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От Европейската среша в Солун
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Страните от Западните Балкани ще станат чле- процеси на евроатлантическите интеграции.
нки ма ЕС след като изпълнят така наречените
Президентът на СЧГ Светозар Марович каза, че
Копенхагски критерии, а всяка от тези пет дър след срещата в Солун може да се каже, че дър
жави ще се приобщи към съюза отделно - поръча жавната общност е по-близо до Европа.
ха лидерите на петнадесетте европейски страни па
- На срещата в Порто Карас СЧГ показа, че
срещата в Солун. Тези критерии подразбират ста- участието й, както и нейната важност за стабил
бил ни демократически институ
ността на целия регион, представ
ции, правова държава, уважаване В Солунската декларация,
ляват онази опорна точка, която
на човешките и малцинствени пра- която съвместно подготвиха
може да ускори, насърчи и засили
ва, пазарна икономика и изпълня старите и нови членки на ЕС,
процеса па европеизация иа на
страните - кандидатки и тези от
ване па всички задължения, конто Западните Балкани, се изтъква шия Рсгиоп ' оцени Марович.
произлизат от членството.
Премиерът на Сърбия Зоран
определението за уважаване на
За СЧГ особено важни са коик- европейските демократически Живкович каза, че СЧГ може да
ротните резултати от срещата в Со- стандарти, владичество на
влезе в ЕС през 2007 година. Той
смята, че бюджетът, предназна
лун, преди всичко от договора през законите, спазване на
човешките и малцинствени
чен за Западните Балкани, пс е
втората половина на юли да запо права, солидарност и пазарна
достатъчен. С неговата оценка се
чне подготвяне то на студията за из- икономика, за уважаване на
съгласи и премиерът па Черна го
пълпясмост. Твърде важен е и фак- международното право,
ра Мило Джукановнч като доба
тъг. че интеграцията на СЧГ в Ев- неизменяемост на границите,
ропа няма да зависи от съдбата на МИР”° решаване на
ви, че ”ЕС може да помогне по
,,
конфликтите и неопходимост
Косово и чс евентуалната раздяла от регионално сътрудничество, вече”, понеже икономическата
реконструкция е най-важна.
на Сърбия и Черна гора след три а осъжда се било какво
години няма да спре започналите насилие, екстремизъм и

Не съм имал
директни контакти с
Душан Спасоевич ■ Шиптар
Ф'

Вицепремиерът на Сърбия
Чедомир Йованович заяви,
че в централния затвор в
Белград е посещавал
бившия президент на СР
1
Югославия Слободан
|
Милошевич и че неговите
3
контакти с лидера на
Земунския клан Душан
Спасоевич - Шиптар са
били осъществявани чрез
посредник.
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Премиерът Живкович призовава към
национален консенсус______

Правителството отхвъпля
* Националният консенсус ни е необходим, за да се включим
в ЕС през 2007 г. * Правителството действа солидно и
нямаме намерение да съкращаваме мандата му * Хага ни
натиска за още 18 обвинени *Ще бъдат екстрадирани всички
обвинени, макар че по-голямата част от тях ще бъдат съдени
у нас ‘Окончателен отговор на САЩ след 1 юли, при
всичкото уважение на това какво те представляват в света

(На стр. 3)

тероризъм.

В Народната скупщина на Сърбия

През октомври
Министърът па икономическите
отношения с чужбина в правителст
вото на Сърбия Горан Питич заяви,
чс съществуват индикации, че след
ващата донаторска конференция за
Сърбия и Черна гора ще се проведе
през октомври тази година.
Министър Питич каза, чс все още
няма официално потвърждение за то
ва. но според неофициална информация от Свстовпата банка "можем полека да се подготвяме за октомври".

Балкански еквилибристи

Търсим
й Закон за съдене на
връстници н* военнопрестъпници
на "Братство
На 15 юни 2004 година ве
стник "Братство” ще чества
45-ия си рожден ден. По този
повод редакцията търсили
връстници ма нашия, а и на
вашия седмичник. Всички,
крито са родени ма 15.6.1959
година, трябва да сс обадят,
като пи изпратят и кратка
автобиография. Освен това
те ще трябва да отговорят и
на въпросите четат ли и от
кога вестник "Братство”, \ |
какво най-много им харесва •
в негр, а каквр - не.
Издателствстр е решило Щ
да награди с безплатен еднегодишен абонаментна "Бра
тство" всички връстници на \
вестника, които ни се обадят ;
най-късно до края на май ;
2004 година*
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Редакцията

-Със Закопа за организиране
то и компетенциите на държав
ните органи за съдене ма воеи1юг1рсстъ1шицнтс, който Прави
телството предложи па Парла
мента, Сърбия показа, чс държа
вата е готова сама да преследва и
наказва.воешщте престъпления,
т.с. да признае, чс някои паши
граждани са вършили такива каза министърът на правосъдисто Владан Батич пред депутатите иа Парламента иа Сърбия.
Той добави, чс сега имаме състоятелна правосъдна система,
която може да се справи с лошото през миналото.
- Пред закона ще бъдат изиравеии всички злодеи, нсзависимо от това коя са нация, кога и
къде са сторили злодеянието в
бивша СФРЮ - каза Батич като
припомни, чс сътрудничеството
с Хага е ”нужпо зло”, което ни
принуждава да изберем между

Министър Владан Батич заяви,
че главният прокурор на
Хагския трибунал Карла дел
Понте е оповестила, че
благодарение на бъдещия
закон този съд ще отстъпи на
домашните съдилища
определен брой съдебни дела.

сътрудничеството е Трибунала и
нова изолация, между съдбата на
малко хора, които са извршили
Злодеяния, и бъдещето на всички
останали граждани на Сърбия,
- Съдебните процеси против
военнопрестъпници в нашата ст
рана се приемат и ог ОССЕ, и от
Съвета на Европа, и от Хагския
трибунал, а аз съм уверен, чс ще
го приемат и гражданите на
Сърбия. Ние трябва да се върнем
към европейските цивилизовани
народи $ изтъкна министър Батич.
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Бранко Цървенковски

Съветът на Европа
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Ратифицира Политиката ни спрямо
да бъде спряна
Мандатите на България е позитивна Може
военната помощ за
САЩ ■ България
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Делегацията на Сърбия и Чер
на гора за първи път присъства
на среща на Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа в
качеството си па пълноправен
член.
В началото па сесията в поне
делник Парламентът па Европа
ратифицира мандатите па седем
те постоянни посланици и техни
те заместници от държавния
съюз Сърбия и Черна гора в рам
ките на най-старата европейска
институция за интеграция.
Шеф на седемчленната деле
гация па Сърбия и Черна- гора в
Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа е председате
лят на парламента на СЧГ Дра
голюб Мичуцовмч.

Изпълнителната пласт и Македония не се меси и делата па с-ьдебпата пласт, заявил македонският министър-председател Бранко
Цървенковски, цитиран от БНР. Той пристигна в София па зассдапнето па българо-максдонския бизнес форум, което започна
вчера.
Цървенковски заявил това но повод случаите, свързани с мал
третирането на българските граждани Ана Паскова и Антон Спасов.
Според него обжалването на получените присъди може да стане
само и единствено но съдебен път. По повод инцидентите с Паскова
и Спасов македонският премиер Бранко Цървенковски добавил, че
няма никакви дилеми в
| развитието на двустран
ните отношения между
| София и Скопие. Той
посочил, че съжалява за
това, което се е случило, по истината е, че нолитиката па Македония
спрямо България е пози•пиша и приятелска.
Максдонският мремиер беше приет от българския държавен глава
Георги Първанов и от
председателя па Народхпото събрание Огнян
Гсрджикои.

Щайнер приключва мисията си в Пращана

Сбогом, Косово

България
Възможно е допълнителната
военна помощ за България н раз
мер па близо 20 милиона долара
да бъде спряна заради позицията
1К1 България по Международния
наказателен съд. Това съобщи
пред журналисти американският
посланик в България Джеймс
| Пардю, цитиран от БНР. Той е
добавил, че решение за това все
| още не е взето. Първи юли с
[ крайният срок. в който Вашиппоп ще вземе решение но вьпроса. но все още сс работи заедно
с българското правителство, за да се избегне стопирането на пог------------ -------- —----------------------1 мощта, посочи Пардю. ДипломаМИНИСТЪР СвИНарОВ: ] тът припомнил, че американски
ят президент има правомощия да
Българският министър на
отбраната Николай Свинаров
направи изключения, но не се ан
обяви пред журналисти,
гажира с прогноза дали това ще
цитиран от БНР, че
стане.
американската военна помощ
Запитан дали САЩ са разоча
за България няма да бъде
ровани от България, американ!
спряна, а дори ще се
увеличава. Министър Свинаров ският посланик заявил: ”По-малне оповести основанията за
ко сме разочаровани от българс
тази своя увереност.
кото решение, отколкото от изк
Заместник-министърът на
лючителния натиск, на който
външните работи Любомир
България и други държави бяха
Иванов потвърди, че в момента
решението по случая е в ръцете подложени от страна на Европе
на президента Джордж Буш и
йския съюз по този въпрос.”
\ посочи, че България не е
Джеймс Пардю отхвърли въз
изненадала САЩ с
можността решението па Бълга
приобщаването си към
рия да повлияе на двустранните
европейската позиция и
; аргументите й са били
отношения с обяснението, че то
изложени в предварителни
ва е единичен случай, а двустран
консултации с американската
ните връзки са добри и ще про
страна.
дължат да бъдат такива.

Специалният пратеник на ООН в Косово
Михаел Щайнер приключва мисията си на 30
(ЦЦ юни. Може би но технически причини ще се
наложи да остане там още една седмица, но
А
практически работата му, е завършена. И то
успешно, както меколкократпо повтаря той. Вси
чко, каквото бил запланувал той е осъществил и
сега на Косово сс живее по-различно отколкото
:<
преди неговото идване. Перспективите на
покрайнината са по-добри от когато и да било. а
това, че си заминава само след една година и
половина, с лично негово решение, което няма
Г;.,
никаква връзка пито с властите в Белград, пито
пък с официалните албански представители в
Косово, заявил Михаел Щайнер в прощалното си
Над 5 милиарда долара са необходими на българската армия, за да бъде
оборудвана според стандартите на НАТО, съобщи БНТ. Това казаха
интервю.
експерти-участници в двудневната конференция в София на тема "При
съединяване на България към НАТО, възможности за търговия и ин
вестиции". В конференцията участваха министърът на отбраната Ни
Днес сесия иа ОС в
колай Свинаров, началникът на генералния щаб Никола Колев, пос
Димитровград
ланикът на САЩ в България Джеймс Пардю и представители на част от
най-големите фирми от отбранителния сектор в САЩ и България. Ор
Кметовете па Ниш, София и Скопие - Горан
ганизатори са американската търговска камара в България, Министер
Чирич. Стефан Софиянски и Ристо Пенов сс до
ството на икономиката, Агенцията за чуждестранни инвестиции. На фо
рума бяха представени възможностите на българската отбранителна ин
говориха на 22 септември г.г. да подпишат до
дустрия.
Посочено беше, че чуждите компании ще помогнат за модер
говор за сътрудничество и тогава официално да
низация на Българската армия и бързото й приспособяване към стан
бъде създаден нов регион "Евробалкани”. През
дартите на НАТО.
първите две години седалището на новия рег «юп I
ще бъде в град Ниш, а председатестващ - кметът 1
па Ниш Горан Чирич.
Европейският съюз е запланувал този регион
Една от по-важиите теми па редовната сесия па
като един от приоритетите за пови капиталов
От българското Министерство на външните работи предупредиха, че е
Общинската скупщина в Димитровград, пасрочеложения и развитие.
на за днес в 10 часа, е решението за присъеди възможно Испания да започне масово да експулсира нелегално преби
ваващите там българи, ако броят им продължи да расте.
няване па общината към асоциацията па градовете
Говорителят на ведомството Любомир Тодоров обясни, че такива ак
и общините под название "Еврорегион - Сърбия”. ции вече е имало по отношение на граждани на други страни. Според
Тонино Пицула в София
По-значителни от сравнително малкото въпро статистиката в последните години броят на българите, извършили прес
5
си, по който ще се разисква днес- само осем точки, тъпления в Испания, се е увеличил. Ако през 2001 г. задържаните българи
включително и протокола от предишното засе са били само 182-ма, то през 2002 г. броят им е достигнал 584, а само за
дание иа скупщината са даване съгласие за ста- първите 6 месеца на тази година арестуваните са 280. По-голямата част от
тях - 175 души - са прибрани заради незаконно пребиваване в Испания и
тутите на Историческия архив от Пирот и па Цен впоследствие, са били екстрадирани. Останалите са арестувани заради
търа за култура в Димитровград. Отборницитс в кражби, проституция и трафик на наркотици.
общинската скупщина в Димитровград ще обп-.
~ „„„
съдят днес и предложеното решение за съгласу______ ____
П°
работи
Соломон3
ГТаси*
в^офия*
пребивава
Г“"8
проекти със Закова Ливан - България
шиите
хърватският му колега Тонино Пицула.
За
плаииРа,,е
и
строеж.
г‘
Общинските съветници ще гласуват и нови цеВ интервю за предаването на БНР "Преди всички” хърватският външен министър Тони по Пини па услугите, които иа гражданите и стопанстПрезидентът на Ливан Емил Лахуд, който беше миналата седмица на
дула определи отношенията между София и Загреб . вото оказват органите на общинската управа
официално посещение в България по покана на българския си колега
Георги Първанов, съсредоточи вниманието си върху специфичното раз*
витие на двустранните отношения и обсъждането на ситуацията в Блнзкия Изток, особено тази в Ирак и Палестинската автономия, пише вео*
Станимир Илчев разговаря с министъра па вън- * на отборническите въпроси,
пик Мопбеу Мотйц*.
шиите работи на Хърватия Тонино Пицула.
Тон препотвърдн гледната точка на Бейрут, че "пътната карта" трябва
А.Т.
да включва всички страни в региона.
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На българската армия са
нужни 5 милиарда долара

-чщ

Ниш - столица на
"Евробалканите"

Подготовки за
присъединение
към еврорегиона Гонят българите от Испания

Отлични
отношения

I

Специфични двустранни отношения
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Не съм имал директни контакти ЮЛИ
с Душан Спасоевин • Шиптар
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Месечник на човешките права
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I юли - Международен ден на сътрудничеството
II юли - Световен ден на населението

(От 1 стр.)
• Вярно е, че съм ходил в централния затвор,
както е вярно п това, че там съм посещавал Слобода и Милошевич. Никога не съм посещавал Душан
Спасосвич. нито съм го виждал, а и никой не
„
ои могъл да потвърди нещо друго, -заяви вицеп-

рсмнсрът па Сърбия Чсдомир Йопаповпч. Йо
ванович направи това изявление по време па съве
щание на Съвета за сигурност на Сърбия, по време
на което бяха разгледани организираната престъп
ност п убийството на премиера Зоран Джинджич.
Йованович съобщи, че тогавашният управител
на затвора Драгиша Бламуша му бил казал за пред
ложението на Спасоевич, който поискал да даде
показания за отвличането па собственика па компанията ’ Делта” Мирослав Мишкович. Лидерът на
Земунския клан възнамерявал да помогне па министсрството па вътрешните работи при залавянето
па похитителите, както и да даде показания за
трансфера на парите, получени при това отвличаие, които били използвани за охрана на Радоваи
Караджпч.
- Разговорите не бяха директни, защото аз нямах
право на това. каза Йованович. Според Йованович,
Спасоевич е изпращал съобщения и па други
сръбски функционери, като пито един от тях не е
имал директни контакти с Шиптар.
- Залавянето и екстрадицията па Слободап
Милошевич, убийството на Момир Гаврилович и
убийството па Зоран Джинджич имат един изход и
той с Трибуналът в Хага. заяви Йованович.

Правителството отхвърля
преждевременните избори
(От 1 стр.)
В интервю за Фонет премие
рът на Сърбия Зоран Живкович
призова към "държавен, полити
чески и национален консенсус, за
да изпълним необходимите усло
вия за възможно по-бързото вк
лючване на СЧГ в Европейския
съюз, като повтори, че не с не
възможно това да станс до 2007
годипа.
Той оповести, чс слсд получа
ването на зелен сигнал за Докла
да за възможното изпълнение,
който се очаква през юли, прави
телството на Сърбия ще излезе с
възваиис или декларация, чиято
същност ще бъде в това всеки да
поеме своята част от отговор ността в изпълняването па ”големия списък от работи”, които
трябва да бъдат завършени, за да
станем кандидати.
- Няма съмнение, челай-голяма с отговорността на правителствата па Сърбия и на Черна гора
и на Съвета на министрите, но
има работа и за опозицията, синдикатите, медиите и иеправителствсния сектор за експертни групи и за всички други, които жслаят Сърбия наистина да влезе в
21-то столетие, каза Живкович.
”Ще можем ли да очакваме
един такъв консенсус в Сърбия?
Тези, които си мислят, че не е
възможпо, които смятат, че в
Сърбия няма възможности за добър договор във връзка с каквото и да било, те говорят, чс 2007
година с невъзможна дата за включвансто ни в ЕС. Онези пък,
които мислят, че това с възможно, без оглед па ежедневния ни
опит и на опита през последните
години (а не сме малко ние, които
мислим така) смятат, че ще можем да завършим много бързо
тази важна работа” - подчерта

премиерът на Сърбия,
Според него 2007 е годината,
до която България и Румъния
трябва да станат членки на ЕС.
вЯрН0 е, чс те започнаха ио-рано
от пас, но е точно и това, чс пие
вървим по-бързо. Заради това
смятам, чс СЧГ трябва да докаже
способността си заедно с тях да
стапе членка па ЕС. добави още
тоя.
Отговаряйки на въпроса за
все по-упоритото настояване па
опозицията за преждевременни
избори, Живкович каза, че те зависят от подкрепата на правителството в парламента,
- Ние нямаме намерение да
съкращаваме мандата си. Аз смятам> чс правителството работи
солидно, разбира се, може и подобре, защото с имало и грешки,
Спирайки сс върху сътруд„„чества* с Хагския трибунал,
премиерът каза, чс натискът от
страна на Хага с стабилен’, като
за допустим натиск може да смята сам0 онзи, който се основава
,,а Закона за сътрудничеството с
Хага. Има и друг вид натиск, за
Който смятам, че с коптранродуКТИвеп, каза Живкович и подчер-

та, чс нс с точно, че ссртификацията па американската помощ в
Конгреса на САЩ с била обусло
вена от арестуването ма Шливанчашш.
При това той уточни, чс съще
ствуват искове за екстрадиция па
още 18 обвинени, за които сс
твърди, че са в СЧГ. п добави, чс
той със сигурност знае. чс всички
те ме са тук. Според него Сърбия
ще направи всичко, което е по
силите й сътрудничеството с Ха
га да приключи до края на годи
ната. "Това означава, че ще
бъдат екстрадирани всички обви
нени, макар чс голяма част от тях
ще бъдат съдени пред пашите
съдебни органи”.
На въпроса кога ще се об
съжда решението за подписване
па двустранното споразумение
със САЩ за непрсдаваис на аме
рикански граждани па Междуна
родния наказателен съд, Живко
вич посочи личното си стаповищс, чс такова решение няма да
бъде взето до 1 юли.
- Аз смятам, че е напълно
логично във връзка с това да сс
изкажат правителствата на Сър
бия и на Черна гора. както и
Съветът па министрите. Мисля,
чс такова решение няма да бъде
взето до 1 юли, въпреки уважеч
листо към това какво предста
вляват САЩ в света.
Премиерът Живкович подчерта, че е много по-трудно да се
обясни па нашите граждани защо
бихме сключвали договор, с
който да бъдат абол прани или за
щитени чужди граждани, иотенциално обвинени във военно нрестъплсиис, когато, от друга страпа, пие активно сътрудничим с
Трибунала в Хага и предаваме
паши граждани,
-Това биха били двойни стандар-

Чович за положението в Косово:

Прилича на фашизъм
Шефът па Координационния център за Косово и Метохия Небойша Чович е заявил, че положението в Косово е ужасно и започва
да прилича на фашизъм.
Чович с подчертал, че информациите, получени от ЮНМИК, не
отговарят на истината и че сърбите нямат право на свободно дви
жение. Според Чович цивилният администратор ма ЮНМИК Михаел Щайнер е виновен за ситуацията в покрайнината.
Шефът па Координационния център се срещна и със сръбския
персонал от руската болница ма Косово поле, като е настоял те да
отстояват позициите си и да сс преборят за собствеността на руската
военна болница и на основното училище в Коово поле.
Чович с обсъждал положението в Косово с главнокомандващия
силите на КФОР Фабио Мини.

Петер Шидер за Косово_______

______

Няма такъв модел за
регионална автономия
Председателят ма Парламентарната асамблея на Съвета на Ев
ропа Петер Шидер изрази съмнение, че за разрешаването на проб
лема с Косово нс може да сс приложи моделът на някои от съще
ствуващите в Европа регионални автономии. Шидер осъди поли
тиката на САЩ. които оказват натиск пад държавите - членки па
Съвета на Европа във връзка с подписването ма договор за нспредаването на американски граждани на Международния наказа
телен съд.

Косово и Метохия

Предстоят разговори
Трайкович - Тачи
Председателят на Сръбското движение за Косово и Метохия Момчило Трайкович и лидерът па Демократичната партия на Косово
Хашим Тачи щс сс срещнат в При щипа през следващите две седмици
и ще разговарят за решаването па важни въпроси, свързани с живота
на сърбите в покрайнината, пише вестник "Глас явности”.
Помощникът на Тачи Лирим Грейчевци каза, чс председателят на
Демократичната партия па Косово с готов за разговорите с
Трайкович.

"Дневник”

____ __________

Малки са шансовете за
диалога Белград-Прищина
Малкн са шансовете в края на юли
да започне диалогът между Белград и
Прищипа, мише вестник "Дневник”1,
като се позовава на печата в Прищина. Прнщипскпте вестници изтъкват,
че ключово условие за каквито и да е
контакти с Белград е силното посредничество на международната общпост, преди всичко па САЩ и ЕС.
■Премиерът на Косово Байрам Реджени заявява в интервю за "Епока е ре”,
че "има много малък шанс диалогът
да започне през юли”.

вителстио. Аз се надявам, че това не
е белег и ма черногорското правителство, и на Съвета на министрите, така че от САЩ очаквам
разбиране за едно такова станови^.„'^'‘жипковичТ интервю за
ф0„ет
Тошо БОРКОВИТ»

Командващият КФОР генерал
Фабио Мини проведе среща със
сръбския заместник
министър-председател и
председател на
координационния център за
Косово Небойша Чович,
съобщи Кохоул 1лус.
По време на разговора си
събеседниците са обсъдили
въпроса за гарантирането на
сигурността на сръбското
население в Косово и Метохия.

Общество
4 &&4Нг€гг&4&
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Ини_циатива на СНС

отест на
мостоятелните
синдикати в Белград

йе

Да бъде сменен
министърът на
образованието

Работа, хляб
и синдикални
права
Няколко хиляди членове на Съюза па
самостоятелните синдикати в Сърбия про
тестираха в сряда в Белград, из тъквайки, че
не са доволни от постиженията в стопан
ството. Работници от всички краища на
Сърбия се събираха на площад ''Никола
Паишч" в столицата, за да изразя т протеста
си с лозунга "За спасение па работниците и
стопанството”. Председателят па Съвета
па самостоятелните синдикати па Сърбия
Мплепко Смиляпнч каза, че първоначалните осем
искания до правителството на Сърбия мога т да се
изразят само с няколко думи - хляб, работа и си
ндикални права.
- Ще ви разкрия една тайна, която не знаят пито
министър Драган Мнлованович, пито Александър
Влахович, пито Кори Удовичкм - работниците в
Сърбия гладуват и вече няма да търпят това. На
никого няма да позволим да ни унижава - пито на
правителството, пито на старите, пито пък па но
вите частни собственици. Но понеже не искат да
чуят нашите искания, които те наричат полити
чески. ще добавим още едно - настояваме в бъдеще
да ис се приема пито един закон за работниците,
без топ предварително да бъде съгласуван със син
дикатите. пито пак което и да било предрпнрятие
да стане частна собственост без социална прог* Участващите в протестите носеха лозунгите:
"Гладни сме", "Вече догоря", "На кого продават
фирмите", "Къде са социалните програми",...

рама, подготвена от представителни те синдикати каза Смиляпнч.
Председателят на Синдиката на мсталоработниците на Сърбия Радое Чирич изтъкна, чс работАсоциацията на свободните и независими син
дикати съобщи, че Самостоятелните синдикати
злоупотребяват с недоволството на
работниците, че не става дума за истински
протести на работниците, а на една
"бюрократична синдикална организация“.
Подобно мнение за протестите изказаха и Обе
динените синдикати "Независимост"

ниците са на улицата, понеже правителството им с
отнело правото па работа, на равноправие и па
достоен живот. Милутин Балович от Ниш каза, че
само в този град без работа са 50 000 души и чс
именно безработните еа иай-голямата организация
в Сърбия. От името на работниците в държавните
предприятия Вукашин Цветкович поръча, че син
дикатите няма да позволят националните компа
нии да бъдат разпродадени..

Бисерите на "Братство”(Бр.56/57 от 29. 11. 1961 г.)

В Крагуевац от 25 до 27 юни

Дни на българската
икономика
Днес в Крагуевац ще приключи Четвъртата международна изложба на техника, технологии и стоки за широко потребление, като и
Деветата международна изложба "Дни на бълграската икономика ,
които започнаха на 25 този месец. Организатори на тези изяви бяха
Регионалната стопанска камара, Общото сдружение на предприе
мачите "Слога”, Градската скупщина в Крагуевац, като и Стопан
ската камара и различни национални сдружения от България.
На изложенията имаше представители на тридесетина фирми от
България и техни търговски партньори от други европейски страни,
както и представители на фирми от СЧГ.
Целта на изложбите беше да бъдат представени на сръбския
пазар производителите и търговците от съседните страни и да създадат условия за установяване на делови отношения и сътрудни
чество с партньори от Югоизточна Европа. Разбира се, да създадат и ?
предпоставки за икономическо сътрудничество между Сърбия и
България. В тази насока беше организиран и Сръбско-български
икономически форум.

"Босилеградска вечер” в Скопие

БАИ ОНЗИ
- За ДРУГАРСКОТО Уе&СЕЛШЕ
дАДЪЛШАЬА СЕ ДРУГАРЯ
ТРОЯ с покупка М

Депутатската група на Социалистическата народна партия (СНС)
внесе инициатива за смяна па министъра па образованието Гашо
Кнсжсвич.
Както заяви Брапислав Ивкович на прескопференция в Скупщипата на Сърбия, той с най-отговорен за лошото положение в
образованието и за гласуването на Закона за основното образошише. Сгюрсд Ивкович реформата на образованието, която сс
провежда от министър Кнсжсвич, е в разрез с интересите па Сърбия
като държава и па сръбския народ и е под влиянието па неправитслствсните организации.
Министърът пс е направил анализ на предходната образователна
система, пито пък сс с консултирал с учителските съвети по учили щата като компетептпи органи. Отнема се правото на просветпите работници да сс изказват колективно и сс въвежда лицензът
като средство за упражняване на натиск, каза Ивкович.

и, А &АЦ ОК6Ц с лодходяцр
УКРАСА и АктуАлии ЛАроли...

Алкохолни пити-

п» *
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Ще присъства и делегация
от Босилеград
По покана на гражданското сдружение от Скопие "Босилеградско”,
довечера на "Босилеградската вечер” в Скопие ще присъстват предста
вители на общинското ръководство на Босилеград.
От председателя на ОС Владимир Захариев узнахме, че ще участва и
фолклорно-музикален състав от нашия град, който ще изпълни за пре
селниците от Босилеградско подбрана програма. В състава на ансамбъла
са включени и изпълнители на народни инструменти от нашият край.
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Делото срещу Небойша Иванов

Ново разглеждане на 14
юли

ис

!Ч*<>

П.Л.Р.

В Окръжния съд в Пирот неотдавна за трети път се гледа делото
срещу Небойша Иванов от Димитровград във връзка с обвинението за
предизвикване на междунационална омраза.
.
Както вече е известно, Зорица Милева (по баща Павлович), журиггл гггя
налйстка в РТВ 'Цариброд", обвини Иванов, че по време на едно
МЕТОДИ ПЕТРОВ', спречкване я е обидил на национална основа. За нашия вестник той заяви:
- Обвинителният акт се обосновава на несъстоятелни свидетелства, а
съдебният съвет не ми позволява да се защитавам по подходящия за мен
начин. Всеки път, когато наблягам на моите права като човек и като
българин, председателят на съдебния съвет ми се заканва, че това "ще ми
се върне много лошо . Ето защо от самото начало аз настоявам този
съдебен съвет да бъде променен.
Иванов характеризира статията във вестник "Вечерне новости”като
политическо преследване, което няма нищо общо с професионалната
журналистика, понеже авторът й изобщо не е присъствал на делото.
Цаигнлк/п,
На последното гледане на делото Иванов е доведен в съда от полицаи.
Но този повод Иванов каза, че когато преди това е трябвало да се яви в
съда, той е отсъствал служебно и следващия път, според процедурата,
следва да бъде доведен с полиция, така че в случая няма нищо чудно и
сензационно.
е3[ Да припомним , че по искане на Иванов делото се води и на български
V
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Следващото гледане на делото е насрочено за 14 юли, когато ще бъдат
разпитани нови свидетели. Досега показания са дали обвинителят ЗориШ*
Милева и свидетелите Зденка Тодорова и Юлияна Михайлова.
А.Т.
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Как се отразява реконструкцията на жп линията върху работата
на митницата Градина

Нови управителни органи Трудно е, но си вършат работата
К^аджов-директорПРе^Се^аТеЛ Н3 УС' 3 Васко

На учредителното събрание
пъпГиГ"еРИТе В Пр°ГреС” '
нървият приватизирам босилеградски колектив, което се проведе миналата седмица, беше
приет нови Статут на предприя
тието. Същевременно беше избран петчленен Управителен
съвет, Надзорен съвет от трима
членове, които възложиха на новия директор да внесе иск в Търговския съд в Лесковац за регистриране на новите собственици
на фирмата.
За членове на Управителния
съвег на Прогрес АД са избрани Желимир Радонич, Симеон
Наков, Иван Станкович, Васко
Караджов и Сотир Сотиров, а за
заместници - Живко Стоилков и
Иван Димитров. В състава на
Надзорния съвет са включени
Симеон Йорданов, Ангелина Накова и Дивна Крумова.
Членовете на управляващия
орган на предприятието назначиха Желимир Радонич за председател на Управителния съвет, а
за директор на фирмата Васко
Караджов, дипломиран технолог
и досегашен ИД директор иа дър
жавното предприятие "Прогрес”.
Нов собственик на фирмата,
__________ „
~ _
чиято основна дейност
са произм
н
водството на хляб и хлебни
изделия, е консорциум, съставен
от 4 лица, които съвместно при
тежават 6 409 акции, или 70 на сто
от целия капитал. Желимир Ра
донич и Симеон Наков са собственици на 2 655 акции, или на 29%
от цялата стойност на "Прогрес”,
Васко Караджов притежава 550
акции (6 на сто от капитала), а
Иван Стаменкович има 549 акции
(6 на сто). Останалите 30 процента от капитала на "Прогрес” са

разпределени чрез безплатни ак«ни между 36-теРбивши™ оящи рабтници. Всеки от тях с получил по една акция за всяка година трудов стаж във фирмата, а
стойността на една акция възлиза на 1000 динара.
Желимир Радонич, председател на УС, оповести, че освен
подобренията в самата пекарница, новите собственици на "Прогрес”възнамеряватощедаразширяват дейностите на фирмата,
"Заинтересувани сме от производството на различни видове чайове, но имаме определени проекти и в областта на преработката
на мляко, както и за производство на млечни изделия. Разбира
се, за реализирането па тези програми ще бъде нужно част от сегашиите работници да се преквалифицират, а същевременно да
бъдат ангажирани и нови. Това
означава, че не планираме да
освобождаваме от работа” казва
Радонич, като добавя, че двама
пекари вече са били на допълнително обучение за бели печива в
Белград,
В момента в ''Прогрес” работят
18 работници, които, както подчерта Радонич, редовно получават заплатите си и всеки месец се плащат
вноските за тяхното социално, пенсионно и здравно осигуряване.
Новите собственици вече частично ремонтираха пекарницата, като адаптираха санитарните възли и
поставиха нов фаянс в производст
вената зала, а тези дни ще бъде поставена и метална ограда около
обекта към Драговищица. Междувременно Училищният съвет на основното училище е разрешил иа
предприятието да постави монта
жен обект в училищния двор, в ко
йто от новата учебна година пред
приятието ще започне да продава
лекарски изделия.
П.Л.Р.

На въпроса как се отразява върху работата на
митницата реконструкцията на жп гарата в Димитровград, ИД управителят на митницата Иван Денчев отговори следното:
Както е известно, със започването на реконструкцията не само на гарата, но и на линията до
границата, митническият контрол ма влаковете бе
преместен на самата гранична линия, по-точно там

където се извършва и контролът на пътниците на
магистралния път. Тъй като става дума за място,
където нямаше никакви съоръжения, в момента
работим при импровизирани условия. Това. раз
бира се, затруднява работата и на митничарите, и
на граничната полиция, но въпреки това те се спра
вят и сравнително бързо пропускат пътническите
влакове. Що се отнася до товарните композиции, те
се контролират в Драгоман и Пирот.
Денчев изтъква, че все повече се увеличава бро
ят на ТИР-овете, които минават границата в двете
посоки. Миналата година те са били 200 хиляди, а
тази се очаква броят им да се увеличи до 220 хиляди

камиона. Съществуват и други трудности, понеже
броят на митничарите е намален поради няколко
причини. Някои от тях са пенсионирани, а двама са
суспендирани заради фалшиви дипломи. От 2000
година досега броят на служителите е намалял с 15
души.
Броят на пътниците извън товарния терминал
също е увеличен с около 15%. Очаква се от първи
юли да започне потокът от автомобили, идващи от
Западна Европа, и то предимно турци, които пол
зват годишните си почивки. Това ще създаде оп
ределепи трудности, но митницата е готова да се
справи с тях. Денчев се надява, че новата систе
матизация, която се прави, в момента, ще създаде
условия за приемането на още десетина нови мит
нически служители.
, Злободневна тема, когато става дума за мит
ницата, е тази за цигарения трафик, който напос
ледък се засилва. Това, разбира се, затруднява ми
наването и на редовните пътници.
- Дребна контрабанда на тази граница винаги е
имало и щс има - казва Денчев. - Сегашните дребни
трафиканти на цигари са станали такива по при
нуда, тъй като повечето от фирмите в града не
работят, "пък и са намерили на работата лекото.
Въпреки проблемите, които създават иа митни
чарите, те гледат на тях през пръсти, защото знаят
какво е социалното положение на хората. Неза
висимо от това, някои от тях идват при него и се
оплакват от поведението на митничарите. В ци
гарения трафик иа границата са включени и нев
ръстни деца на по три-четири години, ученици и
просветни работници, дори хора, които имат добро
социално положение.

Скупщината на "Свобода” без
кворум____________________

Работниците без
защита

За 20 юни тази година бе насрочено заседание иа
Скупщината иа фабриката за конфекция "Свобо
да” в Димитровград. Но от всичките 18 членове, иа
него присъстваха само седем, както и няколко дру
ги работника и затова то е пренасрочепо за днес, 27
юни.
Някога в "Свобода"
На пръв поглед вероятно отсрочването на едно за
Заседание на Сдружението на
седание не е някакъв особен проблем. Но ако се има
димитровградските таксиметрови шофьори
предвид положението във второто по големина пред да бъдат получени евентуално от продажбата на някои
приятие в общината, съвсем логично се налага въп части от фирмата. Става въпрос за собствените ма
росът - интересуват ли се изобщо работниците от газини в страната и за това кон от дълговете могат да
се погасят с така получените средства. В противен слу
бъдещето на своята фирма?
Мандатът па изпълняващия длъжността директор чай се налага да се открие фалитна процедура.
Драги ца Ангелова, представител иа синдиката
Тодор Георгиев е изтекъл, без никой да е констатирал "Независимост”
в "Свобода”, осъди безотговорното
това, без да е продължил мандата му или пък да е
поведение на членовете на Скупщината. Тя само умоназначил ново лице. Управителният съвет също си е лява
членовете на Скупщината да изпълняват поетите
подал оставка, която пак никой не е верифицирал.
ангажименти.
* Таксиметровата дейност винаги досега е била
Получава се така, че фирмата не работи, а Скупщи от тях
Що се отнася до евентуалното предприемане на
квалифицирана като свободна професия. Ако се стигне до
ната няма необходимия кворум да вземе каквото и да е мерки, които доскоро се наричаха временно управле
това тя да може да се упражнява и като допълнителна,
решение. За "Свобода" и ГИД в общината бе сфор ние. Ангелова изтъква, че това е изключително в ком
тогава много от нас ще станат "социални случаи", бе
мирана работна група, която се срещна на 16 юни в петенцията на местното самоуправление. Но ако сам
изтъкнато на заседанието.
Белград със Слободаи Петрович, заместник-министър не си заинтересуван, никой отстрани не може да ти
В края на миналата седмица бе- тъй като много собственици иа ко- за стопанство и приватизация. На 20 юни работната
ше проведено заседание на Сдруже- ли, които вече са в трудово отно- група съобщи че, съответните служби във фирмата помогне.
А. Т.
нието на димитровградските такси- шние, ще започнат да се занимават трябва да изготвят анализ за средствата, които могат
метрови шофьори. Повод за него и с таксиметрова дейност. Те обаче
бяха измененията в законовите раз- ще имат много по-малко финансоСтачката в ЕПС
поредби, които регулират такси- ви задължения към държавата в
метровата дейност. Според новите сравнение с таксиметровите шоДимитровград
Босилеград
законопредписания тази дейност фьори, които се занимават профе
ще може да се извършва и като до- сионално с тази дейност.
пълнителна.
Членовете на Сдруженито поиСпоред таксиметровите шофьо- скаха от местното самоуправление
Работниците в тукашния отдел на лесковското Електрори в Димитровградско, този факт в Димитровград общината да вземе
разпределение не, стачкуват. Гишетата за плащане на сметще създаде нелоялна конкуренция, решение, с което да се предотврати
даването на разрешителни за так
В клона на ЕПС в Димитровград подкрепят ките за ток, както и службите за поддържане на електро-^
За иов подпредседател на
симетрова дейност като допълните стачката на работниците от това предприятие, мрежата в общината работят редовно. По-подробни инфор-*
Сдружението на таксиметровите
лна работа... Според думите на пре но всеки гражданин, който дойде да плати мации не успяхме да получим, понеже шефът на местния клон
шофьори в Димитровградско бе
дседателя на сдружението Мирос сметката си за тока, няма никакви затруднения и Стоил Венков в момента е в годишен отпуск,
избран Цветан Андонов, а Славна лав Иванов, таксиметровият превоз
Неофициално узнахме, че някои от работниците, както и в
проблеми, показа репортерската ни проверка.
Маноилов е новият председател
досега е бил регулиран като свобод
От ръководството на клона съобщават, че други клонове на предприятието, са получили нареждане за
на дисциллинерната комисия към на професия, но не и като доплън- тук спазват законния минимум на работа и по задължителна работа. На работните си места са и онези, коисдружението. За членове иа тази
ителна дейност. "Ако това решение време на стачката няма да бъде изключен мито То нямат такова нареждане, въпреки че имат възможност да
комисия бяха избрани Зоран
не се оттегли, много от таксимет един потребител. Освен това, всички повреди по стачкуват.
Петров и Влада Златанов.
ровите шоьори ще станат "социа- електромержата ще бъдат отстранявани
Освен Венков, в годишен отпуск в момента са и няколко
Членовете на Сдруженито взеха
навреме,
п ‘
други служители от Електроразпределение.
лен проблем , подчерта Иванов.
решение да не приемат в
П.Л.Р.
Б.Д.
организацията си нови членове.
Б. Д.

Не искат
допълнителна дейност

Спазват миниРаботят редовно
мума на работата
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Здравеопазването в Босилеградско

Предстои трети опит за приватизация на "Търгокоп"

Редуцирана работата на
селските амбулатории

Селските магазини закрити, в други все още съществуват. Повечетооттях

са нерентабилни, но, като се има, предвид структурата
ПАТТ Пгт ЛПАР
па населението - предимно хора иа преклонна възраст,
К,€Л ПОД 15 о111МЛ^
то магазините във всички случаи са крайно необхо~
*■
дими, особено за снабдяването с хляб. ДОС-овото уп* Докато "Търгокоп" не се приватизира,
равленме сключи през 2000 г. договор, с който на всеки
магазините по селата ще съществуват, но не магазин от общинската хазна се отпускат па Търе известно какво ще стане с тях, когато
гокоп” по 2000 дни месечно, за да не бъдат закрити,
фирмата премине в ръцете на нов
Тази практика най-вероятно ще продължи и до края на
собственик.
тази година, тъй като Изпълнителният съвет поиска
Вече два пъти не успява приватизацията па един- разговор по темата с представители на Търгокоп’
стаеното търговско предприятие в Димитровград Става дума за сума от 264 хиляди динар
щ
'Търгокоп”, тъй като никой не проявява желание да го година - толкова, колкото са обществен е Д
'
купи. Според думите на директора Велин Николов, мия па фирмата за един месец. С гези
предстои и трети опит за продажба, но този път от покрият поне транспортните разходи,
конкретен купувач. Това най-вероятно ще е консор- м А какво ще се случи със селските магазини, а
циум, но още е раио да се говори за де тайли.
Т ъргокон се приватизира Гова вече е друг въп| •
Тръгокоп” е почти единствената фирма, коя то има
А.Т.
свои магазини по селата. В някои от тях те вече са

Босилсградскйят Здравен дом
с организирал здравеопазването
в селата на Босилеградска общи*
на чрез работата па здравните
служби и па амбулаториите в се-

причината за зова е; липсата иа
транспорт, както и труднопроходимите селски пътища през зимата. "Босилеградският Здрвен
дом разполага седно ново возило
"Лада Нива” и 3 стари амортизидата.
Здравни служби има в Долна рани возила от същия тип, които
Лисила, Долно Тлъмино и Долна се ползват над 10 години. Нерси Горна Любата, а амбулатории - доената работа иа здравните ам
булатории и служби през този
в Назърица, Бранконци и Дукат.
Д-р Лиляна Василева, начал- месен се дължи на останалите от
I пик иа службата за обща меди- миналата година отпуски на пер-

За ползващите селскостопански кредит в Димитровградска община

Ще ги изчакат още една година
* За интензифицирането на селското стопанство, през 2001 г. общинската власт реши да
отпусне кредит на желаещите да се занимават с овцевъдство. На 14 стопани от селата на
общината са дадени 330 овце от стадото на "Сточар".
Съгласно тогавашния договор, една трета от по- че погасяването се отсрочва с още една година. Прелучилите кредит са били длъжни да започнат да го дложеиието е било прието.
връщат в течение на тази година. Очакваше се да
Овцете, които селяните връщат, се дават иа други
бъдат върнати овцете, а за ползващите кредит да ос- стопани. 20 овце и агнета са дадени досега на още двама
таиат агнетата. Тъй като "Сточар” им е дал предимно души. В момента е обявен конкурс за още десет овце и
стари овце. то за някои от тези стопани връщаемостта осем агнета, които ще бъдат дадени на един или двама
не е била пълноценна, а някои са продали част от заинтересувани стопани. Те ще бъдат определени от
овцете и то повече от позволеното. В крайна сметка комисията въз основа на критериите на конкурса: брой
само една трета от хората, взели кредит, са върнали на членовете на домакинството, възрастова структура,
договореното, а останалите са все още длъжници на доходи (заплати, пенсии), големината на селскостокооперацнята.
папските площи, с които домакинството разполага,
Поради това, както и поради редица други обек- има ли подходящи обекти за стадото и пр.
тивни и субективни фактори. Съветът за развитие на
От селскостопанската служба към ОС изтъкват, че
селата в общината е излязъл с предложения пред Из- не са доволни от положението в момента и припомнят,
пълнителиия съвет на ОС за нов ”грейс” период, по че колкото и да са толерантни, няма да бъде простено
А. Т.
време на който кредитът не трябва да се връща, така връщането на кредита никому.

УС на Сдружението на пенсионерите в Босилеград

Да се открият
клубове в селата
Членовете на Управителния съвет иа общинското
сдружението на пенсионерите в Босилеград поискаха
от предприятията "Напредък” и "Слога” да им предоставят помещения в по-големите села, в които да
открият пенсионерски клубове. За обзавеждането на
помещенията и за купуването на радио - и ТВ- апарати,
шахматни табли и пр. ще се наложи и Общинската
скупщина да им помогне с определени средства.
За подобряване материалното положение на пен
сионерите, членовете не съвета поискаха в Босилеград

да се открие специален магазин, в който пенсионерите
да се снабдяват със стоки по-ниски цени.
В настоящия момент най-добри условия за работа
има местната организация на пенсионерите в Долно
Тлъмино. Земеделската кооперация "Напредък” втова село е подпомогнала най-старите си съселяни с 32
000 динара, а Земеделският съюз на Сърбия е отпуснал десет хиляди. С тези пари са набавени цветен
телевизор и апаратура за озвучаване на помещението,
Пенсионерите от Тлъминския край казват, че всичко
това е станало благодарение на активността иа председателя на местната им организация Кроне Николов.
®л. Стоименов

Къде на почивка
ЛЛАПП пг

* * VV •
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Тръгват туристичеките потоци от Сърбия
към различни морски дестинации.
Туристите, които пристигат на Черно море
се настаняват главно в по-евтини хотели. За
десетдневен престой в хотели в Несъбър
например са необходими от 8500 до 12 500
динара, респективно до 200 евро. Едно евро
се обменя срещу 1,96 лева, но колкото
повече се доближавате до морето
европейската валута се обезценява, така че
банкерите дават 1,70 лева.

Здравният дом в Босилеград
ципа. в чийто състав, освен зд
равните служби в селата, са вк
лючени и лечението по домове
те, както и отделът за спешна ме
дицинска помощ, казва, че слу
жбата разполага с 9 лекари и
също толкова медицински сест
ри. Екипите на службата за обща
медицина, заедно със стоматолог
и сестра, идат в службите в Долно
Тлъмино. Горна Лисина и Долна
и Горна Любата три пъти седми
чно, а в амбулаториите идват
лекар и сестра един или два мъти
седмично. В здравните служби в
Горна Лисина и в Долна и Горна
Любата всеки делничен ден ра
боти по една медицинска сестра,
а в горнолюбатската служба пос
тоянно има и аптекар, конто облеужва и Долна Любата.
Работата на службите и амбу
латориите не рядко е редуцира
на. Според д-р Миряна Цветкова,
директор на ведомството, често

По инициативата па местната
общност Долно Тлъмино, подкре
пена н от жителите на другите села,
американската неправителствена
- организация УСАИД ЦХФ е за
почнала в Босилеградска община
акцията "Развитие на пчеларството
в местните общности”. Целта е да
се интензифицира пчеларството I!
общината чрез обучение на пчела
България е сред най-евтините страни за
Й рите, а по-късно и чрез прилагане
па съвременни методи в тази об
туристите, а Несебър едно от най-хубавите
ласт.
туристически места, което за Вас ще бъде
Владимир Стойнев, координа
тор за Любатския район към общи
приятно и незабравимо преживяване.
нското управление в Босилеград,
1 - които отговаря за провеждането на
акцията, заяви, че проектът на
Община НЕСЕБЪР
ЦХФ е предизвикал особен интерес
адрес: 8230 Несебър, ул. Еделвайс -10
сред населението. До този момент
телефони: ** 359 / 554/ 43281,
167 лица са изразили желание да се
фах: ** 359/554/45810
включат в програмата, много от ко
Е-таП- 5екге*аг-пг@ сКг.Ьд
ито
досега не са се занимавали с
\УеЬЬи1{>апа. Нотшо.Ьд/пезеЬаг
пчеларство. Тон подчерта, че пър
пеЬта$1ег@<1отто.Ь{*
вият етап на проекта включва на-

----. г. .

.............

П.Л.Р

Пчеларството в Босилеградска община

По-добри
Щ условия за
%
пчеларите

ш

сонала, които тс, според закона, е
трябвало да използват до края на
този месец.”, казва тя.
Въпреки че работата на лека
рите често е предмет иа критики
от пациентите, босилсградските
медици години наред полагат
усилия и оказват необходимата
помощ на хората в селата. Не
редки са случаите, когато лека
рите от босилеградското здравно
ведомство вървят по няколко ки
лометра меша до недостъпните
планински села, за да помогнат
на болните.
Сега в босилеградските села
живеят предимно стари и в лошо
здравословно състояние хора,
които много често се нуждаят от
лекарска помощ, по за да бъде
здравеопазването в тези пръсна
тите из планината села пълноце
нно. освен лекари, е необходимо
да има и повече средства.

Отскоро пчеларското
дружество "Радилица" в
Босилеград, със съдействието
на "Медопродукт" от Враня,
продава необходимите за
пчеларството съоръжения и
препарати - заяви
председателят на дружеството
Славчо Владимиров. По този
начин босилеградските
пчелари не са принудени, както
преди, да ходят във Враня,
Кюстендил или в някои други
градове, за да ги закупят.
бирането на заинтересувани лица.
По време на втория етап, който ще
започне през есента в Горна Лиси
на, Долна Любата и Долно Тлъм
ино, ще се организира теоретиче
ско и практическо обучение на пче
ларите. Следващата пролет те ще
получат най-малко по 5 кошера и по
още толкова пчелни семейства,
създадени в съвременните кошери
"Елер". Третият етап включва наблюдание и контрол от компетентни
лица за прилагането на новите ме
тоди и знания.
Запланувано е 67 на сто от сред
ствата за реализацията на програ
мата да подсигури ЦХФ, а с 33 про
цента ще участват самите пчелари.
П.Л.Р-

Култура - Просвета
а"Щ
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Абитуриентски
срещи

Към Центъра за култура в Босилеград
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Миналата събота в димитров
градската гимназия ”Св. св. Ки
рил и Методий” се събраха бив
ши и настоящи жители на Димит
ровград. които са положили зре
лостния си изпит преди 50 годи
ни. Присъстваха предимно хора
от випуска 1934 г., но имаше и
по-възрастни.
Към тях се обърна председа
телят на Инициативния комитет
за организиране на срещата Ва
сил Каменов: Най-напред да ви
припомня, че мнозина от нашите
съученции и преподаватели не са
вече между нас, напуснаха ни за
винаги... Нека днес да си припом
ним времето, когато се пързалях
ме по камъните в основното учи
лище; когато в междучасието в
прогимназията тичахме на Даскаловото да си довършим за
почнатата игра с парцалената то
пка и със закъснение влизахме в
класната стая зад гърба на учи
теля; когато в гимназията, с про
тегнат между чиновете крак и с
пръсти на коляното, отличници
те подсказваха решението на за-

дачата на ученика, изправен пред
черната дъска... Нека да си при
помним онези прекрасни мигове,
когато по коридорите на някога
шното ни училище се чуваше на
шият безгрижен смях. когаго
треперехме по време на някои ча
сове, преписвахме класните уп
ражнения, изпращахме нисъмца
един на друг или, загледани в пре
красните очи па някоя съучени
чка или съученик и дълбоко за
мечтани. не чувахме гласа на
преподавателя. Днес. когато вече
сме на преклонна възраст, нека
си припомним времето, когато
искрено се обичахме и уважавах
ме”, развълнувано каза Васил
Каменов.
От името на училището няко
гашните абитуриенти бяха при
ветствани от гимназиалната учи
телка по математика Миряна
Алексич.
На срещата присъстваха 28 ду
ши, по-гол яма част от които от
давна са се изселили от родния си
град. От Димитровград бяха Ва
сил Каменов, Никола Депков,

В Основното училище в Босилеград след
края на учебната година

Никола Свиленков, Милан Ми
ланов, Руска Павлова, Давидко
Нацков, Никола Андонов, Тодор
Ташков, Станка Арсова, Богдан
Стоянов, Трифун Димитров. Жи
вка Спасова и Борис М. Каменов
, от Зайчар дойдоха Неда Анге
лова и Славка Христова, от
Белград - Оливсра АпдрсевичКовачевич, Вера Маиич, Слободапка
Милаиова-Богданович,
Мнрчо Стоименов, Вида Апостолова-Шифмилер и Иван Йоцов,
от София - Георги Сашов Манов
и Славчо Г. Николов, от Свърлиг
- Мирко Рангелов, от Ниш - Люб
чо Миланов и Иван Георгиев, от
Пирот - Томислав Миланов, от
Швеция - Петър Захаров. Всички
те бяха изключително развълну
вани от срещата с бившите си
съученици.
След гимназията, някогашни
те ученици посетиха бившето ос
новно училище, в което сега се
намират местната библиотека и
Градската галерия. Срещата про
дължи в кафенето ”Гаципо'\
Б.Д.

Във висшите и
полувисшите
институти в Сърбия

Малките са по-добри Места за
* Над 50 процента от учениците в началните класове са
отличници

От общо 817 ученици в централното и в четирите подведомствени
основни училища в общината само трима ученика остават на поп
равителен изпит по един предмет, а двама ще повтарят класа.
- Успехът и поведението през учебната 2002-2003 година са срав
нително добри - казва Пене Христов, помощник - директор на учи
лището.
И тази учебна година с по-добър успех завършиха учениците от
първи до четвърти клас, в сравнение с по-големите ученици. Над 50
процента от учениците от началния курс са отличници.
В пети клас има 52 отличника, в шести - 34, в ссдми - 41, а от 39
осмокласника, които завършиха с отличен успех, 11 са получили
грамотата ”Вук Караджич”.
За отбелязване е постижението на шестокласника Милян Ка
раджов, който е участвал на републиканското състезание по математика. Христов каза, че Учителският съвет е взел решение да му
бъде присъдена Специална грамота и да получи награда.
П.Л.Р.

50 хиляди
студенти

Днес приключи подаването
на молби и документи за явяване
на приемни изпити във факу
лтетите и полувишите учебни
заведения в Сърбия. Приемните
изпити ще се проведат от 1 до 3
юли, а датата се уточнява от са
мите учебни институции.
През настъпващата учебна
година във факултетите и полу
висшите институти в Република
та ще могат да се запишат около
50 000 студенти. Обучението на
някои от тях ще бъде финанси
рано от републиканския бюд
жет, а други ще следват на само
издръжка.

От явилите сс 118 осмоклас
ници на първия приемен изпит,
50 ученици не издържаха изпита
по математика.
При повторния опит да се доберат до някое средно училище,
от 50 явили се 25 успяха да решат
поставените математически зада.Така, заедно с „редиш,,ата
бройка, приемният изпит са издържали 76 димитровградски ос-

В окръжната комисия в Пирот
са внесени 12 жалби от
Димитровград. След проверката
комисията е приела като
правилно рошени задачите на
ощетрйма ученици, така че във
втория тур изпита по
математика са издържали 28
ученици. След пюва допълнение
79
осмок^асн‘ици.

мокласници, или 64,4% от всички
завършили ученици.
Що се отнася до изпита по
сръбски език, на поправителен са
сс явили 4 ученици, по тъй като
не са издържали изпита по мате
матика, те са се отказали.
Сега на осмокласниците им
предстои да посочат в кос учи
лище желаят да се запишат въз
основа на общия и на показания
по време на приемния изпит ус
пех.
А.Т.

Министерството и добави, че се
надява то да им окаже финансова
помощ и при създаването на мес
тна телевизия.
Интернет центърът се помещава в специално обзаведено за
целта помещение в Центъра за

култура и разполага със 6 съврсмсиии компютъра, специални
бюра и други необходими съоръжения и помагала.
Очаква се Управителният съвет па Центъра за култура скоро
да вземе решение за работното
време па Интернет центъра,
П.Л.Р.
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Йордан Радичков не е достоен да стане
академик. Това решиха 26 български академици
във вторник. За да получи тази титла, трябваха
NN
поне 13 гласа. Радичков не успял да ги събере на
заседанието на БАН,
22
С пълно единодушие най-високата научна титла в
България получи Валери Петров. Достатъчно
1—V гласове събраха и авторът на "Време разделно"
Антон Дончев и художникът Светлин Русев.
- Местата за академици в областта на изкуството
бяха само три, ако бяха повече, щяхме да изберем
и Радичков. Така пресаташето на БАН Генчо
Иванов коментира избора.
к ^
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В Димитровград след поправителния изпит за записване в
средните училища_____________________________________

Още 28 положиха
изпита по математика

Миналата седмица председа
телят на ОС Владимир Захариев
откри Интернет център в мостния Център за култура. Стойиостта на проекта възлиза па
300 хиляди динара, от които 150
000 е подсигурило Министерството за човешки и малцинствени
права па Сърбия и Черна гора, 85
000 - ОС, а 65 000 е вложил Целтърът за култура.
На малкото тържество по повод откриването на центъра. За
хариев изрази благодарност към

В компютърния център
гражданите, особено
младите хора и учениците,
ще имат възможност
безплатно да се обучават в
областта на компютърната
техника и на
информатиката, подчерта
Захариев.

,

Г10
Защо в стаята има два
сшола и шрима сшуденши?
Бройната форма на съществителните от мъжки род ни кара
да бъдем внимателни, когато използваме изрази със съпрово
ждащо числителио, папр.: Два булеварда в центъра на града са
затворени и движението е отклонено. По стълбите се качваха
четирима младежи, които носеха три куфара и два илика.
Всяко едно от трите съществителни (булевард, куфар, Плик) има
съответна форма за множествено число - булеварди, куфари,
Пликове, по тук то не е използвано самостоятелно, а е прид
ружено от числителио, което налага употребата на специална
форма, наречена бройна. Освен след чиелителии, различни от
едно, тази форма се използва и след наречията колко и няколко Колко билета искаше? В кран наулишиии имаше няколко блока.
Съвсем различно е поведепиотр на съществителните от мът
жки род, когато те означават лица. Тогава се използват обикнвоепите форми за множествено число, но предходжащото■ числи
телио изглежда по различен начин. То добива формата двама,
трима, четирима, Петима и т.н. - Двама иреиодавашели от
Университета водеха кандидатстудентския курс По история.
Екипът се състоеше от трима лекари и две сестри.
Знаем, че трябва да внимаваме когато броим пари. Но трябва
да запомним, че е нужно внимание и когато броим хора и пред
мети. Особено от мъжки род.'
Диана Фингарова
сзик@с1со,иш-8оЯа.Ь§
Р.8. Драги читатели, ние сме обещали - пито един ваш въп
рос без отговор. Отворете вестника и ще го намерите:
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Заседание на Художествения съвет на
Градската галерия____________________

Малката нишка музикантка
Надежда Цветкова неуморимо
обогатява призовата си
колекция
_______________
л

За пленера - 4 500 евро
■‘‘ЧШ $

В Несебър Надето т
блясна и като - певица!

шмт.мМ

* Поискахме от Министерството на

300

у

!

•Цветкова спечели първо място на
международния фестивал в този град,
прекрасно пеейки българските народни
песни "Канят ме, мамо, на тежка сватба" и
"Лиляно, моме"

Дните на международния фестивал па детското
творчество "Слънце, радост, красота” в българския чериоморски курорт Несебър (12 - 17 юни)
бяха дни на проверка за малката и изключително
перспективна нишка музикантка Надежда Цветкова. Защото това беше първият международен
фестивал, на който тя беше поканена след блестящото йлредставяне на концертните подиуми в

кг4'й^ггкг

Брайович от Подгорица, Ивана Станкович от Ниш, Оливера Гърбич от
Белград «елена Тръпкович от Белград, Наталия Башенова от Москва,
Светлин' Русев от София, Душал Томов от Димитровград, Михайло Ра
кита от Баня Лука, Мигуел Лопет и Илияна Панамес от Мексико. Съвегьт ,це изисква от тях до 1 юли т.г. да потвърдят дали ще дойдат със
сиг урност Както изтъкна управителят на Градската галерия Димитър
Илиев, в пленера би трябвало да участва още един художник от България,
по засега не е известно кой ще бъде той.
Във връзка с разходите за организирането на пленера директорът на
димитровградския ЦК м-р Петър Иованович сподели, че за неговото
повеждане би трябвало да се осигурят около 4 500 евро. Йованович
изрази разочарованието си, че и сега, както и миналата година,
организаторите на пленера - Центърът за култура и Градската галерия 1
1
няма
да получат
средства. "Имаше обещания, че Министерството на
културата на Сърбия ще отпусне средства. На пръв поглед като че ли
имахме силни хора, които лобираха за нашия пленер, нашето посолство в
София също лобира за нас, но не получихме средства. Искахме 300 хиляди
динара, но щяхме да бъдем доволни и от по-малко, подчерта директорът.
Той добави, че ще бъде трудно да се намерят спонсори и тежестта на
организирането на пленера ще падне предимно върху ОС. Според не
говите думи, ЦК очаква да получи безплатно платна и бои от лица и
институции от България.
Що се отнася до престоя на художниците, те ще пребивават в Погановския манастир, а ще се хранят в ресторанта на Балкан , който е в
близост до този храм. Тази година "Балкан не е имал възможност да се
включи като спонсор.
Когато става дума за участниците в пленера, директорът на ЦК изрази
безпокойството си, че художниците от чужбина не са сред най-известните
творци. "Трябва да се стремим в пленера да участват по-изявени
чуждестранни живописци", подчерта Йованович. Той изтъкна, че занапред би било добре когато се канят художници, те да бъдат информирани
писмено за условията, при които се провежда пленерът. С други думи,
художниците трябва да знаят къде идват, къде ще работят, къде ще спят и
ще се хранят...
*
Б. Д.

музикалните училища и на други музикални прояви
в Ниш и Сърбия Цветкова смая публиката и журитата с виртуозните си изпълнения па цигулка, па
фестивала в Несебър и на реприза му в Сленчсв
бряг (18 - 21 юни) тя сс прояви с още една музикалпа дарба - блясна и като певица! Най-напред
па откриването на фестивала Надето обра симпатийте на хилядната публика в града на свстовмото културио-истор ичсско наследство
със сръбската песен "Майка Йову у ружи
Чудесните вокални и инструментални изпълнения на
Надежда Цветкова в Несебър и Слънчев бряг възхитиха и родила", а в състезателната част па феспредставителите на всички страни-участнички в
тивала прекра сно изпя българските
Международния фестивал на детското творчество
народни песни "Канят мс. мамо, на тежка
"Слънце, радост, красота" в Несебър. Потвърждение за
сватба” и "Лиляно, моме"! Журито на фес
това е фактът, че нашето Наде получи покани за участие
тивала беше единодушно: първо място за
на детски и музикални фестивали в Русия, Украйна,
Надежда Цветкова в категорията вокал Молдова, Македония, Грузия, Унгария...
_____ народна песен.
Цветкова потвърди певческия си талант
Ниш, Белград. Димитровград и Чачак. Още по и на галакоицерта в края на фестивала в Несебър,
вече, че става дума за една реномирана манифес както и па репризния фестивал в Слънчев бряг,
тация на детското творчество с по-широки маща най-големия български туристически комплекс.
би, на която се очертават реалните измерения на
Не по-малко въодушевление сред публиката
музикалните и други дарби на участниците от пад предизвикаха и инструменталните изпълнения на Приключи седмото издание на
десет страни.
Нашето Наде се върна от Несебър като лау- ^в.^оа^Кръстител”в^ОгариятНесебърмалката ДеТСКО-ЮНОШеСКИЯ Литературен КОНКурС
реатка па фестивала и обогати призовата си ко цигуларка изпълни "Рондо" от Моцарт, "Гавота”
1^ТСфан 1 СЧСВ__________________________________________
лекция с две дипломи и два медала! Това ще рече, от Лили и "Гозбата на комара” от Аяпшинов. Една
че Надежда Цветкова мина първата си голяма про част от програмата си гя изпълни и на галакоиверка вън от границите на страната по начин, церта, на който бе представена като "музикантка
който вече свикнахме да очакваме от пея: "Дойдох, от Ниш, която прекрасно пее български народни
участвах и победих!” Този точел извод обаче не песни и чудесно свири на цигулка".
отразява един нов и много важен факт. Докато на
Журито на седмото издание на детско-юношеския литературен кон
К. Георгиев
музикалните прегледи на най-добрите ученици от
курс "Стефан Гечев”, председателствано от видния български писател
Георги Данаилов, присъди първа награда на Борислава Иванова, осмокласничка от Димитровград, на петокласничката Соня Динова от Босиле
град и на Тамара Ташкова, седмокласничка от Димитровград.
ЦХФ помага на Босилеградска община
Това съобщи Георги Василев, координатор на конкурса към Държав
ната агенция за българите в чужбина, като добави, че наградените деца
чки необходими строителни и елек- получават право на безплатно летуване и участие в литературния семи
тричарски работи ще извърши ни нар, който Агенцията ще организира от 18 до 27 юли в хотела на Депар
Общинската скупщина в Боси
- Инициативата за построяване шката фирма "Могиб”, а монтажът тамента за усъвършенстване на учители към Софийския унуверситет
леград и американската неправи то на телевизионния ретранслатор на уредите и съоръженията ще "Св. Климент Охридски".
Детско-юношеският литературен конкурс беше учреден през 1995
телствена организация 118АГО СНР е на местната общност Дукат, а тя е бъде възложен на частното пред
са сключили договор за съвместно получила подкрепа и от останалите приятие "Орбит” от Враня. В дого година в Държавната агенция за българите в чужбина към Министер
финансиране на изграждането на местни общности, в които нашата вора е предвидено строителството ския съвет, съвместно със списание "Родна реч” по идея на големия
телевизионен ретранслатор на организация финасира изпълнение да приключи в срок от 60 дни, до български писател Стефан Гечев. Тъй като инициативата се оказа осо
Църноок. Стойността на проекта то на различни проекти, както и от като срокът за монтажните работи бено плодотворна и перспективна, след смъртта на Гечев / 4 януари 2000
г./ ръководството на Агенцията взе решение конкурсът да носи неговото
възлиза на около 7 150 000 динара, самата ОС - каза Мира Нухиевич, е 20 дни.
Преди започването на строежа име.
като в договора е предвидено 72 на представите-I на ЦХФ. Тя добави,
За седмото издание на конкурса, който беше обявен в детското
сто от парите да даде ЦХФ, а 28 че основнатс. цел на проекта е ново ще бъде прокаран електропровод с
процента да осигури ОС от Боси построеният ретранслатор да из дължима около 2 800 метра от За- списание "Другарче”, бяха зададени две теми: "Какво е направила Бъл
леград. Председателят на ОС Вла лъчва сигнал па цялата територия ножка махала до върха на Църно гария през тези 125 години след Освобождението от турско робство?” и
димир Захариев казва, че догово на общината, с което ще се разреши ок. Миналата година е прокаран "Поезията на Христо Ботев - духовен израз на борбата за национално
рът е приемлив за общината, поне ’ проблемът с лошото информиране път до местността, където ще се ст освобождение и социална справедливост”. Получени са 110 детски творби
от три континента и 12 страни: Австрия, Германия, Казахстан, Канада,
же тя ще плати 2 000 000 и то на на жителите в планинските села.
рои ретранслаторът.
Молдова, Русия, САЩ, Словакия, Украйна, Унгария, Чехия и Сърбия.
няколко вноски, а местни общности
Представителката на америка
няма да участват със свои средства. нската организация заяви, че всиОсвен трите наши ученички, носители на наградата "Стефан Ге
П.Л.Р.
чев” за 2003 година са още 17 ученици от българската диаспора.

Първата награда спечелиха
ученици от нашите краища

Ретранслатор на Църноок

Кабелна телевизия ”Кодал” - Босилеград

Пет нови канала
От средата на този месец абонатите на "Кодал” имат възможност да
гледат пет нови телевизионни канала. Към мрежата са включени още
един музикален канал, държавната телевизия на Словения, канал за кул
тура и за мода и една програма на руски език. Вместо един от споменатите
канали, скоро ще бъде включена босненската телевизия ”Хаят”, узнахме
от Дарко Спиридонов, заместник директор на "Кодал”. По този начин
Никола Стоянчов, собственик на първата частна кабелна телевизия "Ко
дал” в Босилеград, изпълни обещанието си, дадено пред нашия вестник
преди един месец, че ще бъдат включени още 5 нови канала.
Освен новите програми, "Кодал” започна да излъчва реклами и обяви,
а както оповести Спиридонов, скоро ще стартира и излъчването на музи
кални честитки и поздравления.
В "Кодал” ни осведомиха, че до десетина дни ще започнат да прикл
ючват към мрежата си нови абонати от местността Добри дол, както и от
най-отдалечените части на село Райчиловци.
П.Л.Р.
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Панаир на книгата в Димитровград

Димитровградчани купуват книги
Утре в Димитровград приключва Панаирът на книгата, който беше организиран в Градската галерия от
пиротското издателство "Пи прес” и от Центъра за
култура в Димитровград. "Пи прес” предложи на ди
митровградчани 1500 заглавия. Става дума за книги,
печатани от издателските къщи от СЧГ "Народна кни
га , БИГЗ, "Просвета”, "Змай” и редица други.
Според думите на Драган Йовичич, комерчески ди
ректор в ’Пи прес”, в тази издателска къща са доволни
от интереса на димитровградчаните към предста
вените от тях книги. Най—много се продават творбите

на Миряна Бобич-Мойсилович, Момо Капор, Дани
ела Стил, Иво Андрич. Добре се е продавала и кни
гата "Зодии” от Наташа Радич, след това книгите за
йога и гръцките митове, книгата за историята на
сърбите и т.н.
Това е вторият панаир на книгата, който ’ Пи
прес” организира в Димитровград през тази година.
По думите на Йовичич, следващият панаир ще бъде
организиран в Градската галерия през ноември т.г.
или през февруари 2004 година.
Б.Д-
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Освен старците, най-ревностни
"пазачи" на добитъка в нашите
краища бяха децата - неуморимите
г
пастирчета. Те най-често пазеха пасяха добитъка, събрани в групи,
"мешаха
смесваха в едно по ня
колко стада и така хем ги пазеха
по-лесно, хем бяха заедно и винаги
готови за игра. Игрите най-често
ставаха докато на обяд добитъкът
пладнуваше. След обяда, докато
старците смучеха лулите и си при
казваха или лекичко спяха с глави
върху кожените овчарски торби
(янджъци), децата играеха старите
пастирски игри. Във всяка от тях
обезателно
спомагателно средство
бяха пастирските тояги - прави или
с дзопове . Те бяха най-често дря
нови и ясикови кръгли пръчки, де
бели 2-3 сантиметра и дълги 150-160
сантиметра. Тези с дзоп ;на по-дебелия край бяха естествено малко
свити и удебелени. В недалечното
минало пастирите в Царибродско
най-често играеха следните пастир
ски игри: чулка, клиса, паждра, свинкя, шикане, дзипане и дране.
ЧУЛКА - Играта е получила
името си по едно трикрако дърво, с
50-60 см дълги крака, което се
нарича чулка. Чулката се слага на
някоя ливада. Едно от пастирчета-

като някой от играчите удря свинкята, свинярът има право да сложи
тоягата си в неговия плик и да се
отмени. Играчът, в чийто плик сви
нярът е сложил своята тояга, става
свиняр, а свинярът - играч. Играчът
става свиняр и ако свинкята го ”уапе - удари по краката, от коляно
надолу. Играчите се предпазват от
ухапване , скачайки във въздуха,
опряли тоягата си в плика. Ако то
гава свинкята удари тоягата, смята
се, че играчът е ухапан и свинярът
се сменя. Играта се прекъсва по договоряне или ако някой свиняр не
може да се смени и му омръзне да
бъде такъв.
КЛИСА. - Клиса се нарича дъл
га около половин метър кръгла
пръчка, дебела 2-3 см, едната стра
на на която е малко одялана с нож и
заравнена. Оттам играта е получи
ла и името си. Клисата се слага на
ливадата със задялания край над
малка дупка и се удря отгоре с тоя
га. Дървото (клисата) отскача във
въздуха и играчът трябва да я удари
повторно и тя да отлети възможно
по-далече. Пастирчето, което повторно не удари клисата и тя падне,
донася клисата на играча, който
трябва да играе. Най-слаб играч е
онова пастирче, което най-слабо е
ударило клисата и тя е паднала
най-близо до дупката, а най-добър който при повторното ударяне я е откарал най-далече.
В първия кръг, докато не се
знае кой от играчите е найслаб, всеки следващ играч си
донася клисата.
ШИКАНЕ. - Това е пас
тирска игра, наподобаваща
хвърляне на копие. Играчите заста
ват наредени до една черта и хвър
лят тоягите си като копие. Целта е
тоягата да се хвърли най-далече
Играчът, който я хвърли най-бли30, слага своята тояга напречно
върху ливадата, на мястото, докъдето я е хвърлил. Другите повторно взимат тоягите си и ги хвърлят
така, че да улучат напречната тоята. Пастирчето, чиято тояга е напречна, тича и я мести на мястото,
където е паднала тоягата на пастирчето, което я е улучило и му я
Донася. Ако и следващото пастирче
УЛУЧИ напречната тояга, то повторн0 ТИ<1В> мести я и я донася на стрелеЦа- Понеже тоягата постоянно се
мести и отдалечава, става все потежко тя да бъде улучена, а всеки
играч, който не улучи напречната
т0$
-ИЗпада” - не играе повече,
Победител е онова пастирче, което
остане последно, т.е„ което улучи
напречната тояга от най-голяма далечина.
ДЗИПАНЕ. - Играта е получила
името си от думата дзипане-лремятане. Очертава се линия на ливадата или се слага овчарски прът на
земята и ластирчетата се нареждат,
клекнали зад чертата или пръта,
Хващат тоягите за по-тънкия край,
на около еДна четвърт от дължи
пата им и ги удрят в земята така, че
по-дългият
на
та я и по-дебелият
„а,
Тя край
ПОЛИТа,
пада т по.д^6елия ' ай> „овторно
полита> лада иа по-тънкия край,
ПОВТОрно полита и така продължава да се премята, докато не се спре.
Победител е онзи играч, чиято тояга се спре най-далече от мястото на
дзипането. Онова пастирче, чиято
тояга се спре най-близо, тича и донася тоягите на всичките пастирчета и играта се повтаря,
ДРАНЕ - В тази игра има елементи на дзипането и тикането. Началото е идентично на дзипането.
Играчите се нареждат и дзипат
тоягите, но сега не с цел те да от
летят колкото може по-далече, а да

Нашите
пастирски игри
та, наречено чулкар, "въоръжено"
с шапка или по-рядко с топка от
стари парцали или от косми на ко
нете__и говедата, я пази. Кой _пръв
ще пази чулката се определя с броене или пък някои доороволно става
чулкар, но най-често това е най-малкото пастирче. Другите, застанали
на 8-10 метра от чулката, хвърлят
тоягите си към нея с цел да я съборят. Тоягите падат около чулката, а
пастирчетата могат да си ги вземат
само тогава, когато тя е улучена и
съборена. Играчът, който не успее
да си вземе тоягата, я настъпва и
чака друг играч да събори чулката,
за да си я вземе. Чулкарят няма право да удря с топката или шапката
играча, който е настъпил тоягата.
Щом някой събори чулката, чулкарят първо тича да я вземе, слага я
отново на мястото и и чак тогава
цели играчите, които си взимат тоягите. Ако улучи някого, улученият
става чулкар, а предишният се сме*
ня - заема неговото място и цели да
събори чулката. Целта на тези, които събарят чулката, е чулкарят да
остане същия колкото може повече
време, а на чулкаря - по-скоро да
улучи някой от другарите си и да се
смени.
Играта трае, докато не омръзне
на играчите
ПДЖГТРД
ПАЖДРА. - Тпчи
1ази игпя
игра ге
се итяе
играе
подобно на чулката при условие, че
пастирчетата не са успели да намерят подходящо трикрако дърво - чулка. Тогава вместо чулка взимат
дърво, дълго 50-60 см и леко го забиват на мястото, където иначе
стои чулката. Играчите целят стоягите да улучат паждрата и да я
съборят, а пазачът - и да я вдигне, и
да улучи с шапката или топката някой от тези, които си взимат тоягите, и да се смени. .
СВИНКЯ - Играта е получила
името си по "свинкята" - кръгло,
твърдо дърво, най-често от някой

десетина сантиметра - кочина за
свинкята, а около нея, в кръг, иа
разстояние от 2-3 метра, всеки играч има своя дупка - свой "илик”, С
договор, доброволно или с "цакане” се определя първият свинярсвинкяр, който "пасе" свинкята.
Цакането се върши по следния начин: Един играч поставя вертикално тоягата си в кочината, а друг я
цели със свинкята от своя плик.
Който уцели, няма да е свиняр и се
освобождава. Така се изреждат
всичките играчи и който е най-несръчен и най-неточен при уцелванията, става свшГкяр. Той има за цел
да вкара свинкята в кочината, а друрите му пречат, удряйки свинкята
навън, по-далече от кочината. До-
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*Синовете на Ангел и Люба Димитрови от
Вълковия живеят в Сърбия, България и
Канада
След всяко преброяваме на населението ние,
българите в Сърбия, сме все по-малко. Според
официалните данни от последното преброяване
ние сме едва около 20 000 души. Защо непрекъс
нато и драстично намалява броят ма българите в
Сърбия? Една част от комплексния отговор ма то
зи тревожен въпрос може да се намери, ако се пог
ледне напцимер оодословиото лъово на Ангел и
Люба Димитрови от димитровградс
кото село Вълковия.
Във Вълковия няма пито един чоМихаил
век от рода на Ангел и Люба. Техните

Вълковия беше построено ново училище. Заради
тази идея през 1923 г. Ангел Димитров мина Стара
планина, в Берковица се присъедини към бълга
рските революционери и участва в Септемврийс
кото въстание...
Михаил, най-големият син па Ангел и Люба,
стана архитект в Белград. Негови сгради могат да
се видят в много градове в страната, както и в
чужбина. Той проектира хотелския комплекс "Бе
лни” в Улцин, негови са проектите за жилищните
блокове 28 и 30 в Белград, за площада на Ка-

Юрий (1970)
Емил 1972
Светлана

Димитър
(Вълковия)

Нина

Руслан

Михаил и
съпругата му
Надица,
Москва 1996
г.

синове Михаил, Драго и Найден жи
веят в Белград (Сърбия), Монреал
(Канада) и Русе (България). Ангел бе-'/ уЛ
ше добър стопанин с хубава къща и
Ангел и Люба
Димитрови
много добитък. Още па младини ме
*/1л
чтаеше за по-добър, по-богат живот за '
своите деца. И не само той. За тази
идея милееха и Петър Маиов - ГТеца, рагС0рГИ в Земуи и за още много строежи в Ирак и Русия.
Йордан Кръстев, Йордан Иванов, По-големият му син Юрий (получил името иа първия космонавт
Васил Митов, Петър Гассв, Глигор Юрий Гагарин) е график, а по-малкият му син Емил е тръгнал
Митон, Георги Каменов и Илия Антов. |Ю бащиния път - през 1999 г. и той получи диплома за архитект.
Затова още през 1911 г. те станаха чле- Съпругата па Михаил - Надица - е от Струмица, а по професия е
нове на Социалдемократическата пар пианистка.
тия. Затова в началото па XX век във
Драго, средният син па Ангел п Люба, живее в канадския град
Монреал, където завършил колеж по вътрешна архитектура.
Съпругата му Анастасия е рускиня. Имат син Руслан.
Найден, най-малкият син иа Ангел п Люба. своден през 1928
г. В Цариброд завършва гимназия, а през 1948Лод. емигрира в
България, където следва и завършва медицина. Като известен
хирург работи в град Русе. За него казват, че много лесно мо
жеш да го намериш, макар и да не знаеш адреса му - достатъчно
него. когато някоя гояга улу
напречната, пастирчето, което не я
е да питаш къде живее хирургът Пачо н всеки русенец ще те
е улучило, тича, мести я па мястото,
заведе при него! След пенсионирането си е открил частен ле
където е спряла тоягата на пастиркарски кабинет.
чето-стрелед и му я донася. Когато
Ангел п Люба известно време живяха сами във Вълковия.
следващото пастирче улучи напречната тояга, тя повторно са пре; Ангел, който през 1945 г. създаде трудова кооперация, наречена
мества на мястото, к ьдего е спряла
КОЛХОЗ, защото беше устроена по образеца на съветските
тоягата, която я е улучила. Понеже
■ колхози, вероятно се е надявал и децата му да останат тук.
тоягата постоянно се отдалечава,
Много подобни мечти обаче след това не се сбъднаха. Селата
все по-тежко е да се улучи и много
от играчите отпадат. Победител е,
/ сега пустеят, а българите от Царибродско и Босилеградско,
както и при тикането, това пастир; както показва и примерът със семейството па Ангел, са се
че* което последно, от най-голямо
>С1)алн но света.
разстояние е улучило напречната
Такава е съдбата па много семейства от пашите краища.
тояга. За него се казва, че той е
одрал другите играчи и затова иг
Богдан НИКОЛОВ
Рата е получила името си.
Цветко Иванов

гЯ35к=г=

Пъстра
10 ВяИНг*:****'
В Босилеград заседаваха
ловджийските ръководители от
Пчински н Ябланишки окръг

Асоциация на
ловците от Южна
Сърбия
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Световната лига по
волейбол
_____щт

Българите се
класираха за
Мадрид

•И една победа в предстоящите два мача е
* За председател на новосформираното
ловджийско обединение е избран Момир
финалния турнир8
Стоилкович, председател на ловното
ветият уикенд (20 и 21 юни) в Световната
дружество от Враня
Миналата седмица в Босилеград се проведе засе
— -Дмфааеп за паниога по
ли
дание па председателите на ловните дружеста от лов
палпия отбор па България. Сднстсси победи (3:1
ната област "Южна Сърбия”. Освен ръководителите
и \2) над представител мия тим на Сърбия и Черна петнадесетте ловни дружества от Пчински и Ябланншки окръг, на събранието присъстваха и пред
па гора във Варна българските иациомали си
седателят на Съюза на ловците на Сърбия Зоран
осигуриха участие вън финалния турнир ( фаЖиваиович и секретарят на съюза Аца Паптелич.
йнъл сит”) па лигата, които ще се проведе от 8 до
След докладите за дейността през миналого
дишния ловен сезон, които бяха изнесени от пред- ^
През шестия уикенд българите ще играят два
седателнте на всички дружества, присъстващите $
приеха правилник за работата на новосформираната
мача срещу Куба в Хавана, но дори и да ги заАсоциация па ловците от Южна Сърбия. За пред
губят с максималния резултат 0:3. участието им в
седател на асоциацията е избран Момир Стоилкович,
турнира няма да бъде застрашено.
председател на ловното дружест во ’ Фазан’ от Бра
Макар чс (неочаквано) претърпяха две порапя.
На заседанието беше разисквано и по въпроси, жения в "морската столица па България, нласвързани с щетите, конто дивечът нанася ма земе- внте” имат шанс да бъдат един от осемте учаделските култури през пролетта .1 лятото, както и
стиика във финалния турнир па Световната ливъв връзка с мерките за защита па дивите животни га За да ИЗПолзват този шанс, те трябва да
при евентуална поява на заразни болести. Предсе- ПОСТИП1ат 1Юпе една победа в предстоящите два
мача с Холандия, които ,це сс играят в Белград
не са регистрирани заразни заболявания при дивите
(27 юни) и Нови Сад (28 юни). Задачата им не е
животни.
лесна, понеже и "лалетата’ имат шанс да играят
„ ,
След работната част на срещата босилеградските
в Мадрид, доколкото спечелят и двата мача
ловци организираха обяд за колегите си от вът
срещу тима на сърбите и черногорците.
решността на страната, а сред присъстващите бяха и
Освен националния отбор на България, засега
представители на общинското ръководство, на
сигурни участници на турнира в Мадрид са и
Ветеринарната станция, на местния Отдел на МВР.
представителните тимове ма Русия, Италия, Бракакто и служители в горското стопанство.
зил пя и Чехия
П.Л.Р.

Хр‘ЪЯОМЮВЩшб/
■

Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Долен, подобен на животно човек. 4.
Животно за езда и впрягане. 6. Основа на сграда, 11.
Името на хандбалния треньор Каменица. 13. Град в
Италия. 14. Река в Сибир. 16. Река и град в България.
17. Голяма строителна част, обикновено от бетон,
18. Името на гръцкия баскетболист Галис. 20. Точка, в която се събират и пресичат лъчите от увеличително стъкло или огледало. 21. Сретен Елинуилов. 22. Белградски седлшчник.23. Гръцка оперна певица. 24. Спортна среща. 25. Долина, котлоп/- а
‘п и1
/л
вина 26. Джелатин. 27. Новосадски журналист (Ласло). 28^ Антон Марков. 29. Вид безалкохолна напитка. 30. Сръбски министър „а правосъдието. 32.
Прах за поправка на огнището в печка. 33. Град в
Япония. 34. Гръцки бог, 36. Жалузи. 37. Иван Колев.
38. Вид чанта за пазаруване или за спорт. 39. Идоли.

Решение па кръстословицата 160 - Водоравно:\

Отвесно: 1. Крайморски хърватски град. 2. 15 и 11
буква от азбуката, 3. При игра на карти — оста
налите карти след раздаване на играчите. 4. Вид
подправка. 5. Единица за електрическо съпротив
ление. 6. Степен на непроизволно постоянно напрежение (особено на мускулите). 7. Съзнателно
отклонение от установените догми на официалната църква. 8. Скъп, драг. 9. 6 и 14 буква от азбуката.
Ю. Град в България. 12. Течност в ядене. 13. Легендарен югославски атлет и функционер на Югославския олимпийски комитет. 15. Алгебричен двучлеи- 17. Американски режисьор. 19. Град в Германия. 20. Несъстоятелност, пропадане. 21. Нисши
божества в старогръцката митология. 23. Църковен
закон' 24 1чЛа™° нзРе2,е»«е “началото на книга
или глава. 25. Град в САЩ. 26. Повик на човек,
озооал сс п 6 }2г Американско и индийско жиоотно от
на коня‘ 29. Някогашен световен
първенец
шахмят. 30. Град в Италия. 31. Градче
въ„ Войводина. 32. Душевно сътресение; удар. 33.
Ри6а с муста„„. 35. Автозиак за Панчево. 36. 26 и 20
буква от азбуката.

Седми крт>г от Лятната лига на БСС - ре
гион 7 Ниш ____ __________-___________

Загуба от лидера
БК "Димитровград" - БК "Младост-каблови" (Зайчар) 77:83
(17:23; 20:22; 12:16; 28:24)
Димитровград, 2! юни 2003 г. СЦ "Парк1 .зрители - около 200.
Съдии' Б Деичич от Пирот и 3. Петрович от Ьела паланка.
ЯК ' Димишроаград"'. Геров 7, Сотиров 2, Д. Алсксов. I юргсвски
8 Виденов 6, Андреев 29. Апостолов 23, Милев, Велев 2 и Мишев.
Димитровградските баскетболисти загубиха от лидера във

временното

«обрече",

"мшкТв един м^ент дори .шаха мадмо.цис от 15 точки. На
самия финал домакините намалиха преднината им до само една точкщ,ю =ха’‘“^ото БК "Ди"Младост-Вссна в Бела паланка. Мачът
митропград ще гостува на
с насрочен за 28 юли т.г. от 18 часа.
ЩеСТИ КрЪГ
КЗТЗСТрОСЬЗ Л НЗ ЗЗГубЗ НЗ
ПЛ1ЛМТО
Д И М ИТрО В
IVИ I С
^/>/ч1ллт^Л П МГТМ
ОЯСК.“ I
\ ш\\* I VI
БК <<рътан» (Болевац) - БК "Димитровград" 112 : 78 (35.15, 22
. 20; 22 : 18; 33 : 25)
Болевац, 16 юни 2003 г. Зрители - около 100. Съдии: Богданович и
де1|ИЧ от Сокобаня. ~
Отборът на БК "Димитровград" игра в следния състав: Геров 12,
Сотиров 23, Велчев 5. Виденов 8, Андреев .6, Апостолов 13, Милев,
Мишев 1.
п
Отборът на БК "Димитровград’ отпътува за Болевац с 8 играчи. В
състава не бяха включени Алексов и Велев.
Мачът бе решен още в първата четвърт, когато домакините
постигнаха 20 точки преднина. В тази част на играта димитровградчани
пропуснаха да спечелят точки от множество благоприятни положения.
Във втората и третата част играта беше равностойна. В последната
четъвърт па терена влязоха играчите от резервната скамейка на БК
Димитровград . така че домакините увеличиха преднината си.
Д. С.

Поправките хрднд и лекарство

Какаовите плодове служат за
храна на населението в Бразилия от много векове. Ацтеките
употребявали тези плодове за
приготвяне на питие, което наричали шоколатъл. Продуктите
на какаото са пренесени в Европа през XVI в. от испанците.
Какаото на прах като подправка и храна представлява преработените плодове на какаовото дърво от сем. Стеркулиеви.
То е вечнозелено, високо до 8 м.
Среща се диворастящо в Централна и Южна Америка. Култивира се главно в Америка и Африка. За да се получи какао на
прах, едрите плодове се подлагат на ферментация, след което
се отделят семената. Последните съдържат 3% фосфати, 5%
гуми и нишесте, 50% липиди
(глицериди на палмитиновата,
стеариновата и олеиновата киселина), стероли (витамин Д),
8-10% протеини, до 10% катехини, 1-2% алкалоиди, антоциани и др. След ферментацията
семената се преработват фабрично, като се отстранява сеI
менната обвивка, в която алкалоидът теобромин е 1%. Останалата част представлява семенното ядро, което се смила,
за да се получи паста; от нея
по-нататък се произвеждат шоколади, бонбони, какаово масло
и суров какаов прах. Тъй като
този суров прах е неразтворим
във вода, той се подлага на обработване с натриев хидоркарКаба. 20. Ган. 22. Рада. 23. Талин. 24. ОО. 26. Ди. 27. бонат, след което се добива каВинари. 28. Сарми. 31. Ян. 33. Комин. 34. Кочани 36
каов прах, означен като "екстИДБ38иНИка.39.Ироничен.41.ДТ.42.Рача.43.Дре1<:
ра". При третиране на суровия
прах с амониев карбонат се по-

&Какао

^

лучава прах с по -ниско качество
- “златен". Прахът от какаото е
кафяв, със специфичен приятен
аромат и горчив вкус. Доброкачественият какаов прах трябва
да образува суспензия, която в
продължение на 2 мин не бива
да се утаява. Какаото на прах се
пази в добре затворени съдове
от стъкло или порцелан. Не е за
препоръчване съхранението му
в пластмасови съдове, тъй като
етеричното масло лесно се изпарява. Съхранява се при температура 20С.
На пазара се срещат няколко
вида какао на прах, смесено с
различни видове брашна (напр.
соево, жълъдово и др.). От тях с
оглед на хранителната им сто
йност за препоръчване е соевокакаовата смес (40% натурален
какаов прах и 60% соево брашно),
Благодарение на теостеролите, които се съдържат в какото
на прах и които в организма могат да се превърнат във витамин
Д, то е полезна храна за деца и
болни. В него се намира голямо
количество калциев оксалат,
който дразни паренхима на бъбреците и не трябва да се употребява при бъбречни заболявания. Приемат се 2-4 чаени лъжички на ден, 2-3 пъти седмично. В
кулинарията какаовият прах се
употребява като подправка и за
украса на сладкиши, кремове и
др., както и за приготвяне напитиета. Във фармацевтичното
производство какаовият прах
служи за коригиране вкуса и ми
риса на лекарства,

Спорт - Малки обяви
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Последен кръг от първенството на НФЗ

Накрая рекордна
победа!
"Желюша" - "Мрамор" 6:0
(2:0)

Димитровград, 22. 06. 2003 г-,
С.Ц ’ Парк". Зрители 100. съдия
Микица Стоилкович от Ниш 8.5. Голмайстори: Ставров в 8,
Пешев в 40 от дузпа. Тричков в
50. Томов в 75, Иванов в 83 и Денчсв в 85 минута. Жълти картони:
Тричков, Пешев и Костов ог
"Желюша”, а Иванович, Ранджелович и Славкович от "Мрамор”.
Червен картон: Аигелаков от

Желюша” в 48 минута.
Съставът на ”Желюша”: Стоицев 7, Аигелаков 6. Стевапов
7.5, Дончев 8, Стефанов 7.5, Костов 7.5, Тричков 7 (Р. Георгиев
7), Ставров 7.5, Гогов 6 (Иванов
7), Митов 7.5 (Д. Георгиев 7), Пе
шев 8.
Играч на мача: Саша Пешев
от "Желюша” - 8.
Футболистите на "Желюша”
се простиха с Нишка зона и със
СВОИТе веР“и фонове, като постигнаха най-голямата си победа в
™згодишното първенство, побеждав™ки един от най-стабилНИте отбори в зоната. Ако бяха
играли така пРез Цялата есенна
*аСТ ,,а ,1ЪРве1!Ството, сигурно
5иха достигнали до сРедата на таблицата и щяха да останат в зо-

Порой от голове
"Балкански" - "Младост" (Орляне) 8:0 (3:0)

Димитровград, 22 юни 2003 г„ СЦ "Парк” зрители 200. съдия
Милош Попович от Ниш - 8.5. Голмайстори: М. Пейчев в 27. В.
Пейчев в 29,60 и 78, Станков в 37, Марков в 80, Ценков в 81 и Гюров в
88 минута. Жълти картони: М. Пейчев и Гюров от "Балкански” и
Стойкович от "Младост".
"Балкански": Н. Георгиев - Ценков 7.-5, Глигориевич 7, В. Пейчев
8.5, Марков 7.5 (Христич 7). Рангелов 7.5 и Иванов 7. Играч на
срещата: Владимир Пейчев 8.5.
В двата мача от последния кръг на НФЗ зрителите от Димит
ровград имаха възможност да видят общо 14 гола. След "Желюша”,
Балкански” също изпрати своите гости с пълна мрежа. Отборът на
Младост пристигна само с девет футболисти и целта им беше да
получат колкото се може по-малко голове. Те бяха готови да напус
нат терена и но-рано, но головете бяха вкарани в самия край на мача,
така чс плановете им рухнаха. Резултатът можеше да бъде и двойно
по-добър, ако димитровградчани бяха малко по-коицентрирани.

Лигата на младите по малък футбол
"Димитровград 2003"______________

Първенците се очертават
Миналата седмица се играха 13 и 14 ден от лигата на младите по малък
футбол "Димитровград 2003”, а до края на състезанията остават още два
състезателни дни, но победителите вече се очертават. Ето и резултатите:
"Дионис” - "Свобода” 3:0; "Амадеус” - "Шприцерлещ* 3:0; "X 13” ”Неке нове клинке” 5:0; "Белите ангели” - ”СТР Гърца” 5 : 3; "Дионис” "Арсенал” 6:3.
"Антонио” - "Йокшина махала” 0:3; "Неке нове клинке” - "Телетабиси” 8:0; "Букмейкърска къща Плюс” - "Байерн Цариброд" 3:2; "Легендици” - "X 13” 3:2; "Митко 88” - "Свобода” 3:0.
В допълнителния мач за първото място "Букмейкърска къща
Плюс" -”Неке нов е клинке” 1:2.

” Царибродско спортно лято 2003 ”

ФК "Младост” след края на първенството в Пчинска футболна
дивизия

Третото място ■ добър резултат
много по-слабиНот6ориДИХа първия и ВТ0РИЯ от6оР на дивизията, но неочакано загубиха от

С 37 спечелени точки от 22
изиграни мача "Младост” завоюва трето място в крайното кла
сиране във футболното първен
ство на Пчински окръг за сезона
2002-2003 година. Същата позиция в таблицата босилеградски
ят отбор зае и в края на есенната
част от първенството.
Тази пролет "зелените” изиг
раха 11 срещи и регистрираха 5
победи, едно равенство и 4 загу
би. Като домакин "Младост” иг
ра 6 мача на своята "Псскара". 4
от които спечели, а два загуби.
Босилеградчани завоюваха пред
своята публика победи срещу
двата пъ рвокласираии отбора
Раднички и Лсвосос , които
разгромиха с 5:1, но претърпяха

съюз, а покровител - ОС в Димитровград. Начело на 13-членния
Организационнеи комитет е председателят на ОС в Димитровград
д-р Боян Давитков. Сформирани са
и три комисии: за турнира но малък
футбол, за състезанието по скокове
и за техническите и финансовите
въпроси.
Що се отнася до турнира по малък футбол, той ще започне на 14
юли и ще продължи 2 седмици.
Новината е, че тази година за пръв

На младежкото атлетическо първенство
на България________________________

Джордже Гогов бе осми
На 21 юни в София се проведе държавното първенство на България
ло атлетика за младежи и девойки. За отбора на ’ Класа” се състезава и
димитровградският лекоатлет Джордже Гогов. В дисциплината висок
скок с резултат 185 см Гогов зае осмото място сред двадесетина със
тезатели.
Това е сравнително слаб резултат, но трябва да се има предвид и
дъждовното време, а Гогов не се е състезавал досега при такива ус
ловия.

ПРИ гостуванията си босилеградските футболисти претърпя
ха 3 загуби, една среща спечелиха, а една успяха да завършат
наравно.
Във втората част от първен
ството, "Младост" е отбелязал
23 попадения, а защитата на "зе
лените" отстъпи 18 пъти.
Във всичките 11 мача ма про
летната част игра младият Денис
Йованович, а най-много участия
през целия сезон има капитанът
Блажа Воинович, който е обли
чал зелената фланелка в общо
21 мача. Най-добър голмайстор,
и две неочаквани загуби от "Чу- както и през миналия сезон, бе
ковац” и "Павловац” - отбори, Мирослав Георгиев, който тази
които досега пс са имали дори пролет отбеляза 13 попадения,
равенства в Босилеград.

Треньорът Георги Георгиев:

Имаме потенциали за
по-големи успехи
- Доволен съм от рсзултатите па отбора в
пролетната част па
първепетвто, но смятам, че можехме да постигнем и нещо повече. Завоювахме
пос
^
беди срещу двата нървокласирапи отбора в дивизията, с което потвърдихме, че нашият тим има по
тенциали за по-големи успехи. От друга страна, в
някои от мачовете се преставихме в лоша светлина
и направихме недопустими грешки, което ни ст
руваше няколко предварително запланувани точки
- каза за нашия вестник треньорът па "Младост”
Георги Георгиев.
„
а
Г-н Георгиев, кои от футболистите на Младост
игра най-добре през цялото време на
първенството ?
- С добри изяви, константна игра във всеки мач и
особена пожертвователност сс изяви ветеранът
Йордан Григо
ров. който годи
ни наред с като
гранитен стълб

Турнирът по малък футбол започва на 14 юли
Лятото в Димитровград ще мине
под знака ма спортната изява ”Царибродско спортно лято 2003
В
рамките на тази проява вече се играе Лигата по малък футбол за
млади, която ще приключи до края
на юни.
През юли ще започне 40-Ят турмир по малък футбол "Димитровград 2003", както и 8-то международно състезание по скокове.
Организатор на посочените спортии прояви е местният Спортен

Босилеградският отбор
постигна изключителен успех в

тазгодишните състезания за
Купата на Пчински окръг,
където стигна до
полуфиналите. Босилеградчани
отстраниха с 3:1 на
четвъртфиналите "Челик" от
Бело поле, който се състезава
в по-висша дивизия от
"Младост", но на полуфиналите
посрещнаха реномирания отбор
на "Морава" от Владичин хан и
бяха принудени да се
задоволят само с класирането
си между четирите най-силни
отбора в окръга.

път ще се играе по новите правила
на ФИФА и УЕФА, т.е. всеки отбор
ще играе с 4 играча и вратар, докато
на резервната скамейка ще могат да
седят 4 играчи. В турнира ще бъдат
включени три категории: ветерани,
сениори и пионери. Котизацията за
сепиорските отбори е 2700 динара,
за отборите на ветераните - 1000
динара, а за пионерските състави 500 динара.
Сеииорският отбор, който спечели турнира, ще бъде награден с 60
хиляди динара. Второкласираният
отбор ще получи 30 хиляди, а третокласираиият - 15 хиляди. Заплану
вано е да бъде награден и най-доб
рият вратар на турнира, както и
най-добрият голмайстор. Най-сил
ните пионерски отбори ще получат
спортни екипировки и съоръжения,
а за иай-изявените отбори ма ве
тераните са предвидени парични па
гради.
Отборите, които желаят да уча
стват в турнира, могат да подават
заявки всеки ден в СЦ "Парк” до 14
юли в 20 часа.
Д. С.

в защитата на "зелените”. Освен него добре играха
и нападателят Мирослав Георгиев, капитанът Блажа Воинович, както и защитниците Стефан Стойков и Спаско Пенев. Общо взето, доволеи съм от
всичките, но същевременно съм сигурен, чс заедно
можем да постигнем много повече.
* Как
„ се справиха
а
*
л. *
младите
футболисти,
които
дебютираха през този сезон?
- Радва ме фактът, че сред титулярите има все
по-вече млади футболисти. Особено бих похвалил
играта на Драган Мицов и Денис Йованович, които
вече затвърдиха мястото си сред титулярите, както
и играта на най-младия от тях - Владица Влади
миров.
* Как ще се подготвяте и какво очаквате от
следващия сезон?
- След едномесечна почивка щс започнем под
готовките за новото първенство. "Младост" вина
ги с бил сред фаворитите за първата позиция в
Пчинска футболна дивизия и така ще бъде и след
ващия сезон. С по-усилсна работа и с по-голям спо
ртен късмет можем да постигнем ио-добри резул
тати от тазгодишните:.
П. Л. Рангелов

На 25 юни 2003 г. се навършиха ДВЕ ГО
ДИНИ от смъртта на нашия непрежалим съп
руг, баща и зет
ИВАН ПЕТРОВИЧ
от Белград, но баща от Гуленовци
Той винаги ще живее в спомените н сърцата
ни. Вечна да бъде светлата му памет!
От неговите вечно тъжни: съйруга Цена,
дъщеря Ирина, син Стефан, тъща Дука и
тъст Петър

На 4 юли 2003 г. се навършват20 ГОДИНИ от
преждевременната смърт на нашата мила съп
руга, майка, баба и тъща
СТАНКА АТАНАСОВА
КАРАМФИЛОВА
(1935 -1983)
от Райчиловци
С топла благодарност в сърцата пазим спо
мените за майчинската обич и грижи и живеем с
утехата, че никога няма да забравим твоите доб
рини и безкрайната любов, която ни даряваше.
С гореща обич и безкрайна тъга се прекланяме пред светлата ти
па’&е;г!
Вечно скръбящи: съйруг Ранко, дъщери ПеГшиа ч Валентина и
семействата им

Хумор - Сатира - Забава
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Амбиции
Ръце, които пипат с ръкавици,
постигат само своите амбиции.
А на ръцете с примки и мазоли
амбициите им остават голи...

Големец
С всяка стъпка — тъпка,
с всяка крачка — мачка.
Но си целта постигна:
високо се издигна!

Тамъм съм легал онуя исчер и тр<;бс да сам зад
ремал, кига удърнкашс пенджерс, Рими се я сънит
гледам на попджерат баба Драга Вражалицата ядосана маа нещо с рукне и поцървснсла кико рак от яд,
Отвори.
А бре Мандатно оти си заклипчил пепджеруту, та
не могу да улезием?
Па има врата, баба щкфе, она су само притворена,
а я знам вратата су за улазеньс...
-Затова ти и'тека%.де| Цел живот се влачиш от врата до врата и
чекаш пекой да ти отвори, А ако
некой ти и отвори гледа педиък да
те препрати... Ама айде да'оставимо това настраиу, вади молив и
.........
Кво да пишем у това потайно доба?
-Па пали ти обеща дати потскажем да прайишороокоп?!
Йедва съга разбра дека пе сънуйем, узе молив и
рстию и зачека.
-Пиши:ОВЪН!
Родилити се под тим знак су здрави и якьи. Дзвездете
п>и обичаш и ако малко повечко умею да се кюскаю
може да воде стадото, демек може и кметове да стаиу...
-Айде , баба Драге, ие се завутуй , иейе джабе казал
народът: туй кико овъп!
-Маци ти народът! Ои йе кико стадо овце, накуде га
покараш и поведеш, натам иде... Слушай ти дзвез
дете.А опе кажу овънат йе ем як, ем кротък. Недай
боже да те кюспе, може у овче коже да лежиш. Гекъв
йе с по-слабите.А с по-якьитс си стойи кротко, гледа
гьи право у очи и блейи: ”ба-а-а”.А после си прайи
кво йе наумил. Кво мислиш, случайно ли су роговете
па овпа па царибродскьият знак, а?

Манчин рабуш
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д по онова време нравейом0 овцеферме и беомо решили
да станемо овчарска общимЦ
за „риказ и чудо!
I<1
V
-Па истина сганусте за при- 1
ка:)| а чудесията ви пемаю край.»
Стадата затриете, а пролети яг„ешкнете бригада доо
Деоше кико Iш ^ияо.А
глс
дайоше кико им
с'„“
"в
не рско.не бък ^А■ знайеш ли заща ов
новете су гърпельиви, па нс ■се силе с
роговете си. 1екаю Д
'
йедън
А са да ти кажем и големи жснскаре су. иедън
добар овъп може да претури млого овце стига да
п,и спипа на теспо. Све су му очите къмго
чуждото. Е понекига и ньему натъкну йоще '
или па
йедни рогове, ама он се прайи или не види,
____
орати дека йе от Бога бележен с двойни рогове да
води,повече стада. С йедните замавуйе йедни, а с
другьите - другьи, тека овънат често има два
арактера!
-А кво да пишем за здравйето и късметаг?
-Овънът йе здрав и йе късметлия. Ако преживейе първуту годипу, после че се радуйе млого
године. Късметът му йе вързан у кърпу и ако
зиайе да развърже кърпуту, че му иде кико по
воду. Само требе да се пази от мутну воду, оти
може да га смота и све да загуби...
Одиеднуш дуну ветар, гледам пенджарат отворен, а я на масуту седим и пишем за овнове. Па
си помисли: нейе толко лоше и да се родиш ко
овъп!
Манча

;

Нашенски
историйки
Вечно му кажи!
Цвятко Дечев

До върха и назад
Попита го един познат деец:
"Как си в политически план?"
Отвърна:" Не съм добър плувец,
но мразя таз опозиционна сган.
Ще ги разгоня, майката им мръсна,
та да повърнат майчиното мляко,
главите им като яйце ще пръсна."
" Полека, така не се стига далеко.
Пипай нежно, за да не усетят,
и помни какво съм ти казал,
та плановете ти да не осуетят,
а ти им готви мръсна кал.
Тълпата нека си реве и тропа,
ти имай свои висши цели,
целта ти винаги да е Европа
и власт без контрол и предели."
Така на върха се изкачи леко
"големият спасител на народа
и стигна той толкова далеко
със своята лигава природа.
Безмерно много забогатя,
любителят на келепир гювеч,
но затуй народът обедня,
а Евросъюза остана далеч.
Самозабравил се на върха,
стана звяр с лице зловещо,
но с трясък падна във прахта,
болезнено и адски тежко.
Иван Царибродски

Рашко Терзийски, от Борово
карал сено. Синът му водел кра
вите, а той си тананикал след ко
лата. Изведнъж едно колело уда
рило на камък, шината се търку
лнала на пътя и колата спряла.
Нашенецът веднага взел брадва
та и се захванал да поправя коле
лото. Когато завършил поправ
ката, той се прекръстил и гордо
казал на сипа си:
- Кажи му вечно! Карай сво
бодно!
Стигнали паиадолиището към
дома си и колелото пак се разва
лило.
- Тате, нали рече да му кажем
вечно?! - обърнал се синът към
баща си.
- Е сине, бамо сиромашията е
вечна, нищо друго не е вечно! мъдро отговорил бащата и пак
взел брадвата да оправя счупено
то колело.
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Предстоящата седмица ще е решаваща
за представителите на зодия Овен. Ра
ботата, върху която се мъчихте напос
ледък и която заемаше почти цялото ви
време, сега ще даде много добри резултатил. Удовлетворението от резултатността на действ ията ви е го лямо, но и
полученото з а това ще е много.

Успехът на представителите на зодия
Телец от последния месец ги следв а и
през тази седмица. Той няма да е т«ака
стр емителен, но насоките, които взема
сег.а са много по-проду ктивни и трайни.
Освен с утвърждаването си. сега ще се
заемете и с нова дейност, която ще раз
шири контактите ви.

вдиша :
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Развитието на дейността на представителите на зодия Близнаци е бавно и
някъде несигурно, но през тази се ДМИЦс
ще имат възможност да насоча т усилията си в по-печеливша посока, Очакват ви финансови де ла, които ще ви
удовлетворяват с ефе ктивността си.

?°а

-гГ.-Д

Предстоящата седмица ще е трудна за
представителите на зодия Везни. Ве
роятността да се слравите с възникналите трудности не е малка, защо то ще
имате необходимия стимул. Освен къс
мета, който ви съпътства откакто Ве
нера е в знака на Лъва, останалите пла
нети ви влияят по скоро зле. Уикендът
ще ви зарадва с финансови приходи и
понятни контакти.

Представителите на зодия Скорг
навлизат в труден период, по врем е на
който ще се сблъскат с множество
трудности в изпълнение на ангажиментите и осъществяване на планоЕвете.
Финансите ви също не са в най-доброто
сто яние и тази седмица ще го доси със
каже.. 3<а съжаление вие хар чите без
мярк а и това ще им се отразява много
зле.
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Финансова реализация за усиленач^5й
та работа през последните месеци
очаква представителите на зодия Стрелец. През тази седмица най-пос ле ще
получите заслужената отплата за
претовареността и свръхангажираността ви, от които страдаше нервната ви
система. В събота пътуване ще реши
голяма част от проблемите ви.

$

Козирог

Ц. Иванов

Вицове
Някакъв тип всяка сутрин мина
вал покрай един полицай и му каз
вал:
- Здравей, сарма!
На полицая му писнало и един
ден заплашил типа, че ако още вед
нъж го нарече така, ще му създаде
големи неприятности. Следващия
път типът минал покрай полицая н
му казал:
- Здравей, зелев лист с ориз!
- А си го свил, а съм те пребил! предупредил го полицаят.

Непри ятностите на предеставителите на
зодия Рак от предходна та седмица ще
бъдат неутрализирани пр ез тази. Единственото, което трябва Да избягвате
сега е пъ_тув ането, заащо то отново ви
заплашватГ И|нциденти,
дома нещата
са чуде<сни и се развиват по най-добрия
за вас н ачин.

По-спокой1на ще е за представителите
на зодия Козирог
I
предстоящата седми
ца. Бурните любовни и творчески про
цеси, които ви занимаваха, сега отми
нават и на тяхно място идват по-сериоз
ни професионални занимания. На мо
менти вероятно ще ви е трудно да се
справяте с натовареността.

Любовта е това. което представителите
I
на зодия Лъв ще остав1ят на заден план
пре з тази седмица. Вероятно щ1е ви липсва , но това ще е единствения начин да
отд елите време на проблемните служебни ангажименти. Активността е найважното качество за вас сега.

Ангажименти и финасови приход и са основните неща. които занимават представителите на зодия Водолей пре;з тази
седмица. Проблемите с половинката
или неосъщественото желание да има
те такава няма да помрачи чудесните
събития, способстващи утвърждавнаето ви.
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Три коли се сблъскват на едно
кръстовище. Катаджията се приб
лижава, за да състави акт. Едип пи
ян се самопредлага за свидетел.
- Наистина ли видяхте всичко? пита недоверчиво полицаят.
- Абсолютно всичко! Видях вси
чко, както виждам вас, господин
свещеник!
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Сблъсъкът на анггажимента към любимия и този към работата ще притеснява
предетавителите на зодия Дева пр<ез тази се;щмица и ще заема голяма
гол:
ча ст от
вним.аниетоим. Н е влиза йте в съдружия
и не сключвайте споразумления през
рез
следващите седем дни (най- вече в петък), защото ще са губещи.

ЕДЕЕ—11111
За представителите на зо дия Риби препо-скоро бездстоящата едмица ще
поблемна и спокойна, Постепенно ви
завладява ново л
овно чувство,което
постепенно ще стане М1ного важно за
ости в съсредотовас. Изпитватее труднос'
чаването, но това няма да ви създава
про блеми. За сега няма нищо, което е
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