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посешени^пъ^сЬпГтм” И Черна гора Светозар Марович пребивава на двудневно работно 
Ширак, и с друг^представитТли “ °РеЦНа ° домакина си’ *Рен<жия Държавен глава Жак

на властта във Франция.
Сърбия и Черна гора.

След срещата Марович изрази 
очакването си, че Франция ще 
подкрепи Сърбия и Черна гора в 
процеса на приближаване към 
ЕС и изтъкна, че ”по този път 
най-вече работа имат да свършат 
Сърбия и Черна гора”.

Президентът Марович и пред
ставителите на асоциацията на 
френските работодатели стигна
ха до заключението, че въз
можностите за френски инвес
тиции в Сърбия и Черна гора не 
са изчерпани.

Марович и председателят на 
асоциацията Франсоа Периго са 
решили, че икономисти от Сър
бия и Черна гора и Франция 
трябва да се срещнат и да обсъдят 
икономическите области, в които 
френските компании биха могли 
да инвестират в скоро време.

Марович разговаря в Париж и 
с представители на диаспората.

Кристиян Понсел и Светозар Марович

Държавният глава на Сърбия тиян Понсел за процеса на приб- 
и Черна гора Светозар Марович лижаване на СЧГ към ЕС, за пар- 
разговаря в Париж с председате- ламентарното и 
ля на Сената на Франция Крие- сътрудничество между Франция и

икономическо

На срещата на ЕС в 
Солун

Разговори с 
представители 
на страните от 
Балканите

СЧГ- САЩ

Пауъл разреши 55 

милиона долара 

помощ за Сърбия

(На 3 стр)

Сърбия и Черна гора:

Молба за членство в 

Партньорство за мир
С потвръждението, че Белград сътрудничи с Международния три- Днес и Солун ще 6ъде до. 

бунал за военни престъпления в Хага, американският държавен маК[Ш на срещата на Европейския 
секретар Колин Пауъл формално разреши отпускането на 55 ми- сгьюз на ВЪрХа. Срещата е кулмина-

щатски долара под формата помощ на Сърбия. ция на шестмесечното председа-
САШ вече са в състояние да продължат да финансират прог- телство на Съюза от Гърция. През

„„ .. с.р»:. V. т « м™ ко= ЙГ Гк
получи потвръждение, че тя сътрудничи с трибунала в , I със Страните от Балканите. Както 
говорителят на Държавния департамент Ричард Баучър. повечето наблюдатели, така и

(Ма 2 стр.) политиците, се надяват поредното 
събиране на европейските лидери 
да отбележи нов етап в двустран
ните отношения между общността 
и бъдещите членове от района на 
Югоизточна Европа, коментира ра
дио Свободна Европа.

Министърът на отбраната на Сърбия и Черна гора Борис Тадич 
заяви, че много скоро министърът на външните работи Горан Сви- 
лаиович, от името на държавния съюз ще отправи молба за членство 
на Сърбия и Черна гора в програмта на НАТО Партньорство за мир. 
”Като се има предвид залавянето на последния член от "вуковарската 
тройка Веселин Спиванчанни” вече не съществува никаква пречка по 

Сърбия и Черна гора в Партньорство за

лиона

пътя ма включването на 
мир”, заяви Тадич за журналисти, Според него за твърде кратък срок 
новият държавен съюз успешно се е справил с много трудни задачи, 
между които е и сътрудничеството с Трибунала в Хага.

Зоран Живковия:

ЕС ще се съобрази със 

специфичността на СЧГ
Премиерът на Сърбия Зоран Живкович изрази очаква

нето, че по време на срещата в Солун ЕС ще вземе под 
внимание специфичността на държавния съюз Сърбия и 
Черна гора при оценката на Акционния план за хар
монизация на икономиките на двете републики.

- Европа вижда, че сме лидер на Балканите и затова 
пътя към Брюксел ни третира като най-добър студент, на 
когото се задават най-трудните въпроси, заяви премиерът 
Живкович.

по

Хей, свърши се таз година!
*рЙ1в«Й з - ■ I

(Стр. 7) (Стр. К)
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Новини от България
Гласуваната резолюция по 
Международния наказателен 
съд е една много добра 
резолюция, която дава 
възможност за още 1 година, в 
която ЕС и САЩ да се 
споразумеят. Така отговори в 
предаването "Тази сутрин" на 
6ТВ министърът на външните 
работи Соломон Паси на 
въпрос възможна ли е нова 
конфигурация на 
евроатлантическото 
пространство след гласуването 
на страните по въпроса за 
Международния наказателен 
съд. "Със своето гласуване 
България игра по 
най-коректния начин, 
отчитайки националните 
интереси", е мнението на 
министър Паси.

_ а*.Предупреждение 

за лидерите 

на Балканите

Брюксел
Соломон Пасй:

2004 година 

финал на 

преговорите
сЕС

"Задачите, които си поставяме за 
Солунската среща, са три. Но първо 
място да получим датата, по-точно го
дината 2004-та, като крайна година за 
финализиране на преговорите с ЕС.
На второ място ние искаме да отде
лим преговорите по финансовите гла
ви от следващия бюджет на ЕС, който
ще стане доста късно за нас. И трето, „
бихме искали да получим точен график за приключване на преговорите . 
Това заяви в предаването "Тази сутрин” на 6ТВ министърът на външните 
работи Соломон Паси. Според него във финансовите глави са заложени 

следприсъединителните финансови условия между Ьългария 
и ЕС. "Иначе казано, заложено е благосъстоянието на всеки един 
българин”, коментира министър Паси. "Преговорите 
поради няколко причини. Първата причина е, че на първите 10 държави 
досега не беше дадена година за край на преговорите и ние по този начин 
искаме да създадем прецедент. Втората ни цел с финансовите глави е 
същата. Тези три конкретни задачи обобщават задачата максимум и, ако 
постигнем само две от тях, би било успех в рамките на Солунската среща. 
Това, което трябва да направим, е баланс на собствените ни интереси , 
поясни министър Соломон Паси.

Балканските лидери ще бъдат предупредени 
официално от Брюксел да очакват единствено ск
ромно увеличение на финансовата помощ, но не и 
програма за евентуално членство в ЕС на срещата 
на върха в Солун, пише вестник 1чпапсча1 Тпнез.

Това решение бе взето въпреки усилията на ро
тационния председател на ЕС Гърция, която упо
рито настоява да се определи "стратегия за прпсъх- 
единяване” на страните от Западните Балкани. 
Според Атина това ще синхронизира законодате
лната, социалната, правосъдната и икономическата 
система на страните с нормите на ЕС.

Грубият език на Брюксел отрязва далеч 
по-строгия подход към желаещите да започнат пре

говорния процес страни по време ма подготовката 
за приема на 10-те нови държави през следващата 
година. Този подход 
разочарование за държавите от Западните Балкани 
- Албания, Македония, Сърбия и Черна гора, Босна 
и Херцеговина и особено Хърватия, която изрази 
публично надеждите си да се присъедини към блока 
през 2007 година, когато се очаква това да сторят 
България и Румъния.

ЕС е известнона

основите на
са много сложни

ЕС:

Пауъл разреши 55 милиона 

долара помощ за Сърбия Албрехт Конечни:

България ще има 

ляво управление
........................................................................ .............................(От 1 стр.)

Според американските закони Вашингтон не може да отпусне по
мощ на Сърбия докато Пауъл не потвърди, че тя действително сът
рудничи с Трибунала.

Сумата, която може да бъде отпусната, е половината от помощта, 
която Белград трябваше да получи по план за тази година. Първата 
половина вече е отпусната

Вашингтон определи ареста в миналия петък на полковник Ве
селин Шливанчанин, обвинен за убийството на 200 цивилни граждани 
в Хърватско през 1991 г., като "позитивна стъпка напред”.

Държавният департамент призова Сърбия и Черна гора и Репуб
лика Сръбска да посрещнат изцяло задълженията си за арестуването 
и предоставянето на всички обвинени във военни претъпления на 
Международния трибунал в Хага. САЩ приветстват усилията на Сър
бия и Черна гора и Република Сръбска да разширят сътрудничест
вото си с Хага, но "очакват да бъдат предприети по-нататъшни дейст
вия”, за да бъдат изпълнени всички международни задължения, заяви 
Баучър.

Съвсем скоро в България ще има ляво управление и премиер ще бъде 
Сергей Станишев. Това заяви в предаването ”В десетката” с Иво Инджев 
международният секретар на Австрийската социалдемократическа па
ртия Албрехт Конечни. Партиите от Социалистическия интернационал 
заявяват в обща декларация, че България и Румъния трябва да станат 
членки на Европейския съюз през 2007-ма година. Международният сек
ретар на австрийската социалдемократическа партия Албрехт Конечни 
заяви за 6ТВ, че е абсолютно сигурен, че скоро в България ще има ляво 
правителство, защото има подем на левите сили в Европа и България не е 
изключение от този процес. "Ясно е, че в България БСП има водеща роля 
и аз съм убеден, че стоя тук с бъдещия премиер", каза Албрехт Конечни. 
Представителите на партиите от Социнтерна са категорични, че 
разширяването на Европейския съюз трябва да продължи през 2007-ма 
година с България и Румъния. Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви в 
предаването "В десетката” на 6ТВ, че не е достатъчно да върви само 
закриването на преговорните глави във външен план. "Основният акцент 
трябва да бъде насочен към европейските критерии вътре в страната. Не 
е достатъчно да имаме европейско законодателство, ако то не действа”, 
убеден е лидърът на БСП.

По време на срещата в Солун 
държавите от ЕС възнамеряват 
на дадат нова насока на емигра
ционната политика, като уве
личат бюджетите си за борбата с 
нелегалната имиграция, предаде 
АФП. Гръцкото председателство 
на ЕС прави опит да убеди пра
вителствените ръководители да 
признаят необходимостта от ле
гална емиграция, която се налага 
от икономически и от демограф
ски причини. Този въпрос беше 
вчера разгледан на първия ден от 
срещата. Лансирана през 1999 го
дина общата емиграционна поли
тика на ЕС до момента е разрабо
тила "законодателна лаборато
рия”, съдържаща много инициа
тиви, но малко финансова средс
тва (по-малко от 1% от бюджета 
на Съюза). Европейската коми
сия възнамерява в бъдещия бюд
жет на ЕС за периода 2007-2013 
година да бъдат заделени между 
80 и 140 милиона евро за разра
ботването на обща база данни за 
издаването на визи, за осъщест
вяването на проекти за транегра- 
нично сътрудничество и за репат
риране на имигранти.

Гърция предлага

Предприсъединителни помощи 

за балканските страни
Заради гражданството на 
премиера Сакскобургготски

Разпитват
журналисти

Страните от Западните Балкани, които все още не са започнали 
преговори за членство в ЕС, също да започнат да получават предпри
съединителни помощи - това предлага Гърпзя, стана ясно в пре
даването "Евроатлантически седмичник” на радио "Свободна Евро
па". Атина предлага до 2006 година страните да получат общо 300 
милиона евро от фондовете, използвани досега само от признатите 
кандидатки за членство в ЕС. Според западни дипломати това би 
изравнило статута на тези страни със статута на трите официално 
признати за кандидат-членки-България, Румъния и Турция. Единст
вено Италия е заявила, че може да подкрепи гръцката инициатива.

В петък, на 13. 06. 2003 година правителств 
ната информационна служба съобщи, че Соф 
иска районна прокуратура е образувала досъде-
бно производство във връзка с разпространените от някои медии неверни 
твърдения за гражданството на премиера. В издаденото постановление се 
посочва, че образуваното досъдебно производство е във връзка с 
извършено хулиганство, изразяващо се в дезинформиране на 

обществеността относно гражданството на министър-председателя на 
Република България”. Съгласно постановлението, ще бъде извършено 
разследване срещу неизвестен извършител.

В съобщението не се посочва името на ”дезинформатора”, но най- 
вероятно става дума за Дарик радио, което на 3 юни излъчи интервю със 
служителя от испанското минситерство на правосъдието Иниго Корал, 
според когото премиерът Сакскобургготски има испанско гражданство. 
Твърдението бе опровергано на следващия ден от испанския министър на 
правосъдието. В официално изявление на 4 юни правителственият гово
рител определи новината на Дарик радио като "лъжа" и "долнопробен 
милиционерски компромат”. ”3а разпространяването на подобни лъжи 
ще се търси отговорност”, заяви Цонев. После уточни, че тя няма да е 
съдебна и премиерът няма намерение да съди медната за клевета. Цонев 

Дарик радио^да извърши вътрешна анкета, от там се извиниха за 
допусната "грешка” - че служителят Корал не работи в дирекция 
Гражданско състояние”, а в пресцентъра на министерството.

След заведеното дознание от Софийска районна прокуратура тръгва 
разследване, в което ще бъдат разпитвани журналисти заради информа
циите в медиите, че премиерът е имал двойно граждантво, когато се е 
кандидатирал за този пост.

Премиерът^Антон Роп:
Словения ще се 
съобразява с 
политиката на ЕС

Словения - България

Спогодба за двойно 
данъчно облагане

В политически план в отношенията 
между България и Словения! има много 
високо ниво на сътрудничество, каза в 
интервю за "Преди всички” на БНР 
Светлозар Панов, посланик на Бълга
рия в Словения със седалище в Унга
рия. Той отбеляза, че предстои в близко 
бъдеще да бъде подписана спогодбата 
за двойно данъчно облагане между две
те страни. Стокообменът между двете 
държави е 75-76 милиона лева, допълни 
Светлозар Панов.

По покана на 
президента Георги 
Първанов на 17 и 18 
юни на двудневно 
официално 
посещение в 
България 
пребивава 
държавният глава 
на Република 
Словения Янез 
Дърновшек.

Словенският премиер Антон Роп 
вил, че Словения няма да подпише договора 
със САЩ за непредаване на американските 
граждани на трибунала в Хага, предаде аген
ция ТАНЮГ.

Премиерът Роп е потвърдил, че Слове- 
ще се съобразява с политиката на Ев

ропейския съюз, защото в скоро време ще 
стане пълноправна членка на Съюза.

е зая-

поиска

ния
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Премиерът Зоран Живкович за 
I разследването на атентата срещу Джинджич

ИДо арестуването на Легия
Премиерът на Сърбия Зоран Живкович заяви, че разследването на 

убийството на министър-председателя Зоран Джинджич няма да 
приключи, докато един от водачите на Земунския клан Милооад 
Лукович Легия не бъде арестуван, "дори това да продължи години1'.

- Целта е не само той да бъде осъден, а и да каже кой още стои зад 
атентата срещу бившия премиер, каза Живкович. Той добави,че 
според водещите разследването много голяма е вероятността Легия да 
е в страната и изрази надеждата си, че скоро той ще бъде задържан.

Денят на войската на Сърбия и 
Черна гора - 16 юни - беше тър
жествено отбелязан във

§
всички Iказарми и военни ведомства. На-

Генералщабачалникът на ген- Сесия на ОС в Босилеградерал-полковник Бранко Кърга
положи венец на гроба на нез
найния воин на Авала Присъединяване към 

асоциацията "Еврорегион"
герои, които дадоха живота си за генерал-майор Стоян Маркович 

книга: благоденствието и свободата на каза, че включването в програ- 
”По повод 16 юни личният състав Р0^111*37,3 • мата Партньорство за мир е ва
на войската на СЧГ изразява дъл- ЧентРалното тържество в жно преди всичко заради укреп-
жимото уважение и благодарност ^иш по пов°Д армейския празник ването на стабилността в региона 
към всичките знайни и незнайни команДва1Дият Нишкия корпус и за по-доброто сътрудничество

и записа
във възпоменателната

ОС прие рамково споразуме- В самото начало на сесията от- 
борникът от Долно Тлъмино Ми
лан Любенов поиска от Скупщи
ната дневният ред и останалите

със съседите.
По случай празника министърът на отбрана на СЧГ Борис Тадич 
отправи честитка до личния състав на войската.
Войската на СЧГ, като важна част на обществото ни в транзиция, 

трябва да бъде готова да се трансформира в съвременна 
въоръжена сила в съзвучие със сигурностните изисквания на 
държавната ни общност. Това е и най-добрата препоръка за 
сътрудничество в рамките на бъдещите интеграции, към които 
стремим"- се казва в честитката.

-Тази програма дава и реални ние за Трансгранично сътрудни
чество между общинитеБосилег-шансове за междуетническо по

мирение в Косово и Метохия чрез РаД и Козлодуй както и решение 
прилагане на Резолюция 1244 - за присъединяване на общината 
подчерта генерал Маркович. към асоциацията Еврорегион и

към асоциацията "Еврорегион - на ОС, Владимир Захариев отго
вори, че ще се постараят да на- 
мерат преводач и ще потърсят 
възможности поне дневният 
ред да бъде преведен на бъл
гарски. Всички отборници прие
ха предложението единодушно.

материали за заседанието в 
бъдеще да бъдат печатени на 
български език. Председателят

Сърбия”.
Отборниците приеха също та

ка и решение за създаването на 
Център за социални грижи на 
територията на Босилеградска 
община. В момента босилеград- 
ската служба работи като отдел в 
състава на Центъра в Сурдулица. 
Според законопредписанията за 
сформиране на такива центрове в 
общините, където броят на насе
лението е под 30 000 души, е необ-

По случай Деня на войската на СЧГ и Деня на полицията на Сърбия
ДимитровградБосилеград дължина 150 метра.

След редица критики, отправе
ни от опозиционните съветници, с 
20 гласа "за” скупщината прие 
предложението за допълнение 
към програмата на Общинската 
дирекция за строителни площи и 
пътища за 2003 година. Най-мно
го критики бяха отправени във 
връзка с размера на средствата, 
предвидени за заплати - 520 000 
динари плюс 310 000 динара за 
данъци и застраховки на служи
телите в Дирекцията. Захариев 
изтъкна, че Дирекцията е посто
янно ангажирана с почистването 
на пътищата, с изграждането на 
канализационната мрежа и др. 
Той добави, че за някои допъл
нителни дейности се ангажират

Прием при 
председателя 

на ОС
Скромно и в трудова 

атмосфера
ходимо решение на правителст- 

По случай 15 юни - Деня на сигур- вото на Сърбия. За изпълняващ 
ността-председателят на ОС в Димит- длъжността директор на Цен- 
ровград д-р Боян Давитков прие коман- търа бе назначен юристът Петър 
дира на полицейския участък в Димит- Митрев 
ровград капитан Драган Джоржевич и тел на босилеградския отдел за 
командира на крайграничната полиция социални грижи. Назначени са и 
на граничния пункт "Градина” майор членове на Управителния съвет 
Ненад Вучич. В разговора бе изтъкна- на Центъра, 
то, че в сравнение с миналата година в Общинската Скупщина в Бо- 
общината са регистрирани по-малко

Денят на войската на дър- на службата за обществения ред \ 
жавната общност на Сърбия и сигурност бяха приети от пре- 
и Черна гора в Босилеград бе дседателя на ОС Владимир За- 
отбелязан скромно и в трудо- хариев, който по този повод им 
ва атмосфера. Представите- връчи скромни подаръци и им

досегашен ръководи

ли на местното отделение на честити празника с пожелания 
Военния отдел от Враня посе- за успех в по-нататъшната ра- 
тиха караулното помещение бота.
"Груинци”, където честитиха ” 
празника на войниците и им на празника Секретариатът за 
пожелаха успех при изпълне- вътрешни работи във Враня 
нието на задълженията им.

В босилеградския Отдел ния, на които участваха и по- 
уа вътрешните работи Денят лицаи от тукашния Отдел. Бла- 
на полицията също беше от- жа Воинович спечели първото 
белязан скромно. място на състезанието по тенис

Делегация от Отдела е по- на маса, а Йордан Григоров за
воюва победа в тласкането на 

Стефан Стефанов зае 
в бягането на 100

В рамките на отбелязването
плеград не прие предложеното 
от "Гердап” от Кладово споразу-
сил

закононарушения.
По случай Деня на сигурността в ди- мение за регулиране на задълже

нията за ползване на водите от
нашата община от ЯП "Гердап" инженери от общинското упра-

вление. Той особено подчерта

организира спортни състеза-
митровградското подразделение на 
МВР бе организиран прием за пенсио-
нираните полицаи. В село Каменица професионализма и заслугите на

машиниста, който през пролетта 
и лятото работи по 12 - 16 часа 
дневно,както и през уикенда.

полицаите положиха цветя на мястото,
състав влизат Власинските хид-където преди години е загинал техен 

колега и посетиха свои болни колеги в роцентрали, е предложило да из
плати 1 277 591 динара рента наложила цветя на гроба на по

лицая Слободан Петков, убит 
на Косово от албански теро- трето място

домовете им.
По повод Деня на сигурността са на

градени полицаите Йордан Младенов, които да се изплатят на месечни 
д Пр</рп Ртгпп Сплпжан Станкович и вноски за шест месеца. Предее-Алекса Спасов, сладжан танкови * и Владимир Заха- риканската неправителствена ор

ганизация УСАИД ЦХФ, както и 
договор с Войската на СЧГ, 
която, както и миналата година,

Скупщината упълномощи пре
дседателя Захариев да подпише 
договор за сътрудничество с аме-

поле. общината за споменатия период,
метра, както и в дисциплинатаристи.

На следващия ден най-зас- скок на дължина. дателят на 
риев изтъкна, че от 1 януари тази

Боян Костич.лужилите представителите П.Л.Р.
Б.Д. оиз-година предприятието за ир 

водство на електроенергия "Гер-
дан” вече плаща рента на общи- бъде ангажирана с реконе- 
ната, а предложената за стария трукцнята и прокарването на 
дълг сума е много малка. Той пътища в общината 
добави, че ИО също не е приел Отборникът от Мусул Илия 
предложеното споразумение. Сп- Дойчинов уведоми съветниците, 
оред него, парите, получени от жителите на Мусул 
рентата, ще се използват за по- линте села са решилн да отправят 

й „ добряване на водоснабдяването в искане до Единство от Вражда
Засилване на движението на возила и хора през споразумението между Държавната общност Сър- ‘ „ Райчиловци и в ня. открие автобусна линия към Вра-
Засилване на д бия и Чеона Гора, България и Македония - за осво- А ня, минаваща през Весна кобила.

пваненасътрудничествотомеждусърбскитеибъл- осигурят н* заседанието бяха приети к^рол^по'-

уи-неТОиа„оброТ„скитеотиошениямежду ^н^^рГцГ
интрн-шпипането на движението през ’ Ри- България и Сърбия, добави Захариев. такси, както и оперативен план за на селяните по 1 евро за килограм

баошГше се бъде възможно, ако отново се въведе На срещата е договорено по-често да се орга- та от наводнения „ порои, живо тегло на телетата, а понякога
тзка напеченото "бързо обмитяване за юридически низират подобни срещи, подета е инициатива за пе- е Общинската дире- " по-малко. Инспекции!» П»*» Д*
^"ииески -ца^^оето е премахнато през 2001 чатане„асъвместникция I строителни площи и
година, каза Владимир Захариев, председател на организиране на спортни съ т ДУ пътища да отдели средства за по- е запо3нпл с този въпрос съответ-
ОГ и Босилеград и поясни, че сега на гражданите не ничарите от двете страни. чистването на коритото на Дра- ните републикански инспекции в
се позвоХа пренасяне на стоки на стойност Освен Владимир Захариев, на срещата в Кюсте- говищица> какт0 „ иа кся на Доб- Босилеград. Във връзка 
ш>вишкПГ100 щатски долара. Той се надява, до „дил са участвали и Чеда Божич, шеф иа митницата я поток в Босилеград, съветниците единодушие. приеха
кра^Гна^ятото^а^бьде отменено това решение и . Нищ,,Стоя*Предвидено е също така край ^ГГсГд^МнниГр™ вГо 
босилеграднани да могат да пренасят стоки на както и представители У Драговищица да бъде изградена на селското стопанство на Сърбия,
стойност, по-висока от 100 долара. За интензиви- Кюстендил. дига оттрафопоста до Воденици с
ране на движението е необходимо и прилагането на

От срещата в Кюстендил

Ще се интензивира 

преминаването през "Рибарци" и на око-

с това

П.Л.Р.
П.Л.Р.
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най-после Националният съвет на българите?Ще се учреди лиПрез февруари 2004 г. в Сърбия

Референдум за новата Конституция Д-р Ангел Йосифов:
Председателят на Конституционната комисия на Сърбия Владан 

Батич заяви, че на заседание на колегиума на сръбското правителство 
е постигнато принципно съгласие новата Конституция да бъде приета 
в парламента на Сърбия до края на годината, а през февруари 2004 г. за 
нея да се проведе референдум.

Батич каза, че е очевидно, че в сегашните условия в Сърбия няма да 
бъде постигнат политически консенсус по новата Конституция.

Националният съвет 

ще бъде учреден до 

края на юни
в НишПротест на самостоятелните синдикати

Съветът като цяло, който пред
ставлява малцинството.

От сформирането на Национа
лния съвет на българското мал- 
цинство в Сърбия и Черна гора затова трябва много да се внима- 
мина повече от един месец, а гой на кои хора ще оглавят Нацио- 
все още не е учреден. Питаме д-р 
Ангел Йосифов, носител на 
тата "Възраждане” защо се

ТъкмоИскаме работа и заплати!
Няколко хиляди членове на самостоятелните синдикати от Ниш, 

Пирот, Бела паланка, Зайчар, Бор, Лесковец и други околни градове 
протестираха в сряда в Ниш, настоявайки за.условия за работа и заплати. 
Подпредседателят на Съвета на самостоятелните синдикати на Сърбия 
Вукашин Цветковнч каза, че министърът на труда Драган Милованович е 
обещал милион работни места, като междувременно е уволнил от работа 
половин милион работници.

-Нашите протести и искания не са политически, а синдикални, 
искаме работа и заплати и този път ще стигнем докрай, докато ме 
изпълнят това, което искаме - каза Цветковнч и покани присъстващите 
на протеста в Ниш да се съберат на 25 юни в Белград на централен про
тест.

палния съвет.
лис- — Кои си ний—важните задачи, с 
сти- които трябва ди се заемат 

членовете ни Съвети след 
с учредявинето му?

гна до топа.
—Вярно е, че закъсняваме 

учредяването на Националния
съвет, но все пак това ще стане в бъде интегрирането на малцинст-

в държавната общност
приключват консултациите Сърбия и Черна гора, но не в сми- досега. Тези институционални 

сред членовете на Съвета, както съл на асимилация, както обик- форми трябва да бъдаг в рамките 
и с малцинствата, които вече са новено беше досега. Този процес на Националния съвет или под 
завършили тази работа и имат трябва да има няколко нива: ин- неговата закрила.

тази насока. В момента теграция вътре в самото малцин- Една от задачите ще бъде и да

—Първостепенна задача щеНие

най-скоро време. По-точно каза- вото
но,

Председателстващият синдикатите на металоработниците от Източна 
Сърбия Милутин Балович изтъкна, че неговите колеги вече не могат и не 
искат да работят гладни.

-От министър Милованович искаме да върне на работа уволнените 
работници, а от правителството на Сърбия - да създаде условия за работа 
и заплати, или да си”събира багажа” - каза Балович.

опит в
провеждаме консултации с унгар- ство, т.е. тя да не бъде само на 
ското и хърватското малцинство, думи, а много повече действител-
които между първите са избрали ност. Това означава обвързване вото - духовни и материални

национални на всички части на малцинството, да бъдат в служба преди всичко 
независимо от това къде живеят в на българите у нас. 
държавата, а най-много трябва
да се работи за интегрирането на даване на нови начини за връзки с 
българите във Войводина. От майката родина, 
друга страна, трябва да преодо-

активизираме и да използваме 
всички потенциали на малцинст- 

- и теМ.Т.
и учредили свои 
съвети.
— Илиане ли вече предвид

и зи най-важните

Пред НС е и задачата за съз-
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определени лии 
функции в НС?

—Да, вече се очертават лица
та, които ще заемат постовете 
председател, подпредседател и 
секретар на Съвета.

И накрая, но не като най-мало- 
важна задача, е да се реши проб-леем различията в самото малци

нството, произтичащи от големия лемът с обучението на майчин 
брой различни партии, съществу- език. Това означава, че занапред 
ващи сред българите в Цариброд никой няма право да иска от ро- 
и Босилеград. С други думи каза- дителите да отговарят чрез 
но, трябва да уважим различията, та на кой език ще се учи детето 

— Все още е рано за това, но но преди всичко да се съобразим с нм. Следователно, след учредява- 
мога да кажа, че начело на Съве- интересихе на малцинството. нето на Националния съвет няма 
та ще бъде човек от листата Интеграцията на малцинство- да има никаква нужда от комисии 

Възраждане , която, както е из- то в държавната общност СЧГ от рода на тази за българския 
вестно, беше предложена от ДС- трядва да става чрез създаването език, каквито сега има към общи- 
БЮ и ДОС за Цариброд и за Бо- на различни институции, които нските скупщини в Димитровград 
силеград. Това е съвсем реално, ще се занимават със защита пра- „ Босилеград, 
като се има предвид, че мнозин
ството от членовете на НС са 
именно от тази листа. Разбира се, 
след избирането на Съвета ли
стите вече нямат значение, а само

!»У

9 Ши Можете ли ои кажете някое 
име?
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вата на малцинството, а не както А.Т.
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Владимир Захариев, носител на листата 
” Босилеград-Димитровград”

Бисеритт! на ” Братство” Договорихме се с членовете на Националния съвет от листата 
“Босилеград - Димитровград“, че най-напред е необходимо да се 
изготви Статут на Съвета, каза Захариев.
- Всички членове на листата "Босилеград и Димитровград“ чакат 
покана от Министерството и са готови да сътрудничат. Подчертавам, че 
всички ние сме на едно и също мнение - да защитаваме интересите на 
нашето малцинство, българите в Сърбия и Черна гора да живеят 
по-добре. Ако до един месец не получим покана за заседание на 
Националния съвет, ние сме готови да отидем в Министерството за 
защита на човешките и малцинствени права в Белград и да подемем 
инициатива за учредяването на Съвета.

Честитка по случай 
рождения ден на 
"Братство"

Кафене ” Широк живот”
"Братство” брой 22 от 1 май 1960 г. събор в Търн няколко дни го нямало. Често пъти 

фенета^Т^ималисвсяГпостоян^и посетител и^м^^ка
и известна специфична битова физиономия, особено Се ^ф“°хо "Широк живот” ш своята приветлива 
кафенето Широк живот , което имало и своя -ра- градина намираща се току до "Павлиончето" на град 
динка. Кафенето се намирало до пазарището въоху ^ия п все'и' празничен ден свире/ *
площта, която днес заемат складовете на строител- хов военен оркестьр, с големите си лампиони и фе 
ното предприятие Изграждане - на същото място които „'ощем създавали специален декор и нас

чанГтукдохождалиЖаДНИТе 3а-ВеСеЛб° ^°» 
г у чани. 1ук дохождали цели семейства и оставали до

лков в градината бил построил игрище за играене на късн0 ПУ нощта Особено изпъквали честите ко-
кегли и тази игра привличала тогавашните цариб- лективн>; гостуван„я на организираните работници
родчани също толкова колкото днешните Димитров- от 0 зан'яти и друг„ сдружения. Храна обик-
градчани привлича билярда в Балкан . Играели „овено си донасяли от къщи а в кафенето взимали
=ГНЧ0ерИп„7ГГяла?а?р^ИЛилТ„е пТ/ГнТ Г* м '^ И ^ НЯТЯ
преварвали зр любеници. В играта равноправно учас- шими.обувки които биРи прек°“е,,о н™^- НаТЯ

а^Г ” Г™ - специални парчета гьон, които,
Такива били Петър Попов, Милан Пъцков, Стефан 
Симов, Влада Тошика, Тодор Брадата, Никола Шап- 
рев и много други.

Тодор Брадата правел такива сензации, за които 
години наред след. това се разказвало. Веднъж с 
помощта на,свои другари - шегобийци той взел една 
маса, качил я в една от тополите до кафенето и 
седнал да пие. Поръчките му изпращали чрез въже.
По онова време една такава шега зсмивала цариб- 
родчани дълго време, а старците я помнят и днес.

Петър Попов бил прочут ерген, който винаги се 
обличал безпрекорно и по такъв начин налагал 
мъжката мода в градеца. Разправят, че бил от оня тип 
ергени - същински донжуани за тогавашния Цариб
род. Веднаж взел коня на баща си и отпътувал на

П.Л.Р.

Да разширяваме 
междунационал-

толерантностстъпвало, ритмично скърцали. Не били 1 
”6оГ: ?РаКОВе И "олуЧилинДРи и \ ? „ На колегите от "Братство” честития 44-я рожден ден на вестника,
гумени яки и гумени пъкз.ГЙ Т редингот с Досегашната ви роля в информирането на читателите от българ-гумени яки и гумени ръкави. На мода били и големи ското малцинство беше твърде важна понеже опитът ни учи че там
мустаци със завити върхове. При официално облича- където липсва обективна и навременна информация има място за 
"'“"™ и бастун' Жените носели дълги, широки дезинформации, които могат да бъдат опаешц особено в средите с
рокли-плисе, дълга коса-перчини-често пъти завити национално смесено население.

п в Затова очакваме да продължим по съвместния път като разши-
лептеХ от пГл ставали още по-прив- ряваме полето на междунационалната толерантност да допринесем
Чапт със своя оокес™иРтск "ристигали ^л,илк0 и • за Демократизацията на информационните простори, а с това и за 
ноши В тези ЯНИ пзпШЪ.оии'! оставалИ по 2-3 дена И укрепване на основите на цивилното общество и общественоста като 

напускали кръчмите важен фактор за функциониране на всички институти на системата, 
на Сима Бачевски, Йордан Влаев и останалите и се С пожелания за нови успехи'
преселвали в кафенето Широк живот . у

Богдан Николов Войкан Ристич, гл. и отг. редактор 
на агенция Враня прес
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Захарната афера Продължава реконструкцията на жп линията от Димитровград 
към границатаНово разрешение на

ЕС за износ на захар В ХОД е електрификацията
Днректорът на митниците в Сърбия Александър Кръстим заяви, че Ж. Ж "

захГр.аКоъстичЪе:*ингЬРаВОМОЩИЯТа На СъРбия и ЧеРна гора за износ на ^лед като ^яха подменени релсите и настилката подобрена и видимостта в двете посоки. Значи- 
износа са определени°съглпгнпЧ^-!^ИТНИЧеСКИТс:ТаКСИ контРолът ПРИ, под тях по Ч^лото ТРасе от гарата в Димитровград телно е разширен и прелезът в центъра на града, а с 

- Митничарите присъстват във вРопеЙската комисия. до границата с Р България, влаковете се движат по пускането му в движение отпадна заобикалянето
захар, като освен това са уточнени гранични пунктове'^пез^0™0 ^ Редовния си трафик и с нормална скорост. Не се през "Йокигина улица”към Строшена чешма. И на 
се реализира вносът и износът, каза Кръстим. Според него условие^а чУва хаР<*ктерното тракане за железница, тъй като прелеза към Спортния център е сложена специа- 
повторното даване на правомощия за търговия със захар е и съз- Релсите са заварени по цялата дължина. лната гумена настилка от Германия, но все още не
репеляТпооизСПеЦИаЛНО звено в елужбата "Митници”, което ще оп- * ® момента работниците оборудват вече поста- са уредени достъпите до него, докато този край 
членки. Р Х°Да ”а захарта и ще ВДам Документи на държавите- вените метални стълбове, на които ще бъдат мон- Здравния дом още не е започнат.

тирани съоръженията за електрификация на ли- * Три коловоза на гарата са извадени и в момента
нията. Специален кабел за сигнализация вече е по- се прави каменната насилка. Успоредно с това се 
ставен успоредно с линията и почти по цялото трасе правят и подпорни стени откъм магистралното шо- 
заровен в земята. Слага се и останалата необходима се, към което гарата се разширява. Усилено се ра- 
сигнализация. боти и върху тоалетния възел, за който сградата

Що се отнася до жп прелезите, два от тях - този в вече е построена. Сградата, в която ще бъде поме- 
Градинье и в центъра на града към Строшена стен "електронния мозък” и от която ще бъде кон- 
чешма изцяло са завършени. Градинчани особено тролирано движението е завършена до първия 
са доволни, макар че там рампа не е сложена. Но за етаж.

ЙС . - М >
Босилеградският "Напредък" ще бъде 
продаден на аукцион през есента_____

Изчакват края на 

агонията сметка на това прелезът значително е разширен, а е
Тези дни в Бистър и в Белут 
фирмата е започнала да сече 
дъбови и борови гори. - С 
парите от продадените дърва 
планираме да издължим 
личните доходи и разноските 
за социално, пенсионно и 
здравно осигуряване на 

. работниците, каза Господинов 
и добави, че скоро ще започнат 
да експлоатират и боровите 
гори в Долна Любата.

Землячески срещи Ванче Ярешнички, както го 
знаят нашенци в 
Македония, оказва помощ 
на хора от Босилеградско. 
Нашенци го помнят от 
времето, когато в 
Македония се движеше 
“река от бежанци“ и когато 
той дневно им даваше 
базплатно от 150 до 200 
хляба. - Гордея се, казва 
той, че съм от Ярешник и че 
съм българин.

Агенцията за приватизация
процеса на така наре- 

"ускорена приватизация” и 
"Напредък”, заяви пред "Братсво” 
директорът на предприятието Ми
лан Господинов.

Той подчерта, че преди 
ляването на стойността на целия 
капитал, фирмата трябва да отдели 
недвижимите имоти, с които разпо
лага на

е вк-

От овчар до 

бизнесмен
лючила в 
чената

изчис-

В центъра на квартал Бутел в Скопие успешно 
работи предприятието за производство на хляб и 
хлебни изделия "Ванче-Чарли”, собственост на 
Ванче Пенев Симеонов от село Ярешник, Босилег-

територията на цялата об
щина. Господинов каза, че част от години, а през този период не са 
ливадите, горите, пасбищата и дру- платени и вноските за социална, 
гите парцели, с които разполага пенсионна и здравна осигуровка, 
предприятието, представляват В момента в "Напредък” рабо- радско. Фирмата днес е същински хлебозавод, а на- квартал Чаир притежавам цех за мекици. В него 
държавна собственост. Разделяне- тят 35 работници. Допреди 6-7 го- щенецът е известен бизнесмен, който не е доволен дневно се произвеждат около 10 000 бройки.

дини в колектива е имало около 60то ще стане до септември тази 
година, а същевременно ще бъдат работници, но междувременно 
изготвени и всички необходими до-

Ванче Симеонов сега е пенсионер, а фирмата 
предприема мерки за разширяване дейността на официално се води от сина му Асен - Чарли. Тат-

кото се е наработил и сега е главен съветник. - 
Симеонов си спомня за времето, когато пристиг- Доволен съм, но и държавата е доволна, понеже от 

Единственото обществено пред- е имало овцеферма, съществували Нал в Македония. През 60-те години на миналия век, нашата фирма получава на месец от 4000 до 5000 
приятие в общината, което се зани-( 03 пунктове за изкупване на до- то^ КуПИЛ в скопския квартал Бутел 5 ха плодо- евро, казва нашият събеседник, 

дейност, битък във всички селски центрове в 
общината, работила е кланицата,

от постигнатото. Затова със сина си постоянноня
кои от тях са напуснали, а други са

фирмата.се пенсионирали.
В състава на "Напредък” преди

кументи за организиране на аук- 
циона.

Хлебозаводът в Бутел е обзаведен с модерни 
животновъдство. Около три години рабо- машини и със съвременна технология. Разполага и 

тил в държавния хлебозавод "Жито-лукс” в със специални возила за транспортиране на хляба. 
Скопие, където "изпекъл” хлебарския занаят. Днес Днес в него работят над 60 души, мнозина от които

са с полувише и више образование.
Предприятието "Ванче-Чарли” разширява де- 

ма, от която излизаха към 800 хляба на ден. За йността си. В местността Люботенски път, пак в 
качеството на хляба бързо се разчу и просто се квартал Бутел, е построена съвременна мелница. В 
наложи да увелича количеството. Сетне всичко бе- момента приключва монтирането 
ше по-лесно. Сега дневно произвеждаме около 15 съоръженията и се очаква да бъде открита наскоро. 
000 хляба и още 3000 бройки специален хляб с В нея ще се мелят не само пшеница и други жита, но 
трайност до осем дни. Снабдяваме супермаркетите и царевица, от чието брашно ще се произвежда би- 
"Тинекс” и ВЕРО, които имат около 50 магазина в ра. За изграждането и обзавеждането на мелницата 
Скопие, както и много такива в цяла Македония. - предприятието е отделило над 500 000 евро.

мава със селскостопанска 
години наред се намира в изключи
телно тежко 
сметката е блокирана, работниците 
не са получавали заплати цели 2

родна земя и няколко години се занимавал със земе
делие иположение. Джиро- имало с магазини, месарница и др.

Днес всичко това е само спомен.
П.Л.Р. той казва:

- През 1970 година създадох самостоятелна фир-

Сформирана работна група за спасяване на 
ГИД и ” Свобода”_______________________ на машините и

Тъпанът бие и за фалит
Неотдавна бе сформирана ра- на разговорите със заместник-ми- 

ботна група, която трябва да по- н негъра Слободан Петрович е ко- 
гьрси решение за проблемите в нстатирано, че държавата просто Същевременно, пояснява нашенецът,

няма начин да се намесва в ГИД,
в скопския Богослав Янев

двете най-големи димитровградски
сл едния^съставТд-р* Б оян^Дави- приватизирана и е акционерно дру- В ЧаСТНаТаТЪКаЧНа рабоТИЛНИЦа ” Нвнатвкс” В ДнМИТрОВГраД 

тков, председател на ОС, Зоран Пе- жество. Друг е въпросът защо все
тров, шеф на отборническата група още няма управителни органи и Мз}|||4 МПО Г1Л МОТА
на ДОС Ннколайча Манов, един от дали ИД директорът е легален или |Г101\/1 13Т ОС* 1г1 ОСОI IС1 ОП“ VIС I V 
интелектуалците в ГИД, Иван Мар- не. От друга страна, факт е, въп- 
ков, ИД директор на ГИД, Влади- реки твърденията на ИД директо- 
мир Стоименов, председател на Уп- ра, че ГИД няма стратегически пар- 
равителния съвет, и Драгица Анге- тньор. Според изнесените факти 
лова от синдиката "Независимост” единствената възможност за ГИД е 
в "Свобода” да се започне фалитна процедура

Работната група проведе заседа- посредством Търговския съд в 
ние, на което са обсъдени пробле- Пирот. - ,,
мите в двете фирми. Същевремен- Що се отнася до Свобода , тя 
но тя поиска в "Свобода” да се все още е държавно предприятие и
въведе временно управление, а "никой не пречи на локалното са-
дълговете на ГИД чрез акции да се моуправление да се намеси, тъй ка-
превърнат в дълг на държавата. По то няма закон, който да забранява
този въпрос тя поиска да се изкаже това1 Предложено е съществува- нища
Министерството за приватизация, щите здрави сили във фирмата в -Токът е скъп, данъците са ви
но доколкото отговорите закъсне- сътрудничество с локалното самоу- соки . оплаква се собственичката
ят ще настоява държавата да за- пррвление да преценят има ли въз- на "Ненатекс”.
почне фалитна процедура за ГИД. можности да се работи. Очаква се Тя оповестява, че скоро фир-
Констатирано е, че нито ГИД, нито след това локалното самоуправ- мата ще бъде принудена да
"Свобода^ могат да разрешат проб- ление да определи двама души - мали производството,
лемите си без намесата на държава- един за ИД директор и един за пред- броя на работниците. В момента в
та Особено когато става дума за седател на Управителния съвет, "Ненатекс” работят40-ина души.
конфекционната фабрика, която в които ще приложат определени - Преди известно време бяхме
момента е и без директор, и без мерки. Ако това стане, Министерс- принудени да изпратим на отпуск
Управителен съвет, който колек- твото е готово да окаже помощ. някои от работниците. Сега обаче
тивнб си подаде оставката. Доколкото обаче от локалното в единствената димитровградска на фирмата Димитринка Мадова. ще се наложи да уволним няколко

В Министерството за стопанство самоуправление и фирмата не пре- промишл ено-производствЬна - Най-много ни измъчват длъ- от тях. Причината' е проста - 
и приватизация на 16 юни е про- дприемат нищо, намесата на Мини- фирма "Ненатекс* нещата явно не жниците ни от страната, Р Сръбска работата не върви както трябва,
ведена среща с работната гру- стерството ще отпадне и тогава вървят много добре. Това показа и и Македония. Не ни дават пазите.
па.Официално съобщение няма, а може да се влезе във фалитна разговорът ни със собственичката Вранският "Симпо” и нишкия ”Не- 
неофициалнб узнаваме, че по време процедура. А-Т-

натекс” вместо пари ни дадоха оп
ределено количество тяхна про
дукция, която ние сега трябва да 
продаваме, споделя пред нашия 
вестник Мадова.

Мадова изтъква, че парите, ко
ито дължат на "Ненатекс” дело
вите й партньори за доставените 
китеници, прежди и покривки 
междувременно са и девалвирали. 
Размяната ("трампата”) на изде
лията за фирмата не означава

на-
както и

Б.Д.
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; В Босилеградските селаЖивотновъдният фонд в Димитровградско от година на година 
намалява •__________ :г---------* *ш Ремонтират 

махленски 

пътища

— -
У Все по-малко продукти

От Горан Стоянов,
* Преценява се, че днес в общината има около 1500 крави, 1500 кози и 4000 я3рнпппа се I зация?а на тазгодишна- председател на ИО на
"Сточар" напоследък преработва само около 700 литра мляко Хората от Западна ьвропа се ^ ш ,а работа на 0С, който миналата
интересуват предимно от количеството, изтъква селскостопанският специалист Йордан общинСката Дирекция година ръководеше с
Маринков за строителни площи и общинската Дирекция

купувачите от чужбина и предимно от ; пътища, в ход е реконс- за стрителни площи и 
У У 3 на махленс- пътища узнахме, че замляко. Големият внос на

дЙЯЯЯЖр тези щ^/^укти. още повече влошава обс- Западна Европае Заа Гложие.а реконструкция и 
отказаха да предават мляко на "Зайча- тановката. Известно е, че млечните про- например не е толкова важна цен , ^ щ<; &Почне ремо- прокарване на нови
реката млекара”, защото тази фирма дукти от съседните страни (Унгария, колкото количеството на мле шите из- , мрежа„ махленски пътища,
много закъснява с плащането. Земедел- България...) са по-евтини от родните. делия. От Италия гой няма да дойде с | в другите «ла. през 2002 година
ската кооперация "Сточар" през послед- В Димитровградска община, която, камион или с камиони за няколко Според Крум Стоя- *
ните месеци изкупува дневно от селско- както всички изтъкват, като че ли е съз- десетки килограма сирене, а » няколко { Р», систник в Общи- 
стопанските производители само около дадена за животновъдство, днес има око- хиляди килограма. И ирка да р л0 Гложие зареконст-
700 килограма мляко (краве, овче и ко- ло 1500 крави, 1500 кози и към 4000 овце. риозен партньор, с който може да склю- ; ята н’а махленските пътища в селото ще 
зе), което преработва в млакарския си Значи многократно по-малко, отколко- чи дългосрочен договор. ; бъдат изразходвани над 400 000 динари. Изпълни-
цех в с. Желюша. От септември м.г. от то преди 10, 20 или 30 години. Логиката Маринков припомня, че именнотакае . тел на работите е комуналното предприятие Ус- 
"Сточар” вече не идват за мляко в селата на средностатистическия Димитровград- било преди 15-20 и повече години и до- ) Луга” от Босилеград, а и самите жители оказват
във Висока предимно поради това, че чаните днес с: ще преминем границата, бавя: Така е било не само с млечните и помощ/
там се произвеждат малки количества. В за да си купим в Калотина сирене за 2 или изделия, нб и с агнетата от този край, за |

чието качество се беше разчуло нада-
Частичен ремонт на махленските пътища е 

извършен и в Млекоминци, където на някои места 
бетонни канализационни тръби.някои села в общината, както например за малко повече от 2 лева. 

в Драговита, вече не се появява нито Йордан Маринков: Нужни са
големи количества

са поставени
По думйте на Ненад Иванов, съветник в ОС от 

• несяме на Запад агнета от този край кол- . това село^ общинската Дирекция е^ поставила бе- 
кото си искаме. Западняците тогава :не тонни канавки с тръби ”0-400” и ”0-600” с дъл- 

Как при такова положение на нбщата питаха за цената. Искаха само да са от- жина 4 йь5 метра. При изграждането са взели 
би могло да оцелее селското стопанст- тук. А агнета имахме много, за разлика | участие местните жители, които са докарвали с

Държавната политика в областта на во? Точен отговор на точи въпрос може от днес. чГ^°залланИувалиИЯдо ^Есента’даВреконструират
селското стопанство, казват хората от бн дава изтъкнатият специалист в, тази Очевидно е, че е нужно да се произ- пътищата към махалите "Костенец”,"Джоринци” 
тази област, е такава, че вече нито от- област, някогашен ръководител в Сто- ведат големи количества мляко и и Трасето към Буцалево, както и да се прокара нов 
купвачите имат сметка да изкупват мля- чар” и дългогодишен общински служи- млечни изделия и да има повече агнета, път към махала "Шупарци” с дължина около 500 
кото, нито пък производителите са тел, отговарящ за’развитието на селс- и... Въпросът е обаче има ли Димит- метра.

кото стопанство в общината Йордан Ма- ровградска община днес сили да стигне \

лече. По онова време можехме да из-
еднн откупвач на млякото.
Оплакват се и производителите, 
и откупвачите

П.Л.Р.доволни от цената, която им се предлага.
Производителите се оплакват и от това, ринков: "Трябва да се произвеждат го- до тези количества... 
че чакат по няколко месеца парите са за леми количества, за да се заинтересуват Червеният кръст вБ.Д. ; Босилеград в нови помещения

Признания за
донорите1 1 ! По случай неотдавнашното си настаняване в 
нов обект Общинската организация на Черве
ния кръст в Босилеград организира скромно 

р 'Ж 1 тгфжесгво? йЗ което Местният свещеник Бобан 
1р|/ ЧЧ1 / 1(1 ($(• Ц I %|//\Ч,|/Ч,/% Илич освети помещенията.

1ЧВ 1 1 1(1 Н(1 II' /I ][ I I | I [■ Средства за обекта, чиято площ е около 45
114 V I I 11 ^ II .111' I II IV квадратни метра, подсигури преди две години
1%А1г1 V I ■ I I V* V V* I I м! V I II I V й, | Червеният кръстна Норвегия, а значителна ма-

I /. ] 1 териална помощ оказаха и други донори, сред
: които и Общинската скупщина в Босилеград.

В присъствието на много гости, сред които 
бяха представителите на ЧК на СЧГ и ЧК на 
Сърбия, Бранко Кнежевич и Гордана Радукич, 
на тържеството бяха връчени благодарствени 
писма на всички донори.

Полека тръгват туристическите потоци от 
Сърбия към различни морски дестинации. 
За тези, които още не са решили къде да 
отидат, даваме някои средни цени в 
страните, които нашите туристи най-често 
избират. В България например рибно ястие 
със салата, сладкиш и чаша вино не струва 
повече от 4 евро, а ценовите разлики между 
ресторантите, таверните и хотелите са 
незначителни. В Турция една порция в хо
тел струва около 4 евро, а рибните 
специалитети на черногорското, 
хърватското и гръцкото крайбрежие са 
средно около 10 евро. Любителите на бира 
ще се чувстват по-добре в България и 
Турция, отколкото в родното място на 
"Никшичко пиво", защото там чаша бира е 
почти наполовина по-евтина.

! Вл. Стоименов

Димитровградските 
пенсионери на екскурзия в 
Югоизточна Сърбия_____
Добри впечатления 
от Босилеград

Съюзът на пенсионерите в Димитровград ор
ганизира миналата седмица екскурзия за своите 
членове. 53 пенсионери посетиха Бабушница, 
Църна трава, Власинско езеро, Вранска баня и 
Босилеград. Председателят на съюза Павле То
доров казва:

- Много сМе доволни от екскурзията. В трите 
общини, които посетихме, бяхме посрещнати 
изключително добре. Особено сме впечатлени 
от гостоприемството на босилеградчани. Много 
любезни бяха към нас не само ръководителите 
на тамошната пенсионерска организация, но и 
жителите на града. Чрез страниците на вашето и 
нашето "Братство” желаем да им благодарим от 
сърце за това.

Тодоров оповестява, че през септември пен- 
сионерската организация ще организира екску
рзия за членовете си и в Източна Сърбия.

Община НЕСЕБЪР 
адрес: 8230 Несебър, ул. Еделвайс -10 
телефони: ** 359 / 554/ 43281,
Фах:** 359/554/45810 
Е-шай-зею-Щаг-пг® сНг.Ъ§
.. еЬЬиюапа. (ютто.Ъе/пезеЪ 
угеЪтаз1ег@(ютто.Ъ§ , ,

Б.Д-
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?.КУРЩИН?1® ®® Сърбия прие закон за образованието

В основното - девет години
Депутатите на Скупщината на Сърбия приеха със специфичните и професионалните проблеми 

Закон за образованието, според който 
ното училище ще се учи девет години, в средните 
училища - три или четири, а средните професио- 

-две. Просветният министър Гашо Кнеже- 
вич каза, че става дума за закон, който регулира 
профилирането в образователната

Според новия закон всеки преподавател

и ”ще освобождават училищата от политика”.
В Закона се конкретизира, че ученик с четири 

единици остава на поправителен изпит, а с по-

в основ-

нални вече- повтаря класа.
За приемането на закона гласуваха 114 депу

тати, а против бях 56. Докато депутатите на опо
зицията твърдяха, че законът не може да се 

новните и в средните училища трябва да има приложи в сегашните ни условия и ще навреди на 
лиценз и разрешение за работа. Предвижда се за учениците, то депутатите от ”ДОС-реформа в 

ърбия да бъдат сформирани три просветни Сърбия” бяха убедени, че новата образователна 
съвета и седем центъра, които ще се занимават система съответства на потребностите на обще-

система.
в ос-

Гимназията в Босилеград

Осигурени пари 

за обзавеждане на 

кабинети

ството.

След класификационния изпит за запис™ 
в средните училища 1 Най-добър резултат на 

изпитите по математика и 
сръбски език отбеляза Любиша 
Анастасов, който спечели 39,5 
от общо 40 точки.
Максимален брой (20) точки на 
теста по математика получиха 
Любиша Анастасов и Василие 
Цветков, докато по сръбски 
език стопроцентов резултат 
постигнаха Митко 
Александров, Далибор 
Банкович и Сладжан Дончев.

т-с.

Боселеград

Всички ученици успешно 

положиха изпита Републиканското Министерст
во на просветата и спорта е 
осигурило 2 милиона динара за 
обзавеждането на кабинети и 
класни стаи в новия обект на бо- 
силеградската гимназия.

- Преди няколко месеца отп
равихме искане до Министерство
то да ни отпусне средства за ку
пуването на чинове, нагледни 
материали и други необходими 
помагала за класните стаи в но
вия обект на гимназията - казва 
Антон Тончев, директор на учи
лището. За тази цел Министер
ството ни отпусна 2 милиона, въп-

Босилеградската гимназия ще 
посрещне учебната 2003-2004 
година в новия обект, 
оборудван със съвременни 
учебни помагала и съоръжения, 
но не е известно дали ще има 
достатъчно ученици да ги 
ползват, понеже всяка година 
броят им намалява.

Всичките 66 осмокласници (от общо 102), от основното училище 
"Георги Димитров” в Босилеград са положили успешно класифика- уТ||10..впт„0т0 
ционния изпит за записване в средните училища. ' V}

Методи Чипев, директор на основното училище, явно доволен от МИНИСТерСТВО СЛ0Д 
постиженията на учениците, казва, че бъдещите средношколци са КЛЦСИфикаЦИОННИТ 
подали молби със названията на средните училища, в които имат е ИЗПИТИ за 
желание да се запишат. Най-много от тях са поискали да учат в записване в соеДНИ 
босилеградската гимназия. * ^

Полагането на класификационния изпит в босилеградското основ- У 
но училище е било контролирано от комисия, включваща от пре- * 'Л 
подаватели от Сурдулица, Враня, Округлица и Божица, които са и

съоръжения, необходими за съв
ременното обучение. Запланува--1
но е да се осигури и аудиови
зуална техника за кабинетите по 
чужди езици, както и мебели за 
учителската стая. За тяхното 

реКИ че искането на училището закупуване ведомството ще обяви 
I беше за 700 000 динара - поясни 3 3 
| Тончев, очевидно доволен от това

преглеждали решенията.
Класификационните изпити в Босилеград, където живее предимно • 

българско малцинство, и сега тестовете не бяха на майчин език, 
какъвто е случаят в основните училища на останалите национални 
малцинства.

публичен тръг.
В гимназията тези дни очакват 

да получат разрешително от ”Ин- 
вест проект” от Ниш за ползва
нето на новата сграда, понеже та
зи фирма вече е извършила прег
лед и е утвърдила, че новият обе
кт изпълнява необходимите тех-

* Отново ще бъдат прове
дени поправителни изпити 
по математика и майчин 
език, понеже между 10 и 15 
хиляди деца в Сърбия ще 
останат незаписани

решение.
С получените средства ще 

бъдат обзаведени по съвременен 
начин кабинетите по физика, хи
мия, биология и информатика. 
Освен чинове, ще бъдат набавени 
и нагледни средства, материали и 
други видове учебни помагала и

П.Л.Р.

Димитровград

Математиката нещо 

не върви
Учениците, които не издър

жаха класификационните изпи
ти за записване в средните учи- | 
лища, отново ще се явяват по 
математика и майчин език, съот
ветно на изпита, който не са из- ,

На приемния изпит за записване в първи клас на средните училища държали. По думите на Рефик
Димитровград кандидатстваха общо 118 ученици, а речултатите по Шечибович, пом.-миннстър на

математика са слаби. По-конкретно - изпита по точи предмет са ^«ата това се^алага^тъи
издържали само 48 ученици! За останалите 70 математиката никак ^ една трУета от завършилите ;
не е лесна. основно образование, ще оста-

Това е слаб успех, смятат в основното училище в Димитровград, нат незаписани в средните учи- 
като същевременно са съгласни с факта, чс тази година тестовете са Лищп. Той уточни, че "от една 
били много по-трудни от миналата и много по-обемисти. В крайна

, както изтъква ИД директорът на основното училище Ш ^ четиригодишните ще ос-
Катерина Симеонова, резултатите от приемния изпит по математика т|;нат непопълнени палалелки”.
са реално отражение на онова, което е научено през годината.

Що се отнася до изпита по сръбски език, от всички явили сс на него, 
само седем уе са издържали приемния изпит.

нически условия.
П.Л.Р.

|ШШ
Вие сте усмихната, 

защото сте 

получили добра вест

В

сметка

Допълнителните изпити по 
математика ще се проведат на 
23. 06. , а по майчин език - ма 24. 
06. 2003 година.

А.Т.
1често сеВ езиковата практика при изразяване на учтивост

глаголът има сложна форма, т.е. той се '
, допуска грешка, ако 

състои от спомагателен глагол и причастие. Не рядко чуваме Вие 
! сте поканен н/засти и Вие сге сбъркал апреса вместо В ИС СТС 

1 поканем/зает и Вие сте сбъркали аиосса. Това отклонение от 
езиковата норма се дължи на неправилно съгласуване. Стра- 

н дателните причастия (поканен) и прилагателните (зает) 
променят, т.е. не се съгласуват с местоймението-подлог, който е в 
учтива форма и е в множествено число. С него се съгласуват само 
причастията, които се отличават с по-силна глаголност, т.е. тези,

на -л. И така,

Нови книги в Народната библиотека и в детската градина в 
Босилеград

Дарения от България
сина, Бистър и Горна и Долна 
Любата.

не се

Шуменският университет "Еш Александър Александров, по-

ископ Константин ПР“™лс™ти’ "тав”. думала'книги от областта Община Козлодуй дари на дет-'
кГе^Г^: Издателс- на езикознанието, научна и худо- ската градина Детска радост в Климент Охридски и издат Босилеград, около 80 христома-
ка къща "Кръгозор от София автори. ТИи и други книжки за предучи-
дариха стотина нови к" ‘ Книгите са предназначени както лищна и училищна възраст. По
родната библнотек Хрнсто Бо Книгите за възрастНи, а думите на Александров, освен
тев в Босилеград. Топа ст ос„Усн от читетелите в Босилег- книги, на детската градина са
ставМиСгслиП^ Бълг рия в Боен- рад, те ще могат да бъдат полз- предоставени и учрбни помагала, 
ле“ повод 60-годишнината вани и в селата, понеже част от играчки и топки, 
от смъртта на Емануил Попдими- тях е предоставена на подведо- 
тров мствените читалища в 1 орна ли-

които в мъжки род единствено число завършват 
правилно е да се каже Вие сте облечена в бяла рокля и Рие сте 

гости, а също така Бис, сте уморен и Бис, сте се УМОРИЛИ- 
Ако наистина сте уморени, драги читатели, то аз се надявам, че не 

5 е от твърде много граматика. Нали така?
Диана Фингарова 

| е21к 11ео@иш-зоГт.Ь!>
Бележка: Редакцията очаква вашите въпроси и запитвания, 

свързани с правописни и правоговорни проблеми. Бъдете си- 
; гурни, че на всички тях ще бъде отговорено.

пошли на

;

____!П.Л.Р.
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Нашето Издателство се представи в Перник

и съвместната* Многобройни перничани приветстваха представянето на нашите издания 
литературна вечер. Ще продължи сътрудничеството

Издателство "Братство” про- на Двореца на културата и която 
дължава успешното си сътрудни- организира срещата и културно-
чество с институции от страната то мероприятие. Вечерта започна зи вечер са пи събрали съпарод- 
и от България. През миналата с изпълнение на деца от форма- циците ни от Сърбия, които имат 
седмица представители на наше- ция цри Дворецауа представянето огромно значение п областта на 
то издателството, което включва на издателството и литературна- информирането и културата на

та вечер откри директорката на българите там”. Директорът —__------------
нашето издателство Велимир Ко- Тук се представи “Братство : Дворецът на култур р

библиотеката Росица Симеонова,
”Та-която каза пред перничани:

нав-к "Братство”, детското списа- 
”Другарче”и списанието за 

а и об-
ние

стов каза пред перничани, челитература,изкуство, наук
ществени въпроси "Мост”, както представянет0 на нашет0 
и книгоиздателска дейност, пред- издателство в Перник показва не 
ставиха дейността им пред обще- само големият брой 
ствеността в Перник. Представя- присъстващи, но и присъствието
нето стана в Двореца на култу- на официални лица. Гости бяха принос за съвместния живот на
рата, където многобройни перни- ^ Т̂евН,а30а^км^тРМИилаА„НЙРеЙ ^ж^^сГшиГсъпГи Черна

приветстваха и литератур- Миланов, председателят на други живеещи в Сърия и 1ерна
ната вечер и изложбата на наши- Общинския съвет Юрий гоРа и успешно афирмира пости
те издания. Драганов, а културната проява женията на малцинството.

Нашето издателството гостува удостои с присъствието си и -Седмичникът "Братство”, ко-
Универсалната ПЪРВИЯТ секретар на посолството йто тези дни навърши 44 години, 

к на Сърбия и Черна гора в
България Сърджан Пириватрич.

Какво внимание предизвика "Братство” съществува като ин
формационно-културна институ
ция от 1959 година. Той подчерта, °и 
че издателството има огромен го

няколко Югославии, а сега в Сър- дейност на издателството, което 
досега издаде около 120 заглавия.

Не по-малко внимание сред 
перничани предизвика и литера
турната вечер, в която участваха 
поети- сътрудници на "Братство” 
и поети от Перник. С отбрани

бия и Черна гора. Малцинството 
като свой вестник и ре-лрие

дакцйята постоянно се стреми
той изцяло да стане негова истин
ска трибуна, каза Васко Божи
лов, един от редакторите му. Де
нко Рангелов, главен редактор на 
"Другарче” и "Мост” , каза, че 
детското списание продължава да 
афирмира творчеството на деца
та и учениците от нашите у1

"Мост” стана

чани
свои стихотворения се представи
ха Елизабета Георгиева, Мила 
Басов, Денко Рангелов, Велимир 
Костов и Радко Стоянчов, както и 

колеги Ангел
там по покана на 
научна библиотека "Светослав 
Минчев”, която работи в състава

стана най-значителната медия на 
малцинството ни в предишните пернишките им 

Маринов, Иванка Григорова, 
Детелина Денчева и Роси Анге
лова. Пернишките любители на 
поетичното слово им благодари-

1ИЛИ-

ща, а списанието 
незаменимо духовно средище на 
малцинството. В него сътрудни
чат хора от областта на литера
турата, науката, културата и об-

Детският фолклорен ансамбъл от Димитровград участва 
във фестивал в Несебър ___________ хубавата поезия, като гиха на

наградиха с бурни аплодисменти. 
В това отношение особено впе-

щественици не само сред малцин
ството, но и от България. В дветеТри успешни 

представления
шопски танци и за тези свои изпълнения получиха 
бурните аплодисменти на публиката. По думите на списания имаме много сътрудни- 
ръководителя на фолклорния ансамбъл Шпиро цИ ц от България, каза той и под- 
Тричков, децата са се представили твърде успешно.

Тричков съобщи, че първият пионерски фолклорен 
ансамъл към ЦК е получил покани за гостуване в още 
няколко български градове.

чатление направиха поетите Ан
гелова и Стоянчов, които и сега 
показаха, че "животът им е пое
зия”.

черта,че се очаква да се развие 
още повече и книгоиздателската

Разноските за гостуването на 
нашето издателство в Перник бя
ха поети от Пернишка община и 
от Двореца на културата. Връз
ките между Двореца и "Братст
во”, както подчертаха директо
рите им Славка Георгиева и Ко
стов, ще продължат да укрепват.

Първият фолклорен ансамбъл към димитровград
ския Център за култура участва в международния
детски фестивал "Слънце, радост, красота”, който се ' _
проведе от 12 до 16 юни т.г. в българския черноморски ансамбъл, заедно с музикалния състав към ЦК, в

сряда заминаха на десетдневна почивка в българския
си (не

Членовете на първия младежки фолклорен Редакцията на вестника се 
извинява на д-р Ценка 
Иванова за грешките, 
допуснати при отпечатване 
на публикацията й 
"Езиковото разнообразие на 
съвременна Европа" от 13 
юни т.г.

град Несебър. В проявата взеха участие детски ан- . _
самбли от общо 8 страни: България, Сърбия, Унгария, крайморски град Поморие. След завръщането

ще гостуваш в Годеч, Своге и в други места.Беларус, Грузия, Русия, Македония и Украйна.
Младите димитровградските фолклористи се 

представиха три пъти (на 12, 14 и 15 юни) с две китки Б.Д.

Б.Б.

"Г/

Професор д-р Слободан Василев, лауреат на престижна награда
?2 1'ШЖивот, посветен на науката тжПо повод приятната новина, че нашият сънародник 

проф. д-р Слободан Василев от Белград, роден 
Гоин дол, е станал лауреат на наградата ”Д-р Воислав 
Бакич”, най-толямото признание в областта на педаго
гическата теория и практика, което присъжда Педагоги
ческото движение на Югославия, го помолихме за кратко 
интервю за в-к "Братство”.
* Професоре Василев, неотдавна в медиите се появи 
информацията "Аауреати от Триглав до Вардар", в 
която се посочва и Вашето име. На 23 и 24 май т.г. в 
Будва е проведен Вторият конгрес на педагозите на 
Югославия, където Ви бе връчена наградата "А-р Воислав 
Бакич". Как се чувствате като лауреат на такова 
престижно признание в областта на педагогиката ?

- Разбира се, приех наградата с голямо удовлетворение. 
Касае се за награда, която се присъжда на изтъкнати 
педагози от всички страни, които влизаха в състава на 
бивша Югославия. Не очаквах, че ще я получа точно тази 
година, но вярвах, че тя'тгама да ме отмине, тъй като 
внимателно следя отношението и мненията на моите ко
леги за моята научна и професионална работа. Приз
нанието ми присъди специално жури на Педагогическото 
движение на Югославия, оглавявано от проф. д-р Драго 
Пантич, изтъкнат педагог и учен.

* Колко учени от бивша Югославия получиха 
тирада?

- Четиринадесет от няколко хиляди възможни канди
дати, дванадесет от тях са живи, а двама са отличени 
посмъртно - от Словения, Хърватско, Босна и Херцего
вина, Македония, Черна гора и Сърбия.
* Вие бяхте и участник в конгреса в Будва.

- Да, имах две научни съобщения: "Реформата 
на учебното дело” и "Активното учене, какво бе
ше това и още нещо”. С голямо удовлетворение 
искам да изтъкна, че моите колеги с голям ин
терес следяха представянето на моите нови книги. 
Искрено се зарадвах и от факта, че моите книги 
бяха дадени като награда на мои колеги за 
дейността им през миналата година и че съм по
канен да гостувам в много градове и места, където 
да говоря за моята работа и за педагогическите 
проблеми вчера, днес и утре.
* Познаваме Ви като упорит, последователен и 
безкомпромисен творец и борец за 
преразглеждането на педагогическата наука, 
теория и практика. Написали сте и сте 
публикували стотици трудове в страната и 
чужбина - статии, наръчници, книги, 
университетски учебници, отзиви, рецензии и др.
Лили и сега сте толкова ангажиран?

- Да, но моята работа сега зависи и от здравословното 
състояние. Надявам се, че ще успея да. реализирам

множеството свои идеи и да ги публикувам като трудове в 
списания или като отделни книги.

в село ПЕДАГОШКИ ПОКРЕТ 
^ГОСЛАВШЕ

додрлт

Р-ШГРЛЛУ
лав БакнЦ

РИ

1ш ;.1

' 1
р®ЗЛ ЖИВОТНО ОБЛО 

У ПЕОЛГОГИЗИ

този род, ще преставляват една ця
лост. Този проект е включен в 
плана на моя издател - ИК "Култу
ра” от Белград. Тук трябва още 
много работа, усилия, себеотрица
ние, но дано да успея...

С€.\сх/сдан.

и$Сб<с<ушда
го

* Кой има най-големи заслуги за 
Вашите постижения в областта на науката?

- Разбира се, моето семейство: съпругата ми Олга, 
дъщеря ми Славица и синът ми Драган. Те ме подкрепяха, 
докато аз години наред правех изследвания и пишех. За

ми

всичко това им отдавам признание и изказвам своята 
голяма благодарност. Много съм задължен и на моите 

подготвен съвместен покойни родители, на майка ми Борка и на баща ми Асен, 
ръкопис на университетски учебник под заглавие ”Ди- които ме възпитаха в любов към труда и да обичам и 
дактика . В момента търсим издател на него. След това уважавах! и умствената, и физическа работа. И наистина, 
искам да завърша и да гт, бликувам две книги на актуални през целия си досегашен живот аз се ангажирах еднакво и 
теми, които още не са написани и публикувани у нас: интелектуално, и физически, понеже съм убеден, че ос- 
'Диагностична педагогика” и "Терапевтична педагоги- новният смисъл на човешкия живот се състои в актив- 

ка . Те, заедно с вече публикуваната ми книга със заг- пата и свободната творческа работа.
"Превантивна педагогика”, която е също първа от

* Кажете нещо по-конкретно за Вашите планове? 
- С проф. Раденко Крул имаметази

лавие
Интервюто взе Д. Р-
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вгРаДСката галерия в Димитровград

Промоция на книгата на 
Зденка Тодорова

навътре, надува се 
като гайда и след из
съхването й се натъп
ква със сирене и лю
ти чушки. Понякога 
тулумското сирене 
било смесвано с изва
ра и парченца от така 
нареченото бито 
сирене стомботири. 
Докато съдържание
то на меха понамалее

шттттт
въпросите за човешките права от София. Н
Шяктпевп иТп,НИЯ;Гг СИ ОТ книгатаговориха и димитровградачните Злата 
а™Ггт™ Р ГпГ0В’ КаКТ0 И1РВаН ЦаРи[аровски, конто специално по случаи промоцията бе дошъл от Княжевац, където живее.

Общата ^констатация беше, че става дума за ценна книга, която ще 
остави трайна следа в историята на Димитровград. Според думите на 
авторката, в своята история Димитровград е бил и в по-трудно 
положение, отколкото е днес. "Някога, изтъкна Зденка Тодорова, 
българите от този край са били съсредоточени само да запазят 
националната си идентичност, а днес имат повече възможности да мислят 
и по икономически въпроси .

по
и пастърмата се поо- 
соли от потта на ко
ня, наближавало вре
мето керванът да
спре.

Спирам и аз, за да 
си хапна сандвич. Не 
усещам вкуса. Изниз
вам впечатленията си 
като пъстроцветни 
мъниста. Магичният

Б.Д.

Откриването на училище в Горна Невля (2) (Продължение от миналия брой)
свят на каракачаните 
все повече ме грабва. 

А и тези думи не мога да забравя: ”Били са междуХубава сграда цъфна 

насред село
Баба Христина, една от разказвачките за кара- 

качевския свят, ми се усмихва. Виждам я нагиздена 
в традиционните дрехи. В бръчиците й откривам земята и небето. И нищо друго. Само Господ, 
безбройните пътища, пребродени от нея и рода й. Днес каракачаните в България са около 15 хи- 
Очите й говорят с очцте на невестата, предвождала ЛЯДИ души. Като компактни групи населяват района 
кервана на номадите. По традиция, предавана с на Стара планина (Сливен, село Самуилово, село 
кръвта, новозадомената жена носела цяла година Голямо Чочовен, Котел, Карнобат, Казанлък, 
белезите на прекрачването от моминството в Карлово, Сопот и др.), в района на Рила (Самоков и 
съпружеството (сърмени ленти, нанизи от монети и Дупница) и в Северозападна България (Берковица, 
мъниста, шнур с пискюл, кръстосани плитки на че- Вършец, Монтана, Враца и др.). Продължават да 
лото). С тях пътувала от низината към планината и говорят своя език - ромаика, който се отнася към 
обратно. С тях вършела и домашната си работа. севеРния диалект на новогръцкия език. Владеят и 
Нейно било задължението да направи чатурата - български. Самоопределят се като каракачани, 
подобна на палатка конструкция от дървени колове смятат се за най-чисти гърци, допълват, че са 
с опънато на тях чергило. В нея семейството се български граждани.
приютявало по време на път. От мрака и вятъра на Когато ме питат в България какъв съм,

отговарям, че съм каракачанин. На същия въпрос в 
Гърция казвам, че съм българин” - това са думи на 
Вангел, изречени самоуверено.

Вече няма да познаете черните бегълци по

На входа в Горна Невля музи
ката пак засвири, обадиха се ку
четата. На пътя излизаха хора, 

копля-

ние с татко. На пътя пред къщата 
си ни спря дядо Милан. Уплаших
ме се, че ще ни се кара, може да се 
стигне и до бой, а той ни подаде 
крондир с ракия - да пием за ст
роежа на училището!

Когато материалът за строежа 
на училището беше налице, до
йдоха майстори от Дерекула и за 
една година сградата на хубавото 
училище цъфна сред селото. Ве
сел детски смях ехтеше из стаите

поздравяваха колоната, ръ 
скаха, някои викаха ”ура”. Пред 
бабаТонината къща колоната сп
ря. Млада жена, с шарена прес
тилка и жълта забрадка, държе
ше в ръцете си погача, покрита с 
шарена кърпа, на която имаше 
сол, увита в хартия. Учителката 
слезна от коня, поздрави се и се 
разцелува с младата жена, пре
кръсти се, откъсна парче от по
гачата и го топна в солта. Съб
раха се много хора. Между тях бе
ше и дядо Стоян Бутроински, 
облечен в белетини, опрял гърба 
си на баба Тонината къща. 
Учудено гледаше и нещо шепне
ше. Във варосаната и чиста стая 
на Мирча Раденков хората сло
жиха чиновете, черната дъска и 
над малката масичка - снимката 
на Свети Сава. Стаята изведнъж

мястото за зимуване и летуване го пазели каливи, 
издигнати от жените с клони и шума. Около това 
пространство се завъртал кръгът от усилия в името 
на съществуването. Домакинята непрестанно усук
вала прежда по време на пътуването и това не е 
само метафора. Не изпускала хурката и докато вър
вяла към извора за вода.

Сред непосилния труд най-важна грижа е гри
жата за животните. Защото животът на пастирите 
ноцади нямаше да е същият без каракачанските 
овца, кон и куче. Забележителната им приспосо- 
бимост към суровите условия и дългите сезонни 
придвижвания ги превръщат в постоянни спътници 
на стопаните си. Интересна е срещата на изслед- 
вателя Карстен Хьог с каракачанското куче.

След двуседмичен престой в стана датчанинът 
свалил своята шапка, нахлузил овчарска капа и

му, но след тридесетина години 
всичко заглъхна 
умря. Разселиха се хората, селото 
остана без деца и училището се 
закри през 1984 година - имаше 
само 6 ученика. Последна учител
ка беше Снежана Заркова, а 
преди нея в училището работеха 
Мирославка Виденова, Димитър 
Андонов Иванов, Любомир Пет
ров Глигоров, Ефтим Рангелов... 
От няколко, случайно запазени 
ученически дневника, се вижда, 
че през учебната 1958/59 година в

училището
характерния сплитък на косите, останали са назад 
във времето езическите вярвания за огнища с жив 
огън и средствата за предпазване от караконджу- 
ли... Породата каракачанско куче, конете и овцете 
са почти на изчезване. И все пак остава големият 
въпрос как тези номади по начин на мислене и 
живеене са приели статичното измерение на 
битието. Закачам се за въпросителния и отивам в 
село Голямо Чочовен, Сливенско, единственото 
селище в България, изцяло населявано от ка
ракачани. За първи път тук са се спрели около 
1875-1878 година. На мястото на старата джамия 
сега има църква на името на св. Георги Победонсец, 
построена преди две лета. Кметът на селото е

заприлича на училище.
На следващата сутрин у стел

ката Малина ни подели в отделе
ния и отвори дневника. Започна 
да чете: Гогич Славко, Петрович 
Миялко, Колич Ефтим, Колич 
Петар и други. Всички бяхме 
прекръстени на -ИЧ. Започнахме 
да учим уроците, всичко ни беше 
по-лесно и по-хубаво. Отпразну
вахме и празника на Свети Сава с 
варено жито и шарени бонбони.

Но обстановката се усложни- 
миришеше на война. Хитлер га
зеше държавите една след друга. 
Учителката Малина си отиде - ба
гажа си остави. Но не се завърна - 
дойдоха българските учители Ви
ктория Серклева и Дафин Попов. 
Сега в дневника всички си бяхме 
на -ОВ: Славко Гогов, Миялко 
Петров, Ефтим Колев...

В обща беднотия и гадуване 
мина войната, дойдоха партиза
ните, затвори се границата. В се- 

много деца. В общи-

горноневлянското училище са 
учели 38 ученици, следващата го
дина 35 ученика през първото по
лугодие и 24 в края на второто 
(засилено изселване на селяните 
от селото), а през учебната 
1976/77 г. - 5 ученика в първо и 3 в 
четвърто отделение (дневникът 
за второ и трето отделение е уни
щожен). Случайно е запазена 
Библиотекарската книга, от коя
то се вижда, че през 1945 година в 
библиотеката е имало 158 книги, 
за които е отговарял Любчо Пет
ров, че на 12 април 1954 година 
той е предал книгите на Иван 
Владимиров. През януари 1959 
година броят на книгите е бил 
малял до 130, а през следващата 

120 книги. След това

на-

година до 
книгите са откарани в село Долна 
Невля и унищожени!?

Все пак не бяха напразни мъките 
около откриването и строежа на 
училището. За своя почти полуве- 

живот то вдъхна любов към

придружен от двама каракачани, можел свободно убеден, чс: ”В къща се живее по-хубаво, отколкото 
да се придвижва навън. Веднъж млад пастир се в колиба.” Ето и неговото схващане за интегра- 

да разбере страха му от нападение: ”Не се цията на етноса: ”Различваме се от българите само 
бой. Те отхапват само по един къс.” Две кучета като по това, че говорим един език повече.” Мнозина от 
тези убиват вълк без особено усилие. каракачаните у нас се опитват да забравят тъмните

Каракачаните не си позволяват да колят овце за събития от края на 50-те години - времето на 
храна - Ако тръгнем да колим, няма да имаме нито насилствено сваляне на хора и стада от планината, 
една овца. Ние с добитъка живеем.” Така твърдят Спомням си думите на дядо Спиро: ”Вземаха 
всички, с които разговарях. Месото присъства на овцете, където ги сварят.” 
софрата само по празниците и на курбаните за зд- Приспособимостта на каракачаните се демон- 
раве. Тогава успоредно на агнето се завърта ку- стрира и в днешните условия. За разлика от другите 
куречът - дреболии, увити в булото. Иначе любимо етноси в България те показват по-голяма инициа- 
ястие в ежедневието бил ушмарът. Едно денонощие тивност и адекватност. Може би защото са научени 
сиренето се оставя на слънце. После се вари с бра- на много труд..., 
шно. Вкус му придава червеният пипер.

По време на път засищали глада си с тумари - 
овча кожа се остригва ниско и се обръща с козината

опитал

лото имаше 
ната решиха да се направи ново 
училище. Коста Тодоров имаше 
градина насред село 
я вземат за училище, започна да 
строи къща. Не успя-взеха му гра
дината. Училището трябваше да 
бъде от тухли. Главни майстори 
за тухлите бяха Мирча Габровски 
и Нацко Гогин - правеха ги на Го- 
лема ливада. Други хора докараха 
камъни от Скървеница, трети - 
керемиди от Поганово, греди от 
гората на дядо Милан докарахме

ковен
книгата на много деца, от които 
десетина са уважавани специалисти 

Югославия и България.

ра*

1111навред в 
Ще споменем някои от тях: лека
рите Димитър Златков и Георги 
Димов, инженерите Михаил Ива
нов и Драган Златков, икономисти
те Александър Аначков и Младен 
Димов, Цветанка Колева, Станко 
Милев, Ирина Петрович и др.

и за да не му

Текст: Радослава Митова 
Снимки: Евгени Димитров

Петър Колев 
(Обработил и обогатил с данни:

Цветко Иванов)
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Започнаха Работническите спортни игри в БосилеградНа европейското първенство по водна топка в Кран
Строителите
изтеглиха
въжето

ще бъде организирано само за жени.
Вече завърши състезанието но тег

лене на въже, а първо място спечели 
отборът на строителното предлрия- 

”Изградня”. Според регламента,Златен
медал
отбора
наСНГ

тис
течи дни ще се проведат състезанията 
по шахмат, малък футбол и волейбол. 

Представителят на ССС в Босилсг- 
чиаха традиционните Работнически спор- рад Иван асц(юв заяви, че най-уснс- 
тни игри, които всяка година организира штте отСюри и състезатели ще уча- 
тукашното Представителство на Съюза стват на окръжните РСИ, които ще се 
на самостоятелните синдикати на Сърбия.

Работниците ще се състезават в след-

[-1 а 16 този месец в Босилеград запо-

проведат в нашия град през есента. 
Асенов оповести, че най-добрите 

нигс дисциплини: теглене на въже, малък от(- и и състезатели на общинското 
футбол, волейбол, шахмат, спортен рибо
лов, тенис на маса, бягане на 100 и 200 
метра, тласкане на гюле, скок на дължи- 

както и по пикадо, което състезание

състезание във всички дисциплини ще 
бъдат наградени с купи и медали.

П.Л.Р.
на,

международният майстор 
Миодраг Р. Савич.

* В последния кръг от 
тазгодишното окръжно 
първенство за пионери двата 
отбора от Димитровградска 
община не играха мачовете си. В 
СЦ"Парк" не се появиха 
пионерите от белопаланското 
"Йединство", които трябваше да 
се противопоставят на 
връстниците си от "Балкански", 
докато пионерите от "Желюша" 
не заминаха за Пирот, където 
трябваше да играят със 
съответния отбор на тамошния 
"Раднички". Следователно 
лигата завърши така както и 
започна - хаотично. 
Компетентните футболни 
органи все още мълчат!

Накратко*Във финалния мач "плавите" се наложиха над националния тим на Хърватия с 
9:8 ‘Недоволните хърватски фенове предизвикаха голям инцидент край басейна

* Младият димитровградски 
ветроходец Марио Ставров ще 
участва на европейското 
първенство по ветроходство в 
класа "Оптимист" като член на 
българския представителен 
отбор. Първенството ще се 
проведе в Хвар (Хърватия).

* Членът на ШК "Цариброд" и 
майстор на ФИДА Драган Илич 
от 5 до 15 юни участва в 
най-стария у нас международен 
опен турнир "Нови Бечей" и 
след 9 изиграни партии раздели 
6-13 място, което за него- 
представлява голям успех. В 
турнира участваха 66 
шахматисти, от които 50 имаха 
рейтинг точки. Първо място в 
турнира спечели

Предизвикани от хулиганската постъпка 
хърватските фенове, сръбските фанове

Представителният отбор на Сърбия и Че
рна гора по водна топка е европейски ша- на 
мпион! Във финалния мач на европейското атакуваха посолството на Хърватия в Бел- 
първенство в Кран (Словения) той се на
ложи над националния тим на Хърватия с 9:8, скъсаха. Официалните представители 
въпреки че хърватските национали два пъти СЧГ осъдиха това хулиганство и оцениха, че 
имаха значителна преднина в резултата - 3:1 инцидентите все пак няма да станат повод за

влошаването на междудържавните отноше- 
”Плавите” обаче нямаха възможност да ния, които видимо се подобриха след двуст- 

се изкачат на шампионския пиедестал и да ранното (временно) отменяне на визите.
Европейските шампиони от Кран бяха по-

град, като свалиха хърватското знаме и го
на

и 7:4.

получат златните си отличия, понеже недо
волните хърватски фенове предизвикаха срещнати възторжено при завръщането им в 
голям инцидент край басейна, разрушавайки Белград. Няколко хиляди белградчани, пре- 
трибуните и нападайки полицията. Това бе- димно млади хора, поздравиха с продължи
те причината да не се състои тържествената телни овации играчите и треньорите на на-
церемония по закриването на първенството, циоиалния тим и им пожелаха още много

шампионски титли. Д.С.

, С У г \ Сл~ Г1 Г ) Гл Г I С) п\ */ II I'\/ @ Отвесно: 1. Островна африканска страна. 2. Най-
^}г ; ^ гл ~ простото микроскопично едноклетъчно живот-

п й г 1 ЪСТав.ИЛ. Драган етр в но з тСЧение в съвременната музика. 4. Емил
Водоравно-. 1. Футболен отбор от Дупница. 5. Летци. Никодоп 5 Шего[ШТО подраженне на известно 
10. Столицата на Йордания. И. Името на американ- л произведение. 6. Название на човек,
ската актриса Андерсън. 12.12 и 16 буква от азбуката. жи^тн*‘н 'у. Сръбско женско име. 8. Оливер 
14 Американски актьор - Джони. 15. Мярка за (гал1,опно). 9‘ 19 и‘ у б ,„а п азбуката. Ц. Тър- 
течности в САЩ и Англия (мн.ч .). 16. Името на .,.есп)си п л на 12. Място, п косто
политика Шандор. 17. Първите две букви в азбуката. човек не д1‘оже се а. 13. Годядю зедшо
1о. Символ на монарх. 19. Отпуснат, недодялан. 20. 1г 1л г- г л/■ гт, у, ~~ ,, г , 3 I ~~ /Г възвишение. 15. Град в Източна Сърбия. 16. Ьодлив
Град в Белгия. 22. Радмила (гальовно). 23. Столицата пдепел 19 ц. ко‘вен закон. 21. Някогашният сло- 
на естония. 24. Две еднакви гласни. 2о. Димитър ^ т-,, у-, ^ А ^ 1 венски състезател по ски скокове — Богдан. 23.
,Или“( 72о7-кПрОИЗВОА,Т,а ШИ ТЬ1,гооеч на ”ино Нервно движение на някои мускули. 25. Сут- (мн.ч.). 28. Вид ястие. 31. Името на световния рекор- '„га и но взпарение при хубаво време. 29. 
дьор по хвърляне на копие Железни. 33. Отпор, \ и 15 6 кпа ^ азбуката. 30. Легендарен френски 
канал от огнище през които излиза димът. 34. Град в 1{од > „ _ Бсрнар 32. Нсмски фидоСф4-1 фрид. 
Македония. 36. Иван Димитров. 38. Нинослава (га- 35 река „ 'пакистап. 37. Палуба, куверта 40,
льовно). 39. Които съдържа ирония. 41. Дтштър ‘Ишш р11Лски.
Талев. 42. Градче в близост до Крагуевац. 43. Малка 
котва. 44. Хълм, рид.

Подправките - _
храна и лекарство шт*»’- ^Индийско

Индийското орехче става изве- известни досега, 
стно в Европа през XI в. Първите 
данни за него като подправка се 
срещат около този период в съчи
ненията на естественичката Хол-

Освен орехчетата и етеричното 
масло се използват и обвивните ма
нтии на орехчетата, известни в тър
говията като мускатов цвят или 
манис. Той има по-нежен мирис и 

дегард. През XVI в. португалците вкус от орехчетата. Съдържа 8 до 
завладяват Мнлукските острови, Ю% етерично масло, 30% нишесте,

20% липиди, 3% минерални вещес
тва и др. Тъй като индийското орех
че и мацисът се предлагат на пазара 
във вид на прах, те често са смесени 
с разни видове нишесте. Целите 

дени от холандците, които уни- орехчета се фалшифицирате други,
напр. с бомбайското индийско оре
хче (чийто плод е без мирис) и със 
сребристия индийски орех.

Орехчетата, мацисъст и етери-

където растението е широко раз
пространено, и веднага слагат мо
нопол върху износа му. Един век
по-късно тези острови са завла-

5 щожават всички дървета на ин
дийското орехче, освен диворас
тящите на островите Банда и Ам- 
боан, които поставят под строго 
наблюдение. За откъсването са
мо на 1 плод се предвиждало отси
чане на ръката на провинилия се. 
Въпрки това чрез тайно изнасяне 
на разсад французите успяват да

чното масло, приети вътрешно, 
предизвикват обилно отделяне на 
стомашен сок. Те имат антисеп
тично и стимулиращо защитните 
сили на организма действие. Ин- 
дийското орехче намира широко 
приложение в готварството, заорганизират плантации на 

Мавриций през 1770 година.
Дървото на индийското орехче е 

вечнозелено, достига височина до 
15 м и се отнася към сем. Мири- 
стикови. Плодът е подобен на мал- сове, зеленчукови ястия (спанак 
ки островърхи кайсии, които в зря- карфиол). Комбинира се с черен 
ло състояние се разпукват и се 
разкрива твърд месест орех (инди
йско орехче). След отстраняването 
на обвивката изсушените на слънце предпочита за ароматизиране н» 
орехчета в повечето случаи се кис- козунаци, сладкиши, дребни слад- 

разтвор от варно мляко, за да ки и др. Индийското орехче и ма* 
запазят без промяна химическия си цисът се използват в малки дози -
понятен“ ™1П“ЪЛт Те ИМаТ на върха на ножа за ястие от 4 приятен мирис и парлив вкус. г у, .„„ияги
Съдържат 5 до 15% етерично мас- поРИИИ. Поставятсе почти винаги 
ло (в състава му влиза 4% мири- малко преди ястието да бъде го* 
стицин), 30% нишесте, 30%
масло, протеини, сапонини, липаза Като лечебно средство днес вече
и др. Миристицинът (съдържа се и орехчетата нямат практическо при-
в магданоза) има психотропни и ха- ложение. Те не бива да се дават на 
люциногенни свойства. Смята се, че малки деца и бременни жени (або- 
едно орехче е в състояние да отрови рт) поради съдържащия се в тях 
възрастен, а маслото му е най-ток- миристицин. 
сичното между етеричните масла

щото улеснява храносмилането 
То се поставя във фрикасета, пас 
ти, супи, ястия от мляно месо, со

пипер, дафинов лист, лук, магда
ноз, корени за супа. Мацисът се

нат в

тлъсто тово.

Лак. 29. Тирол. 31. Соло. 32. Алан. 34 Сокол. 36. НДК.Решение па кръстословицата 158 - Водоравно:
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Продължава футболната лига "Димитровград
---- ----------- '_____ "± - 0 Б Я В А

Продава се къща на ул. 
"Кирил и Методий" 15, 

Строшена чешма, 
Димитровград.

. Жилищна площ - 250 м, 
двор - 400 м .

За допълнителни 
информации звънете

В момента най-интересното спортно събитие в Димитровград без на тел. 010/363-966,
съмнение е лигата по малък футбол за деца "Димитровград 2003”. Димитровград4'"или
По-голяма част от мачовете вече са изиграни, а фаворитите вече се Д3385Р930,РЛюбчо
виждат. В продължението на турнира се очакват още много интере- Грънчаров’ Скопие
сни двубои.

Ешо и резултатите ош изминалата седмица:
"Легендици” - СТР Търца” 6 :1; Арсенал” 2 : 0; "Сложни Соеша
атя - Някои нови хлапета” 2 : 9; "Митко 88”-”Антонио” 5:1- А"Г ■

"Бели ангели"-”Свобода” 6 : 0; "Спортен тотализатор плюс” - "Те- легмдекатагимназ^от 
п8 ,/2п; ’БаерН ЧарИблР°Д” - бР-я" -5 = 1; "Бисер” - випуск 1987 1988 година

ХЬ 6:0; Легендици - Антонио” 7 ; 0, "Митко 88” - "Йокшина организират среща по 
махала 1:0; Арсенал"-"Белиангели”2:11;СТР”Гърца"-"Х13”4: повод 15 години от 
9; Сини акули - ' Ние не сме ангели” 5 : 0; "Легендици” - "Стари зрелостния си изпит, 
град” 5 :0; "Бисери” - "Вожд” 4:1. Срещата ще се състои на

27 юни (петък) в хотела в 
Босилеград от 20 часа.

За подробни информаци 
заинтересованите могат да 
се обадят на Ясмина 
Господинова на тел: 
017-78-534 и 78-347; на 
Руска Божилова на тел: 
017-77-060, или на Наташа 
Стойкович на тел: 
017-77-009.

Т0ПЕРАНЦШАI
Фаворитите се 

открояват
ништа не кошта, а пуно вреди

■
МИНИСТАРСТВО ЗА /ЪУДСКА И МАН>ИНСКА ПРАВА

!Ме Ин мемориам

Асен Александров
(1923 - 2003)

а.
4

Тези дни почина Асен Александров, един от 
най-добрите миньори от Звонския край. Роден 
е през 1923 г. в село Берин извор, където 
завършва четирикласно основно училище.
Като младеж започва да работи в мина ”Ерма” 
в Ракита и завършва миньорски курс. След 
закриването на тази мина се премества в мина ”Ресавица” край 
Деспотовац, в която работи дълги години. Известно време работи 
и в мина ”Лубница” край Зайчар. ^

Асен Александров беше изключително трудолюбив човек и 
твърде способен и отговорен миньор, заради което бе удостоен с 
Орден на труда със сребърен венец.

Тежката работа и лошите условия в мините обаче съсипват 
здравето му, накрая той заболява от силикоза и излиза в пенсия 
като трудов инвалид с 30 години стаж.

Скромен, работлив (като пенсионер отглежда няколко овце, 
крава или свиня) и дисциплиниран в спазването на лекарските 
съвети, Асен Александров успява да изкара чак 34 пенсионерски 
години!

1_

Футбол- 33-ти кръг от първенството на НФЗ

Игра без мотив
Вечна памет!"Буковик" (Ражан) "Балкански" 3 :1 (1:1)

Ражан, 15.06.2003 г.Игрището на ”Буковик”, зрители 50 ;съдия Де- 
нис Ферчек от Алексинац - 7. Голмайстори: Петрович в 17 и Дурмич в 
55 и 87 минута за "Буковик”, а Иванов в 15 за "Балкански”. Без 
картони.

Й. Миланов

В петия кръг на
”БалканскиН. Георгиев 6. М. Георгиев 6, Стоянов 6 (Д. Пейчев СвеТОВНЗТа ЛИГЗ ПО 

6),В. Пейчев 6 (Христич 6), П. Георгиев 6, Станков 6, Глигориевич 6, ВОЛвЙбол 
Гюров 6, Ценков 6, Рангелов 6 и Ивалов 6.

"Балкански” игра "безкръвно” в Ражан, понеже загуби всички 
шансове да се класира в Сръбска дивизия. Домакините също бяха 
слаби, така че малобройните зрители просто нямаше какво да видят.

В последния кръг "Балкански” е домакин на "Младост” от Орляне.

Почина най-старият бранковчанин
На 14 юни тази година престана да бие сърцето на най-стария мъж 

от село Бранковци - 92 годишния

Решаващи 

двубои във 

Варна

ТОДОР МИЛЕВ 
от Ступичка махала

В историята на родното си село Милев ще остане запомнен с 
безкрайното си трудолюбие и честност. Нито една благородна 
трудова акция в селото не е осъществена без неговото дейно участие.

С обич и благодарност за безкрайната му човечност се прекланям 
пред вечната му памет!

Желюшани играха само с девет футболисти
Националните отбори на Бъл

гария и Сърбия и Черна гора по 
волейбол ще изиграят през нас
тъпващия уикенд два мача във 
Варна в петия кръг на Световна
та лига.

Става дума за решаващи дву
бои, понеже те ще излъчат пър-

"Обилни“
"Желюша" 9 : 3 (5:0) Стоян Ефтимов

Трупале, 15 юни 2003. Игрището на "Раднички”, зрители 50, съдия 
Милош Попович от Ново село 7.

Голмайстори: Милан Йованович в 3,9,17, 55, 62,77 и 79 минута от венеца на групата, които ще се 
дуела, Митич в 37 и Станкович в25 за"Обилич", а Марко Минчич в53, класира за финалния турнир на 
75 и 83 минута от дуела за "Желюша”. Жълт картон: Тозев от "Жел- Световната лига (от Ь до 13 юли в 
юша” Мадрид).

След четирите победи над на
ционалния тим на Куба предста
вителният отбор на СЧГ оглави 

НФЗ временното класиране в група 
”Ц” с 14 точки. Тъй като балан
сът на българския национален 
тим от двата мача с Холандия, иг
рани на българска почва, беше

край Ниш. мат втор0 място п таблицата с 13

Тъжен помен
На 21 юни се навършва ПОЛОВИН ГОДИ

НА от смъртта на
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - КОЦЕ 
(06.10.1941 - 06.01.2003) 
от Долна Любата

Шестмесечният помен ще се състои на 
21.06.2003 година (събота) на долнолюбатските 
гробища.

Каним да просъстват всички роднини и прия-

"Желюша": Миланов 6, Тодоров 6, Стеванов 6, Тозев 6.5,Нацков 
6,Д. Георгиев 6, Момчилов 5.5, Величков 5.5 и Минчич 8.

Играч на срещата: Милан Йованович -10.
На последното си гостуване в тъзгодишното първенство 

отборът на "Желюша” отпътува само с девет футболисти, от които 
повечето млади. Независимо от това те не се предадоха лесно, а във 
втората част бяха равноправен противник и дори можеха да намалят

на
тели.
Ош семейството.

Ч

На 27 юни 2003 г. се навършва ЕДНА ГО
ДИНА от смъртта на нашата непрежалима съп
руга, майка, свекърва, тъща и баба 
ЛЕЙКА ВЕЛИНОВА

Никога няма да забравим твоите добрини и 
безкрайната любов, която ни даряваше. С много 
обич и тъга се прекланяме пред вечната ти 
памет!
Твоите най-мили: съПруг Любен, син Милчо, 
дъщеря Латинка, зет Бора, снахи Миряна, 
внуци и внучки

Д.С. точки.

състезания в Пчинска футболнаПриключиха тазгодишните 
дивизия

Младост зае третото мястоп
*В 22 изиграни мача босилеградчани спечелиха 37 точки.

В последния кръг на първенството на Пчинска Понеже н за двата отбора резултатът от мача 
футболна дивизия босилеградският отбор "Младо- нямаше особено значение, публиката имаше въз- 
К"като гост на "Внхор” в Жбевац с 2:5. можност да види ефектни изпълнения, много го
ст отстъпи първенството босилег- лови положения предявете врати и чак 7 попадения.

И двата гола за "Младост” в този мач отбеляза 
капитанът Блажа Воинович, а за гостите - Ивица 
Аритонович и Драган Стоши.ч» по които отбелязаха 

на едно попадение беше

Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата мила и 
непрежалима майка, тъща и баба
СТОЙНА ИВАНОВА 
(1928-2002) , 
от Долно Тлъмйно

Понеже преди края
бяха осигурили третата позиция, тре

па
радчани си
ньорът Георги Георгиев използва този мач да про- 

на младите таланти, та-
Каним роднини, съседи и приятели на пани

хидата, която ще бъде отслужена на 21 юни 
(събота) от 11 часа на долнотлъминските гро
бища.

р ~~...«... - ~нГ ——
аг'на'пшотона двубоя на терена бяха следните При гостуването си на "Внхор" "Младост” игра в 

млади футболисти, които през следващия следния състав: Д. Николов, С Стоянов, Н. Йоич, Д. 
сезон ще конкурират за места в титулярния състав: Йованович, Й. Григоров, Д Насев, С. Димитров, В. 
Драган Мицов Денис Йованович, Владица Вла- Владимиров, Б. Воинович-, Б. 1ипев и Д. Мицов. 
димиров и дебютантът Борис Чипев. П.Л. Р.

Винаги ще помним твоите добрини и майчин-, 
ската любов, която ни даряваше.

Почивай в мир!
Ош децата й Милият» и Драган и техните 
семейства

няколко
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Манчин рабушМанчин ороскоп I1 1»Остдвка ^ 6» , !’’
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? по нскиквс„„ дзарска мс разводи
Йсдно време имаше вражалице. Кига некога на- ,здс ю 11усТиняци, долища, 

тисие муката, йл болве гп налегла, ял га сполечела па]!ИТЯЯцИ и гьрняци, ит/ука- 
нскикнп беля, бега при вражалицу, ега му даде о г- и |л1рляии> и, долища и по- 
говор на топа що га мучи. После вражукаиьетб »0 'ща> и ми орати: Мане, 
ранише със закон. Елем, яви се Ванга, навърну народ >. я Сео казала - умре ли 
кико овце на солило, кажу на миодзина погаджала жалицата и плетачната (у 
кво им йе, има ли лек или асма за нвиньу'1 у более... Па и'ьойиьо „реме цело Бурелско 
после се явите некикви биойенергьетичаре. Ма,но доодило при йедну добру плетачку 
около болиотога с рукне, демек односо болку гу. Не ^ „ Вердзар. Еве нийе и
знам дали истина лече, ама знам дека дебело най тровимо> а /отрови се и Вердзар! 
лачуго мааиьето... "Ама, баба Драго, селото се източи къмто гра-

Еве V дзаднье преме не могу да си пушим /слепи юр цата> оти народ посака да жипеейе по-добре, а
от некикви ороскоплийе и ороскоплийкьс. Важно ие се -п,рТи по ридищата и да пъпли на чу-

/п да зиайеш у кой дън и у кой месец си се родил и опи че йете" _ рско йсдва. Она ме погледа с жълто-
п/%' I ■п ти кажу под кой знак си сс пъркпул и кво че 1И сс 1сЦенете си очи искоса и рече: Я не съм влас, та
(Ь I ■ Ж-&, случи ден-ьска, у ту* неделю, Месец, а може и ПСЛУ да ми Се подлизуйеш. Тея лъже остаите за улуци,

ив „„ г> * годииу, ако дадеш добре наре. Ужкьим гледаю у можв и да ви иоверую. Нашата села се затрише,
дзпездете и озтам чету кво ги пише. А мене деда ми оти тарсташс Бога, а после мануше да верую и на 
запомнил съм, млого пути ми йе казал: Дете, гледай божити човеци, кои що смо видовити, вражалице, 
СИ пред иогьете, немой да зяпаш у дзевздете, оти лъс- ,вездочатци„.Затристе йедън убав свет с вампир- 
„о че ти пукле тикватаГ гиг| йе, таласъмйе, теици, русалкье, виле и самодиве,

ЙГШМ/ $1.11/ Опати се йоше дека тия видовитите, или ясновид- я гп населисте с некиква пърпкала що нущаю 
ците, първо съную сън, яви им се поканва светиня и му см та црвва да си повърнеш. Ама я не съм 

я<уЧ^ '2-.? ' каже /(ека че види млого по-напред кво че стане и кво шла аарад това, дошла сам да те поразведем по 
че буде, па нека орати на народ, оти това е божия дашата места ида ти кажем да почнеш да праииш 
благословия. Я по сз.м сигуран дека Бог че си тура скопи ем на народ да поотвориш очи, ем ти
пърсти у теквая г...а, ама спомене ли се Господ некико нсКОЮ Парицу да си изкараш. Я че ти се являм
стануйемо по-кроткьи и некико ио-веруйемо... основно, а ти гледай куде че обявиш това що чети

Я кига легнем, спим ко заклан, гледам кости да кажем...” 
одморим, оти почеше да ме издаваю и рукье и ногье, ^ толкова _ изгуби се баба Драга. Са не знам да 
па не сънуйем нищо и никой не ми дооди на сън. в уйем ли или да Не веруйем, я не сънуйем, а 
Затова се и шашардиса кига онядан се пробуди съв « сън 6еше? ама нейе баш сън. Кво да прайим 
пливнул у воду. Цел у ноч баба Драга вражалица Бер- _ ^ 1|екам, Манна

}I- Йован Прокоплевич V

сТГ&^тдзар) - 
двете се из-4
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Превальена невеста
Шеговита народна песен

донесе го дома.Превальена невеста 
вальен зелник омесила. - Аонесете вилата 
Аодека го усука да превърнеме зелнико!
девет сукальки строши; Аонесова вилата, 
додека го размеси превърнал зелнико.
вреча брашно изаби; Що да видат у него:
додека го наложи на деда си капата,

на бабата яшмако 
на детето гачите.

Нацюнски 
историики
Цйвилни 
дрехи за 

Ш милиционер

|ДмЩен___ ршкаца масло измаза; 
додека го испече 
девет вурньи променъи. 
Испече се зелнико -

© ВезниОвен
Записал: Александър Младенов предстоящата седмица предстЗ- 

гие на зодия Овен ще се радват на
През I 
вителтие 
множество к 
-азят положите

юди
онт

вителите 
------тел-

И през тази седмица предста 
на зодия Везни са много обл< 
ствани от останалите зна 
леха, който имате > 
обаятелността си, с_ 
личен такъв. Ваша отд. 
неочаквано ще се осъществи.

ще се от- 
о на професионални- 

първите няколко 
период не 

ати от действията си
, че нещата не се

акти, които а годе! 
Освен 

сред хората заради 
юга ще постигнете и 

нашна мечта

?лн 
. П

У с-ши
ра
те

ци.
ор;рез

ния
им търсения 

дни от разглежда 
вайте резулт 
можно е да ви се стру 
развиват въобще.

очак- 
. Въз-

ще
:авЕдин димитровградски милицио

нер решил да си ушие цивилни дре
хи. Отишъл при шивач и м'у казал 
да му ушие дрехи по най-новата мо-

- Сега са модерни дрехи с два 
чифта панталони - казал му майс
торът.

Договорили се и терзията му 
взел ”мерката”.

След известно време шивачът 
срещнал милиционера, облечен в 
новите дрехи, целият зачервен и в 
пот. Попитал го как се чувства в 
новите дрехи, а милиционерът от
говорил:

- Беше много добре додека беше 
студено, но съга ка опече слънцето, 
свари се у двойете панталоне!

Цветко Иванов

деи
ува

I

*й ' ** 
' - ■ . ] .

Ало, ало! Австралия тука!
Много, много съм обезпокоен!
СОС - СОС - СОС! Матрапазина...
Ао Националния съвет - експрес: 
Искам и за овцете права 
В тази близка ни и братска страна.

:и-са•; Утвържд 
важните 
зодия Телец пре 

есионално от

успех 
ставител 
едмица.
5 следЕ 

собен 
придружен 

с парични постъпления, които ще са ес
тествен резултат от добрата ви работа 
напоследък.

аване и неочаквани 
насоки за преде 

з тази с
ИдеЕтте, 
на зодия 
на започва 
измерения.
пътувате на дълги разстояния през 
зи седмица, защото няма да е съв 
безопасно. Ще се радвате на големи 
професионални успехи и печалби

които имат представителите 
Скорпион във връзка с чужби- 

т да придобиват по-реални 
Все пак избягвайте

ите на 
В про-• -*1

Ф ващите 
10 сл

ношение 
са решаващ 
Успехът ви I

Да
та-ед

ен
и одни за вас 

четвъртък. ще е сем

- Ало! О, йес! Тука Пирот... 
Киц-виц-ми-Царирог 
Чистачков и.д. (Копоя) лично! 
Нашият национален съвет 
Тутакси ще реши твоя проблем•
Овцете да си докараш дома 
и от тамо повече да не блееш - 
тука да ш издоиш и острижеш! 
А за тая работа полезна 
Ето ти я празната поята 
В Радейна!

ЕД-Ш51Близнаци :
Ш

Възможностите на представителите на 
зодия Близнаци за емигриране или про
фесионални контакти с чужбина през 
тази седмица са много по-големи от 
обикновено. Ако сте решили да пъ_ 
вате, сега е най-подходящия момент да 
го направите, защото ще имате успех и 
ще се забавляватЕ

Професионалният успех на представи
телите на зодия Стрелец през тази сед
мица ще се нуждае от по-сериозното им 
отношение, защото заради семейните 
си недоразумения не отделяха необхо
димото му време. Предстои 
коен период. Отведете люб 
морето.

ту*
по-
>ай

ВИ П0-С1
имия кр

Вицове
Козирог

Притеснена дама влиза в участ-

- Помогнете ми, господа. Преди 
месец купйх пиле за вечеря, но ня
махме подправки, та мъжът ми 
излезе за черен пипер и още не се е 
върнал. Какво да правя?

- Ами опържете си картофи към 
пилето! - съветва я един от поли
цаите.* * *

Пред полицията едно момченце

ъкп:
През тази седмица представителите на 
зодия Рак могат да разчитат на добри 
финансови сделки и печалби. Някои от 
дейностите, които ще ви до1 
рични постъпления, ще са не с 
стни и открити. Не давайт 
намеренията си, защото идеите ви може 
да не се осъществят.

Представителите на зодия Кози 
през тази седмица насочват внима 
ето си към по-интимни теми. Усещате, 
че край професионалните си амбиции 

изоставили личния си живот и сте 
забравили, че имате нужда от любов.

рог
ни-Югославянски национален 

комитет и съвет - Царирог 
(код Пирота)

несат па- 
ъвсем че- 

е гласност на сте

'Ш
За предст
стоящата седмица ще

окоение след нервния предходен пе
риод. Любовта ще е тази, която ще ви 
носи много силни емоции. Срещнали

другия пол, който ви е 
, но колебанието може

авителите на зодия Лъв г 
носи изве

страсти, които вълнуваха 
лите на зодия Водолеи, 

за последно ще ги за- 
ъзможно е да вземе- 

трайно обвързва- 
адеещ мислите ви. Сво- 
ви натура ще страда от 

ъщност след това ще се чув- 
го по-добре.

Любовните 
преде 
презт 
нимават и 
те важно 
не^ с чове 
бодолюбъ 
това, но вс 
ствате мно

преД-
естно, тавите 

ази седмица 
зцяло. В 
решение за 
ка, вл 

и вата

плаче.
- Защо плачеш? - пита го поли- усп

Лг: цай. сте
- Мама си има любовник!
- Това не е чак толкова страшно!

- успокоява го полицаят. - И моята 
майка си имаше любовник.

- А моята майка си имаше двама!
- намесва се втори полицай.

- А моята майка си имаше трима 
^ любовници! - обажда се трети.
- - - А моята... - намесват се и други

полицаи.
- Знаех си аз, че командвам банда 

копелета! - възкликва шефът на 
полицейското управление.

предст 
впечат 
да ви накарс 
Това би било

авител на
А лилI СИ]

ара
лно,
. да се откажете от него. 
грешка.
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Неприятностите, които преследват пре
дставителите на зодия Дева от извест
но време през тази седмица ще се ута
ложат. Очакват ви приятни емоции, ако 
сте решили да се посветите изцяло на 
работата си, защото постоянството ви 
ще бъде възнаградено. Нап 
дома ще е временно

I гг
ите на зоПроблемите на пред 

дия Риби, свързани с 
_чват да отминават, 

сте много ангаж 
нални, и с

телите на 
лейството, за

,стави
със семейство! и.«»“ 

През тази седми 
ца ще сте много ангажирани и с про 
фесионални, и с домашни задължения 
но този път ще са с пложителна насока 
Ще сте удовлетворени от добре сВЪР' 
шената работа, а шефовете ще обърнат

Д:
Щ > ди

по13.~

|режението у 
и ще отшуми бързо.

а ре 
ниеНовица Младенов внима на успехите ви.
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