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!1Р^в10Р»1д_т^напрезидентските избори в Сърбия Среща на военните министри на Албания и 
Сърбия и Черна гора_____________________В полунощ започна 

изборното мълчание
Косовският въпрос не 

е въоръжен конфликт
Косовският въпрос вече не е въоръжен конфликт, а проблем, 

който трябва да бъде решен чрез диалог, заявиха военните министри 
на Албания и Сърбия и Черна гора - Пандели Майко и Първослав 
Давинич.

Двамата министри са изразили това мнение по време на посеще
нието на Давинич в албанската столица Тирана, което е първото 
посъщение на военен министър на СЧГ в Албания от 60 г. насам. 
Двамата министри са излезли пред медиите с обща декларация за 
проведената среща, която ще бъде и основа за споразумения и диа
лог между армиите на двете страни.

•Отпечатани са 6 532 263 изборни бюлетини 'Избирателните резултати - най-късно до 1 юли
В полунощ между четвъртак и петък в Сърбия били отворени общо 8 586 избирателни пунктове, 

започна изборно мълчание пред втория тур на пре- от които 33 в дипломатическите представителства 
зидентските избори. Според Избирателния закон, в чужбина и 15 в затворите. Според думите му, 
48 часа пред изборите, както и в неделя на 27 юни значителни промени не се очакват. Пред първия 
до 20 часа, когато се затварят избирателните пунк- тур Комисията е утвърдила, че в Сърбия имат 
тове, не са позволени избирателна пропаганда, право да гласуват 6 532 263 избиратели, така че се 
събрания, свързани с изборите и публикуване на печатат толкова изборни бюлетини плюс 0,7% ка- 
преценки във връзка с резултатите от изборите. то резерва.

Секретарят на Републиканската избирателна РИК ще съобщи окончателните резултати най- 
(РИК) Марко Данилович припомни, че в късно до 1 юли в 20 часа. 

първия тур на президентските избори на 13 юни са

(На 2 стр.)

Трета среща на председателите на 
Националните съвети в Нови пазар

КОМИСИЯ Подписан протокол 

за сътрудничествоСловенският министър по европейските въпроси посети СЧГ

Словенк На 21 юни тази година в гр. теля на НС на българското мал- 
Нови пазар се проведе третата цинство д-р Ангел Йосифов, до- 
среща на председателите на на- сегашната активност на нацио- 
ционалните съвети на малцинст- налните съвети е оценена на сре- 
вата в Сърбия и Черна гора, на щата като твърде ефикасна. В 
която присъстваха председате- резултат на това са установени 
лите на НС на унгарците, боснен- партньорски отношения между 
ците, ромите, хърватите, слова- нациналните съвети на малцинс- 
ците, румънците, българите, ру- твата от една, и държавата, от

друга страна. ,
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сините и гърците.
Както ни осведоми председа-1

(На 3 стр.)щ/1;„ Босилеградска община 

щ© има герб и знаме
ат

'■Подпредседателят на правителството на Сърбия М. Лабус и министърът 
по европейските въпроси Милан Цвикъл откриват фабриката за бои ЮБ 
в Шимановци, чието изграждане беше финансирано от словенците

Словения е готова да спо-
дели със Сърбия и Черна гора започна прилагането на спогодбата за 
опита си в процеса за присъе- своб0дна ТЪОГОВИЯ между СЦГ И България
диняване към Европейския -------- —1п---------г------------------- -----------------------------------
съюз и да сътрудничи в об-

(На 3 стр.)В Димитровград е приет 

Акционен стратегически планластта на правосъдието, ико
номиката и държавното упра
вление, заяви завчера словен
ският министър по европейс
ките въпроси Милан Цвикъл 
в разговор с премиера на Сър
бия Воислав Кощуница.

Днес в Ниш

Заседание на Управителния 

съвет на ” Братство”
. ГЦй С-р,

(На 2 стр.)

* Най-важни въпроси: Инициатива за смяна на главния 
редактор на седмичника и реорганизация на редакцията на 
списанията и издателската дейност

Председателката на Управителния съвет на Издателство "Брат- 
ство” Александра Христова насрочи за днес в Ниш заседание на 
иай-висшия орган на управление в нашата къща, на което ще се

Вишните и малините са сред най-значителнито артикули на страната за 
износ . Тазгодишната реколта малини в Сърбия со оценява на около 100 
000 тона. Добивите от вишните многократно надминават това количоство.

разисква по два съществени въпроса - инициативата на членовете на 
редакцията па седмичника "Братство” за освобождаването на Ванче 
Богоев от функцията главен и отговорен редактор на вестника и 
предложението за реорганизация на работата на редакцията на 
списанията и книгоиздателската дейност. (На 4 стр.)

Честитки по повод юбилея на "Братство"
Издателство "Братство" получи честитки по повод юбилейната 
45-та годишнина от излизането на първия брой на вестника и 
създаването на издателството.
Юбилея ни честитиха председателят на Народната скупщина на 
Сърбия Прадраг Маркович, кметът на българската община Сливан 
Йордан Лечков, колективът на гимназия "Св.св. Кирил и Методий" 
в Димитровград и някои от читателите.
Колективът на Издателство "Братство" сърдечно благодари на 
всички, които ни изпратиха честитки и бпагопожелания!



Еяпканите - Пор
М'

25 ЮНИ УОСТшиш-▼ / |П У И Т.ЖЖ

Първанов е
най-популярният

роси Милан Цвикъл и министърът на външни 
работи на СЧГ Вук Драшкович оцениха по време 
на срещата си, че европейското интегриране на 
Западните Балкани, включително и на СЧГ, е 
твърде важно за стабилността и просперитета на 
Европа. Драшкович наблегна върху приоритетите 
в процеса на доближаването на Сърбия и Черна 
гора до ЕС и подчерта, че Словения може да даде 
ценна подкрепа и помощ.

Двамата министри оцениха, че отношенията 
между СЧГ и Словения са твърде добри и дина
мични.

(От 1 стр.)

Цвикъл подчерта, че влизането на всичките 
държави от региона в ЕС е стратегически интерес 
на Словения. Той допълни, че икономическото 
сътрудничество е основа за общото регионално 
сътрудничество.

Премиерът Кощуница изтъкна, че държавната 
общност Сърбия и Черна гора стреми към евро
пейските интеграции и че укрепването на инсти
туциите, върховенството на закона и борбата сре
щу корупцията са приоритети на правителството.

Словенският министър за европейските въп-

политик в 
България

Президентът Георги Първанов продц. 
жава да е най-популярната политическа ф„' 
тура в България, сочат резултатите от про! 
учване на Института за маркетинг и социал. 
ни изследвания. Това публикува на Интер. 
нет-сайта си канадският Център за общес. 
твено мнение и демокрация. Според данни

те 64% от анкетираните одобряват начина, по който техният президент 
изпълнява правомощията си.

Георги Първанов, от БСП, беше избран на поста през ноември 2001 г. 
Мандатът на президента изтича през януари 2007 г.

Обществената подкрепа е значително по-ниска за премиера Симеон 
Сакскобургготски от НДСВ и опозиционния лидер Надежда Михайлова.

Военна делегация на СЧГ 
посети Гърция__________Косовският въпрос не 

е въоръжен конфликт Атина подкрепя 

реформите на 

войската
(От 1 стр.)

"Сблъсъците между албанци и сърби не са 
били решавани нито от моето поколение, нито от 
поколението на министър Давинич, ето защо смя
там, че едно извинение би звучало много фал
шиво. Мисля, че албанците и сърбите трябва да са 
искрени едни към други”, е заявил албанският ми
нистър на обща пресконференция.

Министърът на отбраната на СЧГ Първослав 
Давинич заяви, че по време на разговорите му в 
Тирана с албанските Министри на отбраната Пан- 
дели Майко и на външните работи Кастриот Ис- 
лами е било потвърдено, че Сърбия и Черна гора и 
Албания имат общи интереси, като СЧГ желае да 
се присъедини към Партньорство за мир, чийто 
член Албания вече е, а също така и да влезе в 
НАТО и ЕС. Министър Давинич каза, че на вси
чките му срещи в Тирана е било констатирано 
съвпадение на позициите, свързани с регионал
ната сигурност.

Валтер Швимер:

Има възможности за 
обжалване на присъдитеНачалникът на Генералния щаб на Войската на 

Сърбия и Черна гора генерал-полковник Бранко Кър- 
га беше начело на делегацията от членове на Гене
ралния щаб и Министерството на отбрана, която по
сети въоръжените сили на Гърция. С домакините си те 
водиха разговор за подкрепа от страна на Атина за 

регионалните интеграции, особено в

Все още не са изчерпани възможностите за обжалване на смъртните 
присъди на българските медицински сестри, които дава самото либийско 
законодавство, заяви генералният секретар на Съвета на Европа Валтер 
Швимер пред журналисти в Страсбург. Той потвърди сериозната анга
жираност на Съвета към съдбата на осъдените българки, както и на
деждата, че висшата инстанция на либийския съд ще потвърди тяхната 
невинност. В същото време Швимер подчерта, че е невъзможно Европа 
да остане безучастна към хуманитарната страна на въпроса - заболя
ването на 400 деца от СПИН. Затова генералният секретар на Съвета 
апелира към страните-членки да поемат ангажимент за лечението на 
либийски деца.

включване
програмата Партньорство за мир. Обсъден е бил и 
опитът в реформите и реорганизирането на войската 
на СЧГ, а също така и въпросът за обучение на сръбс
ки офицери в гръцките военни училища и в центрове за 
подготовка на специални части. Делегацията на Войс
ката на СЧГ посети Центъра за обучение на специал
ните поделения и присъства на военно учение с участие 
на парашутисти, вертолети и катери.

Двете страни оцениха срещата и разговорите като 
твърде успешни. Джеймс Пардю:

Въпросът за медиците е част 
от диалога Америка - ЛибияХърватия официално е канидат за членство в ЕС

Преговорите 
ще започнат в 
началото на 
2005 г.

Писмо до Проди
Сдружението на сърбите от Хърватия поиска от председателя на 
Европейската комисия Романо Проди в процеса на изпълнение на 
условията за приемане на Хърватия в ЕС да обърне вниманието на 
тази страна върху необходимостта да се спазват човешките права на 
сръбските бежанци. В изпратеното до Проди писмо Сдружението 
посочва, че подкрепя решението от срещата на върха на ЕС в 
Брюксел за даване на Хърватия статут на кандидат за ЕС и изразява 
надеждата, че в бъдеще по-успешно ще се решават проблемите на

Американската администрация знае за лошите условия, в които се 
намират петте български медицински сестри, и следи много отблизо 
развитието на делото, заяви за БНР посланикът на САЩ в България 
Джеймс Пардю. "Въпросът за българските медици е част от амери
канския диалог с Либия и правим всичко, което можем, за да разрешим 
проблема”, каза Пардю. Той допълни, че САЩ вярват, че с българските 
медици се постъпва несправедливо и нечестно и че те трябва да бъдат 
освободени.

На заседание в Брюксел ше
фовете на държави и правителс
тва от ЕС приеха кандидатството 
на Хърватия за членство в ЕС, а 
преговорите ще започнат в нача
лото на следващата година, заяви 
председателят на Европейската 
комисия Романо Проди.

На съвместна пресконферен
ция с хърватския премиер Иво 
Санадер Проди каза, че става

Д-р Здравко Георгиев:
въпрос за "политическо реше
ние, което е послание не само за 
Хърватия, но и за съседите й, че 
вратата на ЕС остава отворена за 
всички страни от Западните Бал
кани”. Романо Проди добави, че 
всяка от страните ще бъде оце
нявана въз основа на заслугите й.

"Ясно е, че вратата е отворена

и че истинското политическо ре
шение за целия район е в приб
лижаването му към ЕС. Това е 
нова политика и на срещата в Со
лун 2003 г., както и сега в Брюк
сел ние показахме, че сме сериоз
ни и че насърчаваме такъв из
ход”, каза председателят на Ев
ропейската комисия Романо 
Продй.

Медсестрите трябва да 
бъдат изведени от затвора

Час по-скоро те трябва да бъдат изведени от затвора, защото те не са 
на ръба, а вече са зад ръба на отчаянието. Българските медицински 
сестри в затвора "Джудейда” в Триполи са на дъното и са напълно 
психически смазани, заяви д-р Здравко Георгиев.

Дори и да бъде обжалвана моята присъда, нашите адвокати ми казаха, 
че това няма никакво значение, защото едно обжалване може да трае 
години и това не означава, че трябва непрекъснато да стоя тук. В това 
отношение на мен ми се нарушават човешките права”, каза още> д-р 
Георгиев по повод неговото положение и връщането му в България.

През първото тримесечие на годината_______

Първанов посети МакедонияПаси откри 
конференция 
на ОССЕ

Добри съседи
Брутният продукт на 
България е отбелязъл ръст

Българският президент Геор
ги Първанов е първият държа
вен глава, който се срещна с но
воизбрания президент на Маке
дония Бранко Цървенковски. По 
време на двудневното посещение 
двамата президенти, които спа
дат към по-младото поколение 
балкански политици оцениха, че 
отношенията между България и 
Македония са на високо и стабил
но ниво, съществува воля те да 
укрепват и занапред и че двете 
съседни държави се стремят към 
европейско бъдеще.

Цървенковски заяви, че "ев
ропейският” опит на България е 
важен за Македония, докато 
Първанов обеща, че ще подкре
пи Македония в процеса на при
съединяване към Европейския 
съюз и НАТО.

Двамата президенти

ха особено внимание на иконо
мическите въпроси и изразиха 
готовност за реализирането на 
съвместни

Във Виена се състоя двуднев
ната годишна конференция на Ор
ганизацията за сигурност и сът
рудничество в Европа (ОССЕ) по 
проблемите на сигурността.

Конференцията и проблемите, 
с които тя се занимава, трябва да 
бъдат разгледани в перспектива, 
заяви в речта си по време на от
криването на конференцията ми
нистърът на външните работи на 
България Соломон Паси.

Като цели на форума Паси оп
редели засилването на граничния 
контрол, сигурността, връзката 
между организираната престъп
ност и тероризма и.трафика на 
оръжие. Министър Паси препо
ръча да се обърне особено внима
ние на засилването сигурността 
на транспортните пратки с оглед 
ограничаване трафика на хими
чески, биологически и ядрени 
материали.

инфраструктурни 
проекти, за които трябва да се

През първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт на 
България е отбелязал ръст от 5,3% в сравнение със същия период на 
миналата година, предаде италианската агенция АИ8А. Изчислен в евро, 
брутният вътрешен продукт за периода януари-март възлиза на 4 118 
милиарда евро или 526,5 евро на глава от населението. По данни на 
националния статистически институт, частният сектор е произвел 72% от 
добавената стойност на българската икономика. Все още е отрицателно 
салдото на външнотърговския стокообмен. Вносът на стоки и услуги 
надхвърля с 800 милиона евро обема на износа.

осигурят парични средства, вкл
ючително и от европейски фон
дове. Става въпрос преди всичко 
за свръзването на Македония и 
България със железопътна ли
ния и чрез други комуникации.

Цървенковски и Първанов се 
договориха за организирането на 
икономически форум в София и 
за отварянето на културни цент
рове в Скопие и София.

По време на пребиваването си
Македония Георги Първанов 

посети заедно с македонския пре
зидент, Охрид и Битоля, а по те
левизията заедно гледаха и мача 
между България и Дания.

Софийският университет 
приема документи

От завчера в Софийският университет започна приемането на кан
дидатстудентски документи. Документи ще се приемат и утре (в събота) 
от до 13 часа, до 7 юли включително. На 14 юли ще се проведе изпитът 
по български език и литература, на 19 юли ще бъде по история, а на 21 
юли ще бъде изпитът по английски език. Двата изпита по математика ще 
се проведат на 16 и 27 юли, писменият изпит по журналистика ще бъде на 
У юли’а устният на 5 август. Резултатите от първото класиране ще 
бъдат обявени на 7 август.

в

посвети-
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Генералният секретар на НАТО за проблемите в Косово Сесия на ОС в Босилеград

Не съществуват самостоятелни решения
•Схефер: Необходимо е да се ангажират косовските албанци и сърби, Белград, НАТО и ЕС

Ж? На ^ап де Хоп изисква активно включване на всички заинтересованиСхефер заяви в Брюксел, че никакви "изолирани ре- субекти.
яш-а^итянртп е прилагат в Косово, а е необ- "НАТО следи политическите процеси в Косово, а 

Х0С^ТП РГ косовските албанци и сърби, ООН и ЕС също така участват. НАТО и КФОР га- 
Н3 межДУнаР°Дната общност. рантират, че в Косово ще бъде обезпечена сигурност,

^ХеС^г^а^лиа1?АДИ’ ситУацията в Косово все макар че през март се уверихме колко е нестабилно 
още е нестабилна и е необходим допълнителен поли- положението там”, изтъкна Схефер и добави, че 
тически подтик и затова всички трябва да обърнат косовските албанци и сърби трябва да дадат своя при
викани , пряко заинтересованите страни”, нос, докато лидерите на косовските албанци трябва да

1 енерал т секретар на НАТО подчерта, че до контролират екстремните фракции в своята общност, 
решаването на проблемите в Косово не може да се 
стигне чрез самостоятелни решения, понеже това

Босилеградска община 

ще има герб и знаме
По думите на Снежана Стоил- 

на ОС в Босилег-На седемнадесетото поредно за
седание на ОС в Босилеград, про- кович, секретар

==* ” “ =!:==:
За конкурса за герба и знамето, то за защита на герба и знамето 

обявен във вестниците “Братство” които ще бъдат предоставени на 
и “Политика”, са пристигнали по републиканското Мтистерстао за 
около петнадесетина предложения, държавно управлен 
Комисията за оценяване на предло- моуправление, което тр ® 
женията в състав Стоян Величков, одобри. След това Щ Р 
преподавател по история в тука- наградите, 
шната гимназия, Радко Петрунов, .п _
дългогодишен преподавател по По предложение на Зоран 
изобразително изкуство в босилег- Станоев, съветник от Р >
радското основно училище, понас- ОС взе решение да отправ 
тоящем пенсионер, и Верица Дино- искане до Правителството н 
ва, преподавателка по изобразител- Сърбия за отпускане на 
но изкуство в гимназията в Боси- финансови средства за щетите 
леград, прегледа пристигналите от мраза от 24 миналия месец в 
творби и предложи как да бъдат Босилеградска община, 
разпределени наградите.

Общинските съветници обаче не
се съгласиха с решението на коми- На заседанието бе прието Ре^е' 
сията за първата награда за герба, ние за създаване на Общински фо- 
което бе прието и от ИО на ОС и нд за развитие ССМИРП. Финан- 
решиха тя да бъде присъдена на совите средства за реализацията на 
предложението с шифър “38987”. развойните проекти в общината ще 
Втората награда ще получи пред- се подсигуряват от донации, от об- 
ложението с шифър ”Адни”, а тре- щинския бюджет, както и от пред- 

предложеният герб с шифър ложилите проектите. Ползването 
“Босиляк”. Според решението на на средствата от Фонда ще се раз- 
ОС, предложението получило пър- решава от Общинската комисия за 
ва награда за герб на община Бо- развитие, чийто председател е Вла- 
силеград, трябва да бъде дообрабо- димир Захариев, председател на ОС 
тено и от него да бъде премахната в Босилеград. Ползването на средс

твата на фонда заедно ще разреша
ват със своите подписи председате
лят Захариев и представителят на 
УНДП в Босилеград Борис Злата-

за да не се повторят насилията.

Косово и Метохия Премиерът на Косово Байрам Реджепи очаква, че 
възстановяването на сръбските къщи, на които бяха 
нанесени щети по време на безредиците през март, ще 
приключи до края на октомври или в началото на 
ноември. "Много скоро ще започне и възстановява
нето на религиозните обекти”, каза Реджепи.

Представителят на ЮНМИК Пеги Хикс заяви, че 
насилието от месец март представлява крачка назад в 
процеса на завръщане на разселените лица.

Възстановяването 
на къщите ще 
приключи до 
ноември

На 5 септември т.г. 
председателят на Съвета за 
междунационални отношения 
към Скупщината на Сърбия Есад 
Джуджевич ще посети 
Димитровград, където ще

_ разговаря с членовете на НС и с
Белград, за да могат да се използват ръководството на общината. На 
правителствените и неправителст- следващия ден, 6 септември, 
вени, наши и чужд е страни органи-

Подписан протокол за 

сътрудничество
(От 1 стр.) тата

В края на срещата е подписан 
протокол за сътрудничество между 
националните съвети, въз основа 
на който ще бъде институционали-

„ Джуджевич ще посети
зации и медии, които са от обща Босилеград, 
полза зд държавата и малцинст
вата. образование и възпитание на ези

ците на малцинствата. Този Център 
би предлагал на министерството 
планове и програми 
разователния процес и за учебници, 
както и начини за реализация на 
тези програми в обучението по 
езиците на малцинствата, което е в 
унисон с европейските стандарти.

зирано сътрудничеството на мал- щ0 ^ о^ася до предложението 
цинствата в областта на служеб- на Министерството на просветата 
ната употреба на езиците и пие- за Национален просветен съвет, в 
меносгта на малцинствата, в обра- който всяко малцинство да предло- 
зованието и информирането, защи- жи свой представител, становище- 
тата и афирмацията на културното то на председателите на НС е да не 
наследство и традициите и ползо
творното участие на представители ^ 
на малцинствата в обществения 
живот. За тази цел е необходимо да

короната.

за об- Стойността на първата награда 
за герба е 12 000, на втората 6 
000, а на третата 3 000 динара.
Първата награда на конкурса за Общинските съветници приеха 
знаме е на стойност 10 000, решението за анулиране на реше-
втората 6 000, а третата награда нието за данъчния процент на Фон- 
възлиза на 3 000 динара. Да на заработките, както и новия

Статут на предучилищното ведом- 
Що се отнася до знамето на об- ство 'Детска радост” в Босилеград, 

щината, ОС потвърди решенията 
на комисията и на ИО, с конто пър- Общинската дирекция за строй- 
вата награда да бъде присъдена на телнн площи и пътища да увеличи 
предложението с шифър “Адни”, цените на услугите си, които нзвър- 
втората на “Ципи”, докато третата шва със строителната машина "Па- 
награда да получи предложението с леззани” П.Л.Р.
шифър “Еко-стег”.

нов.
се предлага такова лице, докато не 

приеме предложението на 
националните съвети, според което 
към Министерството на просветата 

се открие една обща канцелария в и спорта да се сформира Център за
На заседанието бе разрешено на

Заседание на ОС в Димитровград

Приет е Акционен 
стратегически план

На редовно заседание на Общин
ската скупщина в Димитровград, 
проведено на 23 юни т.г., отборни- 
ците обсъдиха предложения от спе
циалистите Стратегически акцио
нен план на общината за периода 
от 2004 до 2006 г.

Както е известно, група специа
листи в рамките на програмата за 
подкрепа на общините от Югоиз
точна Сърбия и група специалисти 
от общината изготвиха споменатия 
план, съдържащ 17 проекта. По 
време на публичното обсъждане 
бяха предложени още толкова нови 
проекта. От тях специалистите 
приеха 14, така че Стратегическият 
акционен план на общината се
га съдържа общо 31 проекта.

ежа на спортната зала, 
канализация до грани
чния пункт, реконстру
кция на улица "Ниша-

В Здравния дом в Сурдулица

Кабинет за планиране 

на семейството
ва”, на главната улица 
от Здравния дом до пло
щада, създаване възмо- I
жности за развитие на Ше се изграждат ли наскоро нови комунални 
собствен бизнес, кана- обекти в Димитровград? 
лизация в крайградски
те селища, реконструкция на моста работи, отборниците приеха и мне- 
над Лукавашка река, строеж на нието, че и Изпълнителният съвет 
паралелния път до с. Градине, може да приема решения за изра- 
интензивиране на селското ботка на градоустройствени реше-
стопанство в общината, подоб- пия. 
ряване на местните медии, рекон
струкция на някои обществени сг- започне изработката на проект за 
ради и т.н. градоустройството на някогашната

Предложеният Стратегически административна сграда на ”Сто- 
акционен план на общината бе чар”, както и на главната улица, 
приет с 20 гласа от присъстващите която трябва да се превърне в пе- 
21 отборници. Понеже наближават шеходна зона, 
годишните почивки, както и мест- Комуналното предприятие "Ко
мите избори, реално е да се пред- муналац” е получило съгласие за 
положи, че скупщината няма да за- купуването на още един багер със 
седава. За да не се прекъсват някои собствени средства. А.Т.

* Кабинетът е подарък от американския народ на 
сурдуличани

В сряда в Сурдулица беше преде- си по различни теми като комунн- 
понооткрнтнят кабинет за кацня с пациентите, промоция на 

планиране па семейството, който здравословния начин на живот за 
посредством проектите на ОЗАШ I предотвратяване на заболявання.
СМР 1п1ета11опа1 дариха гражданите На представянето на новия ка
на САЩ. бинет присъстваха консултантът в

От началото на следващия месец програмата "Репродуктивно здраве 
I) тоя кабинет медици ще предлагат и планиране на семейството’ д-р 
информации на гражданите, преди- Лади Беитрншвнли от Грузия, ле- 
мно на млади семейни двойки, във карн и други медици. ^ 
връзка с планирането на семейс- В рамките на проекта Планн- 

За да могат да нравят това, райе на семейството” ЦХФ подпо- 
те се обучаваха на тридневен семи- могна откриването на още шест та- 
нар, на който допълниха знанията кнва кабинета в Югоизточна Сър

бия - в Пирот, Ниш, Босилеград,
—------------------- —---------------------- Враня, Буяновац и Прешево. За

всеки от тях поотделно са изразход
вани по 60 000 динара.

Петгодишната програма СК.БА 
на ШАП) се финансира от прави- . 
телството на САЩ и обхваща 21 об-

Босилеградска община отново ще има обществен правозащитник. Това е решението на щини. Целта на програмите е да се
отборниците от последното заседание. подпомогне развитието на местна-

Слея публикуването на решението в Служебен вее- имат най-малко три години трудов стаж като юрист. та икономика, подобряване инфра- 
тник ПГ което се очаква да стане тези Поаече от две години Босилеград няма обществен структурата, опазването па околна- 
ши ОС ще обяви конкурс за обществен правозащит- правозащитник. След доброволното напускане на ра- та среда, защитата на ренродуктна- 
дни, ос. ще оояви конкур щ юпипическа за- бота на бившия обществен правозащитник Здравка ното здраве н планиране на семейс- 
ник, чиято основна задача бъде иридияеска за °° ™ Босилегоад, юридическата защита и за- твото. Лрсз изминалите три годиш,
щита и защитаване на собственичките права и и,.те ^п °собстгпе.,ичк..тс нрава и интересите .... об- ,. над 90 места са реализирани около 
РеСГоебГГ=уГ,.оавле„ие узнахме че в конкурса за щината въз основа на необходимите пълномощия от 580 такива проекта, на стойност 15 
обшест,^|1ппадоза,™тникИщемога>теда кандидатстват общината, през този период тази длъжност е изпъл- 000 000 долара. Програмата ще про- 
лида които освен че грябва да работят в държавните няшн.а от обществения правозащитник Дран.ко Пет- дължи до 2006 година, 
органи, е необходимо да са завършили юридически ров от Сурдулица. 
факултет, да са издържали правосъдебеи изпит и да

тавеп

Прието е и решение да се

Отборниците приеха отчета на 
Комисията за провеждана на 
референдума за връщане 
старото име на града. Според 
отчета на комисията, в 
референдума са участвали 4 697 
избиратели или 47,87% от общия 
брой. Според законовите 
разпоредби, за успешното 
провеждане на референдум е 
необходимо да участват 50% 
плюс един избирател. Като се 
имат предвид резултатите, реф
ерендумът се счита за 
неуспешен.

твото.

Босилеград
Конкурс за обществен правозащитник

Както изтъкна председателят 
на ОС д-р Боян Давитков , стра
тегическото планиране е предпос
тавка за успешното развитие иа об
щината. Планът се занимава с 
всички жизненоважни области на 
развитие иа общината. Запланува
ни са проекти за водоснабдяването 
иа населението, завършаване стро-

В.С.Б.
П.Л.Р.
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Според данните на Комесариата за бежанциПо повод 20 юни • Световния ден иа 
бежанците_______ _______________ дите, но и международната

общност”.
В БиХ и Хърватин са се за

върнали 120 000 души, 30 000 
бежанци са намерили нови до
мове в чужбина, а от тези, 
които са все още в Сърбия, 
110 000 са се сдобили със 
гражданство. В момента в 15 
общини се строят жилища, в

Сърбия половин милион 

бежанци и ржалени лицаВ СЧГ най-много 

бежанци
Комисарът за бежанците сръбското общество, 

на Сърбия Драгиша Дабетич ”От бюджета на Република
даде данни за Агенция Танюг, Сърбия за бежанците всяка които ще живеят някои от
които почти съвпадат с дан- година се отделят 8000-те хиляди бежанци, кои-
ните на неправителствената милиона евро, оез разноските 
организация Група 484. Спо- за здравеопазването и образо- 
ред думите на Дабетич, в ванието им. Разноските за 207
Сърбия все още се намират 000 разселени лица, от която ^ ^ ^ реализира и прог 
270 000 бежанци от Босна и 155 000 са съРби'а™™60 рама за строежа на 600 квар- 
Херцеговина и Хърватия, но 000 лица от други НДЧИ°«ЯЛ- която се фина„сира от
и 207 000 разселени лица от „ости. също се отделят фина- ^ а 
Косово и Метохия. Той под- нсови средства , каза Дабе- р италиана” 
черта, че държавата и зана- тич. Той припомни, че Сър

бия е държавата с най-много

•Бежанците са сериозен социален и икономически проблем
Неправителствената органи- жанци и разселени лица е серио- 

зация Група 484 съобщи по повод зен социален и икономически 
20 юни - Световния ден на бежан- проблем, 
ците, че Сърбия и Черна гора е 
все още страната с най-много бе- нията в Косово и Метохия ме- 
жаици и разселени лица в Евро- ждународното управление в Ко-

(УНМИК и КФОР) не успя

”Пет години след стълкнове- то са все още в колективни 
центрове. Освен това през 
следващите месеци ще запо-

совопа.

През изминалия период са 
построени общо 1500 жили
щни обекта, в които живеят 
5500 бежанци.

пред очаква подкрепа от ме
ждународната общност бежа- бежанци и че ”това е проб- 
нците да се върнат по домо- лем, който трябва да решава- 
вете си или да се интегрират в тази страна и някои от съсе-

В Босилеградска община пред балотажа на президентските избори

Право да гласуват ще 

имат 8 944 избиратели
уполномощени представители на 
кандидат-президентите Борис 
Тадич и Томислав Николич.

Постоянният състав на изби
рателните комисии в избирател
ните пунктове, които включват 
по 6 члена (председател, двама 
членове и заместници на предсе-

В Босилеградска община при- рателни пункта в основното учи- 
ключва подготовката за успешно лище, а гласоподавателите от из- 
провеждане на втория тур от пре- бирателния район "Босилеград 
зидентските избори, насрочени 2” ще дадат своя вот в Клуба на 
за 27 юни. От Общинската изби- пенсионерите. Избирателните Дателя и на леновете) за всичките 
рателна комисия съобщиха, че пунктове в селата ще бъдат по- ^ избирателни пункта, не е про- 
във втория тур ще могат да гла- местени в училищата или в обек- менен- разширения състав на 
суват 8 944 гласоподаватели. тите на местните общности. комисиите ще има по един член и

Пълнолетните граждани в об- Славчо Генов, председател на негов заместник, предложени от 
щината ще могат да дадат своя Общинската избирателна коми- УПЪЛН0М01Дените представители 
вот в 31 избирателни пункта, 4 от сия, заяви, че в работата на коми- на канДиДат_пРезиДентите> така 
които са в Босилеград, а остана- сията, освен 7-те членове на пое- че във всеки избирателен пункт в 
лите 27 в селата. Босилеградча- тоянния състав и секретаря на общината изборите ще контро- 
ните от избирателните райони 1, Комисията, ще участват и по лиРат по Ю ДУШИ- 
2 и 3 ще гласуват в трите изби- един член и негов заместник -

Девет години след войната в да обезпечи основните условия за 
Босна и Херцеговина и пет го- завръщане на сърбите, ромите и 
дини след стълкновенията в Ко- другите неалбанци”, се казва в 
сово и Метохия, в Сърбия и Чер- съобщението. Неправителстве
на гора има 289 680 бежанци (189 ната организация Група 484 при- 
472 от Хърватия и 99 761 от БиХ) помня, че в масовите размирици 
и 224 833 разселени лица от Косо- през март т.г. са загинали 19 ду- 
во и Метохия.

В съобщението на Група 484 рени са 700 къщи на сърби и ро- 
се изтъква, че за страната, изто- ми, 30 черкви и 2 манастира. През 
щена от войните и международ- това време от Косово са изселени 
ните санкции през изминалото 4 500 сърби и роми. 
десетилетие, големият брой бе-

ши, около 900 са ранени, опожа-

П.Л.Р.

Наш гост: Микола Шанта, директор на Издателство ”Руске 
слово Заседание на Управителния 

съвет на ” Братство”Държавата да се грижи за прилагането 

на малцинствените права
(От 1 стр.)

Седем от общо осемте членове на редакцията на вестник "Братство” 
предоставиха иск на Управителния съвет на Издателството за смяна на 
главния и отговорен редактор на вестника. "Вестникът е без съвременна 
концепция и редакторска политика, беден е в жанрово отношение, а 
кампанийната работа на редакцията е една от основните причини защо 
вестникът не е по-качествен и има по-малко читатели. Поради това 
съществува опасност той още повече да се отчужди от малцинството ни и 
тиражът му да продължи да пада”, посочва се между другото в 
инициативата за смяната на Богоев.
„ Няколко години след обединяването на някогашните две редакции - на 
Другарче и на Мост и книгоиздателската дейност в една - се стигна до 

извода, че това решение не е най-благоприятното и трябва да бъде 
променено. В С Б.

•Съдбата на малцинствените медии, кой трябва да бъде 
техен основател и с чия финансова подкрепа ще работят 
бяха темите на разговора с директора на Издателство "Руске 
слово" от Нови Сад, който беше гост на "Братство" по повод 
юбилейните годишнини

Националните съвети на мал- концепцията и редактирането”, 
цинствата във Войводина вече са каза Микола Шанта.
изразили готовност да бъдат ос
нователи

Той смята, че държавата тряб- 
на малцинствените ва да се грижи за прилагането на 

медии, но новинарите и другите, правата, които имат национални- 
които работят във вестниците, те малцинства в Сърбия, 
радиото и телевизията считат, че "Всяка нова власт проклами- 
такова решение не е най-подхо- ра, че ще уважава придобитите 
дящо, преди всичко от гледна права на малцинствата и това е 
точка на финансите. съвсем нормално. Нали бяха

"Националните съвети са доб- необходими 
ра идея, но как вървят сега не- тия, за да се стигне до такива пра- 
щата, създава се впечатление, че ва, с които държавата може да се пРавата и задълженията им по 
те са в криза. Освен Национал- гордее като цивилизовано обще- отношение на гражданите от 
ния съвът на словаците, който е ство, да се представи пред Европа определено малцинство, а също 
най-добре организиран, остана- с голяма степен на толерантност, така и по отношение на медиите, 
лите съвети са в криза, понеже с високи културни постижения^ Всичките малцинства във Войво- 
почти не могат да се съберат, за които "отварят вратата”. ОССЕ дина имат подобно мнение по те- 
да вземат някое решение. Затова финансира много проекти за зи въпроси. От 2000 г. насам ма- 
издателските къщи във Войводи- малцинствата

Писма на читатели

Майчиният език да се 

върне в училищатаняколко десетиле-

риемете моите честитки по случай 45-та годишнина от излизането 
вав™ Братство “и ми позволете да кажа, че станах читател на 

с на българите в Югославия “ още от първия му брой, както и 
редовен читател на “Братство“ от 1959 година.
1 о^°ЗИ1^1 МИ се иска ?? си спомня за еДна дългогодишна дейност- от 

до ^ година- на Издателство “Братство“. Става дума за акцията, 
реме на която Братство “ внасяше от България учебници, книги за 

задължителен прочит и изобщо книги за библиотеките в Димитровград 
и осилеград. По това време аз бях в Пирот и отговорих за крайгра
ничния оборот с България, а Тодор Велчев, директор на Издателството, 
беше организатор на цялата акция.

Ако читателите разберат тези мои спомени като стремеж обуче-
на^1айчин1«ик1^гогава1<^(семВиматСправаОСИЛеГ^а^СКО "* * "Р1™

С почит, Витомир Живкович

териалното положение на мал
цинствените медии е много

но се интересува 
само от спазването на демокра

те съвъти да бъдат основатели на тичните принципи в страните. п°-Д°бро отколкото преди и не 
малцинствените медии. Новина- Подобно нещо би могло да се бива сега Да се Д°йде до неподхо- 
рите искат да знаят кой ще фина- прилага и когато става дума за >^ящи решения”, каза Микола 
нсира тази важна дейност и дали националните съвети на малци- Шанта- 
съветите ще се намесват пряко в нствата, ясно да се дефинират

на са против идеята национални-

М. Т.



5ИЯЗЯГСИВЮ!

Има ли изход от кризата в босилеградския "Прогрес"? Започна прилагането на спогодбата за 
свободна търговия между СЦГ и България

Наскоро конкретни решения
таНка°че сега работят сам^Одуши03 Съкратени 0Т работа> По думите на Караджов, наско-

ро трябва да се проведе заседание 
Обстановката в първото прива- така че сега тук работят само 10 на Управителния съвет в ”Прог- 

тизирано предприятие в Босилег- души. рее”, на което се очаква да бъдат
радска община - Прогрес”, което е Васко Караджов, директор на взети конкретни решения за по-на- 
с нови собственици отпреди година, "Прогрес”, казва, че става дума за татъп1ната съдба за предприятие- 
не е променена. Производството в оксиженисти, ковачи, тенекиджии, то- него Ще се разисква и за нов 
хлебопекарницата на фирмата, пекари и др., за които няма работа! ДиРектор на предприятието, поне- 
което бе спряно още в края на ми- Той добави, че в договора между же на 20 този месец е изтекъл 
налия месец, все още не е възста- републиканската Агенция за при- едногодишният мандат на сегашния 
новено. Още преди приватизиране- ватизация и новите собственици на Директор, 
то тук не работят ковачницата и "Прогрес” е предвидено до една 
сервизът за ремонт на превозни година членовете на трудовия коле- мажоритарните собственици на 
средства. Въпреки обещанията, ктив да не се освобождават от 'Прогрес’’ няма да затворят предп- 
които даваха новите собственици работа, а до 2 години не може да се риятието и ще разработят нови 
след приватизирането на ”Прог- прекрати основната дейност на програми за работа, 
рее”, нещата не само че не се подоб- предприятието. - Надявам се скоро да възстаио-
риха, но дори се влошиха. В хлебо- - Съгласно закона, "Прогрес” вим производството в хлебопекар- 
пекарницата някога се произ- ще плати на тези работници опре- ницата, а в бъдеще да започнем и да 
веждаха по 3000 хляба, а в събота - и делена сума пари, а те ще се ре- преработваме лечебни билки, за 
по около 4500, работеха сервизът, гистрират в трудовата борса, из- което получихме финансови средс- 
ковачницата... Те все още не рабо- тъкна Караджов и допълни, че тези тва от Републиканския фонд за 
тят, а в хлебарницата се произ- работници вече са завели дела в
веждат едва около 300 хляба. За- Общинския съд в Босилеград за телно изготвена програма, 
това неотдавна 9 работници от анулиране на решенията за съкра- -
фирмата са съкратени от работа, щаване.

Границата се 

либерализира
*Очаква се стокообменът между двете страни да се увеличи 
с 25 на сто. За някои стоки митото е премахнато, а за други 
намалено

Стокобмеиът между СЧГ и 
България миналата година дос
тигна около 400 милиона долара.
Спогодбата за свободна търго
вия между двете страни, която се 
прилага от 1 юни тази година, 
показа, че се увеличава стокоо
бменът между ь.х. В това отно
шение се очаква той да се уве
личи до края на годината с 25 на 
сто.

производство се употребяват ка
као и оцет, е намалено с20 на сто, 

консервирани домати- с 15 
сега ми-

а на
процента. Много стоки 
нават границата срещу нови, на-Караджов наблегна на това, че

малени мита.
Предвижда се обмитяването 

на определени стоки да намалява 
постепенно, а след това да бъде 
махнато. В споразумението е 
залегнала клаузата до 1 януари 
2005 година да се намаляват ми
тата за определени стоки с 60 
процента, а напълно да бъдат 
освободени от обмитяване до 1 
януари 2007 додина.

В споразумението е включен 
стокообменът на 80 на сто от 
индустриалните стоки. Обмитя
ването на мляко, млечните про
дукти, захарните изделия, в чието

развитие въз основа на предвари-

П.Л.Р.

Проблеми притискат 
"Циле"_______ Републиканската строителна дирекция ще 

продава своите апартаменти в новата 
жилищна сграда в Босилеград__________Изходът 

не се 

вижда
Тези дни Строителната дирек- на 1 квадратен метър в тези апа- 

ция на Сърбия обяви цената на ртаменти е 420 евро. Доколкото 
трите свои апартамента във все потенциалните купувачи платят 
още иеизградената жилищна сг- наведнъж цялата, или 50 на сто 
рада в Босилеград.

В двете жилищни сгради, чие- ще могат да разчитат на 5 - про- 
то изграждане започна още през центово намаление от тази цена. 
1999 година, ще има 19 апарта
мента и 4 делови помещения, на ИО на ОС и директор на Фон- 
Единият обект вече е покрит, а да за солидарно жилищно строи- 
изграждането на другия е в на- телство в Босилеград, каза, че 
чална фаза. В досегашното изг- вече има заинтересувани лица, 
раждане са вложени 10,5 милио- които искат да купят апартамен- 
на динара, от които 7,5 е подси- тите, както и четирите делови 
гурила републиканската Дирек- помещения, които са собственост 
ция за строителство, а 3 милиона на общинския фонд. Тяхната сре- 
- общинският Фонд за солидарно дна площ е около 25 квадратни 
жилищно строителство.

Във вече покритата, но все не е определена, 
още недовършена сграда от об
що 9 апартамента, дирекцията е втория обект ще има 10 апарта- 
собствепик на 3 - един тристаен мента, 8 от които ще са собст- 
(с площ от около 71 квадратни веност на фонда, а 2 - на дирек- 
метра), двустаен (около 52) и цнята. Все още обаче не е извест- 
един едностаен апартамент (око- но кога ще започне доизгражда
ло 45 квадратни метра). Цената нето им.

* Работниците вече пет 
месеца не получават заплати, 
а мощностите са ангажирани 
минимално

Почти осем години най-стара
та димитровградска фир 
белната фабрика ”Циле”, работи пояснява, че няма откъде да се 
в състава на предприятието ”Ук- набави и талашит, понеже фаб- 
рас” от Бела паланка. Когато риките в Иваница и Плевля не 
двете фирми се сляха през 1996 работят, а вносният не само че е 
година мнозина бяха скептични скъп, но за него трябва готови 
за бъдещето на ”Циле”. Но в на- пари. Системата на компенсация 
чалото и през следващите пет— отпадна и така нито има тала- 
шест години "Циле” работеше шит, нито има пари за внос.

”Пет години ни обещават, че 
"Общата криза, в която се на- ще се приватизираме, споделя 

мира икономиката в държавата, Ангелов. "Идваха от Агенцията 
се отрази негативно и върху ме- за приватизация няколко пъти, 
белната промишленост. Ако тря- гледаха, мериха и ...нищо. Идваха 
бва да избират дали да купят хляб и потенциални купувачи и те раз- 
за децата си или ново легло, глеждаха насам-натам и пак-ни- 
хората избират първото. И така що. Последното обещание е, че 
продажбата започна все повече след 1 юли "Украс", а с него и 
да намалява”, изтъква Данче Ан- "Циле", ще бъдат предложени на 
гелов, управител на цеха. Той тръг. Дано това да стане."

от стойността на апартамента, те

ма - ме-
Иначе задълженията на фир

мата се увеличават, работниците 
вече пет месеца не получават 
заплати. И мощностите са анга
жирани минимално - в момента 
работят само тридесетина чове
ка. Токът е изключен в по-голя- 
мата част на фирмата, защото тя 
дължи на Електроразпределение 
над 1 милион и 200 хиляди динара. 
Но тъй като "Циле” работи с 
намалена мощност, това не се от
разява на работата.

От първи юли всички работ
ници излизат в колективен годи
шен отпуск. Дали ще се върнат 
след това на работа е въпросът, 
който си задава не само Ангелов, 
а и всички "циладжии”. Л.Т.

Горан Стоянов, председател

успешно.

метра, но продажната цена още

По думите на Стоянов, във

П.Л.Р.

Шт'й Владимир Савов, директор на автотранспортната фирма “М 601" от Пиротс Автобусите като съдбаА

Ч Владимир Савов от Пирот бота. По думите на Владимир Савов, фирмата бавно, по 
: е проснериращ частник в та- сигурно разширява своята дейност, така че в скоро време 
у зи община. Роден е през 1950 в нея ще започнат работа още з рима шофьори и няколко 
■ година в пиротското село механици.
И Власи, в което преобладават Фирмата ”М 601” сътрудничи е организации и клиенти

от Пирот, Димитровград, Ниш, Бабушница и други мес-

Ь:Щй

хората от нашето малцинст
во. Допреди 10-ина години та. Датата 1 юни 2004 г. влезе в историята на фирмата, 
той е работил в пиротското тъй като тогава гя за първи пз,т въведе редовната линия 

по Пирот-Ниш, която се поддържа два пъти дневно.

Владимир Савов

автотранспортно предприятие. След това е тръгнал
пътя на частния бизнес, като е купил собствен автобус и е Първият рейс тръгва от Пирот кз,м Ниш в 8 часа, а от 
започнал да превозва пътници. Ниш се връща в 10,45 часа, а другият тръгва от Пирот в

Савов днес е директор на фирмата ”М 601" в Пирот. Тя 18 часа, а оттам се връща в 20 часа. 
има статут на дружество с ограничена отговорност. Той е Както казва директорът Владимир Савов, фирмата 
главният акционер, понеже от общо 7-те автобуса, с кои- планира да вземе още няколко редовни линии, вклю- 
то фирмата разполага в мометна, той е собственик на 4. чително и Пирот-Димитровград. Той споделя, че проя- 
Съпругата, която е македонка от Войводина, също ра- вява интерес не само към линии в Пиротска, но и в Димн- 
боти в ”М 601 ”, В нея като шофьор работи и по-големият тровградска община. Същевременно оповестява, че до 
им син Перица, докато по-малкият Роберт работи в бен- края на 2004 година фирмата би трябвало да се сдобие с ги 
зиностанция, но и той помага на родителите си и на брат още 2-3 автобуса, 
си. В тази автотранспортна фирма има още един Савов.
Става дума за Милан, близък роднина на Владо.

В момента в ”М 601” има 5 човека на постоянна ра- хиляди германски марки, Взимах пари назаем, след това

В скоро време във фирмата ще започнат работа още трима 
шофьори и няколко механици

връщах. Много се работеше. И сега 
съм "на колелета”. Почти нямам почивен ден. Нашите 
автобуси постоянно са в София, Ниш, Пловдив, Баня

почти всеки ден

На въпроса ни трудно ли беше в началото, той от
говаря: - Да, трудно беше. Купихме първия автобус за 60 Лука, Белград, Гърция, Унгария...

Г>. Димитров



а цаггт?тпклпе!

В земеделската кооперация ” Сточар” в ДимитровградТоша Мангров от с. Лукавица получи кредит 
от републиканското Министерство за селско 
стопанство_______ _______ ___________ _— Пари няма, работата все пак върви

* произвеждат в мандрата в Желю-
ша. В момента "Сточар” изкупу. 
ва мляко от частните животно- 

с въди само в района на Забърдие- 
то и Понишавието, докато оста
налата част на общината "покри- 
ват” някои частни изкупвани от 
Димитровград и съседните общи- 
ни. Дори и мандрата в Сенокос, 
където се правеше прочутият се- 
нокошки кашкавал, е дадена под 
наем.

* Надяват са, че наскоро ща даваме заплати и на работниците
От земеделската кооперация има хладилници за складиране на 

"Сточар” в Димитровград, която този вид плодове, 
навремето беше опората на селс- Що се отнася до, 
кото стопанство в общината, които разполага

. Седемд- собствена площ от около 7-8 хек
тара, те са в добро състояние и

163 хиляди динара за цех 

за транжиране вишните 
Сточар” на

днес е останало малко 
есетте работници не получават 
заплати вече две години. ”Добре, беритбата започна от понедел- 

работят без пари”, казва ди- ник. Според Владимиров, очаква 
Владимиров, се тазгодишната реколта да бъде

че и
ректорът Венко _
Все пак ръководството на фир- около 30 тона. Ако държавата се 
мата успя да сключи договор с съгласи да плати по 30 динара за 
Фонда за развитие на Сърбия, с килограм, както поискаха проте- 
който е "свързан” трудовият стиращите преди няколко дни 
стаж на работниците до 31 деке- "вишнари”, ще бъде добре. Но в 
мври 2003 г. По този начин е съз- "Сточар” ще бъдат доволни и от 
дадена възможност доста от тях по-ниска от тази цена. В берит

бата са ангажирани работниците 
в кооперацията, а берат и лица 

година не позволява на коопера- отстрани срещу заплащане по 
цията да се ангажира с изкупу- 4-5 динара за набран килограм

вишни.

Колкото и да са малко финан
совите средства в кооперацията, 
работниците са успели със собс
твени средства да засеят пше
ница на площ около 80 хектара, 
овес на 40 и също толкова ече
мик. "Състоянието на посевите е 
добро и се очаква добра реколта. 
Добри добиви очакваме и от 
слънчогледа, който заема 56 хек
тара. Засетите площи са трети-

да се пенсионират.
Недостигът на средства тази

ване на малини, така че продук
цията от традиционото производ- Започна и подготовката за ко- поотив плевели така че и
ГитТи”оев°оТщеЛасГи^: ^Гер?“^“» ^ все нещо ще "кшше", поне 
пува от откупчици от други об- 100 хектара ливади. Средствата 
щини, най-вероятно от Пирот се осигуряват от продажбата на 

Княжевац- места, където кашкавала и сиренето, които се

да започнем помалко да даваме и 
работниците”, - изтъква Влади
миров. А.Т.Селскостопанският произво- съдържа по-малко холестерол 

дител Тоша Мангров (51 г.) от сравнение с месото от други по- 
село Лукавица неотдавна получи роди свине, 
кредит от Министерството за 
селско стопанство на Сърбия на мангулиците, лукавчанинът отг- 
стойност 163 хиляди динара за из- лежда в своята ферма и 28 овце 
граждането на цех за преработка от породата ”Косовска бардока”, 
на месо от автохтонната порода които преди известно време по- 
свине Мангулица. Мангров вече лучи от Министерството за селс- 
започна да строи обекта в рам- ко стопанство на Сърбия. В дого- 
ките на своята ферма, в която в вора между Мангров и министер- 
момента има 6 свине от тази по- ството между другото е посоче- 
рода. Допреди няколко месеца но, че след четири години той е 
той е имал и повече, но несъве- длъжен да върне същия брой ов- 
стни димитровградски ловци са це, но през този период има право 
застреляли 6 от тях в района на да ползва млякото, вълната и аг- 
Лукавица.

Тоша Мангров получи мангу- овен от тази порода на Мангров 
лиците миналата година от бив- получи първа награда на тазго- 
шия Съюзен институт за генети- дишния Селскостопански панаир 
чни ресурси. Той споделя, че ме- в Нови Сад. 
сото на тези животни е вкусно и

в
или

"Зеленият оазис" за защита на околната среда в с. ЗвонциНека да споменем, че освен

Не могат всичко сами чанци искат да запазят
в Дерекулаа среда

Неотдавна в с. Звонци беше сформирана неправи
телствената организация "Зелен оазис”, чиято основ
на цел е да защитава правата на човека в областта на 
екологията като основа за развитие на цивилното 
общество. На въпроса как работи тя, председателят на 
нейния Управителен съвет Драган Иванов, отговаря, 
че екологичните проблеми на с. Звонци и на нами
ращата се наблизо Звонска баня са в центъра на вни
манието им. - Макар че е център на Дерекулския край, 
селото няма сметище, няма контейнери, канализа
ция... Водоснабдяването също не е много добро. Ко- низации от Бабушница, Пирот и Димитровград да при- 
гато става дума за Звонска баня, проблемите са още състват на срещата с представители на местната об- 
по-сложни, понеже през летния сезон идват много щност в Звонци, на която да обсъдим проблемите във

връзка със събиране на боклука в селото и в Звонска 
НПО ”3елен оазис” вече е започнала да работи баня. За съжаление, на срещата дойде само директо- 

активно, като е организирала две трибуни - на 3 и 6 рът на димитровградското комунално предприятие 
юни, за хората от селото. С децата от основното ьКомуналац” Ивица Величков, казва Иванов. А.Т. 
училище пък е проведена акция за почистване на учи

лищния двор и 
на "най-крити
чните” места в 
селото. - Пока
нихме предста
вителите на ко
муналните орга-

нетата. Междувременно един

гости.

Б.Д.

В Босилеградско тези дни Козевъдството в Димитровградско - традиция и перспектива
Дъждовете забавят 

коситбата Все повече хора отглеждат с а ш
'ТАщ* Миналата година сенодобивът беше по-добър в 

планинските села, а сега в по-ниските
Дъждовете, които почти всеки ден валят в Босилеградско, до голяма 

степен забавят коситбата. В по-ниските села в общината сенокосът е вече 
в напреднала фаза, а в по-високите стопаните свалят първите откоси.

За разлика от миналата година, когато добивът беше по-добър в пла
нинските села, сега животновъдите очакват по-добър добив в по-ниските 
села в общината.

- Започнахме коситбата още преди две седмици, ю честите валежи ни 
създават големи трудности при сушенето на сеното, казва Славчо 
Стоичков от Добри дол, който с удовлетворение подчертава, 
година има достатъчно трева и сенодобивът ще бъде добър.

Владе Богоев от Църнощица заяви, че сенодобивът в по-високите 
краища ще бъде с около 30 на сто по-слаб в сравнение с миналогодишния. 
На същото мнение е и Асен Георгиев от Зли дол.

Според специалистите, дъждовната пролет и студеното време са 
повлияли неблагоприятно върху тревата, особено в планинските села.

П.Л.Р.

* Хората в Димитровградско отглеждат околко 
2000 кози, а съществуват възможности за много 
повече ЕЕдна коза - бедна кравичка, каз- и млечните продукти й] 

ват обикновено нашите хора, кога- от него. При това тя- И 
то става дума за това домашно жи- хната цена на пазара Н 
вотно - винаги "актуално", когато от ден на ден е все по— Ц 
хората изпаднат в беда. Така е и висока, а козето мля- 
днес в Димитровградска община. В ко има и лечебни сво- 
положението на крайна иконо- йсгва. 
мическа разруха, без надежда нещо Перспективата за
да се подобри, хората тук отново отглеждането на кози е осъщест- приспособяват към различни усло- 
търсят спасение в отглеждането на вима само с помощта на по-широ- вия на отглеждане. Те са единст- 
кози, поне да не гладуват. Впрочем ката общественост, чрез осигурява- вените животни, които през цялата 
както и в следвоенните години пре- не на кредити, помощ от специали- година могат да намират храна по 
ди повече от половин век, когато сти и, разбира се, при организирано хРааталаците и ливадите с изклю- 
тук почти всяко второ семейство и гарантирано изкупуване на мля- чение на два-три месеца през 
отглеждаше поне една или две кози кото. От друга страна, много хора годината. Козата консумира дневно 
и с това си осигуряваше основното останали без работа, са готови да над 60 вида Расте™я и оттук е и 
- мляко, сиренце, извара, месо. отглеждат кози, понеже първона- качеството на млякото. Предимст- 
Върху това се базираше и основ- чалният им опит потвърждава, че вотона козите пред овцете е в това, 
ният им поминък. от това може да се живее Разбира че техният период на доене трае до

Днес, когато в Димитровград не се, в осъществяването на това на- тРиста Д™”- Сретен Игов
работи почти нито една фирма, в мерение на много хора, останали 
града има над 600 кози. Техният без работа и поминък, трябва и ^ '
Орой ежедневно се увеличава и ако стратегия на общинско равнище, БоСИЛвГПЯП
продължи със същия темп, скоро изготвена от специалисти и съвсем =—!—:-------” —-------------------- -
ще надмине бройката от хиляда ко- естествено - осигуряване на сред- ВЪЛЦИ УДаВИЛИ ОВЦв 
зи. Хората в селата отглеждат още ства.
около 1400 кози. Светислав Панов, агроном жи- Крум^овковТбранковск^та8

При такива обстоятелства се вотновъд от Димитровград, който махГла Рупа вълци упавилиТ1 
поставя въпросът. Може ли отгле- между другото е практикувал тази ■ рт общо 19 овце в двооа коай 
ждането на кози да бъде рентаби- селскостопанска дейност във кошарата близо до къщата му 
лно в тези краища? Козевъдите са Франция, казва: ! По също?о ввема въли^а
категорични, че това е възможно. "Инвестициите за козите са мно- удавили и 10 овце и 2 кози на 
Първо, тук има дългогодишна тра- го по-малки в сравнение с тези за ^ВккаСтанчева от бванковската 
диция и опит в тази област, и второ, кравите и овцете. От друга страна ! махала Шанговци Р П Л Р 
че все по-търсени са козето мляко козите не са предирчиви и лес^о се I 4

й
че тази

През това лято в Сенокос

Ще строят два моста
* За целта са необходими около сто хиляди динара и понеже 
сенокосчани не могат сами да ги подсигурят, разчитат и на 
помощ от донори

Освен че през това лято са запланували да възстановят църквата си, 
сенокосчаните се готвят да изградят и два моста с дължина около 8 метра 
над височките рекички, които минават през селото.

Според преценката на Симеон Александров от Сенокос, за изгражда
нето на един мост са необходими около 50 хиляди динара. Средства за тази 
цел ще отделят жителите на селото, както и сенокосчаните, които живеят 
в Димитровград, но идват в родното си село. Александров казва, че очак
ват финансова помощ и от Общинската скупщина в Димитровград, както 
и от предприятието "Сърбия шуме”, което от години експлоатира горите 
в мерата на Сенокос.



КУЛТУПЯ - Пппгвота
*

От срещите на поетите с младите литературни творци в основното 
училище и гимназията в Димитровград______ _____ ____ _______

В петте университета в Сърбия

Борба за студентска книжка Хубаво е, когато децата мечтаят...

В университетите в Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и При- 
щина има 35 540 свободни места. Според плановете на университе
тите и на факултетите следването на 35 540 студенти ще се финан
сира от бюджета на държавата, докато 16 830 ще са на самоиздръжка 
Кандидат- студентите могат да спечелят най-много 100 точки, 40 от 
които са от успеха в средното училище и 60 от приемните изпити. За 
да поеме държавата техните разноски, те ще трябва да имат най- 
малко 51 точки, докато долната граница за записване на самоизд
ръжка е те да спечелят поне 30 точки.

РНа 16 юни в основното училище в Димитровград се 
проведе литературна среща. Пред младите литератур
ни таланти и техните преподаватели в училищната 
библиотека се представиха Микола Шанта, поет и ди- 
ректор на издателство ”Руске слово” от Нови Сад, 6Ш 
Мелания Римар, поетеса и гл.редактор на списанието 
за деца "Захрадка”, Ирина Харди-Ковачевич, поетеса, 1И 
Владимир Кочиш, писател, и Денко Рангелов, редак- ИН 
тор на "Другарче”. Срещата премина в задушевна и »\щ 
творческа атмосфера. Редакторите на "Захрадка” и на К!В 
"Другарче” поканиха младите литературни творци, с ПШ 
които димитровградското основно училище наистина 10 
се гордее, да изпращат своите творби и до двете редак- г® 
ции. С творческа радост и възхищение гостите от Нови 
Сад посрещнаха литературните творби на децата, 
които те успешно се представиха.

И. д. директорка на училището Катарина Симео- Димитровград 
нова подари на гостите монография за училището, а те
подариха на училището книги на русински език от ката гимназия е известна.
своята книгоиздателска продукция. Гостите водиха приятен разговор и с младите лите-

Гостите от Нови Сад посетиха и гимназията ”Св. св. ратурни творци, които търсят своя поетически израз, 
Кирил и Методий” и имаха среща с младите лите- публикувайки свои творби в сп. ”Мост , сп. Пламък 
ратурни творци. Преподавателят по български език от София и в други медии. Някои от тях са носители на 
Милисав Николов запозна гостите с дейността на учи- награди от престижни литературни конкурси. В 
лището от основаването му до днес и им показа съв- срещата участваха Ива Симеонова, Марина Гогова, 
ременните кабинети и нагледните средства, с които то Тияна Вацева, Снежана Тончева и Ивалина Бранкова.

Редакторите от ”Руске слово” поканиха младите

Якгъ-.
ц

К-4.-1
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Обявен е конкурсът за записване на 
студенти от Димитровградско и 
Босилеградско във вишите и полувишите 
учебни заведения в България

От литературната среща в училищната библиотека в

30 свободни места
Тези дни е обявен конкурсът за кандидатстване във 

увисши учебни заведения в Р България за студенти от Димитровградско и 
Босилеградско. Както и миналата година и през тази има места за 33 
студенти. Най-много са местата за медицина - три. По две места има за 
английска филология, туризъм и компютърни системи и технологии, а 
по едно за архитектура, ветринарна медицина, стоматология, фармация, 
специална педагогика, българска филология, история, психология, 
международни отношения, маркетинг, география, информатика, елект
ротехника, автоматика и информационни технологии, геодезия, техно
логия на напитките, горско стопанство, математика и информатика, фи
зическо възпитание и биология и химия. Всички тези специалности са във 
висшите учебни заведения в София , Пловдив, Стара Загора, Благоевград 
и Варна.

В полувисшите училища по едно място има за специалностите зъбо
техник, акушерка и рехабилитатор.

Подготовките по български език и история за приемните изпити, кои
то ще се проведат на 17 и 18 юли, ще започнат към края на юни.

висшите и пол-

разполага. Гостите останаха въодушевени от уютнос
тта и оборудването на кабинетите и особено от своеоб- творци да сътрудничат с тяхното младежко списание 
разната художествена галерия, с която димитровградс- ”Мак”. Д- Р-

След края на учебната 
година в основното 
училище в Босилеград

По време на лятната ваканция деца от 
Босилеградско ще летуват на Черно море

За бедните безплатно
И тази година за деца от Боси

леград ще бъде организирана почи
вка в българските курорти по Чер
номорието. Основното училище ще 
организира посредством туристи
ческата агенция “София тур” от 
София десетдневно летуване в Ки
тен в периода от 25 юли до 5 август 
за 50 ученици от централното и под
ведомствените училища. Децата ще 
са настанени в хотел, в стаи с по 2,3 
или 4 легла, а цената на десетднев
ния пансион за всеки един ученик 
възлиза на 160 лева.

Зоран Динов, преподавател в 
училището и организатор на лету
ването, заяви, че освен него, за уче
ниците ще се грижат и помощник- 
директорът Пене Христов и препо
давателите Верка Алексова и Ван- 
че Николаев. Заедно с по-малките 
ученици ще могат да заминат и ро
дителите им. От основното учили
ще вече са отправили искане до 
Народното събрание на Република 
България и до Столична община в 
София за финансова помощ за 
транспорта от Босилеград до Ки
тен, понеже в цената за летуването 
не са включени пътните разноски.

И тази година Културно-инфор
мационният център “Цариброд” - 
филиал Босилеград ще организира 
летуване за деца от Босилеград в 
Националния детски комплекс в 
Равда. По думите на Иван Николов, 
председател па Програмния съвет 
на КИЦ, ще бъдат организирани 3 
групи от но 50 деца. В първата 
група от 7 до 17 юли безплатно ще

Тукашният филиал на КИЦ ще 
организира от 30 юли до 8 август 
и почивка в Кушадасъ, Турция. 
Цената на десетдневния пансион 
с транспорта е 295 лева. На 
безплатно летуване в Кушадасъ 
ще заминат четиримата, 
класирали се на първите места 
състезатели от Великденския 
турнир по чупене на яйца. 
Тяхното летуване е осигурено от 
програмата „Децата също имат 
права".

А.Т.

След приемните изпити в нашите училища
Босилеград От общо 798 ученици в централ

ното и в подведомствените основни 
училища в Босилеградска община 
само трима ученика повтарят кла
са, а нито един ученик не е останал 
на поправителен изпит. Около 50 на 
сто от учениците - 346, са завър
шили с отличен успех, с много до
бър успех - 205, с добър - 127, а 30 
ученици са завършили със задово
лителен. Най-добър успех са отбе
лязали осмокласниците. От общо 
100 ученици 57 са отличници. Спо
ред новия Закон за образованието 
90-те първолачета не са оценявани.

Последният ден на учебната 
2003 /2004 година -18 юни - бе 
тържествено ознаменуван, 
понеже съвпадна с Деня на 
училището. Въпреки че нямаше 
културна програма, за 
училищния колектив бо органи
зиран тържествен обяд.

Пени ршщм шщжш вии
Всичките 74 осмокласници от Основното училище "Георги Димитров” 

в Босилеград, които кандидатстваха за записване 
средните училища, издържаха приемните изпити.

Максималния брой точки - общо 20 - по математика спечелиха Неда 
Ангелова и Нена Велинова, а по сръбски език най-добри бяха Габриела 
Стойилкович с 19,5 и Дияна Рангелова с 19 точки.

В училището узнахме, че по математика всички ученици са спечелили 
по над 5, а по сръбски език по над 10,5 точки.

И тази година осмокласниците в Босилеград, почти всички от които са 
от български произход, не са полагали тест по майчин, а по сърбски език.

В понеделник, на 28 юни, бъдещите средношколци ще подават 
списъците със желанията в кое от средните училища искат да продължа 
образованието си. П.Л.Р.

първи клас на

летуват 50 деца, а разноските из
цяло поема Народното събрание на 
България. Предимство ще имат де
ца от бедни семейства, деца със зд
равни увреждания, които се 
нуждаят от почивка на море, онези, 
които досега не са летували безпла
тно посредством КЙЦ, както и 
участниците във Великденския тур
нир по чупене на яйца, които са би
ли домакини на децата извън Боси
леград и др. Втората и третата гру
па ще летуват от 19 до 29 юли, 
респективно от 29 юли до 8 август, 
срещу заплащане, а цената на 
десетдневния пансион за всяко едно 
дете е 165 лева. Николов поясни, че 
децата ще бъдат придружавани от 
възпитатели, конто ще се грижат за 
тях. Доколкото има заинтересо
вани, освен децата ще могат да ле
туват и възрастни на същата цена.

П.Л.Р.

Димитровград

Само трима отпаднаха
Приемните изпити за записване в средните училища, които се про

ведоха в началото на седмицата, в основното училище в Димитровград се 
оценяват като успешни. Основание за това твърдение е фактът, че от 
завършилите осми клас 118 ученици на приемни изпити са се явили 111, от 
които 107 са събрали достатъчен брой точки. Само трима ученика не са 
издържали изпита по математика и един по сръбски език. Радващо е и 
това, че 84 ученици имат повече от пет точки и ще имат предимство при 
избора на бъдещето училище. А. Г.

В училището изтъкват, че и по
ведението е било на задоволително 
ниво, а само на двама ученика от 
централното училище в Босилеград 
е намалено поведението.

П.Л.Р.

От срещата на децата и детските поети в село Смиловци посветени на първата любов, на любимите животни, на дет
ския свят изобщо, но и на угасналото селско огнище, и накрая 
на плачещото бебе (емблема на акцията)... А най-вълнуващо 
и творчески облагородяващо бе представянето на младата 
димитровградска поетеса Елнзабета Георгиева. Тя разказа 
на децата за първите си стъпки в областта на творчеството, 
кои то направила като ученичка в смндовското училище и то 
тъкмо на страниците на списание "Другарче". Същевремен
но тя плени децата с няколко свои стихотворения. Със смях и 
удолетворение децата изслушаха и интересното приключе
ние с делфина Йоцо, което им разказа водолазът Георги 
Павлов. И когато разбраха, че той е инструктор, децата го 
поканиха да дойде през лято то, за да ги научи в недалечното 
Смиловско езеро как се става водолаз.

На учениците и училището гостите връчиха скромни по
даръци - учебни принадлежности и книги, които осигуриха 
издателство "Братство”, Нишкият културен център, хумани
тарната организация "Обичай ближния си" и акцията В 
училищата на р ъба на оцеляване то". Учениците им подариха 
усмивки, както и рисунки, които ще бъдат публикувани в 
'Другарче".

Идвайте по-често ш ■ ■

' На 17 юни екипът на акцията "В училищата на ръба на
омствено училище в 

авате-
оцеляването" посети основното подвел 
село Смиловци. Учителката Биляна Костова, препода 
лите и десетте ученика от първи до осми клас: Даниел Радее, 
Мария Сотирова, Деян Кръстев, Джокица Радев, Горан 
Кръстев, Стефан Сотиров, Милош Алексов, Джордже Ари- 
вович, Мишко Миланович и Даниел Еленков, с радост и ус
мивки посрещнаха детските поети Миня Илиева, Елизабета 
Георгиева, Русомир Арсич, Миша Миятович... От името на 
редакцията на "Другарче", която още от първия ден участва в 
акцията, на срещата присъстваха Денко Рангелов,_реда 
и Димитър Димитров, илюстратор. В Смиловци дойде и 
постоянният участник в акцията Георги Павлов, известен . 
водолаз-инструктор от гр, Ниш.

ктор,
вече

Тъжната класна стая, в която преди четиридесетина го
дини кипеше от детска врява, за миг като че ли се развесели:
хубавите и любознателни деца с аплодисменти и смях следяха Д0 преподавателите и поетите пред училището, което 
поетическата програма. И бързо и спонтанно всичко се ирс- наистина е на ръба на оцеляването 
върна в приятен спектакъл: чуха се прочувствеии стихове,

Д-Р.
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Съвместни научни проекти на социолозите
ОТ балканските страни _____________ научна среща на тема
--------------------  "Регионалното развитие иПодготвя се Балкански "гг.тггх*:^;»

гт алтернативи", на коятоетнобарометър
Л ж ; България на срещата участва

* Възможност да се прогнозират процеси и предотвратяват лроф. д-р Петър-Емил Митев, 
конфликти : директор на Института за

-Това е една идея, която аз спо- съседите. Това би дало възможност 
делих в София с нашите колеги от да се предотвратяват конфликти и ^ван Хадкииски в София 
Ниш и от Белград по време на бъл- да се прогнозират процеси, защото ^°”*ерв^ията се проведа в 
гаро-сръбския семинар по въпроси- на Балканите етническите пробле- на по широкия проект
те па балканските роми и европейс- ми продължават да бъдат изключи ^ ^р ия на Балканите -
ката интеграция, каза проф. д-р телно съществени. Те са много жност за регионална и
Петър-Емил Митев, директор на по-различни от проблемите в Цент- ^йто
Института за социални ценности и рална и Западна Европа, защото финансира от ’
структури "Иван Хаджийски” в там етническите проблеми възник- ^ *""аНС"Р® ° „а науката и 
София по време на научната среща ват с емигрантите с новодошлите, ^^^аВ°^аз1УсК^аив 
на социолозите от балканските докато тук те са базови проблеми, °"аав™® ” в°т° „а Сдобия 
страни, състояла се тези дни в Ниш. те са проблеми между самите ба- й

-Проектът ще обхване страните зови общности, които от векове "р0®Х ша Митоов?ч във 
от Югоизточна Европа без Турция живеят на едно и също място Това §,-р Любиша Митрович във 
и Словения. Става дума за едно изс- са изключително важни проблеми, ^Философския факултет в Ниш. 
лепване, което ще се провежда сис- които представляват огромен нау-

ще даде представа за отно- чен интерес за нас, социолозите, рани като Съединените щати, 
заяви проф, Митев. Русия и Европейския съюз.

Изследването ще обхване и от
ношението към някои ключови ст-

В димитровградския 
Център за култура беше 
представена стихосбирката 
” Дъгата на мечтите”

Летят с
крилете на 

мечтите си

темпо и
тенията между основните етниче
ски общности във всяка страна на 
Балканите и за отношенията към

В.С.Б.

Нова книга на нишкия поет Русомир АрсичМиналата седмица в голямата нат далеч със своите стихове на 
зала на димитровградския Цен- крилете на своите мечти. Можем 
тър за култура бе представена да кажем, че са избрали истинс- 
стихосбирката ”Дъга на мечти- кия път, чрез който се стига до 
те”, в която са включени детски поезията”, 
творби и която неотдавна издаде 
Народната библиотека в Димит- кува книгата ”Дъгата на мечти- 
ровград в сътрудничество с мест- те” в рамките на поредицата си 
ното основно училище ”Моша ”Малкият принц”, чийто редак- 
Пияде”. Пред голям брой деца, тор е поетесата Елизабета Геор- 
техни преподаватели, родители и гнева. Това е петата книга в тази 
близки, както и пред присъс- поредица. В ”Дъгата на мечтите” 
тващите гости - детските поети са включени 70 поетични и про- 
Денко Рангелов, Русомир Арсич заични творби и няколко десетки 
и др., децата от основното учи- русунки, чиито автори също са 
лище четоха своите стихотворе- ученици от димитровградското 
ния, включени в стихосбирката. основно училище. За художест- 

Рецезентът на стихосбирката вената подготовка на книгата се 
Денко Рангелов оцени литера- е погрижил преподавателят по 
турно творчество на децата със изобразителни изкуство в ОУ 
следните думи: ”С тази книга ”Моша Пияде” м-р Мича Митич. 
младите таланти показват какво Книгата е отпечатана в пиротс- 
знаят за поезията, но най-хуба- ката издателска къща ”Пи прес” 
вото е това, че мечтаят. Те тър- в 300 екземпляра, а финансови 
сят своите пътища, стремят се да средства за издаването й отпусна 
бъдат оригинални, да изкажат местното самоуправлние в Ди- 
душата си. Те се опитват да стиг- митровград.

” Загрижената 

тетрадка” пее за децатаНародната библиотека публи-

Студентският културен център в "Училища в ръба на оцеляването” 
Ниш неотдавна публикува поред- той посети две училища в Димит- 
ната стихосбирка на нишкия поет ровградско - Смиловци и Желюша. 
Русомир Арсич. В книгата ”3агри- "Като човек, който пише за де- 
жената тетрадка” са включени 30 цата повече от 30 години, и като 
стихотворения за селата, селските човек, който обикаля училищата в 
училища и учениците, които учат в затънтените села в Сърбия, винаги 
тях. Именно Русомир Арсич е ини- подчертавам, че градовете и небос- 
циатор на акцията "Училища на тръгачите са клетки за хората и 
ръба на оцеляването”, която запо- затова трябва да сторим всичко по 
чна да се провежда в Сърбия преди силите си, за да върнем хората към 
7 години от бабушнишкото село природата”, казва Арсич.
Бердуй. Оттогава до днес Арсич и Русомир Арсич е роден в село 
приятелите му, които също като Извор край Свърлиг. И самият той 
него милеят за селата и се радват на се е учил в селско училище. Досега 
децата в тях, са обиколили над 30 издал 20-ина, предимно поетически 
селски училища в 26 общини на книги за деца. Публикува творбите 
Сърбия. Арсич е голям приятел на си в няколко вестника и списания, 
децата и в Димитровградска общи- Носител е на ”Драинчевичева” и на 
на. Неотдавна в рамките на акцията ”Каюкова” награда.

Издаването на най-новата му 
книга "Загрижената тетрадка” е 
финансирано от бюджета на град 
Ниш и е отпечатана от фирмата 
”Свен” в 1000 екземпляра.

Б.Д.

Наши нрави АнтологияБ.Д.

9?кълве силикона ***
Министерството на културата ще отпусне 
средства за бъдещата телевизия в Босилеград (На Петър Рашков)Някои хора казват, че Димит

ровград понякога прилича на 
’Скадъра край Бояна” - това, кое

то някои хора изградят през деня, 
други го рушат през нощта.

Тези дни в кореспондентството 
на нашия вестник дойде работе
щият в димитровградската гале
рия Любомир Попйорданов и ни 
информира за една вандалщина, 
която се е случила в града. "Някои 
хора вероятно нямат друга рабо
та, и ето - "кълват” силиконовия 
кит на ветрината на галерията”, 
сподели съгражданинът ни и до
бави ядосано: ”Не мога да разбера 
хората, които правят това! Това е 
вандалщина, срам!”.

Ще последва търг за 

набавка на съоръжения
Тъпакът на втория етаж 
ходи с вратовръзка и си лъска 
обувките.

Арушят тъпак срещу нас, 
дето от нещо бе болен 
е забил някаква грозотия 
и се радва като англичанин 
на корнер.

Защо да работя като мога да 
мразя?

Циганите, евреите, очилатите.

Целият блясък е в главата ми.

Но утре пак има лшч 
и все ще намеря защо 
да разбия на някого мутрата.

Министерството на културата обяви търг и да определи най-под- 
на Република Сърбия е готово да ходящата оферта за купуването на 
отпусне 1 365 000 динара за необходимите сторъжения, а след 
оборудване на студиото на мес- това министеРс'180то да отпусне 
тната телевизия, която Цен- ПР<Й™ ” телевизия , 
търът за култура планира да Босилеград съществува от три го 
открие в Босилеград. Това е до- дини и доколкото се реализира до 
говорено на срещата между говореното, сигналите на телевизи

ята ще бъдат предавани посредст
вом бъдещия ретранслатор на Цър 
ноок.

министъра на културата Драган 
Коядинович и председателя на 
ОС в Босилеград Владимир Заха
риев, която неотдавна се състоя в 
Белград.

Захариев подчерта, че в разго
ворите е било договорено Цен
търът за култура предварително да

Б.Д.
Любомир Попйорданов:
■ Хей, докъде стигнахме!?

П.Л.Р.

Реагиране също така не е истина.Авторът казва, че “креатив- 
ната енергия на кралското изкуство е нещо, което 
някога е и опасно", което не само че не е истина, но и 
незнание, което минава в глупост.

Заради истината ще кажа, че в книгата “Когато 
ангелът обича“ съществува фабула. Това знае всеки, 
който я е прочел. Второ, моята бивша приятелка е 
само част от инспирациите, а не някой към когото се 
обръщам.

°е ДЗДе ка*ъв™ и да е коментар за книгата Некоректно и несериозно е да се извличат думи 
пппч ангелът обича .тя най-напред трябва да се от контекста и да се пише по такъв начин за е™ 
ня'кое™журналистътБобан Димитров, автор облагодаряващо изкуство. Въпреки че дадох 
на статията “Първата рожба на Микица Алексов “, интервю на Димитров, цялата статия е написаад 
не е направил. Затова той написа в статията си, че в повърхностно и дилетантски. 
книгата няма определена фабула, което не е точно; 
че се обърщам към своято бивша приятелка,

Повърхностна
статия
/„Първата рожба на Микица Алексов,,, 
„Братство,,, 18 юни 2004 г7

’ПЯШ|Д??В*ГТм1ГТ‘- '
По думите на Захариев в 
разговорите с министър 
Коядинович е договорено 
Министерството на културата да 
отпусне средства и за 
подсигуряване на видеостена, 
която ще се ползва за 
прожекция на филми както в 
града, така и в селата в 
общината. За тази цел 
министерството е готово да 
отпусне около 200 000 динара.

Георги Гергов е роден през 1959 
г. Автор е на 4 стихсобирки, 
сред които - "Поезия" -1994 г., и 
"Ю" -1999, както и на една книга 
с проза, издадена от ИК 
"Пламък". Предложеното на 
вниманието ви стихотворение в 
от подготвената за печат книга 
"Футбол". зшШашш

Микица Алексовкоето __



Косените

Църквата "Св. 
Пантелеймон"Корените на "Братство” (3) Сенокос

Т "

Първите сътрудници на вестника
Още от първия брой на "Братство” се притекоха Любен Каравелов, Хаджи Найден Йованович в 

със статии, стихотворения и разкази голям брой Сърбия, както и монография за учебното дело в 
сътрудници. Нямаме възможност сега дори и да Пирот и околността 
споменем всички, защото те са повече от 200. Но 
тъй като тази година е юбилейна, сигурно ще

му. В три книги са печатани 
материали за ”Пирот и срез Нишавски 

(1801-1918)”. В "Братство” публикува български 
възможност да се пише и за тях. В първите броеве народни песни, записани от Вук Караджич в два 
на вестника са поместени статии и творби на Вла- броя с коментари. Автор е на още много други 
стимир Вацев, Милорад Геров, Тодор Ташков, Лю- 
биша Джорджевич, Кирил Тодоров, Никола Чи- 
рич, Васил Гъргов, Спас Сотиров, Любен Т. Ма- 
нов. Александър Младенов, Рангел Тошев, Цветан 
Еленков, Илия Николич, Джордже Игнятович и

негови
има

статии и научни съобщения за българско-сръбс
ките културни връзки. ж ] е
Д-р Джордже

др. В този брои ще кажем по няколко думи за Ни- Т/Ттткхптпппп 
колич и Игнятович. НЯТОВИЧ,

Илия 
Николич,

журналист, редактор, ро
ден е през 1919 г. в София, 
където завършва основно 
училище и почва да учи 
гимназия. Горните гим
назиални класове завър
шва в Пирот, а Фило
софския факултет в Бел
град - през 1940 -1945. Във 
Философския факултет

СветиСтроителните работи по възставяваието на църквата 
Пантелеймон” в най-северното димитровградско село Сенокос би 
трябвало да започнат на 1 юли т.г., изтъкна за нашия вестник пред
седателят на Организационния комитет за възстановяването на хра
ма Симеон Александров. Той добави, че досега пари за ремонта са 
дали 70 души - почти половината от сенокосчаните, към които Орга-

месеца бе отправил молба.

литературовед, беше 
преподавател по сърбо
хърватски език и лите
ратура в Царибродската низационният комитет преди няколко

Събрани са 64 хиляди динара. Комитетът очаква средства и от 
гашните жители на това село, които живеят във вътрешността на 
страната и в чужбина, когато дойдат на почивка през лятото в Се
нокос. По думите на Александров сенокосчани очакват финансова 
помощ от общината и от Министерството на вероизповеденията 
Сърбия. Хората, които искат да подпомогнат възстановяването на 
този християнски храм, могат да внесат средства на банкова сметка 
235-0020-36 с шифър 5020200-029-802241. В квадратчето, където се 
вписва целта на внасянето на парите, трябва да бъде записано: ”3а 
санацията на църквата ”Св. Пантелеймон”.

Събеседникът на "Братство” Симеон Александров казва, че до 
началото на август т.г. би трябвало да бъде възстановена фасадата 
на църквата "Свети Пантелеймон”. Ще бъдат проведени ремонтни 
работи и във вътешността на обекта, като при това ще се държи 
сметка да не се ощетят ценните фрески. Поради недостатъчните 
финансови средства сенокосчани най-вероятно ще ангажират само 
един майстор, комуто ще помогнат работоспособните жители на 
селото, както и сенокосчаните, които живеят в Димитровград. На 9 
август т.г. - в деня на светеца, чието име църквата носи, ще бъде 
организирано тържество и построеният през 1836 година храм ще 
бъде осветен.

няко-
учителска школа през 
1950 г. Роден е в Пирот 
през 1922 г. в семейство 
на преселници от Висок. 
Основно училище за
вършва в Пирот, а след 
това учи в Призренската 

богословия четири години (1937-1940). По време 
на Втората световна война завършва гимназия на 
български език в Пирот, след това завършва Фи
лософския факултет в Белград. Активист на

защитава докторска дисе
ртация на тема "Сърбия и 
българското Възраждане 
и Културно-просветните 
връзки на сръби и бъл
гари през XVIII - XIX век. 
(1762-1878)”. Заместник 
гл. редактор на "Глас на 
българите в Югославия” 
(1948-1953). Редактор на

СКОЮ, участник в бригадирското движение (Нови бългрските предавания на Радио Югославия 
Белград, Железник, ж.п. линия Бърчко - Банови- (1945-1950). Преподавател в Босилеградската гим- 
чи). Като преподавател в Цариброд активно участ- назия, съветник за научна работа към Универ- 
ва в политическия живот на града. Члан на Око- ситета в Ниш (1972-1983). Поддържа връзки с 
лийския комитет на ЮКП. Поддържа контакти с българите в Сърбия. В "Глас на българите” пише 
учители по български език от София, преподавали за Цариброд, организира курс по български език за 
по това време в Цариброд. Защитава дисертаци- преподаватели. Сътрудничи в "Братство” и 
ите: "Литературни връзки между българи и сърби "Мост”. Автор на повече от 160 научни трудове, 
през XX в.” и "Хайдушки народни песни на бал- Владее френски, немски, ползва английски език. 
канските славяни”. Изследва и своя роден край. Превежда на български, сръбски, френски и 
Автор е на обемиста библиография на Пирот, английски. През 1999 г. е удостоен с Грамота на 
Цариброд и Бела паланка (1956). Обнародва много Издателство "Братство”, 
статии в "Слобода”, сътрудничи в "Глас на бъл- ■ Следва -
гарите в Югославия” (1953-1954). Пише за Ботев,

на
Илия Николич

Джордже Игнятович

Както заяви Александров, сенокосчани имат желание да ремон
тират и Културния дом, в който след това да открият малък етног
рафски музей. Има идея да се ремонтира и сградата на местното 
училище, което е закрито през 60-те години на миналия век. Реали
зацията на тези идеи зависи от това дали ще бъдат намерени необ-Богдан Николов

Б.Д.ходимите средства.

Нашите села: Белут (2)

Осам души жняли, се дам снопа нажняли!
‘В миналото животът на белутчани бил много тежък. Занимавали се със земеделие и животновъдство, 
но с тези дейности изкарвали много слаб поминък, така че се налагало да отиват на печалба в Дупница, 
Софийско и Загорско, където работили предимно като дюлгери.

рат на селска служба на Си. Филип, Гергьовден и 
Илинден и колят курбан. През 2003 г. кум (до
макин) на службата на Си. Филии е бил Йордан 
Глигоров, а тази година Часлав Стоянов. В мина
лото в Белут имало събори на Тодорица и Голяма 
Богородица. Вторият събор се е запазил до днешни

Според Йордан Захариев село Белут е получило 
името си по названието на най-високия хълм в не
говата мера - Белуток, чийто връх е покрит с бели 
кремъци.

В това село не се забелязват следи от старини. За 
оброчище смятат мястото, където били построени 
първите белутски къщи, а те, както беше посочено 
в миналия брой, били общо 4. И днес това място 
наричат Селище.

Белутската църква е от 1910 година. Съществува 
предание, което свързва нейното построяване с чу
мата. Тази опасна болест в миналото често вър
лувала в Белут и отнасяла голяма част от насе
лението, особено мъжете. Например през 1866 го
дина селото имало 298 жители (сведението е от 
Енциклопедичния речник на Кюстендил), но чум
ната епидемия преполовила населението и през 
1880 г. в Белут имало само 154 души! Масово уми
ране на хората било регистрирано и през 1910 го
дина. Според преданието тогава през селото ми
нала някаква ясновидка (гледачка) и казала на 
белутчани, че ако искат да живеят, трябва да пос
троят църква в селото си и да я нарекат ”Св. Фи
лип”. Селяните послушали жената и след изгра
ждането на църквата вече не е имало масово уми
ране на хора в селото. Стари хора обаче казват, че 
белутската църква не е осветена до ден днешен.

В оградения черковен двор белутчани се съби-

Подготовка за ремонт
Макар и неосветена, църквата "Св. Филип" в Болут о Божи храм и 
селяните я почитат като такава. Напоследък то вео повочо со 
грижат за нея и со готвят да я ремонтират. Вочо са осигурони цигли, 
летви и други материали за ромонт на покрива, който що бъдо 
извършен тези дни. За следващата година болутчани са 
запланували да подменят външната мазилка на черквата си.

дни и се провежда в черковния двор. Освен селс
ките, белутчани имат и семейни служби, посветени 
на различни светци - Св. Никола, Св. Троица, Св.
Георги, Пресвста Богородица, Св. Архангел Миха
ил и др. Трябва да се подчертае, че белутчани ни
кога не са забравяли своите служби.

В миналото животът на белутчани бил много 
теж'ьк. Занимавали се със земеделие и животно
въдство, но с тези дейности изкарвали много слаб 
поминък, така че се налагало да отиват на печалба 
в Дупница, Софийско и Загорско, където работили 
предимно като дюлгери. ”Мука и неволя е нашето, 
но къде да се денеме?” - оплакали се белутчани на 
Йордан Захариев от живота си в селото, което

Църквата "Св Филип" в Белут

винаги е било бедно откъм плодородна 
почва, строителен материал и дърва за 
отопление, вода за пиене, поливане на 
градините и поене на добитъка и други 
жизнени условия. Доказателство за те

жкия живот на хората в Белут има и в една дос
товерна приказка от турско време, която се пре
дава от поколение на поколение. В селото дошли 
турци да съберат данъка. Когато видели катастро
фалното положение - няма жито, няма вода, няма 
гора, няма, няма..., те опростили данъчните задъл
жения на селяните и няколко години въобще не 
идвали за данък! Помни се и следната историйка за 
семейство Велкови: 8 души жънали цял ден 
жънали 7 снопа! На следващия ден цялото семейс
тво напуснало селото и се преселило в Северна 
България.

и на-

- Следва -
Погас иш Янев



мдшаааа
Внимавайте, килограмите убиват!____

Правилното хранене предпазва от всички болести
8 я ---------------------- - много по-рядко страдат от сърдечно

съдови болести и някои видове тумори. 
Доказано е, че редовното консумиране на 
разнообразен асортимент плодове и зеле
нчуци осигурява на организма повечето от 
нутриентите - най-необходимите храни- 

вещества (витамини и др.). Освен

*Целите на програмата С1№)1 *В основата на Пирамидата на 
правилното хранене са зърнените храни, а след тях са 
плодовете и зеленчуците

Европейският клон на Световната зд- но от растителен произход, 
равна организация изготви програма Препоръчително е консуми- 
С1Ж)1 за здравно просвещение, за да се ране на повече черен хляб 
подобри здравословното състояние на (съдържа желязо), пшеница, 
населението и да се намали смъртността тестени изделия, ориз и кар- 
на хората от най-разпространените неза- тофи (съдържат витамин С). 
разни болести, преди всичко от сърдечно- Растителните храни са богати 
съдовите и раковите заболявания.

Целта на програмата е хората да раз- пълняват защитна роля сре- 
берат, че ЩУ хроничните болести и осо-
най-добрият начин на борба ^ако^тТ^аболявдния ляване

те и раковите , съдове, понеже свободните радикали на
срещу тези болести е премахването на каквито са туморите на дебе- Д хш1естерола Се натрупват на вът-
рисковите фактори: пушене, алкохоли- Лото черво, гърдата и прос- ьи ^ артериите и затрудня-
зъм, стрес, надебеляване, липса на физи- тата. ' к 1
ческа активност и неправилно хранене. Питивла иа ват кръвообращението.

Формирана е СГШ1 пирамида на хра- ПирЗМИДа НЗ Голям здравословен проблем е и анеми-
ненето, с помощта на която хората да ПрвВИЛНОТО Хранене ята (малокръвието) Тя е последица от
изберат правилно вида и количеството на ] Хляб и други тестени изделия, разни ка. разширяването на червата и хеморои- нарушенията в метаболизма на желязото 
продуктите, осигуряващи добро здраве и ВИДОве зърнени храни, ориз и картофи. От Дите, както и средство за намаляване на и други минерали и затова е необходимо 
дълъг живот. Според този универсален тази ГпуПа продукти човек трябва да по- риска от сърдечни заболявания и тумор на да се внася витамин С (съдържащ се в 
модел на правилното хранене най-голямо ЛуЧава над 50% от необходимата дневна дебелото черво. плодовете и зеленчуците) и да се консу-
количество храна трябва да се взема от енергия, както и белтъчини, диетични 2. Плодове и зеленчуци. Епидемиологи- мират продукти, богати на желязо (фасул, 
основата на пирамидата, в която са зър- влакна, минерали и витамини. Благода- чните изследвания през осемдесетте и де- леща, спанак, зеле и др.). 
нените храни и картофите. Всъщност реНие на съдържащите с в тях диетични
здравословното хранене подразбира ко- влакНа, тези хранителни продукти са от- Диха> че хората, които дневно консумират 
нсумиране на разнообразна храна предим- личтю превантивно средство срещу запе- най-малко 400 гр плодове и зеленчуци,

телни
това плодовете и зеленчуците са предпаз
но средство срещу надебеляването, поне
же съдържат малко мазнини и енергия.

Ако в храната липсват антиоксиданти, 
които се съдържат предимно в плодовете 
и зеленчуците (витамините С и Е, бета- 
каротени), увеличава се рискът от забо- 

на сърцето и кръвоносните

на диетични влакна, които из-

ведесетте години на миналия век потвър-
- Следва -

Проф. д-р Сретен Павловия

, И Отвесно-. 1. Духов музикален инструмент. 2. 
21 Отбрано общество. 3. Нощно питейно за-

чено на скара. 5. Удоволствие. 8. Вид спорт- Албания. 7. Вълшебница. 8. Кутия, в която 
на лодка. 11. Английско мъжко име. 12. се намира лента за касетофон, видео и др. 9. 
Препинателен знак. 13. Щат в САЩ 15. Холандски футболен отбор. 10. Стратеги- 
Планински склон. 17. Кон (поет.). 18. Ми- чески точки. 12. Строителен работник. 14 
ньор. 19. Вид музикални творби. 20. Дър- Управител при южните славяни. 16. Вещ от 
жава в Азия. 21. Част от игра на тенис. 22. Античната епоха. 19. Мъжка кокошка. 20. 
Дума, с която се потвърждава. 23. Мярка за Привичка. 21. Небесна синина, лазур. 22. 
земна площ. 24. Известен кораб, потънал Зъл дух (мит.). 24. Безалкохолна напитка. 25. 
през 1912 г. 27. Град в България. 29. Ездитно Автознак за Ниш. 26. Войник от елитните 
животно (мн.ч.). 30. Илия (гал.). 31. Името части в някогашна Русия. 27. Съдебни 
на писателя Зола. 32. Вид подправка в слад- процеси. 28. Град в Хърватия. 29. Пътна 
карството. 34 Лично местоимение. 35. полиция в България. 32. Връх на Стара 
Софийски футболен отбор. 37. Името на планина. 33. Известен американски бок- 
актьора Марвин. 39. Модел руски самолети, сьор от миналото. 36. Третата нота 38. Мо- 
40. Подправка в някои ястия. 41. Марка дел руски самолети, 
автомобили от САЩ.

0120
гавип: 1

Во

МАЩЕРКА (1)
Стопанско значение

Мащерката е отдавна познато ле
карствено и етеричномаслено рас
тение. Отглежда се заради надзем
ната част, която издава много силен приятен аромат. Не 
случайно мащерката е била избрана от древните славяни като 
благовонно средство при жертвоприношенията. Този чудесен 
аромат се дължи на етеричното масло (0,5 -1,5%), което се 
съдържа в листата и в цветовете на растението. Маслото има 
много съставки - тимол, карвакрол, п-цимол, пинен, терпинен, 
терпиненол, лоналоол, 1-борнеол и др. Освен етеричното 
масло надземната част на мащерката съдържа дъбилни ве
щества, смоли, триперпенова и тимунова (сапонинова) кисе
лина (0,05%), тимус сапонин (0,2%), урсолова, олеанолева, 
хлорогенова и други киселини, лютеолин и др.

Главна съставна част, която определя ценността на ете
ричното масло на мащерката е тимолът, който има бакте
рицидни свойства и намира широко приложение в медицината 
като антисептично и дезинфекционно средство. Прилага се 
във вид на отвара или воден екстракт - като отхранващо 
средство при бронхити и коклюш, както и за дезинфекция при 
други заболявания на горните дихателни пътища.

Поради високата бактерицидна активност тимолът намира 
широко приложение при лекуването на някои гъбни болести на 
кожата. Прилага се и като консервант за фармацефтичните 
препарати.

Смята се, че мащерката има големи потенциални въз
можности и нейните лекарствени свойства все още не са из
ползвани достатъчно. Етеричното масло би могло да се из
ползва за дезинфекция на жилищни помещения, както и в 
други случаи, които изискват създаването на антисептични 
условия.
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Произход и разпространение

Мащерката произхожда от Северозападното Средиземно- 
морие (Испания и Южна Франция). У нас тя е разпространена 
1пппИ навсякъДе по сухите открити склонове на височина до 
1000 м надморско равнище. Като културно растение се отг
лежда в Молдова, Украйна, Англия, Испания, Австрия, Полша, 

нгария и Франция, както и в Северна Африка и Северна 
Америка.

я39 А40- 41
>^7

Решение на кръстословица 203 - Водоравно: •
1. Поп. 3. Есен. 6. Датив. 11. Ремък. 13. Галони. 26. Ратай 27. Парк. 28. Ал. 29. Салют. 30. Жа- 
14 Каолин. 16. Мура. 17. Да. 18. "Нигер". 19. кег. 31,Босилек. 33. Бар. 34 Апетит. 35. Бари- 
Кулиси. 21. Стон. 22. Люляк. 23. СОу. 25. Ин. тон. 38. Тито. 39. Атол. 40. Жени. 7 - Следва -
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ФК „Младост" след края на 
първенството в ПФД______

Международно атлетическо първенство 
Пловдив_____________________ _______

в
‘ I

~~~1 * . г ■> Джордже Гогов третиВицешампиони с
шампионски
възможности

На 22 юни т.г. в Пловдив се проведе 4-то международно първенство по 
"Мемориал на Вулпев-Бахчеванов”, на което участваха атлети 

Щ от България и чужбина. Сред десетте състезатели от СЧГ бяха и 
| димитровградчаните Джордже Гогов и Ивана Владимирова.
| дисциплината скок на височина Гогов зае трето място с резултат 

сантиметра, докато Владимирова пропусна дисциплината хвърляне на 
копие поради лошото време.

атлетика
В

* Босилегра^ската „Младост" зае второ 
място в крайното класиране в първенството 
на Пчинска футболна дивизия за сезона 
2003/2004 година.

д. с.
лина и пропусна да постигне предварително запланува- 
ни победи, което се отрази върху крайното класиране. I 
Не като оправдание бих изтъкнал факта, че в по-го- I 

В 23 изиграни мача босилеградчани завоюваха 48 ляматв част от първенството отборът бе лишен от " 
точки - 15 победи, 3 равенства и 5 загуби. През изми- услугите на Любомир Динов, Дарко Димитров, Ди- ; 
налото първенство зелената фланелка обличаха 20 МИТЪР Николов, Игор Василов, Спаско Пенев и други ; 
футболисти. Най-резултатен голмайстор е Мирослав опитни футболисти, които поради контузии, наказа- I 
Георгиев с 19 попадения.

.
Ь -..1ТгГГ ш

НИУ "Братство" , Ниш, Кей "29 декември" 8, • 
обявява

Публична поканаНово ръководство“Младост" постигна добър резултат
състезанието за Купата на Пчински окръг. Боян Миланов, частен предприемач от Босилеград,
Босилеградският отбор стигна до е новият председател на. Председателството на
четвъртфиналите, където отстъпи на реномирания ФК „Младост". Новият секретар на клуба е Васил обЩбСТВвНИ НЗбаВКИ С НИСКЗ СТОЙНОСТ:
"Радник" от Сурдулица едва след изпълнение на Захариев от тукашното ОВР. : ^ . _____
дузпи. Въпреки че около 70 минути в тази среща Блажа Воинович, Никола Стоянчов, Павле Иванов, : 1 ■ Печатане на вестник Братство на български език в п р д д :
“зелените“ играха с десет футболисти, мачът Методи Чипев, Първан Стойов, Владица Манасиев ” ДекемвРи 2004 година.

| приключи наравно - 2:2. и Васил Тасев са членове на Председателството * 2, Печатане на детското списание Другарче на български език в
гаги 1Мий'1 II«1 г «-ял».*.***. на клуба. “ периода до 31 декември 2004 година.

Що се отнася само до пролетния полусезон, в 10 Собственикът на хотел "Дукат" Никола Стоянчов : 3. Печатане на списание "Мост" на български език в периода до 31 
изиграни срещи босилеградските футболисти регис- подари на "Младост" комплекти спортни облекла, ’ декември 2004 година.
трираха 6 победи, едно равенство и 3 загуби, вкараха 28 в които отборът се състезаваше през втората част • Свои оферти могат да представят всички юридически лица, които
гола и допуснаха 13 попадения в своята врата. Пред на първенството. Неотдавна клубът получи и * изпълняват условията в чл. 45 от Закона за обществените набавки.
своята публика отбелязаха 3 победи (“Конднва”, “По- няколко нови футболни топки, дарение от ; Конкурсната документация може да се вземе на посочения адрес, след :
лет” и “Павловац”) и загубиха от “Челик” (Бело поле) Стоянчов и от Павле Иванов, собственик на цеха : внасянето на 500 динара за едно издание, всеки работен ден от 8 до _ =
в последния кръг на първенството. При гостуванията за производство на чорапи "Анитекс". ' 14 часа в срок от 15 дни след публикуването на поканата в "Братство" :
си босилеградските футболисти постигнаха 3 победи ния н ЛОУП1 Ппичини не игоаха - сподели Геоогиев » и ',НаР°Анв новине"-
("Джерекарце”, “Напредък” и ‘Трешневка”), загуби- През този сезон няколко млади футболисти напъл- ‘ кРайният срок за приемане на офертите е 20 дни след публикуването ; 
ха 2 мача (“Младост” от Сувойннца и “Пчиня”) и нг- н0 0Ппавла\а повеоието на тоепьооа С константно ' на поканата- Офертите, които пристигнат след този срок, няма да селаха напавно в Алакинпе Тпенъппът на ФК “Мля н0 оправдаха доверието на треньора, с константно . разглеЖдат. Офертите трябва да бъдат отделни за всяко издание и
д^” Георга Геотга^Тказа чГе дстотен от постаг Добра НГРл почт" във всепкн мач с| изявнха Ден»с Йо' : запечатани в плик, на който пише: "Оферта - не отваряй!"дост 1еорги Георгиев каза, че е доволен от постиг ванович, Драган Мицов, Владица Владимиров, Даниел ~ пю/я1ч
натото и подчерта, че неговите възпитаници са мо- Зарев и БР Чипев Георгиев похвали и играта на : За подробни информации звънете на тел. 018/513-861.
жели да постигнат и по-добър резултат. новаците Синиша Дамнянович и Саша Йованович ■ Офертите ще бъдат отворени публично след изтичането на посочения ,

- В "Младост” играят мнозина добри футболисти, които през пролетния полусезон подсилиха босилег- ! СР0К и ‘Ч6 бъАе избрана най-добрата от тях. :
така че отборът има потенциали за по-високи пости- радСКИЯ отбор. П.Рангелов
жения. В някои срещи обаче се представи в лоша свет-

и в
за събиране на оферти за следните

Комисия за реализиране на публичната покана •

*« «чу *'*'** Л* «У «■« >«••»

Окръжна лига по 
малък футбол

НФЗ - последен кръг Излезе от печат книгата

” Омладинац” - ” Балкански” 2:2 Народни просветители от
Малошище, 20 юни 2004 г. Игрището "Свети Илия”, зрители - ; БОСИЛвГрЗДСКО КрВИЩв 1 833 - 2003

около 500. Главен рефер - Микица Стоилкович от Ниш (7, 5). чийто автор е Александър Младенов, гимназиален учител от Долна 
Голмайстори: М. Тасич в 27 и С. Стеванович в 53 за "Омладинац”, а , Любата, живеещ в Сурдулица.

В края на миналата седмица в Иванов в 41 и 61 минута за "Балкански”. Червен картон - Станкович Книгата е посветена на многобройните просветни радетели от 
Пирот бяха изиграни мачовете от от “Балкански''в 53 минута Босилеградско, включително и от българските села в Сурдулишка
ппАдпниа пртв 1гпт,гп'гП|гггъ^нятя ОТ ьалкански в " минУга- * община, и представлява своеобразна монография на просветнатапоследния пети кръг от окръжната На последния мач от първенството на НФЗ Балкански отида с ; дейност в този край. На над 300 страници голям формат са предадени
лига по малък фдбол постигаати п , болисти След като в 53 минута съдията отстрани вратаря ценни исторически данни за развитието на учебното дело в 
МН^^—Х5ТазТИ(от^Е Стапкович, на терена останаха 10 димитровградски футболисти и ;
мач от втори кръг); ”Кимгет-къща същестуваше опасност отборът да претърпи поражение. Павлович ■ най-важните биографични данни за 1554 учители. За всяко село са 
на месото^ - Спортен тотализатор обаче, който застана на вратата, успешно се справи с новата си роля. посочени основните географско-исторически сведения.
"Фаворит” 5:2; "Бабушница” - ”Ре- Пратг гола за "Балкански” отбеляза Бане Иванов, който бе най-доб- » Книгата е с твърди корици и е илюстрирана с голям брой Фотографии 
мизияна” 4:6; 'Тигър МН” - ”Жел- игоач на мача портрети на учители и снимки на училища и черкви,
юша” 3 :0 (служебен резултат). ни- ; За ПОрЪЧКИ С0 обадете на Александър Младенов, ул.

Ето и крайното класиране: 17 530 Сурдулица, тел. 017/815-339. Нашенци от Ний
1. ”Кимгет- Лятната баскетболна лига - 7 кръг_____________ могат да си поръчат книгата и на тел. 018/694-306.

Цената на книгата е 1200 динара.

"Месарите"
първи

“Дж, 1 Якшич" 8, : 
ш и околните места

кт,ща на месото” . 15 точки.
2. "Ремизияна”... 12
3. "Тигър МН”. . . 9
4. "Бабушница” . . 6
5. "Желюша”. .

Сигурна игра
листи продължават победния си 

БК "Димитровград" - БК възход. Този път в Димитровград
'Те Р А а п' ’ (К л ад о во) 93: 72 тс напълно надиграха симпати-

6. "Фаворит” . ... 1 (19.2 , * * * ’ * чнитс гости от Кладово. През цс-
Окргьжната лига по малък фут- Димитровград, 14 юли 2004 г. лия мач домакините имаха кон- 

бол тази година бе организирана за СЦ Парк , зрители - около 200. Тр0Л „ад играта и накрая имаха 
втори пореден път от Окръжния Съдии; и. Илич от Княжсвац и аца||с от 2] точки. с 1шй.добри 
футболен съюз и със съдействието »» Пжпппжрнич от Ниш
на спортните съюзи в Димитров- М‘^РД^ ^ гк-Ппишпппа проЯВИ В СЪСТава ,,а домаки,,итс 
град, Бела паланка и Бабушница. Ошборъш на БК Димишров- бяха д||дрсевич с 29 и Андреев с 
Всичките отбори получиха благо- град” игра в следния съсшав: 1 с- 
дарствени писма, а първите три от- ров 9, Сотиров, Д. Алсксов, Пст- 
бора в крайното класиране получи- р0В у], Димитров, Милев, Анд- 
ха дипломи и награди. Съюзните рсев22,Велев,Андрсевич29,Ве-

”°Ражение

! Да се срещнем в любимата ни гимназия!
| Дочакахме и този юбилей! Изминаха 35 години от нашето 
| незабравимо абитуриентско тържество, след което казахме 
1 сбогом на гимназията в Босилеград и полетяхме на крилете на 
1 младежките си мечти и планове към житейските си цели. 
ч Скъпи съученици от випуска 68/69,
] Това е прекрасен повод да се съберем отново в любимата ни 
| гимназия. Елате на 3 юли 2004 г. (събота) в 19 часа в нашия 
'] Храм на знанието, който пази вдъхновението на нашите

незабравими ученически години. Срещата ни ще продължи в хо- 
т:л "Дукат".
Потвърдете идването си до 1 юли на тел. 017/77-873 или 
063/454872, Здравка Гагулска. Кувертът е 1200 динара и се 
плаща непосредствено преди началото на тържеството.

Комитет за честване на юбилея

$
. 1

:

толВторо ;

ЕйБК "Економист" - БК 
"Димитровград" 87 : 79 (21 : 
21; 26: 22; 19: 24; 21 :12)

Младите "граничари" идват "Д^^п т̂Рт^Рогко
Миналия уикенд в СЦ "Парк" димитровградският стрелчески клуб “ "ДР“иЖ^™”Екопомист' "°о'тНш1° 

"Граничар” организира първенство за младите си стрелци.
В категорията на пионерите за стрелба в седнало положение, първото 

място разделиха Стефан Петров и Аня Басова, след тях се наредиха 
Стефан Маркович, Марко Йованович и Жарко Зарков,

В категорията за стрелба в изправено положение при пионерите 
най-успешните състезатели бяха Анастасия Станкова, Светлана Пейчич,
Радмила Джорджевич и Йелена Тодорова.

В категорията за стрелба в изправено положение при пионерите 
най-успешно се представиха Дияна Соколова, Снежана Николова,
Александра Петрова и Ненад Петров.

Спортна стрелба
Абитуриентска среща
Абитурвнтите на босилеградската гимназия от випуск 1978/79 
година организират на 17 юли тази година среща по повод 25 
години от зрелостния си изпит.
Традиционният учебен час в гимназията, на който всеки ще 
разкаже за живота си през изтеклите 25 години, ще се състои от 
17 часа, а след това срещата ще продължи с песни и танци в 
босилеградския хотел „Дукат".
Организаторите канят всички свои съученици и преподаватели да 
присъстват на срещата.
За подробни информации заинтересованите могат да се обадят на 
Живко Стоилков на тел: 017-77*143; на Ефтим Караджов на тел: 
017-78-326 и на Тимчо Ризов на тел: 017-77-501.

Поражението все пак няма да поп
речи на димитровградчани да пос
тигнат основната си цел - класиране 
във Втора ср ъбска дивизия.

Най-добри в състава на димит
ровградчани бяха Васил Андреев с 
33 и Александър Андреевич с 19 
точки.

В следващия кръг БК ”Д 
ровград” е свободен.

имит-
Д. с.д. с.



щагсатии1Е!

Препознали се I;ояги слушлгге^
некико се озлобите. А ста--Бива ли тека бе, бае Манчо, да ме излагаш 

по весници пред цел свет?! - заступи ме онядан 
Монча Драскалото. - Ужкьим у йедън клас
смо ишли, у йедън чин смо седели, а ти тека да ^ ^ ^ каже задуду дека „у ^
М6Чек" Мончо, кво съм напрайил? Колко су големе очи” иI "от сгра нема лек”. Я и тека 

’ к бео турил на рабушат: щом човек се плаши -

неш да се заоратиш, одма си 
мисле кройиш нещо против
ньи.

се сечам тебе на рабуш не съм те турал...
-Гявола не си! А за кога йе рабушат с кой И!аа гузну съвес. 

кажеш дека чиновниците си пию кавето доки- Лелеее боже, да не ви разпраям. Първо не-

дека я не се препознавам и дека не знам оти си 
ЧИИмаИима','амасвизнаюдекаяпийем двойно за мене ударил рабушат. Само ти не знайеш 
каве и га сърбам цел час, а докига я пийем кой сам я. А че ме разбереш, има време. Бери 
кавето, народ се трупа на гьишето, тека ли йе, кожу на шиляк. Че ти преседне това ударанье 

’ н н на рабуш. Че те върнем у онова време кига
само с рабушйе се йе работило...”

После почеше да ме сречаю и да ме замин- 
юйу. Замину ме, погледаю ме кико крава мър- 

“зГкавето ме галатише йоще Тонча Пие- тво теле и ми прате абър по ньиньи приятелье. 
каралото, Верча Химикалката и Мирча Стоя- Пресолил си Манчо, бос риташ търнье. Не

знайеш кикво те чека.
Йедни ми прачаю абър от Цариброд, другъи 

от Босилеград, а трети кажу, от Големият

а?
-Па вечимка немой да пийеш двойно, мини 

на обично! - реко му я и се щурну къмто чар-

Злободневка
нчин. Сви мойи познати и приятелье и свите се 
засегли от рабушат за кавето. Свак од ньи ми 
натърля нос и ми се расърди дебело.

Ама да ви кажем, я баш и не турам на сърце град- 
що су ми се расърдили. Че им мине. Това що су Брей, мислим си я, дърпнеш иедну алку тува, 
се препознали толкова души и не йе страшно. а издърнка десета от незнамкуде...

Годината е 2012. По случай лейди Миланка, сър Сретен, Страшно че буде ако вате да се свете затова... - Я ти кажем, Манчо, не се зайиджай с го- 
рождения си ден - Деня на мистер Симон де Карич, мис Елем това с кавето йе така да се каже нищо лемците! -петни ме и бабата. - Решил да от- 
държавността и празника на Йелена Карич, по баща Кар- работа. Тува преди некой месец тури на рабуш ваРа очи на народ. Ти гьи отвараш, 
сръбските домакини, прези- леуша, и Дейвид Карич, по ба- некои големци. Они баш и не су некойи го- сам затвара...
дентът на Сърбия Боголюб ща Бекам... лемци, беоше си кико нас обични човеци, бео- - Е-е-е, сетикье некига че прогледа. А тъгай
Карич свика тържествен ... И принцеса Йелисавета мо си добри приятелье, ама кига се добавише че види кой га лъже, кой га крадне, кой кво му 
събор в Гуча. Народното ве- Карич, по баща Караджорд- до влас - бог да те пази. Промените се за ноч. праи, кой кво му мисли. А тъгай да му мисле

Ужкьим че работе за народ, а мене ми се чини, кико че се оперу... 
дека све що вате йе за ньин джеп. А пустите им

Едно футуристично 

виждане на Сърбия
а он си гьи

Владимир Йокпчселие уважиха с присъствието жевич... 
си и премиерът на Сърбия Бо
голюб Карич, Патриархът 
Сръбски господин Боголюб 
Карич, председателят на 
САНУ академик Боголюб 
Карич, началникът на Гене
ралния щаб маршал Боголюб 
Карич, селекционерът на фу
тболната репрезентация Бо
голюб Карич идруги официа
лни лица. Присъстваха и папа 
Йоан Павел Трети Карич, 
принцът от Уелс Чарлз Ка
рич, президентът на САЩ 
Миленко Карицх, както и 
представители на Фондацията 
БК, БК университета, ТВ БК,
Астра банка, Мобтел, Местна 
общност БК (някога Дедине) 
и на други институции на сис
темата. След тях се откроиха:

Манча(Откъс от сатиричното 
произведение "Шест липа търсят 

Писател - театър на сенките”; 
заглавието е редакционно).

Графити
‘Ако някой полива цветя с празна кофа, това 

не трябва да означава, че той е луд, а че 
цветята са изкуствени.

‘Ако гледаш в огледалото цели два часа, ще 
видиш идиот. Защото трябва да бъдеш 
идиот, за да гледаш два часа в 
огледалото.

*По-добре е да изпаднеш глупав, отколкото 
да изпаднеш от автобус.

‘Великите сили са онези страни, които могат 
да понасят и най-глупавия президент.

*Не всичко е в любовта. Има нещо и в страха 
от СПИН.

‘Опита се да напрегне мозъка си. 
Погребението е утре.

‘Семинарът за пътуване през времето ще се 
проведе вчера.

Историйки от историята на "Братство"т Пиши... - както във 
Войводина

Кой постъпва честно, 
не живее лесно.

Като кореспондент на "Братство” от Димитровград 
през 1963 година трябваше да пратя дописка за 
сенодобива. Един петък изчаках да дойде управителят на 
кооперацията в едно бурелско село и го попитах за някои 
неща по този въпрос. Той започна да увърта, да 
рамене, защото поради сушата сенодобивът беше слаб.

За да му помогна, казах, че във Войводина е еди колко 
си, а той едва дочака:

Е, па, пиши, че толкоз е и при нас! - с голямо 
облекчение каза той, като че ли беше изпълнил важна 
партийна задача.

Явно е, че това не беше възможно

В краката лъснат, 
в главата блъснат.

***
свива

шт***
’

Ръцете му слаби, 
ала знай да граби. - откъде - накъде 

Ьоровско поле може да се сравнява с Войводина! Така че 
от дописката не излезе нищо.(От едноименната стихосбирка)

М. Андонов

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