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Премиерът Зоран Живкович: Конференция на шефовете на 
дипломатиите от Югоизточна Европа

1ШШ Евроинтеграция за 

Западните Балкани
Съветът за сигурност на ООН проведе заседание, на което разгледа 

ситуацията в Косово и Метохия и прилагането на Резолюция 1244 
точно четири години след идването на Мисията на ООН в тази сръбска 
покрайнина.

По този повод премиерът на Сърбия Зоран Живкович заяви, че 
правителството ще предложи на международната общност да бъде 
преустановено прехвърлянето на правомощията на местните инсти
туции в Косово и в покрайнината да се въведе “истински протекторат” 
с цел защита на сръбското национално малцинство.

-Страните от Югоизточна Ев
ропа очакват от ЕС на предстоя
щата среща в Солун да отправи 
ясно послание, че Европа няма да 
бъде цяла без Западните Балкани 
- каза министърът на външните 
работи на СЧГ Горан Свиланович 
на конференцията на шефовете на 
дипломациите от осем държави 
-членки на Процеса за сътрудни
чество в Югоизточна Европа, със
тояла се в Сараево. Свиланович 
допълни, че с това послание тряб
ва да се покаже, че интеграциите, 
обещани на тези страни, не са 
илюзии, а осъществима стратегия.
Той предупреди, че срещата в 
Солун може би ще разочарова 
държавите от Западните Балкани, 
понеже някои от членките на ЕС 
не са приели предложението на Гърция като председателстваща 
Съвета, да им се изпрати от Солун ясно послание.
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Съветът за сигурност разисква за Косово

Сериозни предизвикателкства за ООН ИШ Шт а„I.

* Посланикът Шахович: Недоволство от 
ЮНМИК

Посланикът на Сърбия н Черна гора в ООН 
Деян Шахович изрази пред Съвета за сигурност не
доволство от ролята на ЮНМИК при прилагането 
на Резолюция 1244 за Косово и Метохия и оцени, че

ако насилието остане легитимно политическо 
средство, последните жертви в Косово предста
вляват нова крачка назад в създаването на ус
ловия за започване на диалог по практическите 
въпроси.

(На 2 стр)

Миналата седмица във Враня(На 2 стр.)

Сформиран 

Моравско-Пчинско- 

Струмски еврорегион

Босилеград

Във вторник заседание на ОС
т

За 17 този месец е насрочено 
поредното заседание на общин
ския парламент. Раде Станоев, 
секретара на ОС, оповести, че 
между по-интересните точки от 
дневния ред са измененията на ; 
решението за местните комуна- \ 
лни такси, разискване на рамко- | 
вото споразумение за трансгра- 
нично сътрудничество с Козло
дуй, разискване на доклада за 
състоянието на електроенер
гийните обекти в общината, както

Миналата седмица във Враня бе подписан договор за сформиране 
на Моравско-Пчинско-Струмски еврорегион под покровителство на 
фондацията “Ханс Зайдел” от Германия. В новосформираната 
асоциаця членуват около двадестина общини от Сърбия, България и 
Македония, сред които е и Босилеградска.

Целта на Еврорегиона е трансгранично сътрудничество между 
общините-членки в областта на стопанството, културата, туризма и 
др. както и сътрудничество с други европейски организации и 
асоциации.

На събранието във Враня е присъствал и Раде Станоев - секретар 
на ОС в Босилеград, който ни осведоми, че допълнително трябва да 
бъдат изготвени уставът и други необходими документи. Той добави, 
че еврорегионът ще има бюра във всичките три държави.

По думите на Владимир Захариев, председателя на ОС, 
инициативата за сформирането на този еврорегион съществува 
отпреди I година и половина. През този период са проведени редица 
срещи между представители на общините от трите посочени 
държави, на които са договаряни начините, условията и обема на 
сътрудничество.

На събранието във Враня са присъствали и представители от 
Германия, по-точно от Баварска област, които са изразили готовност 
за сътрудничество с Моравско-Пчинско-Струмския еврорегион в 
различни сфери на стопанството.

и разискването на допълнението 
на програмата за работа на Об
щинската дирекция за строителни 
площи и пътища през 2003г. Ще
бъде разисквано и предложението 
за договор за регулиране на Очаква се общинските съветници да разискват и
задълженията за ползване на водите от нашата решението за сформиране,на самостоятелен Цен- 
община от страна на ЯП “Джердал” периода от тър за социални грижи за босилеградска община и 
1997 до края на 2002 година. да назначат и.д. директор и тричленен У правителен

Съвет на Центъра.
П.Л.Р.

П.Л.Р.

Втори аукцион в НишI..Е I> „Кожарата” не 

иска никой
Общественото предприятие “Кожара” от Димитровград не стана 

частна собственост, защото и на вторият по ред аукцион в Ниш, 
състоял се на 10 юни никой не пожела да го купи. От 16 обществени 
фирми “Кожарата” беше единствената, за която аукционът беше 
повторен, но без резултат, макар че началната цена беше 699.000 
динара. (На 5 стр.)(На стр. 7)
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Новини от България
2
София
Среща на министрите 
Тадич и Свинаров

13 юни 2003

Българският министър на отбраната Свинаров 
заяви, мс двете страни ще сътрудничат във ре
формата па отбранителните системи и че на преден 
план е влизането на СЧГ п програмата Партньор
ство за мир до края на тази година.

Министърът Тадич е казал, че това трябва да 
бъде първата крачка към евроаглантическите 
интеграции, докато за евентуалното членство в 
НАТО е необходимо да се изпълнят и други ус
ловия, а преди всичко да се постигне политически 
консенсус в държавната общност.

Кралят на Испания в София___

Испания е важен 

партньор на България
Държавната общност Сърбия и Черна гора и 

Република България имат едни и същи външно
политически приоритети, а това са евроатлапти- 
чсските интеграции - потвърдиха министрите на 
о*Срана от двете страни Борис Тадич и Николай 
Свинаров по време на посещението на Тадич в 
София към края на миналата седмица.

По покана на президента Гео
рги Първанов на тридневно офи- 

посещения в България
Кралят на Испания Хуан 
Карлос поздрави на 
български език почетната 
рота ма площад „Св 
Александър Невски" в 
София.

циално
пребивава кралят на Испания 
Хуан Карлос. На площад “Св,
Александър Невски” в София ис
панският суверен беше приет с 
най-висши държавничеки поче- Итс. Продължаването на този 
сти. На посрещането бяха бъл- ритъм и през идните години и нос 
гарският външен министър Соло- ледващото развитие на търговс- 
мон Паси, областният управител «ите и икономически отношения 
на София Росен Владимиров, ще допринесат за значително по- 
кметът на българската столица лишаване на доходите на Бъл- 
Стефан Софиянски, началникът гария и ще ги доближат до тези в 
на Генералния щаб ген. Никола ЕС, добави испанският монарх. 
Колев и посланикът на Испания

Борис Тадич в Румъния

Албанските екстремисти готвът 

терористични акции
лРумъния подкрепи членството на Сърбия и 

Черна гора в партньорство на мир, заяви минис
търът на отбраната на държавния съюз Борис 
Тадич след срещата си с румънския си колега Мп- 
рчеа Паску. Според министъра на отбраната на 
Румъния в Сърбия и Черна гора съществуват добри 
предпоставки за приемането и в инициативата на 
НАТО Партньорство за мир.

Друга тема на разговорите между двамата ми
нистри беше задълбочаването на военно-проми
шленото сътрудничество между двете държави.

Министърът на отбраната на Сърбия и Черна 
гора Борис Тадич заяви, че разполага с информация 
за това, че албанските екстремисти готвят теро
ристични акции край външната линия на т.н. “Ве
лика Албания”. На пресконференция, дадена след 
срещата му с румънския министър на отбраната 
Мирчеа Паску, Тадич е подчертал, че поцобни 
удари трябва да бъдат спрени навреме, тъй като
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Търговският стокообмен ме
жду България и Испания в размерХосе Хорин.

Кралят на Испания Хуан Карлос и кралица София изказаха 
подкрепата на правителството в Мадрид за 
присъединяването на България към ЕС и НАТО по време на 
държавната си визита в София.
Крал Хуан Карлос присъства на вечеря, устроена от 
домакина му, българския президент Георги Първанов. 
Испанският монарх заяви, че възстановяването на Ирак 
трябва да стане в съответствие с нуждите на иракския 
народ, така че Мадрид ще работи именно за постигането на 
тази цел.
От своя страна българският държавен глава информира 
кралското семейство за ситуацията в Югоизточна Европа.

несъмнено ще доведат до нова дестабилизция на ! 
Балканите.

Евроинтеграция за Западните Балкани В хотел “Шератон” кралят на на 325 милиона долара като 
Испания Хуан Карлос и българ- тенденцията е към повишаване, 
скнят президент Георги Първа- заяви българският вицепремиер 
нов откриха българо-испански Николай Василев. Той изтъкна,

че Испания е важен икономиче- 
Испания е готова да предо- ски партньор на страната, тъй 

стави на България опита си във като е на трето място в Европа и 
всички сектори на икономиката, на седмо в света по обем на 
за да бъде успешен процесът на промишленото 
присъединяването на страната Николай Василев припомни ико- 
към ЕС. Това заяви испанският номическите успехи на България 
крал Хуан Карлос при открива- през последните две години и 
нето на българо-пспанския фо- заяви, че очаква в най-скоро 
рум. Нарастващият икономи- време кредитният й рейтинг да 
чески растеж в България в усло- бъде повишен на инвестиционен, 
вията на икономическа стабилно- а ръстът на икономиката през 
ст несъмнено стимулира развити- тази година да достигне 5%. 
сто на търговията и инвестици-

икономически форум.
(От 1 стр.)

-Обща цел на държавите, кои
то участват в Сараевската конфе
ренция е да обезпечат европейско 
бъдеще за своите народи, а интен
зивността на интеграциите ще за
виси от старанието им да се стиг
не до целта - каза Свиланович. 
Той предложи страните от За
падните Балкани да бъдат вклю
чени в разговорите за бъдещето 
на Европа и добави, че процесът 
за сътрудничество в Югоизточна 
Европа стана доминантна поли
тическа инициатива в региона и 
затова се очаква сътрудничест
вото между тях да се засили в духа 
на взаимното разбирателство и 
толерантност като основа за по- 
бързо развитие.

Освен икономическите въпро
си, домакинът на сараевската 
конференция Младен Иванич 
подчерта значението и на борба
та срещу организираната прес
тъпност. Босна и Херцеговина, 
която стана председателстващ на 
тази група държави преди два ме
сеца, предложи и взаимно приз
наване на дипломите от висшите 
учебни заведения. Те смятат, че 
заедно с хармонизацията на визо
вия режим, това ще спомогне за 
повишаване оборота на хора и 
стоки и ще засили сътрудничест
вото на страните в региона.

Освен Свиланович, на конфе
ренцията в Сараево участваха и 
министрите на външни работи на 
БиХ - Младен Иванич, на Ал

бания - Илир Мета, на Македония 
- Илинка Митрева, представите
ли на министерствата на Бъл
гария, Гърция, Румъния и Турция, 
както и на Хърватско в качество
то на наблюдател. Присъстваха и 
специалният координатор на 
Пакта за стабилност Ерхард Бю- 
сек, както и представители на 
ООН, ЕС, САЩ, Русия и Мол
дова.

производство.

Македония-България

Цървенковски 
и Първанов 
ще сформират 
общ
икономически
форум

Горан Свиланович: Виктор Меламед:
Посещението 
на Паси в 
Израел беше 
успешно

сътрудничеството 
между Съвета на 
Европа и СЧГ 
е доброСериозни предизви

кателства за ООН “Посещението на бълга
рският външен министър 
Соломон Паси в Израел 
беше много

По време на разговора 
членовете 
Съвета на Европа министърът 

външните работи на Сър
бия и Черна гора Горан Свила
нович изрази удовлетвореност

си с
на Мисията на

От 22 до 26 юни премиерът на 
Македония Бранко Цървенков
ски ще бъде на официално посе
щение в България. Целта на това 
посещение, според скопския “Ут- 
ринскн вестник”, е сформирането 
на македонско-български иконо
мически форум под патронажа на

на(От 1 стр.)
Шахович припомни, че през 

последните две години и поло
вина

успешно и е 
постигнало максимума с 
всички заложени в него

Това заяви помощник-генера
ли ият секретар на ООН, отгова
рящ за умиротворителните опе- 

Сърбия и Черна гора поето- Раиии, Хеди Анаби пред Съвета 
за сигурност на ООН.

По думите на Анаби остава-

от сътрудничеството между 
Съвета на Европа и Сърбия и 
Черна гора.

Свиланович

концепции с оглед на ситуа
цията и времето, в което се 
проведе. Това заяви Виктор 
Меламед, председател
Федерацията на ционистите „ - _

%в България. Той добави Бранко Цървенковски и на бъл
гарския президент Георги Пър-

янно демонстрира политическа
воля конструктивно да участва в 
прилагането на Резолюция 1244. Щите предизвикателства пред 

Четири години след началото ООН и нейния административен 
апарат са свободата на прид
вижване и завръщането на изсел
ените лица, особено от 
цинствата в Косово. Според по-

информира 
на Мисията на 

Съвета на Европа за наблюде
ние на изпълняването на за-

начленовете

на умиротворителната мисия на 
ООН в Косово и Метохия, все 
още има много какво да се нап-

още, че по мнение на поли
тици, посещението на Паси 

демонстрирало завиден 
дипломатически такт, 
йто в Израел много горещо 
се адмирира.

дълженията след приемането 
на държавната общност, за ре
формите в Сърбия и Черна 
ра, така че тя да заеме нола- 
гащото й се място 
пейското демократично 
йство

ванов.
По време на посещението си в 

България Цървенковски 
осъществи редица двустранни 
срещи. В състава на водената °т 
македонския премиер делегация 
са включени около 30 бизнесме-

мал-
рави за развитието на местните 
демократични институции и оси- м°Щник-генералния секретар на

ООН една от най-големите тре
воги е диалогът между Косово и 
Сърбия и Черна гора.

е щего-
ко-

гуряването на мирен и спокоен 
живот за всички граждани на 
покрайнината.

в евро- 
семе-

ни.
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Сърбите няма 

да се изселват 

от Обилич

Боян Димитриевич:

Комитет ще координира 

реформите в системата 

на отбранатаСърбите няма да се изселват от Обилич, а 
делегация на Координационния център за Косово и 
Мстохня ще пристигне в селището и ще 
представителите на международната общност да 
обезпечат сигурността и правото на свободно 
движение на сръбските жители след убийството 
семейството Столич в това селище.

Това беше съобщено след срещата

Комитетът за координация на реформите в системата на отбраната и 
Армията на Сърбия и Черна гора ще има задача да ръководи реформите в 

сектор, заяви съветникът на министъра на отбраната по въпросите 
за реформата в Армията Боян Димитриевич.

Председател на комитета е министърът на отбраната на Сърбия и 
сърби са заявили, че журналистите погрешно са Черна гора Борис Тадич, а членове са началникът на Генералния щаб на 
интерпретирали тяхното обръщение към сръбски- Армията генерал-полковник Бранко Кърга, вицепремиерите на Сърбия 
те власти в което те са казали че искат да се Душан Михайлович и Небойша Чович, съветникът на президента на 
изселят от Обилич, а че настояват за сигурност и за Сърбия и Черна гора по въпросите на сигурността Благое Граховац и

представителят на Черна гора Александър Мощрокол.

поиска от
този

на

на пред
седателя на Координационния център за Косово и 
Метохия Небойша Чович с представители на 
косовските сърби. Представителите на косовските св°б°Да на движението.

АФП

Косовските сърби са 

жертва на албанския 

екстремизъм

Линдзи Монтгомъри в 
Бабушница:

$Бабушница е 

пример за 

активна 

демокрация

.ШЙ \ ' 1шЩ

Четири години след края на конфликта в Косово косовските сърби 
продължават да са жертва на албанския екстремизъм, предаде АФП. 
Убийството на трима членове на сръбското семейство Столич в 
Обилич предизвика безспокойството на международната общност, 
която призова по категоричен начин ЮНМИК да сложи края на 
изблиците на омраза между албанската и сръбска общности, 
населяващи покрайнината.

Трагедията в Обилич стана малко преди да бъде отбелязана
мисиите на КФОР и на

и;
'■/.... . 1

I-..
Съпругата на американския посланик в 

СЧГ Линдзи Монтгомъри посети миналата 
седмица Бабушница. Придружавана от пред- -ф 
ставители на донорската организация ЦХФ, 
г-жа Монтгомъри посети бабушнишкото 
основно училище “Деспот Стефан Лазаре- 
вич”, а след това и коритото на рекичката Мърморица, която протича през Бабушница. За уреждането 
на коритото на рекичката организацията ЦХФ бе отделила миналата година около 13 хиляди долара.

Линдзи Монтгомъри и хората от ЦХФ топло бяха посрещнати от жителите на Бабушница. С тях 
разговори общинските ръководители Петър Йончич и Зоран Спасич. В разговора с тях 

Монтгомъри заяви, че Бабушница е пример за активна демокрация.

четвъртата годишнина от началото на 
ЮНМИК в Косово. На 10 юни 1999 година по силата на Кумановския 
мирен договор, който сложи край на бомбардировките на НАТО над

се изтегли от Косово,Сърбия, югославската армия трябваше да
предизвика бягството на 200 000 сърби. Малка част от тях се

косовски
което
върнаха по домовете си. От 1999 година до днес стотици 
сърби бяха убити или се водят за безследно изчезнали.

проведоха 
г-жа Б.Д.

Народното събрание и член на лобито за българите зад граница--------------------
БРАТСТВО: Г-н Димитров, кога е см- Другото ни основно задължение е в обединяват по някакъв начин, за да имаме

парено Парламентарното лоби за бълга- организационен аспект. В България има един партньор, е които да работих . 
ришезар гранит? много неправителствени организации, ко- Чудесн0 е да работиш СЪС

Д. ДИМИТРОВ: Преди една година ито така или иначе са насочени към бъл- сънар0дНИК в Друга страна 
създадохме такова лоби, каквото досега не гарите в чужбина, българският парламент 
е имало в българския парламент и чиято и останалите органи на държавата също 
основна цел е да работи с всички българс- имат задължения в това отношение, а от 
ки общности по света. Напоследък нашата друга страна, укрепването на връзките е

^ЗТа^ГГпГи™^ —-»* — —
отговори на този проблем. Засега не сме го един широк кръг от ’ „ Тъй като вървим към едно отворено
ситуирали като някаква регламентирана -^:ГкиГз,Хш иТвТужб™Гко- общество, неми^имо е „а има пречки,
парламентарна комисия, работим като не- тебълг.р р • ■ ^ ’ нормално е да има все повече облекчения,
формална организация, но все пак като йто да ра оти упор ^ преди всичко за частната дейност. Разбира
организация на народни представители, за пълноценната реализация „а тази бла ще съдър)ка облек.1ен1ш „ в
Всички ние искаме да бъдем от полза за городна вдея^ ^ ^ ^ _ тази о6ласт. в момента обаче ние работим

-йззйях..—*<—ж—хдг;»- яяда.—. —
казна, че основната му нел е укрепване ни теми ’ I сключват сделки с партньори от други ст-
нръзкише межру Българин кшио_!)ържа- ммтроп. Пз овзта година от на- рани, и българските общности
ва-маПка и Българските общности в рру- Д- Д ! ‘, „ запознаване рани. Например, ако бизнесмени от Бъл-

Кик Планираше уа иоешиг- гария развиват дейности в Сърбия - да ра-
в Македония, ботят с българската общност тук. Ако 

става въпрос за някакъв бизнес, за някаква 
инвестиция, да се търси българската об
щност в конкретната страна, за да може 

този бизнес. В това

Разговор с Димитър Димитров, депутат в

5?! -

БРАТСТВО: Освен за кулшурно-йрос- 
вешни дейности, ще се аздадаш ли със 
Закона за българите в чужбина и възмо
жности за стопански инициативи, за рей-п’ 'V/Л у ■

М шшА
::

г
=гш идеята за свър-

в тези ст-

. /;■ гише страни, 
пеша тази цел?

Д. ДИМИТРОВ: Започнахме 
нпебните неща. Казвам дребни, защото
примерно става «ума за някой компютър, София с представители 
сЬзкс или каквото и да е дребно нещо, но за щиости зад граница.
бз лгзрите в някои страни, като Украйна Направи пи впечатление фактът колко 
например това не са дребни неща. Където демографски динамично се развиват бъл- 
и ./ходим винаги караме такива и подоб- гарските общности там. Това, което за 
и да ходим, | съжаление се очертава като една ногатив-
НИ МногсГпо-важни обаче са принципните на тенденция са несъгласията, разделени

г,плм Пт овото и най-о- ята в самите български общности, които Р 
нашето лоби. Първото иай.вероятно са резултат от различните конкретната страна,

интепеси както и от вътрешните борби за по-успешен бизнес.
позиции” иоттам вече се^азоиват другите И това именно
недоразумения и междуличностни конф- пект на нашата идея. Просто българските

Това разделение трябва да бъде бизнесмени да използват това удобно
обстоятелство, от една страна, и от друга 

бизнесмени, да работят и като

от най- щение в Румъния, два пъти
сега сме тук, в Сърбия... Имахме и срещи в 

на български об-

заедно да се развива 
отношение естествено трябва да бъде из
ползвано обстоятелството, че българска
та общност може да допринесе за по-лес
ното установяване на връзки между бъл- 

бизнесмени и стопанството на 
както и за техниязадачи на 

сновното ни задължение с
подготовката на Закон за 
българите в чужбина.

общности, йод някаква форма, федерация
нфедерация, тия дружества трябва да се

освен като 
българи. Мисля, че няма по-добро от това 
да работиш със свой сънародник в друга 
страна! Разговора води: К. Георгиев

добре, да направим по 
година една дискусия 
за да чуем най-различиите мнения.

или ко-с всички
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г~.С решение на Правителството на Сърбия Г 17 Плюс в Димитровград представи 
програма __________________Иван Иванов е назначен за 

заместник-окръжен прокурор II
За пръв път през последните педесетина години на мястото окръжен заместник прокурор в 
Пирот идва човек от българското малцинство. Това е Иван Николов Иванов, юрист от с. 
Ясенов дел.

С решение на Правителството 
на Република Сърбия от 22 май 
2003 г. Иван Николов Иванов е 
назначен за един от тримата за
местник - прокурори в Пиротски 
окръг.

Приемайки честитките ни по 
повод избора му г-н Иванов 
казва:

—Това е най-добрия начин и 
път по който трябва да върви де
мократична Сърбия - път на рав
ноправие на всички нейни 
граждани. Затова аз с всички сили 
ще се старая да оправдая оказа
ното ми доверие.

които сега ме тупат по рамото, на _ ^ п
времето когато се обаждах на На 4 юни Общинската организация на Г 17 Плюс в Ди-
конкурси, ми препоръчаха да сме- митровград организира среща с местните журналисти, на която

бе представена програмата на Г17 Плюс приета от Главния съвет 
под название “Държавна програма за европейска 

Сърбия”. Първата фаза от тази програма, както изтъкна лред-
Иван Милков, под название

пя партията за да мс приемат на 
работа. Тогава им отговорих, че 
това няма да направя, дори и ако е
нужно пак да паса овцете и седателя на ОО в Димитровград д-р
кравите както съм го правил “Сърбия преди всичко” започва от петък , 6 юни, когато на
докато бях ученик в с. Звонци. Не жителите на Димитровград бе разделен пропаганден материал.

Със споменатата кампания, Г 17 Плюс започва акция за 
самостоятелна Сърбия и самостоятелно й влизане в Европа. 
Някогашната неправителствена организация, а сега партия Г 17 
Плюс, превзима задължение да предложи решение каква трябва 
да бъде държавата Сърбия, за да може стопанството да работи, а 
гражданите добре да живеят. Програмата съдържа отговори на 
десет въпроса. Първият въпрос е как да бъде решен националния 
въпрос. В отговора се казва, че в близкото бъдеще “всички на
роди и народности в Сърбия ще живеят със своите сънародници в 
единна държава, в която ще посвещава особено внимание на 
икономическия напредък на всеки човек, като при това се 
зачитат демократичните норми и правовата държава. За осъ-

иятарт)на па

подлежа на никакви, пито поли
тически, пито други натисци!
— Къде ще Ви е седалището, тъй 
като сте иазиаче 
и за /цшитровград!

—За сега съм в Пирот. Има 
идея да се открие канцелария и в 
Димитровград, но това ще зависи 
от много неща, от работата, броя 
на предметите...

-В Димитровград се носят 
слухове, че углавни дела срещу 
определени лица от нашата об- ществяването на това е необходимо Сърбия да се включи в ев-

ропейските интеграции да стъпи като суверенна функционална 
държава, тъй като сегашната държавна общност е нефункцио- 
нална, неефикасна и неикономична. Самостоятелна Сърбия 
по-бързо ще влезе в Европа”.

От конференцията за журналисти Г17 Плюс се обърна със 
съобщение към гражданите, в което между другото се казва, че 
на Сърбия е необходима “отговорна национална програма с 
помоща на която в най-къс срок ще стане част от Евро
па...Досегашният опит показва че Г 17 Плюс знае решението на 
проблемите, че има-способни специалисти, които тези решения да

П/сротни
п?

и за

—Как приемате назначаването 
Ви за заместник прокурор ? Иван Николов Иванов е роден през 

1961 година в село Ясенов дел.
—Това преди всичко е призна- бабушнишка община. Основно

училище е завършил в с. Звонци, а 
гимназия в Димитровград. През 
1992 г. се дипломира на

ние за малцинството, което аз със
своята работа на това отговорно 
място трябва да оправдая. Струва Юридическия факултет в Ниш, а

правосъден испит е издържал през 
2000 г. Работил е в Земеделската 
кооперация „Ерма" в с. Звонци 

мени постепенно идват и при нас, юрист-консулт в мебелната 
въпреки факта, че ДОС загуби фабрика „Циле", бил е секретар на 
власта в Димитровград. ' общинската скупщина вм н н м Димитровград, след това работи в

общинската служба за юридическа 
помощ, а преди назначаването му в 
прокуратурата е бил съдийски 
сътрудник в Общинския съд в 

—Доколкото съм запознат, на- Димитровград. Женен е и живее в 
ши хора съдии има нявсякъде, но Димитровград.

щина, преднамерено се задържат 
в прокуратурата и не се проце- 
суират, както казвате вие юри
стите. Значи ли че с назначава
нето ви на този пост, ще бъде пре
кратена тази практика?

—Най-вероятно, ако става 
дума за прокуратурата. Но трябва 
да се знае, че заявки за углавни 
дела се дават и в полицията, която 
трябва да ги проследи до про
куратурата. Но...в закона точно е 
определено каква е постъпката в 
такива случаи. Що се отнася до 
мен, вече казах, че единствения 
критерий е законът.

ми се, че това е потвърждение на 
факта, че октомврийските про-

—Преди Вас имало ли е подобни 
случаи с хора от 
димитровградско ?

реализират на дело.
При мнозинството от гражданите, получили пропагандния ма

териал на тази партия си остана дилемата - как е възможно 
председателят на Г 17 Плюс да потггаше Конституционата харта 
на Сърбия и Черна гора, а сега да агитира за самостоятелна 
Сърбия.

в прокуратурата едва ли.
-Вие бяхте първия секретар на 

общината след октомврийските съм назначен на срок от осем го- 
промени, но поради съчетание на дини.

На поста заместник прокурор

обстоятелствата не останахте -От какво ще се ръководите 
дълго на този пост. На кое време работата си на този пост?

в А.Т.
сте назначени на поста заместник 
прокурор?

—Няма нищо друго освен за
кона и единствено закона. Някои , А.Т.

Годишна избирателна скупщина на ГСС
По първостепена присъда на съда в 
Димитровград Васов в Главния съвет

На 7 юни т.г. в Дома на синдикатите в Белград се проведе 
годишна изборно събрание на Гражданския съюз на Сърбия. 
На него присъства и петчлена делегация от Общинската 
организация на ГСС в Димитровград.

Досегашният председател Горан Свиланович бе преизбран за 
лидер на партията, а са избрани и четирима подпредседатели за 
отделните региони в Сърбия, с което се цели интензификация на 
работата на ГСС. Подпредседатели са Наташа Мичич за региона на 
Ужице, Драгор Хибер за Белград, Снежана Лакичевич за Кикинда и 
Мирко Росич за Крагуевац.

Както ни осведоми Александар Игов, един от участниците в 
работата на събранието, избран е и Главен съвет на партията от 70 

Д-р Симеон Васов, председател на Общинската организация 
,, на ГСС в Димитровград, е избран за член на Главния съвет.

не на жалбата ГсъпТ Гпи™т ИнТересно е да се ^бележи, че в Главния съвет са избрани общо 
не на жалбата в съда в Пирот, трима българи по националност. Освен д-р Васов в Съвета са изб- 
наи после тя е върната на съда в рани и Александър Сотиров от босилеградската организация на ГСС 
Димитровград, които решава - и Петър Михайлов от организацията в Парачин 
Иванов да бъде върнат на работа. В разговорите с най-отговорните хора на партията от ОО в Ди-

митровград е отправена забележка за недостатъчната връзка между 
А.Т. местните организации и централата. Тъкмо затова е и регионали- 

зация на партията. д ^

Михаил 

Иванов да 

се върне 

на работа

общинската управа се налага да 
го върне на работното място, кое
то е заемал преди да бъде изгонен 
от общинската управа, както и да 
му бъдат наваксани всички права 
които му се полагат от 21 фев
руари 2002 до днес.

Както е известно, след като бе 
въведено времено управление в 
общината, от поста председател 

В началото на юни т.г. Михаил на Изпълнителния съвет Михаил 
Иванов, председател на Изпълни- Иванов бе назначен на работа в 
телния съвет по време на общин- общинската управа. С идването 
ското ръководство на ДОС, е на новата общинска власт той бе 
получил присъда от Общинския отпуснат от работа. Иванов об- 
съд в Димитровград, с което на жалва решенията на общинската

члена.

Присъди, присъди ■ ■ ■
Нашите читатели вече знаят, че в общината се водят много съдебни 

спорове, главно между представители на бившата - и сегашната г* 
управляваща структура. Най-много обаче са споровете между бившия /ДИМИТрОВГр ДД
директор на Центъра за култура Алекса Радев и Общинската 
скупщина.

Последната присъда в тези спорове е от 15 май т.г. е получена на 28 
май. В нея Окръжният съд в Пирот като първостепенна институция 
отхвърля тъжбата на Радев с аргумента, че Общинската скупщина 
правилно е приложила съответните закони, като е решила да смени 
Радев от поста директор на Центъра за култура.

Нека да припомним, че на 8 октомври 2002 г. Алекса Радев получи 
решение с което се прекъсва углавното дело срещу него за отнемане на 99 
служебен печат по чл. 223, ал. 1 от Наказателния кодекс на Р Сърбия
поради факта, че окръжният прокурор се е отказал от делото. Неправителствената* организация “Жените

С присъда от 31 март 2003 г. на Общинския съд в Димитровград черно” от Белград във вторник се.представи в На-
■ л™»™ V. зЛ,.

януари 2002 до 9 април 2002 г. Р Р жени от нашия град.
За дейностите на организацията говориха ръко- 

А.Т. водителките на организацията Сташа Зайович, Ли-

Представена бе 

програмата на 

Жените в черно”
дия Пайович, Лиляна Радованович и Зинаида Маря- 
нович. Организацията “Жени в черно” е сформи
рана преди 12-13 години. Досега е организирала 
множество дейности, насочени към афирмирането 
на деморкацията в страната ни. Преди няколко 
години организацията е била сред номинираните 
организации и личности в света за лауреат на 
Нобелова награда за мир.

Присъствалите на събранието наши съграждани 
повдигнаха въпроси, свързани с положението на 
жените в Димитровградска община.

I

В

!

Б.Д-
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Шансовете за по-ускорено развитие па туризма на Власина За „Кобос" се карат „Юмко" и „Носталгия"

Сръбското море се нуждае от помощ А работниците без
оазвитиенГсипТиТпшпТ/Л)ИЗМЪТ^а Власина е основният ресурс и шанс за по-нататъшното ^ 
въздуха Очаква^н^ип^?141143' Мн0зина са Убедени, че нейното бъдеще е във водата и ПЯПОТЗ
като и много тупигтм!р^«СИНа да се П0СТР0И търговски център, включващ и апартаменти, ] той е начело на “Юмко”, няма да

УР ки и други обекти, сред които и 100 ветрени електроцентрали. ] По инициатива на ръководст- позволи на никого да изкарва ма-
С околностите си, които са го- вото на “Юмко” АД от Враня шини от “Кобос”.

миналата седмица в “Кобос” бе т „Вт""иР ^™Ри=в;ттел на ОС, и голяма част от раоот-

не се ползват

лям туристически потенциал не 
само за Сурдулишка 
ните общини, но и за Републиката 
като цяло, Власина не се развива с 
желаните темпове. Отговорът на 
въпроса защо това е така е прост: 
никой не помага

и за съсед- проведено събрание на работни- ниците отново потвърдиха реше- 
| ците, на което участваха и пред- нието си “Кобос” да се отдели от 
I ставители на “Носталгия” и пред- “Юмко” и да стане сямостоятелно 
| седателят на ОС в Босилеград, предприятие. Бе изтъкнато, че 
Владимир Захариев. работниците-акционерите вече са

ж, хгч си избрали своя Скупщина и няма
Миле Ристич, и.д. директор на НуЖДа да избират нови представи- 

“Юмко’ АД, каза пред работ- тели за договори с “Юмко ’. 
циците, че вранската фирма се

на природата, 
която предлага прелестите си. На 
Власина наистина съществуват 
невероятни природни условия за 
развитие на високопланински

Воислав Савич, представител на 
“Носталгия”, която от миналата го
дина е взела под наем босилеград- 
ската конфекционна фабрика,

старае да се намери решение за 
трудното положение, в което 
“Кобос” и те заедно с него се на
мират вече една година. - Искам 
да чуем мнението ви

ту
ризъм, но мнозина “инвеститори” 
се “изгориха”, понеже освен при
родни красоти, друго не предла
гаха на туристите.

предложи да се изготви разделите
лен баланс между “Кобос” и “Юм- 

какви ко”, като обеща, че скоро ще оси-
стъпки да предприемаме зана- гури материал за започване на про- 
пред, подчерта той и добави, че изводството. Някои от работни- 
работниците които притежават ците_го попитаха за колко години 
г . ще бъдат ангажирани всички ра-около 4 500 акции от акциите на 6отницИ1 понеже Зка 6 месеца
предприятието, трябва да изберат сталгия” успя да осигури работни 
18 свои представители, които ще места едва за двадесетина души.

Почти всички работници поис
каха “Юмко” да им се издължи до 1 

“Кобос” и цехът за производ- февруари 2003г„ оттогава досега да 
г направи същото и Носталгия .

След това казаха те, може да водим 
преговори за работа.

Въпросът дали “Кобос” ще ра
боти в състава на “Юмко” или “Но
сталгия” още е без отговор. Не е 
известно и кога ще заработят ма
шините. За сметка на това огром
ното мнозинство от работниците, 
заедно със семействата си, “едва 
свързва двата края”.

Новото предприятие не 
работи

Преди две години местното са
моуправление в Сурдулица фор- даде отговор на въпроса как да се ЕкОЛОГИЧНа Храна 
мира общинска туристическа ор- 
ганизация, но досега тя непостиг-

На Власина е забранено да водят преговори с ръководството 
на Юмко .

развиват туризмът и инфраструк
турата, но и как да се защити 
водният басейн на Власина, в

се изграждат индустриални 
обекти, които могат дана по-значителни резултати. По

неже общинската власт разбра, 
че не е замърсяват околната среда. ^““'''^товдТдобр^^ение3 

Затова се очаква когато
които има първокачествена пи- 

в състояние сама да тейна вода”, казва Динчич. Очак- 
развива туризма в общината. През януари тази година компани

ята “Юмко” е разделена на: “Юмко” 
АД и “ПКВ” АД . От тази дата

туризмът започне да се 
развива, в тази част на 
общината да се произвежда “Юмко” АД е държавно предприя

тие и държавата ще изготви социа
лна програма. Дали предприятието 
в бъдеще ще се приватизира, това 
аз не мога да кажа, понеже за

ва се, пояснява той, документът 
преди две години тя формира с да даде и отговор на въпроса как 
“Енергопроект” от Белград съв
местно предприятие “Енерго- 
Власина”. От новото предприя
тие, в което белградската фирма
има 51 процента участие, а Сур- става дума за потенциалите, не алтернативна енергия 
дулишка община- 49, се очакваше по-малко значение имат и възмо- 
да се занимава с планиране, прое-

да се ползат природните потен
циали за производство на елект
рическа енергия не само от во
дата, но и от въздуха.

екологична храна.

Когато Туристическа атракция и
решение ще вземетакова нещо 

Агенцията за приватизация, под
черта Ристич и добави, че докато

П.Л.Р.Сурдуличани знаят, че бъдеще- 
жностите за ^производство на то на общината им, а заедно с това и 

ктиране и с изграждане на тури- екологично чиста храна, което на страната, зависи от нейния 
етически и други обекти на Вла- енергиен потенциал. Те са убедени, 

че освен за туризъм, на Власина Кожарата не иска никойще има значение за стопанското 
сина. Досега обаче то не започна развитие на целия край. 
да работи. Затова отборниците на 
ОС неотдавна поискаха члено-

съществуват и други природни ре
сурси и алтернативните енергийни 
източници. Специалистите смятат,

V“Републиката неоправдано за-
(От 1 стр.)

вете на Сурдулишка община да ЛеТИЩб 
подемат инициатива в съвмест
ния Управителен съвет за про
веждане на заседание на съвета,

че съществува възможност зана-
“Лужница” от Бабушница, чи- “Църна трава” от Лесковац, по

неже от първоначалните 95 000 се
пред да се ползва вятърната и во
дната енергия. Те оповестяват, чеДоколкото туризмът се 

развива според 
очакванията, Власина ще 
стане туристически център 
в триъгълника Ниш- София 
- Скопие. Попович казва, че 
тогава ще се наложи на 
Власина да се изгради и 
летище, което да се свърже 
с летищата в Ниш и 
столиците на двете съседни 
държави.

ято начална цена възлизаше на 
на Власина, където ветрове има и 27 450 000 динара, заедно с още стигна до 3,5 милиона динара, 
през зимата, и през лятото, могат да ] 
бъдат построени около 100 ветрени I
електроцентрали, както и множе- Сърбия, които за първи път се ректор, от името на консорциум 
рство малки хидроцентрали. И оказаха на аукциона, също не от 16 работника. “Механизация 
едните, и другите ще бъдат не само намериха нов собственик. от Власотинце “стана”
туристическа атракция,
голяма степен ще подобряват и онерното дружество за производ 
сегашната неблагоприятна енер- 1 1 ^ и пя пллгийна обстановка в страната. При | с™° на ярма Белвш от Ниш. милион и 178 000.
това те са убедени, че тези централи I От началните 35,5 милиона Бе-

замърсяват околната [ лвит” бе продаден дори за 550 ми- веното предприятие “Агросто- 
лиона динара. Въпреки всичко чар” от Пирот на предложената 
най-много беше покачена цената цена от 9.616.000 динара.

1етири фирми от Югоизточна които даде сегашният му дина което да се проучи въпроса и 
да се вземе решение какво да се 
прави занапред: фирмата да ра
боти или да се разформира, а след 
това да се търсят други въз
можности. Драган Динчич, който 
е временен директрор на “Енер- 
го-Власина”, казва, че заседание 
на Управителния съвет още не е 
проведено и всичко зависи от бел
градската фирма.

частна
С най-голяма цена мина акци- фирма за 30 милиона динара, а 

началната й цена беше само един
но до

в
Нина Паунович купи общест-

не само че не
среда, но и енергията от тях е 
далече по-евтина от тази, която 
произвеждат ТЕЦ-овете.

Докато всички “планират” как
развитието на туризма на Власи- ческите и други потенциали тук да се развива туризмът, досега на 
на трябва да се заинтересува и Са много по-големи, отколкото в Власина са изградени много къщи и 
републиката. Очакваше се нейно- други туристически среди” смята вшж «»
то правителството да приеме те- председателят на ОС в Сурдулица ^ ^ под,|ертава че ||а Власина и 
риториален план за Власина и за Слободан Попович. Същевре- окшю езерохо са изградени около 

Босилеградска и Църно- менно той с убеден, чс “ сръбско- 500 ВИЛИ) почти всички без раз- 
травска община, но досега такъв т0 море”, което според сурдули- решителни. По-миналата година I в присъствие иа органите на реда и на съдия изпълнител във вторник
локумгнт не е приет чаии е другото име на Власинс- отборниците на ОС взеха решение, СЛуЖебпатакола“ОпелОмега’’наГИДбешеиззетаотфирматапосилата

“Б,-а него не е възможно не Кото езеро заслужава далече по- с което забраниха изграждането иа ма 0К0„чателНа присъда. От продажбата иа колата трябва да бъде покрит Без него не е въз кого ез р , у вили на Власина, Очаква се до края дългът „а фирмата към някои бивши ръководители на фирмата, някои от
на годината да бъдат легализирани : които сега заемат определени постове в общината. А.Т.
почти всички вили без разреши- | 
телни,
програма за това как и какво за- | 
напред ще се строи на Власина. I 

- Основният проблем е, че на I 
Власина не са решени комуналните 
и инфраструктурни въпроси, преди 
всичко не е прокарана канализация.
Затова се налага собствениците на 

сеп

на Власинанемарява развитието 
В Сурдулица са убедени, че от и на туризма, макар че туристи- за строителното предприятие М.Т.

Започва реализирането на съдебните 
решения, въпреки протестите в ГИД

Служебната кола - на търг
части на

само да се утвърди концепцията ГОлямо внимание, 
за развитието на Власина и да се

както да бъде приета и
„Поело ви” ! ”Автотранспорт” в БосилеградВ първия брой иа списанието

Купува стари автобусиНяма обяви от 
Димитровградска община

гници. а бе,Ра®°™ит! Р “ „яма обяви на работодатели и безработ- мърсяват изключително чистите 
В първия брои нп спи е гт пич ината е проста-работодателите не води в басейна на Власинското

ии от Димитровградска общш . р Интересувал и да намерят езеро, апелира Върбапац. Защото,
са търсили работници, безработбезплатно. докато не се реши този основен

ните как до водят разговор с работодателите, организира курс^по комю

Автотранспортното предприятие в Босилеград миналата седмица е 
купило автобус “Мерцедес” произведен 1978 година от частната фирма 
“Чнра турс" от Обреновац за 960 000 динара.

Боснлеградската фирма, намираща се в небивало тежко по
ложение, плати половината от сумата, а според договора останалите 
480 000 ще плати на втори юли.

Драган Крумов, директор 
автобусът ще бъде ползван за междуградските линии, както и за 
“свободен" превоз на по-далечни разстояния.

Тежкото положение в този колектив продължава и занапред, а, 
както неофициално узнаваме, последната си заплата работниците са 
получили за януари 2003 г.

“Автотранспорт” оповести, чена

■В.Ножилов П.Л.Р.:терна грамотност... ^—
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Репортер на „Браство” в хотела в Звонска баня

И Матеус ще търси мир в „Мир
включен и , Мир", е преценена на 2 милиона евро и ще се продава на търг Бизнесмени о 
България?заинтересовани да купят „Мир", твърдят, че ще се открие граничен пункт 
„Петачинци".

Първият въпрос, който отпра- Изплащането на този дълг ще 
управителя на хотела бъде приоритетна 

"Мир” в Звонска баня Алексан- новия (стар) управител, 
дър Ренгелов, бе точна ли е ин- - Ако се наложи, ще продадем 
формацията, че хотелът е пое- всичко, което можем, само да
троен на административната гра- «адем заплатите на работниците, вложил към милион 
ница между общините Димитров- Това са предимно млади хора, па подобряпане на интериора
гради Бабушница. Получих поло- които са нужни пари, а не „ пеипомним че
жителен отговор, въпреки че ми- храна и „ресто” в хотела. Нека да плочките в откритите басейни, за ,1ециа/шзира„ балнеосанаториум за профилактика на

се знае, че докато аз бях упра- ремонт на покрива на хотела, за дността и за рехабилитация. В състава на хотела_има комлектен
вител заплатите не закъсняваха уреждане на подстъпа към про- медицински блок за оказвана на електро-кинези-хидро-парафино и други

чутия лечебен извор е вулгарното терапиш болести ^ „ система (неароло™я,
име - Слоново дупе ... растения лсихоневрози, вегетативни неврози, психосоматичвски

заболявания’, високо кръвно налягане, т. "^"“опнйГап^оат б0Л С™’

Изворската вода е бистра и без миризма, а температурата и е 28 градуса.

който се изкачи на някои 
веднага получава печат в 
царската 
няма измама!

От 1 март до днес

задача навих към си книжка. Няма

само

слех, че това са само приказки:
- Да, границата сече хотела на 

две. Хотелът обаче от години ра- нито един ден, споделя той.
В момента “Мир” има 32 работи в рамките на предприятие от

трета община - ГТП ботннци. По-голяма част от тях Идвали бизнесмени ОТ 
“Сърбия” от Пирот. са от Звонския край, 8 са от България

Фирмата като цяло се сблъс- Димитровград, двама от Пирот... 
ква с много трудности. Те не са
подминали и хотел “Мир”. Както традиция са най-атрактивни за 
и обикновено, проблемите са при- туристите и тогава място в хотела 
днзвикани от едно нещо - безпа- едва ли може да се намери, 
ричнето. Г-н Рангелов е бил уп- Цената на пансиона в стая с две 
равител на хотел “Мир” цели пет- легла е 850 динара, а в стая с едно
надесет години. Миналата година легло - 950 динара. Може да се те разписания, предприятието го се дискутира, 
бил сменен от този пост, а на 1 плати на три вноски. Гостите ид- ГТП “Сърбия може да се при- Естрадни звезди

ват от цялата страна, а най-много ватизира като единен стопански поедпочитат банята 
— •• субект. То е оценено на 2 милиона ^ м

нев
една

А що се отнася до приватиза
цията, управителят Рангелов каз
ва следното: били уверени, че в близко бъдеще

- До края на настоящата го- ще бъде открит граничен пункт решат да устроят тук 
дина със сигурност няма да се “Петачинци”, по която тема през Някои от тазгодишните гости 
приватизираме. Според законни- последните няколко години мно- на хотела ще имат възможност да

видят и настоящия старши тре 
ньо 
зан

Месеците юли и август по
сион имат и художниците, ако 

изложба.

>р на белградския ФК “Парти 
” Лотар Матеус, който е опо 

вестил, че ще дойде на по1гивка 
Не е новина, но аз не го знаех, а Не е тайна, че в Звонска баня че

“брачна

март т.г. е отново върнат.
Не могат без Рангелов са от Войводина.

Звонският край е любимо мяс- евро, което, според мен, е нереа-
- Сякаш не могат без мен. то за планинарите от страната ни. лно висока сума. Доколкото се вероятно и много читатели - хо- сто^ идва прочутата

През 15-те години, през които Влашка планина с връх Руй (1704 стигне дотам фирмата да не бъде телът дава безплатни пансиони двойка Гранд Драган Николич и
бях управител на хотела, той ви- нмв) е “светилище” за тях. Са- продадена на тръг като единен на автори на книги, които решат Милена Дравич, певците Бобан
наги е отчитал положителни ре- МИят управител на хотела е пред- стопански субект, тогава стопан- да ги представят тук. Но има едно Здравкович, Владимир Савчич-
зултати. През периода, когато не седател на местното планинарско ските му организации ще се про- условие - книгите да е посветена Чоби и много други известни
бях управител, положението не дружество “Руй”. Както казва, в дават отделно. на някоя личност, някое истори- ца от света на естрадата, киното,
беше такова, казва той. хотела има печати, на които са Според Рангелов в хотела са ческо събитие, някоя местност, спорта...

гравирани имена на няколко идвали няколко бизнесмена от село или град в тези краища,
върха в околността. Планинар, България, които са се интересу- Шанс да получат безплатен пан-

вал и да го купят. Някои от тях са

ли-

От юни миналата година до 
днес “Мир” не е изплатил нито 
една заплата на работниците си.

Б. Димитров

В края на миналата седмица в Понишавието
Акция за 
кръводаряване в 
БосилеградТясно стана

РИТОТО На Нишава Кръвдариха п 
•• 5 босилеградчани |
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Общинската организация на 
Червения кръст от Босилеград и 
Заводът за кръвопреливане от 
Ниш миналата седмица органи
зираха в тукашния Здравен дом 
поредна акция за кърводаряване 
в която кръв дариха 17 души.

В хуманната акция взеха уча
стие трима кръводарители, кои- | 
то досега са дарили ценната 
течност над тридесет пъти: 
Любен Костадинов 
кръв 38 пъти, Весна Николова - 
35 и Боян Велинов 33 пъти.

. ШШ
■

' \
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шй дарявалЯат
Горна Лисина::

Руска Божилова, секретар на 
организация I

I 1

Общинската организация I
В резултат на продъжителните дъждове, в края на миналата седмица Червения кръст, заяви, че орга- 

се разбушува и река в Нишава. В село Градина тя излезе от коритото си и низацията им в съдействие със ттилггп
наводни множество ниви. След един-два дни реката се върна в коритото | Службата за кръвопреливане ВТЬЛЧСХЯ

към Здравния Център в Сур- 
дулица, в края на април е орга- 
низирала акция по кръводаря
ване когато са кръв дарили 29

- Божко Божилов хвана пет
си. Собствениците на нивите, казват, че щетите не са големи - царевицата, 
картофите и другите култури вече са се възстановили.

В село Бачево Нишава толкова много бе придошла, че по тамошния 
бетонен мост на Нишава два-три дена не можеше да се мине. Реката 
“дебело” бе излязла от коритото си, та хората в махалата “Долно Бачево” души. 
край КГПП “Градина” се бяха уплашили, че ще стигне до къщите им. За

Миналия петък ловецът Божко Божилов от Горна Лисина, съби
райки дърва в местността Щърбец на Гложка планина, успял да хване 
пет малки вълчета.

- Заедно с Милча и Сашо Александрови този ден събирахме дърва. 
П.Л.Р. Ненадейно в гората забелязах една дупка. Когато се доближих до нея, 

видях, че там има малки вълчета. Бяха осем, но три убих, докато ги 
Александър Александров, Иван Христов, Борис изтегля*от “пещерата”, разказва за случилото се 45-годишният Бо- 

Николов, Светлана Николова, Райчо Занков, Славчо жко> к°ито е ловец още от 1978 година. Той ни каза, че през 19Ь 
Динов и Наке Савов са “изтеглени” чрез компютър година е убил вълчица, тежка 58 килограма, за което е получил 
между потребители в Босилеград и Райчиловци, които парична награда на стойност 8 милиона тогавашни динара от Ми- 
редовно плащат сметките си за ток и досега не са нистерството на горското стопанство

" С Т03И Тукашните ловци казват, че вълчетата са на възраст около 2 до 3 
което такава акци/и Па други места, искадо пТкаже, че “«МИЧИ- °т ловното дружество “Сокол” са се обадили до зоо парка в 
отношенията между Електроразпределение и пот- Белград, но оттам им отговорили, че засега нямат нужда от тях. 
ребителите не са винаги на основата на спорове и ко- Сега малките хищници отглежда Ивица Стоименов, ловец от Бо- 
нфликти, подчерта Венков на скромното*гържество, силеград. Той казва, че неговата кучка, освен своите кутрета, кърми и 

В знак на благодарност за редовно издължаване на организирано по този повод в помещенията на петте вълчета
“:”И^Р™ОИПаВ7\0оВн^тор7КотШ1Бо^ГрТи бОСИЛеГраДСКИЯ КЛОН- ОТ ловджиите узнахме, че преди десетина „ни е хванато едно
Райчиловци комплекти от фланелки икономични кру- П.Л.Р. вълче в Долно Тлъмино, което също отглеждат в Босилеград.

Б.Д.щастие, до наводнение не се стигна.

Босилеградският клон на 
лесковското
Електроразпределителното 
върчи подаръци на потрбители
Редовно плащали 
сметките си

П.Л.РШКИ.



Срещу 45-та годишнина на ВгАтСт&вг 713 юни 2003

Братство“ навършва 44 години
Два ДНП само ни разделят от 15 юни - датата на която през 1959 година на бяло видело 

излезе първият брои на вестника на българската народност в тогавашна Югославия - 
Братство . Но не бихме били ЧШй/пиянбй

№т
справедливи към предшествениците си, ако кажем, че 

това е първият вестник на сънародниците ни на майчин език. Преди повече от един век 
по-точно през януари 1889 година 
освобождаването

малко повече от едно десетилетие след 
му от турците, в тогавашния Цариброд излиза първата печатана 

медия - месечното научно-литературно списание “Домашен учител”.
Въпреки този факт, "Домашен учител” и последвалите след него издания -

седмичникът ‘Цариброд" (първият му брой излиза през 1901 г.), “Нишава” (1909 г.) или ;------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
(през 1920 г.) преди попадането в Кралството на сърби, хървати и словенци, ] ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 

не бива да се смятат за родоначалници на информирането на българите в Сърбия на
роден език. Защото по това време Цариброд и другите крайгранични райони, сега в чРез “рабуша” на Бай Манчо, и по-рядко направо в коментарите и другите аналитични 
Сърбия, са били в рамките на току-що създадената съвременна българска държава.

Освен това, едва след II св. война нашите сънародници в тогавашна Югославия полу
чават статута на национално малцинство, което означава ползване и на колективните основа, от една, и същевременно да не попадне напълно в лапите на “силните на деня” и 
малцинствени права и, преди всичко, употребата на родния език във всички сфери на като послушно куче да вътри опашка и да се умилква пред управляващите, особено на 
живота - образованието, културата и разбира се - информирането. За истински ро- локално ниво, от друга страна, 
доначалник на информирането на българското национално малцинство у нас осно
вателно се смята вестникът “Глас на българите в Югославия”, чийто пръв брой 
изпод печатарските машини на 17 януари 1949 година в Белград.

Въпреки този факт, “Глас на българите” едва ли 
вестник поради основната причина, че най-важната 
му роля не беше да информира сънародниците 
да бъде антипропагандатор на идеологията на КО- 
МИНФОРМ. Това потвръждава и фактът, че “Гла
сът” беше закрит незабавно след подобряването 
отношенията с тогавашния СССР и Блеградската 
декларация, подписана отТито и Хрушчов.

Настъпилият вакуум след потушването на “Гла
са” се опитват да наваксат група димитровградски 
интелектуалци - Тодор Славински, Марин Геров 
(Младенов), Спас Сотиров и Божа Николов - като 
започват да списват на български език притурката кия срив на сРеДите’ населявани
“Свобода” към едноименния сръбски вестник в Пирот (1955 г.). предимно от наши сънародници, трудно е да се говори за приватизация. Определена

За съжаление, ентусиазмът им утихва след само шест броя. защото остават без светлина в края на този тунел предлага Законът за правата на малцинствата, според
който Националният съвет като юридическо лице може да бъде основател на

текстове на новинарите и външните сътрудници.
През всичките си 44 лета вестникът се стараеше да си обезпечи солидна материална

Имало е “Братство” и падения, и свои възходи, разбира се. И тепърва ще ги има. 
Защото демократичните промени в нашето общество и поетият курс към Европа на 
пръв поглед откриват за него сравнително добра перспектива. Но същата тази Европа 
не познава толкова високи държавни субсидии, каквито днес получава нашето Из-

нзлиза

може да се смята за малцинствен
дателство, а да на говорим за това, 
тя, държавата, да е основател на 
един малцинствен вестник. Пер
спективата е в приватизацията, 
или поне възможно по-далеч от 
пряката държавна издръжка. По
велите на новият Закон за инфор
мирането налагат срок от две го
дини за промяна на сегашното по
ложение.

Имайки предвид икономичес-

10 сгптсмори 1955 — Брой 1 — Гой. Iни, а Смърт яя флчизш — свобода па щрод!1

СВОБОДА [#"
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ПИРОТСКА ОКОЛИЯ И

на

по-значителна обществена подкрепа.
Разрастналият се след това обществено-политически живот в цялата страна по

велява да бъде открит един истински малцинствен вестник, който да отразява
институции от значение за опазването и развитието на националната идентичност на 
малцинствата у нас, включително и на издателска къща. Като се има предвид обаче, че 
след повече от един месец от избирането на членовете на Националния съвет на 
българите в СЧГ, те не успяха да го учредят, неизвестно е кога той ще стъпи здраво на 
краката си и да започне да решава съществените за сънародниците ни въпроси. Един от 
тях несъмнено е и бъдещето на “Братство”.

Най-лошото, което може да се случи през юбилейната му 45-а годишнина, в която 
навлизаме след два дни, е да го сполети съдбата на предшественика му - “Гласът на 
българите в Югославия”или, не дай си Боже, на по-малкия му електронен брат 
“ТВ-Журнала”.

ПГЪГт п» ♦АИШТМД — Г1У1ПОДА И* ШАГОД* •
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В ЮГОСЛАВИЯ I ДИ1ИГЛ

Ванче Богоев
ФРОНТНАРОДНИЯСЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА

събитията в средите у нас, заселени от сънародниците ни.
След три години и половина, по почин на същата група интелектуалци, на 15 юни 

1959 г. излиза първият брой на "Братство". Борбата за утвърждаването му като 
официален малцинствен вестник продължава още няколко месеца и едва към края на 
декември същата година се оформя издателска къща на българите, със същото име - 
“Братство”.

Оттогава изминаха 44 години. Много или малко?
Много ако се броят само годините на “Братство", малко, ако имаме предвид 

световния печат. Много, също така ако се разглеждат буриите събития, 
най-различните афери в нашите общини, към коию 

безразлично, а малко, защото невииаги имаше

историята на
изживяни от малцинството ни, 
“Братство” не можеше да 
смелостта да каже цялата 
излизаше на страниците му и си 
Веднъж това ставаше чрез карикатурите

остане
истина. Но макар и загатната, тя, истината, свенливо 

пробиваше път към съзнанието на сънародниците
или злободневните на “Бай Онзи”, друг път

пп.

Бисерите на "Братство

Йок кенеф-бензин стока в „пш„я град .. право, па дясно па ляво и - бензин.” Сали. "Бива ли така, аркадаш, с мен шега да правиш? аз съм 
Непознатият поблагодарил и тръгнал с колата - право, па сериозен човек. Исках да взема бензин, а не "у^а 
дясно па ляво и дошел до една сградица, кояго не напомняла Сали започнал да се смее, и непознатият пгаеленял от гняв 
па бензинов резервоар. Човекът помислил, че се касае до Това няма смисъл, това е некултурно. Ама чекаи бре 
някакво модерно решение на сградицата, тръгнал напред, но джанум, започнал Салп, иок кенеф, ами бензин в резервоар...

- кенеф! Разсърдил се той, обидил се, па назад при впрочем не бензин, но и кенеф... как да ти кажа, в нашия град
е едно и също! Турчинът зинеш от очудване, та Сали бил 
принуден да тръгне с него и да му покаже, че от една страна 
на същата сградица е кенеф, а от друга - бензин.Показал му 
дъсчицата върху която бе написнао с тебешир - "бензин”.

Покрай линията стоял един нашенец и като зърнал тази 
работа почесал се зад ухото и казал на съселяните си: А бе, 
аз като печал бар в миналото много страни съм минал, ама 
такова чудо от техника не съм виждал - от една страна хората 

а от друга страна бензин излиза!”
И се ухалил нашенецът. Смеят се и димитровградчани и 

нарочно се навъртат около това ”чудо на техниката , за да 
гледат сеир когато някои чужденец намине за бензин. Само 
онези които продават стоката си не се смеят - за тях сградта 
не з важна. Важното е, че работата върви, че бензинът тече, 
Ашколсун бре!

"Братство" брой 10 от 1 ноември 1959 год.
- Пише Марин Геров (Младенов) -

Стига да намерят подходяща тема и димитровгродчани са ЗЪР"аЛ
готови да изплетат шеговита приказка, която се оси от уста --------
на уста докато не се изтърка или не се .,
замества старата. Ето една такава, пък съдете 
истина, а какво злоезична шега...„зяпет:иг.?;г.... г. —;
откриват марката и модела на колата, ков ‘кт
Един ден спрял в чаршията пътнически автомобил ^турска 
регистрация. Излязъл човек на преклонна възраст, 
пообиколил чаршията и като зърнал в ‘ми

какво в нея е III
минават най-различни

У-//-'У,
таквоз.

започнал да се разпитва къде може да намери бензин. 
Яваш-яваш бре акрадаш, започнал Сали, намира се тази

А>л
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Езиковото многообразие на съвременна Европа
* Родният език и ползването на повече езици - предизвикателство към гражданите на
* Европейският императив е освен майчиния, да се владеят още един съседен и един между р Д к то

които трябва да залегнат в организацията особено на фона на държави, Д 
на езиковото обучение във всички страни - триезичието е вековна практика (нека си 
членки. Изходният принцип е сбогуване с спомним, че и нашите деди в Османската 
две много разпространени, но напълно империя са владеели по няколко езика;, 
погрешни клишета: първо, че в една ст- Тези, които не са 
рана по принцип се говори само един език свободата и богатството да общуват с раз- 
и второ, че за общуването по света е дос- ноезични себеподобни, нямат собствения 
татъчен само един единствен междуиаро- опит и не разбират, че ранната възраст е 
ден език. времето, когато лесно, безпроблемно и

Следващият принцип е хармонично много по-бързо се усвояват езици. Тази 
съжителство в добросъссдство с култур- нсихолингвистична човешка способност е 
мото богатство на различните страни, научно доказана и мотивирана - нужни са 
Европа живее чрез своето многообразие, само компетентни методически разработ- 
коего е формирало основните културни ки и адекватна за съответната среда ме- 
модсли п на държавите, п на народите от тодика на преподаване. От друга страна в 
Новия свят: тя е богата с различни тра- определени общества съществува страх, 
дицпи, култури и езици, с различен начин който идва от другата посока - мнозинст
ва мислене, с различни форми на общу- вого се бои, че задълбочаването на обу- 
ваие п на художествено творчество. Обаче 
Европа живее и чрез общите си ценности и 
убеждения, като на първо място са демок
рацията, правата на човека и уважението 
към другите. Европа разполага със сред
ствата и пътищата да утвърди своята 
идентичност на многообразието. Именно 
така тя може да придаде съвсем друго 
значение на понятието глобализация.

Да се говорят и разбират повече езици - 
това е ключът към бъдещето. Нужно е да 
се създаде култура, която издига в норма 
ползването на няколко езика, тъй като по 
рождение всеки човек разполага с огромен 
потенциал за учене. Многоезичното по
мага да се предотврати развитието на съв
ременните общества като сбор от групи, 
изолирани една от друга и да се каже ’ да” 
на взаимното уважение и обогатяване.
Много европейци живеят в многонацио
нални и следователно в многоезични дър
жави, мнозина работят и учат по няколко 
години в други страни. Общуването с други 
култури се превръща в цивилизационна 
привилегия наравно с четенето, писането и 
смятането - също както използването на 
нови технологии.

Налагащият се европейски модел на ку
лтурен и езиков диалог изисква съвре
менен подход към родния или майчиния 
език и към кутурните ценности, сътворени 
на него и чрез него. Особено важно е 
установяването на параметрите на присъс
твие на майчиния език на малцинствената 
общност и на отношенията му с офи
циалния език в общество, което е мултина
ционално и следователно мултиезично. В 
такива общности следва да се приспособят 
вече съществуващите критерии за обуче
ние на подрастващите на майчин език, 
както и за достатъчно добро владеене на 
официалния държавен език, за да имат 
равни права в социалната реализация в 
дз ржавата, чиито граждани са. Освен това 
е задължително, също колкого трябва по 
приетите стандарти за чуждоезиково 
обучение, усвояването на един междуна
роден език. Страхът и съпротивата на 
представители от по-старите поколения, 
че става претоварване с много учене от 
ранна възраст, е обида и подценяване на 
възможностите на собствените им деца,

ване на култур
ния и икономи
ческия диалог в 
региона (в слу- Ценка Иванова 
чая 
те).

За разлика от предходни исторически 
периоди в развитието на човешката циви
лизация, когато владеенето на други езици 
освен родния е било почти кастова при
вилегия, в съвременния свят на бързи и 
непризнаващи условностите на политичес
ки и географски граници комуникации 
(много)езиковата компетентност е по-ва
жна от когато и да било: двайсет и първи 
век изисква мобилност и гъвкавост. Об
менът на информация е немислим без 
езика, а следователно и съвместното 
съществуване на човешките индивиди в 
различни форми на обществена орга
низация - нации, народности, малцинства, 
професионални, социални, религиозни 
обединения. В съвременния европейски 
свя т се осъществяват важни, дори съдбон- 
сони политически и социално-икономи
чески промени, конто преобразяват исто
рически формираната му многолнка физи
ономия. По нътя към утвърждаване на об
щата европейска идентичност се налагат 
две тенденции, които не само че не се 
изключват взаимно, но се допълват и 
обогатяват: унификация и формиране на 
паднацпонални ценности наред със съхра
няване на многообразието на индивиудал- 
ните култури от миналото и вписването им 
в съвременния общ културен модел. Вси
чки лъчи на амбициозните програми имат 
една проблематична пресечна точка - 
средството за комуниацня в разноезпчието 
на Стария континент.

По въпроса за езиковата комуникация 
векове наред Европа налага, а светът впос
ледствие възприема като цяло и задълбо
чава деленето на езиците на престижни и 
непрестижни, на малки и големи. Народи и 
култури, които векове играят ролята на 
образци на международната арена, чийто 
модел на образованост и културност става 
обект на подражание, стават и носители на 
т. нар. международни езици. От втората 
половина на XX век модерните техноло
гии и налагането на своеобразен монопол 
върху стратегическите и престижните чо
вешки дейности съсредоточават езиково
то общуване също на принципа на монопо
лизма главно върху английския език. Нап
редъкът в процесите на устройване и 
същевременно на разширяване на създа
дения през 50-те години на XX век Евро
пейски съюз и поставената цел да се фор
мират Европейски съединени щати със 
собствен облик неминуемо стигат и до фу
ндаменталния въпрос за бъдещите про
цеси на диалогичност между реални и 
потенциални партньори - на практика на 
кой език или на кои езици ще се общува? 
Принципите на равнопоставеност и парт
ньорство провъзгласяват за водеща идеята 
да се използва вроденият човешки потен
циал за многоезичност. От 90-те години на 
XX век западноевропейски страни, които 
са мултиезични, предприемат първите 
стъпки за изработка на критерии и стан
дарти за съизмеримост на езиковите 
познания. Така се стига до Европейския 
манифест на езиците, тъй като общува
нето в нова Европа се превръща в едно 
голямо предизвикателство, което търси 
своето решение.

Европейският манифест на езиците се 
публикува от Форума на европейските 
езици в Париж (Франция) на девет езика 
(езиците на страните-членки на Форума) 
по повод Европейския ден на езиците 26 
септември 2001 година. Форумът на 
европейските езици е сдружение на девет 
европейски езикови и културни иентитута, 
основан през 1997 година. Целите на 
форума са да насърчи многоезичието, да 
информира обществеността и да провежда 
съвместни проекти.

Европейският манифест на езиците 
провъзгласява няколко основни принципа,

Балкани-изпитали лично

Наслагваните и все още нерешени 
проблеми в обучението по роден език в 
опасаната специфична среда могат да се 
обособят в две направления. Първото е
подготовката, периодическото усъвър
шенстване и опресняването на знанията на 
учителите по български език и литерату
ра, познаване както на съвременната ме
тодика на преподаване в часовете по роден 
език, така и на методиката на преподаване 

среди, където се наблюдава специфичен 
езици (в случая българският 

роден, сръбският като официален

в
контакт на
като
държавен и задължително изучаваният 
международен език като чужд). Другото 
проблемно направление е свързано със 
съдържанието на учебните планове и с 
осигуряването на нужната учебна, по
мощна и учебно-методическа литература.

Намеренията за промяна в досегашното 
статукво бавно се реализират в конкретни 
проекти. Създаденото към Министерство
то на просветата на Сърбия специално от
деление за образованието на малцинства
та полага определени усилия, които обаче 
са в началния етап на цялостната реформа. 
Съответните институции в България 
също предлагат своята помощ, но тя обнк-

чениего по майчин език и следователно 
знания за "другата”получаването на 

култура ще доведат до сепаратизъм, т.е. до 
политическа нестабилност в собствената
страна. Приетите европейски принципи, 
чиято основа са взаимното зачитане и
равноправието, както и мултиезичният и 
мултикулгурен модел на страни като 
Швейцария, Белгия и други категорично 
отхвърлят и правят безпредметно връща
нето към решени дискусии, които могат 
само да погълнат ценно време и да 
предизвикат изоставане на подрастващите 
поколения в сравнение с техните връст
ници в другите страни.

В контекста на изложените мисли мо
жем да потърсим отговор на общия въпрос 
как се вписва представата на българи и 
сърби за тяхната роля и участие в мул- 
тикултурния и мултиезичен модел на обе
динена Европа. Поради обективните 
исторически обстоятелства основната 
пресечна точка на множеството конкрет
ни отговори е езиковата практика и обу
чението на роден или майчин (български) 
език в средите на българското малцинство 
в Сърбия. Тази тема се обвързва със ст
рого лингвистични и методически въп
роси, които би трябвало да са обект на 
научни дискусии и работни срещи. В 
адаптиран спрямо конкретната ситуация 
вариант те обхващат следните направле
ния: организация на учебния материал и 
обем на поднасяната информация при изу
чаването на два генетически близки стан
дартни (книжовни) езика, каквито са бъл
гарският и сръбският; специални изисква
ния към квалификацията и методическите 
знания не само на преподавателите по 
роден (български) език, но и на тези, които 
преподават официалния (сръбски) език, 
който не се явява майчин за обучаваните; 
специална организация и подбор на учеб
ния материал, предвиден за запознаване с 
историята, културата и литературата на 
народа, чийто език се изучава като майчин 
- с акцент на съпоставителния аспект; въз
можности за реализация и чрез двата езика 
в обществото; владеене на езика на съседа 
като

новено не попада на място поради липсата 
на обстоен анализ от какво точно се 
нуждае тукашната образователна система 
в своите специфични условия (за пример 
може да се посочат зачестилите напосле
дък дарения с българска литература, но 
въпреки това част от училищните библио
теки не са попълнили фонда си от задъл
жителни заглавия и бройки - просто за- 
щото даренията са кампанийни и не след
ват предварително изработен план кое е 
най-належащо или приоритетно). Редно е 
да се сформира комисия от експерти, 
които притежават конкретната компетен
ция за конкретната ситуация, да набеле
жат последователните стъпки, които тряб
ва да се извървят и да се захванат с реа
лизирането им. Трябва да обединят знания 
и опит университетските преподаватели, 
гостуващите лектори от България и 
практиците - преподавателите от разли
чните образователни степени. Като на
чало би могла да се проведе анкета с 
действащите учители за оценка на обема, 
съдържанието, качеството и междупред- 
метните връзки на учебната литература по 
родноезиково обучение. На съответното 
институционално равнище, от друга стра
на, все още липсват конкретни договори за 
параметрите на едно ползотворно двуст
ранно сътрудничество, което би поставило 
образованието в общините, населявани от 
българското малцинство в Сърбия, на 
съвременни основи, съпоставими с евро
пейските стандарти.

средство за двустранно опознаване и 
културно обогатяване; разширя-взаимно

Проф. д-р Ценка ИвановаV

Ниш асоциация^ Свети Сава”, за да възобновят 
черквата ”Св. 40 великомъченици” във Ве
лико Търново, в която на 27 януари 1235 го
дина е погребан първият сръбски архиепи
скоп и просветител Сава Неманич.

Според ^думите на Миладин Алексич, ди
ректор на Унико травел”, новосформирана- 
та асоциация ще подпомогне реставрацията 
на черквата според проекта на софийския ар- 

* „ - _ . _ хитект Боян Козуков. Ще бъде възобновен и
Най-важната цел па Асоциацията е гробът на Свети Сава

ТЛ?““"0вЯва,Ш“0 1еРЧваша ”Св■ 40 Дирекорът на "Вегатурс" Красимир Гео- 
в-кояш° И',еР" век°ве са р™ев заяви, че след възобновяването на сак- 

01рсбшш тленните останки на първия ралните обекти от 8 век и гробът на Св. Сава 
патриарх „ двете туристически агенции ще организират

от *УнН5° Травел поклонения "По следите на Св. Сава”. Освенот Ниш и Вега турс от София сформираха Велико Търново, ще бъде

манастир, в който се пазят най-хубав 
икони на Св. Сава, както и черквата ’ Св. Не
деля” в София, в която е погребан сръбският 
крал Милутин.

-Акцията ни вече получи благослова на 
Великотрновския владика Григорий - заяви 
Георгиев.

В началото на тази година пръсната водо
проводна тръба предизвика ново свлачище- 
което застрашава да унищожи целия компле
кс, но българската държава реагира навреме 
и отпусна 300 000 евро за санирането му* 
Акцията подкрепи и ЮНЕСКО, като отпусна 
25 000 долара за консервиране и реставрация 
на черквата ”Св. 40 великомъченици”.

ите

Сформирана е 

асоциация 

” Свети Сава”

В. БоПковпосетен и Рилския
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Пленерът от Синево дойде в София
дей0носттаТааНап1жКпЯНПо?п0 КуЛТурно сътрудничество * Неизвестни факти от 
Заслужен интере^м ини^ати^а^а^от^иш^ СРЪбСК°Т° И бЪЛГарСК0Т° "-у'™о *

Един голям период, обхващащ три десетилетия 
от изкуството на доскорошни Югославия и дне
шни Сърбия (1970-2002) бе представен ретроспек- 
тивно и по степените на

Г70тадини ит изграждането на черквата 
” Света Троица” в Извор

транчиво, нека добавим онова, което знаем. Нима 
тази висококултурна жена се е подвела от 
амбициозни или националистични мотиви? Дали 

разие в галерията на разн0°6' рамото за финансова помощ, обещавана от
художници СосЬия Бългапмя н българските представители на тогавашната администрация са 

"Я НеИН'—™РИ * заблудили? Точно обратното: Петрович и 
на град Ниш Без^ всяко съх™^'6""0 ИЗКУСТВ0 ВУ‘"=™ч имат идея ако техните сръбски колеги не 
подобен мащаб ?а и с онппа експозиция от приемат плановете им, да помолят българските
позиция и знания за минапот", ° разкрива като художници да им позволят да излагат с тях и в 
сил а водеща “лканска кеп^ сегаШН°Т° ип една тяхната палата в Лондон през 1906 г. Оригиналите 
^битиГзатот-Ти™ ^ултура) е хшого р»ДИО ни кореспонденцията с този факт между сек- 
столица ^ одини в българската ретаря на Съюза на югославските

Фондът на представената колекция 
съставен от

художници,
Белград, Марко Мурат и отговора на секретаря на 

живопис е българската секция на "Лада” Хараламби Танев 
известния пленен » г *ивотгПре3 време на (иДтор на герба на София) се намират в мен... Или

Ниш чиятп ш-гвга.. В Снчево близо до град може би Петрович се възпротивява на принци-
по'т< век По^Топт Г П началото с" от преД» пите, с които "Лада” се идентифицира в култур- 
млатта и р ' ° иДея и инициатива на ния живот? Не! Именно на "единствената усърдна

‘ ‘ щг ™ неизвестната (по-късно пропагандаторка на южнославянското братство” 
! ГГ6еЛОТтЛеН КЛаС"К На сръбското (в-к "Българан”, 7. V 1906 г.) принадлежи както изкуство, основоположник на модерната тради- чудесното отношение към Ярослав Вешии. 

ция и тенденция в тях) Надежда Петрович председател на "Лада", така и връзките с "Лада”
идеята й да 

представи в "Пти пале”, 
Париж, огромна изложба 
от народно и съвременно 
изкуство на южнославянс
ките народи (за патрон тя 
възнамерява да покани 
френския учен Луи Леже, 
който гостува и в дома на 
Вешин - любопитен и ве
сел щрих е момента, кога- 
то слугинята на Вешин без 
да иска изпуска пилето 
върху дрехите на Леже по 
време на обед)...

Поривите на Надежда 
Петрович са от чисто 
художническо, естетичес
ко - идейно естество и имат 
ясно доловим творчески 
характер. Сред единоми- 
шлениците й, макар и вре
менно, са българските ху
дожници, бащата на съв
ременната българска ка
рикатура Александър Бо
жинов и значимият порт
ретист Никола Михайлов. 
А направеното от Петро
вич в Сичево и за Сърбия 
като обществен вклад от 
осъществени цели или 
намерения е златна стра
ница с огромно значение 
за развитието на сръбско
то изобразително изкуст
во, безценен вклад в не
говата богата история... 

Ниш и неговите окол-

■А

Строежът на черквата "Света Троица”, както е записано в книгата "Крайщето” 
от Йордан Захариев, е започнал през 1834 година. След дълги молби било из
действувано в Извор да бъде построена централна, нахийска или както я наричали 
селяните "вилаетска” черква, която да служи на цялото Крайще. Тя била с особено 
внушителни за времето си размери: 36 метра дължина и 19,5 метра ширина, или 702 
кв.м площ. По това време, освен божичката черква "Свети Никола”, която е била 
още здрава, макар и осквернена от кърджалиите, всички други крайщки черкви 
били изгорени и съсипани от кърджалиите. Вместо тях се гушели малки сламени 
параклисчета, но в тях не се извършвала служба.

По това време неколцина по-будни селяни и свещеници от селата Извор, Трек
ляно, Горни Коритен и други знаели, че турското правителство не позволявало да 
се строят черкви на други места, освен върху основите на стари. Те знаели още, че 
ако искат позволение да се вдигнат повечето от изгорените и срутени черкви, 
тогава правителството ще откаже и ще ги заподозре в комитаджилък. Решили 
тайно да поразширят основите на голямата, почти рухнала черква, а след това да 
искат позволение да построят вместо нея друга - нахийска. Така и станало.

Щом се получил ферманът, веднага започнал строежът, който продължил цели 
3 години. За майстори били извикани дебърчани, а метериала се набавял отвсякъде 
и то най-добрият. От някои напуснати вече черкви били донесени дялани камъни, а 
камените стълбове, които крепят четирите свода на артиката, както и гранитните 
первази, поставени от двете страни на главната врата, са донесени от ра- 
йчиловската черква "Свети Спас”), от други пък черкви били донесени разни 
украшения. Изобщо, имало е желание да се построи нещо здраво, хубаво и голямо, 
за да побира много хора. По времето, когато се строила черквата, в днешния 
център на селото имало само три къщи.

Преди да захванат да строят черквата, работниците издигнали близо до мястото 
на старите черковни основи барака (завана), а до нея хамбар. Поп Новко, родом от 
село Горни Коритен, като най-буден човек, със съгласието на неколицина 
по-състоятелни краищенци, решили да отворят и училище към черквата. Веднага, 
още в същата година, събрали около десетина момчета, настанили ги в заваната и 
започнали да ги учат на четмо, писмо и "ракам”. Така първото крайшко училище 
било открито през есента на 1833 година. Всичко станало тайно, без знанието на 
властта.

С времето най-голямата и най-красива черква в нашия край е пропадала, а 
хората казват, че преди двадесетина години била и ограбена. Крадците тогава взели 
злато, икони и други ценности. Босилеградският поп Бобан Илич казва, че поради 
оскверняването, вече двадесетина години тук не се е служила литургия.

През 2001 година Министерството на вярата отпусна пари, с които е 
възобновена цялата покривна конструкция на черквата и по този начин тя била 
запазена от рухване. Подменени са гредите, и покривът, като са сложени 14 000 
нови керемиди, замазани са мамите и пр. Босилеградскнте попове Бобан Илич и 
отец Йоан заявиха, че миналата година е имало договори, според които черквата 
"Света Троица” е трябвало да бъде осветена в присъствието на високопоставени 
черковни достойници от Сърбия и България. Идеята все още не е реализирана.

Владимир Захариев, председател на ОС Босилеград, казва, че миналата година в 
Извор са идвали представители от тогавашното Съюзно министерство за нацио
нални и етнически общности и представители от републиканското министерство за 
култура, които са обещали, че ще бъдат отпуснати средства за ремонт на черквата 
и ма някои къщи в селото. Той добави, че скоро в Извор трябва да пристигнат 
представители от Министерството на културата на Сърбия, които да извършат 
преценка за необходимите за възобновяването на светия храм средства.

След дългогодишна пауза миналата година на Илинден в Извор бе възобновена 
селската служба. На този деи, както и преди, нзворчани са заклали теле-курбан на 
самия извор.

Поповете ми казаха, че ключът от черквата се намира при черковния служител в 
селото, който от време на време, когато някой поиска да влезе вътре, отключва 
божия храм и повторно го заключва.

Дано вбъдеще компетентните институции и лица се погрижат повече за 
черквата "Света Троица" в Извор, която е най-значителния духовен, културен и 
исторически паметник в Босилеградско.
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ности съвсем естествено 
се превръщат в обект на 
творчески интерес. Гра
дът. за който се пише, че е 

родно място на Константин Велики, утвърдите- 
лят на християнството като официална религия за 
Римската империя, но и богатата околност, 
кръстопът на култури, религии, исторически и 
етнографски, пластове, една природа с невероят-

(1873-1915), тя кани и събира словенците Фердо 
Весел, Рихард Якопич и Иван Грохар (последните 
двама са нейни колеги от следването й в Мюнхен в 
частната академия на Антон Ажбе), сърбина 
Пашко Вучетич, художниците от Хърватия Иван 
Мещрович и Емануел Видович. Самото споме- 

респектиращи имена (отдавна сред 
ропейската духовност за XX век) 

говори за ценността на диалога, осъщестяван и 
практикуван в Сичево, тоест отваряне на из
куството към пленеризма и импресионизма, към 
реализиране на актуални естетически тенденции 
(все още популярни само за единици едино- 
мишленици в Европа и посрещани на нож от 
традиционалистичната критика или консерва
тивното общество пак на стария континент).

По своята същност "Колонията" в иевероят- 
ното с красотата 
но драматична участ на самата 
Петрович, която в рамките на 15 активни години 
изпробва редица от формите на модерната 

култура, но рамо умира покосена ог 
тиф като медицинска сестра в началото на 
Първата световна война... Защо? Защото е дело 
на принципи и ентусиазъм, конфронтирал се 
временно със своята съвременност и определени 

възгледи. Така например 
създадената от Петрович художническа 
се разграничава (временно) от създаденото (и с 
нейното изключително активно участие) движе
ние на южнославянските художници Лада 
(събрало в себе си усилията на младата генерация 
на художниците от Сърбия, Словения, Хърватия 
и България)...

И понеже тези въпроси са неизвестни в своите 
детайли или отдавна са обяснявани еднос

на красота...
Инициативата на великата художничка, естес

твено за превратностите на балканския ред след 
продължително прекъсване, бива възобновен 
през август 1964 г. и създава фонд от 519 твор- 

произведения (347 картини, 79 графики, 61 
рисунки, 7 скулптури и 25 фотографии). Много от 
тях са жалони сред развитието па едни активен 
творчески живот.

Изложбата на Нишката галерия за съвремен
но изкуство в София предизвиква висок интерес 
именно чрез стойностите си на панорама в 
разгърнатите етапи от тази, успоредна ма Европа 
и европейския естетически контингент културна 
среда. Представената подборка именно естест
вено импонира чрез редица индивидуалности, но и 
като цяло с пиетета към освободения, неза
висимия, смелия творчески език. Съществена 
част от ерудицията на показаното е допълненото 
слово в каталога (от Милица Тодорович, историк 

изкуството) и ценната информация в 
чудесен език, както и поднесените на високо ниво 
репродукции на творбите.

Естествена благодарност трябва да изразим и 
към всички онези хора и дейци на експозицията, 
които допринесоха тя да се превърне 
свидетелство на паметта и действителността, на 
традициите и актуалното за българския зрител...

Калин Николов

наване на тези 
символите на ев

чески
П.Л.Р.

си Сичево има запомнящата се, 
велика и храбра

пластична

него сна
колеги или техните колония

в ценно
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!0т на земята, живот под небето
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1 ЙЖ Уцо за кръвТече^ъв вените^^КаквсГе смляло в
I: Ноевия ковчег на малкия им свят? ,

* Тези въпроси пъхвам в джоба на раницата заедно с билета си до 
Карлово и тръгвам, за да попия онова, което не знам за ка- 
ракачаните - не само аз, но и повечето българи

Тъй като дълго време каракачаиите живеят затво
рено, далеч от спорните предимства па цивилизацията, 

ката, която ми пре- малко знаци са били доловими за окото на външния 
№ дстои да извървя човек. Няма писано слово, което да разкаже откъде 
!?Г' чрез спомените на идват. При класическите и средновековните писатели 

някогашните мома- липсва информация 'за каракачаиите. Редица автори са 
5 ди, в съзнанието да се опитвали да разчетат кодовете на дълбокото им 

изникне стегнатата минало, 
имаме

и

/Л Естествено е в 
началото на пъте-Вд^>

■ I -.

Текат подготовките за 11 пленер 
Погановски манастир"и

Въз основа на сравнение на метрични, морфологи
чни и биолигнчни белези на представители на стноса в 

ще станем помади. Гърция и България внтроплогът Арис Пулянос доказ-
Съвременният скитник изоставя сигурността и удо- ва, че те са от един корен, и вярва, че са най-древният 

бствата в дома и изминава разстоянията от място до народ на Европа. И до ден-днешен в езика на карака- 
място с широко разтворени очи. Жиевее без минало и чаните се използват над 500 думи, които се срещаг в 
бъдеще. Танцът със случая го води до повторно сдо- песните на Омир.
бивало със забравеното в детството любопитство. В езика съществува автохтоиа съставка в по-висока 
Стъпките му са продължение на зелените отпечатъци степен, огколкото в другите балкански езици и диа-

характеристика на Ани Льоброн: "Ние, конто
п толкова малко време, Министерството 

на културата не 

дава средства

ространствотолкова много и

на онези хора. които в търсене на прехрана н под- г 
ходящи условия за живот са обхождали големи гео- || 
графски пространства. За тях движение означава № 
единствено и само оцеляване. Такъв е бил п импулсът н 
при каракачаиите. Времето им, отредено между ра- 
ждането и смъртта, преминава в Стара планина, Рила, 
Витоша през лятото и в низините на Елховско, Кар
нобатско, Бургаско, Хасковско. Пстричко през зи
мата. Стадата - единствена собственост и източник на Г 
препитание, определят неизменния начин на живота & 
им тласкан от непрекъснатото движение към по-доб- и 
ри пасища и белязан от два празника в религиозния (^ч 
календар: Свети 40 мъченици и Кръстовден, между 
март и септември. Автобусът напредва по асфалта, 
успоредно на планинския гребен. По тези планински 
склонове каракачаиите са посрещали дните си, по тях 
са се спускали сънищата им. Бродели са самодивски 
сенки, видими само за тях. Предстои ми много да 
узная...

Близо до водопада Сучурум, над Карлово, баба 
Пешка ми показва хоро - кръг в тревата, следа от 
танца на ксуткес (самодиви), които отнемат стъпките 
на родилките и ги омагьосват. От света на самодивите 
идват и мирите - трите невидими женски същества, 
чиито гласове чуват и майките. Тези орисници предо
пределят съдбата на новородения човек. Единствено 
молитвите към Господ и света Богородица имат си
лата да променят отредената участ. Така е при ка- 
ракачаните в началото на живота, а при края... В 
последния ден на човека близките му го обръщат към 
слънцето. Тогава на черен кон и в тъмни дрехи 
пристига харос (Черния), с когото умиращият обръща 
гръб на земния път на живите и поглежда към другия 
свят, на отминалите предци...

В редица обреди от традиционната култура на ка- 
ракачаните са запазени следи от езически вярвания и 
представи, които съсъществуват с християнското им 
осмисляне. Но така или иначе във всеки от обичаите, 
свързан с повратните моменти - раждане, ж<- нитба и 
смърт, дълбоката вяра е, че при преминаването през

* Финансовата тежест при организирането на 
художестния пленер и другите културни прояви ще 
падне върху Центъра за култура, съответно върху 
общинския бюджет, изтъква директорът на 
димитровградския ЦК м'р Петър Иованович.
- Министерството на културата на Сърбия отказа да 

11-ия художествен пленг- 
2003”, информира "Братство

юк щя.
„V финансово ерподпомогне 

“Погановски
директорът на димитровградския Център за култура и 
подпредседател на ОС в Димитровград м-р Петър Йованович. 
Той сподели, че Центърът за култура е

:>■ I манастир

№ ~7I Як 4 :у : рш* поискал от
Министерството да подкрепи и други културни прояви, както 
например изложбата на димитровградските художници в 
София и “Нишавски хоровод”, но от министерството е 
пристигнал отрицателен отговор.

- Значи, финансовата тежест при организирането на 
посочените прояви ще падне върху нашето ведомство, 
съответно върху общинския бюджет, изтъкна директорът 
Йованович и добави: - Жалко е, че Министерството на 
културата отказа да подкрепи посочените прояви и особено 
художествения пленер. От Министерството не получихме 
средства за организиране на пленера и миналата година, 
въпреки че се касаеше до 10-я, юбилеен пленер.

Йованович оповести, че в тазгодишния пленер “Погановски 
манастир” ще участва и художникът Мича Търнавац, който 
живее в САЩ, и известният македонски художник Чемерски. 
Очаква се в проявата да вземат участие двама живописци от 
Мексико, един от Англия и един от България.

шШШшт й

лекти. В драмите на Еврипид се откриват елементи от 
сватбата им. Сходства между каракачанското декора
тивно изкуство и "геометричният” стил на предкласни- 
ческа Гърция намира и гръцкият етнограф Ангелики 
Кацимачали.

Различни автори разпознават в каракачаиите 
уседнали гръцки селяни, които около XIV век напускат 
земите си и стават пастири номади. Други ги описват 
като потомци на елинизирани траки. Истината обаче 
според самите представители на общността се съдържа 
в едно предание, разказвано от уста на уста. Аз го знам 
от Атанас и Вангел(Батето) от Карлово, те са го чули 
от дядо си, а той 
пророчеството на свети Кузма, чийто глас пастирите 
чуват в гората, Акли паша Янински щял да стане сул
тан, когато брадата му почервенее. По това време ка- 
ракачаните живеели в планината Пинд (в село Сирако) 
- Гърция. Заради упоритата им съпротива срещу гнета 
му владетелят предприел масовото им унищожаване. 
Селата им били ограбени. Години по-късно алчният

Б.Д.от неговия баща. Според

Признание за димитровградски 
актьор Славна Димитров

От българския град 
Тополовград тези дни при
стигна вест, че журито на 
международния театрален 
фестивал, който неотавна 
се проведе в този град, е 
решило да даде 100 лева на 
димитровградския актьор 
Славча Димитров награда 
за втора мъжка роля.

Фестивалът е предста-

стремеж към власт и тираничният нрав на пашата, а 
може би и престказанието на светеца го довели до 
трагичния му край. Брадата му наистина почервеняла, 
но от

тях хаосът се превърща в космос.
Слънчев лъч се спуска сякаш от върха на планината собствената му кръв. Това е човекът, който става 

и плисва на самодивската поляна. Улавям златната му пРичина за разселването на каракачаиите според
преданието, разказано ми от Атанас и Вангел.

Далечните вълни на миналото донасят и историята 
на каракачаиите като последни защит
ници на Константинопол, паднал през 
1453 г. под турско робство, след като те го 
напускат. Тогава по решение на старе- 
йшините всички бели овце били изклани, 
а народът на каракачаиите се облякъл в 
цвета на скръбта. И днес черното

нишка и се опитвам да мина отвъд, през върха, в усои- 
те на миналото.

жи вителна годишна проява за 
самодейните театри в Бъл
гария. За първи път тази 
година в него взеха уча- 

СЧГ,

Каракачанки играят хоро

I
стие и театри от 
Македония, Гърция и Тур
ция. Самодейният театър 
“Христо Ботев” се пред
стави с най-новото си

присъствие в дрехите им разказва за 
болката да дишаш. Мъжкият костюм е 
тъмен, със силно набрана бяла пола, 
наречена фустанела. Женският се състои 
от тъмночервен, почти черен вълнен 
шал със свободно пуснати долни краища, 
шарени калци, силно набрана фуста с 
широк колан, който й придава линия на 
смъкната талия с трапецовидна престил
ка в долния край.

“Бал кане-представление 
кият синдром” по текст на 
Станислав Стратиев и пос
тановка на Рашко Младе-

Сто лева 

за роляI
нов.

Б.Д. !■- Слеува -
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Тази година в Сърбия Записванетов средните училища В Столичната библиотека в София
Места за 50 000 Утре тест по 

студенти Представена 

книгата „Ябълка в 

килия”

математика, в 
неделя - по сръбски

И полувишите училища "шито В ПЪРВИ КЛ^° На СРеДНИТе четиригодишни 
Република Сърбия тази година ще се за- УчилиЩа в Републиката ще се запишат над 

около 50 000 студенти. Първият срок за запис- 71 000 Учени4и. Днес приключва подаването 
ване ще започне на 25

Според плановете на просветните власти 
курс на факултетите 
основател е 
пишат

този месец. Кандидат- на Документи, утре ще бъде проведен 
студентите ще подават молби до 27, приемните изпити класификационният изпит по математика, а

.....»• 
брой е 100, от които 40 носят петиците от всичките к ®ЗИК’1660 Н3 УнгаРски’ към 690
четири класа на средното училище, а приемният изпит- албански, 306 на словашки, 104 на
60. За безплатно следване са необходими най-малко 51 РУМЪНСКИ и 63 на русински. 
точки, докато за самофинансиране -30.

Кандидатите трябва да приложат фотокопии на 
свидетелствата от всичките четири класа, дипломата 
от матурата, доказателство за платените 
полагане на приемния

„Цариброд е град на кръстопът, а историите на градовете 
на кръстопът са по-различни от тези на градовете, които са 
разположени във вътрешността на една страна. В книгата 
наблягах на хубавите неща, а не на нещастията, които са се 
случвали в Цариброд", сподели авторката на книгата Зденка 
Тодорова.

В средата на миналата седмица в Столичната библиотека в София бе 
представена книгата “Ябълка в килия”, автор на която е Зденка То
дорова, председател на Хелзинския комитет за защита правата и 
свободите на българите в СЧГ. При написването на книгата на Тодорова 
са сътрудничиле Катя Рангелова и Александра Иванова-Латковска.

Пред внушнителен брой посетители, сред които бяха и много 
димитровградчани, книгата беше представена от доцент д-р Димитрина

Нанова и от самата авторка. 
Откъси от книгата прочете 
актрисата Вихра Петранова.

“Яблъка в килия” има две 
части. В първата част се го
вори за историята на Цариб- 
родския край, по-конкретно 
за името на града, местната 
църква “Рождество Богоро- 
дичино”, за тукашния теа
тър, някогашните бохеми, 
кръчмите, издателската де
йност, ролята на жп ли
нията, войните, модата, за- 
наятчиските работилници, 
гостилничарско-хотелие- 
рската дейност и пр.

Втората част на книгата е 
посветена на някогашния 
сладкар на цар Борис Слав
чо Петров, по потекло от с. 
Славния. В тази част на кни
гата са поместени и рецеп
тите на този изключителен 
сладкар, който между дру-

Цената, която плащат кандидат-студентите 
гане на приемния изпит, е от 1000 до 5000 динара.

Вторият срок за записване въб висшите и полу- 
виши училища ще трае от 1 до 19 септември.

за пола-
разноски за 

изпит, докато оригиналните 
документи само се показват пред администрацията на 
факултета/полувишето училище.

Осмокласниците в босилеградското 
основно училище завършиха основното 
си образование

В средното училище в 
Димитровград

Трима
повтарят Готвят се за

класификационен
изпит

За четвъртокласниците в димитров
градската гимназия “Св. св. Кирил и 
Методий” учебната година завърши. От 
общо 61 записани в трите паралелки 
(обща насоченост 16 са отличници, 18 са 
показали много добър успех. 15 са 
тройкаджии, а петима са със задоволи
телен успех. Един ученик е с една еди
ница, а с две са трима. За пръв път след 
няколко години трима ученика ще 
повтарят класа.

От 31 ученици в паралелката с гос- 
тилничарско-туристическа насока 7 са 
отличници, 11 са много добри, също то
лкова са с добър успех и двама със зао- 
доволителен.

Интересно е да се отбележи, че само 
4 ученици от гостилничарско-туристи- 
ческата паралелка са решили да по
лагат изпит по български език за ма
тура, докато трите в общи паралелки - 
нито един ученик. Въпреки това в под
готвителните часове за следване в 
България са се включили към 30 чет
въртокласници от димитровградската 
гимназия.

От общо 102 осмокласника “Антология на българската 
от централното и от подведо- поезия”.

Методи Чипев, директор намствените основни училища в 
общината - 39 завършиха с от- училището каза, че училище - 
личен, 34 с много добър, 20 с то е организирало обучения за 
добър, докато 9 ученика при- подготовка на осмокласни- 
ключиха годината със задово- ците за класификационни 
лителен успех. Никой не е на изпити по математика и сръб- 
поправителен изпит, а никой и ски език, които ще се прове

дат на 14 и 15 този месец. Той

гото е бил и добър самодеен художник.
- Цариброд е много силна тема. Това е град на кръстопът, в който са се

преплитали и се преплитат и по-нататък политически, икономически и 
други интереси. В книгата си не исках да наблягам на нещастията, а на 
хубавите неща, които са се случвали в този град. Цариброд е град на 
кръстопът, а историите на градовете на кръстопът са по-различни от 
историите на градовете, които са разположени във вътрешността на една 
страна - сподели авторката на книгата.

На промоцията присъстваха синът на сладкаря Цветан Петров, 
представители на Агенцията за българите в чужбина, депутати от 
българския парламент и други гости.

Книгата е издадена от софийското издателство “Отечество” в рамките 
на проекта “Документационен център на българското малцинство в 
Сърбия”. Кориците на книгата е изработил димитровградчанинът 
Любомир Николов, студент в софийската Художествена академия.

Следващата седмица книгата “Ябълка в килия” ще бъде представена и 
в Димитровград.

не повтаря класа.
Престижната грамота “Вук подчерта, че 65 осмокласника 

Караджич” ще бъде при- се готвят да се запишат в 
съдена на 11 осмокласници, от тукашната гимназия или в 
които 9 са от централното, а някое специализирано средно
двама ученика са от подведо- училище, докато останалите 
мственото основно училище в възнамеряват да учат втриго- 
Горна Любата. Както узна- дишни специализирани сред- 
хме, всички отличници ще ни училища, за които не се по- 
бъдат наградени от учили- лага класификационен изпит, 
щето с грамоти и с книгата - П.Л.Р.

Б.Д.А.Т.

ЕР93И1АИзлезе от печат списанието „Ерозияй Бр. 30

Мнозина проучават Царибродско СТРУЧН0 • ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН
Бр. 30

Дава и таблици за силата на различните 
видове ерозийнни процеси.

В отделна статия същият автор подробно 
описва и пороището “Малац” край село Чер
веи брег, Бслопаласко.

Текстът на д-р Спас Крумов Сотиров 
“Погпиово - природен и исторически бисер 
на Понишавието” е предназначен за участ
ниците на срещите, които в своята програма 
са имали предвидено посещение на Поганов- 
ския манастир и Ждрелото на Ерма. Авторът 
ги запознава със стойностите и значението 
на това най-популярно кътче на Цариброд
ско.

В интервюто по повод неотдавна състоя- факултет в Белград (родом отТрънско Одо- 
лата се среща в Димитровград на Дружест- ровци), с голяма копстентност разработва 
вото за борба срещу ерозията, проф. д-р въпроса “Ерозията в басейна на река Ерма .

Най-напред той се спира на хидографските 
особености, климата и морфологията на

7-Ц§|
Станимир Костадинов заяви, че последният 
брой на списанието “Ерозия” е посветен на
Царибродско. Тази информация предизвика реката и нейните притоци, а след 
повишен интерес сред читателите на “Бра- преминава към специалната част: ерозия на 
тство” които се интересуват от краеведски почвата, досегашните предприети мерки за 
изследвания. От дванадесет статии, написани защита от ерозията и укротяванс на порои

щата, за да стигне до заключенията относно 
количествената характеристика на предло-

това
Г"

от видни автори, девет наистина се отнасят 
направо към теми от нашите краища.

предава основните географски, исторически лага същия методически подход: най-напред 
и стопански отлики на общината, предимно привежда данни от хидроложко и геомор- 
на градското средище. Всъщност статията фологично естество, свързани с Погапов- 
представлява встъпително привсствие на до- ската река, след това пояснява проекта за 
макина, отправено към гостуващите. нейното регулиране, изработен още в 1980 г.

Инженер Александър Радованович, спе- Като прави равносметка на досега реализи- 
ниалист отР“Ерозия" в Ниш, в статията си раните мерки. Разбира се, текстът е илюст- 
"Регулация на река Нишава в Димитровград" риран с подходящи снимки и други докумен- 
подробно ни осведомява за това от какви ”” а „„
географски предпоставки и сведения се е В подобен методологиченI маниер е из
тръгнало при изработката и реализацията на писана и статията на м-р инж. Милян Велоич, 
мелиорационния похват, приложен за регу- сътрудник на Лесничесйкия институт в 
лиране на коритото и течението на Нишава Белград, под заглавие Басейнът на Кусов- 
от границата до устието на Лукавишка (Га- райската река . Авторът о ряъща 
берск.з) река. Текстът с илюстриран с ня- както на геоложкия и на педоложкия състав 
колко скици. |,а почвите, така и на вегетацията като

Д-р инж. Станимир Костадинов, завеждащ решаващ фактор в борбата срещу ерозията. 
Катедрата по ерозия към Лесотехническия

; >,
С изобилие от интеесни детайли - както за

специалистите, така и лаиците - е зареден 
трудът на инж. Зорица Цокич (Педоложки 
институт, Белград), озаглавен “Хидромелио
ративната система "Смиловско поле” - Ди
митровград”. Тя е изработена за да подобри 
стопанските потенциали на областта, която - 
подобно на другите карстови полета - се Свлачището при Завои е най-нагледното 
отличава с екстремни хидрологични явления, доказателство за размерите на това бедствие

и проф. Костадинов не забравя да изтъкне

Београд, 2003.

ти.
“Ерозията в басейна на река Височица” от този пример, 

проф. д-р Станимир Костадинов е малка, но И приносът на инж. Йордан Маринков 
извънредно съдържателна студия с голямо (Димитровград) “Производство на екол- 
практическо значение. В нея проличават все- гична храна е съставен с цел да се обърне 
странната информираност и дългогоди- внимание на стопанските възможности на 
шният опит на автора, признат специалист по Царибродско в областта на хранителната 
ерозионните проблеми. промишленост. С. К.

внимание
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Нишавски хоровод 2003” в Димитровград

Рц хорд, „Като мирен пратеник 
граничната бразда минава,

Р Д ТДИЖ старите традиции продължава,
I във сърцата паметна следа остава

вяра и добросъседство помежду ни повелява. 
♦ ♦♦ Нишава. Нишава!''.ред песни

на "Нишавски хоровод бяхаСред посетителите 
г-жа Яюлина Абрашева, съпругата на министъра 
на културата на Р България Божидар Абрашев, 
председателят на ОС д-р Боян Давитков и Агнес 
Башева, главен секретар на Министерството на
културата на Р България

Най-много аплодисменти на публиката събраха ансамблите на
Димитровград и гр. Своге, които спечелиха първа награда

Тези стихове за река Нишава е написал Благой Божилов-Феро от гр. Драгоман в 
стихотворението си „Нишавски хоровод". Така вдъхновено той говори и 
откривайки заедно с директора на Центъра за култура в Димитровград Петър 
Йованович и председателя на журито Манол Тодоров поредния „Нишавски 
хоровод 2003" в Димитровград на 6 юни т.г.
Втора награда на фестивала спечели КХД „Първи май" от Пирот, а трета -
фолклорният състав от гр. Драгоман.

Текст и снимки А.Т
Певческа група от Годеч изпълнява стари народни песни

Щрихи за портрет

Трите желания на Иво Величков
* За 22 портрета, които нарисувал за един ден, звончанецът в Германия взел 1850 дойче марки. * Седем години рисувал в 
белградската „Скадарлия".

•'У?д
В Звонския край едва ли има над хиляда портрети и други собствено ателие. Там съм 8,5 го- Посочва, че Иван Петров е бил

човек, който да не е чувал за Иво картини. Печелил е добре, даже дини. Имам клиентела. Живея истински гений. Хвали и пре-
Величков. И всички го знаят като много добре, 
художник. Не е завършил худо- - За един ден нарисувах 22
жествена академия, но не може да портрета и заработих 1850 марки, София. И там е, и тук е. Там, 6 години е живял и работил в с.
се каже, че е самодеец, защото казва ни Величков. Колко време казва, има много повече клиенти. Звонци, и там се занимавал с
той от “самодейността” и изобра- му е необходимо да нарисува един Поръчки има не само от София, изобразително изкуство, 
зителното изкуство живее 24 го- портрет, попитахме го. - България, но и от цяла Европа. Иво има няколко желания,
дини. И някои художници с дип- Половин час, отвърна той. Знаят го, на цена е неговия Първото е да нарисува илюстра-

Седем години е рисувал порт- художествен почерк. И на никого Щ*и 33 стари български приказки Нк
рети в белградската “Скадарлия”. не пречи, че не е академичен и приказки от нашия край. Вто- К

Навремето е искал да се запи- художник. Впрочем, както изтък- Рото е Да направи в Звонци, както
Преди години е завършил полу- ше в Художествената академия в ва, брат му има хартията, но няма го нарече той, цех, където ще се 
виеше туристическо-хотелиерс- София. Това е било още в ко- работа, както той. 
ко училище в Белград, но никога мунистическото време. Брат му

солидно, споделя Величков.
Иво сега живее и в Звонци, и в ДееД Момчило Андреевич, който

ждевременно починалия само-

,

ломи могат само да мечтаят да
рисуват като него.

На 44 години е този звончанец.

продават сувенири, икони, мате- 
- Рисувал съм и взимал пари от риали за изобразително изкуство, 

не е работил в тази стопанска об- Ценко по-късно отишъл в София посланици, от американски конг- картини... Всичко с цел този пре-
ласт. Следвал е две години и завършил тази академия. Дори ресмени и бизнесмени..., открива лестен край да се развие поне в ремонтира звойската църква, а аз
българска национионална исто- и магистрирал. Сега работи - се събеседникът на “Братство”, туристическо отношение. и брат ми безвъзмездно да я
рия в София, но напуснал. никъде. като подсказва, че и баща му Ве- Художникът има още едно же- зографисваме.

Три години е бил в Германия. - Не ми е жал, че не завърших, личко Величков е извънредно ри- лание:
Според думите му, там е оставил подчертава той. - В София имам сувал. Бил предимно акварелист.

-Бих желал час по-скоро да се

Б. Димитро*
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Повече от граничен събор
Граничния събр на Благи петък ®

когпто този празник се паднал на 29 март, посетил и 
журналистът М. Спасим от Белград и за него. както и 
за съборите през 1897 и 1898 год., написал статия във 
вестник Искра” брой 12 -1/1898 год.

Той най-напред наблюдавал атмосферата в Пирот и 
забелязал, че още в навечерието на събора, на 28 март 
пиротската чаршия била оживена. Хора с багаж бързо 
се придвижвали към пиротските казарми по пътя към 
село Обреновац и сръбско-българската граница. Това 
очевидно са били онези дребни търговци 
бързали да хванат по-добри места, за да поставят 
сергии със стоките си, които били 
търгуване на събора.

На следващия ден - на Благи петък,
Пирот бил на крак. Всички бързали 
хванат някой от

Обреновац, а деда и чича с коньи яшекьи. Ишла съм и 
како дете и после како девойкя. Това що деда ви казуйе 
он йе само ньините найвише видел куде га йе водил 
очув му. А ни смо били на сеир. Па на повече од 20 
места само се оро играйе - младиня. Мани тия щ< 
търпезе на ледину па си свире и играю за себе. И 
нема никиква веселба при ония що жалею. Тия 
роднине се издвоили по-далеко од другьи, напрайили 
софру ама си повече личи на парастос. И тамо викаю, 
прегърчаю се, ама викаю оди жалос.”

Атмосферата на българската страна - в Желюша, 
била същата. “Искрай пише: “Както на нашата страна, 

в Желюша хоро се вие по цял ден на повече 
места. В игрите те са по-бедни, а и онези, които имат са 
заимствани I 
"четворка” те са 
малко се | 
население.

На журналиста на “Искра” оставили особено 
впечатление в Желюша, както и по-късно в Цариброд, 
ламариновите табелки на някои къщи, 
писало: “1-во българско застрахователно дружествой, 

пътя от Желюша към Цариброд вниманието му 
привлекли “на едно възвишение (хълма Цинцарски

о су уз 
едино

които
Ученици от училището в с. Горна Невля 1942 гг.подготвили за така и

Из нашето миналоот рани зори 
към гарата да 

с по
и прекърстени (например нашата 

назовали “хорошка”) Носията им 
различава от носията на нашето пригранично Откриването на 

училище в Горна Невля
трите пътнически влака 

дваестина вагона, за да се прехвърлят до Обреновац - 
до границата. Този ден на гишетата на пиротската гара 
били издадени повече от 8 000 билета. Ако се има 
предвид, че Пирот тогава имал около 10 000 жители и 
че на събора не всички са отивали с влак, излиза, че цял 
Пирот отивал на събор. Тази година на събора били 
около 12 000 души от сръбска страна - от Ниш насам, 
от които около 700 души отивали и 
до София.

Границата “отварялий 
полицейски власти от Пирот и 
Цариброд, след като военните 
оркестри интонирали държавните 
химни. Веднага след “отварянето” 
наставало “стампедото” на 
събралата се непрегледна маса на
род към сръбската и българската 
територия - към Обреновац и 
Желюша. Картина, която още 
помним от съборите при Д. Криво
дол, Славче, Стразимировци... В 
общата бърканица всеки търсел 
свои роднини и приятели.

“Пред вас се прегръщат и це
луват роднини, които с нетърпение 
са очаквали този тържествен ден, 
за да се видят след отдавнашната 
раздяла. Тук се срещат познати и 
започват интересен разговор, там 
пък младите необикновено бързат

на които

а по

Пролетта на 1940 година не обещаваше нищо особено; ухаеше на 
влага, на нов живот. Южнякът милваше белите бузи на баирите около 
селото, слънчевите лъчи като стрели се забиваха в снега и той 
сълзеше. За полска работа беше рано и кално. Хората хранеха 
добитъка и много от тях се събираха в нашата къща при 
“оратуй - той вече няколко години беше кмет на селото. Една вечер 
неколцина се договориха утре да се свика събрание - много важно 
писмо беше пристигнало от Цариброд.

Рано сутринта вуйчо Лепоя, селският “бировин” - глашатай, от 
Калинкиното разцепи въздуха: “Чуйете ли бре, селянье, одма да 
дойдете на събранийе при кмета.й Няколко пъти повтори това и 
докато доловете пренасяха ехото на силния му глас, той се премести 
на Бойчината поята и няколко пъти повтори зова и за селяните от 
махала Голеш.

Не мина много време и къщата ни започна да се пълни с хора. Като 
по договор всички бяха с калпаци, с кални свински опинци и с криви 
бастуни. Първи пристигнаха Петър Джалин, Йоса Галчин, Петър 
Стоянов, Стамен Томин, Микаил Николчин, чичо Асен Колев. Те 
насядоха на “троношкитей - малките трикраки столчета, а другите, 
които пристигаха по-късно, стояха прави. Стаята се изпълни с хора, 
глъч и влага. Татко, щастлив и весел, се накашля и важно заговори за 

пРеД ; всичко, което са направили за последните десетина години. Спомена
свършване, второто започва, а рид . бележка В. Д.) много варосани постройки от | построяването на чешмата 1933 г., завършването и изписването на
третото е в пълен разгар. Вниманието ви привлича дъски някогашен карантии против холерата ’. чепкпята ппокпппането на нови пътшпа пемонта на етапите
по-малка група хора, между които и няколко в черни По време иа събора през 1896 год пиротското | ^-Рквата’ прокарването на нови пътища, ремонта на старите...
дрехи. Това са се срещнали роднини да се оплачат от пеВческо дружество устроило концерт в софийския хо- ! П°лека °™«е «° съседната стая и оттам се завърна с писмо в ръката, 
тежката участ, която ги е сполетяла. тел “Одеса”, собственост на сърбин от Ужице. По този Повдигна го високо и тържествено съобщи.

Така вестник “Искра” описва атмосферата на повод един софийски вестник между другото писал: ; - Пристигнало е одобрение в нашето село да се открие училище,
събора. ^ “Въодушевленията, ръкоплясканията, ура и живео Отведнъж всички заговориха в галс, никой никого не слушаше.

Авторът на книгата Пиротската голготай нямаха край, а сръбската и българската химна | Общата врява надвиси силният баритон на Крума Голешки:
Витомир Живковия слушал и записал как за събора на заглушаваха препълнената зала и предизвикваха на | . убав0 кмете_ за вашите деца е убаво, но за голешките не е убаво.
Благи петък разказвал дядо му Любомир Па- всички страни бурни и продължителни възклицания. т, г ]
нич-Миличин от село Крупъц-Пиротско, чийто г,о същото време в Цариброд сс срещнали И новото Учили1Че че ни е далеко' тРебе да газнм0 " Р^У'
побащим бил от Височки Одоровци, и баба му Милена пиротски и софийски абитуриенти, посетили събора, Предлагам нашите деца да си иду у Долну Невлю, да не газе рекуту.
ГТанич, по потекло от пиротското село Извор, чиято накратко пребивавали в Пирот, а след това заедно Отново всички заговориха и татко ги прекъсна:

отпътували на двудневно посещение в София. - Одобрението е тука, трябва да докараме чинове, сметало и черна
А по време на Света Гроица белградчани посетили дЪСКа 0т Долна Невля. Ще ги сложим в къщата на Мирча Раденков, в 

“Спроти Благьи петък - разказвал Любомир - СофиЯ] с косто върнали посещението на софиянци по ст в която беше полицейският участък. Утре рано ще отидем с 
потоваримо се у воловска кола и увече у некои замън време на визитата на княз Фердинанд в Белград. По „
стигнемо у Чорин дол при познати. Там остайимо с-Ьщ0Т0 време приротското певческо дружество било двс кол" 11 с кон за учителката. Понеже за пръв път се открива 
стоку и на ютредън сабале правац Желюша. А тамо На посещение в Пловдив, където заедно с едно училище в нашето село, това трябва да стане тържествено. Ще 
кико са при нас на панаджур: народ се слегал од свс хърватско дружество устроило концерт в рамките на тръгнат Нацко Гогин с кларинета, Бара тъпанджията и ще викнем 
стране и свакьи си тражи свою роднину, кумове и тържествата по повод деня на Св. св. Кирил и Кръста от Скървеница да надуе флигорината.
приятелье. А има и койи су дошли по търговию па Методий. „ Всички приеха радушно предложението, поговориха си още малко
наизнели сваща - оди дудуии и двоикье, огледалца, “Със сигурнсот може да се каже - пише Искра - чс разотидоха 
бонбонджийе, алваджийе, ситаре... Ка се пронайду тези манифестации са отзвук на тържествените срещи ‘‘
роднине па ударе у йендо виканье, у йедно на Благи петък на сръбско-българската граница.” следващия ден, преди слънцето да изгрее, колона горнонев-
пригърчанье,паураспитуваньезатиящонесудошли-. Граничните събори при Желюша и Обреновац, лянци тръгна към съседното село. Мъгла беше изпълнила доловете, 

су, кво они прайе. И одма се, койи се кико особено този през 1896 год., благородно въздействали а върховете на баирите като че ли изникваха направо от нея. В 
съберу, поиздвойе и на ледину тураю кой кво йе донел на общите сръбско-български отношения. Те били далечината сс белееше Стара планина, а на мен ми приличаше на 
за йеденье и пийенье. На сваку здравицу целиванье, па нещо повече от гранични събори. Само 10 години след 5елоглав старец, облечен в белетини, спокойно седнал над височките 
виканье и сълзе, па ударе у песму, па пак у пригърчанье краткотрайната, но кървава Сръбско-българска До д Нсш1я „ма 3 км път. щом слезНахме низ Кривулйице,
и сълзенье. Нема таквая търпеза без свирку - дудук, ВОИна съвкупните отношения между обикновените м м ~ „ 1 :
гайде ступан или без, скьемене, а негде и струбе прави хора и представителите на властта били изключително ,,и дочака реката. Силна, буйна и ледена, но с колата и конете я
свирджийе. Тикье се издизаю пойедини па се увате у сърдечни. Ужасите на войната и неприятелствата минахме лекичко. Мъка мъчехме ние, учениците, когато трябваше да 
оро, ама кво оро - да се не нагледаш. А ка свирджията между двете държави като че ли напълно били я минем сами. По-големите и силни ученици се събуваха боси и 
стане, па ударе у пригърчанье и па се понекой развика. заличени. и „ газейки ледената вода, на гръб пренасяха по-малките. След това ти-
При мойега очува доодевоше цела вамилия Радини из »да пожелаем - пише белградска Искра - нашите чахме ла се стоплим, а лед сс хващаше на вълнените чорапи и 
Одоровци, па кумове, укьеви и уйне, теткье и срещИ с братята българи да бъдат по-чести и р опинпи Г4ЛГ„ прче ням„ „„ импм. теа1. м_ ки. си имаме
тетиновци, чичеви и стрине, комшийе. И така се искара по-сърдечни, за да се запознаем по-добре и така да свинските опинци. Сега вс ю няма да имаме тези мъки ще
лръвнити дън, а на другьити се пак съберу, ама са разберем нашите общи интереси, които напоследък училище в родното село.
повече мине у орату и распитуванье за све и сваща, а ще ни доведат до взаимни дела за изпълнение на Пред училището в Долна Невля бързо натовариха чиновете,
само за йеденье се съберу. На трекьи дън се купи по народните ни идеали - народното обединение с сметалото и черната дъска. Учителката изнесе шарена черга, в която
нещо за спомен и при поодък се искьину оди виканье, поробените братя против общия ни враг и един път ^еше цялата нейна покъщнина. Хората сложиха бохчата на колата.
п.з се немож раздвойе и сви йедни на ДРУГЬИ °с™вля,° завинаги да прекъснем братските свади и глозгане на учителката целуна снимката на Свети Сава, предаде я на един

и^ебщи^ротивници.^аДВДТИаШИТе грабежливи съссди _ „ той на ръце я отнесе н Горна Невля. Учителката с
Баба Милена Панич добавяла: “Ни смо ишли у недоверие изгледа кончето, което бяха довели за нея и се качи нането.

Желюшу на събор како що се са иде у село койе слави . Краа - Гръмна музиката и колоната потегли към Горна Невля.
селску славу, те кико Крупъц Пресвсту. У кукьу смо (Следва)
били млого, па смо ишли с двойа воловска кола до у

1ЦАРИБРОДместните
^«дьовввка ставка»

татко на
на-

,1П{ ? *

Царибродската гара, както и тази в Пирот, била задръстена от съборяни и 
съборянски влакове за граничния събор на Благи петък.да се хванат на хорото, което по цял 

ден се вие без прекъсване, понеже 
докато едното хоро

фамилия нямала роднини отвъд границата 
България.

живи ли

Петър Кол СБ



Пъстра страница
14 Ш юни та

в Пчинска футболна дивизияПредпоследен кръг
Убедителна победа на „Младост"

След изключителна игра през втората част на мача, След *^°^еТмщтникът на гостите Станоевич, 
в която вкараха чак пет гола в противниковата В[. ., ! започнаха още по-силно да атакуват и до
?оГ^х?^и=Гв крайно о

..... ф,;г2°*™ •
разпише сред голмайсторите, оформяйки крайните 52

Абитурентски срещи

Заедно след три 

десетилетия
Абитурентите от випуска 1972-73 па босилеградската гимназия 

на 7 юни, за пръв път след 30 години, организираха среща. На
- кой какво с

класиране в
последният мач за сезона,

"Р<Гостите Отиват на почивка с аванс ог два голя. ^ ■•Младост".
конто отбелязаха Станисавлевич в 17 и к.оич в у |(а дневен ред са всички мачове от последния
минута. „„-.Ино коъг в Пчинска футболна дивизия, а босилеградскаПрез второто полувреме домакините играха крайно р в и,_ нп ..Вихор” в жбевац.
ангажирано. Последица от такава играI са п Мв ДмачаЩсрещуУ “Джерекарце”, босилеградчани

Димитров. М. Г..,™., Д- М.«о. « И. В...... (В.
Милан Петровия отсъди дузпа в полза на Младост . Манаси ).
Точен от 11 метра бе Владица Манасиев, който влезе в 
игра след почивката.

пъти да се
традиционния учебен час един след друг те разказваха 
постигнал и как е прекарал тридесетте години след завършването 
на гимназията. Спомняха си н за ученическите дни, за доброто и
лошото, което са споделяли.

Мнозина от тях сега са инженери, лекари, юристи... Някои са 
вече станали дядовци и баби. Едни са останали да живеят в 
Босилеград, други са се пръснали “по белия святй. Всеки по свой 
начин е намерил своето щастие в живота.

За съжаление, някои от съучениците вече не са сред живите. 
След учебния час абитурентите посетиха гробовете на 
съученици, п преподаватели на гробищата в Босилеград.

Срещата продължи в хотела. С песни, танци и хора, веселбата 
продължи до зори. По абитурентски.

свои П.Л.Р.

Футболните квалификации за 
„Евро 2004"____________________
Азърбайджан - СЧГ 2:1!

П.Л.Р. НФЗ - 32 кръг

Съдията реши мача!
ФК „Желюша" - ФК „Будучност" (Първа кутина) 2 : 5 (1 : 3)

Димитровград, 8 юни 2003 г. СЦ “Парк", Желюшани не успяха да повторят доб- 
зрнтелн - около 100. Главен рефер: Владица рите си изяви от миналите мачове предимно 
Голубовнч от Алексннац - 5. Голмайстори: заради лошото съдийство но рефера Голу- 
Ставров в 36 и Раигелов в 51 минута за бович от Алексинац. При резултат 2. , той 
“Желюша”, а Ристич в 22, Стеванович в 34 и свири дузпа в полза на Ьудучност , която 
00 Тодорович в 38 (от дузпа) и Маринкович вероятно не би отсъдил и треньорът на този 
в 69 минута за “Будучност”. Жълти картони: отбор, ако му се беше удала възможност. 
Ставров и Ташков от “Желюша”. Домакините успяха да намалят разликата

ФК Желюша"-. Стонцев 5. Ангелаков 5. във водачеството на гостуващия отбор и то-
5, Стеванов 5. 5, Р. Георгиев 5, Стефанов 5. 5, ва бе всичко, което успяха да сторят. Във
Гогов 5 Трнчков 5 (Момчилов -), Ставорв 6, края на мача те получиха още два гола. 
Минчич 5, 5, Митов 5 и Раигелов 6. В следващия кръг “Желюша гостува на

ФК ,Ду(1учносш": Стаич 6, Стаменкович “Обилич” от Перутина. Мачът ще се играе в
6, Младенович 6, Ристич 7, С. Петрович 7, неделя на 15 юни от 17, 30 часа в Долевац. 
Тодорович 7, Йоцич 6, Д. Петрович 7,
Стеванович 7, Груйович 7, Маринкович 7 
(Здравкович -).

Съученици, елате на 
среща!

Абитуриентите на 
босилеградската гимназия 
от випуск 1967-68 година ще 
организират среща по 
случай 35 години от 
зрелостния си изпит. 
Срещата ще се проведе на 
28 юни, на Видовден, в 
гимназията в Босилеград. 
Всички заинтересовани 
трябва да се обадят на 
Александър Александров 
на тел. 017 77 919, или на 
Данка Стоянова, тел. 017 77 
021.

•"Плавите” вече нямат изгледи да заминат за 
Португалия, Савичевич подаде оставка

Представителният футболен отбор на Сърбия и 
Черна гора неочаквано загуби от националния отбор на 
Азърбайджан с 1:2 и преди края на квалификациите 
фактически се прости с“Евро 2004 в Португалия.

Макар че "плавите” имаха аванс от 1:0 до 87 минута, 
азърбанджанците успяха да вкарат два гола през пое- 
ледните три минути и да предизвикат голяма изненада.

“В азърбайджанската столица Баку в сряда сръб
ско-черногорският футбол падна на европейското 
дъно” - единодушно оценяват белградските спортни 
коментатори и добавят, че този “футболен срам” 
най-сетне трябва да “събуди” футболната организация 
на страната.

Първата стъпка в тази насока вече е направена: съб
людавайки отговорността си за краха в Баку, селекцио
нерът Деян Савичевич подаде оставка.

Д. С.

КгГг.ГТПГ-1 Г| Г) Ч I I г| 75 V Отвесно: 2. Александър Петров. 3. Футболен отбор 
3 -^1-' —' —4 * ^ -1 —'-'-1 х от Белград. 4. Положителен полюс на батерия. 5.

Съставил. Драган Петров Изправена като стълб греда. 7. 17 и 21 буква в 
йодорабно: 1. Тръжествен преглед на войски. 6. азбуката. 8. Порода папагали. 9. Името на ак- 
Захцитншс във футбола. 13. Един от премиерите на ТрИСата Ержишник. 10. Крайморски град в Сло- 
бившата СРЮ. 15. Режащ инструмент с много резци вения ц. Тодор Антов. 12. Руско женско име. 14. 
и връхцателно движение. 17. Името на певицата Занаятчийски ученик у майтор. 16. Предмет, 
Драгович. 19. Телефонен повик. 20. Иван Рилски. 21. следа или признак за доказателство на прови
ни 2 буква в азбуката. 23. Кожа (лат.). 25. Рибари. 27. нение. 18. Женско име. 20. Средновековни мо- 
Ирина (умял.). 29- Една от африканските столици. 31. наси, които са давали обет да мълчат. 22. Град въп 
Гръцки баскетболен отбор. 32. Марка цигари. 34. франция. 24. Град в Сърбия. 26. Ариян (гальовно). 
Клил\ат (сръб.). 36. Подпикване, когато се играе хоро. 28. Материални остатъци от античния свят. 30. 
37. Подплата на дреха. 39. Безплодна. 40. Името на дума> еднаква по форма с друга, но с различно 
юриста Варади. 42. Името на актрисата Бегович. 43. значение. 33. Хърватски баскетболист. 35. Част от 
Писмена молба до съд. 46. Арабска страна. 48. заплата, която се дава предварително. 38. Военна 
Петролна компания от Хърватия. 49. Лично местои- единица. 41. Египетски бог на слънцето. 44. 
мение. 50. Кръг от хора, обединени за користни и Нечистотия. 45. Ангел Колев. 47. Роналд Рейгън. 
низки цел. 51. Град във Франция. 52. Отсъствие на 
война.

Ддбинов ЛИСТБосилек

дафиновото система. Дафиновите листа се 
дръвче (дафин) се е смятало све- употребяват като подправка гла- 
щено. Храмовете на Аполон в вно на пикантни ястия. Ком- 
ГърЦия някога били обкичвани с бинират се с лук, чесън, оцет, 
клонки от дафин. Тъй като Апо- хвойна, вино, бахар, черен пипер, 
лон се смятал за покровител на корени за супи в ястия от дивеч, 
светлината, радостта, поезия, му- говеждо и овнешко месо, риби. 
зиката, победата, лечението, то с Дафиновите листа се прилагат в 
дафинови клонки се увенчавали умерено количество. Те се поста- 
победителите - военачалници, по- вят като консервант в маринати, 
ети, спортисти и т.н. Днес дафи- сосове, консерви и др. Използват 
новите листа се прилагат преди- се изсушени листа - половин или 
мно като подправка. Освен тях се един лист на ястие от 4 порции, 
употребяват и плодовете на ве- Поставят се в началото на при- 
чнозелення храстовиден благоро- готвянето и се изваждат преди 
ден лавър от сем. Лаврови, дости- серивирането. Тъй като дразнят 
гащ на височина до 8м. Негова лигавицата на стомаха, дафино- 
родина са земите около Средизе- вите листа не се препоръчват при 
мно море и Мала Азия. У нас да- стомашни заболявания и особено 
финът се отлгежда като декора- при киселини в стомаха, както и 
тивно растение. Листата съдър- при заболявания на бъбреците, 
жат 1% етерично масло, като в жлъчния мехур, черния дроб. 
плодовете то е 0,50 %. Намират 
се още полифенолни вещества, на използва дафиновите листа 
захари, смоли и др. От листата се като средство, възбуждащо апе- 
получава етерично масло, което е тита, при газове в стомаха и 
жълта течност със сладникав червата, бронхити, астма у деца и 
вкус и силен приятен аромат. Гла- възрастни. Прилагат се във вид 
вната му съставка е цинеол, а на запрака (1 чаена лъжичка ст-

се заливат с

В древността

тж 652 3 41

Г:Л:лЖ

' .. ;
16

21 22

Нашата традиционна медици*

32 33

също така и алфа-пинен. Листата рити на прах листа 
и етеричното масло се пазят до 2 500 см3 кипяща вода, кисне се 
години. При недобро съхранение ч, прецежда се и се разделя на ра* 
те пожълтяват, стават горчиви, вни части за сутрин, обед и вечер; 
което показва, че в тях са станали взема се на гладно). Етеричното 
необратими химични процеси.

5-6

масло се употребява в медици- 
Плодовете действат върху фу- ната за ароматизиране на лекар- 

нкциите на стомаха и червата, ства и като диуретично средство.
като подобряват храносмилане- Приема се вътрешно по 2-3 капки
то, имат антисептично действие и 3 пъти на ден на гладно. Плодо- 

храносмилането, вете и листата служат външно кл- 
имат антисептично действие и ус- то противовъзпалително средег- 
покояващ ефект върху нервната во под формата нп мази (1:5).

50

Решение на кръсшословтшша 158 - Водоравно: Лак. 29. Тирол. 31. Соло. 32. Алаи. 34. Сокол. 36. НДК. 
37. Мирен. 39. Дамар. 41. ОР. 42. Ицо. 43. АЕ. 45. Сок. 

1. Калас. 6. Мародери. 14 Сонет. 16. Маратон. 18. 47. Да. 48. Лена. 50. Ат. 51. ИТН. 53. Камарила. 54. Ра. 
Йемен. 20. Синан. 21. Ар. 23. "Минас". 25. Салам. 27.

успокояващ
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На атлетическото първенство на България На седмия Церски

Ивана Владимирова седма Покана за 
среща

Абитуриентите на 
димитровградската 
гимназия, випуск 
1952/1953 год., 
организират среща 
по повод__________
50 години от 
зрелостния си 
изпит

Срещата ще се проведе в 
събота на 21 юни в 
гимназията в Димитровград 
от 11 часа.

Всички заинтересовани от 
випуска, а и тези, които 
чувстват, че принадлежат 
към тази генерация, да се 
обадят на Васил Каменов, 
ул. „Б. Станкович" 10, тел. 
010/362-293.

маратон

Драган
Тодоров е 

вторм

На 7 и 8 юни т.г. в София, на стадиона в Студентски град се проведе 
атлетическото първенство на България за мъже и жени.

За отбора на 'Класа се състезава и Ивана Владимирова от 
мястосоеТмс/ ДИСЦИПЛИНата хвъРляне на копие. Тя спечели седмо 
л“ шияРй оекооп Но'? ° Ре3уЛТаТ 29 М и 90 ко"то е по-слаб от 
™/тезаниеР Р Н ошото вРеме “развалий резултатите на цялото

Следващата неделя Ивана ще участва и на първенството на 
------- и девойки, което ще се проведе пак в София.

Абитуриентите от 
випуск 1956/57 ще 
се съберат на 5 
юли 2003 г. в 12 
часа пред 
Основното 
училище в 
Димитровград на 
поредната си 
другарска среща.

за юноши

РСИ в Сурдулица

Състезават се в шест 
дисциплини

Очаква се игрите на общинско равнище да загн 
дни, а да приключат към края на месеца

3 рамките на манифестацията Републикански спортни 
Сурдулица ще започнат общинските 
се в тях да се включат работниците- членове на Съюза на 
телните синдикати, които според изготвената 
силите си в шест дисциплини- мпт.^

За справки и допитвания: тел. 
010/361-357 - Милорад 
Златанов и 010/361-355 - 
Стоян Давидков.игри

състезания на

програма ще
теглене на въже и волейбол. 

Очаква се състезанията На 17 юни 2003 година се навършват ШЕСТ 
ГОДИНИ от смъртта на
ЛЕПОСАВА С. СТАНОЕВА 
от Димитровград

С много тъга и уважение се прекланяме пред 
светлата й памет.
Опечалени: съпруг Никола, син Петър, дъщеря 
Иванка и техните семейства.

„ Да приключат до края на месеца,
наи-добрите екипи ще се класират за окръжното съревнование ь

По случай 89-годинишнинатл 
от прочутата Церска битка, бе 
проведан седмия пореден Церски 
маратон, на който участва и ми
налогодишният победител капи
тан първи ранг Драган Тодоров, 
по потекло от Димитровград. То
доров зае второ място (2 : 45, 96) 
след най-известния маратонец в 
страната Сретен Нинкович от Уб 
(2 : 34, 35). Трети бе Зоран Мир- 

Димитровград, 7 юни 2003 г. СЦ “Парк”. Съдии: Перович от Бела кович от Нови Сад с резултат 2 : 
паланка и Ракич от Алексинац.

БК ,Димитровград”: Геров, Сотиров, Д. Алексов, Петров, Велчев.
Виденов, Андреев, Апостолов, Велев. Мишев и Савич.

Димитровградските баскетболисти стигнаха до третата си победа в 
първенството много по-трудно, отколкото се очакваше. Гостите, които 
са “опашкарий на дивизията и нямат нито една победа, в първат четвърт

състезание през есента ще се проведе в Босилеград. В.Б.

Лятна лига на БСС - подрегион 7 Ниш - 6 кръг |

Трудно до третата 

победа 1Скръбна вест
Съобщаваме на всички, които го познаваха и 

уважаваха, че нашият любим брат
НАЙДЕН - ПАЧО АНГЕЛОВ 
ДИМИТРОВ
родом от с. Вълковия, Царпбродско, и 
жител па гр. Русе, България, внезапно 
почина на 3 юни 2003 г. на 75-годишна 
възраст.

Като хирург-специалист той спаси стотици "
животи, но себе си не успя да изтръгне от ррРзшЖЛ 
обятията на неумолимата смърт. ШтшШМл I

Вечно ще живее в нашите сърца!
От опечалените братя Михаил и Драголюб и семействата им

БК „Димитровград" - БК „Озрен" (Соко баня) 85 : 77 (15 : 30; 
20: 15; 21 : 21; 29: 11). *

53 : 15.
- Това бе много труден, бих ка

зал изтощителен маратон. Всеки 
състезател по принцип тича, за да 
вземе някоя награда, но този път 

на мача имаха прединина от чак 15 точки. От минута на минута като че ли беше най-важно ма- 
домакините се съвземаха и намаляваха точковия аванс на гостите. При ратонът да се завърши докрай, 
резултат 76 : 73 за димитровградския отбор (2, 5 минути преди края) 
сокобанчани напуснаха терена, тъй като бяха възмутени от съдийските 
решения. След 5 минути те се примириха и продължиха мача. След края на
срещата те оповестиха, че ще се оплачат от съдиите пред компетентните преварата, и допълни: - Тук ти- 
оргпни на БСС. маха маратонци, които имат

В състава на домакините най-добри бяха Васил Андреев и Игор много по-добри резултати от 
Петров с 38, респективно 17 точки.

В следващия кръг БК “Димитровград” ще гостува на БК “Рътпн" в 
Болевац. Мачът е насрочен за сряда на 18 юни. Д. С.

§§§

.1
Времето беше изключително 
топло, заяви Тодоров след над-

На 23 юни 2003 година се навършват 20 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила съпруга, 
майка, баба и свекърва
ВЕНКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА 
(1930- 1983)
(от Босилеград)

Никога няма да забравим твойте добрини и 
безкрайната любов, която ни даряваше. С много 
обич и тъга се прекланяме пред вечната ти 
памет.
Твоите най-мили: съпруг Пенко, дъщеря Падина, син Владо, снаха 
Снежана, внуци Вснкииа и Александър.

мен, но благодарение на упорито
стта успях да се класирам на вто
ро място, зад чудесния Сретен 
Нинкович. Сребърният медал по
дарявам на дъщеря ми Флора.Окръжна пионерска футболна лига - 9 

кръг Гогов скочи 2
По дъждовно време - дъжд меТра! 
от голове * Рекордният скок обаче 

няма да бъде признат, 
понеже не е постигнат на

Димитровград, 8 май 2003 г. СЦ “Парк”, зрители около 50. Главен ре- официално състезание 
фер - Неша Рангелов от^Димитровград. Теренът - хлъзгав, времето - Младия димитровградски 
дъждовно. Голмайстори: Йотов в 24, 29 и 49, и Лилов в 58 и 60 минута за лтлет Джордже Гогов регистрира 
“Желюша”, а Петров в 8 и 55, Станчев в 3 и 45, Тодоров в 32, Н. Димитров в пай„д0брия си резултат в кариерата 
49 и Йорданов в 52 минута за “Балкански”. си, като прелетя 2 метра! Рсзулта-

“Желюша”: Стоицев, Маркулев, Марков, Андреев, Милков, Йотов, тьт бе постигнат на 4 юни във

„Желюша" - „Балкански" 5 : 7 ( 2 : 3)
1

На 21 юни сс навършва половин година от 
смъртта на нашата майка и съпруга
ЗОРИЦА ТОДОРОВА 
от Пъртонопипци

С благодарност в сърцата пазим спомените за 
майчинската й обич и грижа.

Поклон пред светлата й памет!
Панихидата ще бъде отслужена на гробища

та в с. Пъртопопинцн от 11 часа. Каним роднини 
и приятели да пи придружат.
Семейство Тодорови

леко-

Велков. Душков, Лилов, Колев и Стойкович. физкултурната зала ма Основното
“БалканскиМилчев, Сотиров, Крумов, Стоянов, Н. Димитров, уЧИЛИщС в Димитровград. Преди да 

Денков, Петров, Йорданов, Станчев и Иванов. скочи 2 метра, Джордже прелетя и
В предпоследния кръг от окръжната пионерска лига за Пиротски над летвата на височина 197 сантн- 

окръг в СЦ “Парк” премериха силите си надеждите на “Желюша и меТрП като по тоя начин счупи с 
“Балканский. По-добри бяха гостуващите пионерите и победиха еди(| сантиметЪр дългогодишния

пионерски рекорд на СЧГ.
Резултатите все пак не са офи

циални, тъй като не са постигнати 
на официално състезание. Гогов 
обещава, че ще сс постарае да пов
тори тези резултати на първото 
официално състезание, в което ще 
участва. Д- С.

'в^неделя на 15 юни ще се играе последният (10) кръг от първенството. 
"Балканский е домакин на “Йединство ’ от Бела паланка, а Желюша 

“Раднички” в Пирот. Мачовете започват в 10 часа. Егостува на
Д. С. Възпоменание

На 15 юни 2003 г. се навършват ТРИ тъжни и 
тежки години от смъртта на нашия мил син, брат, 
шурей, девер п чичо
ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 
(1974 - 2000) 
от Босилеград

Три години не чуваме топлия ти глас, три 
години не виждаме благите ти усмивки, но ти си 
оставаш все така скъп за нас и обичта ни към теб 
е все толкова силна.

На този ден ще положим цветя на твоя гроб в босилеградските 
гробища и кой знае за кой път ще го залеем със сълзи. ^
Опечалени: майка Борка, шишко Иван, сестра Вера, леш 1'ригор, 
снаха Сунчшш, бршТшннца Синдра и братанец Новак

,
:Малък футбол за млади

Момичетата все по-интересии 1а
Състезанията по малък футбол за млади в Димит- 

все по-голям интерес. Това особеноровград предизвиква 
се отнася до момичетата, които за пръв път се състезават в 

“мъжкай игра. От четирите женски отбора във 
временното класиране начело е отборът “Бисер ^ втори са 
“X 13” следвани от йНске нове клинкей и “Вожд”.)

зъзи

Д.С.
Отборите на „Бисер" и „Неке нове клинке' 
(Фото „Газда")



Хумор - Сатира - Забава 

и Манчин рабуш
13 юни 200316

-Може, Манчо, сто или илядо промене да дойду 
„а си чамину, нийе чс си останемо теклия кии смо. 
заооати мс тия понеделник Сгратко Умиикоп. -Нищо не си видел. Гамън

-Не може, ако ти не умейеш, а! - подакачи га . асвалтираше улицуту до самуту 
-Е Манчо, ако малко повече се умейеше, немаше линию одйеднуш видоше дека

толкова ла разсипуйемо и стеше повече да остане... тутмарат що води до шо ие
-Айдс изплюй камичето, видим дека те глодже млого ВИсок и колата не може

да миную?
-И -и?

м.1ШБогдан НИКОЛОВ

5

отнутра!
-Добре, ама първо ми кажи 

лиииюту дека поиравляю?
-Линията ми се арексуйе много, 

ама не ми се арексуйе що укьинуше 
нутнимкьите влакове, па съга ако 
сакам до Пирот до Ниш требе да 
плачам двойно или тройно повече

‘"-Море иемой млого да жалиш, оти и докига 
идсоше, не се знаеше че има ли влак, кига чс поидс, 
и йоще по-малко кига че стигне...

-Са Пи требало да те питам: защо ме питуйеш за

Л1-Линията си йе линия, убаво се праи и убаво 
изгледа, а йоще по-убаво че се возимо кига гьу 

ток! Са очу да те питам кико ти

ГИМНАЗИЯ. кико ти се арексуйе:
- "и-ий? тть.ЩМ 

Наша работа! Разколую новият 
асвалт, па Йово на ново. Съга узели 
малко по-голем залет и по-големо 
парче асвалтираю/га тутмарат да га 
однема.

-Ако, поне навреме су вишли!
-Ти бре, Манчо, или се майтапиш или не знам що! 

Па кой че плати това ново разкопуванье и ново
асвалтиранье?

-Па че плати държавата!
-Нема да плати държавата, а че плати народат от 

плиткьите джепове.Затова дека никикве промене 
не може да ни промене. Тамън асвалтирамо улицу, 
дай копай за водовод или теливон. Йедва кига нещо 
напрайимо, видимо дека тека нейе требало да га 
напрайимо, а малко по-другояче. И давай: копай, 
разкопуй, руши и попово гради. Па се питам, 
види ли се това на църтежите или си га пране 
- од око? Немаю ли човеци све да предвиде.

-Имаю, имаю, ама тия не виде све. Кво мислиш.
затутньи порой от Чуй иетъл. 

Направо че засипе и рампу и улицу.
-Да не дава Господ! - прекърсти се Умников и си 

замину да си орати нещо у брадуту.

-Кво

приключе на 
изгледа рампата?

-Коя? Има три!
-Тая къмто Строшену чешму.
-Убаво, млого убаво! Извърльише дървените 

прагове и направите нрелазат с иекикъв модеран 
материал, кига одиш кока ступуйеш на кьилим.

-А виде ли кико асвалтираше улицуту/
-Видо, съглам напраише основуту, а носле све 

засипаше с убав асвалт...
-А тутмарат до рампуту виде ли?
-Къв тутмар?

ама не 
онака

кво че стане кига

Помня, помня добре
Думите на Славчо Трънски - генерала:
„За царибродчани е само тояга!й
Демек - само кьотек
И нищо друго.
Сбъднаха се думите на генерала 
И беля голяма ни захвана 
С будали и дръчни за власт 
С палачи и помагачи 
С арести и къотеци...
Ето, докъде ни докараха - 
По света ни разкараха 
Мамката ни разплакаха!

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ
Бащина утеха дг-С§ 09

Предстоящата седмица ще 
спокойна и безпроблемна за 
представителите на зодия Ов
ен. Ще довършвате поети пре
ди ангажименти и ще контак
тувате повече с приятелите си. 
Вземете си отпуск и се заемете 
с любимите занимания.

Предстоящата седмица ще е 
специфична за представители
те на зодия Везни с това, че 
ангажиментите им ще са малко 
и ще се появи възможност за 
пътуване за удоволствие. Ако 
все още нямате планове за 
отпуск, вземете си го сега.

Докато работеше осмокласно
то училище в с. Поганово, в него 
учеха и децата от околните села, 
най-много от Драговита и Боро
во. Когато отиваха на училище и 
се връщаха вкъщи, драговитски- 
те и боровските ученици измина
ваха заедно само малка част от 
пътя, но деца като деца - а се иг
раеха, а се биеха помежду си.

При една “схваткай между бо- 
ровци и драговитчани Стоян Шо- 
тин от Борово натупал Петър 
Църгьин от Драговита, въпреки 
че последният не участвал в “бит- 
катай. Петър си отишъл вкъщи с 
“музикай и казал на баща си как
во се е случило. Когато разбрал 
какъв е проблемът, бащата запо
чнал да утешава сина си със след
ните думи:

- Не викай, сине! Я ютре че 
обиколим свата околна села и на 
сви че кажем дека Стоян Шотин 
йе млого лоше дете, че буде лош 
човек кига порасте и коя девойкя 
га узне нема да прокопше. Че ви
диш дека он после нема да може 
да се ожени!

а
м:<«]01Гл«{Икй&.- , ' т

За представителите на зод!^ 
Телец предстоящата седмица 
ще донесе това, за постигането 
на което влагаха много усилия 
преди. Успехът ще ви бъде по- 
скоро безразличен, защото по
вече ще ви занимава желание
то за почивка.

За представителите на зодия 
Скорпион през тази седмица за- 

чва безпроблемен период. Ра- 
тата и ангажиментите ви ще са 

много по-малко, а финансовите 
постъпления, следствие на уси
лията ви от предходния период, 
ще направят реалност някои по
смели планове.

по
бо

ЕГШИДИ45 Представителите на зодия 
релец ще се наложи да поло* 
жат повече усилия в работата 

За щас- 
няма да 

имате, а ангажиментите ще 
бъдат осъществени безпробле
мно и ефикасно.

*Лятната летаргия е обхвана; 
преставителите на зодия Бли
знаци, въпреки че те са много 
по-дейни от останалите знаци. 
През тази седмица ще имате ня
кои много добри и успешни проя
ви, но все пак ще ви се иска по- 
скоро да си вземете отпуск._____

си през тази седмица, 
тие спънки тозиКпът

М$ кУрЗ Представителите на зодия I.., 
зирог са сред щастливците, 
които през тази седмица успя
ват да съчетят полезното с 
приятното. Напрегнатите про
фесионално предходни дни ще 
направят желанието ви за по
чивка възможно.

Представителите на зодия 
започват малко по малко да из
лизат от неприятния безде! 
риод. Любовта, която наи- 
ви занимаваше, през тази седми
ца ще отстъпи на професинапни 
ангажименти. Ще имате въз
можност да осъществите добри 
финансови печалби.

ен пе-
много

Цветко ИвановНовица Младенов

шШеговита народна песен
Любовта ще е единственото, кб9^ 
то ще вълнува представителите 
на зодия Лъв през тази седмица. 
Тъй като професионалните ви 
планове са в застой, ще е по-доб
ре вместо да хвърляте усилията 
си на вятъра да посветите ця 
си време и внимание на люб 
човек.

Любовта и удоволствията, които 
заемаха важно място в живота на 
представителите на зодия Водо
лей през тази седмица ще отс
тъпят на ангажиментите и към 
работата, и към близките. Това 
обаче няма да ви тежи, дори нап
ротив. __________

Наступи ме 

попадия
Покара го, погледа го, па му маана найде - 
отсече му двете уши - по-добре да чуе.
Покара го, погледа го, па му маана найде - 
отсече му опашката - муи да не тепа.
Покара го, погледа го, па му маана^найде - 
оделя му една страна - право да ву лежи. 
Покара го, погледа го, па му маана найде - 
извърте му едно око - нишан да ву гледа. 
Покара го, погледа го, па му маана найде - 
отсече му една нога - араван да оди.

Записал: Александър Младенов

лото
имин

Наступи ме попадия на левата нога.
Барем да е попадия, ич не ме е яд - 
облекла е бела сая на гърбава снага, 
турила е шам шамия на келава глава, 
обула е жлъти цревйе на топати нодзе. 
Попадия има прасе - пойде да го пасе. 
Покара го, погледа го, па му маана найде - 
отсече му дулицата - дупки да не прави.

КОИ
ЕЕШИИШГТ-
Представителите на зодия ДеД^ 
ва през тази седмица за раз
лика от предходните ще се чув
стват по-спокоини. Професио
налните задължения няма да 
ви ангажират толкова и ще 
имате много повече време и по
води за забавления.

Представителите на зодия гио* 
са сред щастливците, на които 
през тази седмица върви във вси
чко. Ще имате много поводи и же 
лание да се забавлявате, а хо
рата около вас с удоволствие щв 
се включат. От събота нататък 

имате и необходимите финам 
средства, за да обслужвате 

хрумванията си.
ще
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