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Цена 15 дин.Вестник на българите в Сърбия Първият брой излезе ма 15 юни 1959 г.

Тдвзидентите^на_седеллш1рани от Югоизточна Европа подписаха декларация 21 .
0Д.0 т

“Темата е твърде важна за региона, както и 
за ЕС, понеже нашите държави ще подтикнат 
съвместната борба срещу тероризма и органи
зираната престъпност. В декларацията се наб
ляга върху проблема на сиромашията в регио- 

която е благоприятна за престъпността. 
Границите са проблем за гражданите, но не и 
за престъпниците, които без препятствия пра
вят съюзи. Затова само решителна акция, ко
ординирана с ЕС, може да дава резултати в 
осуетяването на престъпността”, кала Тадич.

Държавните ръководители на седем страни кумента заплашва да подкопае сигурността и 
от Югоизточна Европа подписаха декларация демокрацията в региона.
за сътрудничество в борбата с тероризма и ор- Пред журналисти след края на форума на 
ганизираната престъпност. президенти от Югоизточна Европа в Караджор-

Президентите на Сърбия - Борис Тадич, на джево по проблемите на организираната прес- 
Хърватска - Стиепан Месич, Македония - Бран- тъпност и тероризма президентът на Сърбия 
ко Цървенковски, Черна гора - Филип Вуяно- Борис Тадич представи инициативата за пос
вил, на Румъния - Траян Басеску, Албания - тигнатата обща договореност за създаването на 
Алфред Моисиу и членът на президентството експертен екип, чийто състав ще бъде предло- 
на Босна и Херцеговина - Борислав Паравац се жен от всички президенти на държавите в ре- 
ангажираха с “конкретни действия за борба с гиона. 
организираната престъпност”, която според до-

на,

Разногласията относно 
преговорите на ЕС със СърбияСреща на Съвместния програмен 

комитет за трансгранично 
сътрудничество Сърбия - България Хага пива "зелено улица"!
МрЮОДИПО
пркиценкт цмрш

Преговорите на ЕС със Сърбия за подписване на 
Споразумение за стабилизиране и асоциране ще ос
танат замразени до предаването на укриващия се от 
правосъдието бивш военнокомандващ на боснен
ските сърби генерал Ратко Младич на Хагския три
бунал.

Това решение бе утвърдено на заседание в Люк
сембург на Съвета на ЕС за общи въпроси и външни 
отношения. Европейският съюз е готов да възобно
ви преговорите със Сърбия веднага след като бъде 
постигнато пълно сътрудничество с Международ
ния трибунал за военните престъпления в бивша 
Югославия, се казва в декларацията на Съвета.

Италия, Испания, Гърция, Словения и редица 
други европейски страни, предимно от нашия реги
он, бяха за продължаване на преговорите със Сър
бия. Италианският външен министър Маснмо 
д’Алема подчерта, че преговорите би трябвало да 
продължат, а самото подписване на споразумение
то да се обуслови със сътрудничеството с Хага. 
Против това се обявиха Великобритания, Холандия, 
Ирландия и Франция, както и еврокомисарят за раз
ширяване Оли Рен.

В Бизнес инкубатор центъра 6 Ниш във 
вторник се състоя първа среща на Съвмес
тния сръбско-български програмен комитет 
3а трансгранично сътрудничество, на която 
бяха уточнени проектодокументите 3а сът
рудничеството в периода 2007-2013 година.

(На стр. 3)
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КИЦ „Цариброд" 6 Босилеград - съобщение за медиитеВ Босилеград се готвят за референдума 
за новата конституция_____________

Съставени съветите
*Пра(Зо на глас имат 8729 граждани

В Босилеградска община са в
ход подготовките за предстоя- то се ръководят от Общинската 
Щия референдум за новата кон- избирателна комисия, рсфсрсн- лсгРаД> рискувайки отново да 
ституция на Република Сърбия, думът за новата конституция си навлече омразата на вели- 
насрочен за 28 и 29 октомври, ще се ръководи от специална косръбскитс мационалистичсс- 
Според данни от списъците, в общинска комисия. В състава ки паРтии и Да бъде обвинен в 
референдума ще могат да учас- на комисията са 14 дути - 7 предателство и служба на 
тват 8729 пълнолетни гражда- членове и 7 заместници. Секрс- нужди интереси , се придружа- 
ни, около 200 по-малко откол- тарят и заместник-секретарят па към призивите па редица 
кото на местните избори през на комисията не участват в при- неправителствени организа- 
септември 2004 година. Броят емането на решения. Съгласно нии> партии и известни полити- 
на гласоподавателите може и напътствията от РИК, по един чсски и публични личности в 
да се промени, понеже въз ос- члеи и заместник в общинската Сърбия за бойкот па предстоя- 
нова на решение на Общинския комисия са предложили парла- ищя референдум за нова сръб-

СРС, ска конституция.
I Като неправителствена ор- 

н ганизация, която винаги и без-

то на конституцията и тя няма отговорност сегашната власт 
да има законодателни право- за тежкото политическо нас- 

не може да използва ледство от миналото. Тя е ком- 
правото си на самоуправление, пенсация за провала на Акци- 
което е крачка назад в сравне- онната програма, прекъсва- 
нис с досегашната конститу- нсто на преговорите с ЕС, не- 
ция. Не бяха взети предвид ста- сътрудничеството с Трибунала 

националните в Хага и липсата на законода-

Културно-информационии- 
ят център “Цариброд” в Боси-За разлика от изборите, кои-

мощия и

новищата на
малцинствени съвети, неправи- телни, политически и икономи

чески реформи.
Имайки предвид, че в близко

тслствснитс организации и по
литическите партии, занимава
щи се с правата на малцинства- минало от името на граждани* 
та. В конституцията не са зало- те на Сърбия бяха направени 
жени стремежите за пълноцен- тежки престъпления срещу чо* 

ин геграция на сръбското об- вечеството, те днес имат нужда 
щсство в Европейския съюз и от конституция, която реши- 
европейските принципи за ре- телно да скъса с ценностната 
гионализъм, което е предпос- система на великосръбската 

решаване на многоб- националистическа идеология

съд в Босилеград - най-късно 48 ментарните партии 
часа преди началото на рефе- ДСС, ДС, Г 17 плюс, СПС, НС и

на

рендума, могат да се нзвър- самостоятелните депутати 
шват изменения в списъците. СПО. компромисно е защитавала 

правата и интересите на бъл
гарското национално малцин
ство, ние не можем да се съгла
сим с формулировката, че 
“Сърбия е държава на сръбския 
народ и останалите нейни 
граждани”. Сръбската държава 
не принадлежи на сърбите, а на 
сръбските граждани, които са 
различни по култура, нацио
налност, вероизповедание, по
литически определения, поло
ва ориентация и пр. Тези граж
дани не бяха питани за поред
ната “октроирана” сръбска 
конституция, което дава осно
вание за заключение, че няма 
да бъдат питани и за други въп-

гавка за
ройнитс малцинствени пробле- и да постави основите на де- 
ми в Сърбия. мократично гражданско об*

Тъй като новата сръбска щество, изградено върху цен- 
конституция съществено не се ностите на европейската диви- 
различава от досегашната, лизация.
КИЦ “Цариброд” в Босилеград
не вижда никакви конституци- рад изразява разочарование от 
онни предпоставки за решава- Националния съвет на българ- 
не на проблемите на българ- ското малцинство, нелегитим- 
ското малцинство сългасно ев- ното ръководство на Демокра- 
ропейските стандарти за пра- тичния съюз на българите в 
вата на малцинствата и съглас- Югославия и от десетките 
но неговите легитимни стреме- сръбски “демократични” и 
жи за всестранно национално, “граждански” паритии и меди- 
икономическо и културно раз- ите, които послушно мълчат и 
витие. Положението на мал- не намериха за нужно да реаги- 
цинството отново се огранича- рат по повод наложения рефе- 
ва до равнището на общинско рендум за една конституция, 
самоуправление и декларатив- която за пореден път обрича 
но спазване на правата на чове- българите в Сърбия на систем- 
ка и правата на малцинствата, на асимилация, нарушаване на 

Депутатите в парламента не без да се спазват стандартите, правата на малцинствата и на 
само че не можаха да се произ- наложени с международните икономическа Схмърт. Изхож- 

броя на депутатите на парла- Несат по нея, но дори не им бе- конвенции, резолюции и при- дайки от всичко това, КИЦ 
ментарните партии в Народна- ше допуснато да я проучат, а съди на Европейския съд по “Цариброд” в Босилеград при- 
та скупщина, РИК е определила шефовете на парламентарните правата на човека. зовава българите в Сърбия да
в съветите в Босилеградска об- групи се оправдаха, че това се Гражданите на Сърбия не не се примиряват със статута, 
щина СРС да има 104 члена, прави с цел да се запази Косово трябва да се съгласят с консти- който им налага новата сръб-
ДСС - 66, ДС - 41, Г 17 плюс - в рамките на Сърбия!? Никой туция, която е творение на ска конституция и да бойкоти-
39, СПС - 28, НС и самостоя- даже не си и помисли, че по управляващата коалиция и е рат предстоящия референдум, 
телните депутати - 22, СПО - 5, ВЪПроса за конституцията част от предизборната кампа-
ГСС - 3 и СДУ - 2 членове. ТрЯбва да се произнесат и ния на действащия премиер
Определено е СРС да предложи гражданите на Косово. Войво- Войислав Кощуница. С тази
председатели и техни замес- дина не участваше в създаване- конституция се амнестира от
тници в 10 колегии, ДСС в 7, ДС 
в 4, Г 17 плюс 4, СПС в 3, НС и 
самостоятелните депутати в 2 и 
СПО в 1 колегия, докато ГСС и 
СДУ нямат право да предлагат
лица за председатели и техни (ЮНМИК) съобщи, че е без- хим Рюкер след среща с косов- искаме да сме сигурни, че во-
заместници. различна към референдума за ските ръководители. Сърбия тът няма да бъде съпътстван от

П.Л.Р. новата конституция на Сърбия, ще позволи на косовските сър- провокации, посочи той.
докато косовските власти зая- би да гласуват на референдума

За президентските избори 6 България Х™оР“едоГ" “ 28 ”29 Над 6’6
__ — илвгпои Референдумът в Сърбия ня- во на глас. ЮНМИК няма да власти са против това референ-

Г|ЗД 200 ЗЯЯВК1/1 В ДИГЛИТрОВГраД ма значение или връзка със подкрепи референдума на те- думът да се провежда в Косо-
“ статута на Косово, нито в мо- риторията на Косово, каза Рю- во.

мента, нито в бъдеще, каза ръ- кер. Няма да се намесваме в

КИЦ “Цариброд” в Босилег-

роси, касаещи тяхното положе- 
Провеждането на референ- ние в обществото.

Конституцията бе гласувана 
съвети, които ще наброяват об- без публично обсъждане, 
що 310 члена — по 10 във всяка 
избирателна секция. Според

Гражданите и този път ще 
гласуват в 31 избирателни сек
ции, 4 от които са в Босилеград, 
2 в Райчиловци, а 25 в остана
лите местни общности. Освен 
гласоподавателите от избира
телната секция “Босилеград 2”, 
които ще гласуват в Клуба на 
пенсионерите в града и избира
телите от секциите “Райчилов
ци над пътя” и “Радичевци”, ко
ито ще гласуват в помещенията 
на местните общности, всички 
останали избирателни урни ще 
бъдат поставени в училищата.

Най-дълги са списъците на 
гласоподавателите в секциите 
“Босилеград 2” - 912, в “Райчи
ловци под пътя” - 761, “Боси
леград 1” - 698 и в"Райчиловци 
над пътя” - 638. Най-малко са в 
“Рикачево” - 106, “Груинци” - 
111 и “Горна Любата - Колчина 
гарина” - 112 души.

дума ще бъде контролирано от

Председател на 
КИЦ “Цариброд” 

в Босилеград 
Иван Николов

ЮНМИК е безразличен към референдума
Мисията на ООН в Косово ководителят на ЮНМИК Йоа- индивидуалното гласуване, но

Косовският президент Фат- 
милиона избиратели имат пра- мир Сейдиу каза, че косовските

По повод предстоящите президентски избори в България, които ще 
22 октомври, над 200 димитровградчани, сдобили се с 

българско гражданство, дали заявки да упражнят правото си на вот.
ратеш^секци^ще^ъдеот^рита^^ШД^Цари^род”™ Димитровград" МаЛОбрОИНИТв ПЯ ОТМИ ПЯ ВЪРНЯТ 11301/116
Правото на глас имат всички с документ за българско гражданство и I I п I 1
навършени 18 години. Избирателната секция ще бъде открита от 6 до 19 Партиите, които имат депу- тите суми”. вет милиона, СДП, на кош

За да упражнят правото на глас, желаещите трябва да представят тати в Народната скупщина на трима представители също се
А-Т- Сърбия, ще разпределят 150 ми- Според решението СРС, коя- полагат 1,8 милиона, а е взел 4,/ 

лиона динара за кампанията по то има 92 депутати, ще получи милиона, ГСС с двама депутати 
случай референдума за новата 49,2 милиона динара, ДСС с 52 е получил 4,3 милиона, а му се 
конституция, а коя колко пари депутати - 31,2 милиона, ДС(32) полагат 1,2 милиона. Пари 
ще вземе зависи от броя на на- - 19,2 милиона, Г 17 плюс(31) - трябва да върнат и Босненск 
родните й представители. Това 18,6милиона, СПС(22)-13,2ми- демократическата партия * 
решиха членовете на Републи- лиона, а НС и самостоятелните Санджак, СДУ, Социално-лио 
канската избирателна комисия депутати 9 плюс 9 (със 17 места) ралната партия на Санджак 
приемайки забележката на за- - 10,2 милиона. Тези партии са Сръбско-либералната партия ■ 
местник-председателя на СРС получили по-малко пари, откол- Никола Миклошевич, на ко> ^ 
Томислав Николич, като кон- кото им се полагало. Затова се падат по 600 хиляди динар 
статираха, че ново разпределе- част от парите ще трябва да Министерството за финанси 
ние на пари няма да има, докато върнат СПО, който има трима е отпуснало по 3,8 милиона 
партиите с малобройни депута- депутати и на който се полагат нара. 
ти не върнат “необосновано взе- 1,8 милиона, а е взел почти де-

се проведат на

часа.
български документ за самоличност.

Решение за Косово до края на годината
Специалният пратеник на ООН в преговорите за бъдещия статут 

на Косово Марти Ахтисари каза в Люксембург, че подготвя предло
жение за решението на статута на сръбската област, което ще пред
стави пред Съвета за сигурност доста преди края на годината. След 
среща с премиера на Люксембург Жан-Клод Юнкер, Ахтисари каза, 
че “всеки разумен човек би подкрепил решение, постигнато чрез пре
говори, но ако то не е възможно, на заинтересованите страни и на Съ- 

сигурност на ООН ще бъде представено едно решение”.
Специалният пратеник на ООН каза още, че в края на месеца ще се 

срещне във Виена с политическите директори за Балканите в прави
телствата на страните-членки на Контактната група.

вета за
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0> добро(ъ<ед(ка към
присъединителна програма шрииюшшн книготърговия"

Фамилната книжарска фир
ма “Хеликон”, чиито собстве
ници са Гинка и Данчо Панайо
тови и в която работят двамата 
им синове и още сто души, е 
създадена преди 15 години в 
Бургас. Сега те имат общо 10 
книжарници - освен в Бургас, и 
в Стара Загора, Пловдив, Со
фия, Благоевград, Кюстендил,
Габрово и Шумен. Най-голяма- 
та е в София, в бившото кино 
“Витоша”, преустроено в съв- Хеликон” 
ременна книжарница, която ра- ляризират книгата и четенето, 
боти от 7 месеца. В нея ежесед
мично се организира “Литера- пета поредна година се дава 
турно кафене Хеликон”, което наградата “Хеликон” за нова

„Хеликон" популяризира книгата и 
четенето

*

!

4
■■т

в които също попу-

Гинка Панайотова каза, че

Изданията на „Братство" в София
“Хеликон” и нашето издателство се договориха 
вестникът, списанията и книгите, които издава 
“Братство”, да се продават в книжарниците 
им, преди всичко в София.
“Вие вършите апостолска дейност, за която все 
още малко се знае в България. Затова ние искаме 
да помогнем и да доближим вашата дейност до 
българския читател”, каза Панайотов.

Бизнесмениджъерът Владимир Пандуров открива срещата в Ниш

(От стр. 1) яс, което ни дава основание с информационни технологии, 
оптимизъм да гледаме към бъ- опазването на околната среда 
дещето, каза Санда Шимич. и т.нар. малки програми “Хора 
“Радва ни приемането на Бъл- за хората” - здравеопазване, 
гария в Европейския съюз от образование, култура и тради-

Съпредседателките на сме
сения програмен комитет - 
Санда Шимич, от сръбското 
Министерство за икономичес
ки връзки с чужбина и Искра 
Михайлова, заместник-минис
тър на регионалното развитие 
и благоустройство приветства
ха решението на Брюксел за ус- от 
тойчиво развитие на крайгра
ничния район между България 
и Сърбия в предстоящия се
демгодишен период да отпус
не около 31 милион евро. Това 
е значима сума, тъй като двете 
страни трябва да добавят към 
нея още 15% собствени сред
ства, посочиха те.

- Чрез програмата Добросъ- 
седство през изминалия двего
дишен период (2004-2006 г.) 
натрупахме солиден опит, съз
дадохме сравнително добър 
административен капацитет и 
направихме обстоен анализ на 
развойните потреби и възмож
ностите на крайграничния по-

началото на следващата годи- ции, както и археологически и 
на, както ни радва и фактът, че научни проучвания, 
вместо от програмата САКОЗ,
занапред ще черпим средства ефективно да бъдат използва- 

предприсъединителната ни отпуснатите от ЕС средства 
1РА програма на Евросъюза, за презгранично сътрудничес- 
което означава, че Европа виж- тво, необходимо е не само да 
да Сърбия като бъдеща своя се подготвят качествени про- 
членка” - подчерта тя.

На срещата в Ниш бяха по- механизните за контрол при 
сочени приоритетите, които реализацията им, беше посоче- 
двете страни ще предложат на но на срещата.
Брюксел - инфраструктурата,
преди всичко пътнотранспор- програмен комитет за тран- 
тната мрежа и жп линиите, с странично 
оглед на това, че тук минават между България и Сърбия при- 
значими еврокоридори, иконо- състваха и представители па 
мичсското развитие - особено външните министерства на

Представители В една от книжарниците на "Хеликон"

За да могат целесъобразно и

екти, но да бъдат уточнени и

На заседанието на Смесения

сътрудничество

стопанство и туризма, с цел да двете страни, 
се промовира региона за прив- на българското МпВР бяха Ге-
личане на чуждестранни ин- орги Юруков и Ангел Ангелов, по-рамо имаше издания само 

среден а на сръбското - Светлана по вРеме на панаирите на кни-
гата.

българска художествена проза. 
Подборът се прави от книги, 
които са на пазара. Пред края 
на годината от 12 предложени 
книги специално жури избира 
най-добрата. През изминалите 
4 години лауреати са били Алек 
Попов с “Ниво за напреднали”, 
Константин Илиев с “Пораже
нието”, Деян Енев “Господи 
помилуй” и Виктор Пасков 
“Аутопсия на една любов”.

“Ние въобще нямаме

вестиции, малкият и 
бизнес, развитието и прилага- Арсениевич Боровница. “Тръгнахме от съзнанието, 

че на пазара па наемни отноше
ния книгата е стока наравно с 
онази от бутиците. За съжале
ние най-много се продават кни
ги, които нямат художествена 
стойност, понеже такъв е паза
рът. Но ние искаме да върнем 
българите към книгата, отно
шението им към четенето, за- 
щото то се загуби през послед
ните години. Затова може да се 
каже, че правим книжарство а 
не търговия”, сподели Данчо 
Панайотов. Той добави, че “Хе
ликон” издава месечен бюле
тин с информации за новите 
книги и за изданията, които 
най-много се продават. По 
програма “Хоризонт” на БНР 
два пъти седмично имат преда
вания под заглавие “Студио

В.С.Б.нето на телекомуникационни и

ни 120 студенти. 30 от тях са на тригодишното 
обучение за специалността данъци и митница, 
70 на двегодишно обучение за същата специал
ност, докато 20 са на тригодишно обучение за 
туризъм и гостилничарство, което е въведено 
тази година с цел да се помогне на учениците 
от димитровградската гимназия, които завър
шват туристическия профил.

Разходите за по-нататъшното обучение на 
студентките от втори курс Саня Аксич, Дрина 
Адамова и Силвия Йосипова ще бъдат поети 
от републиканския бюджет. Това им е овъзмо- 
жено, благодарение на постигнатите резултати 

досегашното им обучение.
Понастоящем в клона на полувисшето учи

лище в Димитровград се обучават около 300

В клона на Полувисшето 
бизнес училище 
вДиллит робград_______

Записани 

120 нови 

студенти

влия
ние върху определянето за 
най-добрия роман и автор. До
ри не знаем кой ще е награде
ният, понеже името се съобща
ва един час преди връчването 
на наградата”, подчерта Пана
йотова като добави, че в мо
мента в журито са Бойко Лам- 
бовски, Деян Енев, Йордан 
Ефтнмов, Галина Спасова и Ге
орги Борисов.

в

В клона на Полувисшето бизнес училище от студенти. 
Блаце в Димитровград в първи курс са записа- Б. Д.

М. Тодораа
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I Интеграцията в европейския накратко 

Да бъдем пазар е предизвикателство 

реално 

правова 

държава

Сергей Станишев:
Българските депутати прие
ха промени в Закопа -за бъл
гарско гражданство. Сро
кът за получаване на българ
ско гражданство се съкра
щава. Облекчава се и проце-1 
дурата за български паспо- 
рит на лица от български 
етнически произход. Стави 
дума за хора от Македония, 
Сърбия, Бесарабия, Румъния. 
11 така променения Закон 
министърът на правосъдие
то на България прави пред
ложение за издаване па ука
за за българско гражданство 
задължително в срок до 3 
месеца - по молбите на лица 
от български произход. В бъ
деще документи за български 
произход ще се издават и от 
организации на българите в 
чужбина, и от православна
та църкви. Сега такъв доку
мент издава само Агенцията 
за българите в чужбина в 
София. Документите ще 
могат да се подават вече из-

Икономичсската интеграция 
на България и общия европей
ски пазар е най-голямото пре
дизвикателство пред страната 
след присъединяването й към 
Европейския съюз, каза минис
тър-председателят Сергей Ста
нишев по време на конференци
ята “60 дни преди ЕС".

Премиерът определи присъ-“За мен е важно България да бъде ре
ално правова държава, държава на де- сдиняването към ЕС като огро- 
мократичния правов ред, да има прави- Мен прозорец от възможности, 
ла, които да важат за всички, нсзависи- Въпросът е дали ние като об- 
МО от ТЯХНИЯ произход, политически ЩССТВО, институции, местно 
убеждения и религия.” Това заяви пред управление, бизнес ще успеем 
журналисти в Нова Загора мииис- по най-добрия начин да се въз- 
тър-председателят Сергей Станишев, ползваме от възможностите и

■« »р«<»
който, според някои твърдения, от би- България има добри прсдпос- 
тов инцидент, придобил и религиозни тавки да се справи добре с това. Минис- 
оттенъци. Премиерът беше категори- тър-председатслят очерта основните при-

зисната инфраструктура, увеличаване на 
качеството на човешкия капитал с акцент
върху заетостта, насърчаване на предприе- 

чен, че институциите на страната, пра- оритети на структурната и кохезионна по- мачествого, благоприятната бизнес среда пратени по пощата или чрез
вителството наи-вече, ще направят не- литика на българското правителство за и доброто управление и подкрепа за по-ба- дипломатическите предста-
обходимото, за да се запази всичко, кое- следващите 7 години - одобряване на ба- лансирано регионално развитие вителства на България в
то българите са постигнали за 15 годи- ____________________________ р уу ' чужбина.
ни, като припомни, че страната е избег- ***
нала риска от етническа конфронтация, 
за разлика от страните в бивша Югос-

представи доклада на организацията. По думи
те му този факт е от изключително голямо зна
чение за България и за бъдещето на хората. 
Почти 50 на сто от брутния основен капитал ид
ва от чуждестранни инвестиции, но има още 
предизвикателства, свързани с предстоящото 
членство на страната в ЕС, отбеляза Буне. За 
периода 1998-2004 година България е привляк- 

България се нарежда на девето място по ре- ла 226 милиона долара от преки чуждестранни
инвестиции в шивашката и текстилната про
мишленост, но с приближаващото членство 
причината за привлекателността на този тип

пое-

На девето място
лавия. Ако не бяхме гарантирали етни- и11Л1АП^ОТН2111111/1
ческата стабилност, интегрирането на 1111 I |ЛС111Г11/1
малцинствата, етническия, социалния и япшшпеъ111/1Ш 
обществения живот, нямаше да постиг- 1/1 пБШгТк/1 Ц1/1 1/1 
нем това, което имаме тук. И днес отно
во има сили, и вие знаете кои са те, кои-

Българският министър на 
външните работи Ивайло 
Калфин заяви, че в скоро бъ
деще ще бъдат отворени два 
нови гранично-пропускател
ни пункта към Сърбия. Той 
добави, че единият е почти 
готов - този при Салаш - 
Ново село. България настоя
ва и се надява, че и ГКПП 
при село Петачинци ще бъде 
пуснат в действие възможно 
по-скоро.

зултатност на преките чуждестранни инвести- 
то насаждат противопоставяне, именно цИИ за 2005 година в световен мащаб по данни 
на етническа и религиозна основа, и то- на годишния доклад на Конференцията на ООН 
ва не бива да се допуска и това няма да за търговия и развитие (ЮНКТАД). Това каза инвестиции - ниското заплащане на труда, 
се допусне, защото е опасно и вредно за на пресконференция в БТА постоянният коор- тепенно ще започне да изчезва, каза Нийл Буне.

динатор на ООН за България Нийл Буне, който Т.П.страната, каза Сергей Станишев.

Когато миналото оживява (2)

Магията и достолепието 

на царския град Търнов
Велико Търново е един от най-красивите 

градове в Европа. През периода от 1186-1393 
г., когато Търново е бил столица на Българ
ското царство, той става средище на школи, 
чието влияние излязло извън пределите на 
страната. Той е най-укрепеният град на цар- 
ството, духовен и политически център, като от В 
1235 г. е седалище на Българската патриар- В 
шия. Търново е и голям стопански център, по- В 
ради което средновековните автори са го на- Ей! 
ричали “славният град Търнов”, “Царстващи- ^ 
ят град на българите”, “втори след Констан- № 
тинопол по думи и дела”...

Възобновената църква 
“Св. Четирдесет мъченици”

ЯК
:.у

Пп

| ра” към нея. На брега на Янтра откъм Трапезица се 
* намират няколко черкви, сред които и “Св. Дими- 
I тър”, в която през 1185 г. е обявено въстанието на 

вовкаанорж. ш ___ • тттг11П1шитппди^^^и бпатята Асен и Петьо соешу византийците. Голе-Най-важната част на града е била крепостта ч мият брой черкви и манастири го определят като
Царевец, където са царският дворец и Патри- .у | т' култово средище на старопрестолния град Търнов.
аршеският комплекс. В централната част на УдДДДдИД|^ИИ6|ЙШ н •ЖШМИВИИИИИ Един от най-светите храмове в България е цър-

С/Гр“ - Т— . « пр,™„и,. момента ЖГX
ка тераса в западната част на двореца била изградена средновековната история приемането на християн я [д ц г тук е 0ТКрИТ0 учредителното
тържествената зала, която впечатлява с внушителни- ството, създаването на азбуката... . 17 яппип гъшата голина е избцан княз
те си размери (30 на 20 м) и с богатата си украса от Една легенда разказва, че турците я превзели след Съединяване-
мрамор, злато и скъпоценни камъни. Там са извър- тримесечна обсада с помощта на предател, които от ^ ^ Княжеств0 България с Източна Румелия (6. IX 
швани тържествени ритуали, посрещали се гости от ворил северната порта. След като влезли в крепостта 1Ш г . с национален празник и е обявена незави- 
чужди държави. турците го обезглавили с думите Щом предаде свои- симос„а на България . 22 IX. 1908 г., също национа-

Патриаршеският комплекс е самостоятелна архи- те - ще предаде и нас . лен празник
тектурна цялост на самия връх на Царевец и има пло- т Градските манастири са били средища на просвет-
щад от над 2400 кв.м. На централно място е Патриар- I рОПеЗИЦО на и книжовна дейносх. Търновската книжовна школа
шеската църква Възнесение Господне - Свети Хълмът на север от Царевец е известен като “слав- е оказала голямо влияние върху книжовността на Р) 
*--пас ■ ният град Трапезица”. Някои го наричат Търновски мъния, Сърбия и Русия. Много от книгите в манстир

Патриаршията се извисявала над целия хълм и по- Кремъл. Има открити много средновековни църкви. ските библиотеки са били изгорени и унищожени пр 
казвала превъзходството на патриарха над царя. Бъл- След падането под турското иго някои от тях продъл- нашествието на турците. Други били спасени и изне 
гарската патриаршия е провъзгласена през 1235 г., а жили да съществуват. Там са били пренесени мощите сени в чужди държави. Лондонското евангелие се и 
патриаршеската^църква е наречена от средновеков- на Св ^ван рилски През Ц95 г. и остават до 1469 г., мира в Британския музей, Манасиевата хроника - 

" автори майка на всички български църкви . КОгато били върнати в Рилския манастир. библиотеката на Ватикана в Рим, а Томичовият пс
Църквата е реставрирана през 811-те години на XX Между Царевец и Трапезица е съществувал квар- тио . в Националната библиотека в Москва, 

проект на арх. Б. Кузупов, а стенописите са нап- таЛ] наречен Новият град. Там са били църквата “Св. (Следва)
равени от петима художници под ръководството от Четирдесет мъченици” и манастирът “Великата лав- 
Теофан Сокеров. Използвана е съвременна живопис-

-т.г

Царевец й и;6

ните

в. по
В. Богое*
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Нов ребаланс на бюджета ТблефонниразговорМ 

на изгодни цениПодсигурени средства за грейдер
Приходите са увеличени с над 3 милиона, така че 6 общинската хазна до 
края на годината е запланувано да постъпят 129 181 000 милиона динара.

..•X-В съдействие с общинското ... 
ръководство през този месец От миналата седмица номера 
на десетина местни общности в та с тази привилегия могат да 
Босидетрадска община “Теле- се купат вобщинската Дирек- 
ком Сърбия” ще предостави по тцщпфщщщ™:

ването, гражданите трябва 
услуги жителите ще плащат ка- да,предоставят само копие па 
то за.стациондрнйте телефони, личната си карта.
Освен в местните общности —----_
Долнд .и Горна Любггга, Горна всички останали , местни об- 
Лисина и Дукат, за които още щности да се сдобият с тази 
през миналия месец беше дого- възможност, 
ворено да им бъдат нредоста- , Наскоро се очаква да бъде 
вени такива телефони, тези дни задействан и ретранслаторът 
“Телеком” разреши това да бъ- наЦърноок, с помоща.на който 
де направено и в Бистър, Дол- цялата територия на общината 
но и Горно Тлъмино, Ярешник, ще бъде покрита със сигнала 
Назърица, Долна и Горна Ръ- На мобилния оператор “064". 
жана. Телефоните ще бъдат ос- Гражданите с постоянно мес- 
тавени в местните канцеларии, тожителство в нашата община 
а в селата, които нямат такива, вече имат възможност.да си 
за тях ще се грижат председа!- купат -телефонни номера за 
телите на местните общности мрежата ”064", с което ще мо- 

ще бъдат в училищата. ,гат да ползват услугите на този 
.-Целта на акцията е да овъз- оператор по изгодни цени. За 

можим на жителите в селата да една минута разговор с клиент 
ползват телефонни .услуги по на същата мрежа, собствени • 
изгодни цени, каза кметът Вда- цИте на споменатите номера 
димир Захариев. Той добави, че ще плащат само по 1,06 дина- 
общината полага усилия и

т:

На спешно свиканото засе- нара, а за поддържане на мах- пътища ще се ползва и за по- 
дание на Общинската скупщи- ленските пътища в бюджета ве
на в Босилеград в края на ми- че са

един мобилен телефон, чииточистване на пътищата от сняг. 
предвидени 6,1 милиона По този начиндългосрочно ще 

налата седмица отборниците динара, които общината полу- се реши наболелият проблем с 
приеха шестия ребаланс на об- чи от Министерството за дър- почистване на некатегоризи- 
щинския бюджет за 2006 годи- жавно управление и местно са- раните пътища в общината, 
на. С това решение приходите моуправление, кандидатствай- подчерта Захариев, 
са увеличени с над 3 милиона, ки на конкурси с проекти за Над 760 000 динара от нОво- 
така че в общинската хазна до поддържане на некатегоризи- постъпилите средства в бюд- 
края на годината е запланувано раните пътища в селата.

Кметът Владимир Захариев, 
на динара. Допълнителните който е инициатор за купуване- ния цех на “Здравле” от Леско- 
средства са обезпечени от пра- то на машината, каза на заседа- вац в Босилеград, които са ан- 
вителство. на Сърбия. нието, че въз основа на неговия гажирани за охрана и поддър-

Най-голяма част от ново- иск Министерството миналата жане на обектите. Да припом- 
постьпилите средства в об- седмица им е отпуснало посо- ним, след като новият собстве- 
щинската хазна (2,4 милиона) чените 6,1 милиона динара, та- ник на фирмата предостави це- 
ще бъдат изразходвани за купу- ка че с допълнителните 2,4 ми- ха на общината, тези лица по- 
ване на грейдер за почистване лиона са създадени условия лучават заплати от общинската 
на махленските пътища на те- веднага да бъде обявен тендер. хазна, 
риторията на общината. Това 
всъщност беше и основната според плановете, машината двама нови членове на Упра- 
причина за най-новите измене- ще пристигне в Босилеград вителния съвет в детската гра
ция на бюджета, както и за през следващия месец и ще бъ- дина от редовете на родители- 
свикването на заседанието. За де от огромна полза на населе- те, понеже на досегашните е из
купуването на такава машина нието в селата, понеже освен за лязъл мандатът, 
са необходими 8,5 милиона ди- реконструкция на махленските

жета са предвидени за заплати 
на петимата заети в някогаш-да постъпят 129 181 ОООмилио-

или
- Доколкото всичко върви Отборниците назначиха и

П.Л.Р.ра.
П.Л.Р.

След конкурса за избор на директор 
6 детската градина______________Библиотеката 6 Бистър е „пазач" 

на културата 6 южната част на 
общината______________________

Жителите на Бистър и на 
околните села редовно мо
гат да четат “Братство”, 
“Мост” и “Другарче” в 
библиотеката, както и 
други вестници и списания, 
които се печатат в Сърбия 
и в България, казва Аначко
ва. ' ■

Тоше Александров 

оглави ведомството
.г

Кътче и за селяните
Тоше Александров, педагог 

в основното училище, е избран 
за директор на детската гради
на “Детска радост” в Босилег
рад. Чрез тайно гласуване кан
дидатурата му подкрепиха 7 от 
общо 9 членове на съвета, до- 
като 2 гласа получи Емилия 
Насева, възпитателка в детска
та градина.

Преди заседанието на Упра
вителния съвет бе проведено и 
заседание на възпитателно-об
разователния съвет в градина
та, на което Александров полу
чи 4, а Насева и Латинка Арсо-

Ведомството в момента
то работи в състава на Народ- разполага с над 6500 книги, от 
ната библиотека “Христо Бо- които над 2000 са на българ- по-младите селскостопани се 
тев” в Босилеград, е единстве- ски, а останалите на сръбски интересуват от белетристика и 
ната институция от областта на език. В уютното помещение, от литература, която обработ- 
културата в южната част на об- което се намира в самия цен- ва теми от областта на живот- 
щината. Освен нея библиотеки тър на селото - край пощата и новъдството и земеделието, 
съществуват и в Горна Лисина училището, най-често идват Особено се интересуват от кни- 
и Долна и Горна Любата.

- Въпреки че при днешните осмокласно училище в селото, 
обстоятелства за жителите на

Библиотеката в Бистър, коя-
Библиотекарката казва, че

ученици от подведомственото гите и наръчниците за овощар
ство и за отглеждане на овце, 

- Покрай учениците, които са крави, кокошки, пуйки и др., ко- 
Бистър и околните села е прио- най-редовни посетители на ито библиотеката осигури ми- 
ритетно изкарването на поми- библиотеката, идват и голям налата година. Освен тези през 
нъка, определен брой от тях на- брой възрастни читатели и то последната година са получени 
мира свободно време и редов- особено през зимата, сочи и нови книги за извънкласно 
но посещава читалището, казва Аначкова и добавя, че тогава четене по български и сръбски 
библиотекарката Димитрина хората имат по-малко работа и език.
Аначкова, която вече 38 години намират свободно време за 
работи тук.

ва, също възпитателка в гради
ната, спечелиха по 2 гласа. Т. Александров 
След това Арсова си изтегли
кандидатурата в писмена фор- вала условията от конкурса.

Решението на УС ще бъде

П.Л.Р.
развлечение.

Фотооко ма.
Освен тях в конкурса учас- изпратено на просветния ми- 

тваха и Любинка Глигорова, нистър Слободан Вуксанович, 
социолог и досегашен дирек- който в срок от 30 дни трябва

4Босилеградчани подкрепиха 
проектозакона за акции на 
държавните работници Богата реколта тор на градината, която се из- да се произнесе дали го под- 

гегли от надпреварата още на крепя или не. Доколкото той не 
заседанието на възпитател- се произнесе в определения 
но-образиователнця съвет, и срок, счита се, че е съгласен и 
Жаклина Младенович Глиго- директорът, се назначава офи- 
рова, икономист - преподава- циално с мандат от четири го- 
тел, в търговската паралелка в дини.
Босилеград, която не изпълня-.

Че тазгодишната реколта а Босилсградско е 
богата, показна и примерът па Горан Масеа, кой
то се хнали с добива на тиквите. Набрал е екзем
пляри, които надхвърлят 25 килограма.Събрани 486 

подписа П.Л.Р.
Я.Л.Р.

Представителството на Съюза на самостоятел
ните синдикати на Сърбия в Босилеград миналата 
седмица събра 486 подписа за подкрепа на проек
тозакона за даване на безплатни акции от капитала 
на Държавните предприятия на заетите и на пенси
онерите в държавните и общински предприятия и 
обществени служби. В проведената акция във всич- 
Ки общини в Сърбия са събрани над 400 000 подпи
са, които вече са предадени на парламента на Сър-

Учители на екскурзия 

в България й.?с у :■ 
ч,4 д Ц;

Около петдесетина учители от основното училище и гимнази- 
Босилеград през изтеклия уикенд бяха на екскурзия в Юго

западна България. Те са посетили Рилския манастир, Благоев
град, Банско и Мелник.

Екскурзията подпомогнали Частната фирма “Тасе турс” от Бо
силеград и община Банско, така че разноските на екскурзианти
те били само по 10 евро. !Цасе турс” осигурил безплатен превоз, 
а община Банско им овъзможила престой в хотел по намалени 
цени. П.Л.Р.

ята в

^Представителят на СССС в Босилеград Иван
н°в изтъкна, че в акцията са се включили син

дикалните организации в тукашния клон на елек- 
Роразпределителното, в училищата и в другите 

Държавни -------П.Л.Р.институции.
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На фестивала 
„Листопад на 
спомените" 
във Варна

Заседание на Общинския съвет Най-сетне - 

коминочистачиТазгодишният 

бюджет - 350 мпн. 

динара
На пръв поглед да очистиш 

комина на къщата си нс с нещо 
сложно. Но само на пръв пог
лед! Защото вече има случаи 
такива “коминочистачи” да са 
“тръгнали да слизат” из кере
мидите, но за щастие са се 
спрели на ръба на покрива.
Ако пък става дума нс за къща, 
а за блок е няколко стажа?!?

Изхождайки от факта, че в 
града няма комипочистачи;от 
“Комуналац" са взели реше
ние двама от заетите - Дали- 
бор Ценен и Васил Ребрович,
да изпратят на едномесечен И тези комини „якой 
курс в Ниш. След завършване
то на курса двамата комино
чистачи вече един месец оказ
ват услуги на гражданите.
Оборудени са по всички изисквания, а в случай някой да има 
нужда от тях може да ги потърси по телефона 362-682 в трудо
вата единица “Чистота" в състава на “Комуналац”. Трябва 
обаче да се знае, че те чистят комини само в сряда, а през оста
налите дни вършат предишната си работа.

Цената за тази услуга е определила общината. За почиства
не на комин в частна къща на място се плащат 531 динара. Ако 
се живее в блок сумата е 236 динара по етаж.

Палене на комина, т.е. саждите в частна къща струва 708, 
съответно 354 динара по етаж.

Ще упояват и 

нашенциМежду другото бяхаобсъде- 
ровград прие втори ребаланс ни и редица искове на гражда- 
на бюджета на общината за ни за разрешаване на жилищни 
тази година, както и допълне- проблеми. Става дума за соци- 
ние на програмата за комунал- ално слаби хора, които живеят 
нална дейност. Втората промя- в общински или частни жили- 
на в бюджета през тази година ща в окаяно състояние. Някои 
е направена въз основа на осъ- търсят средства за поправка, 
ществените приходи за изми- други търсят от общината 
налите девет месеца, на запла- квартири. Определен брой от 
нуваното осъществяване на тях търсят от общината жили- 
бюджета, както и въз основа на ща под наем и то тези, които 
поетите задължения. Въз осно- бяха построени като надстрой
ва на това бюджетът за 2006 го- ки на покриви на сградите с 
дина ще възлиза на 349.863.291 равни покриви. Сред тях има и 
динара. От тези средства хора, които наврсмсто са си 
347.673.291 дин. са приходи на продали апартманите и сега 
бюджета, а 2.190.000 са соб- търсят други от общината.

Съветът разисква от случай

Общинският съвет в Димит-

На фестивала на пенсионер- 
ските състави за стари градски 
песни, естрадна музика и бъл
гарски фолклор “Листопад на 
спомените”, който от 19 до 22 
октомври за 20-и път ще се 
проведе в град Варна, ще учас
тва и ансамбъл от Съюза на 
пенсионерите от Димитров
град, подсилен с няколко мес
тни музиканти. Димитровград- 
чани ще участват за трети по
реден път в тази проява, чиято 
основна цел е да опазва чисти
те и свети национални ценнос
ти и да не допуска чужди при
меси в българските уникални 
песни, традиции и обичаи.

Миналата година във фести-

чисти

ствени приходи на ползващите 
средствата от общинската хаз- до случай. На някои, които са 
на. За финансиране на актив- по-предприемчиви, ще им бъ- 
ности, свързани с комуналната дат отпуснати средства да 
дейност, въз основа на програ- стегнат жилищата, в които жи- 
мата, която приема общински- веят, а други са отхвърлени 
ят съвет, ще бъдат отделени като абсолютно неоснова- 
211.502.000 динара, докато 800 телни.
000 минават в постоянния бюд-

вала участваха изпълнители от 
180 селища от България и 6 
състава от Сърбия, Румъния, 
Украйна и Молдова.

А. Т.

Черни дни за овчарството Б.Д.
А.Т.

Екскурзия за 

пенсионерите
жетен резерв. В овцефермата на земедел- обекти от 2 548 м2. Тя била 

ската кооперация “Сточар” в най-голямата и най-съвремен- 
Бачевско поле от година на го- на овцеферма в бивша СФРЮ. 
дина намалява броят на доби- В нея са можали да се отглеж- 
тъка. В момента във фермата дат 5 хиляди овце от категория- 
има около 300 овце, но от коо- та производително основно 
перацията оповестяват, че бро- стадо (стадо за разплод) и още 
ят им може да бъде намален 2 хиляди глави дребен добитък ■ томври ще организира ек- 
още, тъй като липсват овчари, от категориите овнове за раз- 
Директорът Йордан Вацев плод и т. нар. ремонтно поко- 
прецени, че във фермата през ление. Броят на овцете в Ди- 
зимата ще останат или две или митровградския край намалява 
едно стадо, в зависимост от от година на година. Преди : ще бъде 8-та и последна ек- 
работната ръка. Втората световна война в об-

Фермата в Бачевско поле за- щината е имало над 63 хиляди 
почнала да се строи през 1976 г. овце, 1980 г. - около Юхиляди, 
в присъствие на тогавашния 1997 г. - около 3 600 и т.н. Пре- 
министър за селското стопан- ценява се, че днес в индивиду- 
ство на Сърбия Никола Ста- алния и обществен сектор ста- 
нич. За няколко години са из- дата наброяват по-малко от ■ то са седалките в автобуса, 
градени 9 овчарника с обща 2000 овце. 
площ 11 232 м2 и с помощни

Общината помага на 

Здравния дом
Съюзът на пенсионерите 

в Димитровград на 24 ок-

скурзия за членовете си до 
върха Бабин зуб на Стара 
планина, между Пиротска и 
Княжевашка община. Това

От общинската хазна ще бъдат отделени средства за купу
ване на нов триканален ЕКГ апарат за Интернистичната служ
ба при Здравния дом в Димитровград, бе решено на заседание 
на Общинския съвет. Същестуващият ЕКГ апарат е купен пре
ди повече от 30 години и както казва управителят на Здравния 
дом Тошко Любенов, вече не е за ползване.

Средства за купаване на апарата няма да бъдат отдлени 
веднага, но след като се създадат благоприятни финансови ус
ловия. Б. Д.

скурзия на димитровград
ските пенсионери за тази го
дина. По думите на водача 
на организацията Павле То
доров винаги е имало пове
че заинтересовани, отколко-

Дърва за социално 

закъсалите
Б.Д.

Б. Д.

Оранжериите са на мода

Собственото производство е "по-вкусно"предложи на общинското 
Димитровград досега е управление да помогне на още

Центърът за социални гри- жи
жи в
регистрирал 13 социално закъ- 26 бедни димитровградски се- 
сали димитровградчани, на ко- мейства в обезпечаването на
ито ще даде пари за купуване дърва за зимата. Общинските През последните няколко го- най-различни форми. Основи- градското село Лукавица при-
на дърва за огрев. Те са от кате- органи направих , дини димитровградчани раз- те на някои са от метални тръ- мерно в почти във всеки двор,
горията постоянно ползващи които до момент й_ браха, че и тук твърде успешно би, други са изработени по където е имало място, е поста-
материална помощ. По думите имената на повече от могат да се отглеждат домати, най-импровизиран начин от вена оранжерия,
на директора на ведомството ства. Решението на Общинския и и тавици в оранже- дърво... Има ги край Нишава, Производителите от Леско-
Славча Димитров, списъкът не съвет е-от хазната да д рии. Особено през тази година Лукавишка река и барите, но и вашко през това лято се оплак-
е окончателен и е възможно делени средства за у “изникнаха” стотици такива с дълбоко в полетата... В край- ваха, че вече не могат да прода-
още няколко семейства да по- общо 100 м2 дърва за социално дат такова количество зеленчу-
лучат такава помощ. Размерът закъсалите. Всяко семейство ци каквото са продавали преди
на парите, които ще им се да- ще получи по 3 м2, които ще им години Димитровградчани
ват, зависи от броя на членове- бъдат докарани до къщи. проумяха че производството в
те на домакинството им. Б. Д. оранжерии и не е голяма “шар-

Центьрът за социални гри- ка”. Лукавчанинът Бобан Стан
ков ни разказа, че през това ля- 

Звонци ито карал домати в с. 
ги продал.

Ползите от оранжерии
- печелят мес'

намаляват

Днес изложба
многостранни 
тните хора, цените 
заради конкуренцията и увел1 
ченото производство, зелеН^_
ците са по-здравословни, ^
щото нашенецът не умее (и 
смее) толкова да ги “маджор

* В Градската галерия в Димитровград тази вечер в 19 часа ще бъ
де открита изложба от картини на нишкия художник Зоран Костич. 
Той е професор в нишкия клон на Художествената академия от Бел
град.

* Димитровградският художник и управител на местната градска
галерия Димитър Илиев в началото на октомври участва в художес
твен пленер, който се проведе в българския крайморски град Балчик. 
В проявата участвали 8 ходожници от няколко страни. На организа
торите Илиев подарил две платна. Б. Д. с препарати.
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Вколите на инструктора по кормуване Драголюб Нотев

Научил 900 шофьори от тря страни
* В много страни професията е ваГна, престижна, докато при нас почти всеки 
м0же да стане инструктор по кормуване, ка3ва Нотев, който с та3и дейност 
си и3карва хляба от 1979 година. На възпитаниците не трябва много да им се 
подвиква, 3ащото те Знаят и да го „Зарежат“.

В Димитровград, юьде- 
то живее, Драголюб Нотев 
е известен на хората пре
димно по прозвището Бу
ба, а в Звонско, където има 
вила, като Ноца. Всички 
обаче знаят, че е инструк
тор по кормуване. По по
текло е от село Драговита.
Завършил Полувисше пе
дагогическо училище в 
София специалност педа
гог по транспорта. Станал 
е инструктор през 1979 го
дина. Най-напред практи
кувал професията си в сто
лицата на България, а 
след това и в слънчевата 
Далмация, където му по
могнал да намери работа 
и го приютил роднина, 
който живеел там. Нотев 
притежава и диплом от 
ВИФ и когато след извес
тно време се преселил в Босна, където създал и фира на поледица. Една жена на кръстопът в 
семейство, неговата професия била гимназиа- Пирот, между тамошния Окръжен съд и гимна- 
лен учител по физкултура. Трагичните събития зията, неотдавна без малко не чукнала скъпо 
в “най-югославянската република” го принуди- “Мицубиши”. Той й казал да пропусне рейс и тя 
ли да се завърне в родния Димитровград, къде- го послушала. След рейса обаче идвала и кола- 
то отново започнал да работи като инструктор, та, но възпитаничката тръгнала. На въпроса за- 
Едновременно е и преподавател по физкултура що не е пропуснала и колата, която имала пре- 
в димитроврадската гимназия с намален брой димство, жената отвърнала: “Ами ти не ми каза,

че трябва да пропусна и тях, а само рейса”.
За да обучи някои възпитаници, Драголюб из-

тъй като там възпитаници
те проявяват по-голяма 
отговорност и се стараят 
възможно по-добре да се 
подготвят от теоретична 
гледна точка. При нас хо
рата започнат с обучение
то, а не знаят пътните зна
ци."

Нотев казва, че няма 
много смешни моменти в 
кариерата си и допълва, че 
професията е свързана с 
много рискове. За грешки
те на възпитаниците, кои
то твърде лесно могат да 
се окажат и трагични, от
говаря само и единстено 
инструкторът.

Веднъж един възпита
ник насмалко не блъснал 
деца на улица, защото не 
се съсредоточил върху 
обясненията му как се шо-

Защо е прекратена 

реконструкцията на 

манастира?
Държавата даде пари за реконструкцията на манастира 

“Пресвета Богородица” в Паля, Вранската епархия благосло
ви начинанието, а малобройните селяни получиха надежда, че 
най-сетне и в тяхното село ще се случи положителна промяна, 
която може би ще бъде предвестник на нов живот.

Но какво се случи?
След направените проучвания беше извършено дрениране 

и започна изграждането на манастирския конак. И отведнъж - 
прекратяване на работите!? Каква е причината за тази нера
зумна постъпка? Няма ли пари? Но нали беше казано, че за 
възстановяването на този много стар манастир има пари. Ако

часове.
Драголюб споделя, че досега около 900 души 

в България, Хърватска и Сърбия е научил да харчи три пъти повече енергия, отколкото опти- 
шофират. Днес е на 51 години. Има проблем с мално е необходимо. Просто има много нета- 
гласовите струни, а причината е казва, в това, че лантливи за шофиране, 
се налага непрекъснато да говори в колата. Но
тев изтъкна, че той е единственият инструктор казва Драголюб и се оплаква, че в Сърбия не е 
по кормуване в тази част на Сърбия, завършил така. “В много страни, включително и в Бълга- 
съответно полувисше училище. Според него, рия, инструкторът е господин, професията му е 
професията в Сърбия не е на цена. Основното важна, да не кажа престижна”, добавя той. Спо- 
условие човек да стане инструктор е 5-и степен ред него у нас инструкторите макар че губят 
на професионална подоготвка, а училище за нервите си и отговарят и за което трябва и за ко- 
придобиване на такава степен у нас няма. Сте- ето не, трябва да бъдат и тактици. Констатация- 
пентта се получава в рамките на определена та си обосновава с думите: “Ако на възпитаника 
професия, което ще рече, че с нея могат да се си много подвиквам, той знае и да го зареже.” 
сдобият хора с най-различно образование. “От 
Хърватин и от България имам по-добър опит,

“В Англия инструкторите имат бенефиции”,

Б. Димитров

Сурдудица

Здравна 

превантива 

за ромите

През фотообектива все пак няма пари, кой трябва да ги подсигури? В Паля са ос
танали само 5-6 души, които нямат възможности да подпо
могнат парично реконструкцията. Какво стана с многото обе
щания, които бяха дадени преди, по време и след освещаване
то на първата копка?

Защо е прекратено обновлението на манастира “Пресвета 
Богородица” в село Паля? Този въпрос спешно трябва да си 
зададем не само ние, палянци, но и владиката Пахомий като 
старшина на Вранската епархия, свещеникът Небойша Стоя- 
динов като старшина на манастира, Заводът за защита на па
метниците от Ниш, извършителят на работите. Имаме ли пра
во да угасим една току-що пламнала надежда?

Криво дърво
Към средата на тази седми

ца започна реализацията на 
първата част от програмата 
сдружението “Ром” в Сурдули- 
ца “Превантивна здравна за
щита на ромите в общината”. 
Тази част от програмата има 
обучителен характер.Курсове
те започнаха с жените родилки 
и децата, пред които лекари 
специалисти говориха за значе
нието на превантивните мерки 
при опазването на здравето, 
преди всичко в областите педи
атрия, стоматология, акушер
ство и гинекология.

В състава на екипа за реали-

на

Славиша Тодоров

7:■ИМ»*

....щш Й т ■чаВ»
зация на програмата са трима 
лекари от сурдулишкия Здра
вен дом и трима представители 
на Сдружението “Ром”, чиято 
основна задача е да мотивират 

си за активно

>1Р
Ш та

Всички знаем приказката за тримата пияни братя, които се 
опитали да сведат върбата, за да се напие вода от реката.

В случая с това дърво в Димитровград едва ли може да про- 
личи приказката, понеже то е на тротоара, а не над река.

г\х
сънародниците 
участие в тази програма. Ь>;ДА.Т. Д.М.
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Орхан Памук 

изстрада 

Нобепа си
Започна вторият „Балкан театър фест"

Играха апмптровграачанп п прокупчанп Световноизвестният турски ние, след като печели многое 
Орхан Памук е тазго- ройни награди, Успехът стиму. 

дишният носител на Нобелова- лира автора да напусне Истак. 
та награда за литература, В мо- бул и в периода 1985-1988 г. той 

Шведската академия живее в САЩ, Преподава в Ко- 
наградата се при- лумбийския университет в Ню 

съжда па турския писател, за- Йорк, а по-късно и в универсв- 
щото “в търсенето на меланхо- тета на Айова. Там написва 
личната душа на родния си град “Черната книга”. Следващият 
е отркил нови символи на сблъ- му роман “Новият живот”, кок- 
съка и преплитането на култу- то излиза през 1994 г., е фокуси- 
ритс”. Турският писател е роден ран върху университетския жи- 
в Истанбул на 7 юни 1952 г. За- вот в Турция и става най-бързо 
вършил е престижния амери- продаденият роман в историята 
кански Роберт колеж в Истан- на турската литература. През 
бул. После учи архитектура в 1998 г. се появява “Името ми е 
Истанбулския технически уни- Червен” и среща широко меж- 
верситст, но след 3 години дународно одобрение. Истори- 
следване се отказва и завършва ята на османски и персийски ху- 
журналистика. Първата си кни- дожници, които рисуват минна
та - “Тъмнината и свелтината”, тюри, изобразяващи живота в 
пише през 1974 г. Романът пуб- Османската империя, печели 
ликуван едва през 1982 година френската награда за най-добра 
под заглавие “Джевдет Бей и не- чуждестранна книга, както и 
говите синове". Година по-къс- награди в Италия и Ирландия.

Памук издава “Безмълвната Романът “Сняг” бе издаден през 
къща” и вече е смятан за водещ 2002 г. и е най-политическият от 
турски романист. творбите на Памук. Той разказ-

Белетристът никога не е ва историята за борбата между 
странял от обществените поле- ислямисти, кюрди, просветски- 
мики в Турция, навличайки си те кръгове и държавата в мал- 
критиките както на представи- кия град Каре, близо до турска- 
тели на религиозния консерва- та граница с Армения. “Сняг” е 
тивен лагер, така и на привър- естествено продължение на по- 
жениците на светската държава, литическите коментари на Па- 
Седемте романа на Памук из- мук от 90-те години. Тогава той 
следват начина, по който тур- публикува крайно кр 
ция се разкъсва между Изтока и стати за “тежката ръка”, с която 
Запада, и раздвоението й между властите се опитват да потушат 
хората с консервативни религи- кюрдското въстание в Югоиз- 
озни възгледи и тези с модерен точна Турция, 
светоглед. Памук вижда разде
ленията ясно, но изследва и как до днес носи беди на писателя, 
тези два компонента правят През януари тази година Орхан 
Турция това, което е. Негова ос- Памук беше обвинен по чл. 301 
новна теза е, че стремежът да се от новия наказателен кодекс на 
запазят собствената история и Турция и застрашен от 3 години 
традиции не е несъвместим с затвор за “оскърбяване на наци- 
модерната светска държава, ко- ята”. За “обида” властите прие- 
ято се стреми да се присъедини ха изакзванията му за геноцида

по отношение на арменците и 
Романът му “Бялата кре- мнението му по кюрдския въп-

(От статията на

писател
“Балкан театър фсст"-ът По повод започването на 

официално започна в понедел- втория “Балкан театър фест” бе 
ник. Първи на сцената се качи- проведена пресконференция, 
ха артистите от Димитровград- на която говориха ръководитс- 
ския театър “Христо Ботев”, лят на димитровградския теи- 
които се представиха с пиесата тър “Христо Ботев" Дслча Ги- 
“Хамлет от с. Долна Пъскаши- гов, художественият директор 
я”, по адаптиран текст на хър- на фестивала Слободан Алск- 
ватския драматург Иво Бре- сич и директорът на Центъра 
шан. Пиесата е поставил на за култура Трендафил Петров, 
сцената театралният деец Сло
бодан Алсксич, конто е дишният “Балкан театър фест” 
подготвил и сценографията.

Нека да отбележим, че пред- сетен, които факт е насърчил 
ствлението “Хамлет в с. Долна организаторите с голям енту- 
Пъскашия” досега е изпълнява- спазъм да пристъпят към под- можност да разбере какво по- 
но десетина пъти в страната и в готовкитс па втория. Следва- настоящем се случва на тсат- 
България. В Сърбия е спечели- щата година ще се положат ралните сцени в Сърбия и в 
ло една, а в съседната страна - усилия във фестивала да учас- България. Поради липса на 
две награди.

тините па 
се казва че

Гнгов сподели, че мипалого-

е бил много добре оценен и по-

тват театри от повече Балкан- адекватна сцена и сценични
технически съоръжения, орга
низаторите били принудени да 
се откажат от няколко качес- но
твени представления, едното 
от които е и “Дон Хуан”, с кое
то лесковският театър тази го
дина победи на реномирания 
сръбски фестивал “Йоаким Ву- 
ич" в Крагуевац. Алексич вяр
ва, че димитровградската пуб
лика, която обича театъра, ще 
бъде много доволна. Той се на
дява, че в бъдеще, когато в 
Центъра за култура се създадат 
по-добри условия за изпълня
ване на пиеси, фестивалът ще 
получи още по-голямо значе
ние.

итични

Пристрастието към тематаДиректорът на ЦК благода
ри на всички, помогнали орга
низирането на проявата. 50 на 

Слободан Алексич каза, че сто от финансовите средства е 
представления отпуснало Министерството на

Вчера посетителите видяха ски страни. 
“Кощана”,представлението

което изнесе самодейният теа- качествени 
тър от Прокупие. Шедьовъра трябва да се очакват и от про- културата на Сърбия, а остана- 
на Бора Станкович е поставил фесионалните, и от самодейни- лите 50% са осигурили Нацио- 
на сцената Зоран Цветкович, а те театри. Въз основа на видя- налният съвет на българското 
за сценографията се е погри- ното на фестивала, Димитров- малцинство, Община Димит- 
жил Милан Илич.

към Европейския съюз.
градската публика ще има въз- ровград, Центърът за култура

Б.Д. пост” е този, който му носи ис- рос. 
тинско международно призна- М. Димова, в. ”Сега ” )

и спонсори.

Нишки артисти и 6 Босилеград
мъж, но намерила начин приказките й за 
подписа да достигнат до юношата, затво
рил се в придворната работилница. Нещо 
повече, синът, чиято гордост била наране
на, задето се видял принуден да погребе 
любовта си, подписал миниатюрата в ъгъ
ла, в едно скрито според него ъгълче меж
ду стената и тревата, подстрекаван от кра
сивата си млада мащеха и дявола. Първа-

Орхан ПамукНушич завинаги (Откъс от 
романа 
-"Името 
ми е 
Червен")

I ) една източна страна имало влюбен в та подписана рисунка представлява сцена 
_ЕЗ миниатюрната живопис възрастен па- от “Хосроу и Ширин”. Вече я знаете: След 
дишах, който живеел прещастливо с една сватбата на Ширин и Хосроу, Чируйе - не- 
китайка, красавица на красавиците, за ко- гов син от предишната му съпруга - се 
ято наскоро се бил оженил. Не щеш ли, си- влюбва в Ширин и една нощ се вмъква 
нът на падишаха от предишната му съпру- през прозореца и забива кинжал в гърдите 
га и младата му жена горещо се влюбили на баща си, заспал до Ширин. Попаданкн 
един в друг. Уплашен от това, че предава на тази рисунка, старият падишах усетил 
баща си, и засрамен от забранената си лю- някакъв недостатък. Зърнал подписа, н 
бов, синът се затворил в придворната рабо- като повечето от нас не му обърнал доста 
тилница и се отдал на рисуването. Всяка тъчно внимание, почувствал само, че Р* 
творба породена от силата и страданието сунката е несъвършена. Разтревожило го 
на любовта, била тъй прекрасна, че труд- това, че о нещо се отличава от рисунките 
но я различавали от произведенията на на старите майстори. Излизало, че рисув 
старите майстори и падишахът, като ба- ката разкрива действителна история - 
ща се гордеел със своя син. Младата ки- що противозаконно за една книга, - >» 
тайка видяла рисунките: “Да, чудесни са. прочетената легенда. Това усещане напР» 
Ала подир години, понеже не се е подли- во го стъписало. Междувременно, син 
сал, никой няма да знае, че е автор на тази миниатюрист, точно както било в рисунк 
прелест.” Падишахът отвърнал: “Редно ли та му се вмъкнал през прозорца и мзд 
е синът ми да подписва рисунка, която е гледа баща си в разширените чу т У* 
подражание на старите майстори? И под- очи, забил в гърдите му големия, досу 
писвайки я, не казва ли сякаш: В моята ри- като на рисунката, кинжал. ^
сунка е моето несъвършенство?” Китайка- Превод от турски: Розия Самун-
та разбрала, че не ще убеди възрастния си

Група артисти от Ниш под ръ- чич, Олга Вукоевич, Радоман Кон-
тич, Биляна Раденкович, Сузанаководството на първенеца в ниш- 

кия Народен театър и лауреат на Бошкович и Мая Вукоевич.
В края на представлението ар

тистите изпълниха няколко сцени
Стериината награда Живко Вукое
вич в края на миналата седмица се 
представиха пред босилеградската и от известната комедия на Нушич 
публика с пиесата “Автобиографи- “Съмнителното лице”, в които по 
ята на Бранислав Нушич”. покана на артистите участваха и

Ролята на Нушич великолепно младежи от публиката, 
изпълни Живко Вукоевич, който е 
и режисьор на представлението, а

Вукоевич изрази готовност в 
близко бъдеще пред босилеград- 

в ролите на хората, с които велики- ската публика трупата му да изнесе 
ят драматург най-често се е сре- и “Кир Яня” от Йован Стерия По-
щал през живота си, се проявиха пович. 
младите артисти от Студентския 
културен център в Ниш: Юга Мир- изкуство в нашия град, които

много рядко 
имат възмож-

Любителите на театралното

ност да се 
любуват на 
театрални 
представле
ния, поздра
виха идеята 
на Центъра за 
този “пода
рък” и изра
зиха надежда 
в бъдеще 
по-често да 
има подобни 
прояви.

не-

П.Л.Р.
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Българите 6 чужбина

Според неофициални данни, близо 2 милиона души, живеещи извън 
пределите на България, определят себе си като българи.
па и репресивната политика на те в чужбина. Броят на бълга- Йорк и Бостън, 
властите в бившия СССР сре- рите там надхвърля 100 хиляди За средище на българската 
щу определящите се като беса- души. Във “Ветровитият град” интелигенция зад границите на 
рабски българи, тяхната об- излизат 6 български вестника, България се смята английската 
щност се запазва сравнително сред които “България сега”, столица Лондон. По официал- 
хомогенна през годините. Към “Старт”, “Златорог”, “Бълга- ни данни там постоянно преби- 
днешен ден в Украйна, по офи- рия 21 век”. Има и местна теле- вават близо 80 хиляди българи, 
циални данни, живеят над 250 визия, излъчваща програма на от които най-много са лекари, 
000 души от български произ- български език. инженери, юристи, бизнесме-
ход, но като българи се само- ни. За разлика от елита на бъл-
определят около половин ми- „ гарската емиграция, общите
лион жители на тази страна. От Немалък брои българи жи- работници гурбетчии (гастар-

ток и Латинска Америка. Димно към южните части на 
Българите в Африка рабо- Стария континент - Испания, 
тят основно в сферата на Италия, Гърция. Въпреки че 
здравеопазването в северна- тези страни стандартът на жи
та част на “черния” кон- вота и заплащането са по-нис-

Асоциация на 
българите в Украйна, в

в която членуват няколко бъл
гарски културни дружества, тинент - Либия, Алжир,
Там се печатят на български Тунис... Има и такива, ко- 
език вестниците “Роден край” и ит0 изкарват прехраната 
“Родолюбив”, работят и учебни ки в страни като Нигерия, 
заведения като Болградската Мозамбик, ЮАР и др. Срав- 

,, „ нително голям е броят на
гимназия Георги Сава Раков- жителите на Аржентина ралните имиграционни закони.
скв • ^ и Уругвай, които се опреде- Според неофициални данни,

Освен бесарабските българи лят като българи. Те са само в столицата на Испания -
тук трябва да споменем и бъл- над 50 хиляди души и са Мадрид, българската общност 
гарските общности в Банат - и предимно потомци на бъл- наброява над 100 хиляди души.
в сръбския, и в румънския. гарски изселници от нача- по-малко са и българските

Третият тип български об- лото на XX век.___________  гастарбайтери в Италия, къде-
_ щности в чужбина са общнос- те, мнозина от тях паботят се-

Оългарските общности по Бесарабските българи са от тите На т. нар. нова емиграция, р Ццкпго имл и зонно най-вече в областта на
±-> света условно се делят на другия тип. Техните предци са Към нея спадат около 1 мили- \ ЧИК1,Г0 ИМ0 И селското стопанство В Гърция
три типа. Единият представля- напуснали България по време он души - българи, напуснали ВЪЛГОрСКО уЧИЛИЩб ъ българите се занимават
ва компактни маси етнически на т^ското робство. Днес бе- България най-ВеЧе по иконо- и две български църкви: “Света предимно сбране1 маслинии
българи, които са останали из- сарабските българи живеят в мически причини след 1989 го- Сойия” и “Св Иван Рилски” портокали Официалните дан-
вън границите на българската организирани общности на те- лина Те са Аппмипяпи големи т- р и ^в' “ван Рилски " . Ф ц д
държава вследствие на терито- риторията на Украйна, Молдо- колонии в различни страни на ^ългари и“а и в много ДРУГИ ни сочат, че в тази страна ра о
овалните разпределения слел вя и Русия Въппеки изминава колонии в различни страни на краища на Съединените амери- тят около 230 хиляди българи,
войните^Такива^апример^ме Гето на няколГвека^т зае"3- кански" “иГчиогГсе кански щати, като след Чикаго но неофициално те са много
ние, българите в Сърбия. ването им в тази част на Евро- Гита за столицГна българи “П к^иф^нГ^Ню

ки, отколкото в северната част 
на континента, българите се 
отправят натам преди всичко 
поради по-близкия мантали
тет, топлия климат и по-либе-

Седмичникът “България” започна да излиза в Чи
каго преди пет години. Печата се на 64 страници!

Тодор Петров

Нацията и ЕС: Митовете 
на българския 
национализъм (3)

що се възприемат като “най-толерантни” и как- 
то в България, така и при тях неудобните мо
менти от историята се премълчават и завоали
рат през призмата на вечната собствена “толе
рантност”.

Направо шокиращо беше например едно пре
даване на “Панорама”, посветено на т. нар. 
“Възродителен процес” , в което депутат от Но
вото време обясни, че последиците от това съ
битие били изгладени, благодарение на “тради
ционната толерантност на българина”. Показа
телно беше, че нито на депутата, нито на воде
щия не хрумна възможността тъкмо български
те турци да са твърде “толерантен народ" след 
извършеното спрямо тях насилие. Така българ
ските медии сами по себе си до голяма степен 
разрушават мита за толерантността на българи
на. Редица предавания по телевизиите, като за- 

, почнем от националните, та свършим са неле-
осички наши съседи също се ПИте кабеларки, не биха били възможни в дър- 

възприелгат като „най-толеран- жава на Европейския съюз. Струва ни се съвсем 
тнц“ и какшо 6 България, така естествено всяка събота преди обед “Канал 1" 
. л х ’ да ни напомня, че граничим само със свои зе-
и при тях неудобните моменти МИм_ но със СИГурНост няма да ни хареса водещ 
°П1 историята се премълчават гръцки ТВ канал да посвети специално предава- 
и завоалират преч причмата на не на затрития елинизъм в Пловдив, Мелник, 
й~и11„ г ^ X ° 1 ° Несебър, Поморие и пр.
очната собстВена „толеран- наскоро пред РФИ-България шефът на
Шност“. Института по история на БАН обвини в “исля-

м мизъм” Турция, задето се грижела за осмаиско-
навп! ^Рети' Ние’ бългаРите> сме толерантен то наследство на Балканите, но пък е напълно 
как.» Не 1върдя ПРОТИВНОТО- Доколкото вся- приемлив0 НИе да се интересуваме за “нашите” 
доуми Д0бни обобщеиия, тиражирани от ску- имоти в Истанбул. В държава от ЕС би било не- 
РаГи7/ КИЧ на т’ иар' “народопсихология и възможно и “„ай-гледаното" неделно предаване 
то На -1ни от нафталинени академици от време- по същия канаЛ) което с манипулативиия си тон 
колумГИВ1<ОВ’ Са безсмислени- Д°РИ по-млади отк насажда расистка омраза спрямо цига- 
Дабьп ИСТИ ВЪВ водещи вестници, опитващи се ните и ежевечерното шоу с просташка подиг- 

Дат критични както към “комунизма”, така ' с маЛцииства и чужденци би било също
като “нашиГГГ6”’ ВИНаГИ завивавт “ЪМ теМ" толкова невъзможно.
“славя”8'1"1» наци01,ален характер , корени , 
нисши ”ство” и Други подобни измислици от на
залната традиция.

От албума на наш читател

Царибродска сватба

Открай време сватбите са били събитие номер едно за 
гражданите на Цариброд. На този ден, обикновено събота или 
неделя, на главната улица са излизали и стари, и млади, за да 
видят младоженците, кума и кумата, девера, шаферката и ос
таналите сватбари. Към църквата “Рождество Богородично”, 
където е била венчавката, сватбеното шествие е тръгвало от 
дома на младоженеца, а оттам към дома на булката, от който 
всички заедно са отивали за кума и кумата. Така заедно на път 
към църквата обезателно са минавали през чаршията, за да ги 
видят всички.

Тази снимка е заснета през 1942 г. и е спомен от сватбата на 
известния шивач Влатко и неговата съпруга Милка. На сним
ката впечатляват елегантно облечените ученички с обезател
ните тогава баретки на главата. Младоженецът Влатко Влаев е 
с бомбето, разбира се, до него е невестата в булчинска рокля.

Снимката е от семейния албум на Емил Влаев, сина на 
Влатко.

и към
- Продължава -

Сретен ИговЧавдар Маринов
Всички наши съседи съ-
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ЮФД, десети кръг: „Младост" - 
„Злочудобо" 0:2______________

Дербито на десетия кръг на НФЗ Млади
категорииДимитровградчани 

не отстъпиха в Ниш Неочаквана загуба■Четвърта
поредна
победа

След като “зелените” не ус- падна в наказателното поле, 
пяха да реализират дузпа и ня- където в разбъркването най- 
колко голови положения, 
края на мача
два гола и съвсем неочаквано я отправи във вратата на “зеле- 
грабнаха всичките три точки ните”. След класическа кон- 
от “Псскара”.

През първото полувреме на мача капитанът на гостите 
“Младост” контролираше иг- Любиша Николич оформи 
рата, обаче не успя да реализи- крайния резултат - 2:0 за “Зло- 
ра превъзходството си. Още от чудово”. 
самото начало на втората част 
босилсградскитс футболисти М. Васев (от 46 мин. И. Васи- 

. В 49 мину- лов), Й. Глигоров, М. Николич 
та нападателят Мирослав Ге- (от 46 мин. М. Георгиев), Б. Во- 
оргиев беше фаулиран в нака- инович, Б. Арсич, М. Станими- 
зателното поле на “Злочудово” рович (от 72 мин. М. Йоич), Д. 
и главният съдия Мирослав Стошич, В. Владимиров, Л.

„Ястребац-Пролетер“ - „Балкански“ 1 : 1 (1:1) в концентриран беше нападате- 
гостите вкараха лят Милош Петрович и успя даНиш, 14.10,2006 г. Игрището дербито на десетия кръг от 

в Долна Врежина, зрители око- първенството на НФЗ. Втори- 
ло 200. Съдия Владица Голу- ят и третият отбор и класира- 
бович (7) от Алексинац. Гол- пето изиграха добър мач и нак- 
майстори: Гебер в 15 за рая си разделиха по една точка. 
“Ястребац” и Ставрич в 5 ми
нута за “Балкански”.
Жълти картони: Д. Петкович, преднина с хубав удар на Ми- 
Райкович, Милосавлевич и Г. лан Ставрич от 20 метра. Цс- 
Нешичот “Ястребац —Пролс- нич и Ставрич имаха шансове, 
тер”; Марков, Чирич, Ценич и но не успяха да удвоят предни- 
Васов от "Балкански”. Червен ната и естествено дойде нака- 
картон: Нешич от “Ястребац” занието. В 15 минута домаки- 
и Миодраг Георгиев от “Бал- ните изравниха. До края на ма- 
кански”. Играч на мача Петро- ча и двата отбора имаха шан- 
вич от “Балкански”.

“Балкански”: Петрович 7.5, но добрите вратари не допус- 
Чирич 6, Васов 7 (Пешев -) Ми- наха други голове, 
лан Георгиев 6.5, Марков 5.5,
Пейчев 6.5, Бошкович 6, Миод- ски” е домакин 
раг Георгиев 6 (Нацков 6), ство” от Бела паланка. Мачът 
Ставрич 6.5, Ценич 6 и Иванов ще се играе в събота от 14,30

часа в СЦ “Парк”.

ФК “Балкански“ - 
ФК „Ром“ (Пирот) 
7:4 (4:1)

траатака в последната минута

В Спортния център “Парк” 
пред около 50 зрители (съ
дия Слободап Митов) ди
митровградските 
футболисти високо поразиха 
връстниците си от Пирот. 
Така младежкият отбор на 
“Балкански” продължи ус
пешната си серия в лигата и 
стигна до четвъртата си по
редна победа.

Голмайстори: Миланов и 
Петров по два, Джордже- 
вич, Донков и Йосифов по 
един за “Балкански”; Дурми- 
шевич четири гола за “Ром”.

“Балкански” дойде пръв до

"Младост"'. Г. Величкович,млади

засилиха атаките си

сове да спечелят трите точки,

Таблицата на ЮФД след 10 кръг
В следващия кръг “Балкан- 

на “Йедин-
3028:201. Железничар 10

2. Радан
3. Злочудово 7
4. Слога
5. БСК
6. Радник 6
7. Йединсгво 5
8. Ястребац 5
9. Житораджа 4
10. Младост 3
11. Леминд 3
12. Бобище 2
13. Манойловце 3
14. Пуста река 2
15. Ябланица 2
16. Грачаница 0

0
2221:9217
2120:16

27:22
31:17
19:16
22:17
18:17
18:16
15:17
14:15
12:16

Първа точка 0 3
202 266.5. 186 0 4заФутболистите на “Балкан

ски” спечелиха една точка в
Д.С. 180 4пионерите 1641

Таблицата на Нишка зона 1641* Петлетата пак 
Загубиха катастро
фално

Пионерският състав на 
“Балкански” игра наравно 
като гост на съответния със
тав на “Алуминиум” от Ниш. 
Мачът се игра в рамките на 8 
кръг от първенството на ФС 
РИС - група юг. Това е пър
вата точка, която пионерите 
на “Балкански” спечелиха от 
началото на първенството.

Петлетата на “Балкански” 
загубиха катастрофално - 0 : 
6, като гости от своите връс
тници от нишкия отбор “Фи
лип Филипович”.

Мачовете си от 9 кръг ди
митровградските момчета 
играха в сряда, а противници 
им бяха връстниците от 
нишкия “Раднички”. В 10 
кръг от първенството пионе
рите и петлетата на “Балкан
ски” ще посрещнат на свой 
терс
на “Дубочица” от Лесковац. 
Мачовете ще се играят в не
деля от 11, съответно 13 ча-

1260

Резултатите 6 10 кръг: Ястребац - Балкан
ски 1:1, Йединстбо (БП) - Мрамор 1:2, Аужни- 
ца - Будучност 1:1, Оллладинац - Пролетер 
0:1, Пърчебац - Алуминиум 1:0, Йединстбо 
(П) - Пукобац 3:2, Наша крила - Младост 2:6 
и Напредък - Раднички 4:0.

123 4
1152
104 4
108:2361
86 15:26

19:26
2

71 7
010 6:360

2325:22 11. Напредък 10 7
2. Младост 10 7
3. Йединство (П) 10 7
4. Ястребац 10 6
5. Балкански 10 6
6. Алуминиум 10 5
7. Мрамор
8. Пролетер
9. Лужница
10. Будучност 10 4
11. Раднички 10 4
12. Пуковац 10 4
13. Наша крила 10 3
14. Пърчевац ..... 10 2
15. Омладинац 10 2
16. Йединство (БП) 10 2

2125:11
24:19

0 3 Димитриевич от Буяновац от- Динов и С. Дамнянович. 
съди дузпа за “Младост”. Оба
че от бялата точка Даниел Г. Костич, Б. Миленкович, С. 
Стошич изпрати топката над Станкович, Н. Янкович, С. 
напречната греда. И след този Ценкич, М. Биджич, М. Стан- 
момент босилеградчани про- кович, Л. Николич, Д. Станое- 
дължиха да създават шансове, вич и М. Петрович.

В единадесетия кръг на 22 
октомври (неделя) босилег- 

Бяха останали още 12 мину- радчани ще гостуват на БСК в 
ти до края на мача, когато гос- Буяновац. 
тите изпълниха пряк свободен 
удар. Центрираната топка по-

210 3 "Злочудово": Г. Стоянович,
2024:622
2015:11

18:10
16:15
16:17
17:14
19:23
27:26
14:21

22
1732
155010 5

10 5
10 4

1550
1442
1351 но не успяваха да ги реализи

рат.1260
1260

1061
86:1862 П.Л.Р.613:28

13:28
80

680
ен съответните състави Баскетбол: Втора сръбска лига - 

група изток, 3 кръг___________Първенството на ПОД - 7 кръг
са.Точка в последните 

секунди Трета победа в 

нанизаЖелюшани
не

ФК „Владимир Дуркобич“ - ФК „Желюша“ 
1 : 1 (1 : 0) отпътуваха в 

Бабушнща
БК „Димитровград“ - БК „Рътан“ (Болевац) 
88 : 81 (19 : 13; 22 : 22; 22 : 27; 25 : 19)

Отборът на “Желюша” до- минута за “Желюша”. Жълт 
несе втората точка от гостува- картон - Дончев от Желюша , 
не през тази есен, след като ве- червен картон - С. Каменович 
теранът Милован Стоянов успя от “В. Дуркович”. 
да забие гол в последните се- За “Желюша” играха: Стои- 
кунди на мача. Играта на двата цев 7, Дончев 7, Миладинов 7, 
отбора бе равностойна, така че Николов 7, Стоянов 7.5, Пешев 

1:1 е и най-реал- 7.5, Стефанов 7, Иванов 7, Ден- 
6.5 (Димитров 6.5,), Петров

Извор 15 октомври 2006 г. 6.5, Соколов 6.5 (Ставров-). 
Игрището на “Напредък”, зри- В следващия кръг в неделя 
тели - около 100, рефер Боян “Желюша” домакинства на 
Митрович от Пирот (8). Гол- “Напредък” от Извор. Мачът 
майстори: Б. Каменович в 14 за ще започне в 14, 30 часа.
“В. Дуркович” и Стоянов в 90

Отборът на “Димитров- За “Димитровград” играха, 
град” победи слабия отбор на Геров, Йоветич 3,Д. АлексовЗ. 
“Рътан” и регистрира третата Петров 15, Станимировци 4, 
си победа от началото на пър- Мишев, Андреев 12, Апосто- 
венството. През третата чет- лов, Андреевич 27, Еленков и 
върт на мача играчите на “Ди- Радованович 24.

В следващия кръг “Димит

Пионерският отбор на 
ФК “Желюша” не отпътува в 
Бабушница за мача от чет
въртия кръг на пионерската 
лига на Пиротски окръг сре
щу “Лужница” поради нео
безпечен транспорт. Не е из
вестно дали мачът ще се иг
рае или ще бъде регистри
ран служ 
“Лужница".

и резултатът 
ният.

митровград” намалиха темпо
то, в резултат на което в един ровград” посреща отбора на 
момент победата им бе дове- “Куршумилия” утре от 20 часа 
дена под въпрос. В последната в пиротската спортна за- 
четвърт обаче нещата дойдоха “Кей”.

ков

ебно в полза на

Д.С.Д. с. по местата си.
д. С.
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1Х1ести кръг 6 шахматната дивизия След равния мач и драматичния тайбрек в Елиста 
на Централна Сърбия - група юг ----- ----------------------------------------------- -----------

Веселин Топалов загуби титлатаПърва победа на
“ПЛлалпгт”В ■ ■ • В ВЯ ВЯ ВЯ В титлата световен шампион по Съгласно регламента на ФИДЕ ванш.

пьумятигтитр ня Кг,™™,-- к , шахмат, след като в допълни- бившият световен шампион и - Смятам, че в такъв случаи
„м ,, „ победа босилеградчани телните партии по ускорената всеки гросмайстор с коефици- ще имаме многосериен сериал.

Радс“ хванаха крачка” с останалите система загуби от Владимир ент Ело над 2700 точки, а те са той иска мач-реванш, след то
пи3® ттшптп 0Т° 0Т °РИ и запазиха шанс до края Крамник с 1,5:2,5. Тайбрекътбе около 20 в света, може да пре- ва аз ще поискам. При цялото
на тазгодишното първенство. В на първенството да се борят за игран, понеже след много пе- дизвика световния шампион мое уважение към Веселин ще
Ра-М™ - Р печелиха оцеляване в дивизията. рипетии мачът за шампионска- при условие да осигури наград- кажа,чеиманемалкогросмаи-

Т° °И На В оотаналите мачове от шес- та титла в Елиста (Калмикия - ния фонд на мача плюс 20% за стори, които искат да се борят
„ 7* " л Ш‘ тия КРЪГ са постигнати следни- Русия) приключи наравно - 6:6. ФИДЕ и организационните за короната на световния шам-
о еди за осилеградчани те резултати: Враня’ - “Рад- - Мачът беше много тежък, разходи. Намерили сме и под- пион - Леко, Ананд. Впрочем,

спечелиха еорги етров на нички 3,5:2,5; “Власотинце” - Нямаше нито едно бързо реми ходяща дата за началото на ма- аз твърдо заставам зад класи-
първата, овица Божилов на Ястребац” - 2,5:3,5; “Кондива” и нито един цайтнот... И в уско- ча-реванш Топалов - Крамник, ческото определяне на победи-
третата и Митко Александров - “Цариброд” 4:2; “Зелени рената система всеки остана това е 3 март 2007 година, а тел в мачове. Като действащ
на четвъртата дъска, докато връх - ‘Вучйе” 5:1 и “Куршум- верен на своя стил. Топалов мястото е София. За организи- световен шампион аз ще се
Марио ивая на втората дъска лия - Беса 3:3. атакуваше по принципа всичко рането на този мач са необхо- постарая да помогна на ФИДЕ
измъкна реми. След този кръг в първен- или нищо, а аз изцеждах точки дими около 1,5 милиона дола- да изгради единствената пра

вилна схема, каза Крамник.

*Нов световен шампион по шахмат е руснакът Владимир Крамник.
Българският гросмайстор сме на намиране на спонсори, казва да приеме идеята на То- 

Веселин Топалов се прости с имаме и държавна подкрепа, палов и неговия щаб за мач-ре-

в завършека на партиите - оде- ра. 
ни Крамник.

По време на мача от щаба на Владимир Крамник обаче от- 
Топалов обвиняваха руския 
гросмайстор, че в борбата за 
титлата си служи с нечестни 
средства, като изтъкваха преди 
всичко, че неговият щаб му 
препраща ходовете, които е об
мислил специално програми
ран компютър. Все пак Веселин 
Топалов и хората около него се 
примириха с факта, че титлата 
е загубена, което потвърждават 
и думите на Силвио Данаилов, 
личен мениджър на бившия

_ _ ' ■ V V..: -
Таблицата след първата част на първенството Новият световен шампион

1. “Зелени връх” (Свърлиг) - 12 (25)
2. “Враня” (Враня) - 10 (26)
3. “Ястребац” (Ниш) - 10(21,5)
4. “Кондива” (Жбевац) - 9(21)
5. “Власотинце” (Власотинце) - 5(17,5)
6. “Вучйе” (Вучйе) - 5 (15)
7. “Беса” (Буяновац) - 5 (13,5)
8. “Куршумлия” (Куршумлия) - 4(16,5)
9. “Цариброд” (Димитровград) - 4 (15,5)
10. “МО Център” (Ниш) - 3(15)
11. “Младост” (Босилеград) - 3 (14,5)
12. “Радпички” (Трупале) - 2 (15).

През фотообектива

Зимата е близо

Резултатите: Й. Миленко- ството настъпва двуседмична световен шампион: 
вич (МК) — Г. Петров (МК) 0:1; пауза, а според регламента на 
Дж. Радоя (МК) — М. Ливая състезанието останалите 5 кръ- мач-реванш Веселин Топалов - 
(МК) 0,5:0,5; Б. Адемович (МК) га ще се изиграят от 3 до 6 но- Владимир Крамник. В процес 
— Н. Божилов (ПК) 0:1; Д. Шун- ември в хотел “Озрен” в Нишка 
дрич (ПК) — М. Александров баня. До края на първенството 
(ПК) 0:1; Д. Здравкович (ПК) — “Младост” ще се срещне с “Ца- 
П. Стоянов (ВК) 1:0 и Д. Стоил- риброд”, “Куршумлия”, 
кович - Д. Божилов 1:0. ребац” от Ниш, “Раднички” от

След шестия кръг “Младост” Трупале и “Зелени връх” от 
има три точки и заема предпос- Свърлиг. 
ледното място на таблицата. С

- Смятаме да организираме

Малка обява
“Яст- ПродаВам

акумулираща печка - 
петица, на приемлиЗа 
цена. Тел. (010) 363-397.

П.Л.Р.

В началото на седмицата температурите рязко спаднаха - 
сякаш есента предупреждава, че след нея идва зимата.

Разбира се, това го знаят и хората, затова по улиците на Ди-
Кръстословица 302 1 2 3 5

X
4 6 7 8 9 10 11

Съставил: Драган Петров

X *
12 14 мнтровград навсякъде купища дърва: едни срязани, други на- 

метрени...Колко много гора се изсече пред всяка зима! Но ка
то няма друго гориво или е много скъпо, въглищата напри
мер, дървата са най-доброто решение за отопление.

ВОДОРАВНО: 1. Животно в 
пустините. 6. Мъжко име. 12. 15 16 17
Женско име. 14. Метално бу- ______ _
ре за бензин. 15. Петър Бе
рон. 17. Сутринни и вечерни 
изпарения при хубаво време.
19. Глупост. 21. Американски 
боксьор. 23. Японско мъжко 
име. 24. Тегло на стока без 
опаковката. 26. Кокал. 28.
Турска титла. 30. Област в 
Германия. 31. Дела на някой 
човек, които говорят в него
ва полза. 33. Предпазливост 
(сръб.). 35. 17 и 9 буква. 36.
Отклонение от учението на 
официалната църква. 38. Вид 51 
зеленчук. 40. Първенец. 42.
Отбрано общество. 44. Град и.
в Италия. 46. Вечнозелено , „„
плодно дърво. 48. Река в тьора Пачино. 13. Името на Женско име. 32. Велимир 
Австрия и Германия. 50. В италианския футболен спе- (гал.). 34. Насилие, обир 
Медицината - буца подути- Диалист Саки. 16. Част от (тур.). 37. Седмата нота. 39. 
на- 51. Град в Румъния. 52. жилищен квартал. 18. Негри. Двуостър нож. 41. Област в 
Щат в САЩ. 20. Продълговато помеще- Германия. 43. Задна част на
ОТпсг-игл - , о п ние в жилище (мн.ч.). 22. Съ- шията. 45. 14 и 15 буква. 47.

ПЕСНО: 1. Плаж В Рио де щи (СрЪб.). 25. Кръгово дви- Египетски бог на слънцето, 
анеиро. 2. 13 и 1 буква. 3. жение в определени танци. 49. Надежда Андреева. 

Аегендарен френски колоез- 
9ач- 4. Столицата на Чили. 5.
Политическа партия в Бъл
гария. 7. Името на певеца 1. Мотел. 5. Котор. 9. Мо. 11. Ария. 12. Колит. 14. Рим. 15. 
‘Ионтан. 8. Уред за определя- Голан. 16. Нота. 18. ИС. 19. Релеф. 20. Кирил. 21. Зенит. 22. 
пе хода на параход. 9. Страна Бивол. 23. Аладин. 25. Ботев. 27. Брой. 28. Крака. 29. БТ. 31. 
в Азия. 10. Мюсюлманско АВ. 32. Оро. 33. Ара. 34. Кадет. 37. Има. 39. Аман. 40. Оран- 
мъжко име. 11. Името на ак- жев. 41. Дамска.

X х18 19 20

А.Т.★ X
22 23 24 25

Възпоменание
На 21 октомври 2006 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата мила майка, 
свекърва, тъща и баба
ЯГОДИНКА ТОДОРОВА 
(1930 - 2005)

а на 4 септември 2006 се навършиха ОСЕМ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия мил баща, свекър, тъст и дядо

ДИМИТЪР ТОДОРОВ 
(1933-1998)

Няма думи, с които да изразим тъгата, болка
та и празнината, които останаха след вас, но вие 
вечно ще бъдете в нашите сърца с родителската 
обич и спомените за хубавите и щастливи мо
менти, прекарани с вас.
Вашите: синове Зоран и Иван, дъщери Кръстина, Лиляна 

и Иованка със семействата си

X I" *27 28 30

X х32 33 34 35

х * 5 х37 38 3936

х X
4543 4441 42

X X X
48 49 5046 47

X★ 52
Е#7

Възпоменание
| ТОДОР ДИМИТРИЕВ

I | Изминаха 4 години (24.10. 2002 - 24.10.2006), а в 
[г: 1 нас останаха тъга, болка и празнина. Благодарим 
ЯМ ти за безкрайната любов и добрина. Завинаги ще 
ИМ живееш в нашите сърца.

27. Препинителен знак. 29.
Решение на кръстословица 301 - Водоравно:

Твоите: дъщеря Светлана, 
зет Зоран и внучки Емииа и Ирена
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Манчин рабушКосмически събития Шеговита народна песен ш)Голяма буря на Юпитер (СтройежиНещо ми се
свекръвица
срьди

В Малкото червено петно на Юпитер ве
че има толкова много вихри, колкото и в 
Голямото червено петно, което се намира в 
южното полукълбо на планетата. И силата 
на ветровете в него е почти същата - 640 
км/ч, сочат най-новите наблюдения с кос
мическия телескоп “Хабъл”.

“По-младото” петно предоставя на ас- 
трофизиците уникалната възможност да из
следват образуването на голяма буря на 
Юпитер. Диаметърът на това петно е го
лям колкото този на Земята, докато диаме
търът на Голямото червено петно е до три 
пъти по-голям от този на нашата планета. 
През 40-те години на XX век три бури са 
били видими в зоната на Голямото червено 
петно. През 1998 г. две бури се слели в една, 
а през 2000 г. трета буря се присъединила 
към първите две. В резултат се появило бя
ло петно, кръстено Овал ВА. Миналата го
дина центърът на петното се променил и 
станал червен като този на по-големня му 
“братовчед”.

Изследователи от НАСА предполагат, 
че промяната в цвета на Малкото петно се 
дължи на усилването на ветровете. Въз
можно е изтласкваните от бурята газове да 
се издигат на голяма височина и да проме
нят цвета си под въздействието на слънче
вите лъчи.

Иг - Накуде Верчо, почне ое нещо, стиг- 
■у тека обуйен, не се донегде и после се од. 
'' Верчо? Нейе ли лага, те това требе, те оно- 
малко рано за тея ва требе и не се знайе кита 

че се завърши...
- Да знайеш Манчо, дека

чижметине?
Нещо ми се свекръвица срьди, 
що ие съм ву дари дочела.
Та дочела съм ву и предопела:
едно руно непредено,
йош от деда ми стрижено!
Та дочела съм ву и предонела: 
една гуня неваляна, 
от баба ми йоще ткана.
Йош донесо и предонесо: 
и кошуля за свекръва, 
ткала я е прабаба ми, 
а я прала йош баба ми!

(Песента е записал Поли Алексдв през 1965 
година, а Вукица Иванова-Стоименова я е 

включила в книгата си “Гюл девойче")

- Че идем у чаршиюту, 
ама еве сипну йесеньен йе тека! Я се сечам кита 
дъж, с обуче не могу да праеоше домат за старците,

са съм заборавил дали гаидем, че се искалям...
- Кико бре че се искаляш праише двайесе или трийе-

се године, ама истина йе те-
- Манчо, четиш ли ти вее- ка, чак некойи си и пензию 

никат?

по асвалт и коцку?

искараше...
- Епа Верчо, отеъга немой

- Епа ако га четиш, че све да веруйеш кво йе на- 
знайеш дека главната ули- писано! Нали знайеш кво 
ца от опщинуту до “Бал- децата пишу по зградете... 
кан” йе раскопана, а я баш И йоще нещо че те питам,

Верчо. Забележил ли си ки-
- Море кажи ми ти кита си га най-много се орати за 

дзадньи пут слазил у чар- стройежи?
- Кита?
- Кита требе народ да би-

- Четим, ещо?

там требе да минем...

шиюту?
- Па има две-три недел-

ра големците или кита за
- Епа чаршията си йе ки- нещо требе да се изясни. Е 

ко що си йе била, джабе си тъгай ония горе се разлету 
натресал тея чижметине... и обещалаю ли обещалата.

- Ама у весникат пише де- А народ кико народ, Верчо, 
ка скупщината хитно засе- веруйе кико ти на весни-

ье...

Нови пръстени на Сатурн
на^зад ОггургГи^гсша^даде^вг^можност^да По скалата На ЦвЛЗий 
бъдат направени снимки без слънчевата 
светлина да заслепява камерата. В сянката 
на планетата космическият апарат “Каси- 
ни” засне цялата пръстенова система и в 
нея се появиха невиждани досега частици.
Така астрономите откриха два нови пръс- Средна Европа си пускат парното. Лапландците са
тена и потвърдиха съществуването на още дят цветя.
два +5°С: Лапландците се приличат на слънце.

+2°С: Италианските коли не палят.

давала и решпла улицата кат...
- Ама доста се йе напраи-да почне да се праи од ют- 

ре, а весникат излезе йоще ло...Ракия на клечка! - Мене ме, Верчо, радуйе-у петак...
- Еее, млого работе се пи- ше 

шу у весникат, ама нейе те- вабрику да прайе. Оче-не- 
ка. Пише се дека у пархат че, ама после приберу и чо- 
че се праи нов мое, ама ки- веци на работу. А я ми ка- 
га че буде бог знайе. А да жи коявабрика при нас се 
не ти распраям кво све по напран, а?

по-рано кита почну
Плюс 10° С: Жителите на панелните жилища в

0°С: Чистата вода замръзва.
-1°С: Дъхът става видим. Лапландците ядат сла

долед и пият студена бира.
-4°С: Котката иска да се мушне при теб под оде-

- Море не се прае, а се зат-весникат напраише, очеш
ли путища, канализация), рише и онея що имаше...

- А праи се, праи...
- Кво бре, Манчо?
- Па ете опщинуту опаса- 

или онова, ама знайеш ли ли със скьеле! Изгледа че 
за койе време. Еве десетина гьу разубавую...

- Това ти йе, Манчо, също

вабрикье...
- Па праи се...
- Истина йе, праи се товаялото.

-10°С: Време е за почивка в Африка. Лапландци
те отиват да плуват.

-15°С: Американските коли не могат да запалят. 
-20°С: Френските коли не палят вече.
-22°С: Политиците започват да съжаляват без

домниците.
-24°С: Немските коли не могат да запалят. 

Новите пръстени на Сатурн са свързани -26°С: От дъха може да се нарежат блокчета за
с една или повече малки луни, които са на строежа на едно иглу.
една орбита с тях. Малките луни на Сатурн -28°С: Котката иска да се пъхне в пиджамата ти.
имат слаба гравитация и не могат да задър- -30°С: Нито една истинска кола не пали вече.
жат рехав матерал на повърхността си. Ко- Лапландецът ругае звучно, рита гумите и пали “ла- 
гато в тях се блъсне метеор, този материал дата”.
се изхвърля в орбитата на планетата и така -31°С: Твърде студено за целувки, устните зам- 
се образуват дифузни пръстени по орбита- ръзват една за друга. Лапландският отбор по фут

бол започва тренировки за пролетния сезон.
-39”С: Живакът замръзва. Лапландците закопча- 

тови различия в пръстените. Основните ват Най-горното копче на ризата, 
пръстени са неутрални на цвят, пръстен С е -40"С: Колата също иска да се мушне в леглото, 
червеникав, а И и Е са синкави. Лапландците си обличат пуловер.

-44°С: Финландският ми колега се колебае дали 
да затвори прозореца на офиса.

-50°С: Моржовете напускат Гренландия. Лаплан-

године се праи спортна за
ла и йоще не йе пущена. А кико кита некой голья се 
у Пирот напраише залу за натаври за пред народ!
две године и вечимка деца
та търчу по нъу... При нас Манча

1©’
до Египет...

- Охо, кога си отивал преди, 
В месарница влиза човек и не съм чувал, че си бил там?

- И не съм бил, но преди два 
- Дай ми едно кило от този месеца също имах голямо же

лание да отида...

Граматика
казва на продавача:

та на луните.
“Касини” също успя да отчете ясни цве- мас.

- Не се казва от този мас, а от 
тази мас, защото мас е от жен
ски род...

- А ако е от вепар?!

Подобие

Дилема
Купувач влиза в селскосто

панска аптека и пита имат ли 
спрей против мухи. Един от 
продавачите му показва два ви-

Ден и нощ на извънслънчева планета
Космическият телескоп на НАСА “Спи- 

цър”, който работи в инфрачервения спек
тър, даде възможност на учените за пръв 
път да измерят дневна и нощна температу
ра на извънслънчева планета.

Планетата е открита 1996 година и кръ- и— *.=«.уТ,

рещи юпитери”. Дневната температура на 268 с- лелият става течен, 
извънслънчевата планета се движи от 1400 
до 1600 градуса по Целзий, а нощната от 
-20 до 230 градуса.

Въпрос: По какво си прили- да. 
чат слаб ученик и слаб мъж? - А каква е разликата?

Отговор: И единият, и дру- - Единият убива петстотин 
гият забравят да си напишат мухи, а другият двойно повече, 
домашното! Купувачът се колебае дълго,

купи спреи,

дците затварят прозореца на тоалетната.
-70°С: Белите мечки напускат Северния полюс. 

Университетът на Рованиеми (Лапландия) органи
зира ски излет.

-75°С: Дядо Коледа напуска Полярния кръг. Лап-
но вместо да си 
тръгва към вратата.

- Какво стана, ще вземете
Хвалджия

Разговор между двама поз
нати. След като обсъдили по 
важните теми и събития, еди
ният се похвалил:

- Пак ми се иде на екскурзия

ли...
- Да, но първо да изброя му

1

Подбрал: Евтим Ранг елов

-270°С: Адът замръзва.
-273°С: Абсолютната нула. Лапландците си 

признават, че е малко студено и поискват още една 
ракия на клечка!

хите!
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