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Съвместен проект 

за 5@@ ®®§ еврош
По време на приема, който кметицата на гр. Перник Роси

ца Янакиева заедно със сътрудниците си устрои за председа
теля на Община Пантелей Братислав Благоевич и началника 
за образование, култура и спорт Драган Томанович, бе каза
но, че от общите принципи сътрудничеството трябва да мине

На 28 януари 1898 г., пре- в сферата на бизнес контакти, 
ди 110 години, от страна на 
Министерството на просве
щението на Княжество Бъл
гария е одобрен и заведен 
под номер 991 Уставът на 
читалището-библиотека в 
Цариброд.

Така са сложени основите 
на библиотечното дело в 
тогавашното градче Ца
риброд, днес Димитров
град, за което, на тържес
твото по повод знаменита-
та годишнина, с вдъхновено 
слово говори директорът на 
Народната библиотека 
"Детко Петров"
Иван Иванов.

Представител на ЛАБЧ Никола Лискало в връчва почетният 
медал на директора на библиотеката Мван Иванов

Стр.^&

Нишкият Народен театър и театърът във Враца ще подпишат 
договор за обллен на пиеси и режисьори

Българската ефтт 

т Връща I театъра Кметовете Б. Благоевич н Р. Янакиева 
даваш интервю за Н шика телевизия
Домакините предложиха на своите гости съвместен проект 

от областта па културата на стойност половин милион евро, 
който би трябвало да реализират общините Перник и Панте
лей с партньори от Северна Ирландия и Полша. Стр (Ц)Среща с известния български алпинист 
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110 години библиотечно дело в Димитровград Делегация от Крива Паланка 
_____ посети Босилеград __

- . 1вн м*доп „ Временно решеше
Поиеии Хилендарски за преминаване
Нородното библиотека на градината)0

На 28 януари 1898 г., преди 110 го
дини, отстрана на Министерството на 
просвещението на Княжество Бълга
рия е одобрен и заведен под номер 
991 Уставът на читалището-библиоте
ка в Цариброд.

Така са сложени основите на биб
лиотечното дело в тогавашното градче 
Цариброд, днес Димитровград, за кое
то на тържеството по повод знамени
тата годишнина с вдъхновено слово 
говори директорът на Народната биб
лиотека "Детко Петров" Иван Иванов.

"Винаги съм се питал що за хора са 
били нашите предци, когато с цел да 
реализират една своя, от днешна глед
на точка напълно нереализируема за
мисъл, през 1888 г. те решават, че град
чето има нужда от читалище във въз
рожденския смисъл на думата. Дали 
на такова начинание ги подтиква ко
лективното несъзнателно, или все пак 
колективното съзнателно, или и двете 
заедно, или може би някаква невиди
ма сила ги е поръсила с мирото на 
провидението, или близостта на сто
лицата (София), или железният път, 
който току-що е свързал Виена 
Истанбул, но те се заемат с тази рабо-

Да се изнамери временно Кметът Драги Трайчевски 
решение за преминаването заяви, че общинското ръко- 
на границата между Сърбия водство на Крива Паланка 
и Македония до откриването миналата година е изпрати- 
па граничен преход при село ло иск до правителството на 
Голеш, беше тема на разгово- Македония за съдействие в 
ра между делегациите на об- разрешаването на проблема, 
щините Крива Паланка и Бо- - След като през юли месец 
силеград, която на 28 януари миналата година влезе в сила 
се състоя в Босилеград. Пок- новият закон за преминаване 
рай кметовете на двете общи- на държавната граница на 

Владимир Захариев и Република Македония, който 
Драги Трайчевски в разгово- предвижда тя да може да се 
рите участваха и Александър минава единствено през гра- 
Александров, заместник- нични преходи, бяха премах- 
кмет на Босилеград, както и нати и документите, въз ос- 
Игор Николовски и Миле нова на които преселниците 
Милковски, членове на коми- от селата в Босилеградска об- 
сията за трансгранично сьт- щина, разположени покрай 
рудничество в Крива Палан- самата граница с Македония,

дотогава минаваха гранична- 
Кривопаланчани запозна- та бразда със Сърбия извън 

ха домакините си с решение- официалните преходи, сочи
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^ Кметът д-р Веселин Величков
открива детският отдел в библиотеката 1А Iпва и безименна, за да получи най-после се- йй 

гашното име на писателя от нашите край- У 1- 
ща (от с. Пъртопопинци), оставил следа в 
литературата на Югославия, Босна и Хер- V ;.М
цеговина и Сърбия - Детко Петров.

-------------------------------- 1*18$ Бааооо.
В настоящия момент библиотеката като

та на 
в камъ-

У-:*отделно ведомство се намира в сграда 
някогашното основно училище : 
ка", добре оборудена преди всичко с голям 
брой книги и на сръбски, и на български и
с ентусиазирани и квалифицирани заети. Миле Милковски, Владимир Захариев, Араги Трайчевски,
В състава на Народната библиотека "Детко Игор Николовски и Александър у\лександров 
Петров" се намира и музейната сбирка, а
от 28 януари отделна част е предназначена ТО на Правителството на Ре- Трайчевски 
за детско отделение, което със символично публика Македония за склю- Имайки предвид, че тези 
отваряне на вратата откри кметът на Ди- чване на бидатерален дого- хора постоянно имат нужда 
митровград д-р Веселин Вел ичков. вор между двете съседни дър- да отиват от другата страна

По повод великия юбилеи на библиоте- жави, с който ще се посочат на гранцата, за да обработват 
о януари в градската галерия бе условията и начините за пре- имотите си или да посещават

та настървено по шопски. Знаейки, че чита- открита изложба на наи-старите екземпля- минаване на границата до от- роднини и близки в оолните 
лище не става без библиотека, те през след- ри книги, ръкописи, както и на нови книги, криването на официален гра- си села ние се обърнахме 
ващата година формират актьорско дру- издадени от самата библиотека. Тогава на ничен преход. На срещата бе към правителството да изна- 
жество седна единствена цел: да играе спек- най-верните читатели бяха дадени награди, договорено общинското ръ- мери временно решение до 
такли и от събраните пари да купуват книги На тържеството на 28 януари в залата на ководство да запознае прави- откриването на официален 
за бъдещата библиотека. За десет години Центъра за култура признания и грамоти телството на Сърбия с реше- граничен преход кран село 
събраните книги са толкова, че предписа- бяха връчени на приятели и донори на биб- нието на Македонското пра- Голеш, каза той Н 
ния ценз бил изпълнен. И така през 1898 г. лиотеката. Представител на Агенцията за вителство и да поиска от съ- И двете делегации изрази- 
един театър формира библиотека. Дали съ- българи в чужбина Никола Даскалов на ве- ответните министерства в ха готовност и занапред да 
ществуват още такива примери, незнам, но домството връчи почетен медал "Паисий Сърбия да предприемат не- предприемат мерки за раз-
вероятно са много малко."__________ Хилендарски". На отбелязването на юби- обходими мерки за сключва- витие на инфраструктурата

лея присъстваха бройни гости от България нето на еДин такъв договор. граничния пояс, с което да се 
и Сърбия, сред които генералният консул Представители на прави- ускори откриването на пре- 

Мястото, на което се намира градчето, е на България в Ниш Георги Юруков и коису- телствата на двете държави хода. Във връзка с това кме- 
причината библиотеката да дели съдбата лът на Сърбия в София Лиляна Танасиевич, още през 2005 година са дого- тът Захариев подчерта, че 
му. Балкански войни, преместване на грани- както и представители на много библиоте- В0РИЛИ за откриването на през изтеклите две години 
цата ту на запад, ту на изток. Няколко пъти ки, с които димитровградското ведомство гРаничеи преход на Голеш, общината е сложила нова ас- 
се преселва и библиотеката - в Драгоман, в сътрудничи. В програмата по повод юбилея °0аче Д° Днес този договор не фалтова настилка на пътя до 
София а книжният фонд не остава незасег- се представиха нашенките - ученичката от ® реализиран. Захариев из- Рибарци и на 6 км от регио- 
нат и от политическия и идеологически музикално училище в София Надежда „.„"‘V’0 въпРеки инициати- налния път към Караманица. 
“ „ н който страдат стотици томове. Биб- Цветкова, която свири на цигулка, и опер- ,,,:0 ° 0р ска стРана, До През 2008 г. е запланувано да
огь ' тя няколко пъти сменява името си, ната певица Александра Милкова. Д е е проведена нито една продължи асфалтирането на
“.Бежанско —

йИа \ * |1.|

Надежда Цветкова и Александра Милкова
ката на

|Още малко за съдбовните дни

„Христо Смирненски ПЛР-
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ЕС отваря вратите за Сърбия „Приехме много интересен текст, който отваря 0у прбСКОН<ф>брвНЦИЯ 
вратите на ЕС за Сърбия", каза словенският външен пПРЯИАеНТа НО БЪЛГСЮИЯ
министър Димитрий Рупел, чиято страна председа- гтС* Пр©оИДС-------- р ------ -------Ь:----
телства ЕС. „ На 7 февруари бихме искали да подпи
шем временно политическо споразумение за сът
рудничество", съдържащо „рамка, която ще ни поз
воли да отбележим напредък по отношение на поли
тическия диалог, свободната търговия, либерализи
рането на визовия режим и сътрудничеството в об
ластта на образованието", каза Рупел на заключител-

Е.роп.йс,™ сгр,„и предложиха „а Сърби, д,
подпише на февруари споразумение, отнасящо се ЕС отправи това предложение към Белград, след 
основно д търг вията и облекчаването на визовия като Холандия запази ветото си за подписване на Залата в Националния дворец на култу- 
режим заради противопоставянето на Холандия на споразумение за стабилизиране и асоцииране между рата в София на 27 януари се оказа тясна да 
подписването на споразумение за приближаване ЕС и Сърбия, което е смятано за първи етап към пъл- Събере“всички граждании журналисти, ко- 
между и съроия. ноправно членство в блока. ито искаха да зададат въпроси на президен-

Временно споразумение 

3а сътрудничество амооооию
У

та Георги Първанов по време на уникалната 
пресконференция относно отчета за първа
та година от втория му мандат.

Над 400 въпроса са били получени по те
лефона само по време на излъчвания на жи
во разговор (по държавната телевизия) и 
над 370 - в интернет страницата „Попитай 
президента", обобщиха организаторите. 
Сред въпросите имаше най-различни. Бли-

3 ^°)иът°5 а^ггпа дъщ'те гто в е стът* Дра- / президента“ В° залата и^Г

ГИН. ^ ^ ^ ^ •• ве на инициативния комитет, който издиг-

РВ местните медии той оповести^ че наскоро би ШМШ ЙяШйШ Щ От името на вестник,,Братство попитах
да бъде приет за управление с от ме^

природните ресурси. Няма да позволим изгражда- „ гг ни, че със сръбския му колега Борис Тадич
не на разни икономически и туристически ооекти в Министърът Сашс Драгин в компания със Зоран Петров ^ се опита/и напр'вят нов прочит на ис-
районите на Сърбия, включително и на Стара пла- (вдясно), кмета на Димитровградска община д-р Веселин Ве- ята_ Предстои подписване на споразу-
нина, които могат да навредят на тези ресурси . личков и началника на Пиротски окръг I оран Стаменович мение за облекчаване на визовия режим,

Драгин заяви, че министерството е отделило (вляво) което ще даде възможност на живеещите в
средства за залесяване на районите, които минала- периметър до 50 километра от границата да
та година са били поразени от пожари. 1ои оцени граничи с България, която е членка на ЕС. влизат в България само с лични карти,
твърде положително факта, че в Димитровградска об- Министърът бе придружаван от нахалника на Пи- Освен това Георги Първанов не пропусна 
щина още от началото на 90-те години на миналия век ротски окръг Горан Стаменович и лидера на ОО на възможността да каже и няколко обнадеж- 
съществува пункт за пречистване на отпадъчни води Демократичната партия в Димитровград и народен даващИ думи за бъдещия ГКПП Банкя - Пе- 
и добави, че общината има големи шансове да полу- деПуТат Зоран Петров. тачинци.

средства за реализиране на проекти не само от об
ластта на екологичното развитие, имайки предвид, че

Министър Саша Драгин в Димитровград:

Ще очистим Сърбия от дивите 

сметища и боклука

както

■

в.Д.чи Т. Петров

Нишки ученици присъствоха но Фестивал но москоролнитв игри в Перник
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твото мМеж1у нишкота Общи- цветоТебожехба^наблю- прад^еца” надул^рата
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училище ^тефшРнеманя" ^00 000 еврО^ Ал^сабдра'

миналия петък и ^>6 от а при Пд вр<ше ;/д приема, който Цройович каза, че децата и
стваха на 17-ия М ду кметицата на гр. Перник Ро- Преподавателите им, които

роден фестивал на маскарад- сица Янакиева заедно със р придружаваха в Перник,
ните игри „Сурва в този сътруд,шците си устрои за наРпълН'0 въодушевени от
оългарски град. председателя на Община оше попече зацали

Децата от Ниш видяха Пантелей Братислав Благов- видя! ,Щ Р А
по-голяматачастоттрадици- инч и началника за образова- това, че за пръв път присъс-
онния биенален пернишки ние, култура и спорт Драган тватиа един такъв фастивал.
фестивал, в който тази годи- Томанович, бе казано, че от „Ние видяхме какво всич- 
на участваха нал =5000 сурва- общите принципи сътрудни- ко е направено за фестивала,

н чеството трябва да мине в колко много труд и обич са
фолклорпиРи карГални сферата на бизнес контак- вложили участниците за да
групи от много български Домакините предложиха на се представят пред публика- иие...Поради всичко това из- йович.
градове и села, както и от 12 двоите гости съвместен про- та' Разбрахме, че тъкмо това е ра3ихме желание след две го- Учениците от Община На
страни, между които от И га- ект от областта на култу- необходимо, за да бъдеш сур- дини и ние да участваме във нтелей се срещнаха и с връс-
лия, Индия, Русия, Китай, рата на стойност половин вакар и кукер, понеже те са- фестивала. Но преди това тниците си от училището в
Северна Ирландия, Сърбия, милион евро, който би тряб- ми се организират и сами очакваме скъпите приятели пернишкото село Ярджилов-
Македония и Словения. вало да реализират общини- правят чудесните костюми, от Перник да бъдат наши гос- ци, което неотдавна посетиха

На централния площад де- те Перник и Пантелей с пар- без чужда намеса или под- ти в Ниш па 7 април, когато и група жители па с. Горни
филето и програмата на тньори от Северна Ирландия крепа, че традицията се пре- честваме Деня па училище- Матеевац.
участниците, празника на “Полша. дава от поколение на поколе- то", заяви директорката Про- М. Тодоров
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Сурдулица отбеляза 130 години от освобождението си 
от турското владичествоЗапочна записването 

на безплатни акции Признания на заслужили 

радетели и фирми
В понеделник пъп всичките 1319 пощи в Сърбия започна за

писването за безплатни акции па обществените предприятия - 
НИС, „Електропривреда Сърбие", „Ят еруейз", „Телеком", „Га
леника" н „Аеродром "Никола Тесла",

Както сьобщп Агенцията за приватизация гражданите, кои то 
досега не са получули други акции, трябва да се запишат лично, 
като за това им е необходима само лична карта и банкова карта, 
на която имат сметка. При случай да не при тежават такава карта, 
пощата ще им отвори сметка сьщо безплатно. Записването ще 
продължи до 31 юли 2008 година.

Предполага се, че право па безплатни акции в страната имат 
около 4 милиона граждани. Те ще получат акции с еднаква стой
ност, като общо всички акции се преценяват на около 4 милиарда 
евро, което означава, че всеки гражданин ще получи акции па 
стойност от 1000 евро.

С тържествено събрание па Общинската па полезните изкопаеми, карате клубът Тан- 
скупщина в Сурдулица беше отбелязан 30 яну- ден" - за спортни резултати, и местният журна- 
ари, датата, па която през 1878 година, този лист Драган Милишевич. 
край беше освободен от турското владичество. „Барелефи па освобождението" бяха връче- 

В поздравителното си слово кметът Стапис- ни на ОУ във Власина округлица и на Футбол- 
дав Момчилович посочи, че днес Сурдулица е пия отбор „Радпик", а с „Януарски грамоти" 
модерно градче със сравнително добра ипдус- бяха отличени м-р Никола Аврамов - за дълго- 
трия и с изключително големи туристически годишен принос за развитието на образование- 
потенциали, особено след обнародването на то и преподавателят Бранислав Михайлович за 
мастерплапа за разви тието па спортпо-турис- постигнатите резултати в просветното дело и в 
гическия комплекс па Власина, който трябва да публицистиката, а за заслуги в здравното дело-

докторите Босилка Паприч и Джордже Стан- 
кович.

Кметът Момчилович връчи и „Светосавски 
барелефи" на Народната библиотека „Радое 
Доманович" и на режисьора Игор Тасич, до- 
като със „Светосавски грамоти" бяха отличе
ни ггроф. д-р Зоран Попович, декан на Факул
тета по театрално изкуство, и доц. д-р Мария 
Николич, преподавателка в Технологичес
ко-металургичния факултет в столицата.

На тържественото събрание по случай ве
ликия юбилей със „Светосавска награда" от 
по 10 000 динара бяха наградени 36 ученици в 
основните и средните училища в общината за 
резултатите, отчетени на републиканските 
съревнования по различни учебни дисципли-
__ ________ 1града бе връчена и на Кристина
Спасова от ОУ „Иво Дола Рибар" в Кл 
спечелила първо място сред връстниците си в 
Сърбия на миналогодишните състезания по 

математика.

За втория тур на президентските избори

Пет секции 

за сънародниците ни 

в Сурдулишко
И за втория тур на президентските избори в Сурдулишка общи- 
ще бърдат открити 44 избирателни секции, на които ще могат да 

гласуват 18 183 избиратели, колкото са вписани в избирателните 
списъци.

Покрай Мачкатица - мината, Ново село и Бациевце и село Топли 
дол си запази мястото на избирателна секция, въпреки че там броят 
на гласоподавателите е по-малък от минималната законова норма 
от сто избиратели. Причината е разбираема, тъй като става дума за
отдалечени от другите населени места планински села. привлече инвестиции от пад 350 млн. евро.

Освен в Топли дол нашите сънародници в тази община ще гласу- По традиция и този път бяха връчени оо- _ ^
ват в още четири избирателни секции - Божица, където са вписани щинските януарски и светосавски признания - 1[окРаи представителите на ооществения и
251 гласоподавател, Клисура с 247, Драинци - 122, включително и барелефи на освобождението и грамоти. културния живот в оощината и окръга, на тьр-
жителитенаГрознатовци и Стрезимировци както и в Кострошевци С общинското признание „30 януари" бяха жеството присъстваха и представители на съ- 
-125, в които влизат и гласоподавателите от Паля и Сухи дол. удостоени българската община Радомир - за ус- седните български общини Трън и Радомир.

Д.М. петно добросъседско сътрудничество, фирма- Д. Мирчев
та „Дънди - благородни метали" - за проучване

на

ни. Такава на
исура,

От ДСБЮ до ДСБ, ДПБ и ПБС: Какъв край ще има драмата на българите в Сърбия?

с© Интернационализация на въпроса
за положението на българското малцинство

След оставките на председателя и два члена на Главния съвет, седалището на ДСБЮ беше преместено от Ниш в Боси
леград. Логично и рационално решение: там съюзът имаше най-числената и най-активна организация, а българското 
национално съзнание на населението беше по-запазено, отколкото в Царибродско, където асимилаторската 
беше направила катастрофа. г

Освен това, още от времето на СФРЮ сръбската И докато реки от автомобили се вливаха в Бъл- на българите в Сърбия. След упорито настояване 
българофооия беше наи-силна в югоизточната гария, където десетки хиляди сърби откриваха на ръководството на ДСБЮ държавните ръково- 
част на Сърбия, в която има наи-много преселни- добротата на българите и си купуваха гориво, хра- дители на България сериозно започнаха да поста- 
ци от нашите краища. Тя беше раздухвана от ко- ни и много други стоки, сръбският режим прояви вят въпроса за проблемите на българите в Запад- 
мунистическата пропаганда с изтърканата при- нахалство и към българската държава, и към бъл- ннте покрайнини, когато се срещаха с представи- 
казка за „българските престъпления в миналото, гарското малцинство. Невероятно, но факт: ре- телите на Сърбия и СРЮ Р представи
за „териториалните претенции до Бугар-Морава" жимни „историци" и други „учени" се опитаха да Чудесни срещи с културата на своя народ 
и пр. Когато към това „наследство се прибави измислят сръбско малцинство в България!? Опи- Идеята за отваряне на български културни цен- 
сръбският национализъм, които се развихри след тьт не мина, обаче остана посланието „щом няма трове в нашите общини бешедискутиина в ръко- 
избухването на въоръжени конфликти в Хърватия сръбско малцинство в България, няма да има и водството на ДСБЮ пет годипипрадинейнатаре- 
и Босна, става ясно, че тогава във вътрешността на българско малцинство в Сърбия"!? През 1993 г. алнзация. Тъй като тогава'първи приоршет беше 
Съроия нямаше условия за нормална политичес- сръбското правителство се опита да затвори изда- борбата за оцеляване на ст"оза тя беше отложена 
ка дейност на ДСБЮ. телство „Братство , като прекрати за повече от по- за по-подходящ момент който настъпи през 1997

Благородна роля на някогашната страшна довин година печатането на изданията, защото г„ когато България отделГзн^чите^и Финансови 
граница. В решението за преместване на седали- „държавата няма пари заради санкциите" В Ца- средства Р отдели значителни финансови
щето от Ниш в Босилеград беше залегнала и пре- рифод беше отворена радиотелевизионна стан- Отварянето на КИЦ-овете в Цариброд и Боси- 
ценката, че режимът на Милошевич има нужда от ция, а в Босилеград радиостанция - медии, които леград беше голяма крачкГ^м установяването на 
„източна стабилност. А след като ООН наложи почти цялата си програма излъчваха на сръбски япвш.т р ™ установяването на
санкции на СРЮ, преходите на сръбско-българ- език. Използвайки бомбардировките на НАТО ка- държавата ^ка. Шт^
ската граница станаха спасителни порти за хората то оправдание, режимът прекрати по „технически риод на чудесни срещи ш българите от Босилег- 
от източната и централната част на Сърбия. Бълга- причини" излъчването на тв-журнала на българ- ралско и ТЬгтА™ .„.Д оългаРите °т Ьосилег 
рия-и като добър съсед, и заради българите от За- ски език. С цялата си жестокост продължи ре- народ от която1яха от™>ГатаТа КуЛ1ур3 на СВ°Я 
падните покрайнини, лабаво прилагаше между- жимната хайка против ДСБЮ... ^ летия' ктлтт лПОбШ откъснати над седем десети-
народното ембарго, за да помогне на закъсалия Щом не можем да се разберем „вкъщи" ще роля- те бяха сомитт™™ «Щб 6ДНа благ°РОА‘и 
сръбски народ. Тогава от много сърби често чувах- се разбираме в Женева Демократичният съюз топваше от нашите краища^стрТха от^бщумнето 
ме: „Бутари су нас веома приятно изненадили. То- на българите остро осъди нахалствата на режима с България краища страха от общуването
лико су любазни и приятельски настройени пре- и направи стъпки, за да ги обезсили. Иван Григо- Всичко това беше удар за Шригилната власт и 
ма нама, толико желе да нам помогну, да ие то чу- ров и Йденка Тодорова заминаха за Женева, където тя реагира по типичния за нея начин с медиен
Д°-'" ч В Комисията на ООН по правата на човека аргу- лай, удбаджийско преследване и заплахи за^ак-

Невероятно нахалство на режима. За перио- ментирано представиха действителното положе- риване на КИЦ-оветГслед като тези зап гахн ос- 
да от средата на 1992 до 2000 г. по-конкретно могат ние на българското малцинство в Сърбия. За пър- танаха само „стреляме с празна пушака" послуш- 
да говорят председателите на ГС на ДСБЮ през те- ви път в историята се случи представители на мал- ниците на режима се захванаха сТал^лнича^а 
зи години Иван Григоров от Босилеград и д-р цинството директно да поискат защита от между- инициативна забранявате наДСБЮ^
Марко Шукарев от Цариброд. Затова тук ще спо- народната общност и за първи път тя чу техния Историята помни ли по-те^к случай?' 
мена само няколко важни събития и обстоятел- глас - с официална резолюция режимът на Мило- жькелуши..

шевич беше предупреден да не нарушава правата

политика

Кирил Георгиев
ства.
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Президентът' Сергей Стани шев Авария със самолета на българския президент

Национална позиция 

по отношение на 

Западните Балкани
До Азорските острови и назад

Заради технически причи
ни самолетът на президента 
Георги Първанов, който пъту
ва за официално посещение в 

Правителството ще продължи разговорите и консултаци- Мексико, се върна на летище 
ите с всички институции и политически сили за формиране Ла^ес На АзоРските острови.
на национална позиция и дългосрочно поведение по отно- пре^п^теТнХкТ^еиз- 
шение на ситуацията на Западните Балкани като пяло Това пРетъРпял техническа иеиз
каза министър-председателят Сергей Станишев след заседа- ТР след излитането3 от Азор- 
нието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, ския архипелаг, където е доза- 
посветено на ситуацията в Косово, предаде БТА. Минис- редил гориво за прелитането 
тър-председателят посочи, че информацията ежедневно се над Атлантическия океан. Вер- 
актуализира, не само от външно министерство и МВР, но и сиите, които се тиражират, са 
от министерствата на икономиката и на транспорта, защото, от попадане на птици в само- 
по думите му, трябва да се отчитат всички аспекти на разви- лета ВЪБ въздуха до неизправ- 
тието на ситуацията и как това ще повлияе на България. Взе- ност на колесник. Повече от 
ти са решения институциите да актуализират своите 
зи и да представят мерки за преодоляването на възможни ския дъРжавен глава е кръжал 
негативни последици за България, посочи премиерът. Тряб- над АзоРските острови, за да 
ва да се анализират и отчетат всички възможни последици “3Разходва горивото на борда 
за страната и това да се представи пред Министерския съвет.

три часа самолетът на българ-анали-
Ген. Никола Колев, началник на кабинета на президен
та:
- След презареждане на самолета на държавния глава при из
литането не се прибра носовата стоика, заради което се на
ложи да изразходваме горивото във въздуха и да кацнем от
ново, за да се опита екипажът да отстрани проблемът, но 
това не можа да бъде направено. Това каза в предаването
“Здравей, България” по Нова телевизия ген. Никола Колев, на
чалник на кабинета на президента на Република България.
- Все още не се знае каква е причината за възникналия проб
лем със самолета на президента и тук няма достатъчно ус
ловия да се направи такава проверка, уточни генералът.

Агенциите уточняват, че 
приземяването било извърше
но „много професионално и 
без никакви последствия илиСтефан Данаилов откри Европейската 

година на междукултурния Аиалог-2008 опасност за живота на държав
ния глава". Първанов лично се 
заел да успокоява пътниците 
на борда, като дори се шегу
вал, че „сега поне журналисти
те ще имат интересна тема за 
писане".

Самолетът на българския
Министърът на културата тност в мултиетническото об- президент Георги Първанов се 

Стефан Данаилов откри днес щество, на стремежа към интер- е приземил аварийно на Азор- 
Европейската година на между- „ Л1ЛОЛЛТ. ските власти на път за Мекси-
пшшомшг чеан°аГ 18 лТкемтои ^посредствено ангажирани к°- Българската делегация е 
ПР„^П0~НИ/ че на 18 декември „ Г1ПП„ИИТ„ пп ...„ ГД„„„ взела решение да не продължи
и Съве^°ГаЙ Е™аРобяви^ л° Ц-сгницС, но се предвиж- пътя си и да се върне обратно в
2008 г за Европейска голина на да и бъдещо развиване на дей- София, съобщава мексикан- /ш» г. за ьвропенска година на носг те по нег0 с което обшият ският вестник „Ел Универсал . 
междукултурния диалог. Целта 1- . ' г
е да се популяризира междукул- им бРои надхвърли 1000. Ло- 
ттания „налог като спелстъп за гото на проекта е изработено от 
полобояванена съжителството и художника Кирил Гогов. Първо- БЪЛГОРИЯ УНОСТВО НО МеЖДуНОрОДНО ИЗЛОЖвНИв В ЛОНДОН
взаимното разбирателство, да се то събитие от „Къщата ще бъде ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
подчертае приносът на различ
ните нации към 
гообразие на
национален проект в рамките на 
инициативата се нарича „Къща" 
като символ на обединение, тра
диции и национални ценности, 
каза заместник-министърът на 
културата Явор Милушев. Про
ектът е одобрен от Европейската никационни събития, 
комисия на 14 януари и включва Всяка от 27-те стрг

Българската „Къща“ 

е символ на толерантност
Инцидентът е станал в гото да обсъдят двустранното 

23.19 часа във вторник, като сътрудничество, 
повредата е причина да бъде 
отменено посещението на са част от Португалия, се на- 
Първанов в Мексико. В стра- мират на около 1 500 км за- 
иата той трябваше да се падно от Лисабон, 
срещне с мексиканския си ко
лега Фелипе Калдерон, с ко-

Азорските острови, които

концерт за празнуване на кул
турните различия, който ще се 
състои в края на март. Сред дру
гите прояви по проекта са фото
изложба на Иво Хаджимишев, Държавната агенция по площ от 24 кв.м и е разполо- ТЬогпаз Соок, Му Тгауе1, Соз- 
наречена „България - страна на туризъм (ДАТ) организира жен в близост до централния гпоз, Рпз! СЬо1се, Т1Л-1Ж, 
мир и етническа толерантност", представянето на България с вход на изложението са пред- 1п§Ьашз, Ва1ката Тгауе1, Ке- 
международно състезание по тъ- рекламен щанд на междуна- ставени материали на Дър- ееп! НоНбауз, КаптЬюгз НоИ- кане на килими, различни кому- г г г а ;

Великобритания е целеви пазаркултури
ЕС. Българският

ото мно-

родната туристическа борса жавната агенция по туризъм бауз, Абуепбдгез АЪгоаб, Ех- 
Оезбпабопз от 31 януари до 3 и британската компания обиз, Ехрюге и др.). През 

комисия на 14 януари и включва Всяка от 27-те страни-членки февруари 2008 г. в изложбен „Балкан Холидейз" ООД. 
различни прояви, с които ще бъ- на ЕС е предложила за свои пое- центЪр Еаг]з Соиг1, Лондон, 
де отбелязана у нас европейската паници в европейската инициа- ‘ '
инициатива, посочи министър тива изявени личности. Номи- 
Данаилов. Той очерта „Къщата" 
като едно символично духовно 
пространство, в което мирно и балканска, 
толерантно от векове живеят нов, Меглена Кунева 
българи, гърци, турци, роми, ев- Костадинова, 
рей, арменци. Затова българска
та „Къща" е символ на толеран-

2006 г. 420 138 британски ту- 
Великобритания е целеви ристи са посетили България 

Това съобщиха от пресцемтъ- пазар за България със значи- (+12.19% ръст спрямо 2005 г.), 
нир°ани за'посланици'на БъТг'а- Ра "а4АТ- л ™е„ потенциал и потреби- а за периода януари - сеп-
рия са Райна Кабаиванска, Валя Оезбпабопз - Лондон е тедско търсене на разиообра- тември 2007 г. британците 

проф. Богдан Богда- иай-големият туристически зей туристически продукт, посетили страната са били 
>а Кунева и Стефка панаир за масова публика на Над тридесет туроператора 404 586 (+6.55% ръст спрямо 

британския пазар. На бъл- предлагат България в катало- същия период през 2006 г.). 
гарския щанд, който е ма зиге си (Ва1кап НоПбауз,

Е

личествата трябва да покрият 
нуждите на общо тринайсет гра
нично-пропускателни пункта в 
България, които са външна гра
ница па Европейския.

В близко бъдеще хората, кои
то преминават през ГКПП няма 

Българското министерство па да им се налага да обикалят ги- 
държавната администрация и шетата, а плащанията ще стават 
административната реформа накрая и наведнъж, 
обяви обществена поръчка за пе- Идеята на цялата система е да 
риодични доставки на С1513 па- се упражнява граничен контрол 
мети, съобщиха от ведомството. ВЪРХУ трафика на хора и превоз- 
Доставката на външни памети е ни сРеДства, както и да се гаран- 
свързана с пускането в редовна ™Ра събирането па държавните 
експлоатация на локалната им- такси- пътни такси и санитарен 
формационна система за плаща- к°нтрол, сега плащани на раз- 
не чрез един фиш. Нейното из
граждане започна пилотно на 
граничния пункт Лесово през знедрепа системата "единен 
2005 година. фиш", е Лесово (па границата с

Предмет на обществената по- Турция). Там още първия месец 
ръчка са четири вида П5В памет след въвеждането на системата, 
и удължители за 113В порт, а приходите са нараснали 6 пъти. 
обемът й включва 3 хиляди броя 
флашове. По информация от 
споменатото министерство ко-

ложепата методология пе отчита пари
те, внесени в брой през границите на 
България, напомнят специалисгите.

Това прави българската икономика 
особено зависима от емигрантските па
ри, които са се превърнали и във важен 
двигател на растежа й. Бих казал - позна
та "картина" и от пашите "гастарбайте- 
ри". С тези пари обикновено се финанси
ра потреблението в България, както и 
имотният пазар - двата основни стълба, 
на които се опира развитието на иконо
миката в последните години, смятат ек
спертите.

Пак според данните на Световната 
банка, България се нарежда и сред стра
ните с особено голям дял, работещи в 
чужбина от общото население. П рез 2005

От постоянно наетите в чужбина до края г-те са били близ° 1 МЛН- или 12Д % от 
на м.г. възлизат на 3.836 млрд. лв„ или 7% обЩ°то население, като авторите на док- 
ОТпрогнозния брутен вътрешен продукт. дада посочват, че актуализираната ста- 
С това паричните трансфери за единай- ™стика за последните две години веро- 
сетте месеца надхвърлиха притока за ця- ятио покаже и значително нараства
лата 2006 година, когато изпратените в не на броя им, особено след влизането на 
България пари бяха общо3.61Й млрд. лв„ България в Европейския съюз. 
или 7,4 % от вътре (лния продукт. Реално 
притокът е много по-голям, защото при-

Плащането 

на ГКПП - на
“Емигрантските” 

пари - двигател 

за България едно място
Според световната банка т.нар. емиг

рантски преводи към България през 2007 
г. възлизат на 1.854 млрд. долара. 
Информацията е от годишния доклад на 
институцията за паричните преводи и 
миграцията, който се очаква да бъде раз
пространен официално през февруари.

Данните на Българската народна банка 
потвърждават прогнозата за парите на 
българите, работещи в чужбина. Според 
тях преводите от сезонните работници и лични места.

Първият пункт, в който вече е

Т. ПетровТ. Петров
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За_втория тур от президентските избори В организация на Държавната агенция за българите в чужбина

В(нчко е подготвено
Общинското работно тяло, мислав Николич. Н сЗ <—У

Началникът на общинско-

М
А гт\ У г0 :

задължено за организиране-
тона президентските избори то управление Станиша Зи- 
в Босилеградска община, новиев, който координира 
привърши подготовките за работата на общинското ра- 
провеждането на втория тур ботно тяло, изтъква, че до на- „ 
на 3 февруари. На всички чадото на изборите партиите « 
пълнолетни граждани в об- имат възможност да извър- ската пиеса 
щината тези дни са предоста- шат промяна на своите чле- ден". Покрай малчуганите на преду- 
вени писмени призовки за нове в постоянния и в разши- чилищна възраст, представлението 
гласуване, а подсигурени са и рения състав па избирател- следиха и учениците от първи клас в 
необходимите технически съ- ните комисии. основното училище. След края на пи

есата па сцената се появи и Дядо Ко
леда, който, след като разказа редица 
интересни приказки и гатанки, па 

2 в Райчиловци и 25 в селата, радска община правото да присъстващите дечица раздаде кпиж- 
в чиито избирателни списъ- гласуват ще имат 8659 гласо- ки и сладкиши.
ци са регистрирани по над подаватели. Всички пълно- ; —Е

летни граждани в общината,
Покрай шестте члена на които не са включени в изби- I

!1 |Благодарение на Държавната аген
ция за българите в чужбина в края на 
миналата седмица в детската градина 

Босилеград Кукленият театър 
Илкова театър" от София изнесе дет- 

"Едип забравен рожден

У *
/ УйУ ■ —

^ «V,

I
г.

I
тшоръжения за всичките 31 из

бирателни пункта - 4 в града, денските избори в Босилег-
И във втория тур от прсзи-

ш100 гласоподаватели. тумшпостоянния състав, които са рателните списъци, имат 
назначени според броя на де- право да подадат искове за 
путатите, конто партиите изменения в списъците в 
имат в парламента, във всич- Общинския съд в Босилеград 
ките 31 избирателни коми- най-късно 48 часа преди из- 
сии ще има и по двама пред- бирателния ден. 
ставители на кандидат - пре
зидентите Борис Тадич и То-

;••'■У
/ авриел Апостолов, Владимир 
Захариев и Никола Даскалов

; й /,
ШФчХи1* А/ уН! чрез организирането на съв

местни мероприятия. Дого
ворено е на 19 февруари тази 
година по повод годишнина
та от обесването на Васил Лев
ски на официално посещение 
в Босилеград да дойде делега
ция на Столична община, ко
ято ще поднесе цветя на па
метника на Апостола в Боси
леград, а в рамките на посе
щението ще бъде изнесена и 
културна програма.

Делегацията на Държавна
та агенция на българите в 
чужбина подари книги на ос
новното училище, на КИЦ и 
на Матицата на българите в 
Сърбия.

п ю,ПА.Р. -
& Ж -

(
?Босилеградчани и райчиловчани 

дължат 2,5 милиона динара за вода "Аушт
^Услуга” съди 

големите длъжници
1т;*

:-

Фирмите и домакинствата те5 години. „Досегашните ни 
в Босилеград и Райчиловци в усилия да направим догово- 
момента дължат на "Услуга" ри за плащане на периодич- 
над 2,5 милиона динара за во- ни вноски бяха безуспешни и 
да. Над 1,5 милиона са дълго- затова срещу някои от тях ве- 
вете на обществените фирми че заведохме съдебни дела. 
и на предприятията, които са Освен сметките те задължи- 
приватизирани през послед- телно ще трябва да платят и 
ните няколко години - АТП лихва", посочи Трайков, 
към 1 милион динара, "Нап
редък" - около 160 хиляди, абонати през последния ме- 
„Бор" - 40, чорапарата 35 хи- сец „Услуга" е сключила до- 
ляди динара и т.н. Над 70% от говори за изплащане на дъл- 
общо 1400 домакинства, кол- говете на вноски, докато сре- 
кото в момента са привърза- щу десетина домакинства те- 
ни на мрежата, редовно из- зи дни ще бъдат заведени съ- 
дължават сметките си за из- дебни дела. 
разходваната вода. Петдесе
тина домакинства обаче дъл- нередовното издължаване на 
жат от 10 до 30 хиляди дина- сметките до голяма степен

обременява работата на ко- 
По думите на Предраг муналното предприятие и 

Трайков, директор на „Услу- отправи апел към всички 
га", дълговете на обществе- длъжници навреме да си по- 
ните фирми, както и на при- гасят дълговете, 
ватизираните предприятия 
са натрупани през последни-

Сцеиа от детската пиеса “Едип забравен рожден ден" ПА.Р.

Ролите в пиесата изпълни
ха актрисите Маргарита Пет
рова и Наталия Лечева, а в ро
лята на Дядо Коледа се проя
ви Любомир Ралчев.

Преди детското театрално 
представление кметът Влади
мир Захариев прие делегаци
ята от ДАБЧ и от кметство Со
фия, начело с Никола Даска
лов, дирктор Дирекция бъл
гарски общности и информа
ционна дейности при ДАБЧ, 
и Гавриел Апостолов, дирек
тор Дирекция логистика при 
кметство София. На срещата 
бяха разисквани възможнос
тите за по-тясно сътрудничес
тво между Столична община 
София и община Босилеград,

С една част от нередовните

Директорът подчерта, че

ра.

ПА.Р.
Дядо Коледа раздава подаръци

На конкурса за рисунки на УНАП

Радомир Антимон е сред наградените
Радомир Антимов, ученик в седми Днес във Враня Радомир ще присъс- сред които е и рисунката на Радомир, На конкурса който УНДП органи- 

клас в подведомственото основно тва на тържъството, на което УНДП са включени в календара на УНДП за зира за четвърта поредна година в сь- 
училище в Горна Лисина, е сред наг- ще връчи по едно колело на 12 награ- 2008 година. Целта на конкурса беше действие с Координационното тяло 
радените участници в конкурса за дени ученици, както и компютър на децата чрез рисунки да развиват и на правителството на Сърбия за об- 
рисунки, който за учениците от ос- победителя в конкурса Александър опазват позитивните стойности на щините Буяновац Прешево и Мед- 
новните училища в Пчински и Ябла- Димитриевич, ученик в първи клас в съвременното общество - съвместния веджа, участваха 1 653 ученици от 49 • 
нишки окръг организира УНДП в подведомственото училище в село живот на хората, добросъседските основни училища в Пчински и Ябла- 
памките на програмата за развитие и Стубал - Владичин Хан. отношения, взаимното уважаване и нишки окръг,
възстановяване на общините МИР 2. Всичките 13 наградени творби, преодоляване на различията и пр. к ПА-Р■
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в общинския бюджет за 2008 г. - 277 14П 400 динара На аукцион в Белград

Кому КОЛКО от
общинската хазна

Продадена част 

от имуществото 

на „Сточар66
Тези дни на аукцион в Белград бе продадена част от иму-

земеделска коо-ществото на фалиралата димитровградска 
перация „Сточар". Месарницата в главната димитровград
ска улица бе купена от фирмата Д.О.О. „Мустанг" от Пирот 

за социални помощи - от 3 за 1 851 500 динара, а сградата край двумостовието в града - 
е П0ХаРчи- 973 000 през миналата на 3 отфирмата „Агроинженеринг" от Димитровград за 1106250 

а тази за него са 952 000 за тази година. динара. Складовете в с. Желюша са продадени на фирмата
Намалени са и средствата „Метал профил" от Димитровград за 6 000 000 динара, упра- 

среД" за комуналната и пътна дей- вителната сграда - на Иван Янков за 1 446 400 динара. Овце- 
й „ ?Тва пРез 2008 г. ще получи ност от 85 100 000 на 77 500 фермата в Боровско поле купили Владица Тодорович от Пи-

тояшата голина^ Р С' Центърът за култура - 14 016 000 динара. роти Зоран Ристич от Белград за 7 413 199 динара.
400 динара (спрямо минало- За подпомагане на селско- Останалото имущество на „Сточар" ще бъде предложено 

фун цията председа- годишните 9 555 900 динара), то и дребното стопанство та- на някой следващ аукцион. 
тел на общината и за За Съюза на спортовете в зи година са предвидени 10 ~ 7

На аукцион бе продадена и управителната сграда на фа-

Бюджетът на община Ди- на. Средното образование 
митровград за 2008 година
възлиза на 277 140 400 дина- ло 6 230 100~ ............

668д400 са отделени 9038 000 динара. 
пт,«.отш, то.л™, л Значителнооюджетни средства. А кому 
колко ще се падне от "об- повече

400 000 динара, докато мина
лата година са били на поло- лиралата димитровградска търговска фирма „Търгокооп",

за която белградчанката Аница Славова отдели 1 350 000 ди-вината - 5 000 000.
Туристическата организа- нара. 

ция в Димитровград мина
лата година от общинската 
хазна е получила 1 780 000, а 
сега за нея ще бъдат отделе
ни 2 148 520 динара.

Незначително са увеличе-
средствата за Центъра за * За ремонт и оборудване досега са отделени 

социални грижи, който от ^
миналата година не е в съста
ва на центъра в Пирот. Той 
сега ще получи 3 539 000 дин.
(миналата година 3 360 000).

През 2007 г. за местното 
информиране са дадени 12 
945 000 динара, а сега са зап
ланувани 14 490 000 динара.

^ Средствата, предназначе-
Оощинтяшетвок.да оощината средствата са сь- ни за Здравния дом, са 5 430 
за 2008 година са запланува- щите - 8 802 000 динара. 000 динара 
™ °б.Х7 754 °°° ДИЖ Детската градина минала- Значително са намалени 
През 2007 г. те са оили 5 992 та година е получила общо финансите за разни дона- 
000 динара. 21903 000 от оощинската хаз- ЦИИ/ главно ^ кти

За раоотата на Оощинско- на, а тази година за ведом- (по-рано 10 532 000 динара, а 
то събрание миналата годи- ството са предвидени 28 027 сега само 2 955 440 динара) 
на са изразходвани 6 050 000, 840 динара. Очевидно най-много сред-
о ^"™дина са предадени Повечко пари от миналата ства са предвидени за работа 
8 290 200 динара. година ще получи и Народ- на месната самоуправа и

Оощинската управа тази ната оиблиотека - 5 167 000 дейностите които според 
Г^АИН?„12.е.М^е Да похаРчи Динара, която тази година закона за м'естно самоупрап. 
оощо 58 716 000, а предишна- отбелязва 110-годишен юби- ление са дадени на община
та е разполагала с 52 894 000 лей (миналата година са та: общинската управа дет-
динара. имали 4 053 000 дин.). ската и С0ЦИална защита, Димитровградското кои

Основното образование За разни сдружения, неп- куЛ1урата, СГЮрТа, Инфор- Лекционно Р 
(което не получава заплати равителствени и други орга- --- --- г 1 г
от общинската хазна, а от низации и институции са 
министерството) за разни предвидени 4 765 000,

Б.Д.

В „Интертекс"

Обучение на работници
ни

над един милион евро

За ремонтирането и обо-

д„,р, ™

== ”= Е==
нара, което е по-малко в С двадесетина хиляди ди- работници, след което оръжения, с което се цели да
сравнение с миналата годи- нара са намалени средствата ЗО^Работпгащте^е се^тщие1 п°вдигне производстве-

мат поетапно и ще се органи-

и съ-

Заплатите са пряко свърза- 
зират няколко тримесечни ни с изпълняването на нор- 
обучения. Всички, които ус- мите и размерът им е между 
пешно ги завършат, ще бъдат 10 и 20 хиляди динара. 1 

. . приети на работа. Обучения- г
■ Дали добрата организация, та ще се провеждат в групи 

или фактът, че някои вече са от по г5 кандидати, 
записали акции в бившите си 
фирми, или срокът за запис
ване, или нещо друго, бяха 
причина началото за вписва- 

: не на безплатни акции в Ди- 
митровградака община да 
минава без опашки и навали-

Без опашки за акции
Б.Д.

Възмездието за първо 

бебе в семейството 

18 000 динараци.
Както ни осведоми Радица 

Йосифова, шефка на пощата Еднократната парична помощ, която се дава за първо бебе 
в Димитровград, в понедел- "семейството, от началото па 2008 г. се отделя от бюджета па 
ник, първия ден за вписване Димитровградска община и е повишена на 18 хиляди дина- 
па акциите, са се явили 149 ра- второ бебе в семейството димитровградчани ще полу- 
лица, а във вторник 246 или чапат по 20 хиляди, а за трето и четвърто - по 30 хиляди дина- 

| общо 395 лица. Както и във Ра'
■ всички останали пощи, и тук Първото бебе па територията на общината, което се роди 
1 е определено отделно гише за през /шй г., получи 50 хиляди динара. г
1 тази че-1' За получаване па паричните възмездия за новородените

Служба замете™ гГ603 Ав ПОДаАОТ ИСК " об“'«»«атаА.Т.
Б.Д.
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В преуспяващия бабушнишки завод „Д-компани"

Годишен оборот от 2 милиона евро Няма грипна епидемия
В Пиротски окръг няма грипна епидемия, съобщи д-р 

Радмила Зец от Института за обществено здраве в Пирот. 
През последните дни в окръга са регистрирани 30-ина ду
ши със симптоми на грипно заболяване, което е малък 
брой, за да се обяви грипна епидемия.

Най-много заболели има сред трудоспособните хора. I

Собственикът па преуспяващата произ- изпежда предимно калъпи за гуми за извес- 
водствена фирма „Д- компани" в Бабушиица тния френски гигант „Мишлеи , както и раз- 
Дратан Чирич неотдавна внесе от чужбина лични инструменти за индустрията на авто- 
свърхкачествена роботизирана петоосна мобилните гуми. Годишният оборот на фир- 
фрезмашина, с която разчита да подобри ка- мага е около 2 милиона евро. 
чеството па продукцията си и увеличи про- Чирич няма недоумение дали трябва да се 
нзводствепосгга на труда. „Д-компани" про- влага в Бабушиица и добавя: „Ако никой ме

работи, тук няма да има и живот. Ако аз не _ _ _
вложа, никой отстрани няма да го направи." В Ч6ТИРИТ6 ОбЩИНИ В ПирОТСКИ ОКрЪГ 

В частния бизнес е от младежки дни. -
Най-папреде държал механическа работил- С С VМ Д □ А М ПРЧПЯППТН 1Л 
пица, след това купил машини за обработка I Пг1
на пласгмаси. Настоящата си фирма е осно
вал през 1990 година. Известно време е про
извеждал гумено-технически изделия за же
лезниците в тогавашна Югославия.

В „Д-компани" работят 100-ипа работни
ци, чиито средни заплати възлизат на около 
500 евро. Инженерите и работниците си Чи
рич изпраща на обучение в чужбина. Него
вото мото е: „Да се работи много, стабилно и 
почтено". Казпа, че през изминалите някол
ко години са го напуснали само 3-4 работни-

в.А

На територията на Пиротски окръг има около 15,5 хиляди 
безработни, сочат сведенията на филиала на Трудовата бор
са в Пирот от началото па настоящата година.

Директорът на филиала Бранимир Йованович оцени све
дението като обнадеждаващо, тъй като в сравнение с иачало- 

миналата година броят на безработните е намален с 
около 900 души. Б. Д.
то на

Панаир на книгите 

и графиката в Пирот
Б.Д.ци.

Ветеринарната станция в Пирот 

наскоро ще бъде приватизирана
На 12 февруари в Пирот ще бъде открит 9-ят Панаир на 

книгите и графиката. Ще се представят 17 издателства и гра
фически фирми. Мероприятието ще се проведе в Дома на 
войската. Б. Д.

През март или април питалът и е изцяло държавна
предстои приватизация на собственост, но все пак е на във ведомството са заинтере-
Ветеринарната станция в Пи- самоиздръжка. Той добавя, совани да купят фирмата си НО СвЛСКОСТОПОНСКИ ПрОИЗВОДИТбЛИ
рот, в рамките на която рабо- че за заетите в станцията не е като конзорциум на частни
ти и ветеринарната амбула- имало социална програма и лица. Те са общо 42-ма, девет СТИП6НДИИ 39 20 МА9ДИ ОТ С6Л0
тория в Димитровград. Ще че през първата година бъде- от които са ветеринарни ле-
бъдат предложени за про- щият собственик на мажори- кари. Група ученици и преподаватели от средното селскосто-
дажба 70 на сто от капитала тарната част от капитала ще Ветеринарната станция в панско училище „Йосиф Панчич" в Сурдулица, придруже
на фирмата, докато 30% от има право да уволни 10 на сто Пирот притежава управи- ни от десет селскостопански производители, които ползват
акциите ще се разделят на от работниците, докато през телна сграда, гаражи, амбу- услугите на Агро центъра, миналия уикенд присъстваха в

селскостопански Белград на петия пореден Светосавски събор на Фонда за до
пълнително образование на младите, които се занимават със

Както узнаваме, заетите Събор на Фонда за образование

работниците. _ следващите години ще може латория,
Директорът Миодраг Йо- да намалява броя на заетите аптеки и 20-ина коли. 

ванович казва, че станцията според собствените си пре- 
има специфичен статут, тъй ценки. Дейността на станци- тизираии 6

В Сърбия досега са прива- селско стопанство, 
ветеринарни Основната задача на фонда е да оказва финансова и друга 

като е регистрирана като ве- ята не може да се променя в станции. Мажоритарен соб- подкрепа на младите, учениците и многолюдните семей- 
домство на Министерството продължение на седем годи- ственик ма само една от тях е ства, които живеят на село. През следващата година фондът

човек от бранша. Б. Д. ще обнародва конкурс за стипендиране на двадесет млади
хора от село по време на допълнително образование.

Сурдулишкото селскостопанско училище и Агро центъ
рът от години имат добро сътрудничество с Фонда за школу
ване на млади фермери и са включени в програмите му.

За съвременното село и значението на селскостопанското 
производство на Светосавския събор говориха министърът 

стопанство Слободан Милосавлевич и председа
телката на фонда Борка Вучнч.

_ „„ _ По време на събора в хола на „Сава център"От 20 до 26 януари с редица излечима и може да се преодо- здраве в Пирот се проведе ложба на селскостопански изделия 
събития и активности бе отбе- лее, ако жените редовно отиват пресконференция, на която бе
лязана Европейската седмица на прегледи. Медицина днес казано, че всяка година от този --------
за предпазване от рак на маточ- разполага с мощен арсенал за вид рак в Пиротски окръг забо- 
ната шийка. Карциномът на профилактика на това заболя- ляват между 14 и 16 жени. Ко-

на селското стопанство и ка- ни.

Седмица за предпазване от рак на маточната шийка

Профилактиката най-добра 

защита за жените по селско

се състоя и из-
А М.

Фотооко
шийката на матката е второто ване - ваксини и съвременни ординаторът на регистъра за 
по честота раково заболяване тестове за ранна диагноза на бо- рак д-р Радмила зец сподели, Падна и деветият трофейче в рамките на Националната 

По повод Деня на борбата програма за 2008 година без-
ктични 
всички

жени в окръга от 25 до 69 годи-

сред жените между 20 и 25 то- дестта. 
дини в света, а в 99,7% от случа
ите го предизвиква човешкият срещу рак ма маточната шийка платците 
папилома вирус. Болестта е в Института за обществено прегледи ще о

Миналия уикенд ловците от Божица гръмнаха 
тегло от около 120 килограма. Убитият в района между Бо
жица и Топли дол дивеч е деветия ловен трофей на бо- 
жишките ловци през този сезон.

профила
юхванат

глиган с

ни.
Началникът на Института за 

здравна защита на жените д-р 
Златица Йованович

А-М.
между

другото изтъкна: „Крайната 
цел е да се разбере, че съвре
менната медицина може да се 
справи с това опасно заболява
не, ако пациентите отиват ре
довно на прегледи. Ние сме 
правили профилактични прег
леди в различни трудови орга
низации и мота да кажа, че зна
чително е намален броят на за
болелите жени."

М Според д-р Марко Шу1 
_ : който ое тост на Радио Ц

карев, 
Цариб

род, всяка година при две от хи
ляда прегледани жени в Ди
митровград се открива такова 
заболяване. Той изтъкна, че 
най-важното е жените редовно 
да посещават своя гинеколог.

П. В.
Радмила Зец и Златица ЙовановичЛекарките
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Кът зо селскостопанските производители Сказка за димитровградските пчелари

Агрокалендар за февруари
През този месец земеделците извършват бициди. Подготвят 

брануване на нивите, градинарите подготвят картофи
площите за сеитба и се грижат за растенията г '
в отопляемите оранжерии, докато овощари- Овощарство
те започват с резитоа на овощните дръвчета. Започва резитбата на овощните дръвчета На 26 януари в Димитров- гични методи през лятото и 
Растениевъдство (круша, ябълка, слива, череша, кайсия и град бе организирана сказка есенно третиране, напомни

п праскова). Добре е младите дръвчета да се на тема „Борба срещу вароа- професорът.
Р Р , ожност за работа в полето изрежат по-рано, защото не понасят късна тозата чрез прилагане на био- Поради факта, че химичес- 

се извършва орануване, с цел унищожаване резитба. Резитбата трябва да се извърши в технични й микробиологич- ките средства не са осъщес- 
на поникналите плевели и разбиване на бу- по-топлите дни, а по-големите рани се пок- ни методи". Сказката държа твили добри резултати, еле
ците, ооразувани при есенната оран, както и риват с овощарска замазка. специалистът по пчеларство циалистът препоръча и други
заравняване на площта, за да се запази влага- -малина д-р Мича Младенович от Фа- мерки за борба срещу вароа-
та в горния слой .^Нивите, засети с пшеница, Довършва се ремонтът на подпорните култета по селско стопанство тозата, сред които особено из- 
се подхранват с оързодействащи азотни то- конструкции и се попълват местата в новите в Белград и участник в светов- тъкна употребата на оксалова 
рове. Започва борбата срещу вредителите и насаждения. За да не се допусне изтегляне ния пчеларски конгрес „Апи- киселина. С 
плевелите с подходящи инсектициди и хер- младите растения се загръщат до 10 см над 
бициди. Февруари е месецът, през който въз- кореновата шийка. Довършва се резитбата в 
можно по-рано (когато машините могат да плододаващите насаждения и изсъхналите .'ЙУ1, 
влязат в нивите) тряова да започне сеитбата издънки се изгарят, за да се унищожат прези- 
на пролетния ечемик. г '

След като се стопят снеговете в полето, из
вършва се първата предсеитбена обработка и - ягода
се подготвят лехите, предназначени за тютю- За да не се допусне изтегляне на младите № 
невия разсад. Извършва се култивиране на ягодови растения, засадени през есента, поч- 
площите, определени за отглеждане на слън- вата около тях се притъпква. Ако условията

позволяват, започва попълване на празните 
места в насажденията.

Борба срещу 

вароатозатасе и площите за ранни

нея се третира в 
периоди, когато в 

Щ гнездото няма пило 
■ (особено през но

ември и декември). 
Пчеларите имахамувалите в тях причинители на някои болес- възможност и прак

тически да се запоз
наят с прилагането 
на оксалова кисели
на в пчелина на Ве- 

Величков.

ти.

селин 
Питите се третират 
с разтвор, който съ
държа 65 грама ок
салова 
500 грама захар и 
един литър вода.

Сказката, на коя-

чоглед.

Зеленчукопроизводство
Най-късно до средата на февруари се зася- ЛозарСТВО 

ват семената за производство на гъст разсад През този месец могат да се извършат 
пипер и домати в отопляеми оранжерии и сравнително малко агротехнически и расти- 
парници. Към края на месеца и при първа телно-защитни мерки в лозята. По време на 
възможност за работа в полето, местата, по-топлите дни лозарите могат да направят 
предназначени за отглеждане на краставици, обиколка на лозята, за да установят заразата 
зеле, лук, репички, моркови, пъпеши и дини от акарите, които нанасят сериозна вреда на
се култивират, брануват й заравняват. насажденията. Извършва се ремонт на под- Прилагане на Оксаловата киселина

В началото на месеца се засяват семената порната конструкция и се подготвят терени- рамките на проекта
на зелето в отопляеми съоръжения. Растени- те за младото лозе. Проверява се дали има мондия". Той подробно за- "Обучение на пчеларите за 
ята се пикират, когато образуват 3-4 листа, измръзнали пъпки. Измръзналите лозя се позна пчеларите с вароатоза- борба срещу вароатозата чрез 
След това те се развиват по-добре и осигуря- режат през по-късна пролет. След като отми- та (опасно паразитно заболя- биологични методи и употре- 
ват по-висок и по-ранен добив. нат силните студове може да започне резит- ване по пилото и възрастните ба на мравчена и оксалова ки-

През февруари е необходимо разсадът от бата на лозите. пчели) и с редица мерки, кои- селини . Организирана бе от
маруля да се проветрява редовно, за да се р то се прилагат за унищожава- Института по селско стопан-
поддържа умерена температура и влажност не на паразита (кърлежа) ствовПиротидимитровград-
в парника. Разсадът е готов за разсаждане, Извършват се прегледи на пчелните се- „Варроа йацобсони". Имайки ското пчеларско сдружение
когато има 4-6 добре оформени листа. мейства. Продължава се подхранването на предвид, че той засяга всички Това всъщност бе първата

Местата, предназначени за отглеждане на пчелите. Монтира се телта на рамките и до- пчели - майка, търтеи и ра- част от сказката, а както бе 
чесън, се култивират два пъти. Към края на вършва ремонтът на инвентара. ботнички, необходимо е да се оповестено, втората част ще
месеца започва засаждането на чесъна, както Подготвил: Действа пРез цялата година - бъде организирана през
и сеитбата на грах. Преди засаждането пло- Петър Виденов пРолетно третиране, изпол-
щите трябва да се третират с подходящи хер- зване на механично-биоло-

м
киселина,

то присъстваха 
50-ина димитров
градски пчелари, бе 
организирана в

юли.
П.В.

Топли дол - почти забравено село!
Топли дол е село в югоиз

точната част на Сурдулишка 
община с 12 квадратни кило
метра площ. Разположено е в 
котловината между възвише
нията Претвора, Било и Су- 
вовършац, а от центъра на 
общината е отдалечено око
ло 40 километра.

Топли дол е пръснато село 
от махленски тип. В махалите 
му Стамболие, Чипилова, 
Велкова, Груина, Цветанова, 
Карданова, Николчипа, До- 
ганова, Самарджиииа, Мута- 
аина, Даичина, Пешчова, Ни- 
кодимова, Мусина, Беркова, 
Отянова, Райкова и Лазаро
ва, някога са живели над 2000 
жители. Преданието говори, 
че първите му жители са би- 
ди бежанци от Македония. 
Основният
оили животновъдството 
меделието, а най-важният 
допълнителен приход си 
подсигурявали чрез дюлгер- 
ство, благодарение на което 
мнозина добри майсто
ри-строители са напуснали 
селото, като са си построили 
ктлци в по-големите градски 
среди в Сърбия. Днес в Топли 
Дол живеят едва 80 души, 
главно на преклонна възраст.

повното училище през 2004 че наскоро ще бъде ефроми- 
година, така че сега и то е пус- ран инициативен комитет на

цялостен ремонт на този Бо-то.
От регионалния път към жи храм.

Босилеград до центъра на се
лото се приегига по асфалто- е имало поща, библиотека, 
во шосе. Местните жители пито пък полицейска стан- 

1-д ■ започнаха неговото изграж- ция. Най-близките такива 
дане самоинициативно през учреждения се намират в се- 

! (. * Ду 1972 година, а в края на се- ло Божица, отдалечено над 
демдесетте години от мина- 10 километра. Прди няколко 
АИЯ век основе11 ремонт на години беше закрит и един- 
шосето направи фирмата ственият магазин с битови 
„Хидротехника", която пое- стоки, а пазарен ден бил във 
трои и Помпепо-акумулаци- вторник, когато идвали тър- 

| оиното езеро в Лисина. По говци да изкупват добитък и 
ч почин на местните жители, докарвали зарзавати от Лес- 
4 подпомошати от преселили- ковац, Враня и някога дори и 

те се във вътрешността на от Куманово.
Сигнали

шм В село Топли дол никога не■!:

•V»: < -

к л.
Ш.

страната топлодолци, шосе
то беше асфалтирано в мача- на мобилната

на операторите 
телефония се

Чистият въздух и водата са младежта тук си организира- годииа получават само на определе-
осиовиата причина за дълго- ла седейки и вечеринки. За Чепкттт Гп Гоппп “ ни места, както и телевизиоп- 
летието па топлодолчани. съжаление домът е отдавна ^ тй-гттитр „!( "ИТе' Освен двете програми
Най-старият жител е 91-го- запустял и е пред рухване,та- „ .ГП1„ й ‘К - Р‘ мове на сръбската телевизия, тук 
дишна га баба Ратка Василе- ка че е твърде опасно да му се „гутппет тп»,„п' точно е могат да се следят и няколко

доближават хора. На „якол- 3 “ Се бългаРски телевизионни ка-
В центъра на селото край ко крачки от него се намира .И™ПТ1ТППУ,,„ стаепов- нала, за които са необходими

Топлодолска река, която се училищната сграда която е че рухнала черква. ИмТсведе- Усилватели и ЗВУК°™ ЗДаггге- 
влива в Божишката, се иами- построена през 1956 година. ,т\.7 й ри.
ра Кооперативният дом, пое- На времето в нея са се учили пп ' -.о^ с Р монтирана За Топли дол можесвобод- 
троен между 1948 и 1953 го- и до 300 деца, а последните ПР,,г.,,т Гл А после^еи но да се каже, че е почти заб- 
дина. Той бил използван за двама възпитаници завър- ?пп4 Ра|!?п пРез равено село. Политическите
най-различни събирания, а шиха началния курс на ос- »р,|(,Т1 „ч™., ато оил под- мъже от общината се сещат

менен покрнвът. Узнаваме, за него само два-три ггьти

им поминък са 
и зе-

ва.
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Праз учебната 2008/2009 в Босилеград Основното училище „Свети Сава" в Божица 
отбеляза патронния си празникИве гимназиални и една

«тргошша вражда 0)0

И през следващата учебна Стоян Величков изтъкна, че Учениците и учителите в 
година в босилеградското училището разполага с необ- основното училище Свети 
срено училище освен две па- ходими кадри и учебни по- 3
ралелки гимназия общ тип магала за обучение на учеии- 
ще има и една електротехни- ците в гимназията и в специ- 
ческа с тригодишно образо- ализираната паралелка, коя-

Сава" в Божица отбелязаха в 
неделя патронния си праз
ник с подбрана културно-ли
тературна програма и рязане 
на обредния хляб по случай 
светеца, който в цяла Сърбия 
се отбелязва и като учили
щен празник. На тържество
то присъстваха и представи
тели па Общинската скупщи- 

жсс- 
1игп,

учители, сега 
пенсионери и родители.

Генерален спонсор на 
празненството бе известният 
сурдулишки бизнесмен Но- 
вица Тончев, по потекло от 
Божица, а домакин Стоичко 
Милиев.

Председателят на Общип- име„Св.Сава ,училищетосе провежда на сръоски.
ската скупщина в Сурдулица наричаше „25-и май". На Миналата година беше 
Драган Стеванович и коор- времето тук от първи до осми направен основен ремонт на
динаторката за българското ку1ас са се У42'”1 годишно по санитарния везел и на учеб-
малцинство Весна Алксан- около 800ученици, докато се- ните стаи, а предстои напро-

вание - профил електромон- то в Босилеград съществува дрова подариха на училище- гашният им брой е само 18 - лет да бъде подновена и фа-
тьор, която ще бъде в състава от миналата учебна година, то система за домашно кино фомък показател на катас- садата, за което са подсигуре
на вредното техническо учи- Той подчерта, че се надява до и ИУИ плеер. трофалното обезлюдяване на ни 1500 000 динара. Работите
лище във Враня. С решение началото на новата учебна го- Сегашната училищна сгра- района. са доверени на „ Юнчевград-
на Министерството на прос- дина просветното министер- да в Божица беше построена Почти две десетилетия ня от Сурдулица. 
ветата на Сърбия е предвиде- ство да им подсигури около през 1948 година. До 1994 г., вместо на майчин български Д. Мирчев
но в двете гимназиални пара- 300 хиляди динара за дообо- когато получи сегашното си език' обучението и тук се 
лелки да бъдат записани 60 рудване на кабинета по елек-

В гимназията „Си. св. Кирил и Методий“
Директорът на гимназията чение на учениците във вто

ри и трети клас в електротех
ническата паралелка.

Сурду 
> иа 04

4РУ
от I-

на в •
тпото ___
някогашни

лица, на 
ожичаии

Б осилеградската гимназия

Отбелязан „Свети Сава“
* На края на първото по
лугодие за осмокласници
те в босилеградското ос
новно училище гимназия
та организира анкета, 
чрез която те се изясниха 
в кое средно училище ис
кат да продължат образо
ванието си. От общо 89 
осмокласници, 22-ма изра
зиха желание да учат гим
назия, 10 се определиха за 
средно специалзирано учи
лище за автомеханици, 8 - 
за средно туристическо 
училище, по 5ученици же- 
лятдаучат медицина и 
фармация и пр.

им^възможност ‘отОСследва” * Интересната програма бе под- програма, с която припомниха за живота и 
щата учебна година в гимна- готвена от гимназиалния учител делото на първия сръбски просветител Рас- 
зията да се открие и една па- Радко Ставров и учениците му Неманич - Свети Сава. Интересната прог

рамата, присъща на възгледите на днешната 
пппяржля ня мяйчмн ,, В димитровградската гимназия „Св. св. младеж, бе подготвена от гимназиалния учи- 

бългапски език Величков от Кирил и Методий в неделя ое отбелязан тел по сръбски език и литература Ратко Став- 
цьлкфеки език оеличков П1 патронният празник на сръбското просветно пов и учентштр мч Местният гкртттрник говори, че за това не решава ,рД Гяети Гяяя" Дипектопкятя н-ГчнеКно ? учениците му. местният свещеник 
училището а Министерство- 4 "Свети Ъ;ава • Директорката на учеоно- Александър Джорджевич прочете молитва 
то на просветата Д^ол^ото Т° 3аВеде,ше Снежана Симеонова приветства По повод празника благослови за добро здра-
министерство разреши в присъстващите на тържеството и им пожела ве „ успехи работещите в гимназията и уЯе- 
мипичсрчво рсирсши и много здраве, късмет и успехи в предстоя-
училището да се открие така- щия перйоД. Учениците изнесоха интересна 
ва паралелка, ние сме готови г
да създадем условия за про
веждане на обучението на 
български език".

ралелка, в която обучението 
да се

ниците.
Б.Д

Депутатът в Скупщината на Сърбия Славолюб Стайкович 
посети ОУ в Клисура

зрим
. -М

ПА.Р.

Подаръци 

за училището и за 

Кристина Спасова
В детската градина в Димитровград К у§|,«РПостоянно 240 деца

IБроят на децата, които посещават детската градина в Ди
митровград, е 270, а ежедневно в заведението пребивават 1 
240. Най-много малчугани са настанени в обекта „Пеперуда" > 
край Здравния дом, където има пет групи - ясли, млада, М 
средна, по-възрастна средна и група, в която децата се обуча
ват по предучилищна подготвителна програма (ППП). В 
обекта „Пчеличка" в квартала „Сателит" групите са четири 
(липсва групата по-възрастна средна), докато в обекта „Ко
либри" в с. Желюша те са три - ясли, смесена и ППП. Децата, с 
които са в групите ППП и които през септември ще тръгаат в 
първи клас са над 70.

На детска градина отиват и деца на предучилищна
Смиловци, Драговита и Трънски Одоровци.

и възпита-

В резултат на акцията „Да събудим Сърбия" 
Основното училище „Иво Лола Рибар" в Клисура 
получи компютър, телевизор и ОУО-плейер. Съо
ръженията на училището предостави народният 
депутат от Сурдулица Славолюб Стайкович. На 
Кристина Спасова, 
ученически състезавния по математика спечели 
първо място в Сърбия, той връчи специални пода
ръци.

Депутатът Стайкович

която на миналогодишните

се запозна на място с ус
ловията за работа в това училище, в което се учат 

I децата от целия клисурски район. Мнозина от тях 
изминават ежедневно и по наколко километра пе- 
ша от Дома си до училището и обратно. В разговор 

пвйл| с директорката Вера Тошева народният предста- 
Щй вител в Скупщината на Сърбия обеща всестранна 

помощ на общината и цялото общество за подоб- 
ряване на условията и качеството на обучението, 
тъй като тук са получили основните си знания 
мнозлн^ известни сега специалисти, дори и докто
ри на науките.

Швъз-
ЦЩраст в селата

Тъй като ведомството няма отделни помещения „ _ ...
тели в тези села с Основното училище „МошаПияде есклю- I 
чеи договор децата да посещават часовете, които се държат в I .у 
тамошните четирикдасни училища. Това е практика и в ос- ЦЖ 
таналите среди в Сърбия, но за разлика от тях з Димитров-
градско детската градина не заплаща за тази услугана основ- КришимСт 
МОТО училище. и Славолюб Стайкович

ш

дм.
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Нишкият Народен театър и театърът във 
Враца ще подпишат договор за обмен 
на пиеси и режисьори______________ _

/и типа

Нина Заркова, поетеса от Костинброд

В душата <и нося искреността 

на хората от Царибродско Българската публика 

се връща в театъра*Г-жо Заркова, предците -
Ви са от Царибродското се- —
ло Драговита. Ходите ли в 
него?

паднало едно стихотворе
ние... Ето, това са наградите 
за твореца, другото е суета.

I *Какви са стремежите Ви
® В литературата?

Ще гостуват ли български ли необходимостта от това 
и съвременни изкуство. Онова, което пуб- 

в Ниш и ликата най-много харесва, е- Дядо ми Серги Зарков е Я 
от Драговита и това село аз за 
първи път посетих преди ня- .■ 
колко години. А много отдав- Ъ - 
на на едно свиждане, когато ' Г; . . 
ни бяха пуснали в Сърбия за V
един ден, дядо построи в ре- 1Р 
дичка мен и братовчедите " 
ми, посочи с ръка и ни каза, 
че нашето село е зад няколко 
баира. Тогава не ни пуснаха 
да го идим. Сега ходя често и .
се наслаждавам на хубавата д 
природа. Мисля, че и Господ * - ■
идва тук, за да си почине и да 
се порадва на творението си.
Край Погановския манастир 
и в Драговита се чувствам 
щастлива и вдъхновена.

_ ' режисьори 
български .пиеси

- Нямам ги. Може да пуб- нишки пиеси и режисьори съвременната българска дра-
. Обичат обаче и за-*; ^ ликувам още книжка или във Враца са само част от въп- матургия 

< две, но искам те да са съвър- росите за сътрудничество падната, и сръбската драма- 
: шепи, да радват хората и да между двата театъра, обсъде- тургия, но и съвременния 

имат щастлива съдба. Много ни по време на неотдавнаш- прочит на класиците, особе- 
е хубаво, когато някой ти ка- Ното гостуване на директора но Шекспир и Чехов", каза 
же: „Когато съм тъжен, отча- иа Драматично-кукления те- Анастас Попдимитров. 
ян и не мога да намеря себе агЪр във Враца 
си, твоята поезия ми помага Анастас Попди- 

Щ X да се вкопча отново в живота Митров. От
1 , Е и в доброто."

__ N3$

него
■ узнахме, че вра

чанският театър 
е основан през 

- Лирика. Искам да Ви ка- 1938 година като 
областен в Севе-

Ш а®* Какво пишете В момен- !;1щ пНина Заркова е родена през 1958 та? 
г. в Костинброд. Основно образо
вание и гимназия завършва в Со- жа, че в момента двама мъже
фия. Следва в Педагогическия ин- превеждат на арабски в Си- розападна Бъл- ■
статут в град Смолян и в Со- рия и в Мароко мои творби, гария. Сега има

*Пп б-пЬР.п птапог, Р, фиискияуниверситет „Св. Кли- Работата е изключително статус на държа- Е?.а
турните Ви творби при ‘ 77бь2Тк7?зик ^литфатуЬа ' ТрУДНа' ™ ™Т° ДуМЗ вен теагьР с пос- Й
съства духът на народа от I ученицв о^овтчилиТи 33 Различ"и КУЛЗУРИ' тоянна трупа, 4 Ц
Царибродския край? гимназия и пре2д7еат7а7н м ли3ации' За мен лириката на сцени и разнооб- Ш

тЛг, у гимназия и препооавател по нем ВСички езици е филигран от разен реперто- ВЩ
- Израстнах в инте- ски език на ученици в основно учи- поезиЯ/ музикаЧ и ф^осо- ар. С успех е

лигентно ^емеиство, което лии/е. Стенограф е и превежда от ф дк0 постигне в участвал в много От представлението "Игра на мъж и жена"
ми даде добро образование и и иа немски език. Автор е на д' г г
възпитание. Научиха ме да се стихосбирките „Песни в сърцето Р д ' ^ Да истински У Р
справям сама, да преодоля- си нося", „Настроения“ „бчер- щасглива- фестивали (Мое- Нишкият Народен театър
вам трудностите, да се отна- тание" и „Обичам те" както и *Обичате ли да участвате кв?сБукурещ, Анкара и др.). е поканен да участва в Меж-
сям мило с хората и да не съ- на книгата „Шопска броеница", в литературни прояви в Попдимитров питахме и дународния фестивал на ка
дя грешките на другите лоои в която са поместени фейлетони- България и в чужбина? за съвременната българска мерните постановки във Вра-
и когато ме огорчават Нося в те и аформизмите й. - Участвам в литературни публика - обича ли тя теат- ца, който от 1976 г. се провеж-
душата си искреноотана“о- прояви винаги, когато имам Ралното изкуство и какви пи- да ежегодно от 16 до 21 май.
рата от Царибродско, взела дея най-много, са благосло- покана. Предпочитам сре- еси предпочита. По време на фестивала се ра-
съм най-хубавите черти от виите, които имам от светите Щите с читатели. Гостувала , "ит няколко години се за- зисква за интеграциите на
всичките си предци и живея отци Папа Йоан Павел 11 и съм в Босилеград, Истанбул и йелязва връщане на публика- балканското и европейското
така да се гордея със себе си. Папа Бенедикт XVI, от Него- Други градове. Често учас- та в театралните салони. 11ре- изкуство и културите въоб-
Винаги имам само една исти- вото светейшество Патриарх твам в телевизионни и ради- ойлаДават млади хора, усети- ще. М. Т.

V'№
*
ъ

*>-■

1

на - и за пред себе си, и за Максим и Гръцкия Архие- опредавания.
пред хората, и за пред Бога. пископ Христодулос. Приз- *Можем ли да очакваме да „РаДОВЗН III“ В СзТИрИЧНИЯ ТеЗТЪП 
Такива са и творбите ми - и нанието от Ватикана ми е представите творчество- 
живот, и поезия в мащаб ед- много мило, защото аз не съм то си пред царибродчани? 
но спрямо едно, без фалш, католичка, но работя с деца, 
лъжа и лицемерие.
* Освен поезия, какво още 
пишете?

Новата премиера в Сатиричния театър в София е пиесата на Лу
тай Ковачсвич „Радован III“.
„ Трагична комедия за самопредателството или смехотворна бал
канска дандания“я определя в подзаглавието авторът. Режисьорът

Интервюто взе: Б. Димитров да представи пазрителипт1тпшнскодвучасом\а^ишше.СПШКи "

- Разбира се. Трябва само 
които са направили илгос- някой да ме покани, 
трации по мои стихове и 
чрез книгите си популяризи
рам рисунките им. Сама фи-

зи и афоризми. Фейлетоните иансирам издаването на кии- Нови книги 
ми са хумористични разкази, ™те си и сама ги представям. ----------------------
в които съм запазила очаро- Няма Фондация' поли™чес- « ^шТаТнГо ггияТор- ^ГоаилАиГгЗизГмиес: ^Нотгъналите кораби^
то хуморът ми?е забавен, мз- ™, които да ме подкрепят. 17^... г. ||аТППК
лоблив. Много добре са при- Моите творби сами намират ЖМЛ КЛШЛ Ш,1|ШВ 
ети в Дома на хумора и сати- СВОИТе читатеди и почитате- 
рата в Габрово.
* В Костинброд има ли още 
хора, чието потекло е от 
Царибродско?

ли. Лириката ми е искрепа и Димитровградкият поет Емил ' Петров 
в издаването й са вложени пубдикува четвъртата си стихосбирка „Поп,-

кораби". В книгата са събрани 20-ина
Емил 
Петров е 
роден през 
1968 г. в 
Димит
ровград. 
Автор е 
на сти
хосбирки
те „Изгу
бените ос-

налитесредства, получени по честен 
начин, и затова хората харес- стихотворения.
ват написаното от мен. Рецензентът Александра Мучибабич оце- 

„ - Да, има ги много. Когато Експосланикът на Куба в Со- иява, че поетът е обърнат към историята, но 
оаща ми почина, всички на- фия г-н Амадор бе завладян не е прекадено обременен смея. „Той ни при- 
шенци, които живеят в Кос- от лириката ми и занесе в Ку- помня за забравените градове и потъналите 
тинород, дойдоха, за да изка- ба няколко бройки. Светов- гзлери. За него вековете са само мигове, в ко- 
жат съоолезнование и почит, неизвестният автор иа бес- ито си спомня за жената, която му е обзела 
Когато следвах в Смолян, жи- тселъри Джон Лескроарт бе мислите. Тя е неговото убежище, неговият 
веех в общежитие, но всяка очарован от стихосбирката кРъст и щит, единствената стойност, която за 
седмица гостувах на нашене- ми „Очарование" и взе със се- него има смисъл и цена, крепост, под чиито 

Никола Гигов, чието по- бе си дар от България - три стени би желал да се подслони", 
текло е от село Бучи дел в бройки от тази моя книга за Според рецензента поетът осъзнава о 
донския край. В Дъбован личната си библиотека и за около себе си и затова: „Той би искал да 
ме били съседи - дядо ми и дВе библиотеки във Вашии- 11ИК11е °т пепелта, да се роди като друг, про- 
аща му са си помагали, ня- п-ои. менен, озарен, оцветен с други багри

вете^и °Града междУ Дворо- Мила ми е обичта иа на- каи от живота, в който няма да бъде виновен, 
и' шите изселници в Турция. с вяРа в хорзта и в Бога, освободен от вината*

Леуреат сте на много наг- Един дядо ми целуна ръка в която го преследва като зловеща сянка, от ко-
0ГД тях са Ви Истанбул, тъй като бе впечат- ято може да се спаси, и затова бяга в чужда приятелката м» л~

леи от мой стих- Зиаете- че Кожа' и чУжда Усмивка, осъзнавайки, че би Въппеки ^У Д УРАЖИУа Павич- 
- да 2007 г. ст,м носител иа мюсюлманин пе се здрависва м°гъл отново да умре в собственото си неоз- гт« гпг! - 6 Живее и Раб°™ “ Димитров-

йпециалната награда на вее- с жена. Един друг мъж ме из- Дравяване." кия г ° г И"° може А° се каже, че творчес-
и'ик „Азбука". Имам много чака по сгуд, за да дам изяв- Книгата е издадена в Суботица. Авторът е ст тяЦ3,!сМЛИТеТ иа Емил Петров малко е
кчпгмДн°Т литеРа'гУРпи кон- иемие за тамошната телеви- вложил собствени средства, по му е помогна- , 1 Град' 3атова пикога "е е орга-
урси. Но това, с което се гор- зия. Сподели, че много му до- ла и фирмата „Саргои" от Суботица. Илюс- град Р пР°моции па книгите си в родния

грацията за заглавната страница е дело на Б. Д,

трови“ 
(1998 г.), 
„В изгубе
ния град“ 
(2000) и

Ца

злото
въз- „ Полет 

през сум- 
рака 
(2003).ИЗП)-
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Хитиновата обвивка на шопа (1) От албума на наш читател

Съчетание I 

на догмати]» | 

с житейска мъдри

Верзарскиятдванадесет деца наМиканСета■ъ

Факт е, че покрай другото снимките от миналото са най-крас- 
норсчивото доказателство за сегашния демографски срив на на
шите някога многолюдни села. Старите снимки, заснети на раз
пи празници, сватби,увеселения и пр., са пълни схора, радости 
оптимизъм.

Снимката, която ви предлагаме в този брой, е заснета преди 
почти 70 години. Тя е от времето, когато военен пратеник на 
крал Петър е кръстил дванадесетото дете на съпрузите Мика и 
Сега от село Верзар. През далечната 1940 година най-малкият 

син получил името на краля - Петър. На този ден за крь- 
щавката във Верзар пристигнал висш офицер, придружаван от 
двадесетина войници, всичките на коне, свещеник и музика от 
града. Ог самата церемония няма снимка, а тази е заснета доста 
по-късно, когато Петър е вече на 4 години.

_ Кръщавката била повод да се събере цялото село, даже и хо-
От друга страна, същият този примитивен 0т Сливница, Борово, Било, Невля, Прача и други села, за да 

нещо уникално. Ако „нормалните българи' и присмехулен практицизъм може да прелее „идят "кралсКото кумуване". Че е било наист ина такова, гово- 
са по принцип податливи на какви ли не но- в мълчалив патриотизъм. Шопите са извее- рят и получените от краля подаръци: златен пръстен, златни - 
вости и външни влияния, то дебелоглавите тни като войници, които се бият докрай, по ЯЪЖица, вилица и нож, портрет на краля и 2 хиляди динара, за 
шопи посрещат всичко непривично със скеп- без поза; с мрачна, по безмълвна решител- която сума тогава можело да се купят чифт волове, 
тицизъм, подигравка и сарказъм. Каквото и мост. Шопите не напускат окопите, те пред- Как са отгледали дванадесетте си деца, само Мика и Сета зна- 
да става, те дълго ще се инатят, преди да про- почитат да умрат, по тръгнат ли в атака, не ят. Старите верзарчани казвали, че децата винаги били чисти, 
менят нещичко в своя живот, навици, диа- спират. Но... ето ви и поредното противоре- закърпени, здрави и напредничави. За да си изкарат хляба, 
лект. „Не, такова животно нема!" - казва шо- чие: през Първата световна война, след ка то по-старите момчета случвали при по-заможните съселяни или 
път, виждайки за пръв път жирафа в зоопар- са се били храбро за освобождаване на оку- в съседните села, докато момичетата "аргатували по чуждите 
ка. И за да бъде всичко още по-забавно, шоп- пираните от съседите български земи, шоп- ниви. И така все до пълнолетието си, когато всеки отива на своя 
ският район не е някаква изолирана местност ските полкове изведнъж заковават пред Ду- страна. От време на време се връщат в родното си село, за някои 
в недостъпните планини. В неговия център е нава: „Дотук е България, дотук сме и ние..." празник или по друг повод, за да видят родителите си и споде-
..... „„„„„„ __  „___ _____ 1 у ] лят спомените за младостта, която била трудна, но по свои на-
широкото Софийско поле, през което се ЦуВС-[-вителни ЛИ СЗ ШОПИТв''* чин и весела,кръстосват двата вековни пътя: от Запад за зуоъти1итп ли ъа шиите.
Босфора и Йерусалим, от Москва за Солун и 
Света гора.

Българите от софийския и дуп- 
нишкия регион се наричат шопи. 
Те имат особен диалект, който е 
по-близък до македонските гово
ри, отколкото до източно-българ
ските. Шопите са известни със 
своята упоритост, консервативи- 
зъм и претенцията, че са „най-ис
тинските" българи.
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Шопският консервативизъм е наистина

Отговорът на този въпрос е известен само у-т?..
на шопа, но той едва ли ще се съгласи да вие- и 
се поне малко яснота по него. Междувремен- й 
но учените, които се опитват да обяснят осо-

е едно почти абсурдно съчетание на сляп дог- беностите на шопа, се изкушават да търсят Г 
матизъм с житейска мъдрост. Вярно, като някакъв чужд елемент в техния етнически ко- 
практичен реалист, който стъпва здраво на рен. Това впрочем е напълно естествено: ако 
земята, съвременният шоп също ще се обле- чисти раси няма дори в Скандинавия, то как

во тогава може да се очаква в едно вечно вря
що гърне като Балканите? Според езиковеда 
Моско Москов, шопите са потомци на едно 
печенежко племе (номадски народ от група
та на тюрките, живял северно от Дунава и 
Черно море), преселено в България през XI - 
XII в. и после напълно славянизирано. И на
истина, между София и Дупница по-често се 
срещат руси коси или пък широки и червен
далести скули, за които се предполага, че са ! 
били характерни за печенегите. Проблемът 
при такива хипотези е не в тяхната невъз
можност, а в тяхната недоказуемост. Причи- От дванадесетте деца на Мика и Сета, девет са били момчета, 
на за това са, първо, оскъдните исторически всички отлични войници. Единият от тях-Горча, карал войник- 
извори, и второ - фактът, че езикът, фолкло- лъка цели 4 години във военноморския флот на тогавашна 
рът и обичаите на шопите са безспорно ела- Югославия, 
вянобългарски, преливайки плавно и естес
твено в тези на съседите им от всички посоки.
Отгоре на всичко, в шопския диалект има 
по-малко заемки от балканските езици, от
колкото в другите български диалекти. Що се
отнася до съвременния шоп, той смята себе давна починалите им родители. Друггкзхякзг ">та • „йя • - «-** - •«%«* «- - «-у- ~

Душевността на шопа

Интересно е, че от толкова деца нито едно не е останало да 
живее в родното си село. Всички отишли в различни посоки, 

Белград и София. Техните внуци дори и по-далече: 
един от тях - Митко, днес живее в Женева.

Село Верзар е напълно обезлюдено. В него временно преби
вават братята Гроздан и Асен, които гледат добитъка

и няма.

главно в

на неот-

че по модата, ще се качи на самолет или ще 
съставя компютърни програми, ала дълбоко 
в себе си той няма да приеме безрезервно ни
то едно от тези неща. Едно - защото те не са ___________ ___________ ________________________________
осветени от традицията на деди и бащи, и Призив от Българската асоциация за бизнес и туристическа информация
еретик, винаги се е съмнявал в смисъла на 
онова, което всички останали величаят с тит
лата „прогрес".

опук и липсата на вяра в нововъведенията, а на/на^а кампаиия „Българските символи". Целите ка?о гр?™и на стет?а^^ сппмЛяТ^.о?. 
следователно и враждебното отношение към на кампаНияТа са: определяне и популяризиране на проблема с дезинсЪопматтия-п -.а к ^ аванет 
ентусиазма във всичките му превъплъщения. най.подходящия СИ^Л на БългарУияРПред света Гинформация^!аРнея^ както и
3,™,аг™ ™^ВоГ"Г.г''шоГ категориите
М3/ ^ Л ппаТпо ГвсГте и най-оет- „културно и историческо наследство „природни утвърждаване на България като атрактивна туристи-
състояние да прати по дяволите и най све1 забележителност , „храни и напитки"); изгражда- ческа дестинация и полхоляпто мягточя чнроД-.ткн 
лите пориви на човешкия разум и сърце. не на нов и положителен образ на България пред све- Всеки може да гласнаТрел^читания ст мвот 
Един публицист справедливо' та като член на Европейския съюз и )нвърждаване на на сайта на асоциацията: лмзу^МоЬи18апа.тю.
ако селянинът от страната ни като перспективен и стабилен партньор Кампанията навлезе в същинската си фаза и се
да в умиление от моминската леха цветя в в глобал„ото икономическо и политическо прос- радва на подкрепата на всички медии в страната, как- 
двора, то в душата на шопа Ьушуъа ткжъо транств0; преоткриване на историческото, културно- то и на видните личности от областта на културата, 
ирационално озлобление заради прахосва- то и природното богатство на България и популяри- спорта и бизнеса. До момента са гласували над 80 000 
пето на НЯКОЛКО квадратни метра земя, на ко- зиранехо им Сред българите и пред света; изгражда- българи от страната и чужбина
ито би могло да се насадят лук или домати. К *

- Следва - Сретеи Игов

Гласувайте за български символ
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Бързото развитие на информаци- Интернет сайт като логично допълнение на печат
ните публикации..."

_______________________ IV»»»*** «ови-мпвя»*# С тази цел вече е регистриран Интернет домеи-
!|!1тйгГЦиГГГй гп71,тт1'|ГП ---------- нът \уипу.Ъга1з1УО.ог§.уи и след решаването на кад-

СЬШМ«*в ровите, организационни и технически въпроси

•шйЯгаишиГ «бв#ооо.ч»
йЙЗИЗй® ^!тааюз5^™вдя^ обикновен НТМБ формат, а с течение на времето
—-------«цита ,к„ „,.  ----ще се въвеждат интерактивни елементи, базирани

* на най-новите програмни платформи (А5Р, РНР и
др.) като: коментари за новините, анкети, форуми, 
заявки за абонамент, набиране на безплатни мал
ки обяви и платени реклами.

На по-късен етап ще се реализират и електро
нни версии на изданията, които се подготвят в 
Издателството - еквиваленти на печатните, за да 
могат да бъдат достъпни и там, където това е труд
но да се направи по традиционен начин. Заплану
ван е и един мащабен проект на публикациите от 
миналото и създаване на електронни архиви, кои

то ще направят да може много по-лесно 
да се стигне до материалите.

С течение на времето основната стра
ница на Издателството ще се превръща в 
информационен уеб-портал с множество 
полезни хипервръзки с институции, ор
ганизации, медии и пр. По този начин но
вините ще се обединяват и взаимно свър
зват, създавайки условия за по-лесен дос
тъп до полезанта и актуална информа
ция, а всичко това с цел да се увеличи по- 
сещаемостта на сайта и по този начин да 
се върши промоция на Изателството в 
средите, където живеят наши сънародни
ци в Сърбия, сред нашата диаспора в све
та и в България.

БЗСТЖгЗ(ЛтидНСШбМ *МвШ«ЬйМ«|4враМ>.*1Ма»Монните технологии и най-вече сери
озната посещаемост в Интернет 
пространството показва на менид
жърите, които се занимават с финан
сирането, издаването и разпростра
няването на печатните издания, че 
трябва да се инвестира в: глобалната 
мрежа. През последните години ти
ражите на почти всички печатни из
дания масово падат и за някои от тях 
онлайн вариантът се оказва подходя
ща алтернатива. Значително ще на
расне ролята на електронните изда
ния на вестниците, благодарение на 
ниската цена на тяхното подготвяне

) Ю годи>« Амдтммоал

на

ви 50 <г1й

«до > « мми

рЧ»1

Ьо-Л. кмМ1
■♦IV"” Ч *
<*■ «1

■Г?
Г

и разпространяване.
Затова Управитленият съвет 

Издателство „Братство" взе решение 
за изготвяне на уеб-сайт. В обоснова- 
нието на решението между другото 
се казва:

„Изхождайки от ролята на Изда
телство "Братство" и ролята на На
ционалния съвет на българското 
малцинство в Сърбия като негов ос
новател, а като се имат предвид раз
витието на съвременните информа
ционни технологии и особено на 
Интернет като глобална информа
ционна мрежа, териториалната от
далеченост на селищата с българско 
население в Сърбия, както и ограни
ченият тираж на седмичника и на 
другите публикации, а с цел те да се 
доближат до възможно повече чита
тели, е необходимо да се създаде

■Е*——» .1 «и. е'Т%'

ГМ1К-9Г »1<1рОйВНТ*<ГЦ>!И '0ПГда>ТЛ4 ЗРСЦО1Ш-ТОАГИЛЯГ 
АОГОДОР >а N3 П.осн .1 ра«^С1^у_________

на

м I шшш .‘5=:“’:
Среща с известия български алпинист 
Борислав Боби Димитров а ^ А**в*Т* 

Г»0Г«та

наскоро 
иа Интернет за прввьм 

греймцатI 040
• «ЛНСЯУ» М 
5 ПьСУСн ИДУНЛЛ

: ЙП5 №88 I
е сред 

наградените_ I - ижиие
с+9 и».......»,.»

Воислав Божилов

Кръстословица 360 Съставил: Драган Петров ;| „Братство“ награждава■:шт
_Л_ 5 _А_ 10 : Уважаеми читатели, с края на януари приключи и наг- 

, ■ радиата игра., която нашето Издателство организира заед-
(мн.ч.). 36. Заместване на : но с печатницата „Върбас комерц" от Ниш. Трите купон- 
работа. 38. Щат в САЩ. 39. ■ чета, публикувани във вестника през миналия месец, очак- 
Действия, постъпки.

1 2 63 4 7 8 9
34. Място за почивкаи 1Л

_А_ -к- 12 _Л_ 13п 14ии и редакцията до 10 февруари, когато ще изтеглим 
■ пликовете с имената на късметлиите, които ще получат 

ОТВЕСНО: 2. Отлъчване : награди (комплекти СИ и ОУО, преносима памет, МРЗ 
от църквата. 3. Влакнодай- ! плейер и цифров фотоапарат). Още двама от новите або- 
но растение. 4. Учебно за- - на™ за вестиика п 
ведение. 5. Мюсюлманско

: ваме в
ДЬ 1715 16 и

_А_ 1918 20

. Рез тази година ще получават безплатно
; „Братство", „Мост" и „Другарче".
■ На награди (5 мобилни телефона) ще могат да се радват 

мъжко име. 6. Последна : и петима читатели, които гласуват за най-добър журна- 
дума на молитва. 7. Езеро : лист и сътрудник на вестник „Братство" през миналата го- 
в Турция. 8. Мярка за зем- : ДИН? и които имат “смета имената им да бъдат изтегле-

9. Сложен уред. !
10. Жилещо насекомо. 12. : 2007 и януари 2008 година.

_Л_ 22_Л_ 21 23и
_л__А_ Ти. 2524 иии _л_-Л_ 27 28и 1А

_Л_ 22_Л_ 333130 Област в Русия. 14. Кон 
(поет.). 15. Позиция в шах
матната игра. 16. Зърнено 
растение. 17. Официално 
издадено удостоверение 
(писмо, акт). 20. Народна 
игра, танц. 21. Град в Хър- 

ватия. 22. Държава в Централна Америка. 
23. Работно помещние на художник. 24. 
Руски писател. 25. Вид спорт. 26. Войниш
ки съд за храна. 27. Мира Алексова. 28. 
Лично местоимение. 31. Отбор. 33. Името 
на водача на комунистическата револю
ция в Китай. 35. Първите две букви. 37. 
Силен.

п и
Куриоз_____ _________

Сърбия край Димитровград!
_А_-А_ 36 3735 и

_л_ 39и Къде е Сърбия? Елементарен въпрос, на който всички 
знаят отговор! И ще кажат: на Балканския 
ничи с ... и така нататък.

Но, ако съдим по картичката, която преди Коледа е по
лучил Драган Басов, художник от с. Пъртопопинци, Сър
бия е край Димитровград (Србия код Димитровграда). Та- 
ка пише на картичката, представляваща турски курорт

Картич
ката е из
пратена до 
г-н Басов от 
град Порто- 
рож в Сло
вения, с коя
то една не
гова прия
телка му 
честити Ко-

полуостров, грат

ВОДОРАВНО: 1. Химически елемент. 5. 
Столицата на Куба. 11. Дума, говор. 12. 
Дървено седло за езда. 13. Футболен тер
мин. 15. Най-известният антибиотик. 17.

в

Точно календарно време. 18. Първенец. 
19. Град в Хърватия. 20. Певчески колек
тив. 21. Мъжко име. 22. Повикване на гос- 

пр. 24. Едно влечуго.
25. Взривно вещество. 26.
Български революционер 
и поет. 27. Математически

сДц !г\
СЬвго. йчсУс

1 ^ ..'о>
С2>

'ГИ и

|Решение на кръстословица 359 - Водоравно:
' 3|ии^и.Ц. 1/лРпл

<>е1о РЯоТороР1ми

г л ' . - ле^а и Нова
.... година. И е 

р-г—: ___ пристигна-
ДЧдЖкг’г:гТ ла ^ез проб- 

лем! А.Т.

да.

Островът То^еУ 2 ^ ^ 34' ШосеГзВ Петър 36.
Името на писателя Золщ ния‘Корен. 38. Телец. 39. Атон. 40. Венеция.

5СЛом'ск.
1ВГ|Ч>|.'1»||
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Футболистите на "Младост" започват 
да тренират за новия полусезонI Подготовка за
шампионска пролет

Първият турнир за големия шлем в 2008 Джокович в мъжкия сингъл и Зимоиич в 
година - Австралия опей, остава изключите- микса (с китайката Тйентйем Суси) се изка- ® тренировачния цикъл ще бьдат включени 22

} ' / _ I , подготвят в спортния център Пескара.Ненад Зимоиич, Ана Иванович и Иелена листка, а Яикович достигна до полуфинала! г
Янкович. До кРая на тази седмица от Враня.

футболистите на "Младост" През зимната пауза пито 
ще започнат подготовки за един футболист не е напус- 
пролетния полусезон от таз- нал отбора, а съществуват 
годишното първенство па реални шансове до началото 
Пчинска футболна дивизия, на новия сезон редовете на 
който ще стартира през сре- "зелените" да подсилят ня- 
дата на март. колко млади футболисти от

В тренировачния цикъл Враня, 
ще бьдат включени 22 фут- Босилеградчани триум- 
болисги, които под ръковод- фално завършиха есенния 
ството на треньорите Георги полусезон в ПФД с макси- 
Георгиев и Владица Манаси- малните 36 точки от12изиг- 
ев ще се подготвят в спор- рани мача. "Зелените" вка- 
тиия център "Пескара". Зап- раха 52 гола, докато защита- 
лануваио е в първата част от та им допусна само 5. Всич- 
подготовките да се обърне ки в клуба са убедени, че ще 
повече внимание върху по- продължат 
вишаването на физическата си поход и през пролетта и 
готовност на футболистите, ще спечелят първото място, 
докато във втората част ще което ще им даде възмож- 
се упражняват тактическите ност от следващата година 
варианти. Ръководството на да играят в по-силна диви- 
"Младост" вече е договори- зия.

,
■кг
: « *V п

Ш'

шампионскияАна ИоапооичНовак Джокович Ненад Зимоиич и Тйентйен Сусн

Сурдулица

Костич спортист на годината
ло в рамките на подготовки- През тази пролет "зелени-

Александър Костич, състезател ма бок- чак 10 медела - 9 златни и 1 сребърен! На дър- те отборът да изиграе по две те" ще играят и мачове за ку- 
сьорския клуб „Сърбия" и член на сръбската жавното първенство в Земун той стана шам- контролни срещи с "Рад- пата на Пчински окръг коя- 
репрезентация, бе обявен за най-добрия пион на Сърбия. За най-перспективна спор- ник" от Сурдулица и с "Мо- то спечелиха миналата годи- 
спортист в Сурдулишка община през 2007 тистка е провъзгласена петгодишната Миня рава" от Владичин хан както на
година. Както вече писахме, Костич беше по- Стоянович каратистка от КК „Танден" и един мач срещу "Динамо" ' ПА.Р.
бедител на реномираните боксьорски турни- БК „Сърбия и КК „Танден са наи-ус- г
ри „Златният гонг" в Скопие и „Златната ръ- пешните спортни колективи в общината 
кавица" в Лесковац. през изтеклата година. От тези два клуба са и

В категорията на пионерите спортист на треньорите на годината Саша Радосавлевич СПОРТНО СТРвлба - 3 КРЪГ 
годината е Алекса Маринкович. Седемго- и Сърболюб Митич. 
дишният каратист от КК „Танден" спечели Соколова трета 

в Смедерево
Деян Мирчев

Фестивал на младите шахисти 
от Централна Сърбия_________

„Балкански“ 
подсилва 
редовете си Накова се класира за 
Пристигнаха първенството на Сърбия 
В. Георгиев
и С. Чирич

През втората половина на 
януари във Върнячка баня се 
проведе фестивал на младите 

от Централна 
| Сърбия, от който най-добри- 
I те се класираха за първемство- 
I то на Сърбия.

Участваха общо 162 състе- 
I затели (109 момчета и 53 
Л мичета) на възраст от 10-18 го- 
| дини, разделени в категории

години. Право на участие Диана Соколова 
са имали ученици, квалифи-
сьстезания както° и^канли- ^ияна Соколова от димитровградския СК „Граничар" 

дат-майстори при момчетата и първокатегорници при мо- жгша НиктСЬС 182 кРъга' а оьотборничката й Сне- 
мичетата (те се класират директно). тт 1 ое Ч?та с кръг по-малко в състезанието за ку-

В категорията момичета до 18 години участва и Анита На- „алата СъРбия по стрелба, което се проведе ми-
е научил в младежката шко- кова/ членка на ШК "Цариброд", която зае четвърто място и В обптптп 1-;,я™еДереД0' 
ла на пиротския „Раднички". така Се класира за републиканското първенство. Първите тоета г 14 тгш - сДРане Соколова е първа с 21, а Николова 
В досегашната си кариера е три в нейната категория са: Мария Драгоевич от Шабац, На- бевтппм в яД*!'.4 иналът на състезанието ще се състои на 3 
играл и за „Власина" от Вла- талия Стоянович от Лесковац и Мария Милосавлевич от тото място ЛиянГс™™™*0™ Н6 Сб клас,ира П°-Д°ЛУ °ттре- 

Р ОФК „Младено- малкото селище Супска. д.С. ™ниеТо 4 “Соколова Ще стане победителка на състе-

шахматисти
Владимир 

най-добрият голмайстор на 
„Раднички" от Пирот в есен
ната част на първенството, 
подписа за „Балкански".

Георгиев игра в димитров
градския футболен тим през 
есенния полусезон от пър
венството 2С05/2006, когато в 
13 мача отбеляза 10 попаде
ния. Бързият нападател е ро
ден 1983 г., а футболната игра

Георгиев,

мо-

Снежана Николовапо

сотинце, 
вац", „Хайдук Велко" от Не- 
готин и „Лозница".

През следващите шест ме- ПрОАЪЛЖИ ПЪрВвНСТВОТО На Втора СръбСКО ЛИГа - ИЗТОК_____
сеца с фланелката на „Бал- ^ ^
кански" ще играе и Слободан СуЛЯО СТЯИТ ПЯ ОЯСКеТООЛИСТИТР
Чирич, бивш играч на „Син- * Ж ^
джелич" от Белград, „Рад- Димитровградските баскетболисти и четвъртата част от мача, Димитров- венството БК Димитоовгоал" запази 
джелич г Кляги- загубиха на старта на втората част от градчани не успяха да стигнат поелни- и „Димитровград запази
нички от Пир " първенството на Втора сръбска лига - ната от 22 точки, която домакините В слелпДтм<.ВЪД, вРемеи1,ото касиране,
на". изток от Ролинг" в Ниш с 88:96. постигнаха в първата четвърт. леДваЩия кръг димитровградчанн

Въпреки че играха добре във втората С 18-те точки от есенната част на пър- отбор в таблицата"КУРШУ М Л"ЯП"Я
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На 14 февруари 2008 г. .се навършват 40
ДНИ от смъртта на

Среща с известния български алпинист Борислав Боби Димитров

СТАНИША МИТОВштш (1944 - 2008) 
от с. Долна Любата

Панихидата ще отслужим на 14 февруари от 11 часа на 
долнолюбатските гробища. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

Живеем с обичта и болката за теб, с благодарността за 
добрината и грижите, с които ни обграждаше. Споменът 

благородна душа и голямо сърце винаги ще ни 
крепи в тъжните дни.

Почивай в мир!
Опечалени: синовете Райчо и Минко, дъщерите Даниела и Ра

да, снахата Весна, зетовете Небойша и Милан, внуците Са
ма, Марияна, Милан и Деян, сестрата Ратка и братът Сто-

янчо със семействата си

Борислав Димитров от години сътрудничи с Една година ходих да търся 
планинарското дружество “Цариброд” и вина- човек в Непал) и обиколих много райони на 
ги е радушно посрещан гост в Димитровград. Еверест, Макалу, Ло Це, Чоо Ю, Анапурните, 
Интересен е фактът, че от 1925 до 1938 година Канчезьонга. Правих разузнавателни тренинги 
прадядо му и прабаба му са живели в Цариб- п0 превали и в диви райони. В Южна Америка 
род, откъдето се преселили в Драгоман ходих по фиордите на Огаена Земя, а в Андите
*Алпинист, хидростроителен инженер по ?Улканите'Ходих и »западното крайбрежие 
лЪбител на природата, спортист Кой е На Съединените щати. В Европа лятно време ор- 
Борислав Боби Димитров? ганизирам интересни изкачвания в Алпите,

т м ^ Следователно посоките са наи-различни и нямат
нищо общо помежду си, но вся
ка една от тях внася голямо раз
нообразие в живота ми.
*В алпинизма има много ин
тересни, но и тъжни момен
ти. Канчазьонга е вторият 
по височина връх в Хималаи- 
те, а там загина сънароднич
ката Ви Йорданка Димитро-

ети (снежния

за твоята

Възпоменание
На 09. февруари 2008 година се навършват 

ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на скъпата ни

МИЛКА НАЙДАНОВА
от Г. Любата, живяла във Враня

година 10 ГОДИНИ отва. а на 8 февруари 2008 
смъртта на баща й

л ЗАРЕ ИВАНОВ 
М от Г. Любата

- Йорданка ми беше близка 
приятелка. Най-лошото е, че 
децата й останаха сираци. От 
1992 г. там имаше 7-8 смъртни 
случаи. Зоран Милетич от Ниш 
загина през 2002 година. Беше 
член на моя експедиция, която се 
стремеше да изкачи Монт Еве
рест. С колегите ми трябваше да 
ходим в Ниш, да успокояваме 
семейството му. Беше много неп
риятно. Тогава реших да прик
люча с високите върхове.
*Коя е най-красивата стра
на е света? Кои върхове, пла
нини са най-красиви?

Чисто природно пог
леднато, в смисъл да има пусти
ни, каньони, гори, вулкани, езе
ра, това са - Чили и САЩ и 
по-конкретно щатите Калифор
ния, Орегон и Вашингтон. Има 
интересна природа в Бирма и в- 
Непал. В Европа е много впе
чатляваща Норвегия, чиито 
фиорди вероятно са най-кра
сивите места в стария континент.

Липсва ни вашата обич, доброта и човеч
ност, но вие винаги ще бъдете с нас, в нашите 
мисли и чувства!

С болка и признателност се прекланяме 
пред светлата ви памет!

>;

ШЙШ
Вечно скърбящи: майка-съпруга Цветанка, съпруг-зет Стоян

и семейство Бойкови

- С инжинерството приклю- Борислав Боби Димитров е ро- 
чих отдавна, веднага след дипло- ден през 1967 г. е София и по об- 
мирането. Сега съм вносител на разование е хидростроителен 
екипировки и организирам инженер. През 1988 г. прави ско- 
различни състезания в Бълга- ростно изкачване (13 часа) на 
рия и в чужбина. Спортното ка- Северната стена на Матерхорн.
ТРПРНР е пгнпвнгтгп и» упйи я Същата година изкачва наи-ви- терене е основното ми хоои, а сокия връх на Европа Елбрус
пък друго нещо са вулканите, (5642 Д). През 1989г. покорява 
планините, пътешествията по 
света. Не мога да кажа кое има 
предимство. Във всеки случай и кагуа 
двете са част от живота ми и раз
нообразието.

На 13 февруари 2008 г. се навършват 6 
ГОДИНИ, откакто не е с нас нашата непрежа- 
лима майка, свекърва, тъща, баба и прабаба
СТОЙНА СТАНЧЕВА
от с. Долна Любата

Изминаха 28 ГОДИНИ от смъртта на 
шия непрежалим татко, свекър, тъст, дядо и прадядо

на-върха Коржеиевска (7109 м) в 
Памир, а през 1990 г. върха Акоп- 

(6962 м) в Андите и учас
тва в множество експедиции на 
Хималаите. В момента е орга
низатор на алпийски и приклю-
чепски експедиции. Ръководи *А тук на Балканите?

- Има интересни мес-
зира тренировки в Софийския та'_ "° |1е мога ДЗ определя
университет. Автор е на някоя- иаи-красивото. Обичам да из-
ко книги за алпинизма и спор- следвам дивите планини по

- Тогава не беше спортно ка- тното катерене. Балканите. Има много диви
терене, а само алпинизъм. места в Гърция към границата с
Спортното катерене е „револю- Албания и на остров Крит.
цията“ в спорта. Тази дума се появи в края на Албания е интересна, както и Черна гора. Оби- 
80-те години. чам Фагараш в Румъния, където могат да сс

Някога хората ходеха по планините. Както и дят много интересни неща. В България нямам 
в другите области, така и в планинарегвото чо- любими планини, 
векът стана все по-техничен. Хората в началото *Коя е най-високата кота, до която 
на 20 век започнаха да се катерят по все се докоснали в кариерата си? 
по-сгръмни стени. Алпинизмът направи своята . в. Чоо ю „а Хи„алаите с 8200 метра 
еволюция, отклони в спортното катерене и кате- който икзкачих по врсме „а първата ми експеди
торите станаха много по-трудни. ция през 1991 година. Тогава бях млад, исках
*Защо Ви привличат върховете, планини- изкачване на всяка цена, още не бях виждал 
те, височините? смъртта в очите и царството па сенките беше

СИМЕОН СТАНЧЕВ
от с. Долна Любата

*Алпинизъма и спортното 
катерене започвате да 
практикувате още през 
1982 година. Как беше е нача
лото?

Времето никога няма да заличи свидните 
ни спомени за вас, скъпи родители. Почивай
те в мир!

, ц.

С тъга и благодарност: синът Станча 
със семейството си

| Изминаха 11 ГОДИНИ, откакто завинаги
изгубих моя мил и непрежалим братви-

КИРИЛ МАНАСИЕВ
сте от Долна Любата

Н® 2„,^арт 2008 г' се навършат 6 ТЕЖКИ 
1ОДИНИ от вечната раздяла с моя мил и неп

режалим братанец

АСЕН МАНАСИЕВ
- Планините ме привличат заради красотата далече, 

си, здравословния начин на живот, спортния 
миг, цялото разнообразие, което внасят в дните 
ми. Много по-различно е, от- 
колкото да седиш в мръсния 
град. Катеренето пък ме прив
лича заради спортната изява, 
заради чувството за развитие 
на тялото и на психиката.

учител от Долна Любата
За най-милите забрава няма. С много обич 

и болка ви нося в сърцето си. Почивайте 
мир!

Разговора проведе: 
Петър Виденов

в
Тъжен помеи

; На 8 февруари 2008 г. се навършват 40 
I ТЪЖНИ ДНИ ог смъртта на нашия мил и 
I непрежалим сии и брат Вашата неутешима сестра

Л теткп Ипдп гъг сШйШВОЩЦМ*Според Вас кои са най-ди- 
вите места и най-интерес
ните върхове в света?

- Има много диви места. В 
непалските Хималаи работих 
от 1991 до 2002 година и запи
сах участия в 13 експедиции. 
Гам винаги съм загубвал спор
тния момент. Изкачванията 
на Хималаите са чисто меди
цински проблем, Човек не усе
ща мускулите. Атрофията на 
тялото идва от липсата на кис
лород, така че в Хималаите не 
можеш да търсиш спорта, а 
приключението.

Ш ИВАН СТАМЕНОВ АНДОНОВ 
Щ (1972 - 2007) а

. V.
Тъжен помен

тьжниЖйнмп8 г’се навъРшват СЕАЕМ
.’ V.

от Горна Любата
Четиридесетдневиата панихида ще отслужим ма 8 фев

руари (петък) от 11 часа па гробището в Горча Любата*
С много обич и признателност ще пазим спомена за тво

ята благородна душа и светъл образ. Вечно ще живееш в 
машите сърца.

Кланяме се пред паметта ти. Почивай в мир!

Твоите най-близки: бащата Стамен, майката Весслинка, сес
трите Гордана и Рада със семейството си и братът Кирил

ГЕОРГИ МИТОВ
грмск™”г^«ХПОгет“

ДобГо” »Р««. Бд™д,рИ„
Опечалени:

му дом па димитров-

ти за

съпругата Цветанка, синът Александър, снахата 
Весна, внуците Георги и Борис и роднините
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г*^ и Манчим рабуш
Ш1 Е, ако беше .% петокрака!

1 февруари 2008

Деникен против Дарвин )

ЕВолЬцияпщ^ невъзможна
г^Л\^еЙМС КопИАЖ 1111 предлага едм^згь..лапата от пас. За да подучим цялото изрече- 

. атемашческа игра: \ ("■'адто Еволюцията е невъзможна, тази хипото-
/101 ниската азбука има 26 букви. НекЪ пН-,,тЬшш машина трябва да работи 26 000 000 000 

пишем всяка от тях на малко картонче >ЛкрШ 001) 000 000 години!!
опит картончетата в шапка. Размесваме гй/. Твърдението па еполюцио! шегите за слу- 
дооре. Вероятността да извадим картончетЛс Г-чайпото възникване па живота от мъртва ма- 
оуквага А при първи опит е 1:26. V'/'церия па паша та планета непрекъснато се

Думата еволюция (ма английски еуо1ий- «сблъсква соще по-голоми цифри, характери- 
оп) се състои от девет букви вточнооироислщ зпращи вероятността това сьбитие да се слу- 
на последователност. Вероятността да/шггеб- члИЙш-малката възможна „жива" единица 
дим от шапката точно тези девет букви птгра- се сжто и поне от 230 протеинови молекули, 
вилната последователност е I: 5 42» 503 678 Идна протеинова молекула е изградена от 20 
976! Това число се получава, когато повдиг- рлзлйчии аминокиселини и много па брой 
нем числото 26 на девета степен. Ако Мий чб- ело^ни ензими, които са подредени не само в 
век вади по една буква от шапката па вСсТМ" строго определена последователност, но и се 
пет секунди без почивка денем и нощем?вф намират в състояние па лява ориентация. Ве
роятно бп могъл след 800000 години пацьлпо роятпостта най-простата клет ка да се образу- 
случайно да състави думата еуокйют ва само ог лявоорионтирапи аминокиселини

Копидж решава да изчисли и каква е*веро- е 1:10 па степен 123. Изписано, това число по- 
ятността да изтеглим от шапката буквпгеда д<азва колко невероятно е подобно събитие: 
изречението Еволюцията е невъзможна.^ 1:1 000 000 000 000 ()()() 000 000 1)00 000 000 000 
Получава се невероятното число 1:8 3113 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000! За да осмислим 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
изобщо колко голямо е това число,“Копидж 000 000 000 000 000 000!
предлага да сп представим една машина, коя- Но това не е всичко! Ако освен първата
то работи със скоростта на светлината-п е В клет ка, образувана случайно само от лявоо- 
състоянпе за 1 секунда да изтегли 1 билион рментираии молекули па аминокиселини, 
(1000 мпларда) букви от шапката, да ги сор
тира и отново да гн постави в шапката,-ако
последователността им не съответства ма же- събитие е 1:10 па степен 22 117 769 304!?

- Алал вера, Манчо, на босилеградчан- 
ье1 У сред зиму на минус не знам колко под нулуту у 
Босилеград и у Райчиловци момчетия се навърляше у 
студеиуту воду и извадите къреговете за Йовандън - 
пресрете ме Иовча Кърстин. - А нийе, Манчо, цариб- 
роджанье и абер си немамо, а йедно време на йоще 
по-студено време и от замързлу Нишаву йе ваден кър- 
сат.

- Па кво мислиш, защо йе тека?
- Кво да ти кажем?! Може нашите попове и да не 

знаю за тия обичай или па смо си зарезали традицию-
ту...

- Ма йок бре, Йовчо, видиш ли дека за последнъете 
десетина годин у нашият край се обновите млого цър- 
кве, манастири, параклиси. Не орати ли ти това дека 
сакамо и нийе да будено. кихо съв православан свет...

- Това с църквете и манастирите йе убава работа, ама 
на мене ми се чини дека това улезе, кико би младите 
рекли, “у моду”. А знайеш ли по кво познавам?

- Бъш би сакал да чуйем!
- Епа, Манчо, не видиш ли дека за църквете и манас

тирите най-много се заватише ония върли комунисти 
що преди демокрациюту гьи рушеоше, забраньуеоше 
на народат да иде у църкву и чак с милшщю раскару- 
йеоше народ, ако се събере да отпразнуие некой вер- 
скьи празник...

- Одека-надека одйеднуш се промените?
- Е, они поостареше, па може да си мисле дека че 

умилостиве Господа да гьи пущи у некойе кьоше на 
раят. Затова се и натискаю у църквени съвети или не 
знам ко се йоще окаю. А може и да йе да би гьи видел 
народ дека су с ньега, па да гьи гласуйе за йош по не
кой мандат...

- Па защо тъгай не се заузеше и у Цариброд да се ва
ди кърс на Йовандън?

- Я си мислим, Манчо, и ако су се пребоядисали, под 
тея жълте, зелене, синье и не знам кикве йоще оойе, 
личи си дека цървенуту не су могли дибидус да зали- 
че. Неоу раечистили докрай оче ли да буду верници 
или се надаю дека пай може да им се върне онова “ки
но Партията каже...”

- Значи, с йедно дупе на два стола, а?
- Мене ми тека личи...
- А не йе ли и затова що на Йовандън Нишава беше 

поукована с лед?
- Ма йок, било йе и по-студено! Е. ако беше не кърс, а 

петокрака, имаше да видиш царибродско чудо: повече 
от половината цариброджанье имате да се навърляю 
у Нишаву да гьу траже и да гъу ваде!

- Защо петокрака?
- Па кико не ти йе ясно, Манчо?! Повече от половин 

век су се клели у петокракуту и под петокракуту и не 
може текьи тека за йедну ноч да се преобърну толкова 
млого...

- Па защо га не напрайе тека петокракье барем да 
има?

- А, лъжеш се, Манчо! Са требе със свечу да гьи тра- 
жиш! Я не знам испокрише ли гьи или гьи затрише...

- Ти се Йовчо, лъжеш. Я съм бил при некойи дома и 
че ое смайеш кво че видиш: напрайили су по целу сте- 
ну иконостаси, ама не от иконе, а от сликье на Оногова 
и кьегови "компаньони”. А Свети Йована или другога 
светца ни за лек, а за къро и кандила и да не оратимо.. •

Па ако немаю кърстове, защо тъгай не се обърну 
къмто босилеградчанье да им испрате некой кърс, та и 
Цариброд да ое обесрами пред народ и свет, пред Бога и 
пред църкву...

- Е, това ньи че гьи питаш!

протеини п т.н., се ооразува още една такава
клетка, вероятността за настъпването ма това

- Не се сърди, скъпи. Помисли си какво на
казание щеше да платиш, ако нашият детек
тор за радари не те предупреди, че те очаква 
полицейски контрол и ти успя да намалиш 
скоростта от 200 на 140 км/ч!

- Така ли! - казва полицаят и започва да пи
ше наказание и за нелегално притежаване на 
детектор за откриване на полицейски рада
ри.

Водачът се ядосва още толкова, но някак ус
пява да задържи същия тон:

- Скъпа, наистина ли не можеш да млък
неш!

- Трябва да платите наказание и за това, че 
карате без колан! - казва катаджията.

- Вижте, господине, бях си вързал колана, 
но го отвързах, за да извадя шофьорската си 
книжка, която ми беше в задния джоб на пан
талоните.

- Скъпи, защо говориш така! Нали и сами
ят знаеш, че когато караш, никога не връзваш 
колана!

И докато полицаят пише третото наказа
ние, водачът губи контрол, настръхва към же
на си и гръмва:

- Проклетнице, затвори си устата, за да не 
ти я затворя аз!

Полицаят поглежда към жената и я пита:
- Госпожо, Вашият сьпруг винаги ли така 

говори с Вас?
- Не винаги, господине! Само когато е пи

ян!!

Юбилейни подаръци
Трима приятели говорят за годишнината 

на браковете си. Първият казва:
- Купих на жена си страхотен подарък. 

Представете си: от 0 до 100 за 7 секунди!
- Какво е това?
- Порше!
Вторият казва:
- Моят подарък е по-страхотен. Помислете: 

от 0 до 100 за 5,2 секунди!
- И това ли е порше?
- Не. Ферари!
Третият казва:
- Моят подарък е най-страхотен: от 0 до 100 

само за 1 секунда!
- Невероятно! Да не си й купил сателит?
- Не, приятели. Купих й вага!

Не качвай жената в колата Манча
Пътен полицай спира автомобил и казва 

на водача:
- Карахте със 140, а позволената скорост е 

100 км в час.
Водачът обаче не признава:
- Прощавайте, но аз мисля, че не сте прав. 

Програмирах апарата за контрол на скорос
тта точно на 100 км в час. Може би вашият ра
дар не е атестиран скоро...

В този момент се обажда жената на водача:
- Недей така, скъпи, нали знаеш, че нямаме 

такъв апарат в колата!
Докато полицаят пише наказанието, вода

чът полугласно мъмри жена си:
- Скъпа, можеш ли поне веднъж да мъл-

Любопитни факти за мъжете
Мъжете с обица 1 >а ухото са по-подготвени за стъпваме в брак! 

ваш у° рашешмя"3 изпитвали °олка, и второ - знаят какво е да куп}' 
^Статистиката

МЪЖе не об_ичат Да пазаруват. Точно по тази причина 
I С МЪЖКО °олекло обикновено са на първия етаж ч то на две-три крачки от входа. г

*Мъжете обичат сутрин първи да прочитат вестника. Защото ми

най-малкоЖ пъти“ ВСеК“ Аефицитен РесУРс » се ,,ЗПОЛЗМ

сълта, че той

чиш!
Тя се усмихва и невинно продължава:
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