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Републиканската избирателна комисия съобщи:

Светозар Марович 

се срещна с 

Николай Василев
иколич и Тадич на балотаж
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Президентът на Сърбия и Черна гора Светозар Марович се
срещна с българския вицепремиер и министър на транспорта и 
съобщенията Николай Василев, който беше на официално 
посещение в Белград. Двамата разговаряха за сътрудничеството 
между държавите в областта на икономиката, отбраната и в 
борбата срещу организираната престъпност. Марович и Василев 
обсъдиха и възможностите за укрепване на стабилността в 
региона. Президентът Марович изрази специална благодарност 
към България за подкрепата за интеграцията на Сърбия и Черна

$&

:>•,т- тш гора в евроатлантическите структури.
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Томислав Николич (На стр.2)Борис Тадич

*Томислав Николич спечели доверието на
30,4% от гражданите които гласуваха, а Тадич на 27,6 гласоподаватели

Според данните на Републиканската избирател- гласове), а след него е кандидат-президенъта на 
на комисия (РИК), на президентските избори ми- Демократическата партия Борис Тадич (27,6%, 
налата неделя най-много гласове е спечелил кан- или 842 588 гласове от 47,63 пълнолетни граждани, 
дидат - президентът на Сръбската радикална пар- които са гласували на 13 юни ). 
тия Томислав Николич (30,44% или 929 097 (На 3 стр.)

Братство" ознаменува два юбилея ! •ук Драшкович 
осети ВиенаДостойно изпълняване 

на високата мисия Европейски

Дни на Нишкия университетI;Щ С регионална 

III университетска 

мрежа към Европашш‘Митов: Пожелавам ви да чествате и вековни юбилеи *Чипев: 
"Братство" върши достойно високата мисия ‘Стоянов: 
Развивайте свойто благородно дело ‘Костов: "Братство" в 
отворено за всички теми ‘Шанта: Бог създаде различни 
треви и затова ливадата в красива, така вие народите _

(На 3 сшр.)

* От 14 до 16 юни в Ниш се състояха Дни на Нишкия 
университет, с които беше отбелязана 39 -годишнината от 
основаването му * Подписани бяха Протоколи за 
сътрудничество с университетите ог австрийския град Грац 
и от румънския - Сибиу * Награди за най-добрите 
дипломанти, сред които и две наши сънароднички

(На 6 стр.)
След поредния референдум (На 8 стр.)
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Сърбия и Черна гора и България подписаха споразумение

Икономическите отношения се 

нуждаят от развитие
България и ЕС

Приключиха 

преговорите за членствоСърбия и Черна гора и България подписаха спо- тези в сферата на икономиката се нуждаят от 
разумение за икономическо сътрудничество. Про- развитие. Той припомни, че на 1 юни 
токолът бе подписан в Белград от страна на ми- сила и споразумението между двете страни за 
нистъра на вътрешноикономическите отношения бодна търговия, благодарение на което се очаква 
на СЧГ Амир Нуркович и министъра на транс- увеличаване на търговския обмен между тях. Ва- 
порта и съобщенията на България Николай Ва- силев от своя страна изрази задоволство от запо- 
силев. Нуркович оцени, че макар и политическите чналата реализация на някои траисграиични транс- 
отношения между Белград и София да са добри, портни проекти.

е влязло в 
сво-

При последния дискусионен кръг във вторник България завърши 
преговорите си за членство в Евросъюза - всичките 31 глави, 
свързани с възприемането на европейските правила в България, са 
обявени за затворени и вече няма какво да попречи на включването 
на страната в общността на 1 януари 2007 година. С въведената 
преговорите за присъединяване на България нова защитна кауза 
страните-членки на Европейския съюз си осигуряват възможността 
да отложат присъединяването с една година, ако съществува серио
зен риск страната да не е готова за предвидената дата.

Българският външен министър Соломон Паси заяви, че тази кау
за ганартира сигурност и че присъединяването към Евросъюза няма 
да бъде възпрепятствано.

Еврокомисарят по разширяването Гюнтер Ферхойген поздрави 
правителството в София за постигнатия успех при преговорите. 
Предстои през октомври Комисията да излезе с поредния си доклад 
за напредъка при подготовката на България за членство. След това 
само остава краят на преговорите да бъде потвърден на среща на 
върха на Европейския съюз през декември.

в

Сърбия предоставя на България

Разрешителни за 

автомобилни превози
новете на българските екипажи, 
които слизат на дунавския бряг. 
Но след проведените разговори 
бяха поети ангажименти в най- 
скоро време тези такси да бъдат

Сърбия ще предостави на гистралата София-Ниш. Сръбс- премахнати.
България 3000 допълнителни ката страна вече е започнала със 
разрешителни за транзит за бъл- собствени бюджетни средства да на гражданите на Сърбия и Чер- 
гарските автомобилни превозва- строи първите 18 км от магист- на гора за неоценимата помощ 
чи. Това’съобщи българският ви- ралата от Ниш към границата, при трагичния инцидент с бъл- 
цепремиер Николай Василев Двете страни ще приключат още гарския автобус край р. Лим, при 
след срещата си с министъра на тази година електрификацията който загинаха 12 деца, както и

Министър Василев благодари

Сакскобургготски в Брюксел
Българският министър-председател Симеон Сакскобургготски прис

тигна вчера в Брюксел, където ще вземе участие в двудневната среща на 
високо равнище на Европейския съюз. Той ще участва в първата работна 
сесия на Междуправителствената конференция на ЕС за приемане на 
проекта за договор за учредяване на Конституцията за Европа.

В състава на българската делегация са включени външният министър 
Соломон Паси, министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, 
заместник-министърът на външните работи Гергана Грънчарова и 
посланик Станислав Даскалов, ръководител на мисията на България към 
Европейските общности.

вътрешноикономическите отно-
шения на СЧГ Амир Нуркович. СтОКООбмвНЪТ МвЖДу Сърбия И БъЛГЯрИЯ
Сърбия е поискала 200 разреши- *
телнн за совалкови автобусни ЗЯ 4 МССвЦЯ - 83,4 МИЛИОНЯ
превози на туристи до Черномо- ' 7
рието и според думите на Васи- ДО ЛЯВ 3 
лев България е готова да предо- За първите 4 месеца на тази година стокообменът между Сърбия и 

България възлиза на 83,4 милиона долара, което е с 58% повече в 
сравнение със същия период на миналата година, заяви 

В сряда се състоя първата сре- заместник-председателят на Стопанската камара на Сърбия Горан 
Влаович. На бизнес форума, в който участваха сръбски и български 
бизнесмени, Влаович уточни, че износът на Сърбия и Черна гора за 
България е намалял с 20%, докато вносът е нараснал с цели 110%.

стави толкова разрешителни, 
колкото са необходими.

ща на експертите от Сърбия и 
България по въпроса за изгра
ждането на магистралата Ниш- 
София. На срещата и двете ст-

Вицепремиерът на България Лидия Шулева:

Британски фирми проявяват 
интерес към България

за подкрепата за отменяне на 
смъртните присъди на българс
ките медицински сестри в Либия.

От свое име Николай Василев 
покани 10 сръбски деца от лагера 
за бежанци от Косово да летуват 
това лято в България за сметка 
на българската страна.

рани са демонстрирали полити- на железопътната линия Ниш- 
ческа воля за построяването на София - съобщи Николай Васи- 
магистралата. По покана на ми- лев.
нистър Василев след един месец в България и Сърбия срещат 
София ще пристигнат предста- проблеми във връзка с плаването 
вители на

България вече е позната сред британските бизнес среди. На бизнес
форума, който се проведе на 15 юни в ”Банк ъф Ингланд”, присъстваха 
повече от 120 представители на фирми, които проявиха реален делови 
интерес към България. Това съобщи вицепремиерът и министър на 
икономиката на България Лидия Шулева. Тя каза още, че някои от тях 
вече работят в България и дават много добра оценка на условията за 
бизнес.

България все по-добре се позиционира на световната и европейска 
инвестиционна карта и наистина може да бъде център в Югоизточна 
Европа като страна, с която може да се прави бизнес със съседни страни”, 
допълни министър Шулева.

Тя съобщи още, че е имала среща с кмета на лондонското сити Робърт 
Финч, който ще посети България през юли месец, заедно с делегация, 
която проявява интерес към енергетиката, инфраструктурата и туризма в

Смесения управителен по река Дунав. Сръбската страна 
комитет за изграждането на ма- е въвела такси от 5 евро за чле-

Вук Драшкович посети Виена

Европейски 

статут за Косово
Министърът на външните работи на Сърбия и 

Черна гора Вук Драшкович оцени във Виена, че 
Австрия подкрепя становището на Белград, въз 
основа на което може да се говори само за "Ев
ропейски статут” на Косово и Метохия

Намалява безработицата в 
Българияв рамки те

на съществуващите граници. След разговорите с 
австрийската му колежка Бенита Фереро-Валднер 
Драшкович каза, че в откровен и приятелски диа
лог за билатералните отношения и за обстановката 
в региона и в Европа са се съгласили, че не същест
вуват въпроси, за които имат противоположни ста
новища.

"Големи

Безработицата в България е намаляла с половин процент за 
месец. Това означава, че в края на миналия месец безработните в 
България са били с около 20 000 по-малко от предишния. Според 
министъра на труда и социалните грижи на България Христина 
Христова, от началото на мандата на сегашното правителство 
безработните в България са намалели с около 175 000 души.

са възможностите за укрепване на 
икономическото сътрудничество на нашите страни 
и ние нямаме право да закъсняваме", каза Дра- В граничната зона на България

Разрешителен режим за 

туристически групи
Трибуналът в Хага
Шест нови 
обвинения

в. драшкович и Бенита Фереро - Вапднер

шкович и напомни, че гледа на Австрия като на 
водеща страна в интеграционните процеси в Юго
източна Европа.

Според думите на Драшкович австрийската 
нистърка е изложила интересна идея за комбини
ране на териториално, персонално и културно 
самоуправление в Косово въз основа на специален 
международен статут и защита на сръбските чер
кви и манастири, които са духовна собственост на 
човечеството.

в ю километровата гранична зона на България е въведен раз
решителен режим за посещение на туристически групи и това съз
дава проблеми на агенциите, които водят чужденци в тези райони.

ова заяви председателят на българската Асоциация за алтернати
вен туризъм Любомир Попйорданов.

Главният прокурор на Трибунала в Хага 
Карла дел Понте потвърди, че шест нови об
винения за военни престъпления ще бъдат 
повдигнати до края на годината. Тя не уточни 
срещу кого ще бъдат обвинителните

ми-
От асоциацията уточниха, че ограничението е въведено от Гра

нични воиски и предвижда издаване на разрешително от София 
преди групата да пристигне до крайната точка на пътуването. Все 
още обаче туристическите агенции нямат яснота от кого трябва да 
поискат нужния документ. Приходите от алтернативен туризъм за
цията Попйордан а* ^ М™ лв'’ съ0®щи председателят на асоциа-

актове,а
само поясни, че се водят разследвания за прес
тъпления в Хърватия, Босна и Херцеговина и 
Македония, както и за престъпления срещу 
косовските сърби.
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Николич и Тадич в балотаж
И|1В1>г8аИР

Достоиш изпълняване
II високата мисия18,18 КЕШ 4,02 аита

V' V:,;

(От 1 стр.). ШР.-
~~ ’ • -■ >3 7^ т Ш[• 1 С тържествено засе-г-

дание на Управителния2&V 1№ съвет и изложба на ка
ртини от димитровг
радски художници, в

Борис 
ТадйП.

присъствието на гостиДраган
МаршиПанин

217
от русинското малцин
ство и от Република
България, Издателство 
"Братство” ознаменува(От 1 стр.) РИК оценява, че президентските избори са били 

регулярни, т.е. без пропуски, които биха могли да на
рушат нормалния процес.

два юбилея - 55 години
Най-много гласове Николич е получил в 122 

общини, а Тадич в 32. Заместник-председателят на 
РИК Деян Джурджевич съобщи, че нито един от два- БОРИС ТАДИЧ: 
мата кандидати не е успял да спечели доверието на 
повече от 50% от гласоподавателите, така че двамата 
ще се надпреварват във втория тур на 27 юни, когато 
Сърбия след четири опита ще избере президент.

На трето място е кандидат-президентът на група 
граждани Боголюб Карич с 18,18%, следван от Драган
Маршичанин (ДСС, Г17 плюс, СПО - НС) с 13,29%, „ _
Ивица Дачич (СПС) - 4,02 и Елисавета Караджорд- двда_Г' президентът на Демократическата партия Бо-

г г рис Тадич, след като узна, че се е класирал за балотажа
на президентските избори. Той каза, че съществуват 
две опции - Николич или Тадич и че в този момент не е 
най-важен въпросът дали ще се реконструира 
правителството. На въпроса дали ще сътрудничи с 

Наблюдателите от Канцеларията за демократични Демократическата партия на Сърбия ако бъде избран 
институции и човешки права на ОССЕ и от за президент, Тадич заяви, че не вижда нито една
Конгреса на местните и регионалните власти на причина да не направи това.
Европейския съвет дадоха положителна оценка 
на първия тур на президенстките избори в 
Сърбия.
"Наблюдателската мисия е заключила, че 
избирателният процес е протекъл добре и е бил 
съгласуван със стандартите на Европейския 
съвет за демократически избори. За отбелязване 
е и фактът, че по време на кампанията не е имало 
реторика с големи страсти", каза шефът на 
наблюдателската мисия на ОССЕ.

печат на български
език и 45 годили от съз
даването на издателст-

Д. Митов и В. Костоввото и на вестника."Президентските избори показаха, че мнозинство
то граждани на Сърбия са за европейски и демокра
тичен път. Аз зная, че победата на демократичните 
опции във втория тур ще означава принос към по
литическата стабилност, а на нас точно това ни трябва 
за решаване на икономическите проблеми”, заяви кан-

В привет
ственото си
слово замест-
ник-председа
телят на Уп
равителния 
съвет на Из-жевич (Инициатива за по хубава Сърбия) - 2,02% от 

гласоподавателите. Останалите 9 кандидат-президен
ти са спечелили по малко от един процент.

дателство
"Братство”
Димитър
Митов каза,
че тази инсти
туция е стана
ла истински

Николай СтояновИгор Чипев представителТОМИСЛАВ НИКОЛИЧ:
Кандидат - президентът на Сръбската радикална 

партия Томислав Николич заяви, че въобще не се съм
нява в своята победа.

"Това е-окончателен двубой между представители 
на СРС, които са за честна и променена Сърбия, и 
останалите, които искат статукво в Сърбия от 2000 г., 
когато така наречените демократически сили бутнаха 
страната в пропаст”, каза Николич като добави, че в 
момента не съществуват условия радикалите да 
сформират правителство с ДСС.

на малцинството и е символ на сътрудниче- I 
ство между двата съседни приятелски народа ^ 
в съвременните условия на европейска интег- В 
рация.

"Приветствам ви с пожеланието да дожи- Й|1 
веете и вековни юбилеи, да имате много сът- Н 
рудници и да бъдете връзка между държав- ■§ 
ната общност Сърбия и Черна гора и Репу- \Ж 
блика България, тачейки езика и културата 
на малцинството”, изтъкна Митов.

Директорът на "Братство” Велимир Кос
тов почерта, че трябва да разбираме ежед
невието, за да разберем миналото и за да има
ме успешно бъдеще.

'Глас на българите в Югославия” започва 
да излиза в началото на 1949 г. по време на 
Коминформа и за шестте години, през които е печатан, бил е хроникьор 
на едно тежко време, преди всичко за българското малцинство. Обаче 
това беше началото на малцинствената журналистика и зародиш на 
бъдещото издателство. След като на 15 юни 1959 г. започва да излиза в. 
"Братство” и в края на същата година е сформирана издателска къща със 
това название, започва периодът на динамично развитие на информацио
нната и на издателската дейност на малцинството”, каза Костов и 
изтъкна, че сегашният и бъдещият стремеж на в. "Братство” е страниците

му да бъдат отворени за всички теми 
от политическата, икономическата,

ш Г
т Г- <

Семинар за НС на малцинството
Микола ШантаДа работим в полза на всички

своеобразен бойкот на НС от някои 
от членовете му, ще покаже 
времето. Но все пак е показателен 
пример за това, че колкото някои 
да се декларират като демократи и 
легалисти, все още не са в състоя- 

начина си на

В хотел "Мир” в Звонска баня от 
10-12 юни т.г. с подкрепата на 
Фонда "Отворено общество”, бе 
организиран семинар за членовете 
на Националния съвет на българс
кото малцинство на тема ^'Изра
ботка на стратегически план на 
НС”.

не е, е нещо съвсем излишно и из
куствено, защото самият факт, че 
държавата е отделила и средства, 
че с представителите на НС се е 
срещнал и премиерът Кощуница, 
ясно показва, че НС е легален и 
легитимен. Проблемите в редовете 
на малцинството, преди всичко 
икономическите, не дават място за 
спорове, освен за работа в една 
посока, която е от полза на мал
цинството".

Весна Митрич от Министерство
то за националните малцинства 
изтъкна, че е добре НС да се научи 
как да направи своя план за работа, 
защото го чака работа. В момента 
са в ход промени в реформата на 
образованието. Тъкмо тук НС 
трябва да се ангажира максимално 
и да сътрудничи с Министерството 
за малцинствата.

ние да преодолеят 
мислене от близкото минало, че все 
още не могат да разберат (или не 
искат), че НС е фактор, зачитан от 
най-висшите органи на държавата, 
в която живеем. Трябва да се раз
бере, че делбите в редовете на мал
цинството, не допринасят за него
вото добро.
Среща на НС с 
председатели на общините

На семинара присъстваха 11 от 
общо 21 членове на НС. Лектори 
бяха Снежана Стоянович и Соня 
Тодорович от сдружението "Гра
жданска инициатива” от Белград, 
които изразиха удовлетворението 
си от факта, че това е първия такъв 
семинар за членове на един нацио
нален съвет от десетте сформирани 
в Сърбия. Те също така похвалиха 
ангажирането на членовете на НС с 
изработването на стратегическия 
план на НС. Според тях, това е гара
нция за успешната работа на НС на 
българското малцинство.

комуналната, просветната и култу
рната сфера на малцинството и на 
страната, в която живее.

Директорът на Националния 
център на книгата към Министер
ството на културата на България 
Игор Чипев изтъкна, че "Братство” 
върши достойно високата мисия, 
която му е възложена.

"Пожелавам ви да имате още 
много щастливи юбилеи и също 
така достойно да изпълнявате своя
та мисия”, каза Чипев.

Приветствайки домакините и 
гостите от името на Управителния 
съвет на Фондация "Балканика” пи
сателят Николай Стоянов честити 
юбилеите и пожела с много енергия 
и амбиции да се развива благород
ното дело на вестника и издателст
вото.

В рамките на семинара за чле
новете на Националния съвет на 
българското малцинство, бе орга
низирана среща на НС с председа
телите на общините, в които жи
веят числящите се към българско
то малцинство в СЧГ.

На срещата присъстваха предсе
дателите на ОС в Димитровград 
Боян Давитков, на ОС в Сурдулица 
Слободан Попович, представители 
на ОС в Пирот и Бабушница. 
Срещата уважи с присъствието си и 
Весна Митрич от Министерството 
за малцинствата, както и кметът на 
село Звонци Ценко Величков. За 
съжаление, от ОС на Босилеград 
никой не се отзова.

Поздравлявайки присъстващите 
на срещата, д-р Ангел Йосифов, 
председател на НС на българското 
малцинство изрази надеждата си, 
че ” независимо от броя на бълга
рите от оделните общини ние тряб
ва да работим в полза на всички и 
заедно да решаваме проблемите на 
малцинството. Преди всичко това е 
употребата на езика. Повдигането 
на въпроса кой е легитимен, а кой

Д-р Боян Давитков, председател 
на ОС в Димитровград, изтъкна

Босилеградчани не 
дойдоха

За съжаление, на семинара в 
Звонска баня присъстваха само 
половината от членовете на НС. 
Колкото и да не ни се иска да 
припомняме, че след избора на НС 
всички се заклеха, че от момента на 
избирането на Съвета той е леги
тимно тяло на малцинството и 
престава съществуването на две ли
сти (една "Възраждане” предимно 
от хора, за които са събирани по 100 
подписа, а другата предимно от 
съветници в скупщииите на Димит
ровград и Босилеград), не можем да 
пренебрегнем факта, че не присъс
тваха хората, избрани от втората 
листа и то от Босилеград, включи
телно и председателят на ОС в Бо
силеград Владимир Захариев, 
на НС депутат в републиканската 
скупщина. Дали това представлява

значението на факта, че са наме
рени средства за работа на НС, 
макар това да е временно решение. 
И той похвали начина на работа 
при изработването на стратеги
чески план на НС. Това е много Перица Донков открива изложбата

"Убеден съм, че "Братство” ще 
продължи да се развива, че вашите 

издания ще бъдат все по-богати и интересни”, подчерта Стоянов.
"Бог създаде най-различни треви и затова ливадата е красива, а така е 

и с различните народи. Най-хубавото е тъкмо в нюансите, с които се 
отличават и по които се различават. Ние дойдохме при вас, за да опознаем 
нюансите на вашия менталитет, а чрез литературата, която ви донесохме, 
и вие но-добре да за опознаете нас. Русините живеят в нашата съвместна 
страна вече 260 години и считаме, че оцеляхме благодарение но съз
нанието за корените ни, но благодарение и на братския сръбски народ, 
който притежава цивилизовани постижения, щом не ни е асимилирал", 
каза Шанта Микола, директор на издателство "Руске слово" на русинс
кото малцинство във Войводнна.
По повод юбилеите на "Братство" прочутият художник от българското 
малцинство Перица Донков откри в галерията на Нишкня културен 
център изложба "Царибродски художници", на която са представени 18 
картини от 18 живописци.

по-важно, отколкото разправиите 
кой е легитимен, кой не. Що се 
отнася до местното самоуправле
ние, Давитков изтъкна, че то ще 
бъде партньор на НС и ще помага 
според възможностите си.

Председателят на ОС в Сурду
лица Слободан Попович вижда ро
лята на НС преди всичко като мост 
между СЧГ и държавата-майка на 
малцинството. В тази насока той 
изтъкна постоянното сътрудничес
тво между Сурдулица 
Трън в България, в 
което и НС на българското мал
цинство може и трябва да намери 
своето място.

и община
рамките на

член

Момнр ТодоровА.Т.



тв юни М)Д

СамоизмамаСлед първия тур от президентските избори
* Много тежко е, когато човек стане жертва на лъжата, а пет 
пъти по-тежко - когато се окаже, че е жертва на 
самозалъгването

На 15 юни Издателство "Брат- вище, когато трябва да избере пътя 
тво” отбеляза достойни за респект си към бъдещето? 
юбилеи - 55 години на печата на Трябвало да се приватизираме 
български език у нас, 4,5 десетиле- (или колективизираме..., щом мле
тия от излизането на първия брой новете на колектива трябва да са 

"Братство” и от създа- собственици)! Магическа пръчка 
ването на Издателството на бъл- ли е приватизацията? След като по- 

и 115 години вече от десетилетие няма никакви,

Димитровградчани се демократизираха
* Тадич пръв, Николич на второ, Карич на трето място.

За пръв път от началото на демократичните про- управляващата коалиция Драган Маршичаиин 
цеси в страната на президентските избори, димит- чели едва 684 гласа или 14,46 ^ . 
ровградчани подкрепиха с мнозинство кандидатурата Далеч, след тези трима ^идидат-президенти 
на представителя на Демократическата партия Борис Ивица Дачич^ кандидат^на^ СГхС^който

На четвъртите след президентството на Милутини- спечели доверието на 132 избиратели или 1,33/о. Вси 
вич президентски избори, от общо 9811 избиратели в чки останали кандидати са получили между и и 
Димитровградска община, пред избирателните урни се гласа, което е по-малко от един процент, 
озоваха 4751 избиратели или общо 48,4%. От това В самия град в четирите избирателни секции I адич 
число валидни са 4633 или 46,8%. За кандидата на ДС е спечелил 844 гласа, Карич 787, Николич 534, а Мар-

шичанин 442. Николич е спечелил най-много гласове 
в селските местни общности - Желюша, Белеш, Куса

спе-

на вестник

наР”ДомашенЦ™?ел’’’ - първата пе- нито законови, нито друга пречки 
чатана медия на роден език на прос- да се откриват частни медии, защо 
торите обитавани от наши съна- ли никой в страната не се сети да 
родници. направи частна малцинствена ме-

Както му е редът, читателите дия? Защо малцинствата в несрав- 
получиха празничен брой -, някол- нимо по-богатата от нас Войво- 
ко цветни страници, разнообразие дина, се обявиха толкова жестоко 
от съдържание и теми, начин на против идеята Покрайнинската 
обработката им и, естествено, от скупщина да преотстъпи основа- 
възгледи. Нима това не е огледало телските си права над тези медии? 
на демократизацията на вестника? Защо ги подкрепи и нашият на- 
Огледало в което, преди всичко, ционален съвет? 
трябва да видим себе си? Падал тиражът.

В рубриката "Журналистите за Стига самозалъгване, господа! 
своя вестник” с текстовете си "Вър- Кой да купува вестника? Пренебре- 
вим по опасната ивица" и "Моята гнем ли икономическите трудно- 
историческа роля" колегите Васко сти, натиснали нашите общини, до- 
Божилов и Кирил Георгиев се ри неграмотните бебета или обне- 
опълчиха жестоко! Срещу кого и виделите старци, декларирали се 
срещу какво? като българи при последното преб-

Имало полуистини в "Братст- рояване да купуват "Братство’, то 
во”! Кой ги пише и въз основа на едва ли би могло да се самоиздър- 
какви източници - авторите на тек- жа? На самоиздръжка ли са коле- 
стовете или редакторът? гите ни от "Народне новине”, с

Обедняваме в жанрово отноше- тираж от около 3000 бройки, чийто 
ние! Кой жанър е пропъден от ст- пазар петнадесет пъти е по-голям 
раниците на вестника? от нашия? По вина на редакцията

Нямало аналитика! Нима само или на главния редактор се пока
на някогашна- чиха пощенските разноски, поради

Борис Тадич гласуваха общо 1205 избиратели или 
25,36 % . Кандидатът на радикалите Томислав Ни- — 
колич спечели доверието на 1051 гласоподаватели, врана, Долна Невля, Поганово, Височки Одоровци 
което е 22,12%. На трето място, съвсем неочаквано, е Каменица, 
кандидатът на група граждани Боголюб Карич, който Така и в Димитровград за втория тур се класираха 

1026 гласа или 21,6%. Кандидатът на Тадич и Николич А.1.спечели

За мъките на избирателите във Висока

Законът трябва да се прилага, но...
дадат своя вот, но не тъй като общината няма средства 
могат да вървят пеш за наемането на рейс. Иванов каза, 
по няколко киломе- че не би имало нищо спорно в това 
тра. 82-годишният някои партии да наемат автобус, 
Георги

В деня, когато се про
веде първият тур на пре- 
зидетските избори в Сър
бия, посетихме селата 
във Висока - Сенокос и 
Брайковци, където нау
чихме за мъките на изби-

1ЕР II;

Здравков който да превозва избирателите, 
например от с. Сено- Единственото правило, което те би 
кос казва, че би гла- трябвало да спазват, е на него да не 
сувал, но му е трудно са залепени или поставени никакви 
да върви пеш около партиийни символи.
7 километра, за да
стигне до избирате- във Висока да бъде открит още 
лните урни. Затова един избирателен пункт, Иванов 
той предлага в деня отговори отрицателно и ни предо- 
на изборите местно- стави Закона за избиране на народ- 
то самоуправление ните представители и Закона за 
да наеме автобус, местните избори, в които се посо-

•$!
рателите в тези и в оста- ан 
налите села в северната к 
част на Димитровградска ЕЗ 
община. Всичките 151 № 
избиратели от осемте се- № 
ла във Висока имаха въз- 
можност да гласуват само Георги Здравков 
в избирателния пункт в с.
Каменица. На 13 юни т.г.
там обаче гласуваха само 22-ма из- който ще превозва избирателите не чва, че в един избирателен пункт 
биратели и то предимно от с. Каме- само от това, но и от останалите могат да гласуват не повече от 2500

избиратели и не по-малко от 100 
След изборите разказахме за избиратели. Тъй като във всичките

На нашия въпрос възможно ли е

коментарите от рода 
та "Първа колонка” са аналитика? което беше прекратено дистрибуи- 
Нима един репортаж или пътепис рането на около двеста бройки в 
не може да бъде аналитичен текст. България, Македония...
Може ли да се отрече аналитично
стта на едно интервю, стига то да е лизира! Отвчера ли е този приоцес? 
направено професионално!

Нямало професионализъм! Не е лея за четвъртвековна (и по-дълга) 
ли илюзия да очакваш професио- вярност на ’ Братство”? Кой? Вие 
нализъм от понаучилите оттък-от- или аз? Защо тогава плюете в чи- 
там понещичко, без факултетска нията, от която кусате, щом като 
диплома или каквато и да било про- сами си готвите манджата? Ее, то 
фесионална и езикова подготовка? бива, бива, ама...

Вървим по опасната ивицата!
Само ние ли? Нима държавата 
Сърбия не се намира на кръсто-

Малцинството ни се денациона-
ница. Селата Сенокос, Брайковци и села във Висока.
Изатовци са отдалечени от Каме
ница на по три и повече километра, идеята на възрастния сенокосчанин височки села има само 151 избира- 
село Долни Криводол на около 6, на секратаря на ОС в Димитровград тели, в този район на Димитровг- 
село Вълковия - около 10 и т.н. и заместник - председател на общи- радска община не е възможно да се 
Избирателите в тези села са пре- нската избирателна комисия Асен открие още един избирателен 
димно хора на преклонна възраст, Иванов и той заяви, че идеята на пункт, 
които по принцип биха искали да практика не може да се реализира,

Кой беше награден по случай юби-

Б.Д. Ванче Богоев 
гл. и отг. редактор

Димитровград без царибродчани
М-р Михаил Иванов по случай 
годишнината на "Братство”

(От 1 стр.) значение. Дори и за бъдещето на града. Демагогията, 
И така, градът си остава с „мето на Георги Ди- ™ това ще^струва много пари „а населението, е в полза

габтеИ' о?ГстооТч\гааот°ое™еСе °ТКаЖе “ °Т ИСТОрията Нека ни бъде позволено да припомним,1^нТвршето 
раненото му с декрет през 1950 годаа имТнТдимит^ <пРез 1991г). кога™ трябваше да се преустанови 
ров. Необясним абсурд: отказва се от българщината, а ™°° ™ТеТ° в тРаяа, предлагащите направиха 
запазва името „а български комунист! ™“ С„Л0КаЛ“Та телевизия' чРез коят° рекламираха

От друга страна, не можеше и да се очаква друго необхоДимостта от «°в° самооблагане. Нищо подоб- 
понеже в Цариброд или ако щете Димитровград най- Н0 Не Се СЛуЧИ Сега ’ Изказванията по местното радио 

царибродчани. Мнозинството о? населението Д™ ПрЗДИ пРовежДанет° на референдума изоб-
са "догьоши” (както би казал Ненад Чанак) - хора, «е пометнаха - нито с участниците в студиото, нито
слезли от селата поради различни обстоятелства, пТуг’пТ/Г^пппД^пТИраХ^ Р6^ереНДУ^а' 
които нито помнят нещо от стария Цариброд , ни«ч> « У ПЪК 6 ВЪЛР0СЪТ дали референдумът беше 
знаят какво значи градът, в който живееш да има своя гн?..тииг!^т1!Л^^1?>ЯбВаШе Да ПРИЛ0ЖИ решението на 
история. А истинската история на града е 450 години с „™ИНСКаТа скУпщина отпреди няколко години. И 

Цариброд, а не 54 с Димитровград). Истина е, й™ ™Ва И„СКат„т“и' които Разписа?а референдума, 
че това не е най-важното нещо в настоящето на града, „„ „2., И Д е' ^ 0 казва еДин мои приятел ,исто- 
но от психологическа гледна точка то има огромно Р 3 пошш и п°-тежки случаи . Ще запомни и този,

А.Т.

следват някои отживели мнения,
Споделяйки впечатленията си от мероприятията, организирани по 

случай годишнината на нашето издателство, членът на Националния 
съвет на нашето малцинство м-р Михаил Иванов каза, че става дума за 
значителна годишнина, която заслужава уважение във всяко едно 
отношение. Иванов почерта, че е въодушевен от факта, че на 
тържеството е присъствал и градоначалникът на град Ниш Горан Чирич, 
но същевременно изрази разочарованието си от това, че на тържеството 
не присъстваха ръководителите на месните самоуправления в 
Димитровград и Босилеград.

Като член на Националния съвет на нашето малцинство Иванов заяви, 
че енергично ще се застъпва за това финансирането на издателствата на 
националните малцинства в Сърбия и по-нататък да е задача на 
държавата, защото иначе същестува сериозна заплаха издателската 
дейност на малцинствения печат да секне и дори напълно да загасне. По 
думите на м-р Михаил Иванов, компетените държавни органи разбират 
този проблем, което е потвърдил на едно мероприятие в Палич и 
председателят на парламентарния Съвет за човешките права и правата на 
националните малцинства Есад Джуджевич.

Иванов имаше и послание към членовете на Издателство "Братство", 
което гласи: ”Лично аз бих 
събитията, които

малко са

името

искал повече да обърнете внимание на 
се случават в днешно време, както и повече да се 

занимавате с темите, отнасящи се до нашето бъдеще, а по-малко да 
давате простор на историческите елегии”.Президентските избори в Босилеградска община Б.Д.

Най-много гласове 

спечели Драган 

Маршичанин

В Бабушнишка
Карич с 558 гласа, или 14,80%. Ивица Дачич, канди- обшина
датът на Социалистическата партия на Сърбия, е на -----—---------
пето място с 259 гласа, или 6,87% от общия брой на 
гласовете.

ОССЕ призова 
малцинствата 
да гласуват

НиколичОстаналите кандидат-президенти са получили под 1 
процент от общия брой на гласовете. гч м тя

Гражданите на Босилеградска община гласуваха в * * ОI"— 
общо 31 избирателни пункта. За Драган Маршичанин „
най-много бюлетини има в 19, за Борис Тадич в 6, за На пРезиДетските избори в 
Томислав Николич в 4, докато на по един избирателен Бабушнишка община от общо 

т. „ пункт най-много бюлетини е имало за Боголюб Каоич 13003 гласуваха 6300
Наи-много гласове спечели Драган Маршичанин, и Ивица Дачич. Р У

кандидатът на управляващата коалиция. За него са

От общо 8 982 гласоподаватели в общината 
на изборите за президент на Сърбия 
глш^уваха 3 771 пълнолетни граждани, или

Посланикът на ОССЕ в Бел
град Маурицио Масари призова 
националните малцинства да гла
суват на втория кръг на президе
нтските избори в Сърбия. Маса
ри подчерта значението на ефек
тивността на институции в Бел
град. По думите му, те са необ
ходими за развитието, консоли
дацията и сигурността в страната.

изби
ратели, или 48,4 %. Най-мно-Б самия град, най-много гласове е спечелил кан- „„ 

гласували 1 147 гласоподаватели, или 30,42% от дидатът на Демократическата партия Борис Тадич за г? ласове получи Томислав 
гласувалите. На второ място е Борис Тадич, кандидат когото има най-много бюлетини в 3 от четирите ™жолич - 2552, след това 
на Демократичната партия, който спечели 807 гласа, избирателни секции. В един избирателен пункт в Боси- Боголюб Карич - 883, Борис

Б.Д.класацията е кандидатът на група граждани Боголюб П.Л.Р.
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В ГКПП ” Градина” След изявлението на министър Слободан 
Лалович, че 300 000 души ще останат без 
работа_____________ ________ ._______

след решенито на директора на СУМ

Някои ще бъдат 

включени в 

социалните програми
Решението на дирек- ”Пристанище Белград”, митницата в Ниш - мит- 

тора на Съюзното упра- нически участък "Аерогара Ниш” и митницата 
вление на митницата, Нови Сад- митнически участък "Терминал Шид”. 
според което спедитор- Управителят на ГКПП "Градина” Никола Тон- 
ските работи при обми- чев ни обясни, че посоченото решение е взето с цел 
тяването на стоките за да се помогне на домашните фирми, които произ- 
широко потребление и веждат стоки за широко потребление 
за текстилните изделия изделия. Той каза, че то не е насочено срещу спед- 
занапред могат да се иторските фирми в останалите гранични пунктове 
вършат само в три града в страната, а просто става дума за преценка на 
в страната - Белград, Управлението на митницата и Министерството на 
Ниш и Нови Сад, е те- финансите на Сърбия, че с определянето на трите 
мата, по която напосле-

От общо 1 220 000 работници в стопанството на Сърбия, през 
следващите три години без работа ще останат около 300 000 души. 
Половината от тях ще бъдат включени в социалните програми, а 
съдбата на останалите 150 хиляди ще бъде решена по друг начин. 
Това завиха в Министерството на труда и социалната политика по 
повод изявлението на министър Слободан Лалович, че 40 на 
заетите в обществените предприятия са излишни. Той беше заявил, 
че една трета от работниците в предприятията, които е посетил през 
последния месец и половина, трябва да останат да работят, понеже 
това е условие фирмите да работят успешно на пазара.

Министър Лалович смята, че един от шансовете “излишните“ ра
ботници да продължат да работят е те да установят кооперативно 

фирмите, в които са работили. Очаква се най-много 
работници да бъдат уволнени в най-големите сръбски фирми: “Зас
тава“, “Лола“, РТБ Бор, леярната в Кикинда. “Първа петолетка“, 
Електронната промишленост в Ниш, “Змай“, “Траял“, “Магнохром“, 
“Вискоза“...

и текстилни

сто от
посочени пункта за обмитяването на стоките за 

дък много се говори широко потребление и на текстила качеството на 
сред спедиторските ра- прегледа на стоката от този вид ще се повиши, в 
ботници и митничарите следствие на което и на домашния пазар по-малко

Никола Тончев

на граничния пункт "Градина”.
В решението между другото се казва: "Въз

ще се регистрират такива стоки.
Спедиторските фирми на граничния пункт 

основа на член 87, алинея 3 на Митническия закон е "Градина” все пак изразяват недоволството си от 
решено обмитяването на стоките за широко пот- решението на директора на Съюзното управление 
ребление и на текстилните изделия, които се на митницата, което в крайна сметка е взето по 
внасят в страната от азиатските и евроазиатските внушение на Правителството на Сърбия. Те из- 
страни и главно се докарват с контейнери и чрез тъкват, че стоки за широко потребление и текс- 
пътния транспорт и за които Митницата не раз- тилни изделия досега са внасяни в страната пре- 
полага с екзактни и достоверни сведения за сто- димно през "Градина” и сега, след взимането на 
йността им, може да се върши само в следните решение, спедиторските работи във връзка собми- 
организационни единици на Управлението на мит- тяването да се върши само в Белград, Ниш и Нови 
ницата: митницата в Белград - митнически участък Сад, респективно Шид, обемът на работата им до

отношение с

ОС в Босилеград подпомага на АТП

Дадоха още един автобус
голяма степен ще се намали.

Следователно всеки защитава 
своите интерси. Държавата зас
тъпва своите цели, които в даде
ния случай не съвпадат с интере
сите на спедиторските работни
ци. На граничния пункт "Гра
дина” работят над 20-ина спеди- 
терски фирми, в които работят 
няколко десетки димитровград- 
чани.

На последното си заседание ОС в Босилеград взе решение да 
предостави на “Автотранспорт“ автобуса, който преди няколко 
месеца получи като подарък от италианското правителство. Става 
дума за рейс втора употреба, марка “фиат ивеко”, който общинското 
ръководство получи от италианското правителство посредством 
ДСС.

Б.Д.

Наскоро в Босилеград

Нова телефонна централа
*3а съвременна телефонна централа с 3000 телефонни номера са необходими 125 милиона 
динара. Очаква се ЦХФ и УНДП да помогнат на ОС в Босилеград.

Има ли възможности за , 1650 номера, в новата теле-
подобряване на телефонните В разговорите в Белград е фонна централа ще могат да

договорено през септември бъдат включени още 350 но- 
да бъдат монтирани и три мера в града, както и 1000 но-

въпрос се опитаха да дадат ^ГсТналите^мобилн^0 мера на безжични телефони в 
представителите на Пра- телефония от мрежата „064". селата. Очаква се в проекта 
вителството на Сърбия, гене- По този начин ще се да бъде включена и реконс-
ралният директор на Телеком създадат условия сигналите трукцията на телефонните 
Драшко Петровия и предсе- — '* Босилеградско.
дателят на Босилеградска община,
община Владимир Захариев, 
на състоялите се неотдавна 
разговори в Белград.

След срещата Захариев 
заяви, че е било договорено да 
се подсигури нова съвременна 
телефонна централа, в която 
да бъдат включени 3000 теле
фонни номера. - За целта са 
необходими 125 милиона ди
нара, две трети от които ще 
осигури правителството на 
Сърбия, а останалите ОС в 
Босилеград, подчерта той.

Захариев казва, че община-

Владимир Захариев, председател на ОС, каза, че предоставянето 
на автобуса на тукашното АТП е малко забавено поради труднос
тите във връзка с набавянето на необходимите документи за регист
риране на возилото. Разноските за регистриране на автобуса изцяло 
ще поеме АТП.

Отборниците на ОС отстъпиха автобуса за срок от една година, 
при условие през този период автотранспортното предприятие да го 
предоставя за превозване на членовете на фолклорния ансамбъл 
към Центъра за култура и на спортните колективи в града. При 
ползването на аутобуса за тези цели Общинската скупщина ще 
плаща само горивото и разноските за шофьорите.

Миналата година общинското ръководство предостави при същи
те условия един стар автобус на АТП, който вече отдавна не е в 
движение.

връзки в Босилеградска об
щина? Отговор на този

п.Л.Р.
П.Л.Р.

Инициативи

Хората от Дерекула се 

нуждаят от банка
Село Звонци, което е център на Дерекула и е отдалечено от 

Бабушница на 25 километра, от Пирот-33 и от Димитровград -26, се 
нуждае от клон на някоя банка. Селото е не само административен 
и културен център на селата Валниш, Студена и Дървена Ябука, 
но тук идват и хора от димитровградските села Куса врана, 
Трънски Одоровци, Искровци, Петачинци, Драговита и от Власи, а 
в четвъртак, когато е пазарен ден, и от Пирот.

Звончанци казват, че от банкови услуги се нуждаят фирмите, 
организациите и ведомствата, кото работят в този край, около 1600 
пенсионери, около 50 души, които са на временна работа в 
чужбина, както и туристите, които идват в Звонци и Звонска баня.

Допреди ссдсм-осем години в Звонци имаше клон на Белградска 
банка. В селото узнаваме, че помещенията са в добро състояние, 
така че за ремонтирането им 
средства.

та не е в състояние да подси
гури около 41 милиона динара 
и е поискал помощ от ЦХФ и 
от УНДП, като оповести, че 
представители на тези две 
организации са обещали да 
помогнат с около 20 милиона 
динара.

Освен
са нужни сравнително малко Звонци - центърът ни Дорокули

Й.Миланов
съществуващите



Поради неорганизираното изкупуване на 
добитъка в Босилеградска община възникват 
сериозни проблеми--------- ------------------------------

Димитровградчанинът Васо 
Рангелов има 7 найлонови 
оранжерии край Нишава__

Произвежда 

зеленчуци за
пазара

- Поради неорганизираното из- пояснява, че преди години Ветери- 
купуване на добитъка Босилег- варната станция и съответните 
падска община годишно губи от два служби към ОС са издавали по „ет 
дсГтри милиона динара, ка^зна Емил до шест
Пейчев ветеринарен лекар и ди- дишно, а миналата година едва 740! 
ректор на тукашната ветеринарна Парите ^ удостоверенията

СТ Пейчев заяви това на последната здравословното състояние на доби- 
сесия на Общинската скупщина в тъка би трябвало да се ползват за 
Босиле^ад, като посочи! че ком- 
летентните служби в общината вместо в банковите ™е™“ ™ста“- 
трябва да предприемат конкретни цията и ОС, парите остават при 
мепки за осуетяване на контрабан- матрапазите.
дата и за решаване на този наболял - Една от причините защо в об- 
проблем - Освен, че при купуване- щината няма организирано изкупу- 
то на добитъка изкупчиците по вале и защо парите остават при чер- 
най-различни начини се стремят да ноборсаджиите е, че в Босилеград 
вземат добитъка на по-ниска цена, не съществува пазар за добитък. 
зТвсеко теле те им “взимат” по 200 Сегашното общинско ръководство 
динара, а за агне по 40 динара, уж за обещава, че ще направи това, но 
плащане на здравни удостоверения, всичко остана само на обещанията, 
Но тези пари те едва ли дават за подчертава Пейчев, 
тази цел, подчертава Пейчев и

-Моите зеленчуци не само че са с по-ниски 
цени, но и гарантирам, че са и 
по-здравословни, казва Рангелов

аз използвам минимално химически препарати за 
защита”, казва Васо Рангелов.

Освен че е трудолюбив и обича земеделието, 
той има и късмет, че оранжериите му са близо до

В Димитровград има няколко човека, които се 
занимават с производство на зеленчуци в оранже
рии, покрити с найлон, но Васо Рангелов се зани
мава с това най-сериозно. Той е бивш работник па
фалиралата димитровградска каучукова фабрика реката. С моторна помпа, която тег ^
ГИД, която е. както казва, напуснал по време на вода в минута, Васо два пъти месечно н 
хиперинфлацията, когато заплатата му е спаднала зеленчуците.
само до няколко тогавашни германски марки. В работата му помага неговата съпруга од

Днес в Димитровград, в местността Керимид- рка, която е работила в местната фабрика за кон- 
жйлница до самото корито на Нишава, Васо има 7 фекция Свобода , но тази фирма не ра оти от 
оранжерии с дължина 24 метра и широчината 5, 5 дълго време. От време на време, когато в оран- 

предимно чушки, до- жериите има много работа, Васо ангажира сезонни

П.Л.Р.

метра, в които произвежда
краставици. С тази дейност е започнал да се работници, 

занимава преди 4 години. В началото имал две Този предприемчив земеделец възнамерява да 
оранжерии и след това постепенно ги увеличавал, разгръща все повече своята, сега вече основна 
Цената на една оранжерия е около 150 евро. дейност. Оповестява, че не само ще купи още оран-

Васо твърди, че ползва само качествени и ори- жерии, но ще започне да се занимава и с производ- 
гинални семена, и то не само домашни, а и чужде
странни -- холандски, израелски и др. Казва, че 
редовно чете нашите списания за селско стопанс
тво. С продукцията задоволява нуждите на семейс- отговаря: Почти всеки човек може да купи поне 
твото си, но същевременно я предлага и на пет- една оранжерия от найлон да се занимава с тази 
ребителите в Димитровградско и то с 20 на сто дейност. Аз съм готов да посъветвам всеки произ- 
по-евтино от цената на зеленчуците, които се про- водител. Доколкото в Димитровград има още — 
дават на димитровградския пазар от производите- колко производители като мен, лесковчаните няма 
ли от Лесковац и други райони на Южна Сърбия, да имат интерес да идват в Димитровград. Парите 
"Моите зеленчуци не само че са с по-ниски цени, ще остават в нашата общината, 
но и гарантирам, че са и по-здравословни, защото

При бабушнишкия сладкар Славчо Ангеловмати и

Доволен от работата 

и от печалбатаство на качествени семена.
На въпроса какви са възможностите за произ

водството на зеленчуци в Димитровградско, Васо В Бабушница има само една сладкарница. Тя е 
собственост на Славчо Ангелов, по потекло от 
димитровградското село Искровци. Славчо е роден 
през 1952 г., в Бабушница е дошъл през 1965 година 
да учи сладкарския занаят при майстор Никола 
Игич, а през 1974 г. е открил собствена сладкарница.

"Когато дойдох в Бабушница, тук имаше 2 слад
карници. Сега в града единствено аз се занимавам с 

работа”, казва Славчо. Припомняйки си вре
мето, когато е бил ученик, сладкарят казва: "Учех, 
работех, уважавах майстора си. Днес младите са 

различни. Веднага питат за заплатата. Искат 
малко да работят, а много да печелят".

Сладкарницата на Славчо Ангелов едновремен
но е и кафе-барче. Локалът му е оборудван добре.
Двоуетажната му хубава къща, в чийто партер е и

на 100-ина метра от центъра. Освен Славчо, в

ня-

тази

Б.Д.
съвсем

Как да се решат хидрологичните проблеми в Димитровград?

Нишава "плаче” за върбите заведението, е
сладкарницата работят съпругата му и единият му син. Другият е полицай 
и живее в Ниш.

Славчо е доволен от приходите от сладкарницата. "Добре е”, казва 
кратко.

В разговор с единствения бабушнишки сладкар докоснахме и темата за 
неговото село. Славчо казва, че често идва в Искровци. От него 
разбрахме, че в Искровци в момента живеят около 30-ина души. "Много 
хора, които са излезли в пенсия, междувременно се завърнаха в селото. 
Може би и аз ще направя така един ден”, надява се той. Б. Д.

върбите, като посочва, че с тях 
ще се завърнат и останалите рас
тения, например павита, хмела и 
др., ще се завърнат пойните пти
ци, ще има повече вода в кори
тото на реката, ще се подобри ка
чеството на почвата и на въздуха 
край бреговете й и ще има повече 
риба. С други думи казано, под
черта Цветков, с възстановява
нето на върбите ще се подобри 
биологичното разнообразие и на 
пределите покрай реката.

Цветков сподели и мнението 
си, че решаването на проблемите

Неотдавна в Димитровград бе 
проведено публично разискване 
за хидроложките проблеми в Ди-

В момента не е ясно кой трябва 
да почисти коритото на Нишава 
и бреговете й: местното пред- 

митровград. Същевременно бяха приятие "Комуналац" или пред- 
представени сръбски и българс- приятиетоза водите "Южна

Морава" от Ниш. Според зако
новите разпореди, чистенето на 
речните корита и техните бре-

ки плакати, които пропагандират 
защитата на околната среда.
Представени бяха и плакати на 
тема радиация, изработени от 
димитровградските гимназисти.

Пред ученици от гимназията, 
представители на Регионалния
център за защита на околната ?ЛЛИ Ра^отн(,Чите оттг т» тг Комуналац“ могат да извършатсреда в Централна и Източна Ев- тази раб0та
ропа (РЕК), представители на 
местното самоуправление, общи-

- _______________________________________________________________________ ■

Димитровградгове е в компетенцията на 
"Южна Морава", но това пред
приятие от години не извършва 
тази дейност. Затова се налага 
да се проведат консултации

Отзоваха се 54 кръводарители
В петък на 11 юни 2004 г. в малката зала на димитровградския 

Център за култура се проведе третата за тази година доброволна 
акция по кръводаряване в общината. Тя бе успешна, тъй като се 
отзоваха 54 кръводарители. И този път организатори на акцията 
бяха местната организация на Червения кръст и Заводът за 
кръвопреливане от Ниш. Д. С.

във връзка с регулацията на 
последица от това коритото на Нишава и вадите в 
днес реката се е пре- града трябва да залегне в изгот- 
върнала в рай за жа- вяния от експертите на ЕАР 
бите, водните змии Стратегически план за Димит- 
и комарите. Същев- ровградска община, както и в 
ременно е изчезна- изготвяния Екологичния акцио- 
ла водата от някол- нен план. Той се противопостави 
кото

Акция на димитровградския Телеком в 
селата на Забърдието

Поставят
телефонни
кабини

димитировг- на идеята край Нишава да се 
радски вади, вслед- строят кейове, защото, както ловци. Телеком в Димитровград 

провежда тази акция, тъй като 
засега няма технически възмо
жности да се въведат телефони в 
тези села в домакинствата, които 
допълнително са проявили тако
ва желание.

каза, за това хем ще трябватствие на което хо
рата са изоставили много средства, хем след изгра- 
обработваемите ждането на кейовете реката няма 
площи, защото сега да привлича вниманието на хо- 
водата, по-точно ре- рата. 
ката им е далеч.
Гимназиалният пре- на, че разискването трябва да 
подавател каза, че представлява стимул за по-уско- 

се е консултирал с известния хид- реното решаване на хидрологи- 
роеколог от България д-р Боян чните проблеми в Димитровград. 
Бояновски и от него е получил Той смята, че със заключенията 

други присъстващи говори гим- съвет покрай реКата отново да от разискването трябва да бъдат 
назналният учител по биология бъдат засадени върби които запознати не само органите на 
Слободан Цветков. Той каза, че предн ГОДини, по време на рабо- местното самоуправление, но

тите по регулацията на коритото въпроса непременно трябва да 
на реката, са изсечени. Цветков бъде изготвен и проект, 
настоява за възстановяването на

Сергей Иванов от РЕК изтък-
Да се върне флората и фауната край реката Както разбрахме в димитровг

радския клон на Телеком, една 
улична телефонна кабина наско
ро ще бъде поставена и в село

В селата на Забърдието ди
митровградският клон на Теле
ком

нското сдружение на рибарите, 
детската градина, инспектори по 
екология от ГКПГТ "Градина” и

продължава да поставя ули- 
чни телефонни кабини. Преди „ _
броени дни такава кабина бе пое- Радеина' Въпреки че много жи

тели в селата във Висока са проя
вили интерес към поставянето на 
такива кабини, по думите на 
ръководителите на димитров
градския клон на Телеком това 
не може да стане поради

тавена в село Височки Одоровци, 
така че в забърдските села сега 
има общо 5 телефонни кабини. 
Освен във Височки Одоровци, 
две такива има в село Бребев- 
ница и по една в Мъзгош и Сми-

попреди години, когато е извър
швана регулация на коритото на 
река Нишава в града, са допус
нати екологични пропуски и като

техни-
Б.Д. Б.Д-чески причини.
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Трета разменна визита на преподаватели и студенти между Велико Търново и Ниш Приключи
кандидатстването за 
записване в първи 
клас на средните 
училища _______ _

Нови форми на работа
Д-р Ценка Иванова .. **■

иово), в старинната университетска къща

цивилизация, на повърхностното отношение да 
отговорят със систематичност, с други думи - да 
бъдат мъдри и съвестно да работят за своето 
благосъстояние и за духовните си устои. 
Страхът от изчезване, от претопяване и от 
загуба на идентичността може да се преодолее 
само със съответната културна продукция, с 
творчество. На онези, които работят упорито за 
своето духовно издигане и инвестират в 
културното съзидание, не им трябва да си 
измислят традиция. Но ще трябва грижливо да 
проучат какво представляват в културната 
история на света и къде се намират на светов
ната културна карта, за да реконструират коор
динатите на собствената автентичност, за да 
осигурят изходната база на диалога.

... Онова, по което ге отличаваме като 
човешки род, е именно духовността или кул
турата. Онова, по което се разпознаваме като 
народи и нации и онова, с което заставаме пред 
света е особената, изворната духовност, извор
ната култура (ценности, които не са универсал
ни, но ги има винаги в културата и задължи
телно носят специален колорит)... Историята в 
крайна сметка е, когато замлъкнат политичес
ките фанфари - и това е история на културата.

И като личности, и като народи и нации, 
можем да се представим пред световния кул
турен пантеон с ценностите, създадени в облас
тта на духа, на културата и творчеството. 
Културната история показва, че онези, които не 
успят на това поприще, биват заличени от 
световната историческа сцена. Наистина.

За да осъществим духовния и културния 
полет от своята територия (защото само така се 
излита в областта на творчеството), трябва да се 
самоопознаем, но не можем да сторим това без 
да се срещнем лице в лице и да се съпоставим с 
другите и различните, което същевременно зна
чи, че е необходимо да разбираме другите и раз
личните. Няма взаимно опознаване без разговор 
- най-евтиния и най-добрия начин за превъз
могване на неспоразуменията, за опознаване и 
разбиране на различното. Без разговор няма

,която
се ползва като творческа база, в битов стил, с 
погачи, шарена сол и народен оркестър, бе ор
ганизирана промоцията на първия съвместен 
сборник "Трапезата в културата на българи и 
сърби/Трпеза у култури Бугара и Срба”. Сбор
никът, създаден с много ентусиазъм и отпеча- 

във Великотърновското университетско 
издателство, е дело на около 15 преподаватели 
от двата университета. Той е първият от поре
дицата годишни тематични сборници, които ще 
бъдат издавани на принципа на ротацията от 
двете страни. Следващият сборник, "Комичното 

българската и сръбската култура”, ще бъде 
издаден в Ниш и промоцията му ще бъде през 
май 2005 г. - когато трябва да пристигне група 
студенти и преподаватели от Велико Търново.

В съботния ден, на 22 май, преподавателите 
имаха работни разговори по конкретните прог

рами за размяна на студенти и 
гост-лектори. Бяха поставени 
срокове и се поеха ангажимен
ти за админситративното съг
ласуване на следните съв
местни форми: продължаване 

ежегодната

От 20 до 23 май г;г. Проверката 

ще започне в 
понеделник

на посещение във Ве
ликотърновския университет бе голяма група 
студенти и преподаватели от Философския 
факултет в Ниш. Това трето по ред разменно 
посещение окончателно затвърди убеждението 
на двете страни, че оттук нататък направеното 
досега трябва само да се усъвършенства и към 
него да се добавят и нови форми на съвместна 
работа и общи ироекиии Устойчивият 
къде консервативен характер на университетс
ката образователна система в този случай 
подпомага утвърждаването на традиционно 
прилагана схема: най-малко веднъж годишно 30 
студенти и 5-6 техни преподаватели 
щават своя партньор с цел тридневна учебна и 
културна програма, промоция на общи издания, 
договаряне на конкретни задачи за следващата

тан
Във всички основни училища 

в Сърбия приключи кандидатст
ването на учениците завършили 
осми клас за записване в първи 
клас на средните училища.

В средните четиригодишни 
училища има 62 680 вакантни 
места. Учениците, които са кан
дидатствали за записване в тези 
заведения, ще полагат в понедел
ник / в основните училища с нача
ло в десет часа/ квалификацио
нен изпит по сръбски, относно 
майчин език. Проверката на зна
нията по математика ще стане 
във вторник по същото време.

Неофициалните резултати от 
тестирането ще са известни на 24 
юни, докато официалните ще 
бъдат съобщени на 27. Ученици
те, които са издържали квалифи
кационните изпити, на 28 и на 29 
юни ще се определят в кои учи
лища искат да се запишат, а за
писването ще стане на 6 и 7 юли.

Учениците, които не успеят да 
се запишат в желаните училища 
ще могат да конкурират за запис
ване в онези, в които са останали 
непопълнени места. На 9 юли те 
ще предоставят формулярите с 
желанията си в кои училища ис
кат да се запишат.

Доколкото останат вакантни 
места, вторият записвателен срок 
ще започне на 12 юли.

и доня-

само
в

да посе

ра ботна 
разямна на студентски и 
преподавателски групи, както 
в изминалите три години; 
размяна на студенти за 
включено обучение по един 
семестър в университета парт
ньор в сродни специалности; 
определяне на квота и на лек
ционни курсове, които ще во
дят преподаватели на разме
нен принцип; разширяване на 
разменните посещения, като

на

Деканът Джунич произнася академично слово
се включат и други специално
сти; ежегодно издаване на общгодина.

Във Велико Търново пристигнаха студенти 
от славистичните и балканистични специално
сти в Ниш, като основната група съставляваха 
студентите, посещаващи в една или друга прог
рама лектората по български език. В работното 
посещение бяха включени и шестима техни 
преподаватели, както и бившите лектори по 
сръбски език, които са работили в предходните 
години във Велико Търново. Тази година 
групата от Ниш бе предвождана и от двама де
кани - проф. д-р Драган Жунич, декан на Фило
софския факултет, и проф. Джуро Радонич, 
декан на Факултета по изкуствата, както и от 
двама зам.-декани на Философския факултет. 
Програмата на посещението бе натоварена, но и 
изключително ползотворна, изпълнена с конк
ретно съдържание.
Съвместен сборник

двуезичен тематичен сборник 
с обща редколегия; създаване 
на съвместно хуманитарис- 
тично научно списание "Сре- 
щи/Сусрети” също с обща ред-
колегия, с двама главни реда
ктори, издавано на ротационен 
принцип. Почти всички 
договорени ангажименти имат 
срок 1 октомври 2004 година, 
за да могат да стартират от 
началото на следващата 
учебна година.

Две седмици след приклю
чване на посещението и в 
двете академични институции 
продължават да се коменти
рат впечатленията от поредно
то посещение, изтъква се

Предупредителна 
стачка в над 600 
училища в Сърбия

Исканията на 
учителите са 
основателни

удовлетворението от това, че 
се прави нещо реално, което
има както настоящи, така и Проф. д-р Иван Харалампиев връчва почетния знак на 
далечни измерения - утвър- Великотърновския университет на проф. д-р Драган Жунич 
ждаванею на едно трайно, 
модерно, иракшично и Полезно съшру- разбиране, без разбиране няма толерантност, 
дничеешво. Това, което сме и което трябва «а без толерантност няма оцеляване. И крайната 
бъдем като съседи, обобщи може би най-добре п чел на всички паши академични условия - и 
словото си проф. Жунич. изследователски, и образователни, не е преди
? ч всичко разпространение и овладяване на праг-
Няма малки народи магични, функционални н инструментални зна-

"Науката, разбира се, не решава натрупаните ,,ия» които могат Ла се продадат на пазара 
проблеми на разбунените "най-стари”, стари", (въпреки че и това е необходимо, от това се 
"нови” или "закъснели” нации. Но опитът живее и се оцелява в ежедневието), но крайната 
показва, че решенията, които са копцинирани Чел е именно разкриване и разгадаване на 
без солидно научно познаване на нещата, не са смисъла па нашите усилия н смисъла на нашето 
били от най-успелите, а това засяга особено съществуване (за това се живее и се оцелява в 
силно малките народи и нации. Няма малки историята). Твърде голяма цел за слаби рамене! 
народи по дух и култура, но все пак по броя на Затова сме изложени постоянно на съмнението, 
населението и но икономическа мощ нашите което като методическо съмнение е плодотвор- 
народи спадат към малките европейски народи. 1,0 за напредъка в науката, но като съмнение в 
Те нямат друг избор освен на силата да се смисъла на собствените усилия, усилия, които 
противопоставят с мъдрост, на варварството - с леко могат Да се изкривят в суетност, може да

бъде тежко и погубващо. За щаст ие, ние не сме 
сами, разпознаваме се, сближаваме се, сдружа
ваме се и откриваме смисъла така, че го 
изграждаме чрез издигането на собствения си 
духовен и културен облик.”

На 21 май се състоя тържествена церемония 
по присъждането на званието "почетен доктор" 
(БосЮг Ьопопз каига) на проф. Драган Жунич - за 
приноса му в социологията на културата, в 
компаративните изследвания за балканските (и 
междусъседските) културни и литературни про
цеси, за утвърждаването и разширяването на 
двустранното академично сътрудничество. Сло
вото, което произнесе гостът от Сърбия, силно 
впечатли академичната общност.

Същия ден студентите гледаха филм за Ве
ликотърновския университет и слушаха две лек
ции: пред българските студенти проф. Неделко 
Богданович изнесе лекция за епическата поезия 
като неписаната история на народа, а проф. Ни
колай Даскалов изнесе пред сръбските студенти 
лекция за българската и сръбската епическа 
поезия през погледа на западнославянски ав-

Миннстерството на просветата и 
спорта смята, че стачката на про
светните работници е основателна, 
понеже тяхното материално поло
жение не е на задоволяващо рав
нище, заяви преди два дни в Ниш 
Любомир Протич, помощник- ми
нистъра за просвета и спорт в пра
вителството на Сърбия. Той същев
ременно оповести, че просветното 
министерство ще се стреми средс
твата за образование да се увеличат 
чрез ребаланс на републиканския 
бюджет.

Да припомним, че на 15 юни 
стачкуваха просветните работници 
в над 600 училища в Сърбия. По 
време на тази предупредителна ста
чка те оповестиха, че от министерс
твата на просветата и на финансите 
ще поискат заплатите нм да се уве
личат с 10 на сто, както и да бъде 
подписан колективен договор.

тори.
Същия ден следобед, след разглеждане на 

културните забележителност на историчес
кото селище Арбанаси (на 7 км от Велико Тър-

Професор Иван Харалампиев, ректор па 
Великотърновския университет—
Договорите имат смисъл, ако работят
Аз мисля, че в момента договорът, който е вече 15-16-годишен, е на много високо ниво. Аз 
смятам, че един договор има смисъл тогава, когато работи. Този договор започна да работи 
през последните седем-осем години. Не казвам, че в мое време само (аз съм от пет години 
ректор), но ние виждаме конкретни прояви на това сътрудничество - студенти пътуват и от 
Велико Търново в Ниш и от Ниш във Велико Търново. Наши пролодаватоли от различни 
факултети вече сключиха договори и работят по съвместни програми, издават съвместни 
сборници, гостуват за лекции и за работа в библиотеките и по други програми. Ние все 
Чимпгп пппп В В живота и на единия, и на другия университет. Аз смятам това за

направи нещо, Което иа са знае дали ще бъда по-добро. У ч . В.С.Б.

Вчера в село Смиловци се проведе акцията 
” Училища на ръба на оцеляването”

Поети при децата
Вчера в четирикласиото училище в димитровградското село Смиловци бе про

ведена акцията Училища на ръба на оцеляването”. Тя започна преди 7-8 години в 
четирикласиото училище в оабушиишкото село Бердуй и досега е проведена 
няколко десетки селски училища в цяла Сърбия.

Гости на 10-те ученици от смиловското училище бяха поетите от Ниш Русомир 
Арсич, Миша Миятович, Млин Илиева, Георги Павлов, димитровградската поетеса 
Елизабета Георигиепп, както и главният редактор иа детското списание Дру
гарче" Денко Рангелов. Б. Д

в
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В Народната библиотека в Димитровград__

Литературна вечер на 

русините от Войводина
(От 1 стр.) в димитровградската Народна библиотека в сряда се проведе лите- 

на която се представиха членовете на издателската къща 
от Нови Сад - директорът на Издателството Микола 

детското списание Захрадка Мелания Римар, 
"Руске слово” Ирина Харди-Ковачевич и

ратуриа вечер,
"Руске слово”
Шанта, редакторката

редакторът™ списанието за култура за русинското национално мая- 
щнство в Сърбия "Шветлост” Владимир Кочиш. Гостите от издателство 
на "Руске слово” четоха свои стихове на русинскии на сръбски език.

Директорът на издателството "Руске слово Микола Шанта запозна 
присъстващите с литературната и информационна дейност на русините 
във Войводина, които, освен няколко печатни издания, имат и 
радиопредавания, както и телевизионни емисии по ТВ Нови Сад. Шанта 
между другото изтъкна, че тази година се извършават 100 години от 
печатането на първата книга на русински език, който, преди да се лре- 
върне в език с всички негови отличителни белези, е бил диалект на 
украинския език. По думите на директора Шанта, през следващата 2005 
година русините във Войводина ще отбелжат значителна годишина - 60 
години печат на своя език.

Със стихотворения на български и на сръбски език се представиха и 
младите поети от нашето малцинство Елизабета Георгиева, Ива Си
меонова, Марина Гогова, Тияна Вацева, Снежана Тончева, Ивалина 
Бранкова и Ива Пейчева. Свои стихове декламира и редакторът на спи
санията "Другарче” и "Мост” към издателство "Братство , което заедно с 
Народната библиотека организира проявата, Денко Рангелов. Извес
тният певец Петър Гигов със своя чудесен глас облагороди приятната 
атмосфера, като изпя една стара руска песен.

По думите на водещия вечерта Денко Рангелов, прозаичните и 
поетичините творби на авторите от русинското малцинство в Сърбия ще 
намерят място в следващите броеве на списание "Мост , което печата 
нашето издателство. По този начин представителите на нашето мал
цинство, които обичат литературата, ще имат възможност по-сериозно 
да се запознаят с творчество на войводинските русини.

Да отбележим, че заедно със своите домакини представителите на 
"Руске слово” в сряда посетиха димитровградските учебни заведения, 
Звонска баня и Погановския манастир. В сградата на ОС те бяха приети и 
от подпредседателя на ОС в Димитровград м-р Петър Йованович. Спо
деляйки впечатленията си от еднодневното си гостуване в Димитровград, 
членовете на издателство "Руске слово” изтъкнаха, че са въодушевени от 
природното, културното и духовното богатство на Димитровградска 
община. Б. Д.

Отбелязването на годишнината от откриване
то на Нишкия университет започна на 14 юни, 
когато в ректората в Ниш се проведоха разговори 
за възможностите за разширяване на регионал
ното междууниверситетско сътрудничество, 
които освен домакините участваха и ректори и 
проректори на Великотърновския и Габровски 
унивеситет от България, на университетите в 
Скопие и в Битоля от Македония, в Грац от 
Австрия, в Сибиу от Румъния и на Миланския
университет от Италия. Идеята на ректора на ^ ______ __________
Нишкия университет д-р Зоран Миленкович за от името на университета в Грац Протола бе подписан 
създаването на междууниверситетска мрежа в от проф. д-р Роберта Майерхафер, проректор за

неговото международно сътрудничество

Р, В
във вестника

в

■У

този регион като начин да се ускори 
включване в европейските процеси, преди всичко

ректор на университета в Сибиу. 
Каква е същността на този 

какво означава той за

' • .........
Биляна Арсич - дипломант на генерацията
На тържествено заседание на Университетския съвет в 
присъствието на гостите от чужбина, на представители на 
правителството на Сърбия и на града домакин, на 15 юни бяха 
връчени награди на най-добрите студенти, дипломирали се в 
Нишкия университет. За най-добър дипломант беше провезгласена 
Биляна Арсич дипломирала се в Химическия факултет със средна 
белешка 9,97, която бе удостоена и със сребърнен 
Университета. Сред единадесетте наградени най-добри дипломанти 
по отделните факултети има и две внаши сънароднички. Това са 
Мария Динова дипломирала се с най-висока средна оценка по 
специалността пиано във Факултета по изкуство, и Елена Велева 
като най-добър студент по строителство и архитектура, 
дипломирала се през тази година. Те бяха наградени с грамоти и с 
по 20 000 динара.

процес и 
страните в прехода, помолихме за 
коментар ректора на Великотър
новския университет проф. Иван 
Харалампиев.

- Болонският процес налага назнак на

страните в прехода така да пре
устроят своето виеше образова
ние, че да се доближат максимал
но до представите на Европа за 
качествено виеше образование. 
Европа изисква три неща от нас. 
Тя иска да имаме широк вход заБолонския, получи единодушна подкрепа. След

бяха подписани протоколи за сътрудничество висшето образование и съответно - тесен изход,
което значи висококачествено обучение. Второ, тя

това
между Нишкия университет и университетите в 
Грац и в Сибиу. Освен от ректора на Нишкия иска от нас да въведем кредитна система, система

за натрупване и трансфер на кредити, за свободно 
движение на студентите. Това означава студентите 
да започнат да се учат в Скопие, да минат през 
Ниш, през Белград, през София, Скопие... и в Сор- 
бона да завършат. И трето, Болонската деклара-

"Братство" издаде още 
две книги____________

Богатство на
малцинствената
литератутра

Тези дни издателство "Брат
ство” отпечата две книги: "Въл
шебно детство” на Милорад Геров 
и "Танц на игривите дни” на Деница 
Илиева Николич. За съжаление 
книгата на Деница излезе само ня
колко дни след смъртта й и тя не 
успя да я види отпечатана.

‘Танцът на игривите дни” на Де
ница Илиева - Николич е нейна 
втора книга. Публикувана е в биб
лиотеката "Изгрев”. Рецензент на 
книгата е Момир Тодоров. "Сти
хотворенията на Деница Илиева 
Николич са къси, със свободна 
форма и почти без пунктуация” - 
отбелязва рецензентът. Книгата е с

ция изисква да се даде възможност на онези, които 
искат да се преквалифицират и да добият нова ква
лификация, като са взели едно виеше образование, 
да го получат спокойно там, където живеят или 
близо до местоживеенето си, като използват 
възможностите на близкия университет.

Отделно Болонската декларация изисква тристе
пенна система. Това означава бакалавър, магистър и 
доктор. България вече е готова за такава система, 
нещо, което не е готово на други места. Тя е готова с 
кредитната система, работи по дистанционно обуче
ние. Аз мисля, че идеята на професор Миленкович, 
която беше коментирана от колегите от другите 
университети, е много добра за създаването на една 

университет д-р Зоран Миленкович, документите университетска мрежа. Защото по този начин униве- 
бяха подписани и от д-р Роберта Майерхофер, рситетите може да се подпомогнат в извървяването на

тези важни етапи от пътя, който ни начертава Болонс
ката декларация.

Ректорът на Университета в Сибиу проф. д-р 
Константин Опреан подписва Протокола за 
сътрудничеството в Нишкия Университет

проректор за международно сътруничество на 
университета в Грац и д-р Константин Опреан,

В. Богоев

Нови книги:"Когато ангелът обича"

Първата рожба на Микица 

Алексов
"Когато ангелът обича" е първата книга на младия димитровградчанин
заглавие "Когато ангелът обича”. го в абстракции и четене между получил фи-

В книгата на Микица Алексов редовете. Илюстрациите, които нансова помощ от общинския бюд- 
няма определена фабула, която би подкрепят текста, дават на автора жет, въпреки че е изпратил молба 
могла да се преразкаже. Преди надеждата, че ще успеее да извлече до общинските ръководители. Той
всичко би могло да се говори за фи- идеята си, която до голяма степен се ни информира, че заинтересовани-
лософски послания, които той от- различава от онази, която преди те юридически и физически лица 
правя към хората, но и към своята това е носил в себе си. С почти пе- могат да помогнат на младите

1Еж?=Е Е==1 Еж—г=
някога и опасна. За някои пък тази илюзиите и илюминациите, които "Кингс Арт” с номер във "Братство’"

издателска къща "Ведес-.Трецензи- нето на^книгатаМик^аАлексов’, ^тразгов^ра ни с младия автор Реценмнтна кистата е^рил^ 
ГстмГлС“г*ГаЛтИСГЪТИПубЛИ- К0ЙТ° 6 безРаботенуе пол^л от научихме, че промоцията на книгаР- заров. Сред илюстраторите трябва

5:=^;
Неотдавна излезе от печат пър- гата говорена“ ГтатеТ зГо™ жел^т^менат^им ‘д^еТпоме- рточнени™™ “ “ °Щ6 Не “ особ®"'^ ^ звиквстС

вата книга на 31-годишния димит- вните понятия от действителността нават публично. Алексов споделя ^ особено детските, предизвикват
ровградчанин Микица Алексов със и недействителността, въвличайки че е разочарован от това, че не е Б д терес сред най-младите читатели.

м.в.
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Корените на "Братство” (2) Светиите - наши 

застъпнициТодор Петров - Славински 

(1927-1990)
р °РтеД Работник, народен представител, главен редактор на "Братство”. 

„ н в с. илавиня (Царибродско) в семейство на земеделец. Основно училище
чяпт.п1мп?11о10 сел0, ™мназия® Пирот и Цариброд, Висша партийна школа 

р ва задочно в Белград. След 1945 година работи като младежки ръко- 
®°™ТСЛ’ става член на Околийския комитет на СКОЮ. В Цариброд

тава до 1У55 година. По време на Резолюцията на ИБ застава на страната на 
то. збиран е за председател на Околийския комитет на ССРН в Пирот. По 

това време получава задача от ЦК на СКС да организира редакция 
ратство и да стане главен редактор на вестника. Два пъти е избиран за

Иван Караиванов. СКУПЩИ"а

Минала през множество превратности, Христовата 
църква успява да оцелее, пазена от Светия Дух, преби
ваващ в нея. В историята има и тежки времена, в които 
вражески сили се надигат срещу нея и учението й. През 
тези години изповядващите Христос търпят гонения и 
жертват живота си в Негово име. Всеки ден от църковната 
година е посветен на един или няколко от тези Божи угод
ници. При все това има много никому непознати, освен на 
Бога, герои на духа, които безшумно, но последователно 
са прокарвали пътя на Божията правда. За тези скрити за 
човешкото око праведници, както и за ония, които са 
издълбали с живота си трайни следи в историята на чове
чеството, е отредена първата неделя след Петдесетница.

Още докато проповядва, Спасителят казва на тези, 
които се обявяват за негови последователи: ”Всеки, който 
мене призане пред човеците, ще призаня и Аз него пред 
Моя Небесен Отец”. Призаннието на Христос ще рече 
изповядането на Неговото Божествено учение, което е 
свързано с изкупителната Му мисия на земята. Да Го 
признаем за изкупител и Бог не е достатъчно, нужно е 
нашето признание да бъде придружено от добри дела. 
Това не е празно изискване, защото спасението, което 
носи християнството, е предназначено за всички човеци, 
но те трябва да положат усилия, за да се сдобият с него.

В наши дни процентът на християните е огромен, но защо ли в 
обществото ни продължава да цари апатия, недоверие, прес
тъпност? Защо повечето от нас търсят единствено собствената 
си изгода, без да се съобразяват с околните, защо не можем да се 
радваме на постигнатото, да вярваме в доброто, да се надяваме на 
по-щастливо бъдеще и да обичаме хората около нас? Истината е, 
че голяма част от нас само се именуват християни, те са готови и 
при най-слаб натиск да се отрекат от Сина Божи и да продадат 
душите си за земни наслади и почести. Наистина дълги години 
живяхме в общество, лишено от етични норми, но колко дълго 
ще носим със себе си това наследство? Може би когато осъз
наем, че вярата не е само парадно биене в гърдите, а е свързана и 
с отговорности, които сме длъжни да приемем, ще можем да 
продължим напред без остатъците от миналото. За да стане 
това, трябва да познаваме своята вяра и да я разбираме, като не 
забравяме, че християнството е дадено на хората, а не е приви
легия на савършенни същества. Черпейки сили от духовните 
постижения на св. Божи угодници, които можем да намерим 
разкрити в житията на светиите, ще съумеем с тяхна помощ да се 
стремим и да вървим по пътя на Божията правда, гарантираща 
ни по-добро бъдеще и по-пълноценен живот.

на

смъртта на

Марин Младенов (1928)
Редовен професор във Филологическия факултет в Белград, писател, пре

водач, журналист и общественик. Роден е в Сливница (Царибродско), расте, 
живее и твори там, където баща му Геро Младенов е на работа - Широки 
орииег, Враня, Прилеп, Куманово, Цариброд. Гимназия учи във Враня и При
леп, завършва едно полугодие в София и Цариброд. Следва южнославянска 
филология в Белград, бива административно депортиран на Голи оток поради 
вражеска пропаганда” (1949-1950), а след освобождението му продължава 

образованието си. Защитава магистърска и докторска дисертация. Работи в 
Цариброд. Редовно сътрудничи в "Глас на българите”. През 1958 година работи 
в Пирот като учител, а през 1959 година е избран за преподавател в Полувисшия 
педагогически институт и работи в "Братство” - първоначално в Пирот, а след 
това в Ниш. Работи в Института по журналиситка, а от 1978 г. е във Фило
логическия факултет. Редовно сътрудничи в "Братство” и "Мост”.

Награди: Октомврийска награда на гр. Ниш (1977), Септемврийска награда 
на гр. Цариброд (1977). За развитието на българистиката получава орден '’Св. 
св. Кирил и Методий” и медал "Иван Вазов”.

Съчинения: Българско-сърбохърватски речник (Нолит); Българо-сръбски 
речник (Завод за учебници, Белград), Увод в художествената литература, 

Христоматия по българска литература за трети клас на средните училища, Христоматия по българска 
литература (съавтор Татяна Дункова) и други заглавия (статии, доклади, рецензии, критически бележки, 
публикувани в сборници, списания и вестници...).

Михаил Мики Нейков 
(1927-1973)

Журналист, преводач, учител, бохем. Роден в с. Славиня в учителско семейс
тво. Баща Никола, майка Дара. Основно училище завършил в родното си село, 

в Пирот и Цариброд. След войната записва медицина в София, но 
същевременно навлиза в политиката. В София работи в Народния фронт на 
Югославия при югославското посолство. След излизането на Резолюцията на 
Коминформ за положението в ЮКП застава на страната на Тито и ЮКП. Бъл
гарската милиция го арестува в момента, когато разпространява афиши в полза 
на ЮКП. В софийския затвор остава 42 дни. Пуснат е след остър протест на 
югославското външно министерство. Завръща се в Цариброд и работи известно 
време в милицията на града. По-късно е учител по български език и литература 
в Царибродската гимназия. В гимназията формира литературна и театрална
секция. Ц^гъв започва да превежда сръбски учебници за българските училища в Србия. А когато започва да 
излиза в. 'Братство” (1959), минава на щатна работа в редакцията. Участва в културния живот на Цариброд. 
Превежда и редактира Бюлетин за Югославското посолство в София. Сътрудничи редовно във в. "Глас на 
българите в Югославия”. Проявява се като добър журналист. Започва да пише за живота на нашенци (селяни, 
работници), а най-издържаните му журналситически творби са на стопански теми. Ранната смърт прекъсва 
неговата журналистиечска и културна дейност.

гимназия

Отец Йоан
- Следва - Богдан Николов

Наши села

Белут дол, който започва под махалите Вуканци и Драипци па 
съседното село Извор и потъва в пресъхналата Сушичка 
река в село Рессн. Вън от дола е само махала Каниша.

До неотдавна от Босилеград до Белут сс е пътувало с 
волски коли и моторни превозни средства но пътя, 
минаващ през босилеградската махала Кремиковци, с 
дължина около 6 км. Когато са пътували пеша обаче, 
белутчани са минавали през местността Тегарски дол н 
тогава са изминавали по-малко от 4 км. Преди няколко 
години трудолюбивите жители на това село рошили да 
прокарат път през Тегарски дол, но който да минават и 
возила. Построили път с няколко завоя от лявата страна 
на дола, но при проливни дъждове на пътя се свличали
големи количества пръст, поради което движението на Някои от махалите от дясната страна на Белутски дол 
моторни превозни средства ставало невъзможно. Затова

„ през 2002 година, подпомогнати от общината и войската, *ов|||'п’ Прокарнще, Урдин дол, Варничкн дол и Котлинъе
овощните градини, понеже много ниви не се орат и са построили път с по-малко стоъмнини и завой "); 13руяи“'е' Сел,ш\е; ВиРове. Разкърсйе, Изворщица,
станали ливади, а трудолюбивите белутчани все повече ^ р „ р Мицева бара, Дани дол, Мулвна падина, Падинье и др. (лн-„„ ’ 1 от дясната стана на Тегаоски дол. така че сега много ппт.У --------- г,.\....._л „ * \засаждат нови, по-качествени сортове овощни дръвчета.

Селото е разположено на около 4 км източно от условия Захариев узнал от селяните, че селото е основано от чети-
Босилеград. Освен с Босилеград, Белуг граничи и със първите писмени сведения за село Белут е оставил Рима ДУШИ (фамилни), но никой не можел да му каже кога и 
селата Извор, Ресен, Млекоминци и Радичевци. 1 о е известиият босилеградски учен Йордан Захариев в книгата °ткъДе са Дошли тук. Те били: Марко Бузаджа, Мита Вучо 
хълмисто село от разбит тип, а надморската височина си "Кюстендилско краище”. Между другото той записал, че (то^ получил прякора Вучо, защото с голи ръце удушил 
при гробищата е 900 м. Махалите Вучина, Бузаджийска, селските ниви са пръснати навсякъде из землището, а Джока Шукар н Дядо Вуко. Живели в местността
Головуковци, Дълга падина, Долна, Шуковска, Бойкова ливадите са разположени главно в началото на долината, Селище. На това Място днес има два голимн побити камъка, 
и Капиджийска се намират по двата склона на Белутски къДето извира водата и тук е построена чешма с корито, от за К0НТ° се предполага, че сп били поставени на общата
... ...................................... което добитъкът пие вода. Тази чешма се намира в порта (врата) и затова се смята, че някога тук било цялото

местността Вирове, северозападно от махала Велкова. Няма свЛ0, От тези фамилии се образували първоначалните 4 бе- 
изобилиа вода за пиене, само тази чешма, записал Захариев, лутски махали: Бузаджийска с 8 къщи, Вучинска - 7, Шукова 

Нивите, ливадите и кориите (горите) се намират в места, ^ и Вуковци - 7 къщи. По-късно, когато се увеличил броят на 
които носят следните названия: Крайницп, Циганско търнье, Домакинствата, били образувани още 5 махали.
Вулиница, Месарница, Зли дол, Грамагье, Белуток,
Джоневица, Войник, Гулевица, Мирни дол, Орлово гнездо, " Следва -
Бресйе, Лияч, Ленурица, Тегарски дол, Шаркино присое, Рпд-

*Йордан Захариев узнал от селяните, че селото е 
основано от четирима души (фамилии), но никой 
не можел да му каже кога и откъде са дошли тук. 
Те били: Марко Бузаджа, Мита Вучо (той получил 
прякора Вучо, защото с голи ръце удушил вълк), 
Джока Шукар и Дядо Вуко. Всичките са живели в 
местността Селище.

Белут е едно от по-малките села в Босилеградска 
община. Според кадастралните измервания от 1973 г. 
селото заема площ от 603 хектара, от които 172 ха са 
ниви, 41 ха ливади, 165 ха пасища, 1800 ха гори, около 2 ха 
овощни градини, към 1 ха зеленчукови градини и 34 ха 
необработваеми площи. Междувременно положението е 
променено и сега са по-големи площите на ливадите и

дясната страна на Тегарски дол, така че сега много вади); Щърба кория, Лисичо присое, Сушица, Ясенье 
по-лесно се пристига в селото и при лоши атмосферни (гори), 
условия.

и др.

Белутчани със задоволство казват, че сага имат три 
пътя за моторни превозни сродства, по които могат да 
пътуват за Босилеград, и всеки може да си избера 
откъде ще мине.. Но когато отиват пеша, та 
продължават да използват стария път през Тегарски 
дол и за по-малко от един час пристигат в града.

Богослав Янев



ижятищЕ!

Внимавайте, килограмите убиват!

Превантивните мерки са най-добрата диета
смятат, че най-ефикасният^гюкА ^Р^^а^н^°^д^дддВееРие^е^енчуциИзърнени храгнц бяло м^есо^ риба два•Учените

здравословно хранене, което 
пъти седмично.

Една от най-опасните последици от навиците в храненето и затлъстяването, 
затлъстяването е намаленото отделяне на от една, и появяването на някои туморни храна с засилването на
хормона инсулин от панкреаса. Затова заболявания, от друга страна. Чак една
клетките не са в състояние да възприемат трета от канцерните заболявания ф пппкоепата която пациентът

посредствена връзка с тези рискови фак- си, от
от цялото об

щността й е в намаленото консумиране на 
голям енергиен потенциал, мо-

захарта от кръвта и да я използвят като 
гориво. Натрупалата се в кръвта захар тори. 
повишава нивото на гликемията и така се 
създава клиничната картина на захарната дебелите хора

Изследванията показаха и това, че при средата, в която живее, и 
се повишава синтезът на щество.

В САЩ е направена научна проверкахолестерола като последствие от натруп-
Сериозни научни изследвания предуп- ването му в мастната тъкан. Повишеният на двете най^известни )диети за' п

реждават, че през следващите години бро- синтез пък предизвиква увеличено изх- ненателеси ’ внасяне на маз-§?§§§= шшш =тш
затлъстяване. Според досегашните преце- делянето иа полови хормони. се губят по кг, ас втора пиехи

„езГо=ет^,ЯнГж=хР: обачГизч^зв?”^ ед^гедишно прила- Например два часа ходене седмично нама- 
брой ще бъде известен след като Репуб- нене (прекадено използване на т. нар. гане. Затова учените смятат, че най-доб- ЛЯВа смъртността с 40 на сто. Едно проу- 
ликанската комисия за захарна болест бърза храна, постоянен стрес, намалена рата "диета” срещу затлъстяването вклю- Чване в Америка, с което са били обхва- 
формира Национален регистър на диабе- физическа активност и др.) довежда до чва редовна физическа активност и уме- нати 3000 възрастни диабетици, е пока- 
тиците и рисковите групи. затлъстяване на много хора и до появата реио и здравословно хранене, което под- заЛо, че ходенето от 3 до 4 часа седмично

Затлъстяването е един от най-подмол- на различни заболявания. Как да бъде разбира консумиране на плодове и зелен- намалява риска с 50 процента.
чуци, зърнени храни, бяло месо, риба два Време е да разберем значението на та-

болест.

на зат-ните причинители на сърдечносъдовите осуетена настъпващата епидемия 
заболявания, които са най-големият убиец лъстяването? Най-важната предпоставка пъти седмично и намалено внасяне на кива и подобни изследвания и да прило- 
на съвременните хора. за това е прилагането на превантивни мер-

Клиничните изследвания, които бяха ки още в периода, когато се формират
навиците в храненето. Тази "диета” е тивност, трябва да се подчертае, че тя е лаждаваме и на храната, и на вида си.

изключително важна за диабетиците. - Следва -

жим предпазните мерки срещу затлъстя- 
Когато става дума за физическата ак- ването. Само така ще можем да се нас-

наситени мастни киселини.

извършени през последните години, по
казаха, че съществува тясна връзка между твърде комплексна и дълготрайна, а съ-

ШШШтшШ МЕДИЦИНСКАние. 34. Желание за ядене. 35. Мъжки пев
чески глас. 38. Някогашният президент на 
СФРЮ. 39. Коралов остров. 40. Дами, госпожи. 

Водоравно: 1. Православен свещените 3. Го- Отвесно: 2. Руска космическа ракета. 3. Арабс- 
дишен сезон. 6. Третият падеж. 11. Колан. 13. ки княз. 4. Спане. 5. Ехо, екот. 6. Популярно 
Мярка за течности в Англия и САЩ (мн.ч.). 14. софийско радио. 7. Рибар. 8. Лично местои- 
Качествена пръст за производство на пор- мение. 9. Река в Пакистан. 10. Латинското 
целан. 16. Река в Австрия и Словения. 17. название за мост над долина, жп линия, път. 
Дулга, с която се потвърждава. 18. Италиански 12. Красиво горско животно. 13. Шумна весел- 
футболен отбор. 19. Подвижни декори на ба с обилно ядене и пиене. 14. Целувка (англ). 
театрална сцена. 21. Хърватски краййморски 15. Животно в тропиците (мн.ч.). 16. Човек от 
град. 22. Планински или градински храст с смесен брак между бял мъж и негьрка. 19. Сух 
ароматни цветове. 23. Средно образователно пън, дънер. 20. Името на физика Нютон. 22. 
училище (съкр.). 25. Река в Австрия и Гер- Градинско цвете (мн.ч.). 24. Щат в САЩ. 26. 
мания, 26. Помощник в селскостопанска ра- Автомобилно състезание. 27. Столицата на 
бота. 27. Място със зеленина в град. 28. Името Франция. 28. Католически свещеник. 29. Уред 
на актьора Пачино. 29. Тържествен артиле- за пресяване. 30. Жарава. 32. Част от игра на 
рийски изстрел. 30. Къса горна женска дреха, тенис. 33. Вечерна танцова забава. 35. Името 
31. Ароматно растение, което се ползва при на актрисата Дерек. 36. Лично местоимение. 
църковни обреди. 33. Нощно питейно заведе- 37. Автознак за Ниш.

Прибиране, заготовка и
добиви

Медицинската ружа, отглеждана 
като двугодишна култура чрез семе
на, през първата година се използва 
за получаване на листа и цветове, 
които се прибират ръчно през фазата 
на цъфтежа, а през втората - за ко
рени, листа и цветове.

Цветовете се прибират както през 
първата, така и през втората година.
Те се сушат на сянка под навес или в проветриви помещения, 
разстлани на тънък слой. Листата се берат без дръжки и 
клонки. През първата година се обира една трета от листата. 
През втората година прибирането се извършва на два пъти. 
Първото се прави през юли, когато се обират около поло
вината листа, а второто - през септември, когато се обират 
всички останали. Обраните листа се сушат на сянка или в 
проветриво помещение. Те може да се сушат и в сушилни при 
температура 35 - 40 градуса С. Добре изсушените листа са 
сивозелени и мъхнати. Когато ружата се отглежда само за 
получаване на листа, те се прибират чрез неколкократно 
окосяване на стъблата, докато са още млади.

Според стандарта, влажността на сухите листа не трябва 
да бъде повече от 13%. Допускат се до 3% натрошени листа и 
едри части на растението. Не се допускат листа, нападнати 
от ръжда.

Корените се изваждат през есента (октомври) на втората 
година или през пролетта на третата година с тесни и дълги 
лопати или механизирано със специализирана скоба, която 
подкопава растенията на дълбочина 40-50 см. Извадените 
корени се почистват от стъблата, от вдървесинената част и 
от тънките коренчета. Измиват се добре в течаща вода, без 
да се държат дълго време в нея. По-дебелите корени и коре
нището се нарязват на дължина 8-10 см, обелва се кората им 
с нож и след това се разцепват по дължина на 2-4 части, за да 
може по-лесно и по-бързо да се изсушат. Сушат се в сушилни 
при температура до 40°С. Изсушените корени са бели или 
жълтеникавобели , с влакнест строеж и брашнест лом. Те не 
бива да имат повече от 12% влажност и повече от 5% тънки 
(до 5 мм) корени.

Готовите корени се опаковат в торби със стандартна маса 
(по 30 кг) и се съхраняват в сухи проветриви помещения.

При отглеждането на медицинската ружа като двугодишна 
култура се получават 50-60 кг сухи цветове, 100-150 кг сухи 
листа и 200-300 кг сухи корени на декар.
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Решение на кръсшословиим 202 - Водоравно:
1. Щат 4. Май. 7. Пшсап. 12. Рудозем. 15. На- Ат. 28. Миро. 29. Англия. 32. Корен. 33. Ринг. 
пън. 17. Конак. 18. Роман. 20. Те. 21. Омер. 22. 34. Абат. 36. Каросерии. 39. Килер. 41. Хина. 42 
Домат. 23. Бек. 24. Тал. 25. Тимок. 26. АЕК. 27. Ал. 43. Селен. 44. Зинедин. ”
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Годишна скупщина на АК "ЖелезничарНишка футболна зона - 33 кръг Приключи 
тазгодишното 
първенство в ПФД Симеон Манов е новият 

председател на УС
ФК "Балкански" - ФК "Младост" (Медошевац) 3 : 2 (1 : 0)

, Димитровград, 13 юни 2004 г. СЦ 5), Петрович 6, Радованович 6 и И 
Парк , зрители - около 100. Гла- Николич 6.

рефер: Денис Ферчек от 
Алексинац (7). Голма”стори: Пав- 
лович в 34, П. Георгиев в 53 и М.
Пейчев в 58 за "Балкански”, а И.
Николич в 65 и Лазич в 75 минута за 
"Младост”. Жълти картони - Па- „„ , „
на”отович от "Балкански” и Ста- кат01Ю8еД°*а с 3 :0, гостите, които 
нкович от "Младост”. се борят Да оцелеят в лигата,

ФК "Балкански": Н. Георгиев 6 1Т,ъгнаха стремително към вратата
5, Стойчев 7, Д. Пе”чев 6. 5, Хри- На проти,вн“ка си 11 намалиха резул- 
стич 6. 5, В. Пе”чев 6. 5, М. Пе чев Тата д0 3 : 2- За Щастие на димит- 
7, П. Георгиев 6. 5, Пана”отович 6 РовгРаДчани. ™ не успяха да 
(Чурчич 6), Павлович 7, 5 (Башич «ат до равенството.
-), М. Георгиев 6. 5, Иванов 6 5 Публиката ще помни великолеп- 
(Ценков 6) ния гол на Диш,тровградчанина

ФК "Младосш": Стаменкович 6, "а^ович който от 30 метра улучи 
Манасиевич 6 (Джокич 6,5), П. Ни- ”Ре*ата на гостите там' къДето са 
колг.4 6 (Станоевич 6), Кръстим 6, ^ ^
И. Николич 6, Цветкович 6, Лазич Ш,Ч1ШЯТ с™6-
6. 5, Милошевич 6 (Д. Станкович 6,

Миналата седмица се проведе очакват добри резултат
След 8 години на поста предсе-

Управител™» -

дина, членовете на скупщината по- спортист и спортен деец Симеон 
сочиха успехите на Димитровград- Манов. Каменов запази членство 
ските атлети. Изтънато бе, че от- си в новия Управителен съвет, ко- 
борът е участвал в 18 състезания и е йто наброява 7 членове, 
спечелил 6 златни, 3 сребърни и 4 Сформиран бе и Организацио- 
бронзови медала. Посочен бе и го- нен комитет за 9-то поредно ме- 
лемият успех на младия атлет Джо- ждународно първенство по скоко- 
рдже Гогов, който прескочи 2 ве, което ще се проведе в Димит- 
метра и счупи държавния рекорд ровград на 22 юли т.г. в рамките на 
отпреди 18 години. 'Царибродско спортно лято 2004 .

Въпреки че и тази година атле- На събранието бе потвърдено, 
тическият клуб ще разполага със че 5 или 6 димитровградски атлети 
скормни финансови средства, на ще участват в Санджашки игри 
събранието бе изтъкнато, че от ди- от 28 до 31 юли т.г. в Нови пазар, 
митровградските атлети пак се

вен Играч на срещата: Павлович 
("Балкански”).

Футболиститите на "Балкански” 
миналата 
наха

В последния кръг от тазго
дишното състезание в Пчин- 
ска футболна дивизия боси- 
леградска "Младост” загуби 
като домакин срещу "Челик” 
от Бело поле с 2:3.

Въпреки че през първото 
полувреме на мача босилег- 
радчани постоянно атакуваха, 
гостите от Бело поле успяха да 
вкарат два гола и заминаха на 
почивка с преднина от 2:0. 
Веднага след подновяването 
на играта "Младост” засили 
атаките си и с гол на Синиша 
Дамнянович успя да намали | : 
преднината на гостите.

Картината не се промени до 
края на срещата. Босилеградс- 
ките футболисти имаха тери
ториален превес в играта, но 
не успяваха да изравнят. До 
края на мача футболистите на 
"Челик" отбелязаха още един 
гол, а нападателят на Младост 
Мирослав Георгиев оформи 
крайния резултат - 2:3.

На края на първенството в 
ПФД за сезона 2003-2004 
"Младост” зае второто място 
с 14 точки по-малко от шам
пиона "Челик”.

неделя замалко не изпус- 
победата в СЦ "Парк”. След

стиг-

Обява!
Излезе от печат книгата

Народни просветители от Босилеградско 
Краище 1833-2003

чийто автор е Александър Младенов, гимназиален учител от 
Долна Любата, живеещ а Сурдулица.
Книгата е посветена на многобройните просветни радетели от 
Босилеградско, включително и от българските села в 
Сурдулишка община, и представлява своеобразна монография 
на просветната дейност в този край. На над 300 страници голям 
формат са предадени ценни исторически данни за развитието 
на учебното дело в Босилеградско Краище в продължение на 
170 години - от откриването на първото килийно училище в 
Извор през 1833 г. до наши дни, както и най-важните 
биографични данни за 1554 учители. За всяко село са посочени 
основните географско-исторически сведения.
Книгата е с твърди корици и е илюстрирана с голям брой 
фотографии - портрети на учители и снимки на училища и 
черкви.

Окръжна лига по малък футбол
55 Месарите” първи

На 11 юни т.г. в Бабушннца бяха играни мачовете от четвъртия кръг на 
Окръжната лига по малък футбол. Постигнати бяха следните резултати: 
”Бабушница”-”Желюша 3 : 0 (служебен резултат); "Ким гет - къща на 
месото" - "Ремизияна” 5:1; "Тигър МН” - Спортен тотализатор "Фа
ворит ЕМ 7:3.

След този кръг "Ким гет-къща на месото” е на първо място с 12 точки, 
на второ място е "Ремизияна” с 9, на трето - "Бабушница" с 6 (и един мач 
по-малко), на четвърто - "Тигър МН с 3 (и един мач по-малко), на пето - 
"Желюша” с 1 и на шесто - "Фаворит” с една точка.

Мачовете от четвъртия кръг бяха играни вчера в Пирот. Срещнаха се 
"Тигър МН” и "Бабушница” (отсрочен мач), "Ким гет-къща на месото” и 
"Фаворит”, "Бабушница” и "Ремизияна” и 'Тигър МН” и 'Желюша”.

Пионерска футболна среща П.Л.Р. За поръчки се обадете на Александър Младенов, ул. “Ажура 
. Якшич“ 8, 17 530 Сурдулица, тел. 017/815-339. Нашенци от Ниш 

и околните места могат да си поръчат книгата и на тел.” Драгоман” - ” Балкански” 2: 7
„ Треньорите, 018/694-306.

Цената на книгата е 1200 динара.
Драгоман, 12 юни 2004 г. Зрители -около 50. Головете за "Балкански „ _ __

отбелязаха - Джорджевич в 10, Андонов в 15, Георгиев в 18, Станчев в 30, ПОДПОМОГНЗТИ ОТ 
Димитров в 40, Еленков в 42 и Колев в 55 минута.

Отборът на "Балкански” игра в следния състав: Б. Андонов, Иванов, ГТЯЛИаНЯ и 
Стоянов, Денков, Димитров, С. Андонов, Йосифов, Станчев, Еленков, В
Георгиев и Джорджевич. Играха още: Иванов и Колев. Треньор на отбора ЬОСИ Л 6ГрЗ Д 
беше Неша Рангелов.

След няколко години прекъсване отново започнаха да се играят 11 
мачове между съответните футболни състави от Димитровград и Драго
ман. Тези дни се срещнаха пионерските състави на ФК 'Драгоман” и ФК 
"Балкански", като димитровградчани се наложиха с висок резултат.

Наскоро в Димитровград ще бъде изиграна среща-реванш между 
същите отбори.

фенове, уреждат
Тъжен помен

В неделя на 27 юни се навършват 40 тъжни дни от смъртта на 
I нашия съпруги баща 

НИКОЛА ЯНКОВ 
от с. Пъртопопинци, Димитровградско

На тази дата от 11 часа ще дадем панихида на 
местните гробища.

Винаги ще помним твоите умни думи и дела. 
Поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: съйруга Сливка, син Иван, снаха 
Смиля и внуците Стефан, Тилна и Тамара.

Пескара" 
получава 
нова премяна

'■$

За да подобрят условията за със- 
тезаване и подготовка на футбо- 
линя клуб "Младост”, треньорите в

Гостите не дойдоха в Димитровград кпу^ подпомогнати и от люби-
^ ^ * ж тели на футбола, вече двадесетина

Прекъснатият мач от шестия кръг на Лятната баскетболна лига между дни уреждат стадиона "Пескара”. 
БК ^Димитровград” и БК "Напредък” не се игра повторно, защото Запланувано е изцяло да бъде 
алексинчаните не дойдоха в Димитровград. Само два часа преди началото подменена сегашната трева, коя го с 
на мача те се обадиха, че не могат да дойдат заради проблеми с превоза, течение на времето, а може би като 
Мачът ще бъде регистриран със служебните 20 : 0 за димитровгра- последица на неподходящото отг-

Д. С. леждале, вече е в лошо състояние.
Почти на половината от игрището 
вече са поставени нови чимове

--------------------------  (бусове). Цялата повърхност па
игрището е наторена с достатъчно 
количество изкуствен тор.

Наскоро ще бъдат поставени 
Миналата седмица чимове и върху останалата част на 
на площада в

Лятна баскетболна лига

. Възпоменание
ВЕЦКО ДАВИТКОВ 
(1904-1993-2004)
ОЛГА ВЕЦКОВА 
(1904-1994-2004)

През досега извървяния 
живот се разделяхме с вас 
много пътн. Разделите бяха

временни, обаче и тогава, за да не се грижите, обаждахме 
Добре сме, всичко е на ред!

Последната ни разлъка е безкрайна п препълнена с тъга, но и 
сега ви поръчваме: Нямайте грижи за нас! Добродетелите - 
честност, човеколюбие, сплотеност и трудолюбие, на които ни 

ранно учехте, сега се стараеме да прелеем на вашите внуци и 
правнуци.

Дъщери и синове: Славка, Сйаска, Радка, Иван и Бора

\щ
■'шТ'дчаните.

През фотообектива
&Запали се ” Лада” ви:

игрището, а след това теренът ще 
бъде обработен с машини. В клуба 
ни казаха, че вече са подсигурили и 
помпа за поливане от реката през 
сухите летни месеци. Покрай ста
диона са засадени тополи.

Босилеградският стадион е зат
ревен и уреден още преди двадесе
тина години. Тогава е бил покрит с 
огромни количества плодородна 
почва, върху която е засята специа
лна трева. По това време Томислав 
Ковач, който работеше с наЙ-мла- 

запалил. Въпреки дИТе категории в "Младост”, и още 
някои ентусиасти крайно отговор
но и с голяма любов се грижеха за 

близката книжар- игрището, И сега в "Младост" са 
тръгнали по следите на Ковач и 
дано босилеградските футболисти 
началото на новия сезон посрещнат 
с нова тревна настилка.

центъра на 
Димитровград 
изненадващо се 
запали лек 
автомобил в

по-

движение. 
Двигателят на 
ладата,
собственост на

На 3 юли 2004 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ

ДРАГАН КОСТОВ 
(1962 - 2001)
от Мъзгош, Димитровградско

Асен Иванов, 
който шофирал, 
изведнъж се

от смъртта на

намесата на 
собственика на

Винаги ще те пазим в сърцата си с много обич 
и тъга. Почивай в мир!
Опечалени: съйруга Оливера, дъщери Милена и 
Дияна, майка Яворка, братя Петър и Дойчин, 
братовчеди МиодраI и Марян

ница и на
шофьорите на АТП, които използвали пожарогасители, както и на 
пожарната служба, която бързо пристигна на мястото, моторът на 
ладата напълно изгоря. За щастие, нито водачът, нито някой друг е 
пострадал. Между другото ладата е била снабдена и с газова уредба, 
но в момента на злополуката се е движела на бензин. П.Л.Р.А. Т.



мдапииге

не да гласуйе... —|
- 'Е, ама после на сва уста ^ 

орати кико нейе требало те-
Е Манчо, виде ли докуде га докарамо/ ка> а требало онака, те тия |
- За койе, бае Стамене? не'чини, овия йе айдук и да не
- Па, кажи га, за све! ти разпраям кво све народ дроби...
- Добре де, ама све пай нещо по-конкретно _ дека си дроби, важното йе дека и куса

те мучи? надробенуту попару...
- Мучи ме, бай Манчо, млого ме мучи. ьве с ^усал би да има кво, ама без работу - нема

избираньето на преседника на държавуту пай кцо и да се куса нема ли работа, нема нищо... 
се уплетомо кико пиле у кълчища... _ ^аш Т0Ва ме мучи, докига че ни обещаваю

- А-а, това йе висока политика, бае Стамене, радоту] а работа нема!
да оставимо другьи да решаваш... - Е, кико па нема работа?

- Кико че оставимо кига пай почемо с избор- _ у’ека лъсн0, млодзина су отпущени, стид- 
йте. Бирай йеднуш, бирай дваж, а орати ти се заю и деца> а работа нигде...
одйесен че имамо нови изборйе. йеднуш ли . Зависи кву работу траже... 
водата обуши вадуту, не се знайе кига че гьу _ ^ву работу, па държавну! 
съпремо... . е, там йе работата що вечимка нема дър-

- Ако бе, бае Стамене, доста йе било: тай че жавн’е работе. Липца онова време кига стис- 
буде и нийе гласали не гласали - ньега изберу. нещ под мишку ТОрбичкуту, отидеш у вабри- 
Море кой ти тъгай йе смеял да не гласуйе, повече клинчиш, а по-малко работиш и на

дънъска. А не си излезъл на изборйе, а пъ и те ти заплата. Не те питую 
загуби работу. Море караоше ни и да идемо у „адотил КОлко си заработил, ама на сви се 
редице, да пойемо, а на нас ни до виканъе

Ж

кико колко си

подвърльи...
- Е, и работило се йе...
- Ко се йе работило, тека се йе докарало до 

тува. Са че требе сам да си мислиш кико да си 
създадеш работу и кико сам че си заработиш. 
А работа колко очеш и на польето, и дома, и 
насвакуде...

- Баш не ми йе ясно све това...
- Айде да ти га кажем по-просто: съга йе 

дошло време сам да си дробиш попаруту, сам 
да гьу кусаш и да не се оплакуйеш дека ти йе 
лоша попарата!

дошло.
- Добро де, а знайеш ли само колко пути за 

последньете десет године смо гласували и за 
кога смо гласували. Све йедни и същи, 
йедне и съще лъже, све йедна и съща обе
щания. Че отворимо толкова и толкова работ
на места, а свакьи дън се отпуща народ от 
работу, съга живейемо по-арно от преди пет 
године, а нийе йедва свързуйемо крайищата... 
Народ се претака кико свинска црева: йеднуш 
гласуйе за йеднога, ютре за другога, трети пут 
за третога, а кико видиш изгледа му йе пис- 
нуло, па повече от половината и нече да излез-

све

Нашата действителност

Съдбоносни въпроси 

и отговори
Кум ли си ми- Какво ще стане с хората в тая държава, ако продължи 

изборният маратон?
- Дебелите хора ще станат тънки, а тънките - студени!* * *
- От какво трябва да се пазим по време на правителствена 
криза?
- От падането на министри и други тъпи предмети.* * *

■ ■ ■
Както и в останалите наши краища, така и в жени и най-после се... разболял. Когато чула 

Дерекула в старо време кумът е бил уважаван това, неговата любима кумица решила да се 
Спомен за това помоли на Господа:изключително много.

- Боже, Боже, прости греховете на моя кумуважение е останал и в народните поговорки 
"Стои като пред кум” и "Пред кум се вода не и дай му здраве да може поне още един път да 
гази”. От голямо уважение към кума е било ме кръсти!

- Защо у нас никой не се страхува от политическата метла? уважавано и неговото куче. Разбира се, и Й. Миланов
кумът се е отнасял с голяма почит към цялото 
семейство на своя кумец.

Времето обаче се промени, а с него и много 
традиционни отношения. И кумът вече не е 
това, което е бил. Например един ясеновделец 
бил кум на сватба и така благославял младата 
си кумица: ”...Да си здрава като дрен, да летиш 
като елен, да цъфтиш като круша край път, та 
който мине, да те тресе, па и кумът!”

Отишъл кумът на работа в Африка. В 
Либия тайно правел ракия и спечелил големи 
пари. В Замбия обаче много ходил по жени и 
му пребили кръста, но той бил хитър и убедил 
един лекар, че се е контузил на работа. Бла
годарение на удостоверението, което му дал 
лекарят, той отново получил големи пари. 
След като се върнал в Ясенов дел, богатият 
кум радушно приемал поканите да кумува на 
сватби и така станал "кумът с многото ку
мици”. Една от тях много му харесала и той 
използвал срещата си с нея край Ветренското 
езеро, за да я "залиби”.

- Ма, куме, защо ме заголваш? - стъписала

- Защото синята метла има червена дръжка, а червената 
метла е със синя дръжка.* * *
- С колко години е изостанала нашата страна от 
цивилизованите държави?
- Със 100 години назад, с 45 встрани и с 15 надолу...* * *
- Кога ще се оправи положението в страната?
- Когато доскорошните комунисти станат евросоциалисти, 
а скорошните антикомунисти станат евродемократи.
- А кога ще стане това?
- Никога.* * *
- На какво ще прилича нашата многократно оповестявана 
реформа?
- На едно дълго пътуване със самолет, по време на което 
непрекъснато ще ни повтарят: "Затегнете коланите! 
Затегнете коланите!”* * *
- Какво е общото между комунизма, демокрацията и 
ревматизма?

- Тежестта им се усеща, когато вече е късно...

- Кой е символът на многопартийната демокрация 
общината?
- Многопартийният кмет.

се кумицата.
- Кумице, аз съм те венчал, 

кръстил. А щом не съм те държал гола
гато си била малка, би трябвало да те пораз- Бог създаде жената, а тази жена е

една от най-славните в света:
Лудувал кумът по млади кумици и други Синди Крафорд

но не съм те
ко-в

голя сега, когато си голяма!
г.
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