъзвратно по 1000 ди
нара на хектар за купуване 
на тор, както и безплатна 
застраховка за случай на 
природни бедствия - суша, 
наводнения
Освен това Министерство
то е сключило сделки с де
лови банки, които отпускат 
благоприятни кредити за 
регистрираните произво
дители. Съществува и една

*

Господинович.
- Имаше много пробле

ми и с фермите на Власина. 
Първо бруцелозата унищо
жи няколко хиляди бройки 
овце, а сега “Симпо” от 
Враня прави опит за възста
новяването им, но до къде 
са стигнали не ми е извес
тно, посочи той и уточни че 
се говори за около две хиля
ди бройки овце и кози.

кредитна линия за некомер- 
чески производители, как- 
вито са старческите семей
ства
пенсионери, които могат да 
получат по 40 000 динара.

С постановление на пра
вителството, регистрира
ните земеделци имат пра
вото на безплатен анализ на 
пръстта, който се върши в 
Завода за селско стопан
ство във Враня.

За втори пореден път Народната биб
лиотека “Радое Доманович” в Сурдулица 
беше домакин на регионалния преглед на 
декламаторите от Пчински окръг. В трите 
възрастови категории се съревноваваха 
26 ученици от Враня, Владичин хан и Сур
дулица, излъчени на общинските сърев
нования.

По решение на журито за най-добър 
декламатор сред учениците от началния 
курс на основното училище в окръга беше 
провезгласен Никола Маравич, от Основ
ното училище “Вук Караджич” в Сурду
лица, а Йована Станич от едноименното 
училище във Враня спечели титлата сред 
съревнователите от V до VIII клас. За 
най-добър декламатор между среднош
колците единодушно беше провъзгласена 
Мария Петрович от сурдулишката гимна
зия “Светозар Маркович”.

Победителите в регионалния преглед 
ще участват в републиканските съревно
вания на декламаторите, които ще се про
ведат във Валево.

Без каквато и да било информация за 
причините, в проявата в Сурдулица не 
участваха ученици от останалите четири 
общини в окръга - Босилеград, Търгови
ще, Буяновац и Прешево.

селскостопанските

Няма опасност от 
птичи грипСпад на

животновъдството
Агроном инж. Добри- 
войе Господинович селскостопан-

- Известен напредък се 
отчита само в птицевъд
ството, което се оказа като 
най-доходно, тъй като вло
женият капитал бързо се 
възстановява, а носи и оп
ределена печалба. На наша 
територия има десетина 
птицеферми - едни произ
веждат пилета за месо, а 
други - яйца. Всички се кон
тролират от ветеринарната 
служба, с оглед на надвис
налата заплаха от причи 
грип. Поради това е изклю
чена възможността на паза
ра да се изнесат заразени 
яйца или месо, категоричен 
е Господинович.

- Тази пролет на терито
рията на Сурдулишка об
щина ще бъдат засети общо 
1270 хектара обработваеми 
площи. По-голяма част от 
тези площи са изорани още 
ссенес, но поради обилните 
палежи и дълготрайната зи
ма, пролетната сеитба за
почва с малко закъснение. 
По традиция, най-големи 
площи се засяват с цареви
ца, след това с пролетни 
жита - предимно ечемик, 
както и с картофи. Разбира 
се, известна част, преди 
всичко в по-ниските преде
ли, се използва и за зелен
чуково производство, по
сочва завеждащият слското

- За разлика от земедели
ето, животновъдството е 
спаднало на най-ниско ни
во в историята на нашия 
край. През седемдесетте 
години на миналия век в 
Сурдулишки край са от
глеждани почти 
бройки дребен добитък - 
предимно овце. За съжале
ние сега тази цифра не над
минава три хиляди бройки, 
което е намаление с повече 
от сто пъти. Намален е и 
броят на едрия добитък, но 
не чак толкова драстичо. 
Малко са домакинствата, 
които отглеждат повече от 
две крави, казва агроном

40 000

градушка...

Д-М.
В. Богоев
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Гостуване на димитровградския 
театър_______________________

Списание „Мост'' във „Француска 7" в Белград

Лауреат на Великия 

юбилеен медал И годечани 

въодушевени 

от “Нишан”
* С нетърпение очакваме Всяко Ваше госту
ване 6 Годеч, споделили пред димитробград- 
чани някои жители на българското градче.

Димитровградският театър рът “Христо Ботев” вече 
“Христо Ботев” неотдавна пълно ще се отдаде на подгот- 
гостува в българския крайгра- вянето на новото представле- 

град Годеч с представ- ние “Хамлет в село Долна 
лението си “Нишан”. От ар* Пъскашия , с което през тази 
тистите разбрахме, че годеча- година планира да участва в 
ни били въодушевени от спек- няколко фестивала. Премие- 
такъла и с дълготрайни ръ- рата на спектакъла се очаква 
копляскания награждавали из- тези дни. Имайки предвид, че 

Не малък текстът “Хамлет в село Мър- 
брой любители на театрално- душа Долна” на хърватския 
то изкуство в Годеч сподели- драматург Иво Брешан е 
ли, че с нетърпение очакват адаптиран и че димитровград- 
всяко следващо гостуване на чани са го подготвили на шоп

ски диалект, се стигна и до

на

личен

Мома Димич открива срещата в Сдружението па писателите пълнението им.

съседите си.
След многократното изпъл- промяната на названието на 

няване на представлението представлението, сиреч дей- 
“Нишан” в Димитровград и ствието му е изместено в Ди- 
многобройните гостувания в митровградския край - 
страната и в България, театъ- Пъскашия.

село

Б.Д.

Димшпровградчани на Срещите на 
гимназиалните театри в Крагуевац

Награда за сценография
Изненадани сме от наградата, тъй като 

смятах, че сценографията не е нищо особе
но, сподели режисьорът Делча Гигоб.

*
Сърба Игнятович връчва медала на 
директора на "Братство" Велимир 
Костов

Посалникът Георги Димитров със 
съпругата си

“Кафене евската гимназия, която същесту-Представленито
Шмекерия”, което съвместно под- ва вече 173 години. Общо 12 пред- 
готвиха гимназията “Св. св. Ки- ставления взели участие в състе- 
рил и Методий”, театърът “Хрис- занието. “Кафене Шмекерия” би
то Ботев” и библиотеката “Детко ло изключително добре прието 
Петров” получи награда за сце- предимно от местната публика, 
нография на 10-ите срещи натеат- поради което театралните дейци 
рите към гимназиите в Сърбия, от Димитровград очаквали 
Срещите организирали ученици и по-значителна награда. Артисти- 
техните преподаватели от Крагу- те 3-4 пъти били аплодирани на

открита сцена, а след представле
нието аплодисментите продъл
жили 10-ина минути. Накрая на 
фестивала димитровграчдани би
ли изненадани от решението на

Поети и писатели, които творят утвърждавате името на това спи- Сърба Игнятович за всичките на- 
на български и на сръбски език, в сание, понеже е мост между дър- чинания, които Сдружението на 
края на миналата седмица учас- жавите, народите и културите. В писателите в Сърбия превърща в 
тваха в тържеството на художес- сегашно време, когато се развиват средище на българо-сръбско при- 
твеното слово по повод връчване- отношенията между нашите две ятелство и сътрудничество . 
то на Великия юбилеен медал, кой- страни, работа като вашата е мно- Свои творби четоха десет 
то на “Мост” присъди Сдружение- г0 важна. Сега е точно времето да писатели от българската народ- 
то на писателите в Сърбия. Пред- изграждаме мостове, понеже раз- ност и ДРУГИ сътрудници на с 
седателят на сдружението Сърба рущаваме граници”, каза послани- нието.
Игнятович, председателят на Ко- кът Димитров. Той благодари на 
мисията за международни връзки 
Мома Димич и помощник-минис
търът на културата Иван Ивано-
вич говориха за литературните —~ т а I IШШШ ■ :===.=•
ли гостували в Белград. По случай 8 април - ^штт РЩИНН ли: ‘Журитата имат особени кри-

“Добре дошли скъпи гости в на- Световния ден на ро- ;Щ;.и терии, които по принцип се разли-
шия беден дом който все пак топ- мите, в залата на На- V; .'1' чават от критериите на публиката.
ло ще ви посрещне. От двете стра- родния театър в Ниш Изненадани сме от наградата за
ни здраво и със симпатии държим в събота вечер се про- ''л;ЛШй*ЧИЯ сценография, просто защото и са-
стълбовете на един мост, който веде VII фестивал на ^ •ЗаИ,'дЯЯ мите ние сме на мнение, че не е
волно и крилато минава през неп- детската ромска пе- нищо особено. Сценографията я
роходимото. сен, в който участваха скалъпихме, но се оказа по спо

Между българите и сърбите 15 композиции, изпъл- лучлив начин.” Според думите н
днес съществуват повече видове нени от деца па преду- ;->/ »■-; Гигов самият факт, че предста!
отношения. Те са политически, по- чилищна възраст и ф ■НгВ лението на димитровградски!
неже сме съседи по територии и учащи се в началния гимназисти е влязло в състезате.
амбиции. Тези отношения са и кул- курс на основното ската част на фестивала е успе
турни, чрез азбуката и езика, чрез училище. За абсолют- “Голям успех представлява сам>
монашеските културни стремежи, на победителка на ят . акт че димитр0вградската
които бяха твърде добри. Терито- Фестивала специално- тЯЗГШИЯ гимназия получи шанс да се със
риално сме съседи, а роднини по то жури провъзгласи . ДЯжШММЯ тезава в конкуренцията на прес
език и вяра...", пише Исидора Се- седемгодишната Май- тижните гимназии от Сърбия, как
кулич под заглавие “Български пи- да Бакич, която изпълни песента “Първа целувка . окичи с приза за аранжи- ™жните гимназ сремско
сатели дойдоха в Белград”. Титлата най-добър вокал спечели Наталия Рамич е мент. карловската валевската, крале»

Българският посланик в СЧГ песента си “Гадателката”, а наградата за най-добър Фестивалът на детската ромска песен, тази година Р „пяновската и ДР-
Георги Димитров изтъкна, че спи- текст беше присъдена на Цана Ценич, чиято песен беше открит от Драгослав Чиркович, кметът на цен- ска3?' горномилан сценограф1

“Мост” публикува творби на “Кокиченце” изпълни Сана Ибишевич. тралната градска община в Ниш - Медиана, а от име- А» отоележим, чс „Кафен
български сръбски и други авто- Най-малката изпълнителка - четиригодишната то на организатора - Гражданското дружество на ро- я™ на представящи ( Цел» н 
ои и се чете с интерес и удовол- Ана Куртич спечели специалната награда на публи- мите в Ниш “Амаро дром” участниците и публиката Шмекерия е колек авторк.'
сТВИе ката. бяха поздравени от председателя на дружеството и режисьора А«лча»и рсоргне“

“Желая ви много успехи в бъде- Журито провъзгласи Раде Вучкович за автор на директор на Фестивала Аладин Юмерович. та на текста Ьлизаое! Б д
щата работа Желая ви все така да най-добрата композиция, докато Игор Ибишевич се ВС Б и ГруПа техническн Л '

М. Тодоров

По повод Световния ден на ромите

сание
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Просветното дело в село ДраговипГа (5)

От непълно прогнтнааня по прозни учебни етан
*През учеонатад1953/54 6 Драговита бил открит пети учебна ______ ______  Ученици в класовете ______ ______
клас, в който се*записали 23 ученици, така че заедно с Г0ДИна първи вт°ри "првта четвърти пети шести Гвкупно

кучениците от начините класоВе 6 училището учели 
136 деца. Следващата учебна година бил открит и шес- 

клас, В който се записали 21 ученици, докато петок- 
ласниците били 15. Тогава имало общо 141 ученици!

95201946/47 2520 30
9421 121947/48 28 33
98211948/49 21 3125ти 100241949/50 22 2727
94231950/51 2828 15
99261951/52 1437 22През първата половина на петдесет- добър и 3 с добър,успех, докато 3 

те години на миналия век драговитско- повтаряли. При третокласниците 2 би
то училище е достигнало връх в работа- ли отлични, по 5 много добри и добри, 2 
та си. Тогава учениците били най-мно- повтаряли. В четвърти клас имало 2 от-' 
го, а училището станало непълна про- лични, 4 много добри, 8"Добри ученици, 
гимназия. а 3 повтаряли класа. Следователно от

Както може да се научи от частично общо 84 ученици класа Завършили 67, а 
запазените статистически листове, през 17 (7 момчета и 10 момичета) повтаря- 
учебната 1951/52 година са записани 99 ли. Учили деца, родениЪт 1939 до 1946 
ученици - 51 момчета и 48 момичета. В година, учили ги двама учители (всеки 
първо отделение (клас) са записани 37 по два класа) със завършено учителско *

много 881952/53 16 1527 30
1361953/54 231646 19 32
141211954/55 153216 38 19
1071955/56 33 2121 32
951956/57 19 2628 22
921957/58 24 18 2327
881958/59 24 24 2517

1959/60
751960/61 18 16 2021
681961/62 18 16 15 19
581962/63 1613 14 15
511963/64 1614 9 12
451964/65 10 II 9 15

'V 361965/66 10 97 10
32101966/67 6 97
249 61967/68 4 5 .
256 6 91968/69 4
23661970/71 7 4
2161971/72 6 6 3
1631972/73 4 63
1551973/74 3 4 3

1974/75
721975/76 2 2 1
8221976/77 3 I

Броят на учениците в Драговита от учебната 1946/47 година до 
закриването на училището през 1977 г.

Училището в Драговита било непъл-те от началните класове в училището 
учели 136 деца. Следващата учебна го- на прогимназия (без седми клас) само 
дина бил открит и шести клас, в който две години. След това драговитските 
се записали 21 ученици, докато петок- деца завършвали в селото си отделени- 
ласниците били 15. Учениците тогава ята и продължавали образованието 
били общо 141! Това са двете учебни го- съседното село Поганово. Всеки учебен 
дини, през които в драговитското учи- ден, независимо от атмосферните усло- 
лище е имало най-много ученици, вия, те изминавали над 10 км от домо- 
Оттогава броят на учениците намаля- вете си до училището и обратно. Често 
вал непрекъснато. пъти, особено през зимата, тръгвали по

От таблицата се вижда, че от 1946 до тъмно и се връщали по тъмно. Тъй като 
1960 година в драговитското училище в селото нямало електрически ток, били 
учили над 90 деца, след това само за 7 принудени да учат уроците и да 
години броят им спаднал под 30, а през домашните си упражнения при слабата 
следващите десетина години под 10 и светлина на газените лампи и газениче- 
училището било закрито. Основна' при- тата. Макр че учили при ненормални за 

за злата участ на училището била днешното време условия, много от дра- 
младите драго- говитските деца продължили образова-

си в

пишат

чина
голямата миграция -

семейства се изселвали в Ди- нието си и завършили средни и полу- 
близките му села в Пони- висши училища, както и факултети.

- Край -

витски
митровград и 
шавието, както и в много други градове

Цветко ИВАНОВвъв вътрешността на страната.

1!ртоотд”™Лб у“снн«^9момчт '“в ятото .* сле«лаш>т. »чебга го- 
и 17 момичета). През учебната година дина в драговитското училище били за- 
обучението напуснали по 3 деца от пър- писани 88 деца - 53 “ом™и3^ , 
во и второ отделение, както и 9 деца от чета: 27 (14 момчета и 13 момичета) в
четвърто отделение, от които 8 били първо, 30 (6 ^“ пмчета и 4 момиче 
момичета. От 34 първолачета 5 минали във второ, ( л момиче-
с отличен, 14 с много добър и 7 с добър та в трето и 15 (11• момчета:
Успех, а 8 повтаряли класа. Втори клас та) в четвърто д ■
“Ч—» ,6 ,я.н,„ - 6 сотличен, 7 о »”•
„ < тпс/т/1/ж писали повторно. Недостига статисти-
« началото на учебната 2005ческият лист, от който да се разбере ка- 
година училището в Драговита е . успехът на учениците в края на

учебнатаЦинЯа __ _____________________________________________________________
ШУ^АоУеже ЙЕГГ бил^к/ит пети клас, .'«йпД записа- настояща^унсбна година драговитското училище работи

има десетина малки деца. ли 23 ученици, така че заедно с ученици Д У Р

един
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НФЗ

“Младост” вкара 7 

гола на “Юг Богдан”
Свърпижани победиха в дербито
ФК „Балкански“ - ФК „Свърлиг“ 1 : 2

Гостите заслужено спечели- та зад тръба на Йовичич. След 75 за “Свърлиг". Жълти карто
на трите точки. През първата това се редуваха шансове и за пи: Васов от “Балкански”, 3. 
част домакините имаха две го- двата о тбора. Иванов в 62 ми- Джорджсвич, Цветкович и 
лови положения - в 12 минута нута улучи греда, а Гюров в 66 Антич ог “Свърлиг”.
Ценич отправи удар от десети- отправи слаба стрелба от бла- ФК “Балкански"-. Йовичич 7, 
на метра, но вратарят на гости- гоприятно положение. Гостите Бошкович 6, Васов 7.5 (Зскович 
те бе сигурен, докато пет мину- пак наказаха “Балкански” - в 75 -), Милан Георгиев 5.5 (Ценков 
ти по-късно топката, която Ва- минута след корнър от дясната -), Марков^б, М. Пейчев 7, Ди- 
сов отправи от свободен удар, страна В. Джорджсвич от 7-8 митров 6 (Йованович 6), Гюров 
профуча над напречната греда, метра заби топката във вратата 7.5, Иванов 6, Нанков 7 и Ценич 
И както това обикновено се на димитровградчани.
случва във футбола, когато До края на мача домакините ФК “Свърлиг": Станкович 7, 
един отбор не използва шансо- играха настървено, по стигнаха Митич 6.5 (Благосвич -), Иса 6 
вете си, противникът го наказ- само до почетното попадение в (Антич 7), 3. Джорджсвич 7, 
ва. В 49 минута Милан Георги- 87 минута чрез Нанков.

* Особено впечатляваща беше играта на Ми
рослав Георгиев, който 4 пъти вкара топка
та във вратата на гостите

“Зелените” се наложиха със 
7:0 срещу “Юг Богдан” в сре
щата от 19 кръг на тазгодиш
ното първенство на ЮФД, коя
то се игра на 9 април на стади
он “Псскара” в Босилеград.

Босилеградските футболис- първата среща, през есента 
ти играха блестящо и бяха ис- « Пейковац гостите от Бо- 

1 сиЛеград спечелиха с рекор-
тински господари на терена дпитРе 8;1 а Мирослш Ге- 
през целия мач, които в слън- ед ц д този мац отбе.
чевия неделен следобед наб- ляза 4 попадения. 
людаваха около 300 зрители.
Особено впечатляваща беше

В двата мача, които в нас
тоящото първенство игра
ха помежду си отборите на 
“Младост’’ и “Юг Богдан”, 
общият резултат е 15:1 в 
полза на босилеградчани. В7.

Стоянович 7, Савич 7, Гмитро- 
Димитровград, 8 април 2006 вич 7, Цветкович 8, В. Джор-ев погрешно подаде една топ

ка, свърлижанинът В. Джор- г. СЦ “Парк”, зрители - около джевич 8, Миличевич 7.5 и М. 
джевич я изпрати към наказа- 1000, съдия - Марко Милкович Маркович 6 (Б. Маркович 6). 

“Балкански”, (8) от Ниш. Голмайстори: Нац-
където я посрещна Цветкович ков в 86 за “Балкански”, а Цвет- Джорджевич от “Свърлиг”. 
и от 12-13 метра опъна мрежа- кович в 49 и В. Джорджевич в

Играч на мача: Владица първото си попадение в мача и 
играта на Мирослав Георгиев, уДВ0И преднината на своя от

бор.

телното поле на

Д. Ставров
През второто полувреме на 

терена като че ли съществува
ше само един отбор. Футбо
листите със зелените фланелки 
организираха масирани атаки 
към вратата на гостите и не им 
позволяваха да пренасят дей
ствията в техното поле. Ми
рослав Георгиев още 3 пъти 
разтърси мрежата на вратата 
на солидния вратар Деян 
Джорджевич, а сред стрелците 
се наредиха и Борис Чипев и 
централният нападател Ми- 
хайло Йоич.

За Купата на СЧГ 6 Пиротски окръг

“Балкански”и 

“Лужница” финалисти
5 (Петрунов 5), Гьошев 5, М. 
Стоянович 6, И. Стоянович 5, 
Мишич 5, Цветкович 5, Аран- 
джелович 6 (Неделкович 6).

ФК “Балкански”: Йовичич 7, 
Зекович 7. 5, Васов 7. 5, Милан 
Георгиев 7 (Пешев 7), Марков 

Домакините бяха безсилни мощният терен на “Раднички”, 7, М. Пейчев 7, Потич 7, Гюров 
срещу добре подготвения от- зрители - около 100, съдия - 7. 5 (Йованович 7), Иванов 7, 
бор на “Балкански”. Димит- Томислав Халилкович от Пи- Нацков 7 и Ценич 7. 5. 
ровградчани можаха да вкарат рот (7). Голмайстори: Гюров в Играч на мача: Ценич от

41, Ценич в 54 и Зекович в 73 “Балкански . 
минута. Жълти картони: Гьо
шев и Йоцич от “Иединство”, а

В полуфинала: фК „Йединство“ (Пирот) - 
ФК „Балкански“ 0 : 3 (0 : 1)

“Младост“: Г. Величкович, 
И. Василев, Б. Чипев (от 80 
мин. С. Стойков), Й. Григоров, 
Б. Воинович, М. Васев (от 76 
мин. С. Пенев), М. Георгиев, В. 
Владимиров (от 72 мин. А. Ми- 
хайлович), М. Йоич, Л. Динов и 
С. Дамнянович.

“Юг Богдан": Д. Джордже
вич, М. Михайлович, И. Мило- 

който 4 пъти вкара топката във савлевич, С. Йованович, Н. 
вратата на гостите, а рамо до Младенович, Н. Здравкович, Б. 
рамо с него беше и Борис Чи- Ристич, Д. Тодорович^ М. Йо- 
пев, който с изключителните ванович (от 63 мин. И. Нико- 
си пробиви по лявата страна Лич), В. Илич и И. Миловано- 
просто отчайваше противни- вич (от 46 мин. С. Митич). 
ковите защитници. в следващите 2 кръга “Мла-

Резултатът беше открит в 28 дост” ще гостува на “Бобище” 
минута, когато от дузпа бе то
чен вратарят на домакините сеЛо и на “Ястребац” в Блаце. 
Горан Величкович. Мигове 
преди края на първото полув
реме Мирослав Георгиев вкара

Д.С.поне още половин дузина голо
ве, но нападателите не се спра
вяха в завършека на акциите.

На финала “Балкански” ще Гюров от “Балкански”, 
премери сили с “Лужница” на 
19 април в Бабушница.

Черната
поредица
няма
край

ФК “Йединство”: Младено
вич 6, Цолич 6, Андонов 5 (Йо- 

Пирот, 5 април, 2006 г. По- цич 5), Златанов 5, Здравкович

Първенството на ПОД -14 кръг

Само точка за 

шелюшани
Димитровградският бас

кетболен отбор загуби още 
една среща от първенството 
на Втора сръбска лига - група 
изток. Този път “Димитров
град”
“Юниор” с резултат 85 : 92. 
Мачът се игра в залата на Пе
дагогическата академия в Пи
рот. Най-резултатен в състава 
на димитровградчани бе 
Александър Андреевич с 42 
точки.

В следващия кръг “Димит
ровград” е гост на отбора 
“Пирот”. Окръжното дерби 
ще се играе в същата зала.

в едноименното лесковашко

ФК „Желюша“ - ФК „Танаско Раич“ 1 : 1 (1 : 1) отстъпи на нишкия БК
П.Л.Р.

Отборът на “Желюша” бе мио- личков 5.5, Миладинов 6, Денков 6, 
го по-добър и можеше да триум- Крумов 7, Стефанов 7, Гигов 7, Го- 
фира, ако нападателите му реаги- гов 6 (Митов 6), Николов 6, Димит- 
раха по-умело в самия завършек на ров 5 и Ставров 6.5. 
акциите. Да припомним, че неот- ФК “Танаско Раич“: Ристич 6, 
давна двата отбора премериха си- Тодоров 6.5, Чирич 6.5, Джордже- 
лите си в мач от състезанието за вич 7, Мицич 7, Пейчич 7, Делчев 8, 
Купата. Тогава “Танаско Раич” по- Игич 7, Ранчич 7.5, Стоянович 7 и 
беди с 6 : 1. Голубович 7 (Живкович -).

Димитровград, 9 април 2006 г., Играч на мача: Джордже Дел- 
СЦ “Парк”, зрители - около 50, съ- чев от “Танаско Раич”. 
дия - Миодраг Тричкович от Пи- В следващия кръг “Желюша” 
рот (7). Голмайстори: Гигов в 15 за гостува на “Владимир Дуркович” в 
“Желюша”, а Ранчич в 23 минута с. Бериловац. Мачът ще се играе в 
за “Танаско Раич”. Жълти и черве- неделя и ще започне в 15, 30 часа.

На първенството на Сърбия в Лозница

Два медала за 

боксьори от Сурдулица
Спортни срещи 
на комуналци

Миналия уикенд боксьор- най-блестящия медал от юни- 
ският клуб “Сърбия” от Сурду- орското първенство в Панчево, 
лица постигна още един значи- където стана шампион в кате

горията до 60 кг. От това пър-Д- с.ни картони нямаше.
ФК “Желюша": Стоицев 6.5, Ве- Миналата събота на ди

митровградските спортни те
рени премериха сили кому
налните работници от Димит
ровград и Кюприя. Димит
ровградчани бяха по-успешни 
в състезанията по малък фут
бол и пикадо, докато гостите 
бяха по-добри в надпреварите 
по риболов и стрелба. Състе
занието по шахмат завърши 
без победител. Реваншите ще 
се проведат утре в Кюприя.

Състезанията на комунал- 
ците предизвикаха голям ин-

телен успех.
На първенството на Сърбия венство сурдуличани донесоха 

за сениори, юноши и жени, кое- и два сребърни медала. Алек- 
то се проведе от 7 до 9 април в сандър Костич бе втори сред 
Лозница, Милош Лаза Цветко- кадетите в категорията до 70 
вич стана носител на златен кг, а Слободан Йованович сред 
медал, побеждавайки новопа- юношите в категорията до 81 
зареца Мелвудин Медович в кг. 
суперфиналния двубой в кате- Сурдулишкият боксьоре*11 
горията на юношите, а Братис- клуб “Сърбия” има 38 членове, 
лав Алексич спечели сребърен от които 8 се афирмираха кат° 
медал в супертежката катего- изключителни състезател1*' 
Рия- спечелвайки златни, сребър1*1

Медалът от Лозница е вто- и бронзови медали на реном 
рото златно отличие на Милош рани състезания в страната 
Цветкович в 2006 г. Преди един чужбина, 
месец той

Пионерска лига по лека атлетика - Ниш

Сезонът е открит
Най-талантливите млади атлети от Нишки регион откриха сезона. В 

първия кръг най-добре се представиха пионерите от нишкия АК “Цар 
Константин” с 2340 и пионерките от АК “Крушевац” с 3668 точки.

Състезателките на АК “Балкан” отбелязаха отлични резултати. 
Андреа Тодорова зае първо място във висок скок, като прескочи 145 см, 
Александра Андонова триумфира в дисциплината дълъг скок с резултат 
4 31 м, докато Саня Станкович бе първа в хвърляне на копие с резултат 
23, 05 м.

Следващият кръг ще се проведе на 15 април също в Ниш.
терес сред димитровградча-

Д. С.ни.
Д. МиР**Д. С. се завърна с



ОШи - Шштет 14 април 2006^

Националният съвет или детайли, за да се избегне
евентуалното погрешно тъл
куване от страна на комисия-

Обявана българското 
малцинство в Сърбия
И Черна гора Обявява 5- Всеки проект и неговите

варианти се поставят заедно 
с анотацията в голям плик. На 
плика и проекта се отбелязва 

3а изработка на графическо ре- само мотото (шифъра). В от- 
шение 3а герб и знаме - белези- деЛен малък плик се поставят 

българската общност в изписани трите имена на ав- 
Сърбия и Черна гора, съгласно Е?Ра< точен а9Рес и телефон. 
Закона 3а защита правата и ^солюплно се забранява 
свободите на националните Н3 какъ8то и да
малцинства. Белезите трябва „пиИ т^к върху запечатанияЗпълнябат следните^усло- нарушаванетсГна едно^т пте-

зи изисквания журито ще лиши 
1. Да отразяват национал- от право на участие съответ

ните характеристики на бъл- ния автор, 
гарите.

Менявам апартамент от 36 
метра квадратни в центъра на 
Димитровград за гарсониера в 
Ниш.

та.

Конкурс
Телефон за

информации: 018/211-701.
те на

Възпоменание
На 17 април се навършват 8 ГОДИНИ от 

смъртта на нашата мила майкаот-
Г РАДА ТАКЕВА 

(1945 - 1998) 
от Босилеград

Винаги ще помним твоята блага усмивка и 
добрините, с които ни даряваше. С много обич и 

признателност се прекланяме пред твоя светъл лик.
Почивай в мир!

а и
тя:

Твоите деца Руска и Весна със семействата си

Конкурсът е открит 30 дена —
2. Изгледът им да е В унисон след обявяването му Във вее- възпоменание

с 600-годишната традиция на тник „Братство“. Предложе- МкШ 0ТСмЪр^гаРнГ сенавършват 10ГОДИНИ 
българските гербове. нията се изпращат до Комсия- ЩШЖ венетка валявичарска -

3. Всеки проект и неговите та за изб°Р на белезите на I треперска
варианти (ако има такива) се малцинството, Ул- н- КиР°в 9’ || 9.1 (1924 - 1996)
представят по два начина - 18320 Димитровград. Предло-1 0Т 0СИЛеп>ад
ЧРПНО-6ЯП апяжимрн II мрртри женията се възнаграждават! Винаги,ще пазим ОТ забрава хубавите спомени за теб и за ЧсрпС) ОЯЛ орсКриЧОН и Цоетен, ^ а Щ твоите добрини. С много обич и благодарност се прекланяме
като към всеки от тях се пое- от.9елно за зеро и за знаме, | пред светлата ™ памет!
тавя и умаленото им изобра- най-успешното решение С 15 | Съпругът Александър и —те Любет Димитър и
жение с височина не по-голяма 000 динара, второто е 10 000 и 
от 30 милиметра. третото с 5000 динара. Резул-

„ татите ще бъдат обявени във
4. Всеки проект трябва да Вестник „Братство“ след 

бъде придружен от писмена тяхното верифициране на за- 
анотацияе подробно описание седание на Националния съ- 
и обяснение на значението на 
всеки от отделните символи

Възпоменание
ГЕОРГИЕВИ

ИВАН
починал на 16 април 2003 г.

ДИМИТРИНКА 
починала на 29. 09. 1998 г.

Живеем с тъгата и хубавите 
спомени за вас. Почивайте в мир!

.V:вет.

КрътемеЩя 281 9 10 115 6 7 82 3 4 Верица и Любица със семействата си
Съставил: Драган Петров

* 14ъ. 1312 На 12 април 2006 г. се навършиха 13 ГОДИНИ от смъртта 
на нашата скъпа майка, свекърва и бабаВОДОРАВНО: 1. Лъскав па- I 

мучен плат. 5. Ударен музи- 
кален инструмент (мн.ч.). 12. I 
Монах, калугер. 13. Град в |_
Италия. 14. Марка германски 119 
автомобили. 15. Българска 
академия на науките. 16.
Столицата на Великобрита
ния. 18. Ужичанин. 19. Река в 
Австрия. 20. Шапка за пред
пазване на главата от удари.
21. Една посока. 23. Село в 
Димитровградско. 25. Бъл
гарско мъжко име. 26. Очер
тание на предмет върху по
върхност, образувано при ос
ветяването му. 27. Марка 
шевни машини от Хърватия.
30. Път (лат.). 31. Човек, ро
ден от брак между бял и не
гър. 32. Седмата нота. 33.
Митичен град в Антиката_35. д Желание за хранене. 10. Нощна граблива птица 28. 
Помещение, в което сепро- “ имски император. 11. Град Край на състезание. 29. Вул- 
извеждат някои изделия. 36. _ м._ватия -|з река в Босна кан на Сицилия. 31. Сумато- 
Голямо литературно произ- ® Херцеговина 16. Лечебно ха. 32. Името на футболиста 
ведение. 38. Река в Африка. ” рд 0 17 Най-големият Милошевич. 34. Хълм, тепе.

ЛТпМХрИСТИЯНСКте' водопад в Северна Америка. 35. Мярка за ширината на 
иик. 41. Планинска върба. 42. Африка. 22. тръби. 37. Легенда, сказа-
Койапп 43' ВеЛ0СИПеД' 44' Благороден метагк 24. Сата- те 39. Авто-знак за Котор. 
коралов остров. на. 25. Размекната пръст. 27. 40. Първата нота.
°~ВЕСНО: 1. Област в Ру-
СИя- 2. Голям тропически | Г||||| |мя............ ....................

"арични и кредитни опера- 17П С"анма«н^' 27 Пещера. 29 Иран. 30. Сено. 31. Ерик. 

Името на актрисата Дерек. Кора. 42. Апарати.

ж 1817I 16
ГОРКА БОРИСОВА 

V." от с. Пъртопопинци
С много обич и признателност пазим спомена 

Л за твоята доброта и майчински грижи. Почивай в 
Н мир!

. «•
2221I 20 * ж;

*2 2524

Синовете Борис, Александър^ и Новица 
със семействата си1 2827*26

2 32* 31* 30 Възпоменание
21 ГОДИНИ без нашия обичан и непрежалим 

брат, баща, тъст, дядо и прадядо
ЦВЕТАН ЙОЦЕВ

9 ГОДИНИ без нашата обичана и непрежали- 
ма майка, тъща, баба и прабаба
ОЛГА ЙОЦЕВА 
от с. Долни Криводол

37* 362 3534

4140* 39

2 4443

*
■

3 ГОДИНИ без 
незабравимата ни тетка

МАРИКА ТОШИЧ
27 ГОДИНИ без 

незабравимия ни тетин
ВЕЛИМИР ТОШИЧ - Долфус 

от Пирот
■игтпсппвмиа 280 - Водоравно: Вие продължавате да живеете в наши

те сърца и мисли, в най-хубавите ни спомени. Винаги ще ви па
зим от забрава.
Опечалени:

Решение нак.

брат Милован, дъщери Добринка и Маргарита, 
зетове Бошко и Нснад, внуци и правнуци
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ВМЦОЗБ
за тъщи и 

зетове
Приказки за програмисти

ННайчо и ябълки
На Иванчо са му дали 3 

ябълки. Той е изял 2. Колко 
ябълки има Иванчо?

Мислите си, че е 1 ?
Ама никъде не е казано

* + *
Иванчо имал 5 ябълки. 

Изял 2. Колко са му остана
ли? - С какво Господ наказва дву

женството?
- С две тъщи13? Нессес! Пак има 5! Той 

колко ябълки е имал Иванчо не с ял свои ябълки. ** *преди да му дадат 3-те.
Извод: нулирайте си про- адресното пространство, 

менливите!***

Извод: защитавайте си
Мъж върви по улицата и носи из
потрошен стол. Среща го прия
тел и го пита:
- Къде с този боклук?
- На рожден ден на тъщата! - от
говаря пичът.
- Нима ще й го подариш в такъв 
вид?
- Спокойно. Преди това ще го 
реставрирам, претапицирам и 
електрифицирам...

И знам дека открай време смо си били осем свет, 
ама па толкова да смо усукан народ, не съм веру- 
вал. Еве онуя вечер прилаяше кучищата, ама тека 
настървено, та я изрили от одъра и право у дворат. 
Кита има и кво да видим: двойица брадати с косур- 
ляци ко навилняци отворили портуту, напраили не- 
колко крачкье у дворат, ама кико пцетшцата при- 
лаяла, укопали се у земи, па ни напред, ни назад. 
Кико ме видоше и двойицата почеше у йедън глас:

- Деда Манчо, еве нийе смо дошли до тебе, ако 
очеш нещо да ни кажеш!

Сгалати я пцетшцата да мълкну и си помисли де
ка требе да гьи йе напекъл голем зор щом су дошли 
при мене за помош. Уведо гьи у одаюту, изнесо 
крондират, тури сиренце на совруту и реко:

- Айде, да чуйем ква ви йе мука налегла!
- Не знайемо дали си разбрал дека на малцинство

то требе да се напрайе гьрб и баряк и дека досъгаш- 
ньити опити су се провалили, оти никой не знайе 
кво йе специфично за ньега. Па еве нийе кико удож- 
ници рекомо ти знайеш по-добре нашият народ...

- Па защо не спойите и българскьите, и сръоскьите 
найедно и те ви решенийе? Нали час смо при йедни- 
те, час при другьите, тека смо се измешали, та 
мнодзина не знаю кво смо...

- Ма, пробамо това, деда Манчо, ама не иде! Ники- 
ко не може лъвчето и орлите да туримо у йедно пол- 
ье, не може лъвът да дигнемо у небото, а ни орлите 
да стуримо у польето. А после и бойете за барякат 
не пасую! Мислимо, обърчамо, рисувамо, прерису- 
вамо и никико не се вача. А и друго: ти знайеш де
ка млого су се ритали у историюту, нейе бъш згод- 
но, недай боже, че се сритаю и на гърбат и на баря
кат! А йоще се тражи да буду типичне за нашият 
край и нашият народ!...

- Айде-де, кой йе мислил за народ, та и са да мис
ли!...

* * *
На Иванчо му дали 3 

Иванчо има 3 ябълки. Дали ябълки. Той ги изял.
На другия ден дошли да 

му ги искат, защото му били 
4? Неееее! Има 6! Двете ги е дадени само за съхранение.

Извод: четете си специ-

му още 3. Той изял 2. Колко 
ябълки има Иванчо?

изял един ден по-рано.
Извод: синхронизирайте си фикацията! 

нишките!

Нашенски историйки * * *
Попитали Радио Ереван какво 
да направи зет, когато види, че 
тъщата му е нападната от ти
гър? И получили следния отго
вор:
“Зетът да не се меси, за да не 
наруши равноправието в борба
та!"

Прокурорът не 

се бои от вълци
Преди 45 години в село Църве- ме се наложило прокурорът да 

на ябука станало убийство. Един отиде в клозета, намиращ се на
дядо много пиел и непрекъснато тридесетина метра от къщата на 
биел бабата си, но тя веднъж ре- Бай Икел. Домакинът го посъвет- 
шила да сложи край на непоноси- вал да си понесе и пистолета, за
мия тормоз, грабнала дебела тояга щото вълците са надушили пече- 
и скълцала главата на стареца. От ното агне и вече са се притаили не- 
Пирот тръгнал прокурор, някой си далеч от къщата... И наистина, 
черногорец Машович, да разслед- щом излезнал от клозета, прокуро- 
ва случая. Пътувал с влакчето “Чи- рът съзрял в тъмнината вълк и из- 
ро” и на гарата в Звонци се срещ- пищял: 
нал с тогавашния директор на
Звонска баня Тодор Станоев, нада- дим?! Помажи, Тошо... 
леч известен като Бай Икел, който

Мъж среща съседа си с две тор
ти на ръце и го пита:
- Съседе, накъде с тия торти? 
Да не би децата да имат рожден 
ден?
- Не бе, с тъщата вчера минахме 
покрай една сладкарница и тя 
каза, че за една такава торта да
ва половината от живота си...

- Тошо, вук, вук! Яооо, ща да ра-

- Стреляй, нали имаш пистолет!
го предупредил да се пази от въл- - окуражил го домакинът, 
ци, когато минава през планината.

- Не бойим се я вукова! Имам мял десетина пъти с пистолета си 
пищолъ! - самонадеяно казал про- и се втурнал към къщата, целият 
курорът. потънал в пот. А пред входната

От Звонци с прокурора тръгнал врата Бай Икел “умирал” от смях! 
и д-р Буба Иоцев, с влакчето пъту- Защото вълкът всъщност бил въл- 
вали до Ракита, а нататък с коне. ча кожа, напълнена със слама, коя- 
Завършили работата и по същия то по предварителен договор с Бай 

се върнали в Звонци, където Икел учителят Зоран Лепоев сло
жил недалеч от клозета.

Звъни телефонът в дома на едно 
семейство. Мъжът вдига слу
шалката и чува следната запла-

Изплашеният прокурор изгър-

ха:
“Хванали сме тъща ти. Ако не 
платиш 100 000 евро, ще я кло- 
нираме!"

- Ама това за пред свет...
- Аа, кико пред изборйе...
- Па кво мислиш? Че може ли да ни помогнеш?
- Може, може! Щом не може лъвът и орлите, вийе 

нарисуйте поганца!
- Ааа, поганца?! - зинуше и двоицата.
- Ещо, поганацът йе млого итър! Све че напрайи 

само да източи житото или морузат, а кита пригус- 
ти че се завре у дупчицу. Щом мине опасното, изла
зи и шета по масуту. А най-после нали знайете при- 
казкуту кико поганацът спасил лъватога...

Видим дека нещо се мърще, па обърну на другуту 
страну:

- Ако не иде с поганцатога, тъгай турете петокра-

Афоризминачин
ги очаквал Бай Икел с печено агне 
и питиета на масата. Пили, яли, 
пили до късна вечер. По едно вре- Й. Миланов

‘Съществуват две Сър- 
бш, само че едната не е в 
Сърбия.

‘Заляха ни с наводнение 
от обещания и получихме 
само... наводнение.

»ег-;1& -Е юбопитно

Интелигентни обувки
А. ЕрделянинОбувки с компютър в под

метката са изобретели учени от 
университета в Мазачусетс. 
Уникалните пътъци имат чип, 
който ги приспособява в зави
симост от това дали тичате, хо
дите бързо или стоите.

Компютърът мери кое раз
стояние с какъв ход сте измина-

*Ние сме малка страна - 
може да ни побере една ше
па Власт.

‘Той мисли с главата си, 
затова винаги спасява зад
ника си.

- А, не може, никико идеологьическьи!
- Чекайте, у ню турете кърс, или ако очете на кър- 

сат отгоре турете петокраку! Нали тражите специ
фично! А кво йе по-специфично от това: доючераш- 
ньи комунусти са се кърсте и моле повече от бабич- 
кьете. А тия що се по-рано молеоше и идеоше у цър- 
кву са жале за онова време...

- Видо дека не им се арекеуйе, па им реко:
- Тъгай турете само рогове, нейе важно кви су, са

мо да су рогове, нийе смо ти ко рогове у вречу! Ем 
можемо да се бодемо, ем може да ни вържу за рого
ве, ако млого се ритано. А за бойете йе най-лъсно: 
турете тканицу!

- Кву тканицу?!
- Кико онуя що излази по дъж, вийе гьу окате ДУ; 

га! Има свете бойе, а нали видите нашите големи# 
дойдат ли изборйе - одма се пребоядисую! А и тия на
род йе свикъл да се пребоядисуйе...

Не знам дали съм помогъл на удожниците, даД" 
че нарисую поганца или рогове. Ама ми се чини Де' 
ка арексаше идеюту за тканицуту.

С. Павловия
ли и смята изразходваните ка
лории. Може да мери и пулса 
ви, докато тичате, и да ви осве
домява дали трябва да спрете 
или да отскочите при лекар.

Интелигентните обувки са в 
състояние да разпознават “се
беподобните си” и да обменят 
адреси. Ако си харесате девой
ка по време на джогинга, те мо
гат да се информират от нейни
те обувки дали пулсът й е 
по-ускорен от обикновено - т.е. 
изпитва ли нещо към вас, и да

‘Външната политика на 
Сърбия е вътрешна поли
тика на Америка.

‘Само в Сърбия заради 
грешка не се пада от кон 
на магаре, а направо в дър
жавните ясли.

М. Йозич
‘Кой да разбере сърбите 

- ръката им в джоба, а каз
ват, че ги боли ухото.

‘Съществуват две Сър- 
бии - казва третата.

М. Живоинович

които са вградени в подметка
та, цената е между 500 и 1000 
долара.научат къде живее.
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