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На Електорското събрание българското малцинство в Нишна

Членове на
Националния
съветИзбран Национален съвет

] * В Националния съвет са 
Ш избрани 21 души, сред които 
Ш няма представители на 
Щ банатските българи, както и 
Ш на българите от Сурдулишка 
I община

щ За правата на българското 
лцинство в Сърбия и Черна гора 
вече няма да се грижат действи- 

V <1 телни и мними защитници и разни 
_\] хора ”от кол и въже”. На 10 този 

месец в Ниш е сформиран Нацио
нален съвет на малцинството, чи- 
ято задача е да отстоява интере
сите му във всички области, пре
ди всичко в образованието, кул
турата, информирането и иконо-

,и.

6ШИ' д-р Ангел Йосифов, д-р 
Димитър Иванов, д-р 
Младен Владимиров, 
Небойша Иванов, Зоран 
Петров, Воислав Божилов, 
д-р Симеон Васов, Драган 
Иванов, Александър 
Сотиров, м-р Михаил 
Иванов, Пене Димитров, 

^имир Костов.

Димитровград’1- 
Владимир Захариев, 
Александър Александров, 
Зоран Гюров, Славчо 
Владимиров, Горан 
Стоянов, Милисав Николов, 
Даринка Кръстим, Милка 
Станоевич и Славица 
Стоянова.
Очаква се наскоро да се 
проведе събрание на 
Националния съвет, на 
което членовете му, освен 
другото, трябва да изберат 
и председател.
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шш миката.
На събранието присъстваха 

118 е лектори, както и представи
тели на Министерството за чове
шки и малцинствени права, като 
инициатор на събранието, на ОС-

Академик В. Становчич: Уводна реч пред първия "парламент" на 
малцинството

удостоиха и представители на зидентът Петър Стоянов и Яни 
СЕ и на Съвета на Европа. Създа- град Ниш и видни представители Милчаков, посланик в Белград.

П. Стоянов приветства електорите - ването на Националния съвет на България сред които експре-
сънародници ’ к (НаЗстр.
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Белград ще ратифицира 

Европейската конвенция за правата
Сърбия и Черна гора Владан Батич

Реформите в армията 

ще продължат между 

6 и 8 години

ц

I И
Съществуват основателни причини, поради които Сърбия и Черна 

гора не е ратифицирала Европейската конвенция за защита на ос
новните човешки права. Това е казал министърът по въпросите на 
основните човешки права и правата на малцинствата на Сърбия и 
Черна гора Расим Ляич.

Според Ляич, Съветът на Европа е имал пълно разбиране за това, 
че страната все още не е ратифицирала конвенцията. Министър Ляич 
твърди, че от членството в СЕ произлиза задължението на страната 
да ратифицира Европейската конвенция и Сърбия и Черна гора има 
срок от една година да направи това. Според Ляич в интерес на дър
жавната общност е Конвенцията да бъде ратифицирана много по-ра- 
но от една година и тя е готова на това.

Реформите в армията на Сърбия и Черна гора ще продължат 
между 6 и 8 години, предаде агенция ”Бета”. Това е съобщил ми
нистърът на отбраната на Сърбия и Черна гора БорисТадич. Тадич е 
уточнил, че най-напред трябва да се започне с реформите, свързани 
със стандарта на войниците и офицерите и със "създаването на спе
циални военни части”.

Председателят на 
Демохристиянската 
партия на Сърбия 
Владан Батич заяви, че 
партията ще призове 
всички институции да се 
обърнат с молба до 
генералния секретар на 
ООН Кофи Анан да смени 
шефа на ЮНМИК Михаел 
Щайнер, който открито 
защитавал интересите на 
албанците, предаде 
агенция "Бета". “Ханс 
Хекеруп и Бернар 
Кюшнер са като Майка 
Тереза за Щайнер", е 
изтъкнал Батич на 
пресконференция. Наред 
с това Батич е 
разкритикувал работата 
на новия държавен съюз 
като е подчертал, че 
"Сърбия няма 
задължението да 
издържа Черна гора".

Димитровград

Митницата остава
Читателите па "Братство” вероятно си спомнят, че миналата година ги 

осведомихме за предложението митницата Градина в Димитровград да 
бъде закрита. Тази "новина” тогава значително развълнува населението.

Тогава специална комисия към Европейския съюз предложи в рамките 
на рационализацията на митническите служби да бъдат закрити пет 
митници в Сърбия - в Сурчин, Сомбор, Зренянин, Крагуевац и Димит
ровград. Веднага след като предложението беше обнародвано реагираха 
всички в Димитровград, дори и в окръга.

"Всички аргументи бяха в наша полза„казва Иван Денчев, управител 
на митницата в Димитровград. Факт е, че митницата трябва да продължи 
да съществува. Тя е една от най-старите в Европа, намира сена източния 
крак на Коридор №10 и като се има предвид броят на пътниците, 
моторните превозни средства и стоките, минаващи оттук, тя трябва да 
остане. Тези факти допринесоха този въпрос да отпадне и затова мит
ницата си остава”.

От друга страна, става дума за граничен пункт, който е завършен и 
обрруден изцяло за контрол на пътници, моторни превозни средства и 
стоки, преход, на който се очаква съгласно реалните възможности, да се 
увеличи оборотът на пътници поне до онази степен, каквато бе по вре
мето на предишна Югославия. А тогава оттук минаваха до 5-6 милиона 
пътници и милион моторни превозни средства годишно.

Дали съществуваща организация е най-подходящата и достатъчен ли е 
броят на служителите или не, ще реши финансовото министерство, към 
което митницата е присъединена след разпадане на съюзната митница.

А.Т.

Във вторник на гробищата в Белград

Погребан Миодраг Перишич
На Новите гробища в Белград във вторник беше погребан Миодраг 

Перишич, посланик на Сърбия и Черна гора в Канада. Този 
туалец, публицист, литератор, политик, един от основателите на Демок
ратическата партия и дипломат беше изпратен с най-високи държавни и 
военни почести от няколко стотици хора - роднини, приятели, полити
чески и обществени личности.

Перишич беше погребан, след като от него се простиха Борис Тадич, 
съюзен министър на отбраната, и писателят Душан Ковачевич, а братята 
Теофилови1» изпяха песентта ”3айди, зайди, ясно слънце”, която той оби
чаш® да пее и да слуша.
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Съседите - Балканите - Свегъ
Те май 2003

%ЛПриближаването на Западните Балкани към ЕС

Приоритет на Евросъюза шшАбдулах Гюл в България т,(1

Приближаването на запад- и Черна гора Горан Свилано- 
ните Балкани към ЕС ще про- вич, предаде агенция ”ТАНЮГ”.

С посещението си в Белград,
; л

дължи да бъде един от прио
ритетите на Евросъюза и на Коуеп започна четиридневното 
Ирландия, като председателст- си балканско турне. Според 
ваща ЕС през първата полови- агенция ТАН10Г, целта на по- 

2004 година. Това е заявил сещенисто на Коуеп е да убеди 
балканските страни, че Ирлан-

Ь, I* Външните министри на България и Турция обсъдиха 
проблемите около българския износ на електроенергия за 
южната ни съседка

Външните министри на Бълга
рия и Турция обсъдиха възможн
остите за решаване на проблеми
те с българския износ на елект
роенергия срещу турско участие 
в наши ипфрас-груктурпи проск-

ш”На 29-ти май при срещите на 
министрите на енергетиката 
Турция ще разберете какви мер- I 
ки ще бъдат предприети, така че У 
да се постигнат взаимноизгодни | 
условия”, каза българският 
шен министър Соломон Паси.

В София турският вицепреми- ред него доброто икономическо 
ер обясни, че между износа на сътрудничество ще се засили ако 
електроенергия и сделакта за консорциумът между ”Коч холд- 
БТК няма връзка. Той обаче при- инг” и "Тюрк телеком” спечели 
помни, че Турция е на 5-то място сделката за българския телеком. 
по инвестиции в България. Спо-

на на
ирландският външен минситър 
Браян Коуеп след срещата си с дня ще подкрепи тяхното прио- 
външния министър на Сърбия бщаване към ЕС.

в

вън-

ти.Ивица Рачан обещава Двамата обявиха, че политиче
ската воля за отстраняване на 
проблемите съществува, но отка
заха да уточнят какви конкретни 
действия ще бъдат предприети.

Турският вицепремиер и вън
шен министър Абдулах Гюл от
каза да уточни дали "Джейлан хо
лдинг” ще бъде изключен от спи
съка на фирмите, които ще рабо
тят по иифраструктурни проекти 
у нас. Не стана ясно и дали самите 
проекти, сред 
"Горна Арда”, ще бъдат проме
нени.

Визовият режим ще 

се либерализира
Премиерът на Хърватска Ивица Рачан оповести в разговор с 

президента на Сърбия и Черна гора Светозар Маровнч, че неговото 
правителство ще предприеме всички стъпки, за да се либерализира 
визовият режим със СЧГ.

Маровнч и Рачан разговаряха в Бари, където се проведе срещата 
на шефовете на правителствата и министрите на външните работи на 
Адрнатическо-нонийската инициатива. Двамата оцениха, че страните 
от Западните Балкани би трябвало да започнат съвместни подготов
ки за срещата на Европейския съюз, която ще се проведе през юни в 
Солун и ще бъде посветена на този регион.

Събеседниците са констатирали, съобщиха от кабинета на пре
зидента на СЧГ, че отношенията между двете страни се развиват в 
положителна насока и че е необходимо да се създава положителна 
атмосфера, която ще помогне на страните от региона да се при
съединят към Европейския съюз.

Направена е първата копка на 
автомагистрала "Тракия_____

Турски министър на 

първа копка край 

Бургас
които и каскадата

"Доброто намерение на двете 
правителства е достатъчно, за да 
се намери решение по този въп
рос. От няколко години Турция 
купува ток срещу изгражадане на 
инфраструктура. До момента е 
купена електроенергия на сто
йност 400 милиона долара. Оказа 
се, че сме получили повече от не
обходимата ни енергия, за това 
доставките бяха прекратени. 
Проблемите са точното спазване 
на договора”, поясни Абдулах 
Гюл - вицепремиер и министър на 
външните работи на Турция.

* Изпълнител на проекта е турският холдинг "Доуш-Еко"
Първа копка от строителството на нови 35,3 км по магистрала "Тра

кия” край Бургас направиха в понеделник строителният министър Ва
лентин Церовски и външните министри на България и Турция Соломон 
Паси и Абдулах Гюл. Участъкът от Бургас до Карнобат ще бъде строен 
30 месеца от турските фирми ”Доуш” и ’ Еко”. Проектът е за 45,8 милиона 
евро.

”Ще бъдем заедно и в НАТО, и в ЕС. Нашето правителство ще даде 
цялата си подкрепа за това”, каза г-н Гюл. Фойерверки и цветни балони 
съпътстваха празничната копка. В основите на пътя беше положено 
писмо с послание към бъдещите поколения. По-рано същия ден гостът 
беше удостоен с титлата "Доктор хонорис кауза” (почетен доктор) от 
Бургаския университет.

Белград преустанови 

сътрудничеството си с ЮНМИК
* Коалиция ДОС реши да прекрати сътрудничеството си с 
мисията на ООН в Косово

За в бъдеще ДОС няма да сътрудничи с ЮНМИК, като единствено 
ще настояваме задържаният Шефкет Муслиу да бъде предаден на 
сръбските власти, за да бъде съден за тероризъм и вражески дейс
твия”, заяви Расим Ляич, министър по въпросите на малцинствата в 
правителството на Сърбия и Черна гора. Ръководството на ДОС 
обвини ръководителя на ЮНМИК Михаел Щайнер, че не е готов да 
започне разговори за връщането на разселените косовски сърби по 
родните им места и за правото им на свободно движение. Лидерите на 
ДОС решиха да бъде сформиран Държавен съвет за Косово, в който 
да членуват президентът на Сърбия и Черна гора Светозар Марович, 
сръбският премиер Зоран Живкович, председателят на сръбския 
парламент и изпълняващ длъжността президент на Сърбия Наташа 
Мичич, министрите на външните и на вътрешните работи Горан 
Свиланович и Душан Михайлович, вицепремиерът на Сърбия Не- 
бойша Чович, както и владиката на Сръбската православна църква 
Артемие.

Владимир Кисьов:Константин Димитров:
След
местните,
предсрочни

2004 г. е реална дата за 
членство на България в 
НАТО

"2004 година е реална дата за членство в НАТО, но преди това ние ПЗРЛЯМСНТЯРНИ 
трябва да извървим своя път с предизвикателства", това заяви в *
предаването 'Тази сутрин” на 6ТВ Константин Димитров, директор па 
Института по евроатлантнческа сигурност. Според него резолюцията, с
която беше одобрено приемането на България в НАТО е много важен Владимир Кисьов - замеентше- 
момент. От една страна той маркира историческия елемент на рати- председател на СДС, прогнозира в 
фикационния процес и същевременно поставя много точни условия - предаването "Преди всички” на 
първо в областта на класифицираната информация, второ - в областта на БНР, че местните избори ще дадат 
напредъка на военната реформа и трето - в способността на обществата възможност за възвръщане дове
да преосмислят и преоценят своето комунистическо минало и Холокоста. рието към синята партия и предиз- 

Според Димитров трябва да се разгледат няколко възможности викването на предсрочни парламе- 
относно споразумението ни със САЩ за Международния наказателен нтарни избори, които по думите на 
съд: Едното е директивите, конто бяха заложени в една обща европейска Кисьов са неизбежни "Ясно е че 
позиция от миналата есен. Второ да се водят разговори със САЩ за това правителство няма управлен- 
обхвата на едно такова споразумение. Третата възможност е да се следи ски ресурс да се справи с преднз 
диалогът между ЕС и САЩ - що се отнася до взаимната правна помощ", викателството на управлението 

Според другия участник в предаването на 6ТВ - Бойко Боев, юрист от Симеон Сакскобургготски руши ус 
Хелзииски комитет, военна помощ, както и всякаква друга гоите на демокрацията и държавно 

помощ за България зависи от волята на американския президент, стга. "За всичко това СДС ще поис 
Основната причина за съществуването на Международния наказателен ка вот на недоверие”, газа Кисьов. 

пр1оДдие^Д™ч„еиБоеавТаКа 1ИреЧенаТа възмо*ност 33 избирателно Според него такъв вот ще бъде 
р ’у ' внесен съвсем скоро и може да се

очаква след местните избори СДС 
да предизвика предсрочни. Ако в 
парламента преди това се приеме и 
вотът на недоверие, предсрочните 
парламентарни избори могат да се 
случат и по-рано, смята още Влади
мир Кисьов. Той се разграничи от 
БСП и намерението на партията 
също да поиска вот на недоверие и 
каза, че Социалистиечката партия 
също трябва да понесе своята отго
ворност, поне за едногодишното си

избори

САЩ:

За преговори между властите 
в Косово и Сърбия

САЩ призоваха властите в Прищина и Белград да усилят 
зивността на преговорите помежду си, предаде изшГо.зШе. доу.

Американската администрация счита, че мултиетническо демокра
тично общество, което спазва закона е крайно необходимо за оце
ляването на Косово и за по-голяма стабилност в региона.

интен-

Лорънс Бътлър: София:

Статутът на 
Косово не е

Международна среща за 
безопасност на

"Дневник”. Бътлър реагира много 
остро на изявлението на лидера на 
Демократичната партия на албан
ците Арбен Джафери, който пре- 

т»пг 1ТГ)Г|р ПО дупреди, че "албанците в Македо-
КИЛ ния били готови да загинат за не-

македонските поВдобреС”1„Н™етКеОСОза0’’вашите
изостанали села, където все още 
има много неграмотни хора”, отго
вори Бътлър. ’Нито някой ви пита, 

Статутът на Косово не е въпрос нит0 сте извикани тук да обсъждате 
на македонските политици, заяви статута на Косово. Други ще вземат 
посланикът на САЩ в Скопие Ло- решение по този въпрос, а положе- 
рънс Бътлър на кръгла маса, пое- нието в Косово няма да има отра- 
ветена на международните отноше- жение върху Македония”, подчерта 
ния, пише македонският вестник американският посланик.

въздухоплаването
В София вчера стартира 11-ата международна среща на Консултатив- 

ната група по въпросите на обучението към Европейската организация за 
безопасност на въздухоплаването - ЕВРОКОНТРОЛ, съобщи Пресцен
търът на Министерство на транспорта и съобщенията. Домакин на двуд- ЯВ"п Участие във властта- а

Португалия, Турция, Унгария, Финландия, Франция Хърватска Ш™: т“ч««ото статукво и пол.гтичес^ 
ицария и Швеция. Форумът беше открит от г-н Ла Кор Драгхайм пред- ’ Владимир Кисьов каза.
седател на Консултативната група по въпросите на обучението’ и гн синята паРтия никакъв наЧН" 
Цветан Дилов, генерален директор на ДП РВД. пази статуквото.

ПОЛИТИЦИ
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Избран Национален съвет -9ТЛ°3ДРавителните речи към Електорското събрание

Ако само преди 50 години Ц^етър Стоянов, български експрезидент: 
за гражданите на -—
Балканите беше 
най-важно да живеят в 
държава, колкото се 
може по-голяма, и това 
беше стремежът да се 
вземат части от 
съседните страни, в 
държава, която има 
голяма армия, в държава, 
която има голяма 
територия, днес става все 
по-ясно за гражданите на 
България и на Сърбия, и 
на останалите Балкани, 
че всичко това може и да 
е важно, но по-важно е да 
живееш в държава, която 
ти дава човешки права и 
свободи, която ти дава 
възможност за работа, 
която ти предлага 
условия за висок 
стандарт на живот. И 
щастлив и горд се 
чувства поданикът на 
оная държава, не която 
има най-голямата 
територия, а която 
осигурява тези права, 
свободи и стандарт на 
живот на своите 
граждани. В такива 
държави съм сигурен, че 
искаме да живеем и ние, 
българите, и гражданите 
на Сърбия - наши 
сънародници.

(От 1 стр.)
разисквания беше подчертано, че държавата полага усилия да 
' малцинствените права, залегнали в европейските стандарти. 

Воислав Становчич, съветник в Министерството за човешки и мал
цинствени права, подчерта, че със създаването на Националния съвет 
държавата се стреми да реши два основни въпроса: първият е да се 
спазва и обогатява националната идентичност на малцинството а 
вторият- малцинството да се включи в решаването на всички общест
вени и политически процеси.

Заради една идеология нашите две страни загубиха 
летие, но в Сърбия, България и Европа 
гарското малцинство вече

Исторически ден в 

отношенията между 

България и СЧГ

В
спазва

половин сто-
Сърбия и Черна гора. Трябва да ничество между България и дър- 
признаем, че цял един век, XX жавната общност Сърбия и Че- 
век, беше белязан с твърде много рна гора. Защото вие сте тези, 
противоречия, недоразумения и които ще имате непосредствен 
откровени вражди между нашите интерес от развитието на една но- 
две държави. И веднага искам да ва инфраструктура между двете 
кажа, в тези противоречия, вра- държави. Това означава нови ра- 
жди и участия в противоположни ботни места, това означава подо- 
блокове да търсим някакъв осо- брен живот, нови отношения ме- 
бен балкански манталитет би жду нашите две държави. Аз съм 
било несправедливо и към бъл- убеден, че не само в отношенията 
гари, и към сърби. Защото и в между България и Сърбия, в от- 
двете големи световни войни, ношенията между всички балкан- 
Първата и Втората, воювайки на ски държави нещата ще тръгнат 
различни страни, ние всъщност много по-лесно тогава, когато ни 
не бяхме пито сред причинители- обедини общият икономически 
те, пито сред основните движещи интерес, тогава, когато разберем, 
сили на тези войни. Казвам вси- че е по-добре да работим и пе- 
чко това, за да си припомним не челим заедно, отколкото всеки 
просто че ние, сърби и българи, път да се връщаме към историята 
се променихме. Европа се проме- да търсим там корените на наши- 
ии след Втората световна война, те различия и да воюваме поме- 
Държави,
смъртно, си подадоха ръка, за да шната, на съвременната европе- 
образуват Европейския съюз. За- йска политика по отношение на 
щото разбрахме, че всяка една го- националните малцинства, в от- 
ляма победа и всяко едно господ- ношенията между отделните дър- 
ство ражда реваншизъм, който жави. Аз съм категоричен при- 
рано или късно се заплаща скъпо, върженик на този тип политика и 
Ние пропуснахме цели 50 години, по време на моя мандат се стараех 
живеейки не в западната, а в из- да правя колкото е възможно по

точната част на Европа и по- вече за оздравяване на този бал- 
паднали под властта на една иде- кански климат. Защото трябва да 
ология, която не способстваше ни е ясно още едно: успехите на 
да развиваме отношенията си държавната общност Сърбия и 
така, както и българският, и Черна гора са успехи и за Бъл- 
сръбският народ го желаеше, гария, успехите на България са 
Слава Богу, в началото на 21 век успехи и за държавната общност 
сме осъзнали съвършено кате- Сърбия и Черна гора. Защото 
горично, че е много по-добре да днес всички сме поставени под 
се живее добросъседски, мирно, един общ знаменател: Балкани. И 
конкуренцията да се изразява не трябва да признаем, че тези Бал- 
в дрънкане на оръжие, а в кани днес нямат достатъчно до- 
по-висока производителност на бър образ и достатъчно добро 
труда. Най-важното е, че и Бъл- име и в Европа, и в света. А ние 
гария, и държавната общност трябва да работим за този образ и 
Сърбия и Черна гора днес изпо- за това име не просто само от абс- 
вядват една и съща политическа трактии съображения, а защото 
философия. Имаме едни и същи този образ и това име носят ико- 
цели, едни и същи стремежи и номически просперитет, те озпа- 
едни и същи трудности и предиз- чават повече инвестиции, те оз- 
викателства, които трябва да начават по-добър търговски об- 
преодоляваме. Българското на- мен. Но големите пари, инвести- 
ционалио малцинство, българи- циите и големият търговски об- 

те, които живеят на територията мен идват там, където има сигур
на Сърбия, няма да бъдат вече пост, където няма междунациона- 
повод за вражди и конфликти, а лни разправии, където няма въс- 
точпо обратното. Нека бъдат мо- тания, където няма завери, къде- 
ст за разбирателството между то няма революции, т. е. там, 
двете държави. Те, които имат където има спокойствие, предви- 
интерсс и на изток, и на запад, и в димост и толерантност. Ето защо, 
България, и в Сърбия, съм сигу- уважаеми сънародници, уважае- 
рен, че ще бъдат най-облекчени ми госпожи и господа, гости на 
от това, което се случи напосле- днешното електорско събрание

на българското национално мал
цинство, позволете ми да ви по- 

Уважасми госпожи и господа, желая най-напред успех в избора 
сигурен съм в едно: дните и го- на вашия Национален съвет - ме
диците, които ни предстоят, ще ка най-достойиите попаднат там, 
бъдат по-оптимистични и по-ху- и в същото време да пожелая 
бави за нас. Сигурен съм, че с из- много успех на вас в личен и об- 
бирането на Националния съвет ществен план, много успехи на на
вие ще можете да защитавате не шите две държави - Рапублика 
само културните, историческите България и държавната общност 
и социалните интереси на българ- Сърбия и Черна гора. 
ските граждани тук. Вие ще по
могнете, щото в икономически 
план да постигнем практически 
резултати в едно бъдещо сътруд-

настъпиха промени. Бъл- 
няма да е мост на вражди между Сърбия и 

България, а на истинско сътрудничество между двете ни държави”, 
каза Петър Стоянов. Кметът на Ниш Горан Чирич подчерта, че 
сътрудничеството на Балканите укрепва и Ниш настоява то да се 
обогатява все повече. "Границата, каза той, трябва още повече да 
свързва, но същевременно и да е бент за престъпността. Тоя 
сред успехите, които обогатяват отношенията между двете 
жави”, каза нишкият кмет.

За сформиране на Националния съвет бяха предложени две листи 
с по 21 кандидати. Носител на листата, наречена "Възраждане” беше 
д-р Ангел Йосифов, лекар от Димитровград и председател на Об
щинския съвет на ДСБЮ, а на "Босилеград-Димитровград”- Влади
мир Захариев, председател на ОС в Босилеград. За първата гласуваха 
65, а за втората 51 електори. Въз

ни
ден е 

ни дър-

„ резултати, "Възра
ждане има^ в Националния съвет 12 членове, а ”Босилеград-Ди- 
митровград”- 9. Въпреки че мнозина се застъпваха за

основа тези

равноправие,
електорите и претендентите за лидерски постове "забравиха” бъл
гарите в Сурдулишка община и банатските българи, които 
представители в съвета.

Дали 10 май наистина ще е историческа дата в живота на бъл
гарското малцинство, както казаха мнозина участници, или ще е още 
една безплодна надежда, както заявяваха други, ще покаже времето. 
То ще покаже и дали избраните в съвета хора добре познават 
проблемите на малцинството и дали ще имат умението и волята да

нямат

враждуваха жду си. Това е смисълът на дне-които
■шт

Аз съм убеден, че това събра
ние ще остане в историята на раз
витието на отношенията между 
България и държавната общност

предоставят инициативи и предложения на властите как да бъдат 
решени те.

В.Б.

Горан Чирич, градоначалник на Ниш:

В духа на
новата
политика
на
Балканите

Вие знаете, че град Ниш през последните 
години работи твърде много за истинското 
подобряване на отношенията, които ни об
ременяваха като две държави, държави на 
Балканите, през изтеклите векове и че в 
това отношение правим конкретни стъпки,

Приятелски разговор: Г. Чирич и Н. Стоянов

особено когато става дума за сътрудничест
вото между градовете, преди всичко Ниш, София и и в държавната общност Сърбия и Черна гора, как- 
Скопие. Днес ние сме наясно, че е необходимо да то и в Република България вървим към общата пи 
изграждаме една нова политика на Балканите. Ис- крайна цел, към наистина високата цел за всички 
тинска демократична политика, която ще уважава и балкански народи, а това е: траен мир на Балканите 
колективните, и индивидуалните малцинствени и и съгласуване на нашите стремежи с всички тен

денции в развитието на Европейския съюз. Това е 
Основната цел на сътрудничеството между Ниш, свързването, уважаването на различията, уважава- 

София и Скопие преди всичко е релаксиране на нето на другите култури, но и съвместна работа за 
политическите и сугирностни отношения на Бал- подобряването на икономическите условия в тези 
каните като предпоставка за всеки успех - от ико- пространства.
номически до политически, от желанието да вла- От тази инициатива, аз мога да бъда малко и 
гаме в инфраструктурата и да стигнем до крайната нескромен, произтекоха няколко срещи 
ни цел - всеки, който живее в тези предели да почув- нашия град, каквато беше срещата между г-н Стоя- 
ства конкретна лична полза и подобрение в усло- нов и бившия президент на СРЮ Воислав Кощуни- 
вията за живот. Това е същността на нашата по- ца в Ниш, както и срещите между представители на 

досегашни контакти, правителството на Република България и прави-

човешки права.

дък в нашите отношения.именно в

литика, както и на нашите 
защото само икономическият растеж може да рела- телството па Република Сърбия в нашия град, на

които бяха обсъдени важни въпроси от интерес заксира всички тези отношения.
Следователно нашето най-важно желание е гра- всички нас. Това преди всичко е въпросът за под- 

ниците на Балканите да не бъдат граници, които писване на договор за свободна търговия. Следо- 
разделят. Мисля, че това непременно трябва да вателно желанието ни е да премахваме бариерите, 
бъде нашият мотив да превърнем границите в наше които възпрепятстват преминаването на хора, 
предимство, не в това, което ще разделя народите, а ки, капитали и добри услуги, но същевременно да 
в това, което 1цс ги свързва. Ние трябва да виждаме имаме непреодолими бариери срещу организира- 
тези граници като собствен шанс и мисля, че с вси- пата престъпност, 
чкитс си начинания, с новата атмосфера и в Сърбия,

сто-

Трогнахте ме с тази покана! 
Благодаря!



шшт шшшшяшшшшшшшшТб май"ЖВ

в ГСС в ДимитровградПоздравителна реч на посланик Яни Милчаков»
Доволни от състава на 

Националния съветПреломен момент за 

българското малцинство Организацията на Гражданския съюз на Сърбия в Димитровград е 
доволна от състава на избрания Национален съвет на българското 
малцинството, беше констатирано на заседание на Общинския съвет 

ГСС в Димитровград, което се проведе в началото на тази седмица, 
дължи на факта, че в състава на Националния 

председателите иа общинските организации ог 
Босилеград, Симеон Басов и Александар 

на съвета все пак обещава една 
основните каузи на българското

Първо електорско събрание важат принципите па свободния 
българското национално мал- избор, важат демократичните 

ценности и начала на свободното
на нацинство, съгласно един нов закон, 
в една нова държава, в едни нови сдружаване в свободна държава, 
обществени условия, в нов обще
ствен климат и в месеца, през самоопределението 
който не само природата се буди, рин е носило каквнто и да с диви
ло и съгласно българските кул- дснти. В условията на идеологи

чески климат, който всички зна-

Удовлетворението се 
съвет са включениНека да признаем, че невнпаги 

като бълга- Димитровград и от 
Сотиров. Според ГСС съставът 
демократичнота насоченост към 
малцинство в Сърбия и Черна гора.

На заседанието на Общинския съвет беше разисквано и във връзка 
с подготовките на Общинската организация на ГСС за участие в го
дишното събрание на партията, което ще се проведе утре в Белград.

турни традиции този месец пи на-

Никога България не е приемала като подход към 
българите в Сърбия и Черна гора недалновидност, 
егоизъм, частни и неконкжтурни интереси. Винаги 
българската външна политика в последните години е 
виждала, както каза президентът Стоянов, в 
малцинството на българите в Югославия мост за 
разбирателство, общност от хора с огромен творчески 
и трудов, интелектуален и морален потенциал и 
повод за сближаване, а не повод за конфронтация.

А.Т.

Крясъци в нощта
■

И преди, а още повече след избирането на Националния съвет 
■ на българското малцинство в Сърбия, продължават да се чуват 

нощта. За разбирането на проблемата е необходимоли, съграждани сърби, черногор- 
ем, че възпрепятстваше това, са- ци> представители на другите бал- 

умира - венчко това е достатъчно, мо п0 себе си самоопределението каНски народи. И ако някога с ед- 
за да ни вдъхне оптимизъм и най- 
сърдечно като граждани и като

помня, че културата никога не : крясъци в
човек да има поне малко духовност и духовитост.

През епохата на Милошевич бяха сформировани 
равителствени организации с префикса на нашето малцинство и 
те продължават да съществуват. За създаването на една 
равителствена организация и днес, както беше и тогава, е необ
ходимо да същестрвува поне още един член - може и братовчед да 

\ е. Това е достатъчно. А какви са резултатите?
Седнеш някъде, да речем в Топли дол и на нескопосан сръбски 

‘ език започнеш да съставяш съобщения, изпращаш ги до медиите

няколко неп-българип беше рискован акт на н0 свое трогателно стихотворе- 
гражданска и национална добле- ние Емануил Попдимитров, прек- 

българи да приветстваме днешн- дПСс, в условията па онази тво- раСцият поет, родом от Босилег- 
ия ден, който е наистина прело-

;
неп-

ряща се, укрепваща и придо- радския край, с тъга пише, че 
мен момент в цялостната история биваща международен авторитет единствено на светулките нощем 
на българското национално мал- дСМокрация иа държавната об- 
цинство в Сърбия и Черна гора. С щност Сърбия и Черна гора, де- 
представителството на граждан-

някак си е позволено да прелитат 
от единия до другия край на раз
делената с граница братска нива, 
то днес с радост можем да

мокрация, за която не само 
ски и неправителствени по харак- Сърбия и Черна гора, но целият 
тер на обединение, професионал- реформаторски елит на Балка
ни, политически и други общно-

3 и те ги печатат с благословията на диктаторския режим, за да се 
! покаже, че българско малцинство наистина съществува и (има си 

хас!) се радва на всички права, гарантирани от “положителните 
законопредписания”. Разбира се, и според най-висшите стандарти 
в Европа. В този дух трябваше да се дават и възможно по-ев- 

; ропейски имена на организациите, които да напомнят за извест
ните и вече утвърдени в континента ни.

Междувременно климатът се промени и тези мутанти запо
чнаха да нервничат, защото осъзнават, че под краката им се 
изплъзва плодородната почва за безсилните им идеи. Лично си 
мисля, че би било много по-честно сега да променят името си и да 

• се нарекат, да кажем, Българска радикална партия и да си 
| изберат един председател със (символичното) име Шешелиев.

Тъй като това не би било достатъчно, трябва да се обмисли и това 
: да си припомнят и българския език от епохата на неолита и по 

такъв начин да спазват Конвенцията за човешките права от 
праисторията.

Но нека да бъдем малко по-сериозни. На 10 май в град Ниш 
беше избран Национален съвет на българското малцинство в 
Сърбия и Черна гора. Аз съм уверен, че тази дата ще си остане 
записана с големи букви в историята на сънародниците ни. Тя е 
предпоставка за всички условия за една достойна работа чрез 
демократическите институции на системата в страната, в която 
живеем. Паралелно с развитието на демокрацията в страната ще 
се развива и нашият Национален съвет. Друг начин няма.

Но нека да се върнем към началото - нашите хора са нормални, 
понеже са безработни, трудно преживяват транзицията и едва 
свързват двата края. Босилеград и Димитровград не само днес са 
на последно място в страната по своето развитие. Върху тези 
неща трябва да се сложи ударението. Как да създадем свободни 
безмитни зони, които са най-добре развити в Европа? Те са на
шият шанс. Икономиката, духовността, духовитостта и нацио
налната ни идентичност.

А що се касае за крясъците в нощта - те ще изчезнат с вятъра. 
А на нашите Балкани ветровете могат да бъдат силни. В1отп%1п 
гНе пчпЛ - “отговор дава вятъра”, пееше Боб Дилън. Може би за 
начало няма да е зле да научим и английски език. Нали боравим 
вече с българския и сръбския .

констатираме, че тази граница не 
ните и на Източна Европа плати я прекосяват свободно само све

сти, излъчили електорите на огромна це„а с невъзвратимата тулкнте. Същевременно обаче 
българското електорско събра- загуба на зора11 Джинджич, днес пие трябва да възприемаме вече 
ние, ние можем да потвърдим, че в тази демокрация не е доста- нме1шо границата като поле за 
българите са не само интегрална „,.,„0 сам0 да се самоопределим сътрудничество, за да може тя да 
част от гражданското общество кат0 българи, както казахме и по 
на реформираща се и демократи
чна Сърбия и Черна гора, но и в 
рамките на самата тяхна общност

Iбъде прекосявана от младежта,
друг повод, по-важно е как ще ни 
възприема светът, как ще ни въз
приемат нашите съседи, прияте-

от хората на предприемачество- 
то, хората на културата и тя наи
стина да ни свързва.

00 на СПС в БосилеградВ Димитровград по 
повод смъртта на 
Миодраг Перишич Подготвят се за избори

* Общинският отбор на Социалистическата партия на 
Сърбия усилено се готви за предсрочни 
парламентарни избори. СПС се надява, че те ще се 
проведат тази есен, заяви Никола Крумов, 
председател на босилеградските социалисти.

Миналата седмица в Босилеград беше проведено разши
рено заседание иа ОО на СПС, на което участваха и предсе
дателят на Окръжния отбор на СПС във Враня и Неговаи 
Станкович член на ИО иа Главният отбор на партията. На 
заседанието бяха разисквани въпроси, свързани с подготовка 
за евентуални предсрочни парламентарни избори. Опреде
лени са тридесетина представители, които ще координират 
подготовките за предсрочни избори. Никола Крумов, предсе
дател на ОО на СПС каза, че в СПС в общината в момента 
членуват около 800 човека.

На състоялото се заседание са разисквани и други въпроси, 
свързани с вътрешната организация на партията, както и пла
нове за по-нататъшната дейност.

Траурно 
събрание в ОО 
на ДС

По повод ненадейната смърт на Ми
одраг Перишич, един от лидерите на 
Демократическата партия, и посланик 
на Сърбия и Черна гора в Канада, в 
помещенията на Общинската органи
зация на Демократическата партия в 
Димитровград се проведе траурно съб
рание.

За житейския път на Перишич го
вориха Наташа Басова и Михаил Ива
нов.

А.Т.

П.Л.Р.

Матицата на българите иска

Обучение на майчин език В. Костов

Душан Михайлович:На събрание в Босилеград, организирано от Ма- тази среда да потърсят начин българският език да си 
тицата на българите в Сърбия, на което освен пред- възстанови статута на майчин език в обучението, на 
ставители на някои политически организации, при- който да се изнасят лекциите и по вероучение. На 
състваха и преподаватели в босилеградските учи- министерствата се оставя и алтернативата такива 
лища, миналата седмица беше обсъдено писмо, с разговори да се проведат и в столицата по удобно за 
което се търси от началото на новата учебна година тях време.
обучението в основните училища да се провежда на Писмото с такова искане вече получи подкрепата 
български език. Писмо стакова искане ще бъде изп- на общинските отбори на ДС, ДСБЮ, ГСС, НС ЛС и 
ратено до просветното министерство на Република СПО в Босилеград. Председателят на Матицата на 
Сърбия и до министерството за човешки и малцнн- българите Пене Димитров пое задачата със съдър- 
ствепи права в Сърбия и Черна гора. жаиието на писмото да запознае и останалите по-

Подписниците иа писмото канят представители литически структури в общината с надеждата, че и 
на двете министерства на 28 май да посетят Боси
леград и в преки контакти с политически субекти в

Легия ще бъде арестуван
Вътрешният министър на Сърбия Душан Михайлович заяви, че 

очаква Милорад Лукович - Легия, заподозрян за участие в организи
рането на убийството на премиера на Сърбия Зоран Джинджич, ДЗ 
бъде арестуван преди прикючването на случая “Земунски клан » 

вестник “Вечерше новости”. ”Не мога да коментирам 
спекулациите в чужбина и у нас, че Легия е в Хага, във Франция» 
Гърция, Херцеговина, при свои партньори и помощници”, каза 
Михайлович.

пише

те ще го подкрепят.
П.Л.Р
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Сръбското правителство Димитровград: Реконструкцията на жп 
линията по план

предлага:

Премахване на туристическите визи
Има вероятност Сърбия да премахне туристическите визи, съобщава агенция „Танюг".
„а шгап^за туристите>отВЕсаиТп',Г°ВИЯТа’ ТУРИЗМЗ “ уСлугите ПОВДИГНа и™^™ва за премахване 
заявил сръбе=^^— ’

Закъснява
документацията

Реконструкцията на жп линията от Димитровград до границата 
върви по план, но някои от проблемите се създават поради липса на 
необходимата документация изтъква председателят на Общинската 
скупщина в Димитровград д-р Боян Давитков. Става дума за 
документация, отнасяща се не толкова до самата жп линия , колкото 
до инфраструктурата на града. Така например още не е готова 
документацията за продължаване на улица ”Нишава2” и свързването 
й с улица "Балканска” (от долната рампа към гарата). Гражданите 
казват, че било съвсем логично най-напред да се прокара тази улица 
с дължина около 50 метра, а след това да се започне линията. Така 
например по преките тесни улички вече са направени определени 
щети дори и на някои частни обекти . Прокарването на улицата би 
улеснило и движението на моторните превозни средства.

Гражданите смятат, че с тежките машини се нанася щета на 
улиците и се опасяват, че те няма да бъдат поправени. В това 
отношение Давитков изтъква че съществуват подписани договори, 
според които изпълнителите на работите по реконструкцията на жп 
линията са длъжни да компенсират всички щети.

Когато става дума за ремонтирането на жп линия почти изцяло са 
подменени настилката и релсите от долната рампа до границата. 
Същевременно вече са направени бетоните основи върху които ще 
бъдат поставени стълбовете за електрификация на линията. От 
железницата оповестяват, че двата пътни прелеза (край общината и 
СЦ "Парк”), които в момента са затворени за движение, би трябвало 
тези дни да бъдат отворени.

Двете най-големи 
димитровградски търговски 
фирми са в незавидна ситуация

кооп и Пекара тези дни проведоха заседания, на 
които бе констатирано, че обстановката в тези фир- 
ми е изключително трудна. И двете предприятия по 
два пъти излизаха на аукцион, но нямаше купувач”.

В “Търгокооп” пребори становището, че работ
ниците трябва да съберат средства и сами да купят 
предприятието си, да направят т. нар. консорциум. 
За това решение пледира и директорът Велин Ни
колов, който заяви, че по отношение на бъдещето 
на фирмата все пак е оптимист, тъй като “Тър
гокооп ’ има помещения и локали, запаси от стока... 
Той каза, че “Търгокооп” трябва да закрие 
зините в селата, които трупат дългове, и че броят на 
работници (в момента са 65-има) трябва да бъде 
намален...

Същи ходове се стяга да предприеме и “Пекара”. 
Тъкмо човек си помисли, че димитровградското Тя Ще закРие магазините си в селата, в които ло- 

стопанство е паднало на дъното, а от местните фир- калите е взела под наем (Лукавица, Смиловци...), а 
ми пристигнат информации, от които става ясно, че опРеДелеи бР0Й работници ще изпрати на неплатен

отпуск. Фирмата е зле, тъй като на работниците си 
дължи няколко заплати, а на доставчиците за сто-

Мизерните
заплати
закъсняват и по 

няколко месеца мага-

* Някога беше престижно да се работи в 
„Търгокооп" и „Пекара", а днес е жалко.

падането продължава и че ударът тепърва пред
стои.

ките...Управителните съвети и скупщините на двете 
димитровградски търговски предприятия “Търго-

Тенденции в икономиката на Ябланишки и 
Пчински окръг__________

А.Т.
Б.Д.

Босилеград ще продължи изграждането на 
жилища за „млади брачни двойки”

канско равнище. В Ябланишки 
окръг те възлизат на 8103 динара, а 
в Пчински 10 189 / средната заплата 
в републиката е 14 719/. Сред 
общините в Ябланишки окръг най- 
високи заплати имат работниците в 
Църна трава- 11 094 динара, а 
най-ниски в Лебане - 4266. В Пчин-

Държавата и общината 

подсигуряват средства
В Босилеград ще продължи изграждането на започнатите преди 

няколко години две сгради с 19 жилища за млади брачни двойки и по 
този начин обектите ще бъдат спасени от пропадане, оповести 
председателят на ОС в Босилеград Владимир Захариев.

- С представители на Дирекцията за изграждане на страната, която 
започна сградите, взехме решение тя да подсигури около 450 хиляди 
динара и да се сложи първата бетонна плоча на обектите, казва 
Захариев. Той поясни, че общинският фонд за солидарно жилищно 
строителство е готов да продължи изграждането на един от обектите, 
като изрази надеждата си до края на годината да му сложи покрив. За 
доизграждане на другия обект общината сега няма пари, така че не е 
известно как и кога ще продължи то.

Очаква се апартаментите, изградени от фонда, сетне да се дадат на 
фирмите и организациите, които ще ги разпределят между 
работниците, които нямат собствено жилище.

ски окръг на-големи са заплатите в 
Буяновац, а най-малки в Търгови- 

Стокообменът с чужбина ще - 5626 динара. Средната заплата
Продължават отрицателните 

тенденции в икономиката на Яб
ланишки и Пчински окръг. Прои- 01,140 така не е на желаното Ра‘ в Босилеградска община е 7735 ди- 
зводството в предприятията в внище> Миналата година бяха нара, в Сурдулишка - 14 004, Влади- 
13-те общини в двата окръга в на- изнесени стоки за около 102,9 чин хан - 7009, Враня 10990 и в Пре-

милиона долара, а през януари шево -11 094 динара, 
и февруари само за 12 милиона.
Същевременно през първите та е голяма. В Ябланишки окръг ра-

чалото на годината спадна с над 
10 проценти в сравнение със съ
щия период на миналата година, 
констатираха членовете на Упра- Два месеца на дината вносът бота търсят 38 825 души, а в Пчин-

възлиза 14 милиона долара. ски - 28 494. Сред безработните в 
Според статистическите да- двата окръга са и 1279 души с виеше 

нни заплатите са по-ниски в образование, 
сравнение с тези на републи-

И в двата региона безработица-

вителният съвет на Регионалната 
стопанска камара в Лесковац.

В.Велкович
В.Б.На аукциона на 8 май в Белград

Продаден босилеградски 

„Прогрес”
1 Преуспяващата 

бабушнишка фирма 
ИМТ работи на 

I пълни обороти____
Белградският бизнесмен Желимир Радонйич е купил за 1 600 000 

динара общественото предприятие “Прогрес” от Босилеград. Това 
всъщност е била началната цена, предложена от Агенцията, а тя 
възлиза на
приятието, което има в състава си хлебопекарница, ковачница и ав
торемонтен сервиз. Радонйич е бил единственият купувач.

Досегашният и.д. директор на предприятието Васко Караджов 
заяви, че 30 процента от стойноста на “Прогрес” са разпределени чрез 
безплатни акции на 36-те бивши и сегашни работници. Всеки 
работник е получил за една една година трудов стаж във фирмата 
една акция.

“Прогрес” е първото предприятие в Босилеградска община, 
е приватизирано чрез аукцион от страна на държавната Агенция за 
приватизация.

От и.д. директора на “Прогрес” узнахме, че през следващата сед
мица новият собственик ще дойде в колектива и ще проведе съв
местно заседание с всички работници. Очакваме, продължи Карад
жов, на заседанието да бъдат сформирани управляващи органи, а 
собственикът ще представи и идеите си за начини за решавне па 
натрупаните проблеми. Той подчерта, че в преки контакти с Радонйич 
е узнал, че освен възстановяване на производството, той възнамерява 
да разшири дейностите с нови проекти и да ангажира нови работници.

Според предписанията на Агенцията за приватизация до една 
година новият собственик, не може да освобождава от работа членове 
на трудовия колектив, а до 5 години не му е позволено да прекрати 
основната дейност на предприятието.

Приватизацията 

по края наедна пета част от счетоводствената стойност на пред-

шинатаГГх: ,Г10
С настъпването на пролетта производството в ИМТ е интензифицирано.

което
* Фирмата няма проблеми с пласирането на селскостопанските машини и съоръжения. 
Сключена е нова сделка с партньор от Герамния.

Приватизацията на ИМТ щс стане до края па чела сделка за съвместно производство на машини 
настоящата година, но през кой месец точно още не за косене, събиране и превръщане на трева, 
е известно, заяви пред "Братство” директорът на — Селскостопанските производители могат да се
фирмата Петър Спасич. обадят във фирмата пи, за да си поръчат на изгодна

Бабушншките металоработници, които работят цена и при благоприятни условия машини от ши- 
рамките на едноименната фирма от Болсвац рокия ни асортимент: всички видове косачки за 

интензифицираха производството си на различни трактори и мотокултиватори, съоръжения за съби
ране и превръщане иа сено, ротокултиватори, фре-

В

селскостопански съоръжения.
Освен на домашния пазар, фирмата продукцията зи с различна големина за трактори и мотокулти- 

си безпрепятствено пласира в страните от бившата ватори, ножове за комбайни и косачки, косачки за 
СФРЮ, след това в Германия, Франция и Гърция, паркове, както и резервни части за прикачни селс- 
Междувременно с партньор от Германия, е склю- кстопаиски машини, изтъкна директорът Спасич.

Б.Д.
П.Л.Р.
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ФоторепортаВ Димитровград по повод седмицата на 
Червения кръст и Деня на кръводарителите

'•9

Прием за
многократните
дарители

Първо 

електорск 

събрание 

на
българите 

в СЧГ

*

От 5 до 8 май в Димитровград се проведе седмица на Червения 
кръст, а на 11 май бе Международният ден на кръводарителите. По 
този повод на 12 май председателят на Общинската скупщина д-р 
Боян Давитков организира прием за многократните кръводарители 
от общината.

По време на двучасовите разговори беше подчертано, че се налага 
да се популяризира тази хуманна акция, особено сред младите и 
Димитровград пак да се върне на челното място в републиката. В тази 
насока веднага би трябвало да бъдат премахнати недоразуменията 
между Завода за трансфузия от Ниш и Здравния център в Пирот, от 
които вреда имат само димитровградчани. Стана дума и за 
необходимостта да се подготви монография за кръводаряването 
общината, което има необикновено дълга традиция.

На 10 май в залата на Симфоничния 
оркестър в Ниш се проведе първото 
електорско събрание на сънародниците 

Черна гора, на което 
около 120 електори 
избраха Национален 
съвет на малцинството 
си от 21 члеВа.
В съзвучие със Закона 
за правата на 
малцинствата 
Националният съвет е 
най-висшият легален и 
легитимен орган, който 
ще решава всички 
най-важни
малцинствени въпроси, 
съществени за 
опазването и 
развитието на 
националната ни 
идентичност, а преди

Първото електорско събрание на българите в страната 
откри най-възрастният електор, живописецът Слободан 
Сотиров от Белградв

ни в Сърбия и
Д.С.

В босилеградския клон на „Здравле” от 
Лесковац ___
Работниците се колебаят

Новия собственик на “Здравле”, в чийто състав е и босилеградс- 
кият цех за преработка на плодове и зеленчуци, е предложил на 
работниците, ако желаят, до 5 юни да подадат заявки за прекратяване 
на трудовите им задължения и за всяка година трудов стаж да получат 
по 250 евро.

Предложението предизвика колебание сред работниците, които не 
са наясно какво да правят, каза за нашия вестник Сладжана Ангелова, 
директор на цеха. Не е уточнено дали предложената сума пари се 
отнася само за трудовия стаж в “Здравле”, или пък подразбира и 
стажа, който някои от работниците имат и в други предприятия. Тя 
подчертава, че при купуването на “Здравле” новият собственик - 
исландската фирма “Фармако” - е поела ангажимента през следва
щите три години да не уволнява нито един от работещите във 
фирмата.

Най-големите синдикални организации в “Здравле” - Самостоя
телният синдикат и “Нзависимост” - са призовали членовете си да не 
се поддават на изнудите и натиска, понеже само по такъв начин могат 
да накарат новия собственик да изпълни социалната програма, която 
е приел при купуването на предприятието.

Неофициално узнахме, че сред работещите в босилеградския цех 
има и заинтересувани от предложението на собственика и за оп
ределена сума пари са съгласни да напуснат доброволно предприя
тието.

Ангелова оповести, че босилеградският колектив наброява 90 
работници, предимно на възраст между 45 и 50 години и добави, че 
всички те досега редовно са получавали заплатите си.

В момента производството в цеха е спряно, а работниците са ан
гажирани с ремонта и уреждането на офисите.

(На 7 стр.)

Прекрасната зала на Симфоничния оркестър в Ниш беше изпълнена до последно 
място. Бяха дошли 118 от общото 132-ма електори, петдесетина гости, 
официални държавни представители на СЧГ и Р. България, представители на 
ОССЕ и на СЕ, новинари.

П.Л.Р.
ЯжчтаЦщп!

Босилеград

Никола Стоянчов е 

единственият собственик 

на „Кодал”

Съветникът в Министерството за човешки и 
малцинствени права и свободи академик 
проф. д-р Воислав Становчич беше първият 
официален говорител Г. Чирич и П. Стоянов с интерес очакват началото на събранието

Тъй като в началото на този месец мажоритарният собственик на 
първата частна кабелна телевизия “Кодал” в Босилеград Никола 
Стоянчов изкупи акциите от другите двама съсобственици - Алек
сандър Димитров и Дарко Спиридонов, телевизията сега е изцяло 
негова собственост.

- Поради големия интерес на абонатите до един месец ще включим 
към програмата още 5 нови телевизионни канали, каза Стоянчов. Той 
уточни, че към мрежата ще бъдат включени сателитните канали на 
ТВ Черна гора и България, белградският Б 92, една частна българска 
телевизия, както и още един развлекателен канал.

Що се отнася до месечния абонамент, по думите на Стоянчов той и 
занапред ще е 100 динара, а на всички онези, които предишните 
месеци са плащали по 180 динара, парите ще им бъдат пресметнени за 
следващите месеци, а доколкото искат, ще могат да си ги вземат.

В “Кодал”, в който в момента работят двама човека, планират 
близко бъдеще да оборудват телевизионно студио в помещенията на 
хотела и да започнат излъчване на собствена програма.

Почетно място 
за скъпите 
гости

в

П.Л.Р.



Култура - Просвета
Тб мЖЖГз 1

Кметът на град Ниш 
г-н Горан Чирич:

Днес ние сме наясно, че е
необходимо да изграждаме една 
нова политика на Балканите -
наистина демократична
политика, която ще уважава и
колективните, и индивидуалните
малцинствени и човешки права. 
Основната цел на
сътрудничеството между Ниш, 
София и Скопие, сформирали
един от първите еврорегиони на 
Балканите, преди всичко е
релаксиране на политическите и
сигурностни отношения в тази
част на Европа като
предпоставка за всеки вид успех
- от икономически до
политически. Нашият мотив е да
превърнем границите в наше
предимство, в собствен шанс за
постигане на крайната ни цел:
траен мир на Балканите и
съгласуване на нашите стремежи
с тенденциите в развитието на 
Европейската общност.

Експрезидентът на Р. България 
Петър Стоянов: ■V*

Трогнахте ме с поканата си! Сигурен съм, че с избирането на 
Националния съвет ще можете да защитавате не само 
културните, исторически и социални интереси на 
българските граждани тук. Вие ще помогнете, щото в 
икономически план да постигнем практически резултати в 
едно бъдещо сътрудничество между България и държавната 
общност Сърбия и Черна гора. Защото вие сте тези, които ще 
имате непосредствен интерес от развитието на една нова 
инфраструктура между нашите държави.

Експрезидентът на Р. България Петър Стоянов, придружен от посланика в Белгарад Яни
Милчаков пристига в Кметството на град Ниш, където има първа среща с експрезидента на
СРЮ Воислав Кощуница и където се състояха важни срещи на други висши сръбски и
български политици

ирич и П. Стоянов след срещата си в Кметството на Ниш

всичко служебната употреба на родния език, образованието
културата и информирането.
Това изключително значимо за нас, както и за страната събит
ие уважиха с присъствието си много гости от страната и от 
България, както и представители на международни 
организации, сред които и експрезидентът на Република 
България г-н Петър Стоянов.
Първото електорско събрание на българите в страната 
предизвика и голям интерес сред медиите. То се следеше 
двадесетина журналисти на медийни къщи, сред които на 
националните радиотелевизионни станции от Сърбия и 
България, телеграфни агенции - ТАНЮГ, БТА, ОРНА, Фонет, ^ 
Бета, след това на „Гласът на Америка , „Свободна Европа 
и други, както и на няколко регионални и общински медии.

Членовете на работното председателство на първия парламент на българите в страната
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Срещи с добър ученикВ рамките на сътрудничеството между Великотърновския и 
Нншкия университет______________________________________ Получава 

само петициБългари ще гостуват на сърби
От 15 до 19 този месец на посещение на колегите Пред сръбските студенти лекции ще изнесат доц.

си от Философския факултет в Ниш ще бъдат 30 д-р Радослав Радев / за хумора в балканските лите- 
студентн и преподаватели от Великотърновския ратури/ и д-р Мария Илиева /за структурата па б 
университет. Посещението е продължение на прог- гарския език в съпоставка с другите славянски е - 
рамата за сътрудничество между двете академични ци/. Пред българските студенти лекции ще изнесат 
институции. Миналата година през май във Велико проф. Йордана Маркович /за нишкия градски г 

1 вор/ и проф. Горан Максимович /за новата сръбска
литература/

Преподавателите ще имат работна среща с дс- 
Философския факултет проф. д-р Драган

* Освен че е пълен отличник, 
Джордже Маноилов учи в 
Началното музикално 
училище и играе в общинския 
фолклорен ансамбъл, 
един час дневно. Затова има време 
за други занимания - член е на 
училищния фолклорен състав и на 
първия фолклорен ансамбъл към 
общинското КХД, ученик е в 5 
курс на Началното музикално 

Петнадесетгодишният Джор- училище от Зайчар, което се ггоме- 
дже Маноилов от Димитровград щава в димитровградското основ- 

пръв поглед не се различава но училище... 
от връстниците си. Мургаво, зд- Питаме го за плановете му след 
раво, хубаво момче, което, както завършването на основното му об- 
обикновено се казва, предпочи- разование. След като погледна 

неговите към татко си, момчето ни отгово-

Търново пребиваваха студенти и преподаватели от 
Ниш.

В програмата на гостуването са включени ра
ботни срещи, лекции, запознаване със забележи- 
телностите на Ниш и околностите, приятелски Жуппч.

кана на

Ц.И.срещи на студентите в свободното време.

на
Нови книги в училищните библиотеки в Босилеград

Дарение на българското 

Министерство на образованието
та всичко, което и 
връстници. Все пак Джордже с ри, че най-вероятно ще се запише 
нещо се различава от своите в Средното електротехническо 

: - той е един от ред- училище в Пирот.връстници
ките ученици, които получават 
само петици. Сега е осмокласник било добро да се запише в това 
и от първи клас досега е пълен училище - казва Камен, който е 
отличник. Никога не е имал дипломиран машинен инженер.

Сега и той учи, като сина си

- Добър е по физика, така че би
Библиотеките на основното училище и гим- ветата па Сърбия и се изучава в основното и в 

назията в Босилеград миналата седмица се обо- средното училище.
гатиха със 140 книги на български език, които, им Същевременно тя изрази голяма благодарио- 
дарн Министерството за образованието и наука- ст към служителите в българското Министерст- 
та на Република България. во за образованието, съдействали за организира-

” Става дума за литература, която освен от уче- мето на това дарение. Сред новите книги са прои- 
ниците, ще могат да ползват и преподавателите, зведения от известни български писатели и пое- 
понеже в училищните библиотеки липсва подоб- ти, като Иван Вазов, Христо Ботев, Пейо Яво- 
на литература”, каза просветният инспектор Де- ров, а има и заглавия от съвременни автори.

Дарението е станало съгласно Програмата за

по-ниска оценка от петицата.
Баща му Камен и майка му Джорже - полага допълнителни 

Биля се гордеят със своето дете. изпити за гимназиален учител, тъй 
Създава се впечателние, че те 
имат основателни причини за то- дини е работил (ГИД), фалира.

След средното училище Джорд- 
- Когато в училището им да- же ще следва за виеше образова- 

дат за домашно да научат стихот- ние а след това... В Димитровград 
ворение, Джоржде го е научил ли вижда живота си?, беше послед- 
още в училището, казва Биля.

Както и всеки старателен уче- към младежа.

%
%

като фирмата, в която дълги го-*.$
ва.жка Георгийева и добави, че от доста години биб-

снабдявани с нови книги на бъл- сътрудничество в областта на образованието, 
гарски език. От Георгиева узнахме, че тя пред- културата и науката за 2001, 2002 и 2003 година 
варително е направила подбор и изготвила спи- между правителствата на Република България и 
сък на необходимата литература, която според СР Югославия, 
учебните програми на Министерството на прос-

лиотеките не са

ният въпрос, който отправихме

&П.Л.Р. - Не! - заяви категорично той. 
За съжаление!

ник, Джодже се старае да запом
ни възможно повече в училище. 
Както казва, у дома си учи около Б.Д.

Димитровградският театър с 
ново представление 
„Балканският синдром"

В Основното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград______

Записва
първолаците

Пиеса за 

съживяване 

за ново 

начало
През учебната 2003-2004 година в ОУ “Георги Димитров” ще се 

запишат около 100 първолачета, колкото и през последните 5-6 
години. Право да се запишат имат всички деца, които през на
стоящата учебна година ще навършат 7 години, както и малчу-

* Представлението имаше много недостатъци, но димитровградчани бяха готови да : га™те’ конто до кРая на 2003 годпна свършват 6,5 години,
пренебрегнат всичко в замяна на това, че отново могат да гледат артисти от собствената си Както и досега, при кандидатстването за първи клас е задъл-
среда. | жително децата да бъдат прегледани от лекар-педиатър, а след

След двегодишна пауза любителите на театралното - Артистите бяха напрегнати. Цялата атмосфера бе * това училищният психолог и педагог чрез индивидуални разговори 
изкуство в Димитровград дочакаха да видят на местна напрегната. Представлението трябва да се “завърти” * и съответни тестове утвърждават дали бъдещите ученици са под- 
сцена премиерно представление на местния театрален още 3-4 пъти..., изтъкна между другото той. I готвени за училище и до каква степен
ансамбъл “Христо Ботев”. Както и да е, след две години бездействие и неиз- : В училището ни съобщиха, че записването на първолаците ще

Новото представление носи название Балканският вестност димтировградският театър изобщо същес- ■ нвиключи пп« глгавяшятя спиш., 
синдром . Автор на творбата е българският писател твува, трябва да бъдем доволни. На сцената отново ’ Р Д ^ та седмица.
Станислав Стратиев, а негов постановчик беше бъл- видяхме старата “гарда” па местния театър: Слободан * много тревожен е фактът, че броят на учениците в нашата
гарският режисьор Рашко Младенов. Алексич, Делча Гигов, Славча Антов, Славча * община през последните години намаля драстично в сравнение

Действието се развива на основата ни суматоха, Димитров, Александър Златанов, Олгица Антова..., а : отпреди две или три десетилетия. През учебната 1983-84 година
която съдазват сватбари, нахлуващи на театрална видяхме и редица млади димитровградчани, върху I например в ОУ е имало 1 386 ученика през учебната 1970-1971 2
сцена по време на представление. Ситуацията поражда чиито плещи театърът твърде скоро ще се крепи. ' П6Ч я гргя гамп яг\л ’ к 3
комически ситуации, словесни дуели, обща веселба... ‘ ’

Въпреки неодстатъците си в много отношения, 
представлението “Балканският синдром” бе посре
щнато топло от димитровградската публика, която
този път като че ли беше готова да прости всичко в КатпгянАптнг 7ППД” от ПГ. ......__
замяна за удоволствието пак да види на сцената -Ца «ЬаЛКаНфОЛК ДИМ ВЪВ ВеЛИКО ТЪРНОВО_________ ___________________________________ ___
артисти от собствената си среда, от театъра, който гр
^*М11ението^Вче предегав^ешето има доста слабости 1 РИ ПрИЗИвНИЯ ЗЯ споменатият “Балканфолк 2003”, на който е втората изява

беше споделено след спускането на завесата и от ТТТ«'|\/|1Ж'Т1ПГкПГ'П(1ТТГ>12’'ГЖггС1| на димитровградчани.
доайена на димитровградския театър Слободан Алек- уЦИ.1т1*1^.1^.111 С Специалното жури на фестивала е присъдило три награди
сич: Лптиттжлптж и • за три шопски игри на фолклорния ансамбъл - Носител на

О Л14.Л.ОрНИ СЛМО Т1ВИЦИI почетния знак на фестивала, Откритие на фестивала и Пре'
артисти, само помогнахме, като изпълнихме След почти десетгодишна пауза членовете на Димитров- Бъл^Ои»3 '1)еСтивала за Участие на ДРУ™ фестивали в

обещанието си, че ще участваме. Мисля, че пиесата не градското Културно-художествено дружество участваха от ТЛГе на нивото, което някога имахме и което пак трябва да 9_ц Май нт Фм-гипапя “Д.ттЪлТ! оппт" У „ Т Както изтъкват в дружеството, това не са най-важните 
достигнем, но като за съживяване, като за ново начало т * канфолк -003 в гр. Велико награди от фестивала, но за да бъдеш откритие на един
може би и то е добро, каза Алексич. Търново. Там те са имали две изяви. Първата е била в престижен фестивал и да се представиш пред публиката в

Режисьорът Рашко Младенов, който паралелно рамките на едномесечния международен фолклорен фести- престолния град Царевец за аиасамбъл като Димитрови-
работеше ис димитровградския, ис пиротския театър, вал Еврофолк 2003 , в които участват около 15 хиляпи м • ц’ д «
сРе оплака, че?,е е ,1ал достатъчно врЕме да подготв? участници "от цяла Европа. В рамките на този фестив™ ?ова е о~ успеТ" ^ ВЪРН6 0X31,3X3 А Т
по-добре пиесата. н У

,В „Балканския синдром" се сплотиха опитните и младите 
димитровградски артисти. (ФОТО „Газда")

Б. Димитров П.Л.Р.

- На младите остава светът. Те трябва да приемат 
щафетата и да продължат да работят. Ние, по-възрас
тните

--е.г---- Л V
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Царибродчани и пиротчани през миналото (2)
Оживление в босилиградския Център за 
култура_______________________Ли/ърМизаци&Ма

Ца/гид/гос?
Подготовки за 

участие на фестивали 

в Българияна В рамките на отбелязването 
на 60-годишнината от смъртта 
на Емануил Попдимитров 

Танцовият ансамбъл към Цен- Център за култура в 
търа за култура в Босилеград те- Босилеград ще организира

довечера в Голямата зала 
културно-художествена 
програма. Ученици от 
основното училище и 
гимназията ще декламират 

дуй фолклорният ансамбъл ще стихотворения на известния 
изнесе на 27 и 28 май концерти от поет, публицист и

общественик, а танцовият 
състав към Центъра ще се 
представи с китка народни 
хора и танци.

или пишат, че се върш^пирота^аци^наЦапибооп''! Сьберат РазпРъ™атите къщи в по-големи селища, за

са обаче царибродчщ)11те,1 които зиаят^щщщтщ повече ™ " черкезите> ™а ЧаР”бРод "°-
от едно столетие е станала действителна пиротизация ™Гок°плпбОЖДеИИеТО ° °К°Л° стотина иаселеии 
на тогавашния Цариброд и че немалко днешни Г гц.Т' ° днешния център и главната улица на
рибродчани са по-далечни или по-близки потомци на Д ОинГиши "иот" гол "ШЛ0 населени къщн-
известни стари пиротски търговски и занаятчийски се- (зпжп^ш.ятп ^3 год’’ шест години след осво-
Цариброд0ИТ° ^ ЮСеЛИЛИ °Т П‘’Р0Т “ насташ,ли в картината н Лд^ибртДби™по°ра"личиа. еГсвот

чизГ учители "свещеншдаи други ™ тьрговци>занаят- Ги^Тел^оГи, 
запотУнало вепнаг^ел оглпЯо^ п0'впдни пиР°™ни сушене на царевица. Населението (1074 души) се със- 
установяването на Т° 'У турците 11 ™>' от стари местни жители и пиротски преселници,
^ “°В*Ването на иовата сръбска власт. Този процес които, неблагодарни от сръбското управление пре
пи™™™ двадесет1,на годинн. Това са годините на минаха в България. На главната улица, доста оживена 
гоив поешелвашш На "ълен икономически се забелязват много дюкяни и многобройни ханища."

репресии. Едни бягали, страху- Тъй като по това време, според вестник "Нишава”, 
по Р Р сивните мерки срещу бугарашнтекоренните царибродчани се занимавали със земеделие други по чисто иконмически причини, понеже грани

цата им пресякла традиционните 
търговски пътища на изток и те 
били изправени пред пълен банкрут, 
трети по политически причини.
Преселванията кулминирали по вре- 

след Сръбско-българската 
война - по ”Магделеничевото вре
ме”, когато репресиите били най- 
жестоки.

Точният брой на преселилите се и 
избягали пиротчани отвъд грани
цата - в България, не е установен, но 
вероятно става дума за няколко сто
тици семейства. Най-много пресел
ници се настанили в София, а след 
това в Цриброд. Цариброд бил при
влекателен за преселниците, поне
же също е бил граничен град, най- 
близо до родния им Пирот, оттук не
посредствено можели да следят как-

зи дни усилено се подготвя за 
участието на фестивали и конце
рти през този месец в България. 

По покана на Община Козло-
След изтеглянето на турците в края на 1877 год. с

народни песни и танци за пресел
ниците от нашата община в този 
град, заяви Любен Глигоров, ор
ганизатор на културните програ
ми към ведомството. След това, фолклорен панаир в София, 
на 31 май, ще участваме на Ме- където на сцената пред Национа- 
ждународния фолклорен фести- лния дворец на култрурата ще се 
вал “Нишавски хоровод”, който представят над 30 ансамбъла, 
ще се проведе в Драгоман, про
дължи Глигоров и добави, че на Общинската купщина и Центъра 
фестивала в Драгоман ще участ- за култура, част от разноските за 
ват ансамбли и от Димитровград, гостуванията на танцовия състав 
Бела паланка, Пирот и Своге.

На първи и втори юни босиле- ансамбъла, 
градските фолклористи ще взе
мат участие на Международния

От Глигоров узнахме, че освен

и скотовъдство, а новозаселените пиротчани - с тър-

ще поемат и самите членове на

П.Л.Р.мето и 4К

у . Емануил Попдимитров— >1к-

ш У
АП т -; Сънувах град от стари, стари времена- 

шумят квадриш в улици гранитни 
и с дълги копия, пламтящи в светлина, 
вървят мъже в одежди първобитни.
И двуколесница с огромни колела - 
от дъбов щит, с напречни златни шини - 
лети след зли коне, повдигнали чела.
Тъй нявга - преди хиляди години 
вървяхме с тебе; надалеч градини 
цъфтяха с вечни непознати дървеса, 
и „куку" - чуваше се тихичко гласа 
на птица... Моя златен шлем държеше ти 
на розов скут. Изпуснах сребърни юзди 
и вгледан в тебе - годеница и дете! - 
аз тихо шепнах-, любиш ли ме, Ема? 
Свенливо там с игла по шлема 
изрязваше ти неясно Е и Е - 
две букви в двете наши имена...
Сънувах град от стари, стари времена.

Ж] и

во става от другата страна на гра- ~ 
ницата, да се интересуват за свои ро- 
днини, близки и приятели. Пиротс- ^
кият и царибродският говор са по- ' *_______________ ____________________ _____ _
чти идентични, хората са близки по -Джаджиното" - семейната къща на братята Джажови, строена в началото 
характер, обичаи и традиции. Пиро- на МИналото столетие, сега предназначена за етнографски музей на 
тските търговци и занаятчии тук ня- Димитровград (Рисунка: Методи Петров) 
мали конкуренция по това врме.

Единственият официален доку
мент за броя на преселилите се пиротчани в България 
е един Списък на лица, преселили се от Пирот в Бъл
гария от 9 август 1898 год., в който се включени 66 
лица, но в него фигурират само онези, които са смя
тани за военни бежанци и лица, избягали, за да не 
отбиват военната си повиност. Според този списък от 
1882 до 1894 год. в Цариброд са се настанили следните 
13 лица: Младен Милчич - абаджия, Джордже Ста- 
менкович - терзия, Коста Станкович - златар, Никола 
Манчич - златар, Алекса Спасич - бакалин, Петър Йо- 
цич - терзия, Йосиф Костич - шивач, Теодор Игня- 
тович - обущар, Стоян Пенчич - бакалин, Лука Ни- 
колич - шивач, Голуб Манич - терзия, Никола Бонич - 
терзия и Йосиф поп Митич - търговец.

Проф. д-р Спас Сотиров знае, че преселници от 
Пирот са били следните царибродски фамилии: Шипи- 

- търговци, от които е известният на царибродчани 
Данаил - Данча Шипа; Таратамции; Бързакови - бан
кери; Токунци - търговци; Царибродски - собственици 
на млин и електрическа водоцентрала; Сотир Костов - 
търговец и земевладетел, по едно време и кмет на 
Цариброд, чиито трима братя също се преселили в 
България - двама в София и един в Русе; Тала - опън- 
чар; братята Джаджови - Стоян, Борис и Александър - 
търговци и комисионери.

По един материал на Й. Цветич - "Населението на 
Цариброд”, публикуван 1928 год.
Сръбското географско дружество (книжка 14 от 1879 
до 1900 год.), в Цариброд са се настанили 38 семейства 
от Пирот: през 1879 г. - 2 семейства, 1880-2, 1883-2,
1884-2, 1885-2, 1886-2, 1887-4, 1888-5, 1889-5, 1890-2,
1891-4,1894-2,1896-2 и 1900-2.

От някои други източници обаче може да се раз
бере, че и този брой на пиротските преселници в Ца
риброд не е точен и че техният брой е много по-голям.

От вестник "Нишава”, брой 3 от 1909 год., узнаваме, 
че до освободителната война 1877 год. Цариброд е бил 
малко село със 140-150 къщи, от които 45-50 били 
черкезки - в днешната Черкезка махала, 6-7 турски 
къщи и останалите български - главно в махалата Ст
рошена чешма. Черкезите се били заселили тук през 
1865 год., а царибродчани се заселили около Строшена 
чешма през 1870 и 1871 год., слизайки от сконовете на 
Козарица по указание на известния турски 
реформатор Мидхат паша, което имало за цел да се

уу//]

говия и занаятчийство, става ясно чии са "селските 
колиби с окръгли пъртени кошари за сушене на царе
вица”, а чии са "многото дюкяни и многобройиите ха
нища” по "доста оживената главна улица”. Това по-на
татък значи, че през 1883 год,. сред 1074 -те жители на 
Цариброд не са само 6 семейства пиротчани, пресели
ли се тук до тази година, както е дадено в споменатото 
списание на Сръбското географско дружество, а мно
го, много повече.

А настаняванията на пиротчани продължавали и 
особено масови били по времето и след Сръбско- 
българската война 1885 год. От 1883 до 1909 год. 
когато, пак според встиик "Нишава”, Цариброд имал 
над 4000 жители, броят на населението е увеличен 
четири пъти (от 1074 на над 4000). Цариброд значи 
имал голям механически прилив на жители. Изобщо 
тези години се характеризират с масови преселвания. 
Докато през Турско хората бягали от низините, от 
турските селища и от пътищата, по които турците се 
движели, сега процесът на миграцията бил обратен - от 
затънтените планински безпътни краища към низи
ните, край реките и главните пътища. През 1888 год. 
Цариброд освен че е на важна пътна, е и на важна 
железопътна магистрала. Той вече не само че не е 
селце с около 150 къщички - колиби, а е град с около 
700-800 къщи, дори окръжен център, към който са и 
Трън, Брезник, Годечко, Драгомаиско и Сливнишко. В 
него се заселват семейства от целия окръг, но в цялата 
тази маса нованастанени жители най-много са пирот
чани. Общият им брой сигурно надминава 1000 души 

100-200 семейства. А понеже те са и най- 
богатите и най-влиятелните хора, Цариброд наистина 
е бил до голяма степен пиротизираи.

Много години по-късно процесът е обратен - цариб
родчани от царибродските села масово се настаняват в 
Пирот и до голяма степен сега те него го цариброди- 
зират. Но нали затова сме и най-близки съседи - да се 
пиротизираме и царибродизираме помежду си, да се 
смесваме.

ни НИУ „Братство", Ниш, Кей „29 декември" 8 
обявява _____________
Публична покана
за събиране на оферти за следните 
обществени набавки с ниска стойност:

1. Печатаме на вестник “Брат- оферти е 15 дни след публикув
ство” па български език то на поканата във вестник “Брат-

2. Печатане на детското списа- ство”. Офертите, конто пристиг- 
ние “Другарче” на български език пат след този срок, няма да се разг-

3. Печатане на списание “Мо- леждат. 
ст” па български език.

Свои оферти могат да предста- делии за всяко издание и запеча- 
вят всички юридически лица, кои- тапи в плик, на който пише: “Офе- 
то изпълняват условията от чл. 45 рта - не отваряй!” 
от Закона за обществените набав- За подробни информации 

звънете на тел. 018/352-751.
Конкурсната документация Офертите ще бъдат отворени 

може да се вземе на посочения ад- публично след изтичането на по- 
рес, след внасянето па 500 динара сочения срок. В срок от 3 дни ко- 
депозит за едно издание, всеки мисия ще избере най-добрата офе- 
работен ден от 8 до 14 часа в срок рта. 
от 10 дни след публикуването на 
поканата във вестник "Братство”.

Крайният срок за приемане на

апе-в списанието на

или около
Офертите трябва да бъдат от-

ки.

Подготвил: Венко Димитров

Комисия за реализиране на 
публичната поканаВ следващия брой: От черкезко селце 

до праг на Европа



16 май 2003

Драган Божилов и Митко Александров от 
Босилеград участваха на Държавно първенство 
по шахмат за ученици________________________

Спортът в Босилеградска община

Под знш нд бутволд и шахмата Солидно представяне
финалния мач за купата на Враиския футбо- 

(загуби от иранския "Динамо” с 1:3). 
Почти във всички досегашни първенства 
отборът е едни от най-силните в дивизията, а 

бе и есенен шампион. Го
дини наред футболният клуб се проявява и 
като организатор на редица турнири по 
малък футбол, волейбол, баскетбол и други 
спортове за различни възрастови категории. 
Традиционните спортни състезания през 
лятото предизвикват голям интерес сред 
любителите на спорта в града и общината, 
така че по време па турнирите в Спортния 
център ежедневно се събират по 
стотици зрители. От година па година клубът 
подобрява работата си с подрастващите 
спортни поколения.

От миналата година в Босилеград съще
ствува п шахматният клуб "Младост”. В 
дебютния си сътсзателси сезон първият

В Босилеградска община не съществуват 
условия за успешно развитие на спорта и 
физическата култура. Освен игрищата за 
футбол, баскетбол и волейбол в рамките па 
спортния център "Пескара”, чисто изг
раждане започна преди две десетилетия и по
ловина, в общината не съществуват други 
спортни терени и обекти. Игрищата към 
осмокласните училища в Д. Любата, Г. 
Любата, Г. Лисина и Бистър не може да се 
смятат за спортни терени, понеже са напълно 
неуредени. В общината липсват физкултурна 
зала, басейн и спортни реквизити, както и 
финансови средства за организирането па

Драган Божилов от втори и Митко низира вече тридесетина години под
лозунга "Шахмат в училищата”.

- Самият факт, че за пръв път деца
лен съюз

Александров от осми клас на основ- 
училище "Георги Димитров" в 

Босилеград участваха на Държавното от нашия град участват на шахматни
състезания и вече са достигнали д0

ЙОТО

миналата година
първенство по шахмат за ученици от 
основните училища, което се проведе в държавното първенство, е голям ус- 
началото па този месец в

В края на май в Нишка баня ще се 
При изключително силна проведе екипно шахматно 

конкуренция и сред много първенство на Сърбия за основните 
но-опитпи от тях с-ьстеза- училища, на което ще участва и 
тели, нашите момчета се пре- отборът на босилеградското училище 
дстапиха с добри игри и на- "|-е0рГИ Димитров”. По думите на 
края на състезанието се кла- цовица БОЖИЛОВ, отборите ще бъдат 
сираха в средата на таблици- съответни от по 4 момчета И 2 
те в своите категории. Дра
ган спечели 3,5 точки от де
вет кръга в категорията "де
ца на възраст до 10 години”, в 
която участваха общо 43 
състезатсла. Победител в 
тази категория бе Лазар Несторович 
от Белград. В групата "ученици между 
14 и 16 години” Митко завоюва 3 точки 
също от 9 мача. В тази категория се 
състезаваха 30 шахматисти, а първото 
място спечели Ненад Равич от Лещане.

Арапджсловац.

няколко

спортни прояви.
До създаването на футболния клуб "Мла

дост” през 1975 г. единствени носители на 
спорта в Босилеградска община са били 
училищата в рамките на обучението по фи
зическо възпитание и извънкласните физкул- 
турни дейности. Главни организатори на ак- °тбор ™ клуба сс класира па четвърто място 
тнвността в тази област са били преподава- в Сдружената шахматна дивизия па Пчински 
телите по физкултура. и Ябланншки окръг, което може да се отчете

От основаването си до днес ФК "Младост” като значителен резултат. Все пак най-голям 
Междуобщипска дивизия Вра- успех постигнаха членовете па детския състав 

Митко Александров и Драган Божилов. 1 ази

момичета. Подготовките на 
босилеградския състав за участие в 
това престижно състезание вече са 
започнали.

пех, сочи Новица Божилов, треньо
рът па ШК "Младост”, който е под
готвял младите шахматисти от Боси
леград. Недостатъчният опит от по
добни състезания, а в някои моменти 
и липсата на спортен късмет са някои 
от причините нашите момчета да не 
се класират на по-предни позиции, 
подчерта той и добави, че двамата и 
занапред ще продължат още по-се
риозно да упражняват играта на 64 
черно-бели полета и в бъдеще да от
белязват още по-големи успехи.

се състезава в 
ня (днес Пчииска дивизия). Мачовете си в

година те спечелиха първите си шампионскикачеството на домакин играе на игрището в 
СЦ "Пескара” с трибуни за около 1000 ™тли в своите възрастови категории па 
зрителни съблекалня, а дейността на клуба се окръжно пиво, участваха па Републикан- 
фпнаненра от бюджета на общината. Като се окото първенство и сс класираха за Съюзно-

Като награда за участие в състеза
нието, Митко и Драган получиха шах
матна литература.

Тази година за първи път ученици от 
Босилеград участваха в традиционното 
шахматно състезание, което се орга-

то ученическо шахматно първенство, което 
се провежда в Будва. Босилеградският шах
матен клуб вече организира няколко турнира

имат предвид недостатъчните условия за 
работа, може да се каже, че клубът постига 
сравнително добри резултати. През първата 
си състезателна година 
шампион на дивизията, а през 1980 г. игра

"Младост” стана за възрастни и деца.
П. Л. Раигелов П.Л.Р.

Подправките - 

храна и лекарство^
д 51155

Съставил: Драган Петров
Коралов остров. 43. Планина в България. 44. 
Част от игра на тенис.
Отвесно: 1. Печено сел1е от тиква, слънчоглед и 
пр. 2. Първият летец (мит.). 3. Пътна полиция в 
България (съкр.). 4. Френско модно списание. 5. 
Крайпътен хотел. 6. Положителен полюс на 
батерия. 7. Топла напитка. 8. Модел руски са
молети. 9. Замайване на главата от изтощаване 
или болест. 10. Град в Хърватия. 12. Основа на 
сграда. 13. Летец (син.). 15. Вид забава. 17. Ра
диолокатор. 20. Град в Бъгария. 21. Стил в из
куството и архитектурата. 23. Който преписва 
книги и пр. 25. Начин, подхват (син.). 26. Пет
ролен продукт. 27. Малко помещение в жи
лище. 28. Модел на "Опел". 29. Канал, който 
отвежда вода за воденица. 31. Курорти с мине
рална вода. 33. Голям воден басейн. 35. Раз
мекната пръст. 36. Фестивален град във Фран
ция. 38. Кантон в Швейцария. 40. Автознак за 
Ниш.

Водоравно: 1. Мъжка рожба. 3. Името на турския 
реформист Ататгорк. 7. Неголям, отгоре отворен 
съд за пиене. 11. Ехо, екот (син.). 12. При игра на 
карти: останалите карти след раздаване на иг
рачите. 13. Строителен материал. 14. Умалена в 
действителността постройка и пр. 16. Химически 
елемент. 18. Местна общност (съкр.). 19. Българс
ки хан. 20. Бащата на Икар. 21. Защитник във 
футбола. 22. Остатък при изгаряне на твърди го
рива. 24 Червен и сочен зеленчук. 26. Графитна 
пръчица за писане. 27. Малък крайбрежен пла
вателен съд. 29. Езеро в Източна Турция. 30. Об
ласт в Русия. 32. Мъжко име. 34. Лично местои- 

35. Изкуствен воден път. 36. Плод на 
тропическа палма. 37. Зид от камъни. 39. Сръбско 
мъжко име. 41. Египетски бог на слънцето. 42.

Общо могат да се изброят около 350 подправки, но 
обикновено се използват около 85. Повечето от тях са от 
растителен произход.

Подправките като правило се из- йстващи вещества и др.). На пазара 
освен отделни растителни подправ
ки се предлагат и разнообразни ко
мбинации ("букет ) от тях във вид 
на прах, пресувани кубчета, таблет
ки, извлеци, готови сосове и др.

За отбелязване е, че у нас се из
ползват сравнително малък брой 
подправки както в домашната кух
ня, общественото хранене, така и в 
консервната промишленост. Упот
ребяват се главно анасон, бахар, да
финов лист, джоджен, копър, ким, 
кимион, лук, магданоз, оцет, червен 
и черен пипер, праз, резене, синап, 
сминдух, сол, чесън, чубрица.

Що се отнася до въпроса за па
ралелните подправки, т.е равносто
йното заменяне главно на чужди с 
местни подправки, то той е още сла
бо изучен.

Подправките се разделят преди
мно на две групи - ароматно-вку
сови подправки и вкусови и други 
подправки. В случая под Други 
подправки се разбират главно тези, 
които променят цвета на ястията. В 
първата група влизат подправките, 
при които основната действаща 
съставка е етеричното масло. Стях 
трябва да се борави особено вни- 
матлено - да се използват малки до
зи. За разлика от тях количеството 
на подправките от втората група 
(сол, оцет, сусам, соев сос) се оп
ределя от индивидуалния вкус. Раз* 
бира се, и тук има изключения.

Накрая трябва да се обърне вни
мание на това, че многовековните 
традиции в областта на подправки
те трябва широко да се използват, 
но винаги да се съчетават с най-но* 
вите постижения на науката.

- Следва -

ползват в малки количества, но 
приети в по-големи дози и при про
дължителна употреба, могат да 
предизвикат тежки поражения гла
вно на храносмилателната, отдели
телната и нервната система. Въп
реки безспорната полза от тях, с 
употребата им не бива да се прека
лява. Към подправките трябва да се 
подхожда както към лекарствата - 
да се спазват точно препоръчва
ните дози.

Растителните подправки се упо
требяват в прясно и сухо състояние. 
Изсушените подправки се изпол
зват в количества, около 2,5 по-ма
лки от пресните, тъй като при су
шенето губят от теглото си и про
центното съдържание на съставки
те им се изменя. Те трябва да се 
пазят на сухо и хладно място в доб
ре затворени съдове (порцеланови, 
стъклени). Срокът за съхранение 
на сухите подправки е 2 години. Не 
се препоръчва използването на по
лиетиленови опаковки за съхране
ние на

мение.
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подправки, съдържащи ете
рични масла, тъй като те пропускат 
летливите им съставки.

С малки изключения всички под
правки се поставят в края на при
готвянето на храната. В противен 
случай при високата температура 
на кулинарната обработка може да 
се промени ароматът или вкусът 
им. Като правило несмлените рас
тителни подправки се поставят 
по-рано в храната, отколкото смле
ните.

...

Решение на кръстословицата 154 - Водоравно:___  _______________ Миг. 23, Обир. 24. Рай. 25. Иго. 26. Ким. 28. Мара-
1. Сливен. 6. Лента. 11. Кокал. 12. Си. 13. Ротор. 15. рИ%?31 Китове;34-ни. 36. Писта. 38.
Атон. 16. Мито. 18. Кора. 19. Тон. 20. Венера 22. ^ 41 Рила- 44 Кя~

Както всички хранителни про
дукти, така и подправките се стан
дартизират по активните им прин
ципи (процентно съдържание на 
етерично масло, на биологично де-
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Футбол 27 кръг иа НФЗ Пионирска 
атлетическалига

Шахматно първенство за млади категории
,,Фи^(Прокупле) „Балкански^оР(М) ДИМИТрОВГрЗД

най-Добър в
първия кръг

Балкански :Соколов 7.5, Н. Георгиев 7, Ценков 7 В Пейчев 8 В Ранките иа състезанията отЯСЖгг.%5 г“‘™ «• и——' «• с—; ЧЕ
Играч на срещата: Владимир Пейчев от “Балкански” кият отбор на АК "Жеяетничар" от
Футболистите на “Балкански” спечелиха три важни точки в Димитровград спечели в първия 

борбата за първото място в НФЗ и за преминаване в Сръбска кРъгоб1цо 3156 точки п зае първо
валВ„Г„Гд^ГГдФоТ^.вФхГл

второто позувоеме ст л 6 ра "граха за победа. През от димитровградския отбор бяха “Извор'в град Аранджеловац се проведе и
„ Р нилуврсме съдията Басич не свири дуспа за “Балкански”. Миляи Джунич на 100 бягане с ре- държавното първество по шахмат за
11равдата все пак бе задоволена с гола на Бане Иванов в 75 минута с 3Ултат 12,2 сек, Джордже Гогов иа кадети и юноши.
което мачът бе решем. висок скок 190 см, Александър Ми- в категорията пионерки до 14-годишиа

След 27 кръг “Балкански” оглавява таблиття лошев при хвърляне на копие -32 м възраст се състезава и младата димитров-
4 1 л% и щафетата 4 х 100 м с резултат 52,3 шахматистка Анита Накова, която спечели 5 точки от 9 партии и

уу сек. ’ раздели 6 място с Нина Тръба от Белград. Поради по-слабия бухолц
••С^МЛЙДИНЗЦ - 4*1 Във втория кръг противниците Анита накрая официално бе седма.
77 “ ’ “ • А на димитровградчани използваха Първокласираната състезателка в този турнир Пелена Тривунович от

Малошище, 11.05.2003. Игрище “Свети Илия” зпитегт?ПП п.™* техшгге пропуски и спечелиха по- Футог ще участва на световното, а второкласираната шахматистка Мария 
Саша Милич от Ниш -6 ’ Н дия вече точки от тях. Така Крушевац Ракич от Лещане на европейското първенство. Тъй като европейското

Голмайгтппп- » я » о* /• събра 2873, Ниш 2219, а Димитров- първенство ще се проведе в нашата страна (през септември в Будва)
илли иииири. пацков в б и мин (от дуспа), Величков в 50 и градчани само 1945 точки. И този Участие в него най-вероятно ще вземе и Анита Накова (домакинът на 

Павлович в 69 за “Омладинац”, а Пешев в 24 за “Желюша”. Жълти път Гогов със 190 см на високия първенството има правото да участва с повече състезатели), 
картони: Йованович и Петрович от “Омладинац”, Дончев, Стеванов, скок бе иай-добър в отбора на ”Же- ПРед “Братство” Анита сподели, че е доволна от резултата си в Аранд- 
Истатков и Стефанов от “Желюша” * ’ ’ лезничар” от Димитровград. желовац и добави:

‘‘Желюша”: Миланов б Глигоров 6 Стеванов 4 Дончев 6 5 Гтг СРед във втория - За първи път се състезавах в тази възрастова категория, така че в
и /г т- , „ „ ^ '-леван°в % дончев о.о, Сте- коъг забележителен пе-чуптпт ппг- сравнение с останалите състезателки аз имах по-малко опит. Регист-
фанов 6, Гогов 6, Пешев 7,Ставров 6, Минчич 5, Р. Георгиев 5.5, тигна Саня Георгиева, като тласна РиРах четири победи, едно реми и три загуби от първокласираната, вто- 
(Андреев-) Истатков 7 (Момчилов-). гюлето на далечина 8,63 м. рокласираната и петокласираната състезателка.

Играч на срещата: Нацков от “Омладинац” Финалът на ”Нипал 2003” ще се За да постига по-добри резултати, талантливата димитровградчанка в
Отборът на “Желюша” отново претърпя поражение на гостуване, проведе в началото на юни т.г също ^ощ от^^вото Д°бЪр треиьор' к°мп'отър, както и от по-голяма

Анита 

Накова 

седма в 

СЧГ
“ф

въпреки че този път се появи на терена в комплектен състав и игра 
солидно. При равен резултат (1:1) защитникът Стеванов игра без 
причина с ръка в своето наказателно поле

След двата кръга от състезания
та димитровградските пионери са 

и така домакините от иа първо място с общо 5 101 точки, 
дуспа излязоха напред с резултата. Във втората част желюшани втори са пионерите от Крушевац с 4 
играха добре, но не промениха резултата в своя полза. 953, а трети пионерите от “Желез

ничар” от Ниш с 3 569 точки.
Димитровградските пионерки са 

на пето място, докато първи са пио
нерките от Крушевац и Ниш.

Д. С.

Призив към божичани !
еДа се събереш на 

селската ни служба
Междуокръжно първенство на средните 
училища по малък футбол_____________ -•

>
Пчинска футболна 
дивизия - 17 кръгЛесковац първи, 

Димитровград втори
От далечното минало село Божи- благородна, но нейното изпъл- 

ца има своя селска служба. Това е пение въобще ие е лесно, а ^ 
летен Св. Никола, който тази годи- най-големнят проблем е опреде- 
на се пада на 22 май (четвъртък), лянето на домакин (колачар) на 
През онези години, когато Божица службата, който според тради- . 
беше най-голямото село в Босилег- цията е длъжен да приготви об- Р 
радския край с над 400 къщи и над редните ястия и питиета. Днес И 
4000 жители, този празник беше малко хора в селото имат въз- 0 
много почитан и се очакваше с не- можности да поемат тази зада- ** 
търпение от всички божичани, а ма ча, но затова пък в диаспората |-г 
селската служба се събираха много има много заможни божичани. 
хора. На този ден селото ехтеше от за които това не представлява 
гръмогласната свирня на прочутите никакъв проблем, 
и неуморими божишки музиканти,

„Младост" 
(Александровац) -

Организиран от републиканския Съюз за училищен спорт и Спортния ,, М ЛЗДОСТ 
съюз в Димитровград, в СЦ “Парк” на 6 май т.г. се проведе междуо- ПРГПЯ П'П
кръжен турнир по малък футбол, на който участваха победителите в узсх^\) и.и
Ябланншки - средното икономическо училище “Гюка Дииич” от Лес
ковац, Пиротски - Димитровградската гимназия, и Пчински окръг - пя да спечели три точки при госту- 
средното химическо-технологическо училище от Враня. ването си във вранското село Алек-

Титлата взе лесковашкото училище, след като се наложи над сандровац. Въпреки териториалния 
Димитровградската гимназия с 3 : 1 (2 :0) и училището от Враня с 4 :1 (3 : превес по време на целия мач, на- 
1). Димитровградчаните победиха вранското училище с 3 :1 (1:1) и заеха падателите иа “зелените” показаха 
второ място. крайна неефикасност. Най-много

Най—добър състезател и голмайстор иа турнира бе Младен Трайкович изгодни голови положения пред 
от “Гюка Динич”, който отбеляза 5 гола. На Трайкович бе връчена вратата на домакините пропуснаха 
награда. Всички отбори получиха дипломи. нападателите Блажа Воипович и

Добър организатор на проявата бе Димитровградската гиманазия. Мирослав Георгиев. Срещата се иг- 
Директорът Милисав Николов пожела на победителя успех на ра при тропически температури, 
републиканското първенство, което ще се проведе в гр. Смедерево от 19 които не позволиха на футбол исти- 
до 21 май т.г. Към всички участници се обърна и секретарят на местния те да покажат по-качествен фут- 
спортен съюз Ружица Алексова. бол. □

Реферите Тома Марков и Благой Илиев отлично завършиха работата В Александровац Младост иг-
Д. С. ра в следния състав: Д. Спиридонов, 

С. Пенев, Н. Йойич (Й.Григоров), 
Д. Йованович, Д. Насев, С. Стои- 

ч,менов, М. Георгийев, Д. Мицов, Б. 
Войилович, С. Димитров и С. Сто
йков.

Босилеградска “Младост” не ус-

Затова инициаторите за || 
виеха се кръшни хора и народното възобновяването на селската 
веселие продължаваше до късно служба на летен Св. Никола в (*■ 
през нощта. Божица призовават съселяните ^

През втората половина на мина- си от многобройните градове в * 
лия век обаче Божица беше споле- Сърбия да се включат в отбеляз- 
тяна от опустошително явление, на- ването на празника. Защото то- N 
речено рязка миграция на населени- ва е нашият общ дълг към пред- & 
ето към вътрешността на страната, ците и родното ни село, както и Ь; 
От година на година в селото оста- към идните поколения. Ако на- $ 
ваха все по-малко и все по-стари хо- шнте предци, живели в едно 
ра, конто в борбата си за оцеляване много по-тежко време, са успе- | 
нямаха време и сили както да ре- ли да ни оставяте наследство ед- [ 
шават селските проблеми, така и да но прекрасно празненство, как- & 
поддържат народната традиция. В вато е общата селска служба, за- ® 
процеса на общото отмиране иа се- що ние не можем да я възобно- 
лото традиционната служба иа ле- внм и да я оставим на нашите 
тен Св. Никола загуби някогашната потомци, които да я заобнчат 
си жизнерадостюст и почти заглъх- като свой празник и да я отбеля- р 
на. Затова от няколко години насам зват редовно? И те трябва да са 
няколко божичани упорито се опит- поколения с корени, а техните ■ 
ват да възвърнат поне част от не- корени също са в Божица! 
йната някогашна внушителност, на 
този ден редовно си идват в селото и 
отбелязват празника. Целта им е

;
!си.

■

■

П.Л.Р.
I ЮКЗНа 33 Баскетбол

абитуриентска среща стартова
На 7 юни т. г. абитуриентите от випуск 1972/73 на плСа
босилеградската гимназия ще организират среща | 1Уи(;ДС1

БК „Озрен" (Сокобаня) -
През учебната 72/73 година в тогавашната гимназия „Иван БК „Димитровград" 78 : 82 
Караиванов” завършиха образованието <си 92 абитуриенти. На п май т.г димитровградските
По това време директор на гимназията беше Любен ; баскетболисти успяха да спечелят
Рангелов, а класни ръководители на четирите паралелки две важ||И томки ,|а пър1Юто си гос- 
бяха Раде Константинов, Борис Тодоров, Захари Стоянов и тувапе в Сокобаня и успешно за-
Винко Андонов. ... ..... почнаха сезона.
На 7 юни, след 30 години, отново ще се срещнат Мачът всъщност бе решен в пос-
съучениците, които заедно прекарваха ученическите си дни ледната четвъртина, а най-добър 
и споделяха доброто и лошото. сред победителите бе Васил Анд-
След традиционния учебен час в гимназията, по време на в който отбеляза 34 точки (три
който всеки ще разкаже за живота си през изтеклите 30 ] Тр0йКи). С добра игра се прояви и
години, срещата ще продължи в хотела с песни и танци.
Организаторите - Глигор Андонов и Иванка Стоичкова (Га- 
гулска) - канят всички свои преподаватели и съученици на 
това интересно за всички тях събитие.
Телефони за контакти: 017/77-069, 77-873 и 78-479.

.............. ...........V......Л..АТйПйЮ

Иван Стоименов 
божичанин от Ниш

Възпоменание
Навършват се 40 ДНИ от смъртта на нашия

мил
СИЛВЕСТЪР ВЕЛИЧКОВ - ЦИЛЕ 
майор-пилот

Нашата синя Гшшца направи на 7 април своя 
последен полет - този път към вратите на рая и 
вечността!

I
Александър Аидреевич

Във втория кръг “Димитров
град” ще се срещне с “Рътан от 
Болевац на 17 май в Димитровград.

С обич
семейство Тасевит Д.с.
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ЪпРКПМП РР Манчин ра6уш
У/ШшАшШ/ VVЖ кажем - не знам. Напудимо Бога,

може и он да ни се йе разсърдил...
- Ма не те питам за польето! И 

другье године йе било суша, 
нали знайеш суша не глади... За 
другото те питам: кига че почне 
да се работи?

- Зависи, свате, кво очеш да се 
работи. Еве тия дни прайе линию- 
ту през Цариброд, траже работ
ници, а колко начу явили се само 
двайестина. Мнодзина отговори
ли - малко плачаю! Я да ти кажем 
не знам колко плачаю, ама дома

шмине - друг 
да дойде. Е, л 
видиш ли, Ш 
свате, това 
време липца. I 
Ако сака не- 
кой да работи, 
требе дебело да 
засуче рукаве и сам да си ствара 
работу!

Не знам кво Господ мисли, ама 
ако тека продължи, лоше ни се 

Оно при нас отдавна доб
рото си отиде, лошото се загньез- 
ди, вати корен и пече да си иде. 
Требе да му йе млого добре при 
нас и затова не си отоди.

Еве съга упече и дзвездата, 
опърли све живо, житата ужъл- 
теше, а морузат не може ни да 
никне. За другото и да не оратим. 
Онядъп ме среча сват Гога, гълта 
въздух кико риба на суво и поче 
да ми се жали.

- Айде свате, ти си но-грамотъи, 
ми пакудс че излезне това?

- Кое бе, свате?
- Кико кос?! Па това що упече 

на све страпс и не се види краят

ама

пише.

- Тека орате и по телевизиюту, 
ама народ не сака да веруйе, све 
му се чини че се върне онова 
старо...

- Са да ти кажем, свате! Тия що 
тека мисле иситна су се запекли 
съглам. Запекли су акълат на де- 
сет године по-рано и докига не га 
отпечу и не почну да мисле 
по-другояче, че се надаю джабе 
кико лисицата на ярчевата...

да си седиш ич не плачаю...
- А зависи, я знам неколко ду- 

свако ютро вачаю автобусат 
по им

ши,
и иду за цигаре. Кажу дека 
се изплати да пренесу два-три 
бокса, а не цел дън да ръмбаю...

- Може и да йе тека, ама и ци- 
гарете, кико бензинат, че свърше, 
па тъгай?

- Кажу до тъгай ега почну 
вабрикьете, па да си работе 
що су работили по-рано...

- Значи да си узну болованье ки
га има работа на польето, а кига 
су по вабрикьете да гледаю дън да

кажи

НАШЕНСКИ
иеторийки

се куде да га направимо. Били би
за резил.

- Море и съга смо за резил! му. 
Двоица наши узели удице и оти
шли у Драговиту да ловс рибе от 
мосат!

- Ако мислиш, свате за польето, 
йе божя работа. Йедно вре

ме се правеоше пеперугье, носео- 
мо иконе по польето, а дъжат си 
доодеше кига поразтъркаля бу- 
рищата Свети Илия... Са да ти

- Значи щом им се дава било 
киква работа, да се вачаю.

- Баш тека! Нали знайеш от
давна йе казал народът: "Бог да
ва, ама не укаруйе у кошару”.

Резил това кико

Драговитчани направили мост 
на малкото поточе в дола под ко- *1 
оперативния дом. Когато погано- 
вчани, през чието село тече много 
по-голяма река, а нямат мост, на- Ик” (клозет) в двора си край пътя 
учили за това, започнали да коме- за село Драговита. Група драго

витчани минавала по пътя и един

Амбар"
Погановчанин строил "нужн-

Моля, без докачениентират случилото се:
- Бре, кво направите тия дра- от тях го попитал какво прави, 

говичанье? Направите мое на су- 
водолину, а нийе при реку - не мо- нал той. 
жемо!

- Правим амбар! - хитро отвър- Разп Л ЗТ8

Разплатата с криминала в Ди- ПШШШШШШШЕТГ- Със здравйе да го направиш,
- Немой да ядуйемо - отвърнал напълниш и изедеш! - благосло- митровград най-после започна, 

друг. - Съга си барем живуйемо, а Вил го драговитчанинът. 
да смо мое заправили, скарали би

но от дребните комари.
Големите бръмбари все още са

*Представителите на зодия Овен 
чувстват силен прилив на енергия 
през 
ти м

За представителите на зодия Везни 
неочаквано ще възникне вероятно
ст за кратко пътуване, свързано с 
осъществяване на идея. Ако ви пре
дстои съдебно дело, вероятността 
да го спечелите е минимална.

Ц. Иванов тази седмица, която на момен- 
оже да се определи като дес- 

ктивна. Затова, за предпочита- 
да не предприемате нищо ре- 
лно.

под закрилата на търтеите.
тру 
не <

I
- Хало, заек! Тилаш ли секьи ден на 
даскалище?
- Тилам, шлам... Кво друго да бачкам у 
нашият Джордж-сити 1
- Ти да не си лаял на морукат, дека 
фъскам с алжебър?
- Но, бре, но!... Ама комиш-мен те 
зумирал в градската ливада с едно 
маце!
- Аелеее, кофти работа! Моручката че 
ми пойе конско евангелие, а морукат че 
ме одере оди къотек!
* * *

Причина е
шите

След много години срещат се 
двама пенсионери в Димитров
град, единият от които живее в 
Ниш.

Щ
|'Л«]

Представителите на зодия Скор
пион ще имат много добри творчес
ки изяви през тази седмица. Затова 
пък текущата ви работа явно ще ви 
се стори скучна, защото ще имате 
проблем с осъществяването на за
дълженията.

Изпълнението на текущите ангажи
менти за Телците се оказва много 

а. Въз-
| - Спомняш ли си, че през

1957-8 трябваше да ни станеш 
зет?

затруднено през тази седмиц 
можно е да ви пречат конкуренти 
или нелоялни колеги. Шансовете 
да се справите с проблемите са го
леми

- Как да не си спомням!
- Ами защо не стана?
- Ами УДБА не даде!
-!?!
- Повикаха ме и ми казаха, че 

момата имала брат в България!

Близнаци щ
щПредставителите на зодия Близна

ци имат шансове да се справят с 
всеки възникал 
седмица, но 
вото на люб 
се окаже, че сте си представяли не
щата не такива, каквито са в де
йствителност.

Представителите на зодия Стелец, 
които се занимават с творене ще 
имат много сериозни проблеми през 
тази седмица, които ще са предиз
викани от липса на финансова въз
връщаемост и неспособност от тях
на страна за успешна комуникация.

А.Т. проблем през тази 
без посредничест- 
Внимавайт~

не и 
овта.Равновесие те да не

Най-после се стигна до "рав
новесие”. Сега еднакво лошо жи
веят и тия, които напуснаха се
лото, и тия, които хванаха градо
вете. Остарелите хора на село не 
могат да работят - а младите в 
града могат, но нямат какво...

Раците ще разрешат проблем, 
свързан с работата, но ще възникне 
конфликт с любимите им хора. На 
работното място ще се изнервяте 
от невъзможността да провеждате 
конектруктивни разговори.

Козирозите през тази седмица, ще 
имат много сериозни проблеми у до
ма, които ще са предизвикани от 
липса на финансови средства и нес
пособност за конструктивен диалог 
с домашните.

На /Джордж-сити маркет, там при 
Вацин-билдинг, станул митинг на 
Мика Циганчето и Стив Африканецат.
Мика: Абе, дзверу, одека си?
Стив: Аз съм от Гана!

"Копачи"
Срещнете ли в Бурела хора с 

мотики и търнокопи, не мислете, 
че са тръгнали да окопават ца
ревица или да вадят някъде тър- 
ницата.

Отиват да търсят "закопаното 
съкровище”...

Забравени
Нямат си късмет с общинските 

отборници жителтие на Погано- 
во, Драговита и Бански дол. Щом 
ги изберат - още на следващия ден 
забравят предизборните си обе
щания.

Ж' ’

Представителите на зодия Лъв 
през тази седмица ще имат пробле
ми със съседи или с братята и сес
трите си, които ще възникнат от не
възможността да проведете споко
ен разговор с тях. Ако сте учащ и 
имате изпити, положете по-големи 
усилия от обикновено.

Представителите на зодия Водо
лей са в прекрасно разположение 
на духа през тази седмица. Прия
тели ще ви изненадат приятно, г 
възможно е да ви се предостави 
шанс, който сте чакали дълго.

Мика: Не питуйем за мадер 
фадерланд! ?

Стив: 0, йес! Гана, Гана!
Мика: Е тъгая я съм "й е с” оди Куса 

врана!

а, нело за

Риби

Представителите на зодия Дева ще 
имат проблеми в дома си, които ще 
се предизвикани от неочаквано 
възникнали битови неуредици. Лю
бимият ви човек също създава дис- 
комфорт вкъщи.

Представителите на зодия Риби Щв 
имат възможност да проявят спо
собностите си и през тази седмица- 
но вероятността да пиолучат фи
нансова възвръщаемост е минима
лна.
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