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От срещата на държавници 
Кран Монтана и специалисти в

Будапеща:

Косово и Метохия ■ 

наи-големият проблем 

в Югоизточна Ев

IIХашим Тачи беше 

арестуван и освободен
I

Бившият лидер на албанските бунтовници в Косово Хашим 
Тачи, който след това стана един от водещите политици в 
покрайнината, бе задържан от полицията в Унгария в по
неделник, предаде Би Би Си.

Р □ I Тачи, който беше командир на т.пар. Армия за освобождение ;
рещата в Кран Монтана е па Косово (АОК), а сега е начело па Демократичната !партия на

един от етапите за запознаваме В Кран Монтана на премиера йто трябва възможно по-скоро Косово бе арестуван по заповед, издадена от сръбските власти
на Европа с онова, което Сърбия н°Ран Живкович 6еше връчена да бъде решен, като се обезпечи през 1997 година, когато президент на Югославия бе Слободан
направи досега и което ще стори демежмтичнитеоме н [Ги" 3 сигУР»ост, както и условия за Милошевич. Косовскияг политик бе освободен, след като
в близко бъдеще - заяви премие- борбата срещу организираната завРъЩането на бежанците. ръководителят на мисията на ООН в Косово Михаел Щайнер
рът на Сърбия Зоран Живкович престъпност. Освен Живкович, -Сърбия изпълни всички усло- разговаря с представители па министерството па външните
след приключването на междуна- лауреати на тази награда са пия, поставени от международна- работи па Унгария в Будапеща.
родния форум за Югоизточна Ев- президентът на Република та общност. За съжаление обаче Тачи е бил арестуван веднага щом слязъл от самолет от

България Георги Първанов и пито международните оргапиза- Косово па летището па унгарската столица, тъй като комшо-
Марж'раваломананааГаСКаР - ™"Р“-

вропа

ропа в швейцарското село Кран 
Монтана. Живкович каза, че "ве- търмата система показала, че е издирван от сръбската полиция 

за убийство на. трима полицаи в Глоговац през 1997 година. 
Хашим Тачи е пътувал за Париж.

След преговорите между ЮНМИК и Будапеща той бил 
боден и отпътувал за Франция.

ха нищо друго за това, освен на- 
Никога досега съдбата на Ба- чални крачки - изтъкна сръбски-

че не съществуват исторически 
събрания” и че това е била среща 
на хора, натоварени е проблеми- лкайнте не е решавана в Югоиз- ят премиер и подчерта, че раз- 
те на Югоизточна Европа. Той точна Европа, а е "кроена” от Ев- говорите между Белград и При-

ропа и от Америка - каза Жив- щипа биха могли да започнат ”се- 
кович, посочвайки Косово и Ме- дем дни след идването на повия 
тохия като най-голям проблем в шеф па ЮНМИК”. 
днешна Югоизточна Европа, ко-

осво-

напомни, че се надява тези раз
говори да доведат до нови капи
таловложения в Сърбия.

От заседанието на ВСО

на Хага
съствали и представители на Национал
ния съвет за сътрудничество с Между
народния наказателен трибунал, е било
обсъдено досегашното сътрудничество
и мероприятията за неговото разширя
ване.

Върховният съвет за отбрана е обсъдил и 
реализацията на взетите досега решения и в този 

1 смисъл е възложил на Отбора за координация на 
дейностите в сферата на реформата па Войската и 
отбранителната система да продължи да работи, 
както и други въпроси, в съзвучие с правомощията

Върховният съвет за отбрана реши на Нацио
налния съвет за сътрудничество с Хага да бъдат 
предоставени стенограмите от заседанията му. 
които бяха поискани от Трибунала, за да се ползват 
в унисон със Закона.

Както се посочва в съобщението на военния ка
бинет на ВСО, иа заседанието, па което са при-

Решение на ЕПС

Народната банка на Сърбия пусна в обращение нови монети и 
банкноти. Освен един, два и пет динара, сега ще имаме монети и от 
10 и 20 динара, както и нови банкноти от 100 и 5000 динара.
Понеже новата хилядарка с името на НБС е пусната още преди 

старите банкноти от 20,1000 и 5000 динара, ще бъдат оттеглени до 
края на годината.

си.

Преговорите между Белград 
и Прищина______________Повишена е 

цената на тока Най-рано в края на юлиI

Цената на „зелените“ и на 
„сините“ киловатчасове 
електрическа енергия се 
увеличи от 1 юли с 15 процента. 
Същевременно задължителната 
такса, която се плаща всеки 
месец, е увеличена с 50 динара. 
Според решението на 
Управителния съвет на 
Електростопанството на Сърбия 
домакинствата, които редовно 
издължават сметките си, ще имат 
намаление 5 на сто.

Подпредседателят па правителството па Сърбия и 
па Координационния център за Косово ипредседател

Метохия Небойша Чович заяви, че диалогът между БелградI
и Прищина не може да започне преди края па юли и че 
съществува възможност по този повод в Белград да дойде 
лидерът иа Демократичната партия па Косово Хашим Тачи.
За в. "Данас” Чович каза, че, има две причини диалогът да не 
започне по-рано - очакваното пристигане па нов специален *> г_, „ т. _ 9? р „
представител на генералния секретар на ООН и ОТОРйТй ЬОСИЛсГрЛДСКй 
допълнителни разговори с върховния представител на ЕС * ^
за външна политика и сигурност Хавиер Солана както от В С_^К0ПИ6

,
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България не е казала, че няма да подпише 
двустранно споразумение, заяви българският 

Ш посланик в САЩ Елена Поптодорова.
Поптодорова обясни, че се работи по намиране на 
взаимно приемлив текст, който да удоволетвори 
българската, т.е. европейската позиция и тази на 
САЩ.
"Въпросът за обхвата на едно споразумение - 
дали то трябва да се разпростира върху всички 
американски граждани или само върху 
американски военнослужещи или съответно 
американски граждани, изпратени на държавна 

вос- мисия", поясни Поптодорова.

Новини от България

САЩ спират 

$20 млн. помощ

Министър Свиланович в Латинска Америка

За сътрудничество 

между Бразилия и СЧГ
Министърът на външните работи па 

Сърбия и Черна гора Горан Свиланович. ВИ 
който се намира па псколкодпсвно турне в ЩЯ 
някои латиноамерикански страни, и пред- 
ссдателят на бразилския Сенат Жозс Сах- ' VI 
пей са обсъдили възможностите за раз-

Съсдипснитс щати спряха допълнителната
които и Бъл-&Г помощ за общо 7 държани, сред % 1ИНО

гария. Топа са държави, коит о до този момент не са
с Вашингтон

Й§: **■щподписали двустранни споразумения 
за предоставяне на имунитет на американски гра
ждани пред Международния наказателен съд.

Американският посланик в София Джеймс Пар- 
дю е предал писмото е решението на САЩ на ми
нистъра на външните работи Соломон Паси, под

ет държавния секретар Колин Пауъл. Сно- 
външните работи

.7- :•внтне на двустранното сътрудничество 
между Сърбия и Черна гора и Бразилия, 
предаде РТС. в^аши

Свиланович и Сахией са говорили и за 
условията, които предлага Европейският 
съюз. както и за външнополитическите 
отношения между двете страни.

Шефът на дипломацията на СЧГ пре
даде па Сахней писмо от председателя на Горан Свиланович 
Скупщината на СЧГ Драголюб Мичуно-
вич, е което той капи парламентарна делегация от Бразилия да 
посети Белград.

:
писано Вшюинред заместник-министъра на 
Любомир Иванов България що получи договорс- 

около 25 млп. долара, а останалите до момента 
лите 10 млп. долара, които очаквахме, вероятно ще 11118^ ч I
бъдат замразени временно.

Българският посланик в САЩ Елена Поптодо- Щ 
рова обясни, че се работи по намиране на взаимно 
приемлив текст, който да удоволетвори българс
ката, т.е. европейската позиция и тази на САЩ.

Щ] &

Премиерът Зоран Живкович за МНС

Вашингтон ще прояви 

разбиране
Любомир Иванов Министър Свинаров:

Ще настояваме Буш България избра
общоевропейските 

ценности
Сръбският премиер Зоран Живкович заяви, че освен лишаването 

от военна помощ, САЩ няма да прилагат никакви други санкции към 
пашата страна, ако тя не подпише споразумението, според което 
американските граждани да не бъдат предавани на Международния 
наказателен съд.

"Вашингтон ще прояви разбиране към нашето становище, което е 
съгласувано е администрацията на САЩ - каза Живкович. Тон 
подчерта, че въпреки респекта от сегашната роля на САЩ в света, 
трудно може да се обясни на нашите граждани как с подписването на 
споразумението ще защитаваме американските граждани от 
международния съд, а същевременно арестуваме паши граждани и 
ги предаваме на Хага.

да отмени забраната
Пред България все още има два шанса да се избегне 

приложението на закона, според който страната не може да 
получи допълнителна военна помощ от САЩ, съобщи на 
специална пресконференция заместник-министърът на 
външните работи Любомир Иванов. Той 
официалната позиция на България часове след като стана 
ясно, че САЩ спират военната помощ па страните, които 
признават юрисдикцията на Международния наказателен 
съд и не са подписали споразумение със САЩ за имунитета 
на техните граждани. В американския Конгрес е внесено 
предложение за поправка в закона, който лишава страните, 
неподписали споразумението, от допълнителна военна 
помощ в размер на 20 милиона долара. България ще бъде 
активна и ще настоява президентът Джордж Буш да отмени 
решението на базата на много добрата оценка за 
сътрудничество па България със САЩ. На въпрос на 
Агенция "Фокус” дали фактът, че България не дава 
имунитет на американски граждани от юрисдикцията на 
МНС ще бъде препятствие за разполагане на щатски бази, 
Любомир Иванов заяви, че не разглежда МНС като заплаха 
за разполагането на бази у нас.

Моето очакване е България да получи 
много повече, отколкото 20 млн. долара.

I каза българският военен министър Нико-
I лай Свинаров. Тон допълни, че Обедине

ните нации. НАТО и ЕС трябва да 
уреждат отношенията си така, че малките 
държави да не бъдат изправени пред 
избор. България избра общоевропейски
те ценности, каза военният министър, но 
ако все пак САЩ откажат помощта за 
страната ни Свинаров заяви, че "средст
вата, които са необходими не само за обу
чение, а по всички други линии. Прог
рамата за обучение е само част от тази 
програма, тя има и други фондове - бъл
гарската държава ще успее да покрие тези 
фондове о г бюджета на Министерство на 
отбраната.

оповести

Посолството на САЩ в Белград

Без значение за тази година
Лишаването на Сърбия и Черна гора от финансова помощ заради 

неподписваието на двустранния договор за имунитета на 
американски граждани пред Международния наказателен съд няма 
да се отрази на Сърбия и Черна гора през настоящата финансова 
година. Това беше съобщено от посолството па САЩ в Белград.

Подгорица

Властта има становище
Черногорският министър на външните работи Драгиша Бурзан е 

заявил, че властите в Черна гора са изградили становището си за 
договора със САЩ за изключване па американските граждани от 
юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага, предаде 
агенция ТАНЮГ.

- Няма да обявим решението си, защото все още се опитваме да 
уеднаквим нашата позиция със становището на Белград, казал 
Бурзан.

Черногорският министър па външните работи е потвърдил, че 
позициите на Сърбия и Черна гора може да бъдат различни, ио за 
Вашингтон е важно Белград и Подгорица да вземат едно решение.

Европейският съюз

Помощ за
българското
земеделие

!НДСВ 

отхвърли 

ветото на 

президента

{

Пет източноевропейски държави се 
договориха________________________

Парламентарната група Повече от половината от общата
на НДСВ единодушно реши помощ, която България ще получава
да отхвърли ветото на пре- след присъединяването си към ЕС, ще
зидента върху промените* в бъде за българското земеделие . Това
Закона за държавната собст- Константин Пенчев заяви министърът на земеделието
веност. Мехмед Дикме в интервю за преда-

Миозинството обяви, че пейските пари. ' нането "Актуално" на БНТ по повод
ще прегласува още тази сед- Законът ще бъде гласу- започналото преброяване на земедел- 
мица промените, които пред- ван в същия вид както беше ските стопанства. Министърът уто- 
виждат ускорена процедура пъРв011ачалпо> обяви замес- чни, че е важно България да представи 
по отчуждаване на имоти. тник-председателят на пар- обективна информация на ЕС, за да 

Управляващите не приеха ламе,,тарчата група на | може да договори добри финансови 
мотива на държавния глава с НДСВ Константин Пенчев. параметри па помощта за българското
обяснението, че големите Според Пенчев икоиомичес- земеделие.
инфраструктурни проекти кият залог по този закон' е ‘ "В този смисъл българските зсме- 
се изпълняват с пари от ЕС, миого голям. Става въпрос делски стопани трябва много добре да 
за чието усвояване има опре- за ннФРастРУктУрни проек- осъзнаят значимостта на преброява* 
делен срок, а бавната проце- ти за ^ милиарда евро. Спо- нето и да дадат точна информация за 
дура можела да доведе дотам РеД него няма друг начин, ос- състоянието за земеделските им сто- 
България да изгуби евро- веи оповестяването в Дър- панства", изтъкна още Мехмед Дикме. 

жавен вестник.

За премахване на 
дискриминацията на 
ромите

Във вторник премиерите на Унгария, Румъния, България, Ма
кедония и Черна гора се споразумяха в Будапеща да учредят ме
ждуправителствена група, която да изработи програма за действие, 
насочена към премахване на дискриминацията спрямо ромите, пре
даде МЕ01АРАХ.

Председателят па Световната банка Джеймс Уолфънсън заяви, 
че документът ще съдържа конкретни мерки, които ще се приложат 
в рамките на 2005-2010 година. Те ще бъдат насочени към нама
ляване на бедността сред ромите и ще осигури интеграцията им в 
обществото. Банката ще окаже подкрепа в създаването на фонд за 
подпомагане на инициативата за улесняване достъпа на ромите до 
образованието. __„
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Сръбските политици за случая Тачи МВР на Сърбия за 
случая Тачи

Конференция за еврорегионалното 
сътрудничествоОще един провал на ООН и

Заповедта е 
валидна Неотклонно към Европа

В Белград се проведе международната-конференция “Градовете и 
еврорегионалното сътрудничество в Югоизточна Европа , в която 
участваха повече от 20 кметове от столиците и регионални центрове 
от България, Македония, Хърватско, Словения, Босна и 
Херцеговина, Унгария, Румъния, Сърбия и Черна гора, както и 
представители па неправителствени организации.

На нея беше разговаряно за икономическото сътрудничество в 
Югоизточна Европа, за опита на отделните региони в процесите на 
европейската интеграция й за междуетиическата толерантност. 
Специалисти - представители на градовете и на неправителствени 
организации - обсъдиха и ролята на регионалните центрове за 
траисграничното сътрудничество, за либерализацията на визовия 
режим па страните от Западните Балкани и за създаването па зони за 
свободна търговия.

Министърът за човешки и малцинствени права Расим Ляич, който 
откри конференцията, каза, че ние не искаме да създадем една нова 
Югославия, а да научим хората да живеят с миналото и 
същевременно да гледат в бъдещето. Първата крачка в тази насока е 
възстановяването на международното доберис.

- Чрез регионалното сътрудничество ние вече неотклонно вървим 
към европейските и атлантическите общности. Целта ни е от 
следващата година да преговаряме за стабилизация и приобщаване, а 
след две години и да бъдем включени в белия Шенгенски списък - 
изтъкна Ляич.

* Премиерът Живкович: Не предполагахме че ше 
интервенират * Министър Владан Батич- Тачи е 
наи-големият злодей в Европа

Веднага след арестуването 
осведоми за това и ние им

Министерството на вътрешните 
работи на Сърбия не е оттеглило 
заповедта за’международно издир
ване и арестуване на бившия ко
мандир на т.иар. Освободителна 
армия на Косово Хашим Тачи, 
защото няма правомощия за такова 
решение.

Сръбското законодателство оп
ределя правомощията за оттегляне 
на заповед за международно изди
рване на Министерството за чо
вешки и малцинствени права на 
Сърбия и Черна гора. Представи
тели на това министерство са ин
формирали МВР, чс заповедта за 
издирване на Тачи е валидна.

МВР па Сърбия е съобщило на 
националното бюро па Интерпол, 
както и па международната поли
ция за издирване на престъпници в 
Лион, че заповедта за издирване па 
Хашим Тачи е валидна и поиска 
екстрадицията му.

Тачи с обвинен в тероризъм и 
геноцид.

па Тачи унгарската полиция ни 
честитихме, но не предполагахме че 

други ще интервенират - заяви премиерът „а Сърбия Зораи Жив
кови 1. Той поясни, че правителство не е знаело 
добави,че за , за интервенциите и
една страна „а Е™^ И1,ТеРвен1<™ е ^31|ал «Унциите "от 

Случаят Хашим Тачи е още един провал на ООН и ЮНМИК и 
на цялата международна общноет - каза министърът „а нраво 
съдлето Владаи Батич по повод арестуването и освобождаването 
на Тачи в Унгария. Батич добави, че Тачи очевидно е любимец на 
Михаел Щайнер, които е ментор на албанските сепаратисти.

Министър Батич още каза, че в случая унгарското правосъдие 
с използвало двоици стандарти, понеже пилотът Шишич бс аре
стувай в Унгария по обява за издирване от Хърватско, а преди да 
бъде предаден на Италия, няколко месеца е държан в ареста 

Министър Батич подчерта, че Хашим Тачи е съден в Прищина 
за геноцид и тероризъм, след което МВР па Сърбия го обяви за 
международно издирване. Според Батич, Хашим Тачи е иай-голе- 
мият злодей в Европа.

Под егидата на 
"Мадридския клуб"

За Карла дел Понте

реформите в 
сферата на 
сигурността 
наСЧГ

Разочарована от БелградМинистър Борис 
Тадич Главният прокурор на Трибунала в Хага Карла дел Понте е 

разочарована от поведението на Сърбия и Черна гора, защото смята, че 
властите в Белград не изпълняват обещанията си, които са дали пред нея 
по време на посещението й в края на май. Дел Понте каза, че ”не се 
потвърдиха очакванията за подобряване на сътрудничеството с новите 
власти в Сърбия и Черна гора, които обещаха да предадат всички 
обвиняеми до края на годината’'.

Британски 
генерал - 
съветник вМеждународната органи

зация "Мадридски клуб” ще 
бъде домакин на среща по по
вод реформите в сферата на 
сигурността и определяне на 
държавната концепция за сигурност на Сърбия и Черна гора.

На срещата ще участват военни аташета от повечето запад
ноевропейски страни, както и най-високоставените функционери 
в Сърбия и Черна гора.

Според организаторите целта на срещата е разглеждане на мо
делите за необходимите военни реформи и възможните усложне
ния от въвеждането на цивилен контрол пад армията. На срещата 
трябва да бъде разгледан и потенциалът на Войската на Събия и 
Черна гора спрямо възможностите на международните военни 
структури, както и по-нататъшната демократизация на държав
ния съюз с цел интеграция в евроатлантическитс структури.

Албанските депутати в косовския 
парламент _____ •_________МОБорис Тадич

Не сме против 

завръщането на сърбите
Министърът на отбраната на Сър

бия и Черна гора Борис Тадич се е 
срещнал с британския генерал Джон 
Мур-Бик, който щял да бъде назначен 
за съветник в министерството на 
отбраната на Сърбия и Черна гора, 
предаде агенция ТАНЮГ.

Генерал Джон Мур-Бик до мо
мента е бил служител в британското 
военно присъствие в Германия, а пре
ди това е служил в международните 
умиротворителни сили в Босна и 
Херцеговина.

Сръбската коалиция "Завръщане” е призовала албанските депутати в 
косовския парламент да се произнесат по въпроса за завръщането на 
разселените сърби на територията на Косово, предаде агенция ТАНЮГ.

Съветникът па косовския президент Рамуш Тахири е заявил, че 
албанците не се съпротивляват на завръщането на сърбите на Косово. 
Тахири е обяснил, че албанците се страхуват от масовото завръщане на 
сръбската общност. Те предпочитат да се завръщат индивидуално или на 
малки групи и да не стане така, че със сръбския народ в Косово и Метохия 
да се завърнат и сръбските сили за сигурност.

На въпроса на отборника 
Цветко Иванов от 
ДОС-Цариброд колко пари са 
изразходвани досега за 
спортната зала, беше даден 
следният писмен отговор: "От 
1996 г. до 17 юни 2003 г. са 
изхарчени общо 83 739 049 
динара. От тази сума от 
бюджета на общината са 
дадени 52 138 716 динара, а от 
Министерството на спорта и 
младежта 31 600 333 динара. 
Кога ще бъде завършена 
спортната зала,зависи от 
притока на средства".

Най-краткото заседание на ОС в 
Димитровград_________________ Косово и Метохия

|Приключи мисията 

на Михаел Щайнер
Ще се сформира 

” Еврорегион Сърбия” .

!
Михаел Щайнер приключи мисията си на ръководител на 

ЮНМИК в Косово и Метохия. Щайнер заминава за Ню Йорк, където 
според прпщипските електронни медни ще представи последния си 

I доклад за положението в Косово. Щайнер ще говори за политиче- : 
ската ситуация и сигурността, за положението на малцинствените :

5 груг..... за предстоящия диалог между Белград и Прищина, който се
: очаква да започне следващия месец в Брюксел.’

Миналия петък Общинската бия”, което беше прието сдино-
скугнцина в Димитровград про- душно.
веде редовното си заседание, кос- Отборницитс па скупщината 
•го беше едно от най-кратките до- приеха промените в Статута на 
сега ие само поради дневния ред Историческия архив от Пирот, 
от само седем точки, но и поради който обслужва и община Ди- 
съдържанието им. митровград. Става въпрос за

Към края па 2002 година ОС съгласуване на терминологията в Общинското управление се отна- 
прие решение с което Димитров- новия Закон за класификация па ся само за таксиметровите коли. 
градска община да се присъеди- дейностите, тъй като вече е Отсега нататък таксиджиите 

еврорегиона Ниш-Со- дадено съгласие за това и то още плащат по 20 динара за подадена 
заседанието през месец март. молба, за издадено решение за

на таксито -

ни към
фия-Скопие. Изхождайки от ста на
новището на експертите от Промените засягат шифрите на естетичния изглед 
Съвета на Европа и от градовете, дейностите па архива, които са 400 динара, а за обжалване ,па 
Ниш, София и Скопие във променени. решеше па общинското управ-
връзка с това, че тази асоциация По същия начин беше решен и леиие ще плащат по 100 динара, 
трябва да бъде преди всичко въпросът със съгласуването на Интересно е да се припомни, 
сдружение на местните влдети, градоустройствените решения на че отборпиците гласуваха и прис- 
т.с. на общини и градове в Сър- .общината със Закопа за плаии- ха точките от дйевиия ред само 
бия, България и Македония, нсо- рапс и строежи. И тук става дума въз основа па предоставените 
бходимо е да се сформира сдру- само за промяна на някои тер- ' материали и без разисквания, 
женис на това равнище. Затова мини. ^Затова и заседанието завърши в
сега отборницитс разискваха но Допълнението към общинско- рекордно кратко време, 
предложението да се сформира то решение за размера на таксите 
сдружение ”Еврорегиоп Сър- за оказаните услуги от страна па

А. Т.



4 юли 20034
Съюзът на бойците в 
Босилеград:По повод статията във вестник ”Труд” за ревизия на границата

хапаха в Сърбия. Самият договор пия па целия регион да се говори
вече с невалиден..:-понеже лин- за прекрояване па граници Щл Г\1ЦЯМ\РЦ)1ПС\

:к:ггг: .;:=■== ли7юли у
правоприемник па Югославия, па всички държави в Европсйс- 4 И I ЮЛИ
Затова ние имаме възможност да хия съюз, отделни регро р«д ;

г—Д’- ::
■■ мГ"™, о»,гй—.......-си*-.

Демократичната Черна гора, които никога досега [(|)етя и ще а;шали свещи на гроба 
не са били така добри. иа заГиналите в местността Буков

ОО на ДС решително осъжда- рид бойци. Асен Стоев, председа- 
Кралството иа сърби, хървати и "Недо||уСТ„ми ,Са такива па- ва такива опити за нарушаване на тел „а 
словенци, проф. Велев изтъква, цИ0,|алистИчсски и изкривени хармонизацията на отношенията ц™ < присъстват и
че "след разпадането па Югосла- раамиСли за това па кого припад- между двете държави и реши ге - (1педСтавители на Окр-ьжния от
вия, вече Сърбия, Хърватня и лсжи територията на община но подкрепя курса, започнат от бор 1|аСУБНОРотВраня,кактои 
Словения са три отделни държа- димитровград, а също така е покойния премиер Зоран Джип- делега,(„я на бойците от Търго
вии, а Зшншдите покрайнини ос- „оумсстНо в ерата иа европсиза- джин. А това е суверенитет

всички държави, на икопомиче-
ско сътрудничество и на по-бър- СУБНОР се готвят да отпразну-ско е ь рудни Ч ват и 7 юли - Деня на въстанието в

Сърбия срущу фашистките окупа
тори през 1941 година. По тради
ция на този ден делегация от бо- 

Подобни неумерени изявле- силеградския СУБНОР ще посети 
най-много нанасят вреда паметника на Църноок.

Средствата за ознаменуването 
и 7 юли ще бъдат осигурени

ОО на ДС в Димитровград:

Недопустими размисли I

В българския всекидневник 
"Труд” иа 5 юни т.г. се появи ста-, 
тия със заглавие ”Сега е момен
тът за покрайнините!”, написана 
от проф. Григор Велев. В нача
лото иа статията се казва: "Но
вите политически реалности след 
отпадането на Югославия като 
международен субект поставят 
пред българското правителство 
необходимостта от започване па- 
иезабавии преговори за Западни

те покрайнини”.
Позовавайи се иа Ньойския

договор от 27 ноември 1919 г„ по^орга|1ИЗаиия 
който 1545 кв. км и 64

па
партия в Димитровград уиздадс 
следното съобщение:

силата на 
509 души население са дадени на

па вище.
В местната организация на

ОО на ГСС зо влизане в Европейския съюз и 
на България и на Сърбия и ЧернаПроблемът не е в границата, а в 

икономическата изостаналост
гора.

ния
преди всичко на самото българ-

малцинство в Сърбия, т.е. в ;.»* ос в Босилеград представите- 
Босилеград , се ли на която ще има в състава на 

съобщението на ОО на делегащште.

ско
Димитовград и в 
казва в 
ДС в Димитровград.

Според ОО иа ГСС вина за катастрофалното'‘Проблемите на българското малцинство в
Сърбия в момента не са свързани с границата с Р икономическо положение в регионите, населени с 
България, определена с Ньойския договор, а с българи, носят предишните правителства па 
икономическата изостаналост и намаленото само- тоталитарните режими от двете съседни държави, 
чувствие и национална идентичност”, се казва в така че решението не е в ревизията на границата, а
реакцията на Общинския отборна ГСС в Ди- в решаването иа конкретните проблеми иа пасе- .»|.Тплогпп л
митровград поповодстатията във вестник ”Труд”. лсиието и то с помощта па. двете страни, чрез пЗ труДОВЗТЗ ООрСЗ В ^ЦИМИТр___ Р—о

- В демократичните общества е прието гра- приобщаването им към Европейския съюз. Чрез 
жданските сдружения и неправителствените орга- своите законови норми, чрез политика па пре- 
иизации да имат правото да изказват собствени махваме иа границите (те да станат само ад- 
менения и позиции по различни въпроси, както и да мипистративни), той може да реши не само този, по

и много други малцинствени и етнически проблеми 
па Балканите. От ОО иа ГСС в Димитровград

! П.Л.Р.
А.Т.

300 бивши рзботници 

търсят рзботатърсят начини за тяхната реализация, независимо
от това дали техните становища съвпадат с
официалната политика иа страната. А точно за то- смятат, че официалната политика иа двете страни в 
ва става дума в случая - за разминаване иа офи- момента води към едно такова решение иа про- от всички димитровградски пред- добре, отколкото да работят в 
циалната политика и становището на определени блема.

Около 300 бивши работници 6 000 динара, което е много по-

приятия са регистрирани в трудо- което и да е димитровградско 
вата борса в Димитровград, заяви предприятие.
Васа Васов от борсата.

Това са преди всичко работ- са фигурират имената на около 
ници на ГИД, "Свобода”, "Кожа- 1700 души с тенденция през пос
ра", ”Градня"... "Инекс", на част- ледните две години техният брой 
ните спедиции... Едва ли има фи- да се увеличава. Според Васов 
рма в Димитровград, от която да квалификационната структура е 
няма поне един работник. Както различна - от завършено основно 
изтъква Васов, според сегашните училище до висшисти, но най- 
законови разпоредби срокът за много са безработните с основно 
”престой" на борсата, след което и средно образование. Търсещи- 
трябва да се получи пенсия, сега е те работа са на възраст между 35 
само две години и то за тези, кои- и 40 години - възраст, когато 
то вече имат 25 и повече години най-трудно се намира работа, 
трудов стаж. Парите, които тези 
300 души получават, са между 5 и

неправителствени организации в България, смятат 
в ОО на ГСС в Димитровград.

А.Т.
В списъците иа трудовата бор-

Бисерите „а ”Братст,.'’(Бр.63 ох 2. 03,1962 г.)... - -.. - .

1реДРаг Посрещане на първи влак
Ииколич в Желюша

я в първия влак била и 
княгиня Клементика май
ка на княз Фердинад. При

Първи октомври 1888 го 
дина ще остане неЬаб°ра- 
вим за старите желюшани, 
а събитието около посре
щане на първия вл^к ще 
се пренася от поколение на

с несгьпение да видят как
во* ще млне по току изгра
дената линия и ония огром 
ни че лични релси. Когато посрещане на влакл Давит 
влака вече наближил някой к0 Златанов кдто о' брркик 

подал иа кн^тшяди хляб и 
сол, а тя му връчила/едно

А.Т.> •.

Човешките права и XXI векпо-страхливи започнали да

отличие. Правата на човека не са и нс могат да бъдат вътрешна 
работа иа която и да било отделна държава.

Онова, което прави Китай в Тибет, или това. което правеше 
Милошевич в Сърбия, както и онова, което нравеше Саддам 
Хюсеин в Ирак не са техни вътрешни работи, а международни 
проблеми.

Правата на човека са декларирани и регламентирани от цяла 
поредица международни документи - харти, повели, деклара- 
циии..., така че щом съществува международен съд. тон ще 
трябва еднакво да съди и американски граждани, провинили се 

? в това отношение. Защото САЩ не са изолирани от, пито пък 
Ц трябва да бъдат над международната общност и над общоприе- 
Й тите международни норми.
;к; Ако наистина желае да се включи в Европа, машата страня 

О) би трябвало да се съобразява с европейските интереси. А Ев- 
2ЕРопа е казала, че Международният наказателен съд няма дя 

'! пряви изключения и ние би трябвало най-сетне да разберем 
: това. Защото Балканите са част оТ бъдеща обединена Европа и 

(^3 след демократичните промени у нас и ние би трябвало да раз- 
^ . Н| берем най-сетне, че само гражданска, демократична и евро-

да* д*:6ямт:0*}ртова : ЗЦ пе«ека Сърбия има бъдеще. 
нЧудо!’.^ Луковица‘^рови ■ _Ц следователно, ако един американец безнаказано не спазва 
на даже извикал: ^ човешките права, може ли да се иска от един англичанин, гер-

— Бягайте не- I ,ц манец, българин или сърбин, провинил се в това отношение, да
що се откъснало,.агЕ#1йши- • а 1 бъдат съдени, и то пред международен наказателен съд. Каква
мата и- върви юьк- нас да ! О ; пРав**а е това- Може ли в такива условия да се говори, чс
ни погази....’ . '■ 51 опазването на човешките права е задължение на всички дър-

- н : С* хжави’които членуват в ООН?

селяните огПо късно
Лукавица еабелЖелюша и

автомобил. поязали един
Хората пак се изшосето

лашили. Някои помислили,
че това е дял от машината,
който се откъснал и започ-

поколение още дълги годи бягат ■ защото не били сигур 
ни. Според изказвания на ки,. че том кьрви само пк> 
хора които са преживяли определения път. При бяга

нвтЬ СТО1ян Дгьлкша пвд-това стьбилие-шзсре Спането 
на първия влак в Желишме нал:и голям, брой жени, де
предизвикало същинско сму старци-минали, прет не- 
щекке и страх всред насе- н* 
лението. Всички очаквали Слюред никои изказвани

Горан И лин, ДимширонграО



Бизнес - Икономика
5юли

Заседание на 
Скупщината в 
димитровградската 
фирма "Свобода"

и:
' Г-И^. а.*Ш- В ГИД ще се сформира нова^Скупщина на 

предприятието -,г' •

Бъдещият орган ще 

има 39 членове
Искат
временни
мерки

;;

* Всеки член на скупщината ще представлява себе си и свои 
колеги - акционери, но те трябва да имат заедно 2390 или 
повече акции.

В края па миналата седмица в димитровградското предприятие за 
каучук ГИД бе проведено събрание на работниците, на което те 
взеха решение да сформират нова Скупщина, който ще има 39 
членове. Като'се има предвид, че ГИД е акционерно дружество, 
което преди, години е дало па около 1500 бивши и сегашни работници 
над 930 хиляди акции, бе решеио '39-те членове на бъдещата 
Скупщина да представляват акционерите, притежаващи общо 2390

* Не е приета оставката на УС 
който смята, че вече не е ’ 
състояние да направи нещо 
за спасяването на фирмата. В 
момента тук няма директор, 
нито една служба не работи, 
телефоните са изключени, 
няма ток...

На проведеното през миналата татира, че състоянието на фирмата 
седмица заседание на Скупщината е твърде тежко и че в настоящия 
на държавното предприятие ”Сво- момент 
бода не бе приета оставката на Уп
равителния съвет на фирмата, коя
то бе подадена на 19 май т.г. Тогава 
УС обоснова решението си с това, 
че дълго време полагал големи уси- ю -

да бъдат преодолени проб- В босилеградския цех на "Здравле”
лемите в Свобода”, но не е успял г
да постигне това. ТТ „ „ ??Доброволно напускат 

Хг:аг"=г.;;.й предприятиетодрехи, като бяха подсигурени и 2

в | $11 011ш

е комисия, която ще се занимава 
именно с тези въпроси. Тя ще се 

тя не .може сама да прео- обърне за помощ и към местното 
долее кризата. Затова е взето рет, 
шение да започне въвеждане на 
принудителни мерки. Сформирана

самоуправление.
Б.Д.

лия

милиона динара за мазут, за резер-
“Г » “ погасяващ на дъл- ко^Г=„Г„а ^
говете към кредиторите. Беше деб- ле” 1 мм
локирана джиро-сметката и беше 
започнало изплащането на личните 
доходи... Към края на миналата 
година по-голяма част 
ботниците са напуснали фирм 
до ден - днешен стачкуват”, пише в 
оставката на УС.

Съобразявайки се с този факт,

- са сключили договор със син- три години, 
дикалните организации на лесков-
ския завод, въз основа на който ра- споразумения за социалната про- 
ботниците, конто до 4 юли подадат грама, която е включена в договора 

от ра- заявка за доброволно напускане па за продажбата на предприятието. С — ата и

- Не се спазват първоначалните

предприятието, ще получат по 300 предложенията си новите собстве- 
евро за всяка година трудов стаж, иици косвено принуждават рабрт- 
вместо първоначално предложени- ниците сами да напуснат предпри- 
те 250. Договорът ще влезе в сила, ятието - смята Александър Захарп- 

УС е предложил на Скупщината на ако тази оферта се приеме от 850 ев, председател на синдикалната 
Свобода да вземе решение за от- работници, каза Сладжама Ангело- организация в "Здравле”. 

криването на фалитна процедура за ва”, директор на цеха за преработка В босилеградския цех са ангажи- 
фирмата, но това предложение не на плодове и зеленчуци в Босилег- рани предимно работници на'в1>з- 
беше прието. В УС смятат, че са раД) който работи в състава на ”3д- раст между 45 и 50 години, които 
безсилни да постигнат нещо коне- равле”. Същевременно тя съобщи, имат по двадесетина годипП трудов 
труктивно в ситуация, когато "Сво
бода” няма директор, когато не ра
боти нито една служба, когато фир-

Сформирана бе и комисия, която ще регистрира акционерите, 
желаещи да бъдат членове на Скупщината. Условие за членство в 
този ръководел орГап с получаването па писмени пълномощия от 
други акционери в ГИД, които имат общо 2390 или повече акции. 
Членовете на комисията ще работят в административната сграда па 
предприятието всеки ден от 8 До 1.2,. даса, и ще приемат писмени 
пълномощия на кандидатите за членове на Скупщината до 20 юли 
т.г,

На събрапието.бе изтъкнато, че ако по този начин не се стигне до 
учредяване ма Скупщина на предприятието, тогава тя ще бъде 
сформирана по друга процедура: ще сс състави ранглиста иа 
акционерите на' ГИД и първите 39 (с най-миого акции) ще 
членове иа Скупщината.

Присъстващите на събранието акционери на ГИД негодуваха 
срещу онези бивши и настоящи работници, кои то съдиха фирмата си 
и получиха изпълнителни съдебни'решения, въз основа на конто 
напоследък имуществото па ГИД сс продава. .

че 45 от общо 90 работници в тука- стаж. В момента ' производството 
шния цех са подали заявки за ”доб- тук е спряно, 
роволно” напускане на предприя- Новият собственик досега не е 

мата е изключена от електромре- тието. предприел никакви мерки за запо-
жата... Според нея при купуването на чване на производството в боси-

Скупщината на "Свобода” коне- "Здравле” фирмата е поела анга- леградския цех. Според неофициа
лни данни това влияе па работни
ците при подаването ма заявки за 
доброволно напускане за "Здрав
ле”, където работят вече 20 години.

бъдат

Кога ще се приватизира ”Украс-Циле”

Няма заинтересувани П.Л.Р.
Б.Д.

Оповестената приватизация на димитровградското предприятие 
”Циле”, което е в състава на "Украс” от Бела паланка, все още не е 
започнала. Както изтъква управителят на цеха в Димитровград Дамча 
Ангелов, от март месец насам нищо не е направено по този въпрос. А за 
приватизация се говри от 1996 г. насам.

"Само идват преставители на някои агенции, събират документи, 
отиват си и нищо’, подчертава Ангелов и допълва, че досега има поне 
седем желаещи да закупят цялата фирма. Тя обаче още не е обявявана на 
публичен търг и не е предлагана за продажба на определен купувач.

Иначе в момента работниците в ”Циле” са в отпуск. Тридесетина души 
вършат ремонт на сградите и след това те също ще излязат в отпуск. В ад
министрацията работят само най-необходимите служби.

"Работата горе-долу върви, но за продажба нищо не се говори! Тъкмо 
се съберат пари за материал - няма за заплати и обратното. С една дума - 

се той. Въпреки това всички задължения към 
включително и заплатите. А какво 

почивката. Може би 
А.Т.

ЗЯ ,,КожаРа" за трети 
Щ на аукцион

■. Яю

път

шде.. «игг* Интересуват 

се сериозни 

§1 купувачо
М

•ш ■

Ж 4;
. V.

Ш
* . ■ *:

сто? видяха, каза за нашия всст- 
иикТьорджев. ''

Бъдещият собственик иа 70% 
от капитала на "Кожарата” ще 
трябва да издължи заплатите за 6 
години Па 75 работници от пред
приятието. Той щс трябва да от-

трудно:, оплаква
работниците до април са изплатени, 
ще се случи след това, вероятно ще стане ясно след 
дотогава ще се появи и по-сериозен кандидат - купувач?

...

'
ШшгуВ Регионалната стопанска камара в 

Лесковац_______________ _______ . т ш:
Преди години в "Кожара” се преработваха около 1600 парчета различни дели средства и за вноските1 за зд- 

Г5___ м лшд и9ГПЯЛ1Л кожидневно равНо и пенсионно осигуряване
ОР иЧСПг1 ПС11 МОпа работниците за изминалите

::аНЕ5т^^
и печалбата. „ • 1 излезе на аукцион, научи ”Бразч Според Никола Гьорджсв, тд.,,, сти- дневно Тук'с6; преработваха

Грамоти и дипломи бяха връчени иа ”БИМ Комерн” от Лесковац,; ств0” 0т ИД директора иа фир- зи фирма има рсадпи шансове да, окоЛо к,цо броя: различни кожи. 
на предприятието за производство.на тютюн и тютюнево.фолис|ДИБ . мата николг, Гьорждев. Начал- бъде продадена па третия търг, Произвеждаше се широк псбрти- 
Ле^юТна ™говск^ Лес-1 «ата цена за предприятието ще тъй като от, воя се интересуват, ме>№ от Изделия: ХТЗ Лоръже-
ковскиятпанаирина млекарския цех "Величкович" от Сурдулица. | бъде 701 хилядидцвдрп, Мв.шма- няколко .сериозни купувача.от „ия, Пелц-вслур, автотапицерип. 

Парични награди бяха дадени, на Слободан Томич, журналист в \ лиите инвестиции, които трдбуф Белград, Крито са от кожарския иапа> кожа за дрехи и ръкавици и 
лесковския седмичник "Наша реч” и на Деяна Богданович, журна- , да вложи 0ъдещият собственик, бранш. Евентуалните купува«щ1? др и Г
листка на иранския седмичник "Слободиа реч” - за информиране иа са па СТрйцорт малко-,над 3 ми- вече црсетиха фирмата, и бяха 
обществеността за стопанските процеси в района. , п I диоиа динара. Публичният търг сравнително доволни от това, ко-

И1 КГ Б.Д.



От село за село
Тюлй 2бо5

Общинска Дирекция за строителни площи и 
пътища _____ ________ __________Премиерът Зоран 

Живкович:
Пшеницата ПреДИМСТВО Нй

махленските пътищаще се 
плаща на 
два пъти

пран с пътят към Рами дол в мес
тната общност Радичевци. В 
са поставени бетонни канавки и 
частично е почистена селската ва- 
да. Канавки са поставени и в Зли 
дол, Млекоминци, Паралово и Ри- 
качево, където са почистени и мах
ленските пътища. По три канавки 
са поставени и в Църнощица и Ре- 
сен, а тази пролет Дирекцията е фи
нансирала и прочистването на сел
ската вада в Райчиловци. За 'гази 
цел са подсигурени 100 чувала ци
мент. Прокарана е и 85 метра кана
лизация в местността Изворщица в 
Босилеград, а в местните общности 
Бистър и Ярешник машината на 
Дирекция'га е била ангажирана с 
почистването па някои махленски 
пътища. В Белут е ремонтиран 
новият път, а в Мусул е построено 
корито за напояване на добитък и е 
прокаран път с дължина 200 метра. 
Закупени са и 30 чувала цимент, 
както и чакъл за построяването на 
мост в Бранковци. В момента Дире
кцията финансира ремонта на мах
ленските пътища в местната об
щност Гложие, а изпълнител на ра
ботите е босилеградската "Услу
га”.

! Както всяка година, пай-голямо 
място в програмата на общинската 
Дирекция за строителйи площи и 
пътища заема ремонтът па махлен- 

Тази година правителст- ските пътища в босилеградските 
вото на Сърбия ще плаща па | села. За реализацията на различни 

г производителите за изкупс- | проекти през 2002 година Дирекци
ята е изразходвала 4 милиона и 582

не па три, както досега, заяви Л|,иаР«’ а пРез тази ™д",,а *г ' - ’ запланувано да бъдат вложени 7,5
премиерът иа Сърбия Зоран ; МИЛИОиа динара, 2 милиона от кои- 
Живкович. | то ще бъдат осигурени от местното

■ " Държавата ще плати , самооблагане.
* първата част на 21 юли, а - Повече от една година Дирек- 

втората иа 21 август. За ки- « цнята работи по един съвсем нов 
начин. Въпреки че средствата не са 

лограм пшеница първо ка- , достатъчни за реализацията па вси- 
чсство тя ще плаща но 8,8 > чки преварнтелно изготвени от ме- 
дипара, а за второ - 7,8”, каза стните общности планове, пие се 
Живкович при посещението стараем да разпределим парите за 
си в Селскостопанския ком-

селото

■*****?. 1]

л'\пата пшеница на два пъти, а
Обрасналата в тръни и бурен сградата бавно се саморазрушава

Печална е картината в някогашната ферма 
в с Изатовци________________ ____________‘

Царуват бурени и трънаци
Във фермата за угояване на гаи- гардеробната, тоалетната и банята.

Да, баня с душ, с бойлер и сосъществяването на програмата 
я във всички местни общности - кЛз- 
;; ва Владимир Захариев, председател 
* иа ОС в Босилеград.

Изпълнението на тазгодишната 
лскостопанско производство | програма на Дирекцията започна в 
трябва да бъде защитено ог ! началото на пролетта, посочи Сла- 

вица Стоянова - директор иа пред
приятието. В Долна Любата е ремо
нтиран пътят към махала Стамбо- 
лиинци, а в тази местна общност е 
построен и селски язовир. Ремонт

ни в с. Изатовци преди години се 
отглеждаха по 500 телета за един умивалник. Разбира се, боклукът е 
цикъл. Днес картината е плачевна, навсякъде. До входната врата - 
Оградата едва се забелязва от бу- модерно електрическо табло с 
рени и трънаци, а ямата за съби- бушони за цялата ферма. И то е 
ране на фекалните води, която че- отворено!
сто се изливаше и замърсяваше не Вероятно могат да се разберат 
само селото, но и река Височица, многобройните обективни и субек- 
почти не се вижда, скрита сред коп- тивни причини, поради които фер

мата не работи от няколко години. 
На портата виси катинар. Вдяс- Но изобщо не може да се разбере 

но е хубавата простойка, в която отношението към чудесната адми- 
някога се помещаваха канцелари- нистративна сграда - малка и уют
ите, а напоследък в едно от поме- на, която може да се използва пъл-

бинат "Белград.”
Същевременно премие

рът подчерта, че родното се- ■

внасяне на стоки, които 
имаме.

ривата.

Приключи беритбата 
на вишни в "Сточар" в 
с. Желюша

П.Л.Р.

В Димитровградска община щенията имаше и магазин на земе- ноценно за различни цели, дори и за 
делската кооперация "Сточар”, чи- жилище. Защо не е заключено, 
ято собственост е и фермата. На защо всичко е оставено буквално 
вратата на магазина - също кати- като насред път, като че ли някой 
нар, а другата е отворена. Третата просто е избягал оттук и не е имал 
врата също е отключена. Вътре се време да заключи? Ако това беше 
вижда едно бюро и масивен сейф. частна собственост, сигурно няма- 
Заключен, разбира се, но и едва ли ше да е така. 
в него има нещо. Срещу тази стая са

Реколтата е
намаляла
драстично

Ремонтират улици и 

тротоари
селото до Джонин мост. Ремонти
рани са и пътища в с. Градине, Жел
юша и др. Предстои да се санира и 
пътят от Зари ни воденици до с. 
Скървеница с дължина около 2 
километра. Там ще се изградят и 
два бетонирани оттока за отве
ждане на водите от валежите, 6 бе
тонирани оттока ще има и край 
пътя Желюша - Планиница, а някои 
участъци от този път ще бъдат 
поправени. В сътрудничество с МО 
Белеш местното самоуправление е 
построило в тази местна общност 
отточен канал за водите от вале
жите. Скоро ще започне изгра
ждането на канализационна мрежа 
на улица ЮНА в Димитровград, 
както и канализация в с. Белеш. В 
момента се събират оферти за 
изграждането на главния канал в 
Долни Белеш.

В Димитровградска община това 
лято ще бъдат ремонтирани голяма 
част от пътищата, улиците и 
тротоарите. От няколко месеца в 
града тече ремонтът на всички 
улици и тротоари. Той би трябвало

А.Т.
Преди броени дни на плантажа 

на земеделската кооперация "Сто
чар” в с. Желюша завърши берит
бата на вишни. Набрани са 9 тона 
плодове, които са продадени на 
фирмата "Хладняча” от Пирот на Да приключи до няколко дни. 
цена 20 динара за килограм. Тези Дн» започва и ремонтът на

Поради високите темпертури ре- пътя от с- Радейна до с. Петърлаш, 
колтата е намаляла драстично. Как- аакт0 и на п^тя от Димитровград до 
то изтъкна специалистът по овоща- Паскашия. В с. Трънски Одоровци 
рство в ЗК "Сточар” Йован Вла- се Раб°™ на няколко махленски

пътя. В с. Куса врана е ремонтиран 
един път в мах. Река. В другия край 
на общината - в с. Височки Одоров
ци, е завършен пътят към селското

На регионалните пътища в Босилеградска 
община

Прочистени са няколко отсечки
По време на редовния годишен ремонт на регионалните пътища 

екипите на босилеградския клон на предприятието за поддържане иа 
пътища от Враня ремонтираха няколко пътни отсечки.

- Запълнени са дупките по пътя Божица - Рибарци, както и по 
Босилеград - Горна Любата. Нашите екипи бяха ангажирани и 

с ремонта на трасето от Власина до Божица - казва Зоран Рангелов, шеф 
на пункта за поддържане на пътищата в Босилеград. Той пояснява, че за 
поправката на пътищата са изразходвани около 215 тона от качествената 
настилка "асфалт-бетон”.

Освен запълването на 
тавили

димиров, тази пролет вишните са 
претърпели своеобразен топлинен 
удар - поради високите темпера
тури цъфтежът им е завършил за _ _
2-3 дни. При някои вишневи дръв- гР°6ище. В това село е ремонитран

пътят от центъра на селото до мес
тната мандра.

В с. Смиловци също се прове
ждат работи по санирането на мах-

отсечката

чета реколтата е намаляла с 20, а 
при други дори със 70 на сто.

Местните жители и тази година 
се включиха в беритбата, като по
лучиха по 5 динара за набран кило- ленските пътища. В с. Лукавица е 
грам вишни. завършен пътят от началото на

дупките, екипите на предприятието са пос- 
и пътни знаци, необходими за сигурността на движението.

Б.Д. П.Л.Р.

^т ■

вИгВъв фермата за охлюви в Мачкатаца

Охлювче, пусни... долари ;
4-V.-* т* Слободан Троянович, преподавател в Техническото училище в Сурдулица, откри ферма за 

охлюви и показа, че с този бизнес могат да се занимават и хора, които работят на друго г -
Домакинството на Слободан две-три седмици. В нея има 10 хи-

8у.

място *
ди са почти незначителни в срав- 

1 роянович от Масурица край ляди охлюва, които се разиола- пение с печалбата, която той 
Сурдулица не се различава много гат на 20 ара площ” казва Троя- очаква през септември следваща- 
от другите семейства в този край, нович и пояснява, чс е започнал та година. "Тогава охлювите ще 
Той е преподавател по физичес- този вид бизнес посредством бел- пораснат и на "Алименти" ще 
ко възпитание в Средното техни- градската фирма "Алименти на- предадсм четири до пет тона 
ческо училище, а съпругата му турали”, която работи в рамките Като се има предвид, че на запад- 
Слободанка е пснсионсрка. Сло- на Института за хеликокултура в ноевропейските пазари един 
бодап обаче се различава от мно- италианския град Кераск. лограм охлюви струва 3,5 до 4
го ,други свои колеги, съседи и Троянович подчертава, че е евро, тогава печелбата ще е от 12 
хора. Казва, че хваща и яде змии, внесъл от Италия охлювите, се- 000 до 15 000 евро. Разбира се, 
че се занимава елов и риболов, че мето за трева, т.е. за храна, и ма- основното "ято" ще си остане" 
е чудесен плувец и спасител... На- териалите за ограждане иа фер- казва Троянович. 
последък той е и единственият в мата, като цялата инвестиция е 
Пчински окръг, който отглежда над 4000 евро. Толкова всъщност

кшЗЗ Щ У:

V-

КИ-

ви. Същевременно той пояснява, крият ферми за охлюви, но още 
че в нашите краища съществуват са недоверчиви и не искат да сс 
природни условия за отглеждане излагат на риск. "Рискове почти 
иа охлюви. Това мекотело 
рупка може да живее във влажни ва Троянович и пояснява: ’ Сме- 
места до 1800 метра надморска циалистите предсказват, чс бъде* 
височина и при температура от 0 щего иа селското стопанство »

Сърбия с и в оглеждането па оХ* 
от- люви". В.Б.

Нашият събеседник подчерта
ва, че пласментът изобщо не е 

той е взел кредит от Фонда за ра- проблем, защото пазарите и тра-
........... " пезите в Западна Европа и Аме-

Тази сума и останалите разхо- рика просто са "гладни” за охлю-

няма, или пък са минимални, каз-с че-
охлюви.

Открих фермата за отгле- звитие на Сърбия.
ждане на лозарски охлюв преди до 40 градуса.

И други хора желаят да



Култура.- Просвета
■вннпннННН № 4 юли'2003

След първия срок за 
записване в средните 
училища в 
Босилеград

В края на учебната година в 
училище в Димитровград

основното На Международния детски фестивал 
Несебър______________________

в

Успехът е много добър Сребърен медал за 

димитровградчани
В гимназията 
има 20, а в 

търговското 
19 места

В основното учи
лище в Димитровград 
през
учебна година е имало 
общо 894 ученици от 
първи до осми клас. От 
тях почти половината - 1ЙШ 
427 или 48,02% са от- 1||| | |||

г ^ чприключилата

Пионерският фолклорен ан
самбъл към димитровградския вал е най-реномираната култу- 
Цеитър за култура получи сре- рна проява, в която е участвал 
бърен медал на Междуиарод- досега пионерският фолкореи 
мия детски фестивал "Слънце, ансамбъл от Димитровград, 
радост, красота”, който се про- Успехът придобива още по-го- 
веде неотдавна в българския лямо значение като се има 
град Несебър. Информацията предвид, че във фестивала са 
за успеха на младите димит- участвали детски фолклорни 
ровградски фолклорни изпъл- ансамбли от България, Русия, 
нители стигна по факса в края Украйна, Беларус, Унгария и 

1 на миналата седмица.

Несебърският детски фести-

236След окончателните личници,
26,42% са с много до 
бър успех, 138 са с до 
бър, което е 15,27%, а 
само 19

ИЛ 1резултати 
от класификационния изпит в сред
ните училища, в Босилеград 
записали 51 ученици - 40 ще учат в 
гимназията - общообразователен 
профил, а 11 са пожелали да учат в 
новосформираната търговска 
ралелка, която е в състава на Сред
ното икономическо училище от 
Враня. Бъдещите търговци 
трябвало да полагат класифика
ционен изпит, понеже става дума за 
тригодишно средно училище.

В гимназията са останали 20, 
търговската пралелка 19 непопъл
нени места, понеже според програ- 

републиканското просвет
но министерство е предвидено през 
учебната 2003-2004 година в гимна
зията да се запишат 60, а в търговс
ката паралелка - 30 ученици.

.са се яр_ минават с дво-
йка. С положителен ^ -
успех са общо 821 уче
ници или почти 92%. Ако към тази 
цифра се прибавят и 7-те ученика, 
които минават в следващия клас 
(само от първи до четвърти) с една 
или две единици, то завършилите 
успешно учебната година са 828. На 
поправителен изпит с една слаба 
оценка остават 36, а с две слаби - 26 
или общо 62. Шестима повтарят 
класа - двама в шести и четирима в 
седми клас.

Средният успех на училището е 
4,01 и ИД директорката Катарина 
Симеонова го характеризира като 
много добър. Най-висок среден
успех имат първокласниците - 4,52, съвет, на което на осмокласника 
а най-нисък е при шестокласниците Милош Лукич - първенец на випу-

В осми клас на основното 
училище броят на отличниците 
и на много добрите ученици е 
общо 91. От тях обаче само 51 
са издържалите в първия кръг 
квалификационния изпит за 
средните училища. Както 
изтъква ИД директорката 
Симеонова, резултатите от 
квалификационния изпит 
предупреждават, че 
първостепенна задача на 
училището е знанието на 
учениците да бъде реално 
оценено.

па-

Македоиия.не е
Б.Д.

а в
Сигнали

мата на Безотговорността 

унищожава екологията
П.Л.Р.

Ако изграждаме истински демократично общество, в което 
- 3,65. Очевидна е разликата в ска - бе връчена парична награда от думата отговорност ще има смисъл, би трябвало да се каже някоя 
успеха при учениците от първи до 5000 динара, подарък от застрахо- и за катастрофалното състояние, в което се намира нашата
четвърти и тези от четвърти до вателната компания' Дунав , а от тг о
осми клас. При първите средният училището - книгата "Антология Река Нишава. Защото ако днес премълчаваме истинските еколо- 
годишен успех е 4,17, а при вторите на съвременната българска пое- гични проблеми, нашето бъдеще ще е обременено с много повече 
3,85, макар че и двата се считат за зия”, печатана на сръбски и на бъл- проблеми, 
много добри.

В края на учебната година се 
проведе и заседание на Училищния

В гимназията ”Св. 
св. Кирил и 
Методий” в 
Димитровград Екологичната отговорност с част от европейската ценгарски език. ностна сис-

Има и
повтарящи
класа

тема.А.Т.
Целта на всички хора с добри намерения би трябвало да бъде 

развитие ма прогреса в съгласие с природата и с европейските 
стандарти за околната среда.

Река Нишава отдавна вече няма хубост (къде са раците?), защото 
ние, хората, безотговорно сме хвърляли какви ли не боклуци и 
материали, водени от приниципа "Всичко, което ни пречи, водата ще 
отнесе”. ■ ■"*.

В босилеградската гимназия

Повтаряха 17 ученици
За пръв път от няколко години 

насам в димитровградската гимна
зия ”Св. св. Кирил и Методий” 
четирима ученици повтарят класа. 
Още по-интересно е, че трима са от 
четвърти клас, което рядко се е 
случвало досега, а един е от трети 
клас.

пър^ТоТI Но водата „яма „а отнесе нашето безотговорно отношение към 
четвърти клас. През последните десетина години не се е случвало :: онова, кое го Господни е дал, не защо го гя не може да направи това, а 
толкова много ученици да останат в същия клас. Положителен успех са защото ние сме тези, които ще стоим безмълвни пред децата си, 
постигнали 167 ученици, или 75,90 на сто от гимназистите. когато ни зададат следния въпрос: "Какво сте направили с нашите

От общо 56 първокласници 21 са отличници, 17 са с много добър » природни богатства? Къде има чиста вода?” 
успех, 6 с добър, 8 са с една слаба бележка, а двама с 2 слаби оценки.

Сред второкласниците 17 са завършили класа с отличен, 14 с много 
добър успех, 15 с добър, 1 ученик е със задоволителен успех, докато 7 
ученици ще останат на поправителен изпит. Но ако продължим да живеем посвоему, както досега, тогава

Тази учебна година 19 третокласници са завършили класа с отличен въпросът вече е не докога ще има вода, а докога ще ни има нас
успех, 17 с много добър, 5 с добър, 1 със задоволителен успех, а 6 
ученици са останали на поправителен изпит.

От общо 48 абитуренти тази година, 23 са завършили образова^ . 
нието си с отличен, 7 с много добър, а 4 с добър успех. На поправителен 
изпит

:

: А ние би трябвало да си помислим сега за нашето бъдеще, защото 
водата е вече дефицитен ресурс на нашата планета.Иначе от общо 333 ученици в 

училището, 110 са отличници, 103 са 
с много добър успех, 87 с добър и 11 
с двойка, което е общо 311 или 
93,39%. Със слаби оценки са 22, 
включително и повтарящите.

Средният годишен успех за ця
лото училище е 3,77. Най-висок той 
е в първи клас - 4,22, а най-нисък в 
една паралелка от четвърти клас - 
3,43. А. Т.

Горан Игичсамите.

ще трябва да се явят 6 ученици, които са с по две слаби оценки. II

П.Л.Р.
1

Езиков гювеч за любители - ; 
| рабошиме, ходиме, 
говориме, а после мислиме

г::Абитуриентски срещи_г, т

Отново 

заедно след 

35 години

1

Но само в разговор, по п по радиото, и по телевизията на- ! 
послсдък чуваме глаголи» форми, конто противоречат на ези- | 
колата норма - Гшшеме, чешеме, мълчиме и т.н., конто са сът- ■ 
порени но подобие на слушаме, казваме, Получаваме. Но дакато ■ 
тези, вторите, са правилни, то първата тройка цитирани глаголи. | 
плюс тези от заглавието, противоречат па правоговориите пор- *

. { ми. Защо сс получава така? [
I • В книжовния език глаголите от I и II спрсжеине приемат ■
| I окончание -м в 1 л. ми. ч. - Пиша - ПншеМ, чеша - чешеМ, Пея - 

! йееМ, мълча,-мълчиМ. От своя страна глаголите искам, гледам, [ 
I | Пристигам, които са от III спрежснис и имат-м в 1 л. ед, ч., в 1

искаМЕ, глераМЕ, ГсрчсшигаМЕ. Тези форми са ■ 
са причината по този модел да сс употребяват и |

т.. На 28 юни в Босилеград отново 
се срещнаха абитуреитиге 
назията в Босилеград от випуск 
1967-68 година и отпразнуваха 35 
години от зрелостния 
След завършването на гимназията 
те са се разпръснали навсякъде в
тогавашна СФРЮ, но има и такива, . ■ - -
които са останали да живеят в Бо- На 27 юни бе организирана и За пръв път след 35 години с ня-
силеград. среща на абитуриентите от когашните съученици се видяха На-

На срещата дойдоха 24 абитури босилеградската| гимназия - Александрова от Долна Лисица и
6 преподаватели. Те се съб- випуск 1987-88. На срещата по То„о0о„а 0г Буцалево И

раха пред гимназията, а след това случай 15 години от зрелостния ^те дълги години живеят и рабо-
другаруваието продължи в хотела с им изпит са присъствали около « Германия. Редакторката па
песни и танци. четиридесетина абитуриенти и ”Пт/гзпче” Миланка Заоева и Ма-

Бияшите гимназисти си пригюм- няколко преподаватели. нйг Анастасов използваха среща-
пиха ученическите дни, спомниха си най-напред те се събраха в тТзз ла се похва^Пе преди бро-
за хубавите и весели години, които учиЛищния двор, а след това та’за да се похвалат' ■* ПРД?Р°
са прекарали заедно. Сега сред тях Г^иентс^ата среща" си и ‘поч^пиха няко-
има много професори, лекари и ин- продължи в тукашния хотел с дъщерите си и по юрпиха няко
женери, а повечето от някогашните веселби гашпите си съУче!,ици-
абитуриенти са станали вече дя- Ш Г

на гим-

1си изпит.
л. I

ми. ч. стават
правилни и те
глаголите от I и II спрежеиие. Те обаче нямат -м в 1 л. едиентвено [ 
число и следователно не могат да имат -ме в 1 л. множествено I 
число. Или, "ако аз,се смея, шо ние вецчки се смееМ”, но ”ако аз ( 
се усмихваМ, тогава ние се усмихваМЕ 

Просто като боб, пали?

енти и

■

Диана Фингарова \ 
сг1к@(1со.ит-$оГ|а.Ь}5 |

Р.8. Драги читатели, имаше ли въйроси? Защото нашите | 
отговори са за вас. Очакваме ви нв редакционната Поща!

л

■

П.Л.Р.
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име иаХудожественият съвет търси 
Градската галерия в ДимитровградВ навечерието на 

”Власинско лято”

Важно е мнението 

и на художниците
Всичко е 

подчинено 

на туризма
*ч—-на «етгжяТези дни в Сурдулица и Власнна 

всичко е подчинено на туризма и па 
репрезентиращата го 18-та поредна 
изява "Власинско лято 2003”, която 
ще се проведе от 9 до 14 юли. Във 
връзка с това Общинската скуп
щина, общинската туристическа 
организация и Културният център 
"Радое Домановнч”, конто са нейни 
организатори, завършават послед- швейцарския журналист, пущи
ните приготовления за нейното ус- цист и фотограф Пабло Фернандес,

а любителите на църковната му
зика ще имат възможност да й се 

1000 души - гости и представители наслаждават в черквата ”Св. Гео- 
на около 30 духови оркестъра от рГИ”. В петък 1це бъде организи- 
Гуча, Войник, Владнчпн хан. Вран- раио и тържествено ществие иа 
ска баня, Сурдулица. Прекодоклцн, духовите оркестри, на певческите и 
Стубъл и Загужанье. За пръв път фолклорните състави, а вечерта 
на 'Власннското лято” ще участват представители на Общинската ску- 
духови оркестри от Франция, Пщпна ще открия-? официално 
Швейцария, Словения и България, "Власннското лято”, 
както и фолклорни и певчески апланувано е на 12 юли офицн\ - 
състави от Сърбия, Македония /Те- ално да бъде открит тазгодишния^ 
тово/ и Република Сръбска /Дер- туристически сезон на Власнна. На 
вента/, пояснява Любнша Ристич, лятната сцена на Власнна ще бъде 
програмен редактор в сурдулн- открит къмпинг, а с музиката на 
шкия Културен дом ”Радое До- духовите оркестри ще бъде открп- 
манович . то известното "Власинско котле”.

Културно-туристическата про- ще бъдат проведени спортно-ту- 
ява ще започне в Сурдулица на 9 рнстически прояви, сред които спо- 
юли вечерта, когато гости от Фра- ртен риболов и състезание с лодки 
нция и Швейцария ще изнесат по водите на езерото, а ще бъде от- 
концерт. На следващия ден в сур- крита и фотоизложба 'Трофеите 
дулишкия Културен дом ще бъде „а Власина”. Програмата ще про- 
открйта фотографска изложба на

Градска галерия 
как да се нарича тя.

От откриването на Градската 
галерия в Димитровград преди 
15-ииа години до днес винаги е 

настояващи този

След кратко разискване обаче 
на Художествениячленовете 

съвет стигнаха до заключението.
че става дума за изключително 
сложен
включително и председателят на 
съвета Никола Депков, не поеха

имало хора, 
храм
името на някой изтъкнат димит
ровградски художник. Нсотдав- 

унраиляващата партия в Ди
митровград - Съюза на гражда
ните "Цариброд” предложи за 
даване име иа галерията. Мест
ната организация на Демократи
ческия съюз иа българите пък

въпрос. Никой от тях,па живописците да носи
оркестри, иа фолклорните и 
ческп състави.

Музиката ще продължи и през 
следващия, последен ден на ту
ристическата изява. Рибарите ще 
готвят рибена чорба и други спе
циалитети, а ще се представят ор
кестри, фолклорни и 
състави от чужбина. Вечерта ще 
бъдат провъзгласени победителите 
във всички области и ще им бъдат

нев-

пешно провеждане.
- Очаква се да пристигнат около отговорността за вземането на 

едно такова решение. Стигна сс 
"соломоновско реше-

па и

ДО едно 
ние”, според което свои мнения 
по въпроса трябва да изразят не 

членовете на Художестве-
певчески

само
пия съвет, а и димитровградските 
художници, живеещи на други

излезе с конкретно предложение 
галерията да носи името на из-връчени признания и награди.

Очаква се в края ма последния 
ден да се състои тържество и в 
Спортния център в Сурдулица.В 
него ще се включат победителите в | 
различните области и спонсорите. [ 
Ристич казва, че главен спонсор е | 
"Вунизол” от Сурдулица. а мате- | 
риална подкрепа ще окажат ”Ру- | 
бин” от Крушевац, бирената фа- ; 
брика от Зайчар, СИМПО. "Роса” I 
от Топли дол и други фирми .

В.Б. |
дължи с изпълнения на духовите

В босилеградския филиал на КИЦ ” Цариброд”

Представена е книгата ” Ябълка в килия”
Катя Рангелова: "Книгата е писана много емоционално и с любов"

В края на миналия месец в салона на КИЦ град, за книгата говориха Иван Николов, председател 
Цариброд” - филиал Босилеград - бе организирана на Програмния съвет па босилеградския клон на КИЦ, 

промоция на книгата "Ябълка в килия”, чийто автор е димптровградчамката Катя Рангелова и самата 
нашата сънародничка от Димитровград Здеика авторка.
Тодорова. вестния димитровградски живо- места в страната. От името иа 

писец, илюстратор и карикатури- Художествения съвет Центърът
за култура ще се обърне с писмо 

По тази тема дискутираха и до димитровградските худо- 
членовете на Художествения жници, разпръснати навред из 
съвет на Градската галерия, ко- Сърбия, с молба и те да изкажат 
йто, както бе изтъкнато на за- мнението си по този въпрос, 
седапието, е най компетентен да

- Заглавието ми хрумна посред иощ. "Ябълка в 
Пред почитателите на литературното творчество в килия” е названието на една от любимите рецепти на 

Босилеград, които рядко имат възможност да някогашния сладкар на цар Борис Славчо Петров, на 
присъстват на подобни културни мероприятия в нашия когото е посветена втората част от книгата. Става

дума за човек, който но онова време 
е бил един от най-доверените хора в 
двореца, сподели Тодорова.

Тя подчерта, че в първата част на 
книгата, наречена "Цариброд 
вечно кръстовище” 
ногледство, а хубави и реални неща, 
които са се случвали в Цариброд.

"И вие в Босилеград имате видни 
и заслужили хора, които са дали 
много за Босилеград, за запазването 
на идентичността му. Надявам се, че 
ще публикувате книга за тях и ще ни 
я представите в Цариброд” - каза 
авторката.

ст Мето Петров.

Трябва да се отбележи, че пя-
ияма чер- сс произнесе по въпроса за името кои хора предлагат галерията да 

иа галерията. Неговото мнение носи името не само на Мето 
ще бъде уважено от Управител- Петров, но и на по-възрастния 
пия съвет на Цеп-гъра за култу- му брат Иван. Според други, га
рата, в чиито рамки работи и га- лсрията просто трябва да се на- 
лернята, както и от органите на рича галерия, т. е. не трябва да й 
местното самоуправление - Изп- се дава никакво име. 
ълнителння съвет и Общинската Б.Д.скупщина.

П.Л.Р.

През миналата седмица в Димитровград Любомир Миланов пише нова 
книга за Радейиа

* Г и Миланов, каква е тематиката на втората 
Ви книга.?

- В нея аз пиша за родовете о г Радейна. Това е изкл
ючително трудна и обемна работа, но ще се справя. 
Събирам сведения от жителите на селото, както и от 
радеинчани, живеещи във вътрешността на страната, 
в България и в други страни.

Какво е заглавието на новата книга и кога ще 
излезе от печат?

- Книгата ще се казва "Радейна 2”. Надявам се, че 
ще я завърша до една година.
* Първата Ви книга за Радейна предизвика голям _ 
интерес сред димитровградчани. На промоцията а 
в малката зала на тукашния Център за култура 
залата беше препълнена.

Семинар за Стара планина
Книга за 
родовете на 
радейнчани

През миналата седмица в димитровградския хотел "Балкан” бе 
проведен семинар за запазването и развитието на биологическото 
разнообразие в Стара планина. Той беше организирам от между
народната организация "Регионален център за околната среда” 
чието седалище е в унгарския град Сент Андрея и която има офиси в 
15 страни от Централна и Източна Европа.

Тази организация провежда в района на Стара планина 
програма за защита на природната среда, която се финансира от 
швейцарската Организация за развитие й сътрудничество.

Според представителката на Регионалния център за околната сре
да Мила Милева, в Стара планина съществува би логическо разно
образие, което на всяка цена тряба да се запази. На хората, живеещи в 
този район, трябва да бъдат посочени всички нейни природни ресурси 
с цел те да имат между другото и икономическа полза от тях.

В семинара участваха представители на неправителствени 
организации от Пиротски окръг, сред които и на димитровградската 

\ "Натура балканика”.

своя Неотдавна в Димитровград се 
срещнахме с пенсионирания про- 

работник Любомир Мила
нов, който сега живее в Ниш. В 
нашия

светен

град той беше дошъл да 
чества със своя випуск 50 години от 
зрелостния им изпит. От разговора 
с г-н Миланов разбрахме, 
почнал да подготвя втора книга за 
родното си село Радейиа. Първата, 
посветена на село Радейна, излезе 
преди няколко месеца.

- Да, особено съм доволен от това. Надявам се, че и 
втората книга ще предизвика такъв интерес. На пред* 
ставянето на първата ми книга в Димитровград ДОр|,и 
аз едва успях да присъствам. Хората ми позволиха Д» 
вляза, след като им казах, че аз съм авторът, който Ш 
бъде представен.

че е за-

Б.Д.
Б.Д-
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Втората ”Босилеградска вечер” в Скопие Гостите

Крей Вардар живеят, за Босилеградско милеят
Освен кмета Владимир Захариев, 
в делегацията на Босилеградска 
община бяха и подпредседателят 
на ОС Александър Александров, 
секретарят на общината Раде 
Станоев и директорът на Центъра

_________________________________________________________________________ за култура Славка Накева.

е^че^и^менето^^сов^^р^коитлз ”^^ае^^ВнИ^'™Вса^'СесВа^,^^^^аКа' С

Към 250 преселници от Босилеградския край, живеещи 
предимно в Скопие, ио и в Куманово, Крива паланка, Свети 
Николе й други македонски градове, се събраха на 27 юни 
втората Босилеградска вечер", на

която и този път бе 
организирана от гражданското сдружение "Босилеградско”.
Заедно с около 50 гости от Босилеград, те бяха участници в 
една незабравима среща, в едно велико събитие, което и 
най-подбраните думи не могат да отразят достатъчно дос
товерно. Защото в симпатичния ресторант ”Под Кале”, 
гушнал се в омайващата прегръдка на древната скопска 
крепост Кале п тихата река Вардар, бяха дошли да се видят и 
съвместно да се веселят хора, които сплотява едно от 
най-възвишените човешки чувства - изконната любов към 
родния край и към своето, българското потекло!

- Събрахме се и ще се събираме, за да не забравим 
какви сме и откъде сме - .каза председателката на граждан
ското сдружение Босилеградско” д-р Гордана Иванова, 
пека лекарка, родена в с. Райчиловци, откривайки "Боси
леградската вечер \ След като от името па организаторите 
отправи най-сърдечни привети към общинските ръководи-

останалите гости от Босилеград и пожела приятни 
моменти на земляците си, Иванова поведе заедно с боси
леградския кмет Владимир Захариев първото хоро - ”Оро се 
вие край манастира”.

- Много ви благодаря за поканата, за възможността да 
бъдем заедно с вас. нашите земляци и сънародници, на тази 
прекрасна среща - отговори на приветите председателят на 
ОС в Босилеград Владимир Захариев. В края на кратката си 
реч той покани нашенците от Македония да дойдат в 
Босилеград на Малка Богородица и добави: "Занапред 21 
септември ще бъде официален ден на Босилеградска
община. Поздравителна реч на организаторите: Гордана

Както е и редно при такива прояви, това бе всичко от т. Иванова. Стамен Арсенков и Борис Стоичков 
нар. официална част на ”Босилеградската вечер”. От този

кои сме.

ско-

тели и

Поздравления и благопожелания от родния
край кметът на Босилеград Владимир
Захариев

момент до късно след полунощ сре
щата премина под девиза: "Играй,Три поколения
сърце - пей и радвай се. душа!” Осо
бено след като на "сцената” стъпихаНа втората "Босилеградска вечер" в Скопие бяха дошли хора от 

три поколения. Мнозина бяха представителите на първото 
поколение наши преселници в Македония, "предвождани" от проф. 
д-р Димитър Иванов, роден в с. Бранковци, дългогодишен 
професор във Факултета за горско стопанство в Скопие и пръв 
доктор на науките от Босилеградско. Най-многобройни бяха 
нашенците от второто преселническо поколение - от поколението 
на главните организатори на срещата Гордана Иванова, Райчо 
Василов и Борис Стоичков. Освен като организатори, успешните 
бизнесмени Василов и Стоичков този лът се проявиха и като 
спонсори на "Босилеградската вечер". Малобройни бяха, но все 
пак бяха дошли и нашенци от най-младото поколение, 
включително и няколко деца.

вокално-инструменталните солисти
и танцовият, състав па Центъра за 
култура от Босилеград. Облечени в
нашата традиционна народна поспя,
фолклористите чудесно изпълниха
народни песни и хора от нашия край в
хореография па Сашо Радовапов и 
успяха да "върнат” нашенците от
Македония по родните им места и в
незабравимото време на детството и
младостта им. Няма достатъчно ху
бави думи, с които може да се пре
създаде възторже I ю-трогате л 11 ата
среща на нашенците със саята и кал
пака, с елечето и кеменето, с шаре
пия пояс и свинските опинци! След
много години и десетилетия те отно
во имаха възможност да преживеят
цялото величие на тази родна кра
сота и да се вдъхновят от пея. Това
ясно можеше да се прочете в просъл
зените им очи, в техните въодуше
вени възклицания и бурии аплодис-
МС1Г1 II

С една дума - това бяха незабра
вими мигове, в които душата на при
състващите българи от Босилеград
ско се вълнуваше във високия ритъм Кюстендилската пеоица

Елеонора Божанова 
въодушеви присъстващите 
с прекрасните си

„ .. изпълнения на български,
босилеградските музиканти и тап- сръб01<и и македонски 
цьори, босилеградчапи от Македо- нар0дни песни 
пия продължиха "програмата с йес- 
пнращи хора, нестихващи песни и 
всеобщо веселие. Двата оркестъра - този на 
Центъра за култура и ангажираният от 
низаторите скопски състав, се сменяха зад мик
рофоните, а нашенци неуморимо друсаха хо
ро, не*щадейки енергията и краката си! Накрая, 
поизморепи от падиграиането и много доволни 
от изключително хубавата атмосфера

на нашите най-популярни хора - 
ското и ръченицата!

Въодушевени от изпълненията па

сел-
Кемене ми свири: Петър Зарев

Хора,песни и веселие до зори
орга-

сре-
щата, преселниците от Босилеградския край в 
Македония се разотидоха в ранните сутринни 

Видовден. На раздяла всички

на

часове на

Читателски час
Нашата редакция дари на организаторите

п3 опи п Атшалнот^откоиванв насреща™ Играят, та Калето трепери: босилеградските танцьори 
теТраздадоханапристигащите нашенци, Ръфаха сърцата на нашите преселници
така че "Босилеградската вечер" ;» •
фактически започна с един малък пожелаха и обещаха: Да се видим на третата Босилеградска
"читателски час", по време на който вечер" догодина по същото време!
преселниците в Македония се запознаха с 
новините от родния си край.

Кирил Георгиев

Иванова и Захариев поведоха първото хоро на срещата
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Летен фут болен къмп инг в КияжевацАкцията 
"Изправност на 
автомобила - 
сигурност в 
движението” в 
Димитровград

Четирима димитровг^адча 

сред ” южните звезди ’
Традиционният летен къмпинг па ФС на РИС Звездите на Юг 2003 , 

който се провежда в Кияжевац, (гьбра 101 момчета - футболни таланти, 
родени през 1992, 1991, 1990 и 1989 г. След контролни мачове и обстоен 
анализ са поканени най-добрите малки футболисти от региона на Източна 
Сърбия, с които работят едни от най-добрите треньори. Ръководител на 
къмпинга е известният специалист проф. д-р Станимир Йоксимович, В 

участват и четирима димитровградски пионери. Йордан 
Георгиев (1990 г.), Ненад Милчев (1990 г.) и Стефан Николов (1992 г.), 
които са членове на "Балкански”, както и Бранислав Басов (1990 г.), член 
па "Раднички” от Пирот (преди това на Балкански

Къмпингът се провежда от I до 8 юли, а разноските за престоя се 
поемат от родителите на децата, но са подпомогнати и с по 2000 динара о/ 
Спортния съюз в Димитровград.

ни

ЩВсяка трета 

кола не е
>' . а

къмпинга

Ж.изправна
Министерството на вътрешните работи и рят техническата изправност па автомобилите си. 

Авто-мото съюзът на Сърбия организираха от 16 Прегледани бяха 48 коли. Механиците от АМС 
до 21 т.м. на територията на Сърбия акцията ’’Из- установиха, че 31 от тях са напълно изправни , а 17 
правност на автомобила - сигурност в движени- са с различни повреди: на спирачната система - 15, 
ето”. Акцията се проведе п в Димитровградска об- па системата за кормуване - 5, а па осветителната

система - 3 пътнически автомобила.
Футболна среща-ревю

щипа, в клона на АМС. в зоната па граничния 
пункт "Градина’'. Собствениците па леки коли от 
общината имаха възможност безплатно да прове-

” Йединство” победи отбора 

на НФЗ
Б.Д.

ФК "Йединство" - Представителният отбор на Нишка зона 6:4 
(3:3)

Бела паланка, 26 юни 2003 г. Игрището край "Баница”, зрители - около 
500. Теренът - тревист, времето - слънчево. Главен рефер: Милош Ио- 
ванович от Ниш. Голмайстори: Живич в 10 и 25 и 46, Пейчич в 51 и 83 и 
Митич в 86 за "Йединство”, а Илич в 5,42, Йованович в 51 и Бане Иванов в 
87 минута за отбора на НФЗ.

ФК "Йединство”: Илич, Стоич, Митич, Ранджелович, Златкович, Со- 
колович, Д. Маринкович, Тоскич, М. Маринкович, Божич, Джорджевич. 
Играха още: Шаин, Стоянович, Станкович, Димитриевич, Живич и 
Стайкович.

Отборът на НФЗ: Стоич, Живковия, Илич, Славкович, Стевич, Ди
митриевич, Здравкович, Глигориевич, Селимович, Иванов и Богданович. 
Игра още и Велкович.

Преди мача Драган Денчич, преседател на състезателската комисия 
към ФС РИС, връчи купата за спечеленото първо място на ФК 
"Йединство” и пожела на отбора успехи в Сръбска дивизия.

В състава на представителния отбор на НФЗ имаше двама футболисти 
от ФК "Балкански” - Бане Иванов и Боян Глигориевич, докато в тре
ньорския щаб на отбора бе димитровградският треньор Новица Алексов.

Заведено дело срещу босилеградски 
полицай_______________________ Босилеград

Изграден е 

язовир
Искал и вземал подкуп

Окръжната прокуратура във Враня заведе углавно дело 
против Владко Стойнев (32), полицай в Отдела на вътрешните 
работи в Босилеград.

Прокуратурата го заподозряла в искане и вземане ма 
подкуп от десетина черноборсаджии, които внасяли в нашата 

стоки от България. Тя смята, че е помагал на
които внасяли

И това лято босилеградчани ще 
имат възможност да ходят на 
плаж на Любатска река. 
Миналата седмица 
общественото предприятие 
"Кварц" изгради голям язовир в 
местността Градище, а 
Общинската дирекция за 
строителни 
била ангаж» 
създаването на плажа.

страна
"клиентите си”- наши и български граждани, 
стоките за препродажба, да ме се срещнат с останалите му 
колеги, с финансовата полиция и с инспекцията за пазарите, а
за тези услуги им взимал рушвет- нари и различни стоки.

Поради съмнение, че е взимал подкупи, началниците му в 
Отдела и в Службата на вътрешните работи във Враня 
миналата година го суспендираха от работа.

ющи и пътища е 
жа със

П.Л.Р.В.Б Д.с.

Кръмомошм 62
Съставил: Драган Петров

ухание. 34. Химически елемент. 35. Които могат да 
се пренасят. 36. Водно мекотело, затворено в две 
черупки (мн.ч.).
Отвесно: 1. Дробен хляб в нещо течно. 2. Най- 

Водоравно: 1. Голяма и монуметална обществена простото едноклетъчно животно. 3. Лилия (гальов- 
сграда. 6. Вид колбас (лш.ч.). 11. Участник в бъл- но). 4. Коне (поет.). 5. 19 и 1 буква от азбуката. 6. 
гарското революционно движение през турско Дъсчена колиба. 7. Хърватски футболен национал. 
време. 12. Просторно помещение; зала. 13. Възва- 8. Ловене на дивеч. 9. Ана Николова. 10. Монарси с 
ния, повици. 14. Български поет. 15. Александър най—виеоката монархическа титла. 11. Столицата 
Петров. 16. Марка унгарски камиони. 17. Италиан- на Венецуела. 12. Як, мощен. 14. Математически 
ски футболен отбор. 18. Възклицание по време на знак за изваждане. 15. Телефонен повик. 17. Порода 
корида. 19. Порода папагали. 20. Бивш югославски испанска овца. 18. Лично местоимение. 20. Произ- 
боксьор. 21. Италиански завод за производство на ведение на Морис Равел. 21. Връх на Стара планина, 
хранителни изделия. 22.11 и 1 буква от азбуката. 23. 23. Мъжко име. 24. Мъжка рожба. 25. Река в Италия. 
Вид планински дъб. 24. Маслодайно растение с обли 26. Звезда на ФК "Рома". 27. Положителен 
зърна. 25. Град— държава в стара Гърция. 26. Спор- батерия. 29. Хищник с неприятна миризма. 30. За- 
тен отбор. 27. Кон (поет.). 28. Който подлежи на вод за камиони в Марибор. 31. Съюз, с който се 
спор. 30. Мярка за тегло и маса. 31. Легендарен изреждат възможности. 33. Милко Илков. 34. 22 и 
френски колоездач. 32. Приятна миризма, благо- 13 буква от азбуката.

Подправките - 
хрш и лекарство

Канела
р (Цимет) щ ^

Една от най-старите подправ- отдолу кафяви, на които повърх- 
ки е канелената кора. Под името постният слой не е обелен. 
”квай” тя е отбелязана в лекарст- Съдържат 2-4% етерично масло 
веника на китайския император (с 80-96% канелен алдехид), 
Шен-нунг още 2500 г. пр. н. е. слузни вещества, полифенолни 
Древните египтяни, елините и вещества, захари и др. 
римляните също са я използвали Канелата се използва широко 
за подправка и лекраство. Кора- в кулинарията у нас за приготвя- 
та се добива от клонките на тро- не на сладкиши, компоти, конфи- 
пическите дървета или храсти от тюри и др. Прибавя се и в сосове, 
род Канела на сем. Лаврови. Из- мялко с ориз, оризови ядки (1 
вестни са до 300 вида от тях. За 
лечебни цели и като подправка се ции). С канела и други подправки 
използва най-много кората на це- се ароматизира горещо червено 
йломската канела, която е храст вино (пунш). Канелата се комби- 
или дърво с височина до 8 м. Сре- пира добре с карамфил, индийско 
ща се в Сри Лаика, култивира се в орехче, звездовиден и обикновен 
Южна Индия. Бирма и др. Изсу- анасон. Маслото се употребява 
шената кора представлява изви- във винарската и ликьорената 
ти под формата на полутръбици, 
лишени от горния слой късове, 1 
см в диаметър и дълги до 15 см. цъфтелите и изсушени цветове 
Те имат кафяв цвят, нежен мирис главно на китайската канела, 
и сладникав леко лютив вкус.
Съдържат 1-2% етерично масло, 
слузи, нишесте, манитол, поли- фармацията корените и етери- 
феноли и др. чното масло служат за подправя-

Етеричиото масло се добива не на лечебни средства. В бълга- 
от корите чрез дестилация с во- реката традиционна медицина 
дна пара. То е кафявочервеника

полюс на

8 9 равна чаена лъжичка за 4 пор-
106 7 |

1
г*

■

промишленост за ароматизиране 
на напитки. Използват се и пре-

. й“ Т
! : Канелените продукти се при

лагат рядко в медицината. Във;

канелените кори се употребяват 
во със силен приятен аромат, главно при стомашни разстройс- 
Състои се ог 70-90% канелен ал- тва, като апетитовъзбуждащо 
дехид, 5% евгенол и др. (половин чаена лъжичка прах 3

Друг вид канелена кора е ки- пъти на ден преди хранене), про- 
тайската. Тя се добива от висо- тивомикробно и противопарази- 
кото до 11 м дърво китайска ка- тно средство. Студен воден 
"ела. Среща се в спонтанната лек от канелени кори (1:5, кисне 
флора на Югоизточен Китай и 6 ч) служи за компреси при лп- 

ирма. Култуивира се в Китай, шеи по кожата. Корите действат 
зсушените кори представляват потискващо върху централната 

късове, дебели 1-5 мм, с различна 
големина, отгоре сивокафяви. а

изв-I
■ ^.ра. 20. Бенеш. 21. "Кнор". 22. КА. 23. Горун. 24. 

1. Палата. 6. Салами. 11. Комита. 12. Салон. 13. Апели. Т,ОЯт'^ ' *|°ли0,26- Тим. 27. Ат. 28. Спорен. 30. Тон. 
14. Милев. 15. АП. 16. "Раба". 17. ''Милан". 18. Оле. 19. Ино* 32‘ Аромат. 34. Хлор. 35. Преносими. 36.Миди.

Решение на кръстословицата 161 - Водоравно:

нервна система.
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След края на първенството в НФЗ
Първенство на СЧГ за юноши"Балкански" и "Желюша"

не постигнаха целите си Джордже Гогов - 

вицешампион на СЧГ
Първенството в НФЗ за 

2002/2003 приключи. Отборът па 
"Балкански"е

На държавното 
първенство по атлетика 
за юноши, което се 
проведе в края на 
миналия месец в 
Суботица, младият 
димитровградски 
лекоатлет Джордже 
Гогов спечели 
сребърен медал в 
дисциплината скок на 
височина. Гогов скочи 
189 см, а пръв бе 
лекоатлетът от 
белградския 
"Партизан"Вукичевич 
с 6 сантиметра повече.
С постигнатия от него 
резултат младият димитровградчанин най-вероятно ще 
получи правото да участва с националния юношески 
състав на СЧГ на Балканското първенство за юноши, 
което ще се проведе на 20 юли в Ниш.

втори в крайното 
класиране, а отборът на ”Жел- 
юша” се класира па 14 място. 

Ако шимаме предвид плановете 
на двата димитровградски отбо
ра, може да се каже, че те явно не
са ги реализирали. Целта на 
"Балкански” беше класиране в 
Сръбска дивизия, а на "Желю
ша’ - да се състезава в дивизията
и през следващия сезон.

През по-голямата част от пър- Закъснела консолидация: Отборът на "Желюша" 
венството 'Балкански”

ШишшшШ
;

оглавя
ваше таблицата, но накрая оста- „
на е 4 точки по-малко от първо- е^Ю иаи'Д°бРата в дивизията. „ който показа, че може да играе | 
класирания отбор на "Йединст- Равносметката на ’ Желюша” при такава конкуренция, но вече I
во” от Бела паланка. Причините е п^ти противоположна па тази беше късно. Според -----------

на ьалкански . От изиграните вариантите 14-то място дава 
32 мача само в 7 те са победили (и теоретични шансове да се остане 

тях е отнета една победа п- в дивизията, но... 
оради същите причини, както на Изминалото футболно първе- 
Балкански ), 2 равни и 23 пора- нство показа, че Димитровград ВиДОВДеНСКИ Шахматен бЛИЦТурНИО ВЪВ ВраНЯ

ження! Головата разлика 41 : 11 няма кадри, състезатели и спе- 111 ' ,г 11---------------------
(-70) е най-лошата в дивизията, циалисти за едно такова съсгеза- 
За този отбор трябва да се каже, ние. Ако към всичко това доба- 
че в края на есенния нолусезон е вим и катастрофалната фииапсо- 
имал само 6 точки и още тогава ва ситуация, тогава всичко е 
беше отпаднал. През пролетта ясно. 
желюшани се консолидираха, 
оформиха по-стабилен отбор,

:
:някои от ;

са много, а главната е недостигът 
на средства. Оттук нататък 
произтичат и останалите - липса 
на мотивация, редица нередно
сти, осъствия от тренировки и ир. 
От 32 изиграни мача ''Балкан
ски” отбеляза 20 победи. 7 равни 
мача и загуби пет (една победа на 
гости срещу "Новоселац” е отне
та поради напускане на дивизия
та от "Новоселац”). Головата 
разлика е 86 : 27 (+59) и е убеди-

4
на Е™.

Солидни изяви на 

Драган и Миткод. с.
Младите босилеградски шах- конкуренция и въпреки факта, 

матисти Митко Александров и че са се състезавали с много 
Драган Божилов участваха ми- по-възрастни и по-опитни шах-Завърши Лятната лига по малк футбол за младша възраст
палата седмица в турнира по матисти, нашите таланти са 
ускорен шахмат във Враня, играли солидно. Митко е успял да 
организиран по. повод Видовден. спечели 4, а деветгодишният 
В турнира са взели участие 18 Драган 1,5 точки, 
състезатели - членове на раз- Турнирът във Враня всъщно- 
личпи шахматни отбори от- ст представлява последна про- 
Пчински окръг, а главен съдия е верка за Митко и Драган за 
бил Новица Божилов, треньор на участието им в международния 
шахматния клуб "Младост” от турнир "Надеждите на света”, 
Босилеград. Сред състезателите който се провежда от началото 
е имало и 3-ма кандидат- на този месец в световноиз

вестния български курортен цен- 
Според правилата па състе- тър Варна. На турнира във 

занието са изиграни 9 кръга, а Варна, който има статут на 
първо място е спечелил Марио квалификации за Европейското 
Ливая от Ниш, който с завоювал първенство, ще участва и 
7 точки. На второ място се е малката царибродска шахматис- 
класирал Непал Кръстич с 6,5, а тка Анита Накова. Всички тс ще 
третата позиция в крайното кла- се състезават иа това престижно 
сирапе са разделили Нсбойша състезание с талантливи шахма- 
Ристич и АлсксандарТрайкович, тистй от много европейски ст- 
които са спечелили по 5,5 точки. рани.
При изключително силна

Легендици
взеха
преходната

I 1I .4 2?

Н§. ▼ V
Ш- к!& купа щ майстори.

•;>4?

След месец и половина завърши 
първата лятна лига за млади 
футболисти "Димитровград 2003”, 
която бе организирана от Спортния 
съюз в Димитровград.

Участваха 25 отбора, поделени в

II |
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четири възрастови категории : 
родени от 1980-87 г. - шест отбора; 
родени 1988-90-десет отбора; родени 
1991-92-пет огбор.а; и момичета, 
родени 1991-92 г - четири отбора.

Състезанията

П.Л.Р.■У

майстор Стефан Николов.
Момичета 1991-92 г.: 1. "Х-13”, 2. "Бисери”, 3. 

интерес сред зрителите, така че всеки ден сс --Иске новс к;шпкс” Голмвйстор. Сапя Георгиева, 
събираха по около 1000 зрители, особено когато

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ 
без татко и ОСЕМ 
ГОДИНИ без майка 
НЕВЕНА И 
ВЛАДИМИР 
КАМЕНОВИ 
от Димитровград

Времето неумолимо те
че, ио тъгата никога не ще 
изчезне от нашите сърца.

невероятенпредизвикаха

ЯЖ;
1

|ч

Преходната купа взеха "Легендици” (родени 
1988-90). Най-добър вратар бе Нсиад Милчев. За 
феър-плей с награден отборът на "Вожд”.

Спонсори па лигата бяха "Диопис", бугик 
”Оги”, "Топди" и "Стара планина". Начинанието

играеха момичетата.
Ешо и най-добрите йо категории:
1984-87 г.: 1. "Сини акули”, 2. "Легендици”, 3. 

Стари град”. Голмайстор - Саша Спасов.
1989-90 г.: 1. "Легендици”, 2. "Х-13”, 3. "Митко 

88”. Голмайстор Йордан Георгиев. , ва
1991-92 г.: 1. ”Неки нови клинци”, 2. "Спортен ^ 

Плюс”, 3. "Байсрн-Цариброд”. Гол-

5
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се проведе в рамките на културно-спортната проя- 
: "Царибродско спортно лято 2003”. Наградите са 

спортни екипировки.
Васил и Райна и 
семействата им

тотализатор

Девети кръг от Лятната лига на БСС - подрегион 7 Ниш

Победа за третото място
БК "Младост - Весна" (Бела паланка) - БК "Димитровград" 69 ; 80 (21: 20; 15 : 22; 19 :18; 14 : 20)

Бела паланка, 28 юни 2003 г. Теренът за "малки” иа играчите третото място в крайното класиране, 
спортове,зрители-около Ш0. Съдини: И. Иличот Минута и 40 секунди преди края па мача 
Княжсвац и Б. Ленчич от Пирот. резултатът бе равен, но тогава на сцената излезе

Оборът на БК "Димитровград" игра в следния младият Далибор Алексов и с няколко акции 
състав: Геров 17. Сотиров 1, Алексов 13, Велчев 3, доведе своя отбор до победата. Най-добър играч иа 
Виденов 4, Андреев 36, Апостолов 2, Милев, Велев мача беше Васил Андреев, който отбеляза 36 
4 и Мишев. точки.

Добрата игра на димитровградския баскетболен 
отбор му донесе заслужена победа, която осигури

Тъжен помен
На 22 юни 2003 г. се навършва ЕДНА ГО

ДИНА от смъртта на пашата мила съпруга, 
майка и баба
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА - Дала 
от Димитровград

Казват, че времето лекува. Не - с времето 
сърцето боледува.
Опечалени: съйруг Витко, дъщери Богданка и 
Нада, зетьове Милс и Жика, внуци и Правнуци

■ Г

д. с.
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й - Манчо, да идеш у град и да ми купиш йсдън 
дебел чорапогащник или ула-оп, кико га окаю 
искойс продавачкье! - раздърма ме ючера сабалс

. да не си нещо погрешила - разтърка очи я. - Еве пуваше гьи мужстс! 
упекла йе «звездата от сабале, а ти усред лето - И ньиньсте ли желе пате 
тражиш да купуйем дебели чорапогащници? от реуме и ишияс?

- Ако йс упекла, ама мене еве ме върти свака - Ма йок, Манчо, ти идеш
кошчина, а жено ми рскоще само с чорапогащник Ли на границу за 1щгаре/ ^ 
че могу да сгрейем сглобовете, __ ’ - Я не се заву-.йкетгаЬ Чорапогащници
вой кажем дека жената може да *■ жд ' » тл.ипга я„я„,я1
сс йс подигравала, ама свс йедно да ора-гиш на ретедамепрепипуякиконай-г<мемогаапашш 
стенугу Затова прегьлтну и реко: - Личи си дека не идеш. 1ова що нсма

Ж,бре ама къв да буде? чорапогащници, изузсли су гьи мужете що иду
- Само да не йс църн.оти све ми йе църно пред на границу. Посмъкну панталонс ■па намуваю

I .у чоропогащниците по пе-шес бокса. А на свак
Пойдо я из чаршшоту, улазим у продавницс и пи- бокс Да узну по два йевра, сметай колко йе 

туйем има ли чоропагащиици. Продавачкьете се йедно иденье. А ако се върну по два-три пути - 
погледаш, усмину се тънко йедна на другу и кажу: са ясно ли ти йе защо нема чорапогащници... 
"Нсма деДо'” - Ама они обуваш ли гьи!

Улазим излизам я тека от продавницу у проДав- - Па обуваш гьи, кико че другояче... 
пицу, преоди целуту чаршию и тамън си реко ако - Боже! - прекърсти се я. - Щом и мужете су 
нсма у Цариброд, че ме кара бабата да идем у Пи- навадили на чорапогащници, куде ли че ни ие 
р0Т краят?! А я сс чудим защо не могу да найдем

- Девойче, има-гс ли чорапогащници или ула-оп- копача ни за лек, па се тьртимо с бабуту по цел 
йе, ако ти йс тека по-лъсно?

Тамън зину двой чето да ми каже, кига зад мене се 
изрепчи Мита Шилото:

- Опа-а-а, и ти ли Манчо?
- Кво и я ли?

по- Манчин рабуш
тI

- Тежко да найдеш, изку-

Шеговита народна песен
Море, свайкъе, каракайкье, 
каква снаа си ми дала?
Све си знае и познава!

^ Биде квачка, па се чуди-, 
що е това - силен паша, 
силен паша, ситан аскер!
Биде разбой, па се чуди: 
що е това - шкрипни, ритни, 
шкрипни, ритни, па пробутай! 
Биде зелник, па се чуди: 
що е това - въртен, дупен, 
вършен, дупен, насред зелен!

•ч дън на жегуту...
- Я мислим, Манчо, дека и они опруде ду- 

петия у чорапогащниците, йедно от жегуту, а 
друго от стра...

- Ко видим, Шило, че идем я у Пирот, оти не 
смсйем да се являм на бабуту пред очи без

V в^ &
- Па чу тражиш чорапогащници...
- Море пиенуло ми йе, бабата се наалила, жена чорапогащник! 

вой рекла летоска да носи чорапогащник, кошчине
дп не гьу върту...---- ------------------------------------- ----- ---------------------

Манна

ХЗедмиценВицове штштяСъпругата отсъствала няколко 
дни и когато се върнала вкъщи, 
веднага започнала да чисти стаи
те. Бръкнала с метлата под едно 
от леглата и изкарала оттам... 
женски гащи!
- Женски гащи, а!? - заканително се 
обърнала тя към мъжа си.
- Страшно! - възкликнал мъжът.
- Хубави женски гащи, ама... пра
зни!* * *
- Зетс, подобрихте ли отношени
ята си с дъщеря ми? - попитала 
тъщата.
- Подобрихме ги - отвърнал зе
тят. - Тя ме изпрати по дяволите и 
аз дойдох при вас!. * * *
- Според теб кое е най-важното у 
жената?
- Устата!
- Какво по-точно: формата, голе
мината или може би червилото?
- Все едно ми е. Само да е... зат
ворена!

ф1«ЬШ шп
През предстоящата седмица представи
телите на зодия Везни ще се сблъскат 
неочаквано с неприятности около пъту
ване, което има за цел да подобри про
фесионалните и делови шансове. Ве- 

ятно колега или човек от обкр 
ето ви подлива вода. Впрегнете 

лията си в работа, ще бъдете удовл 
ворени.

Записал: Александър Младенов
Сприхави и нервни ще са представите
лите на зодия Овен през тази седмица, 

сред най-натоварените послед- 
сеци и това на моменти се пр_ 

гресивност към заобика.-"

- Пак се скараха големците 
Кой е крив, а кой прав 
Кой е патриот, а кой враг 
Кой е пил уиски, а кой коняк 
В " Шилерова" 
или някой друг " буджак .

Щ Ветераните жестоко нападат 
Ама и младите не се предават 

■р Караницата е в разгар...
Ш: Секретност или пазар 
Ш- СуПилиМуП 
М СИПилиБИП 

Джд или бу 
Мой или твой 
Тлас или бас - дас ист вас? 
Избори, избори, бре\

; А защо не?
Веднага гласувам - сега и пак 
За коалицията 
На уискито и френския коняк!

Вие сте 
ните ме 
вява кат 
щите ви.

ед-
оя- ъже-ро

ни
еци 
О а: уси

пет
ля-

проблема 
на зодия 

а да е 
ване- 
ваще

Скорпион "
Напоследък финансови 
съпътстват представителите 
Скорпион. През тази седмица няма 
по-различно. За съжаление 
то не
се отрази негати 
цел печалба. А)

Самоуверен 
представите 
тази седмица ще 
тание. Финансит< 
състояние, въпр< 
спестовници. Ил 
влеченията, или не с

остта е слабо 
елите на зодия

е поставена на и
то
Те

място на 
леци№ през

13ПИ- общу
е силната ви страна сега и тошно нв контактите ви с 

ко не се въздърж; 
това може да ви струва много загуби.

е ви са в много лошо 
еки че се славите като 

г пракалили с раз- 
те преценили пра

вилно на кого да дадете заем.

и сте ате,

ЕДЕШШ—.И. ~■ЕктТГСЕТтщн
Ш

Страстите при представителите на зо
дия Близнаци, които ги караха да се 
впускат в множество авантюри, през та
зи седмица се уталожват. За съжаление 
близките ви не са доволни от вас и по
ведението ви ще ги кара да ви напомнят 
за отдавна забравени случки. Ще искат 
от вас да сте по-сериозни.

Любовта е 
мава

инственото, което зани- 
ителите на зодия Стре- 

а. От нея идват и 
. Явно нещо 

кова 
юби-

аче ще предизвика неприя- 
ботното място.

предст
лец през тази се 

брите, и лоши
итеснява и затова сте тол 

ни в отношенията с л
5ДМИЦ
те мо!ДО

ви
менти

пр
зе.съср 

мия. 
тности на ра

здоточе 
Това об,

Препирня между мъж и жена. •
- Ти си един ужасен егоист! - кре
щи жената.
- Не е вярно! - възразява съпру
гът.
- Не е вярно ли? Посочи ми поне 
едно добро дело, което си сторил 
през живота...
- Ето например... спасих те да не 
умреш като стара мома!

Подбрал: Евтим Рангелов

МИВ— ...ШЦГ
У

Натовареността на работното място ще 
се отрази негативно на нервите на пред- 

витлите на зодия Козирог през тази 
Ангажиментите ви ще осуетят 

туване, което ще разстрои 
. Неудовлетвореността ви 

неприятни лос

Предстоящата седмица ще 
много трудно за представител 

я Рак. Общуването ви 
на мо» 
ни. Па

започне 
ите на зо- 

ще е трудно и 
ще се чувствате неразбра- 
е от недоброжелателни ко- 

защото ще се опитат

стади
на седмица, 

планирано пъ 
плановете ви 
ще предизвика

менти 
зете с 

леги или познати, 
да ви навредят ледици.

аИаз 11..33
пре- 

напо- 
рез та- 
лолза.

Качествата, на които разчитаха 
дставителите на зодия Водолей 
следък за финансови печалби, п 
зи седмица няма да са им от 
Налага се да подходите по нов начин, за 
да стигнете до желания резултат. Необ- 
мисленост и прекалена самоувеоеност 
ще ви струват загуби, които щ 
карат от равновесие.

Представителите на зо 
зи седмица ще 
лъсъци по всякакви поводи. Ще се бо
рите с ангажименти, като всяка външна 
намеса ще е пагубна, особено за роде
ните около 1 август. За предпочитане е 
да не говорите за плановете 
кого.

дия Лъв през та- 
множество сб-<7* имат

Печатни грешки
* За добрата си работа получи лека 
служебна йола.
* Програмата бе излъчена 
телевизионен екип.
* Обадиха се от Министерството на 
одголната среда.
* Порасна му работата - стана 
?ен редактор.
* Макар и трудно, но успя да получи 
вредно образование.
* Той не обича агнешко с грях.
* През тоталид^рните години се жи
вееше добре. Алекси Тасев

си на ни- из-
от нов

IV вг7" 1%
Любовта е това, което задържа далеч 
от неприятностите представителите на 
зодия Риби през тази седмица. За 
съжаление те няма да са малко и ще ви 
засегнат. Стойте далеч от хора, за кои
то имате съмнения за непочтени 
твия. За предпочитане е 
чвате договори сега, осо 
ружие.

Подобри 
бания в

ение за комуникацията и коле- 
1 професионалния живот очаква 

представитлите на зодия Дева през 
тази седмица. В началото й се налага да 
избягвате всякакви демонстрации на 
преимущества пред хората, с които ра- 
приеме з3лаеЩ0Т° егоцентРизмът ви ще се

* гла-

дейс-
ЗКЛЮ-да не склю- 

оено за съд-■ ■ . Новица Младенов

Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия
нг< Република Сърбия
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