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Училищният съвет на 
ОУ „Георги Димитров" 
в Босилеград реши

На 27 юни Сърбия си избра демократичен президентНа длъжност 
от 11 юли (Мигам

МШрШ
Председателят на Скупщи

ната на Сърбия Предраг Мар- 
кович заяви, че президентът 
на Сърбия Борис Тадич ще вс
тъпи в длъжност на 11 юли, 
след като положи клетва пред 
председателя и пред депутати
те на парламента.

*Кандидатът на ДС триумфира над кандидата на радикалите Томисла^ Николич в Димит- 
| ровградско - разликата е към 20 процентаП), но и "тясната" му победа в Босилеградско не е за 

подценяване
щ Дългогодишният лидер на Демократичната партия нствените две жълти полета в тъмносинята (радикал- 
Л Зоран Джинджич беше първият демократичен пре- ска) компактност на Югоизточна Сърбия! Кандидатът 

миер, а неговият наследник на ръководния пост в ДС на демократичните сили Борис Тадич триумфира над 
Борис Тадич в неделя стана първият демократичен кандидата на радикалите Томислав Николич в Димит- 
презндент на Сърбия! Това "обновление на демокра- ривградско - разликата в получените гласове е към 20 
тичната нишка’ може би е правда за потърпевшите и процента (!), и спечели "тясна” победа в Босилеградс- 
наказание за онези мрачни сили, които, убивайки пре- ко (103 гласа вповече), която при реалните условия в 
миера-реформатор, целяха за дълго време да задър- тази община също има контурите на триумф, 

у: 1 жат Сърбия в мрака на националистическата лудост от Все пак още е рано да се дават положителни отго- 
- 90-те години на XX век. Крайният резултат от пре- вори на много важни въпроси във връзка с положени-

Борис Тадич е роден в Сарае- зидентските избори обаче е преди всичко значителен ето на нашето малцинство. Предстоящите месеци, пък 
во на 15^ 01. 1958 г Основното РаИионален политически показател. Макар и бавно, и години ще донесат нови деликатни ситуции и от на- 

- * ’ ’ все повече граждани на Сърбия и което е много важно, чина, по който ще се реагира на тях, ще стане ясно дали
си ооразрр^нце и гимназия за- все повече сърби (именно от тях най-много зависи българите в Сърбия окончателно са започнали да отх- 
вършва в Белград, където след накъде ще върви държавата) осъзнават значението на върлят тоталитарното съзнание, да преодоляват стра- 
това учи психология във Фпло- съдбоносния факт, че демократизирането на общест- ха си от недалечното минало и да разсъждават и дейс- 
софскпя факултет. Специалп- вото в духа на европейските стандарти е единственото тват в съзвучие с реалните си интереси и изискванията

спасение за тази страна.
След като станаха известни изборните резултати в 

нашите общини, се оказа, че балотажът на 27 юни е 
нимава още от студентските сн твърде важно събитие и за българите в Сърбия. Съби- (За резултатите от втория кръг на 
години. През 80-те години е бил тие, което може да се окачестви и като малко чудо. Президентските избори в нашите краища чешеше 
в опозиция на комунистическия Защото общините Димитровград и Босилеград са еди- йо-обсшойно на сшр. 3 и 4) 
режим, за което е бил аресту
ван. В Демократическата пар
тия членува от самото й създа
ване през 1990 г. От ноември 
2000 г. до юни 2001 г. е съюзен 
министър на телекомуникации
те, а на 17 март 2003 г. оглавява 
Министерството на отбраната 
на СЧГ и става известен с рефо
рмите в армията и опитите да 
доближи страната към НАТО.

В Демократическата партия 
заема подпредседателски пост 
по времето, когато тя се ръко
води от Зоран Джинджич, както 
и след неговото убийство. На 
конференцията на ДС иа 22 
февруари 2004 г. в Белград по
беждава съперника си Зоран 
Живкович и заема председател
ския пост.

На последното си заседание 
Училищният съвет на ОУ “Гео
рги Димитров” в Босилеград взе 
решение, с което се настоява Ре- 
публиканаското просветно мини
стерство, Националният съвет на 
българите в Сърбия и Черна го
ра и ОС в Босилеград да вземат 
необходимите решения и от на
чалото на учебната 2004/2005 го
дина обучението от първи до 
осми клас да се провежда на 
майчин - български език.

В решението се подчертава, че 
за цялостната реализация на 
учебния план и на програмата е 
необходимо компетентните орга
ни към просветното министерст
во веднага да започнат изготвя
нето и превеждането на учебни
ци по всички предмети от 1 до 8 
клас.

[О ю Г-Г>1

за европеизация на държавата, в която живеят.зпра соцпална психология.
С политическа дейност се за- К. Г.

В решението се подчертава, че 
е необходимо компетентните ли
ца да проведат разяснителни раз
говори с родителите и с учени
ците, както и да се организират 
семинари за всички преподавате
ли в училището с цел ефикасна 
реализация на решението за 
въвеждане на обучението на май
чин език.

Решението е прието с голямо 
мнозинство, като осем от общо 
деветте членове, присъствали на 
заседанието, са гласували ”3а”. 
В училището узнахме, че преди 
15 дни решението е изпратено до 
Министерството на просветата 
на Република Сърбия, до Нацио
налния съвет на българите в СЧГ 
и до ОС в Босилеград. Все още не 
е получен отговор от нито една 
от посочените институции.

Борис Тадич към димитровградчани:

Използвайте своя шанс
Аз ще бъда председател па всички граждани , конто живеят в Сърбия, 

без оглед на нацията или религията, към която принадлежат. А вие тук 
като

Томислав Николич
граждани от българското малцинство трябва да бъдете равно

правни във всяко едно отношение и да се изявявате пз.лноценно, защото 
имате шанса да бъдете свързващо звено между двете съседни и по много 
неща близки държави и народи. Непременно трябва да използвате този 
шанс за общата полза не само на двете държави, но и във ваша полза. Това 
значи да намирате партньори от България, които ще инвестират в сто
панството на града и общината.

Аз зная, че тук се живее много трудно, че стопанството е пред пълен 
фалит, по все пак и вие имате неща, с които можете да се реализирате 
пълноценно. Защото и агнето е пазарна стока, и сиренето и кашкавалът, а 
аз зная, че всичко това тук е свърхкачествепо. Това е вашият шанс, 
използвай'

Виновни са медиите 

и малцинствата П.Л.Р.

На Петровден на 
Голешко поле______Заместник-председателят на СРС То

мислав Николич, който загуби на прези
дентските избори, честити победата на 
Борис Тадич и заяви, че е загубил избо
рите в първия избирателен кр ьг. - Иа 13 
юни участваха кандидатът на СПС Ивица 
Дачич и Боголюб Карич, които спечелиха 
гласовете на 25 на сто от гласоподава
телите и ми попречиха да победя, каза 
той.

Събор на 
хората от 
България, 
Македония 
и Сърбия

(Стр. 2)

> ге го.
(Акценти от речти иа Тадич иа предизборния му митинг)

Най-добрите гимназисти в Босилеград и Димитровград:

Николич същевременно подчерта, че 
изборите е загубил и поради това, че за 
него нс са гласували националните мал
цинства- Тези, които заплашиха национа

лните малцинства и гражданите с “радикалския монструм“, могат да 
приемат Конституцията в парламента. Под въпрос е обаче дали 
могат да я “прокарат “ и на референдума, понеже на избирателните 
пунктове идват по-малко от половината избиратели, каза той и 
подчерта, че “необективното и пристрастното информиране от 
страна на някои медии“ е третата главна причина за поражениго му.

Балканските художници 

обогатяват европейското изкуство



т
’2 юли ‘гМ

Новини от БългарияОтзвуци след президентските избори в 
Сърбия

Тадич мобилизира 

демократичните сили Парламентът отхвърли искането за 

референдум за АЕЦ ” Козлодуй”* Подкрепа на Сърбия от страна на ЕС. Западноевропейските 
медии оценяват, че Сърбия се връща в Европа

Представителят на Европейския съюз за външна политика Ха- 
виер Солана каза на Борис Тадич в телефонен разговор, че ЕС е 
готов да подпомогне на властите в Белград и сръбския народ, за да 
осъществят стремежа си към “своето европейско бъдеще“. Солана 
подчерта, че избирането на Тадич за президент на Сърбия пред
ставлява стабилност за Сърбия и за целите Балкани.

Медиите в Германия предадоха многобройни статии и вести за 
победата на Тадич, като оцениха, че той е успял да мобилизира онези 
гласоподаватели, които се страхували от врърщането на национали
стическите времена. Лондонският ежедневник “Файненшъл таймс“ 
изтъкна, че Европейският съюз и САЩ трябва да бъдат по-тър- 
пеливи и повече да помагат на Сърбия. Белгийските медии конс
татират, че победата на Тадич представлява “посмъртна победа на 
Зоран Джинджич“, като подчертават, че покойният сръбски пре
миер е бил уважаван не само в Белгия, но и в цяла Европа.

С 57 гласа - ”за”, 95 - ”против” и 37 - ”въз- от 45 хиляди подписа в подкрепа на провеждането 
дръжали се” Народното събрание отхвърли иска- на референдум за двата блока на централата, като 
пето тази седмица да бъде обсъдено предложение- ще призоват депутатите да подкрепят това искане, 
то на депутати от различни парламентарни групи НС отхвърли и искането на Новото време” в 
да бъде проведен референдум за съдбата на III и IV програмата за тази седмица да бъдат включени 
блок на АЕЦ "Козлодуй”. промените в Закона за допитване до народа, за

Мотивирайки искането, Георги Божинов от концесиите, както и Избирателният кодекс, пред- 
Коалиция ”3а България” заяви, че избиратели от ложен като точка от Емил Кошлуков.
Врачански регион ще донесат в парламента повече

Пол Бийвър та. В страната ще има военни, докато има нужда от тях. 
Това, което трябва да се направи е да се каже - имаме 

-ш ^ нужда от вашите войници за поне 6 месеца, но ще ви
у ЖЖ Д РТП1/1 РИЛО ЖЖ Д предупредим три месеца предварително, за да можете

Ж *Ж\/ Ж ии да 05ух,ите Тези, които ще сменят сегашните ви части,
■ш-ч ЖЖ Въпрос на организация е. Но след като НАТО поеме
1'ъгЕъ ПИППЯ к ши ПЯК контрола по сигурността в Ирак, което вярвам, че ще 

ЖЖ*/ЖЖ Лжл жз се СЛуЧИ> тогава НАТО може да каже на България:
"Благодаря за приноса ви в Ирак, имаме вече обучени 

О ТУПТОГС) формирования и не се нуждаем повече от батальона
^ Л-"ЖЖЖХЖЖ ЖЖ ЖЖЖЖжЖЖЖЖЖЖ ви^ н0 имаме нужда от този или подобен батальон в

Афганистан.” Това е обучение за частите от по-мал- 
След предаването на суверенитета иракчаните са ките страни в НАТО в различни ситуации, тъй като 

изправени пред огромната задача да осигурят ред и целта е по-малките страни като България, Чешката 
законност в страната с помощта на около 135 000 аме- република и дори Словения след време да могат да 
рикански и около 20 000 други коалиционни войски, участват във всички операции на НАТО - военни 
Ето как британският експерт по отбрана и разузнаване действия, мироопазващи или хуманитарни.
Пол Бийвър оценява ролята на частите от по-малките

На Петровден на Голешко поле

Събор на хората от 

България, Македония 

и Сърбия * Споменахте Ирак и Афганистан, които са сред 
основните теми на срещата на върха на НАТО в 
Истанбул. Как виждате ролята на новите 
страни-членки на НАТО при вземане на важните 
решения в Алианса?

страни в коалицията:
Пол Бийвър: Мисля, че от политическа гледна 

точка е много важно коалицията в Ирак да има въз
можно най-много страни. Затова малките страни като 
България играят много важна роля. Но те имат и 
много важна военна роля не просто защото са там и Пол Бийвър: НАТО винаги е била организация с 
президентът Буш може да каже, че Съединените щати равни права на гласуване за разлика от Европейския 
работят заедно с България. Важното е, че такива съюз. Но трябва да бъдем честни - американците веро- 
страни имат свои военни там. Българските войници ятно имат думата първи. Те са, така да се каже, първи 
например, особено от модерна България - членка на сред равни, но не виждам защо България да не изрази 
НАТО, са много ефективни в изпълнението на по-ма- мнението си по даден въпрос. Не мисля обаче, че Бъл- 
лки по мащаб операции. Става дума за работата им в гария трябва да очаква да има все още висши пред- 
екип под нечие друго командване. Тази схема работи ставители на важни позиции в Пакта. Все още съм 
много добре и в политически, и във военен план. загрижен във връзка с разногласията между Генерал

ния щаб на Българската армия и Министерсвото на 
отбраната. Тревожи ме, когато прочета в печата, че 
едната страна обвинява другата. Според мен армията 
трябва да разбере, че е част от политическия меха
низъм на страната и да разчита на политическите 
ръководители, които изготвят отбранителната поли
тика и диктуват това, което се случва.

На Петровдан (12 юли) на Го- диционен, подчерта той.
На този ден на Голешко полелешко поле, на тримеждието 

между България, СЧГ и Маке- всичките три общини ще изнесат 
дония, ще бъде организиран културни програми от танци, пес- 
събор за жителите от трите ни и др. За доброто настроение на 
съседни общини Босилеград, съборяните ще се погрижат и 
Кюстендил и Крива паланка, кръчмарите, които ще поставят 
Това стана ясно след третата по- палатки. В ОС в Босилеград оба- 
редна среща на кметовете на Бо- че узнаваме, че няма да бъде раз- 
силеград Владимир Захариев, на решено поставянето на сергии за 
Кюстендил - Людмил Стоянов и продажба на стоки, 
на Крива Паланка - Любчо Пет- * В България има дискусия за това колко дълъг да 

бъде престоят на българските военни в Ирак. 
Според вас кой ще бъде ключовият фактор за 
по-ранното завръщане на военните в България?

Пол Бийвър: Мисля, че в крайна сметка сигурност
та трябва да бъде в ръцете на двама играчи - единият 
ще бъде новото иракско правителство, което се закле, 
а другият - американците, които ръководят коалиция-

Във връзка с подготовката на 
ковски, която миналата седмица събора тези дни ще бъде реконс- 
се проведе на тримеждието ме- труиран пътят от Караманица до 
жду СЧГ, България и Маке- Голеш с дължина около 4 кило

метра, както и пътят от събо- 
Първоначалната идея е била рището до границата с България 

съборът да бъде организиран с дължина около 3 километра, 
точно на тримеждието - в Жера- 
вино, но понеже това място не

дония.

Виргиния Върбанова
По случай събора на гражда

ните от трите общини председа- 
било подходящо за “съборище”, телят Захариев още веднъж из- 
последвал договор срещата да се тъкна необходимостта от откри- 
състои на Голешкото поле.

Туристическа картичка

Несебърването на граничен преход между 
Представители на Босилеградс- СЧГ и Македония, през който хо- 
ка община вече са отправили ис- рата от двете държави свободно 
кане до Министерството на вън- да минават през границата. "На
шийте работи на СЧГ за разре- Южното Черномодявам се, че министерствата на 
шаването на коридор с дължина външните работи на СЧГ и на 
около 3 километра, по който на Македония скоро 
този ден да минават жителите от шение за откриване на граничен 
България до мястото на събора, пункт край Голеш", заяви той.

Председателят на ОС в Боси- 
лреград Владимир Захариев равили покани за присъствие на 
каза, че целта на събора е да се събора до Министерството на 
срещнат хората от съседните външните работи на СЧГ и до 
села и от трите съседни общини, съседните общини.
Желанието на организаторите е 
в бъдеще съборът да стане тра-

ще вземат ре-
Един от най-древните градове в Европа. Градът, 

основан преди повече от 3000 години от траките с 
името Месамбрия, е разположен на малък скалист 
полуостров. След превземането

В общината казват, че са отп-
на крепостта от 

хан Крум през 812 година градът е включен в пре
делите на българската държава с името Несебър. 
През 1956 г. е обявен за архитектурен и архео
логически резерват, а от 1983 г. е включен 
съка

в спи-П.Л.Р.
на Световното културно наследство на ЮНЕ

СКО.
Особено привлекателни като музейни обекти са Цйр\ 

църквите: ’ Св. Стефан” (XIV.), "Св. Спас (XVII в ) Г-^-УУУ'УЕ 'аД* 
Христос Пантократор" (XIII в.), "Св. Йоан Кръс- 

тител (Х-Х1 в.), ”Св. София” (Старата Митро
полия 1У-У в.), ”Св. Йоан Алитургетос” (XIV в.).
Част от атмосферата на възрожденския Несебър 
са многото добре запазените паметници от 
XIX в.-

За автомагистралата София - Ниш

Ще заседава смесена
българо-сръбска комисия

Българският национален координатор на Пакта за стабилност в 
Югоизточна Европа Милен Керемедчиев заяви, че от 19 юли в София 
ще заседава смесена българо-сръбска комисия 
автомагистралата София - Ниш.

Керемедчиев изтъкна, че на заседанието ще бъдат обсъдени
за изработка на съвместен проект, който Пактът ще 

предложи за обезпечаване на финансови средства от международ
ните финансови институции.

Според думите на Милен Керемедчиев България вече е завър
шила началния анализ, така че за изграждането на българската 
с дължина 47 километра ще са необходими 312 милиона евро.

XVIII-
къщи, вятърни мелници, чешми и площади 

Прекрасната средновековна и възрожденска ар
хитектура, античните следи от различни цивилиза
ции са неповторима възможност 
ракции. Базата за почивка 
мейни хотели и частни квартири, оборудвани ком
фортно и многофункционално. Те предлагат вси
чки удобства за пълноценен отдих на изгодни цени
преживяване0! Р *** ПрИЯ™° И НезабР™

за изграждането на

за отдих и ат-въз
можностите е съсредоточена в се-

част
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ВТОРИЯТ КРЪГ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ
Димитровград БосилеградПо избирателни единици

Демокрацията йвйайЯГ -' л -®- ' В първа избирателна колегия

се завръща
Тясна" победа на ТадичII

понеже победи в най-големите избирателни единици

Ш!Г ’ т 1
та. От този брой невалидни са били 101 бю- Босилеград 4: 133 -95;
летини, или 3,08 процента. Паралово:

За новия президент на Сърбия Борис Та- Райчиловци над пътя: ■ 160 -122;
дим, кандидат на Демократичната партия, Райчиловци под пътя: 
гласуваха 1639 избиратели, или 50,03 процен- Гложйе^ 
та, а кандидатът ,Га Сърбскатя радикална Г°Р-“оГ

Дукат: 38 "39*
Долна Любата: бо-.Щ
Долна Лисина: 58-67;
Долно Тлъмно: 27 -34;

ШЖ
ВС-* °:|Радичевци: 37 - 30;
Млекоминци: V, - II.
Горна Ръжана: 25 - 21;

№
[;ЙК:
Бранковци: 15 - 27;
Зли дол:
Бистър:
Рикачево:
Назърица:
Караманица:

(гласуването се проведе в Народната 
библиотека) 362 : 220. Втора избирателна 
колегия (в гимназията) 501 : 309. В 
Центъра за култура е 550 : 250, а в 
Основното училище 501 
означава, че в самия Димитровград 
Тадич спечели във всички избирателни

тт - колегии и събра общо 1 827, а Николич
Насъбралите се над хиляда граждани 960 гласа. Съотношението Тадич - 

по време на предизборния митинг на Бо
рис Тадич в Димитровград (който "Брат
ство” не отрази поради предизборното 1?Ъ«СКИ ОД°Р°вЧи “ 32: 29, Долна Невля -
мълчание) ясно оповестиха какви п.Р 22 : 22. В Поганово 21 :15 гласа. Вмълчание}, ясно оповестиха какви ще Смиловци 80 :19. В Пъртопопинци е 37 ; 
бъдат резултатите от президентските из- 26.
бори в общината. Кандидатът на радикалите спечелил в

Желюша, където за него са гласували 
332, а за Тадич 234 избиратели, в Белеш 
със 176 срещу 137; в Куса врана с 31 
срещу 15; във Височки Одоровци с 45 
срещу 42 и в Каменица с 22 срещу 4 гласа.

продължи още повече. Кандидатът на Де
мократическата партия Борис Тадич спе
чели в Димитровградска община 59,21 % 
от гласовете (а те бяха 4513 от общо 9 812 
гласоподаватели в общината или 47,08 на 
сто). За Томислав Николич се определиха 
40,79%. Стана ясно, че за Тадич са гла
сували 2672, а за Николич 1841 гласопода
ватели. Разликата е 831 гласа в полза на 
Тадич.

Осъзнаха ли се най-сетне жителите на 
Димитровградска община, когато става 
дума за определянето им за и против 
демокрацията? Разбраха ли, че няма хляб 
за три динара, че изявленията на Николич, 
че всички граждани за него са еднакви, 
независимо от националната им принад
лежност не са искрени, което се потвърди 
веднага след втория тур, когато той обви
ни малцинствата, че са допринесли за по- 

На първия тур Тадич спечели 25,4% от бедата на демократичния кандидат Борис 
озовалите се пред урните гласоподавате- Тадич? 
ли, а Николич 22,1%. Още тогава се раз
бра, че радикалската "крепост” сред бъл- много важни въпроси ще разберем най- 
гарите, създадена по необясними причи- вероятно към края на годината, когато би 

, започва да рухва. На балотажа това трябвало да се проведат местните избори.

* За Борис Тадич гласуваха 59,21 %, 
за Томислав Николич 40,79% от 
участвалите в балотажа 
димитровградчани

: 309. Това

ШНиколич в селата е: в Лукавица -103 : 41; 
Гоин дол - 52 : 47; Градине - 66 : 36;

партия Томислав Николич спе ~ли довери
ето на 1536 избиратели, което е 46,88 на сто 
от валидните бюлетини.

Гражданите с право на глас в Босилегра- 
дска община гласуваха в 31 избирателни пун
кта. За Борис Тадич повече бюлетини бяха 
пуснати в 15, а за Томислав Николич в 16 
избирателни урни. За отбелязване е, че е Та
дич спечелил победа във всичките 4 пункта в 
Босилеграда, както и в двата избирателни 
пункта в село Райчиловци. В тези 6 изби
рателни пункта са гласували 50,09% от об
щия брой гласоподаватели, участвали в из
борите.

Славчо Генов, председател на Общинска
та избирателна комисия, заяви, че изборите 
са проведени в спокойна и демократична ат
мосфера и не са отбелязани никакви нару
шения.

22-ад
39 - 24; 
9-13; 
19-39; 
29 - 28.

Миле Миленов, 
председател на ОО на ДС:

Убедително 

победихме в 

урбанизираните 

среди
Димитровградчани посрещнаха Борис Тадич 
с цветя

,,ашаЧтГ?бщина избирането Йа Бор^сТадйЙ 
за президент на Сърбия. Искам да благодаря
на всички избиратели в общината, които са по централните градски улици, а след това 
гласували за Тадич. Доволен сам от избор- ^2Ж^о^^едоЙрж“в?Т!.1‘0ра0 
ните резултати в страната и в нашата об
щина, а особено от това, че в урбанизираните -у ч - ~
среди в самия град и в село Райчиловци, на- „ Дай боже’ гражданите на Босилеградска
шият кандидат спечели убедителна победа. °б1Ч»»а Да Разберат, че единственият път на 
От друга страна, разочарован съм от факта, страната е нейното включване в европеис- 
че голяма част от нашето малцинство е ока- к11те » световни интеграционни процеси. ОО 
зало доверието на Томислав Николич, както «а ДС « Босилеград има задачата, особено в 
и от изявлението на кандидата на СРС, който селата в общината, в преки контакти с 
изтъкна, че Борис Тадич е избран от мал- гражданите да ги запознава с програмата и 
цинствата. Защото и числящите се към мал- ВДеите на нашата паРтия’ която се застъпва 
цииствепите групи в Сърбия, според Консти- СъРбия «а ста,,е членка ка Европейския 
туцията са равноправни граждани па Репуб- ™°™Ра«а страна, заяви
ликата.

Отговорите на тези и на редица други ти от

ни

Зоран Петров, председател на ОО на ДС:

Димитровград има 

демократичен потенциал
кръга на прсдизентските избори, 
особено убедително на балотажа. 
Бих искал да благодаря на гражда
ните на Димитровград, които, опре
деляйки се за Тадич, сс определиха за 
демократична Сърбия и за Сз.рбия в 
обединена Европа. Благодарен съм и 
на всички партии, които със своята 
подкрепа допринесоха за победата на 
Тадич. Особено съм щастлив, че в 
Димитровград има демократичен 
потенциал, което е от значение пред 
предстоящите местни избори. Уве
рен съм, че Тадич ще изпълни обе
щанието си като президент на Сз.р
бия да посети Димитровград и да ни 

- Гордея се с факта, че Димитровград е помогне да се измъкнем от тежката криза, 
единственият град в Югоизточна Сърбия, „ която сс намираме, каза Зоран Петров, 
в който Борис Тадич победи и в двата

Иван Алексов, председател на ОО на СРС:

За Николич 

гласуваха 

избирателите на 

Дачич и Карич
- Доволен сч,м ог изборните резултати, по

неже Тадич спечели "тясна” победа, пред
нината му е едва 103 бюлетина. Особено съм 
доволен от факта, че във всички останали 
общини на територията на Пчииски окръг 
спечели нашият кандидат. В Босилеградска 
община СРС винаги получава по около 1000 
гласа, а този път за Николич са гласували п
избирателите, които в първия тур оказаха два КРЪГА - ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ: 
доверие па кандидат-президентите Ивица Да- Предизборният марш на радикапите по 
чим и Боголюб Карич. Доволен съм и от улиците на Босилеград
факта, че Томислав Николич спечели победа
в 16, а Борис Тадич в 15 изборни единици в санкции, войни и понижаване на хората. Това 
общината. Учудваща е разликата в избор- ВЪобще не е истина, като се има предвид, че 
ните единици Босилеград 1" и Босилеград при посещението си в Босилеград Томислав 
3”, където избирателното тяло е нест абилно Николич пределно ясно каза, че българското 

гласоподавателите на отделните избо- национално малцинство трябва да зачита 
ри гласуват различно. „ своя език, културата си, традицията и оби-

Не съм доволен, че КИЦ Цариброд , фн- чаихе, незапнеимо от това коя партия е на 
лиал Босилеград, и съобщението си по аъл- влпст в Сърбия, в сръбският език трябва да се 
пито на Радио Босилеград нападна СРС, че изучава като служебен, понеже ние живеем в 
ако спечели нашият кандидат, ще последват т03и държава. П.Л.Р.

А. Т.

Лидерът на радикалите Кирил Младенов:

Очакваме победа на местните избори
След президетскитс избори председа- ква на следващите местни избори Сръбс- 

телят на Общинския отбор на Сръбската ката радикална партия в Димитровград да 
радикална партия в Димитровград Кирил получи най-много гласове и дори да 
Младенов подчерта в изявление за "Бра- чели властта, 
тство”, че Радикалната партия е запазила 
своите избиратели в общината. "Дори по- ровград. Ние, димитровградските радикали,

досега не направихме пито една доиш послужихме повече гласове в сравнение с пре- ^ „ жит*лите па иашата общииа ще
дишните президентски и парламентарни оценят това”, уверен е Кирил Младенов, 
избори**, допълни той.

Младенов оцени, не е реално да се оча-

спс-

- СРС е единственото спасение за Димит- и там

Б.Д.
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От заседанието на Управителния съвет на 
нашето Издателство_____________ВТОРИЯТ КРЪГ ИЛ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

Сурдулишка община гласува за кандидата на СРС__________________ шт ^

Николич-58,88, Тадич- 37,49 г«»Ргам*ио“" ,
главен редактор на в. БратствоПълнолетните граждани в 

Сурдулишка община, които 
се отзоваха на втория тур 
президентски избори гласува
ха за Томислав Николич. 
Председателят на общинския 
клон на Републиканската из
бирателна комисия в Сурду- 
лица Драшко Петровия заяви 
след изборите, че от 18 060 
пълнолетни граждани в об
щината, на втория тур са гла
сували 8161 души, т.е. 45,20 на 
сто. За Николич са гласували 
4806 души, за Тадич- 3060, до- 
като 295 бюлетини са били 
невалидни.

На въпроса на кого оказаха

'Досегашният редактор В. Богоев подаде оставка 'Юбилейни 
награди за 5 членове на колектива *С 25% увеличени 
хонорарите за сътрудниците

Управителният съвет на изда
телство "Братство” взе решение 
дългогодишният член на редак
цията на нашия вестник Кирил 
Георгиев да бъде назначен за 
главен редактор. Той бе предло
жен от директора на издателст
вото Велимир Костов, след като 
досегашният редактор Ванче Бо
гоев подаде оставка. Богоев се 
оттегли от редакторския пост 
след инициативата на седем от 
осемте журналисти да бъде сме
нен, понеже "вестникът е без 

концепция
доверие гласоподавателите в 
Божица и в Клисурско, Пет
ровия отговори, че мнозинст
вото от тях са гласували за 
кандидата на радикалите. От 
283 пълнолетни божичани на 
изборите са се отзовали 112, 
74 от които са гласували за 
Николич, а 34 за Тадич. В 
избирателната единица Кли-

съвременна
редакторска политика и е беден в 
жанрово отношение, така че се 
намалява тиражът 
отчуждава от малцинството”. Богоев каза, че не споделя това 
мнение, но все пак подава оставка, понеже не иска да бъде и 
занапред главен редактор, ако почти цялата редакция е 
против него.

Директорът Костов изтъкна, че предлага Георгиев за нов 
главен редактор на "Братство” не само защото има дълго
годишен стаж във вестника, но преди всичко поради това че 
има му доверие и може да сътрудничи с него, а досега той не е 
имал възможност да креира редакторската политика, да се 
изкаже като редактор.

Новият главен редактор Георгиев каза, че предпочита вът
решното си спокойствие пред кариерата, но причината да

приеме новата роля е в това, 
че има визия за това как вест
никът може да бъде по-добър 
и по-популярен сред читате
лите.

и

Кирил Георгиев
му и се

сура, в която има 288 гра
ждани с избирателно право, 
са гласували 137 души, 87 от 
които за Николич, а 46 за Та
дич. В избирателната единица 
Драинци, в която са включени 
и избирателите от Стрезими- 
ровци и Грознатовци и в коя
то има 155 пълнолетни ...

Управителният свет на 
издателство "Братство" 
присъди юбилейни награди 
на петима души, които 
работят в колектива 25 или 
повече години - Денко 
Рангелов, Миланка Зарева,
Славчо Велинов, Васко 
Божилов и Кирил Георгиев.
Съветът също така взе решение оправдая и едното, и друго- 
хонорарите за сътрудниците на то”, каза Кирил Георгиев 
С25ана сто.' Аа бЪДаТ увеличени след като беше избран.

гРа- Гласуването в Звонския край
ждани, са гласували 80 души, 
62 от които за Николич, а 15 Двойно повече гласове за 

радикалския кандидат
за Тадич. В избирателната 
единица Кострошевци, в коя-

"Благодаря ви! Това е го-то са включени и избиратели
те от Паля и Сухи дол, в избо
рите са участвали 55 души, 41 ® шесте избирателни пункта в селата в Звонския край
от които са гласували за Ни- Томислав Николич имаше двойно повече гласове в сравнение

с Борис Тадич. От общия брой пълнолетни граждани в 
седемте села на Звонския край - 1422 души, на изборите 
излязоха 725, 477 от които гласуваха за Николич, а 234 за 
Тадич.

ляма чест, но и голяма и отго
ворна работа. Ще се старая да

колич, а 14 за Тадич.
В.Б.

м.т.Бабушница
„ В 3вонци> където гласуваха и жителите на с. Берин извор, 
Борис Тадич победи с 92, докато противникът му имаше 57 

ГГИКП пети тпаса. В Нашушковица Николич получи 129, а Тадич 37 гласа,
ииьшшч в Ясенов дел Николич имаше 68, а Тадич 12 гласа, във Вучи

Във втория тур на прези- Николи : получи 51, а Тадич 16. В Ракита Николич имаше 
детските избори в Бабушни- 110, Тадич 36 гласа, а в Пресека кандидатът на СРС получи 62 
шка община по-голяма част докато кандидатът на ДС - 41 гласа, 
от избирателите предпочето
ха кандидат-президента на 
СРС Томислав Николич. За

|Писма на читатели

Името на града е едно и 
вечно -Цариброд!

Скъпи царибродчанки и ца-
рибродчани, искам да се обърна 
към вас, които на 13 юни 2004 г. 
гласувахте за Цариброд, за на
шия град.

Желанието

мислещ човек. Такова поведе
ние и начин на мислене никогаБ.Д. няма да върнат някои човешки 
ценности,ДСБЮ и НС изпратиха поздравителна

телеграма до Тадич г
които изгубихме, 

поддавайки се на натиска, на
погтпймгт-пг, НИ е Да върнем който бяхме подложени. Нико- достоинството на нашия град и га няма да ни доведе до обе-
отново да почувстваме духа на динение, от което се нуждаем 
нашето минало, за да можем да за „а излезем ™ ’
кажем. Да, аз принадлежа към която живеем
своето^име^ което ГОрлост носи Ние непременно трябва да 
неизвестен' кпъг-п? П0Лучил от п°бедим предразсъдъците си и 
коя много далечна година и кое’ то ЗДРаВЯ СрЗДа' в К0Я'”™бъя^“""ор““н
За съжаление, това не бе раз
брано от много наши съгра
ждани и те пренебрегнаха 
чението на референдума. Жела
нието им да докажат 
лоялност”

него гласуваха 4046, а за Бо
рис Тадич - 2008 гласоподава
тели. В общината бяха регис
трирани общо 13 004 избира
тели.

Гаранция за стабилност
от мизерията, в

От името на Демократичния съюз на българите в СЧГ и 
на Националния съвет д-р Ангел Йосифов , председател на 
НС, изпрати поздравителна телеграма до новоизбрания 
председател на Сърбия Борис Тадич. В телеграмите между 
другото се казва: Като опитен политик и мъдър наро- 
допсихолог с проевропейска ориентация, Вие 
сърце и без предрасъдъци приехте националните 
цинства като неделима част на Сърбия и това 
Цата на нашите граждани”.

Б.Д.

Куриоз
Нито един жител на село 
Власи в Пиротска община, 
което своевремено се 
намираше в състава на 
Димитровградска община, не 
е гласувал поради простата 
причина че избирателното 
място е било в Суково, 
което е отдалечено на

сегашнотос открито 
мал- 

плени сър-

название на нашия град остава 
само една поредица от букви в 

зна- нашите документи. Защото 
неговото име е едно и вечно - 

своята Цариброд!- Вашата ценностна система е в съответствие с евро
пейските ценности и е гаранция за просперитета на Сърб 
както и за мира и стабилността в региона, се казва в края на

А.Т.

като 
тив собственото

гласуват про
си минало ни- 

кога няма да бъде разбрано и 
прието от нито

ия, Цари Бродев от Цариброд
(Името на автора е известно на 

редакцията)
А.Т. телеграмата.

един здраво-
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Продължават трудностите в „Напредък” от БосилеградВ Босилеградска община започна 
обсъждането на бюджета за 2005 година Единственото спасение е нов 

собственикИ гражданите 

решават за парите Колко тежка е обстановката в "Напредък” показ
ват много данни: вече няколко години банковата му 
сметка е блокирана, 33-мата работници, които в 
мента работят в предприятието, не получават заплати, 
а на тях и на още 21 бивши работници не са плащани 
пенсионните и здравните осигуровки през последните
4 години.

Милан Господинов, директор на "Напредък” каза, 
че неотдавна са сключили договор с Фонда за раз
витие на Сърбия за кредит, с който да погасят дъл
говете към Фонда за пенсионно и инвалидно осигуря
ване на работниците за периода от 01.01.1999 до 
31.12.2003 година, които възлизат на около 3 800 000 
динара. "Тези дни с Фонда за развитие ще сключим и 
договор, въз основа на който той ще ни отпусне 2,5 които са водили срещу “Напредък” в Общинския съд в 
милиона динара кредит за дълговете към Фонда за Босилеград. "Доколкото постигнем договор с работ- 
здравни осигуровки на работниците за същия период, циците да отложат изпълнението на присъдите, на- 
След това Управителният съвет на фирмата трябва да дявам се, че ще възстановим изкупуването на добитък, 
вземе решение дали фирмата ще издължава креди- понеже вече има заинтересувани купувачи, готови за 
тите от Фонда за развитие отсрочено през следващите начало да дадат и аванс’’, казва директорът.
5 години, или ще се потърси разрешение от Агенцията “Напредък” е вече включен от Агенцията за при
за приватизация той да стане собственик на част от ватизация в процеса на приватизация. Въз основа на 
имуществото ни,” поясни той. искането от Агенцията, ИО на ОС в Босилеград неот-

Господинов подчерта, че след реализацията на спо- давна е дал съгласие за приватизирането на фирмата, 
менатите договори, банковата сметка на предприя- По думите на Господинов, фирмата им ще бъде при- 
тието ще бъде блокирана само за 1,5 милиона динара, ватизирана чрез търг.
В тази сума са включени парите от неизпълнените 
присъди на бившите и сегашни работници за делата,

Миналата седмица в Босиле- мо-ческите лица, които пряко или 
град и в районните центрове Гор- косвено ще ползват бюджетни 
на Лисина, Долна Любата и Дол- «3 •~*Л

V.. !средства, имат възможност да да
но Тлъмино бяха организирани ват собствени предложения как 
публични трибуни, на които гра- да бъдат изразходвани средства- 
жданите се запознаха с новия на- та от бюджета, 
чин на изготвянето на общинския 
бюджет.

I ■ШщДо края на годината ще бъдат ш
организирани още две публични- 

Горан Стоянов, председател те разисквания за бюджета. Вто- 
на ИО на ОС в Босилеград, каза, рото ще бъде през първата 
че в новия Закон за бюджетната

по
ловина на септември, а третото 

система е предвидено местните ще се организира през третата 
самоуправления да изготвят бюд- седмица на декември, 
жетите си за следващата година 
най-късно до края на 2004 година, щината е на стойност 49 786 000 
Въз основа на решението на Ми- динара, а както каза Стоянов, 
нистерството на финансите, об- още не е известно дали и с колко 
щините трябва да организират ще бъде увеличен бюджетът за 
събрания, на които публично да следващата година, 
бъде обсъден бюджетът. На тези

Тазгодишният бюджет на об-

П.Л.Р.• събрания физическите и юриди- П.Л.Р.

Между Димитровград и БабушницаВъншнотърговският дефицит на Сърбия достигна 2,84 милиарда 
долара_________________ _______ ________________________ Две нови линии на ” Ниш 

експрес”Продаваме за 

долар, купуваме 

за четири

същия миналогодишен период, съобщиха от репуб
ликанската статистика.

През първите пет месеца на годината Сърбия из
несе стоки за 1,23 милиарда долара, което не покрива 
дори половината от дефицита. По същото време 
вносът достигна 4,1 милиарда долара. Това показва, 
че вносът е по-гол ям почти четири пъти от износа.

Не по-малко е фрапираща и структурата на вноса 
и на износа. Сръбските предприятия са пласирали на 
световните пазари най-много желязо, стомана, 
цветни метали, плодове и зеленчуци... Внасяли сме 

Външнотърговският дефицит на Сърбия до края обаче почти всичко. Само за автомобили са дадени 
на май възлиза на 2,84 милиарда долара, което пред- 316 милиона долара, 
ставява увеличение с 57,1 на сто в сравнение със

Автопревозвачът ”Ниш експрес” пусна в движение две нови автобус
ни линии, които пряко свързват Димитровград и Бабушница. Един рейс 
тръгва от Бабушница в 6 часа, в Пирот пристига в 7 ДО, а в Димитровград 
в 8,30. Същият автобус тръгва от Димитровград за Бабушница 8,45 ч.

"Ниш експрес” от юни организира транспорт на летовници до Черно 
море по линията Белград-Ниш-Поморие-Несебър-Слънчев бряг. Пър
вият автобус тръгна на 30 юни, а останалите са на всеки пет дни, вклю
чително и на 29 август. В обратната посока първият автобус тръгва на 1 
юли, следващите - на всеки пет дни, включително и на 30 август.

Заинтересовани могат да се обадят на телефон о18/351-490, 547-496, 
547-337 в Ниш.

*На световните пазари сме продали стоки 
за 1,23 милиарда долара, оттам сме внесли 
за 4,1 милиарда долара

А.Т,

Бабушнишкото химическо предприятие " Лужница" е в трудно положение

гЗш могат и ш приватизират, нито да работят
Йг, Й I * Освен цеха за производство на оцет "Сирчетана'1, който е даден под наем и работи добре, в 

останалите цехове на фирмата производството почти е спряло. Фирмата не може да се 
приватизира, докато не намери стратегически партньор. Взет е кредит от 3 милиона динара за 
погасяване на дълга за изразходвания ток, както и за купуване на производствени материали.

.

Н№1
на Агенцията да обяви трети алния фонд за всичките работ- вежда редица изделия - всички
търг, на който стойността на цици до края на 2003 година. Пое- видове пластмасови пликове, фо-
фирмата ще бъде както и па ледната заплата, която са взели лио и чували, след това съдове от
втория. По думите на директора работниците в "Лужница”, е за полиестер, плексигласови плочи,
за производство в тази фирма Ра- януари т.г. и възлиза средно на пластмасови тръби и др., на вът-
дивойс Йоцич, основната причи- около 5, 5 хиляди динара.

Най-старата промишлена фи- фирма ще могат да се върнат в 11а защ0 ДОСега фирмата не е при- цзготвена е социална
рма в Бабушница - химическата "Лужница”. И преди даването на ватизирана, се дължи предимно
фабрика "Лужница”, се озова в "Сирчетаната” под наем, бабу- „а това| ,,с "Лужница” има чак 6
твърде тежко положение. Освен шничаните са сътрудничили със технологически направления, а
цехът за производство на оцет, "Статус”, като свърлижката фи- Законът за приватизация налага леми а производството, фабрика- произвеждат допълнително и
останалите цехове работят на рма е купувала и доставяла ети- те да не могат да се продават ноо- та изготви социална програма за отново търсят купувачи за тях.

обороти - 10-15 про- лов алкохол, а бабушничаните са хдел„0. Йоцич ни информира, че 49 работници. Тя е предоставена Отговаряйки на въпроса възмо- ‘
цента, от възможностите си т.е. й връщали оцет. Освен "Сирче- досега няколко частни фирми са на републиканското Мшшстерс- жно ли е да пласират изделията
работят от време на време - ко- тапата”, в която сега мощности- проявявали интерес да купят са- тво по труда и сс очаква да бъдат си на чуждестранните пазари,
гато на пазара има интерес към те са натоварени над 80 на сто, м0 определени части от "Лужни- отпуснати средства за нейната Йоцич изтъкна, че това е много
някои от многобройните изделия "Лужница" е обявила търг за да- 1(а”, но това не било възможно. реализация. В зависимост от своя трудно и добави, че и работни
ца фирмата. Цехът "Сирчетана” ване под наем и на останалите це- Напоследък "Лужница” има избор, работниците, включени в ците не са мотивирани да рабо-
на 1 юни т.г. бе даден под наем на хове, но досега нито една фирма проблеми и с изпълнението на социалната програма, ще вземат тят. ”С тези мизерни заплати ра-

фирма "Статус” от не е проявила интерес към тях. съдебните присъди па група ра- или 6000 динара за една година ботниците нямат мотив да ра-
Свърлиг, която остави няколко провалени са два търга ботници, които са съдили фир- трудов стаж, или пък ще им ботят и това се отразява на каче-
работника от "Лужница”. Дого- к мата за неизплатени заплати, бъдат изплатени 10 средни рспу- ството па изделията”, подчерта-
ворът между бабушнишката и Бабушнишката промишлено- поради това банковата сметка на бликански заплати. За останали- ватой.
свърлижката фирма с за 6 месс- ст Досега два пъти бе предлагана фИрМата почти постянио с бло- те 100-ипа работници пък ще Неотдавна "Лужница” получи 
ца. След този срок той може да |1а ТЪРГ- н0 ,|икой не ПР0ЯВИ кирапа. "Лужница” дължи на бъде изготвена подходяща про- кредит от Фонда за развитие на
бъде продължен, но съгласие за интерес да я купи. Първият път своите работници общо 12 зап- изводстаепа програма, чиято ус- Сърбия на стойност 3 милиона
това трябва да даде републиканс- стойността на фирмата бс 28 ми- лати щ0 се отпас)1 до трудовия иешиа реализация все пак ще динара. Както ни информира
ката Агенция за приватизация, лиона динара, а вторият - десет стаж въз 0С110ва на валидните зависи от редица обстоятелства. Радивойе Йоцич, тези средства са
понеже бабушнишката фирма милиона по-малко. Според нови- законови разП0реди, ог рспуб- Директорът Йоцич казва, че продназначени за купуването на

■ трябва да се привазитира. След тс законови разпоредби Лужни- ликапския бюдежет са отделени процесът па възстановяването производствени материали, как-
изтичането на договора между ча” “га може да сс приважпира стаа за |1лащането на задъл- иа производството ще бъде мпо- то и за погасяване на дълговете
двете фирми работниците, които единствено ако си намери стра- Жсиията К’ЬМ пенсиононио-соци- го труден. Въпреки че произ- за ток. В. Димитров
сега са наети от свърлижката тегически парнтьор и предложи

Н" Гч
■ .

_ =”••• ->Д
решния пазар няма голям инте
рес към тези изделия. Затова в 
"Лужница” произвеждат нзвест-

програма ни количества от тези изделия, 
Поради многобройните проб- чакат да ги продадат и след това

минимални

частната



Кадрови промени във Ветеринарната станция в Босилеград
Неотдавна в Белград

Назначени нови управителни органиПредставен филм за
мангулиците г: *3а нов директор е назначена Оливера Александрова. й, сред които бездействието на

Председател на петчленния Управителен съвет е Крум Накев Управителния съвет и пропус-

.зм5г=г
Рада Джорджевич, републиканс- понеже бяха убедени, че той е

проявил безотговорност при отс-

гато

§®р?§§ШШшт
нето на
във ведомството, е решена. Пра
вителството на Сърбия освободи ки ветеринарен инспектор във
от длъжност досегашния дирек- Владичин хан, Милан Господи- траняването на нередностите. За 
тор на станцията Емил Пейчев и нов. дипломиран агроном, а от стачката на работещите разиск- 
назначи на този пост Оливера редовете на работещите-Захари ваха и членовете,на Изпълнител-

Симеонов и Славчо Василов. ния съвет на Общинската скул- 
Кадровите промени бяха из- щина в Босилеград, а след много

кратните оплаквания на работе
щите реагира и Министерството

шрвш
Александрова, ветеринарен ле
кар във ведомството. Правите
лството освободи от длъжност и вършени след неколкомесечната
вителеТс1в"ет,ДкоГт”азначГ цията^които настоявай да 6ъда”т на земеделието, горското сто- 
ни още преди десетилетие. Съ- премахнати проблеми в работата

В Димитровградска община има над 200 мангулици

* Месото и месните продукти от мангулиците ще се продават 
пакетирзни. Цената ще бъде с 5 на сто по висока в сравнение 
с цената на месото и продукти от другите породи свине.

тези изделия ще скочи още по
вече.

В.Б.панство и водите.

В Босилеградско няма 
гъбарска треска

В Белград неотдавна бе пред
ставен документалният филм за 
преработката на месото от авто
хтонната порода свине "Мангу- 
лица”, които в Сърбия днес най- 
много се отглеждат в Дими
тровградска община. Авторите 
на филма, който е продукция на 
димитровградското природоза
щитно дружество "Натура бал- 
каника”, показаха на белград- 
чани районите в Димитровградс
ка община, в които се отглежда 
мангулицата, а след това им пред
ставиха и начина на преработка
та на месото от тази порода. При
състващите имаха възможност 
да опитат месото и другите месни 
изделия от тази порода свине.

Преди белградчаните докуме
нталния филм видяха хора в Ди
митровград. Както тогава заяви 
пред нашия вестник председател
ката на "Натура балканика" и 
настоящ заместник-министър за 
селското стопанство в Правител
ството на Сърбия д-р Сузана 
Джорджевич-Милошевич, на бе- 
лградчани занапред ще бъдат 
предлагани пакетирани месните 
продукти от мангулиците. По 
думите на д-р Джорждевич, в 
сравнение с месните изделия от 
другите проди свине, тези ще са 
по-скъпи с около 5 процента. Тя 
добави, че един ден, когато за 
месните изделия от мангулиците 
се получи сертификат за здравос
ловна органична храна, цената на

В овощната градина на ЗК "Сточар" в с. 
Желюша ___________________________

Започна беритбата на вишни
В различите райони на Димит

ровградска община - Врабча, Лу- 
кавица и др. понастоящем се 
отгледжат над 200 мангулици. В 
село Лукавица е в ход изгражда
нето на цех за преработка на ме
сото от манглулиците. Стопани
те, които отглеждат мангулици в 
Димитровградско, изразяват за
доволството си от факта, че чле
новете на "Натура балканика", 
благодарение на чиято помощ те 
получиха животните, сега се гри
жат и за осигуряването на пазара 
за месото и на останалите месни 
изделия.

Манатарка за 
100 динараВ овощната градина "Разсадник” в с. Желюша, собственост на 

димитровградската земеделска кооперация "Сточар”, започна 
беритбата на вишните. За 5—6 часа 100-ина берачи набраха около 6 
тона вишни. Беритбата бе прекъсната, тъй като нямаше достатъчно 
щайги. От пиротското предприятие "Хладняча”, с което "Сточар” 
имаше предварителен договор за откупуването на цена 23 динара 
лограм, междувременно съобщиха, че цената на вишните е паднала.

Ръководителят на овощното производство в "Сточар” Йован Вла
димиров се свърза по телефона с фирми от Мерошина, Ниш и други 
градове, които се занимават с откупуването на вишните, но до 
конкретни договори не се стигна.

Що се отнася до реколтата, тази година тя е отлична. По думите на 
Владимиров, от един хектар ще се съберат около четири тона вишни. В 
разадника си "Сточар” има 8 хектара с вишневи фиданки. Б. Д.

Гъбарите в Босилеградско не са 
доволни нито от количеството на 
гъбите, нито от изкупната цена. 
Един килограм пресни манатарки 
се изкупва по 100 динара, а изку
пната цена за килограм пресни ли- 
сичарки е едва 50 динара.

Анка Котева от Райчиловци, со
бственик на магазина “Ана”, която 
се занимава с изкупуване на гъби, се 
надява през следващите дни да има 
повече гъби и да се увеличи изкуп
ната им цена.

за ки-

Б.Д. П.Л.Р.

Започна ремонтът 
на пътя Бабушница- 
Звонска баня

През фотообектива Доста отдавна е запланувано 
главната улица в Димитровград да 
стане пешеходна зона. За тази цел 
движението на МПС трябва да 
поеме улица "Нишава”. Но поради 
нерешени имуществени отношения 
това се протака години наред.

Пречката досега беше една по
луразрушена къща, която заемаше 
половината от улицата, но най-по
сле тя е съборена и улицата може 
да се разшири. Става дума за къ
щата на семейство Вуждарови, на
мираща се в началото на улицата. 
Но за сметка на това краят на ули
цата незаконно е "приватизиран”, 
така че тя е стеснена и по нея едва 
минават тежкотоварни камиони. За 
да може да се използва, би трябвало 
и там улицата да бъде разширена.

А.Т.

Туристите 
няма да карат 
по дупки

Работници от Секцията за пъти
щата започнаха да ремонтират 
пътя Бабушница- Звонци- Звонска 
баня. С помощта на механизацията 
си те попълват дупките, които до
сега пречеха на движението.

Очаква се ремонтът да прикл
ючи скоро, така че туристите, кои
то идват в банята, няма да имат 
проблеми с лошия път. Й.М.

Пътят Димитровград-Бачево за много хора е кошмар местен път от време на време се ремонтира, като само се 
насипва с чакъл. Той има още една забележка: "През 
зимата работещите в "Комуналац" чистят пътя от снега 

71 само до последната къща в с. Градине и там спират. Това 
&У не е редно, би трябвало да се почиства и участъкът на 
Ц пътя от Градине до Долно Бачево”.

Ц Плановиците го "забравят"

ш шиш \ V

Бачевчанинът Видойко Станулов казва, че с 
асфалтирането на пътя от Димитровград до Долно 
Бачево ще се намали рискът от пътни 
произшествия в участъка на магистралата от 
Димитровград до граничния пункт. Градинчанинът 
Младен Владимиров смята, че асфалтирането на 
пътя ще даде тласък за развитието на 
селскостопанското производство в тази част на 
Димитровградска община

Въпреки че от време на време се разнасят слухове, че 
ще бъде асфалтиран, пътят от Димитровград до кра
йградските селища Градине и Бачево още не можа да се 
нареди сред инфраструктурните приоритети на Димит
ровградска община. Жителите на Димитровград 
зи две села от години енергично настояват за асфал
тирането на посочния път, дълъг около 5 километра, 
посочвайки при това твърде основателни причини. Те 
подчертават, че с изграждането ще се разтовари дви
жението на хората и на селскостопанска механизация по 
автомагристралата и по този начин ще се намали рискът 
от произшествията, които често се случват в участъка на 
магистралата от Димитровград до граничния пункт 
"Градина”.

Особено е трудно след дъжд

За асфалтирането на т. нар. "долен път” от Димит- 
■ ровград до Градине и по-нататък към Бачево години на- 
I РеД енергично настояват и градинчани. Младен Владими- 
1 ров, градинчанин и преподавател в димитровградската 
Я гимназия, същевеменно и селскостопански производи- 
К тел> смята, че от асфалтирането на пътя в бъдеще може 
Я да има и икономически дивиденди, т.е. може да се даде 
| тласък на развитието на селското стопанство в тази част 

на общината. На една трибуна, която организираха преди 
Дими™™™.™, „ известно време експертите, изготвили финансирания от
Д итровградският пенсионер Видойко Станулов Европейската агенция за реконструкция в Димитровград 

твърде често идва с мотокултиватора си по този път до Стратегическия план за Димитровгр
родното си село Бачево, където се занимава със селско 
стопанство. Той казва,

К;, , -
Щ

... йМь
Видойко Станулов: "Кога ще асфалтират този път?"

и на те-
общината, Владимиров остро 

критикува прокетопрограмата за Стратегически план*
почти негоден за пвижЛТ” «ЪЖД ПЪТ СТаВа изгьквайки межДУ Другото, че е недопустимо асфалтв-

” Движение, и добавя: Понякога едва райето на пътя от Димитровград до Гпапине и Бачево да
лелетата бо^сувТтв Д° НИВаТа “ К°‘ Не 6 набелязано к*то единот инфраструктурните приори-
лелетата ооксуват в калта. Сменяха се много общински тети в общината". к

Р Д чани, за всички димитровградчани и други роса как е възможно в Бабушнишка община почти до

начина МпоТпГЧНИЯ ПуНКТ” ВСЯК° ИМа асФалтов път, а само тук да няма, но
начина, по който посоченият продължават да се надяват, че един ден пътят, който за

хора, които са се запътили 
Станулов не е доволен от



йиДЮйбйиииииик аМГЛЛЯИ»ЧЕ!

В края на учебната година 
димитровградската гимназия

В босилеградската гимназияв
Анита Стоилкова ученикУспехът е много

добър
Р

Ц ^а випуска н«
Ш * Към многобройните признания, :К°ИТ°
I които е получавала за ; К®^™.®?”вИч ооТанизира в1 постиженията си в досегашното : Караджорджевич организира в
I си образование, миналия месец Бв™я ДВ°Р1'Б'ли™на
И Анита прибави и ■ ^°бяРвИсо^ните училища в
I най-престижното досега - ученик : ви"Уска в срвд у щ
В на випуск 2003/2004 сред : Сърбия. ...........................

босилеградските абитуриенти.

у331 ученици от 
гимназията в Ди
митровград завър- 
шиха учебната го
дина. За 319 тя бе
ше успешна, десет 
са на поправителен 
изпит, а двама ще 
повтарят класа. 

Средният успех 
в училището е много добър - 3,85, като 
най-добър успех са 
учениците от втори (едно) клас, чиято 
средна оценка е 4,26. Интересно е, че 
обикновено първи клас е с най-добър 
успех, но този път не е така и 
паралелката с най-слаб успех е именно 
първи (четири) - само 3,26.

В гимназията има общо 112 отли
чници, 118 ученици с много добър ус
пех, 78 с добър, 13 с двойка. Най- 
много са отличниците в четвърти 
клас- 34, а най-малко в първи -21.

По отношение на отсъствията, в 
края на годината в училището са от
четени 29 914,28 257 от които са изви
нени. Третокласници са сред най-от- 
състващите -8 123, а най-малко отсъс
тват четвъртокласниците - 7 059.

За първенец на училището е про
възгласен Мирослав Давидков, който 
е награден с романа "Братя Карама-

зови” от Достоевски. Хлебоперницата 
”Оги” отделно го награди с 250 евро по 
повод 5 години от съществуването й. 
Наградата връчи собственикът Тодор 
Антов.Мирослав 

Давитков, 
най-добрият 
ученик в 
гимназията

Група ученици от гимназията в със
тав: Мирослав Давидков и Небойша
Виденов от четвърти клас и Милян Преподавателите в гимназията в Босилеград не
Стоянов и Саша Мадов от трети клас пестят комплименти за нейната упоритост, за без- Факултета по архитектура 
са участвали на международния кон- спорния й талант и успехите, които само потвър- каза ни, че вече няколко месеца сериоз 
курс на ”Сименс” в интернет презен- ждават това. Анита е пълна отличи.лжа, носител но се подготвя за приемния изпит и се 
тацията на тема: "Хора и места- Стара на грамотата “Вук Караджич”, а по време на блее- надява, че ще успее от тази есен да стане 
планина”. Супервизор е била препо- тящата си ученическа кариера е печелила приз- студентка по архитектура. Любовта към 
давателката Биргида Величкова. Ди- нания на общински, регионални и републикански тази професия е наследила от баща си 
митровградските гимназисти са се кла- състезания по различни предмети. През месец ма- Живко и чичо си Валери, които са строи- 
сирали на второ мясти след учениците Рт тази година тя спечели трето място на репуб- телни инжинери.
от гр. Смедерево, но пред тези от 13-та ликанското състезание по руски език в Белград. - Особен интерес проявявам към ма-
белградска гимназия. Затова димит- - Много се радвам, че Учителският съвет про- тематиката, рисуването и компютрите, 
ровградчани ще се представят и в Гер- възгласи точно мен за ученик на випуска, понеже които представляват основата на съв-

сред съучениците ми има голям брой пълни от- ременната архитектура. Още от малка 
В края на учебната година са про- личници, които са изключителни ученици и изя- притежавам компютър, така че имах 

възгласени и най-добрите ученици от вени таланти. Затова престижното признание ме възможност постоянно да разширявам и 
първи клас - Илия Величков и Дияна задължава да оправдая с още по-сериозна и упо- обогатявам получените в училище 
Еленкова, от втори - Александър Па- рита работа оказаното ми доверие от страна на знания, 
нов, от трети - Ирена Антова и от чет- преподавателите, казва Анита. 
върти - Марина Тодорова и Мирослав 
Давидков.

голямо желание да се запише във 
в Ниш. Раз-

има

постигнали

мания.

Освен че е изключителна ученичка, 
Анита Стоилкова е израснала в образовано бо- Анита е и дългогодишен член на първия 

силеградско семейство, в което интересът към състав на фолклорния ансамбъл към 
От туристическите паралелки за книгата и науката са на първо място. Баща й Центъра за култура в Босилеград, пише 

ученик с най-доб1>р успех от първи до Живко е строителен инжинер и работи в общин- поезия, била е изявен
Иво ското управление, а майка и Драганка е лекар спе- маторската секция, добър спортист... 

циалист в Здравния дом.
За бъдещите си планове и амбиции тя казва, че

член на декла-
четвърти клас е провъзгласен 
Пейчев. П.Л.Р.

А.Т.

[Накратко ■Хубав жест на Бабушнишка община __В основното училище в Димитровград
Отличия за два 
факултетаСамо трима повтарятСтипендии за 20 

студенти Дългоочакваната лятна ва- малено поведението на 23 уче- 
канция започна и за учениците ници, при това 6 са с незадово- 
от основното училище в Димит- лително поведение, 
ровград. От завършилите 764 
средношколци, с положителен отсъствия, от които 974 са неиз- 
успеха са 696, или 91,10 %. От винени. Средно всеки ученик има 
тях 348 са с отличен успех, или почти 22 отсъствия.
45,55 на сто, 198 са с много добър 
успех, 140 с добър и само 14 за- училище са наградени с книги, а 
вършават класа с двойка. Сред- на най-добрия ученик в училище- 
ният успех е много добър - 3,92. то - Тамара Ташкова - хлебопе- 
Второкласниците имат най-ви- карница ”Оги” дари 250 евро по 
сок среден успех - 4,24. За пръв повод пет години от съществува- 
път тази година първолаците са 
без цифрови оценки. Според но
вия начин на оценяване 66 % са БТЬДСЩИТС СТуДСНТИ 
успели напълно да овладеят 
учебния материал, 25 на сто час
тично, докато 8 % не са успели 
(т.е. те ще повтарят класа). Но 
на практика и те ще преминат 
във втори клас и ще трябва да 
компенсират пропуснатия и неу
своен в първи клас материал.

По време на обучението през 
изминалата учебна година е па-

С указ на президента на 
Сърбия и Черна гора Све
тозар Марович са отличени 
Философският и Земеделски
ят факултет на Университета 
в Нови Сад с Негошев орден 0 
степен и с Теслин орден I сте
пен.

В училището има общо 19 120
* Председателят на ИО на ОС Зоран Спасим към студентите: 
"Мислете за Бабушнишка община."

В Бабушница неотдавна бяха дентите се обърна председателят 
сключени договори за стипенди- на ИО на ОС в Бабушница Зоран

Спасич. Той им пожела успешно
Отличниците в основното

ране на добрите студенти от 
тази община. Стипендии

По повод 50-годишнината 
от сформирането, на деканите 
на двата факултета Мария 
Клеут и Владан Маркович, 
бяха връчени отличия от пре
дседателя на Изпълнителния 
съвет на Войводина Джордже 
Джукнч.

да приключат следването си и 
след това да се завърнат да жи
веят и работят в родната община. 
Предвид това, че договорите не 
задължават студентите след дип
ломирането им да се завърнат в 
Бабушница, Спасич между друго
то сподели: ”Доколкото решите 
да живеете и работите в друга 
среда, тогава поне си мислете за

получиха следните студенти от 
трети, четвърти и пети курс: 
Емина Такич, Боян Илич, 
Светлана Алексич, Валентина
Николич, Ирена Филипова,
Кристиян Вайкович, Милан 
Златкович, Мария Спиридо- 
нович, Йелена Манич, Йелена 
Младенович, Анита Костич,
Оливера Николич, Милан Мано- Бабушнишка община .

Фондът за стипсндирането на 
студентите и учениците към ОС в 
Бабушница е основан през 1994

се явиха на приемни 
изпити Завод за

усъвършенстване 
на образованието

йлович, Санела Богданович, Ду- 
шан Петкович, Мария Вслко- 
вич, Йелена Ракич, Биляна Ди- 
митриевич, Бранкица Игнятович година по инициатива на Зоран 
и Драгана Йованович. Спасич, който тогава бе предсе-

Преди сключването на дого- дател на ОС в Бабушница. 
ворите, от името на ОС към сту-

Правителството на Сърбия 
взе решение за създаване на 
Завод за усъвършенстване на 
образованието и възпитание
то. Заводът ще има развойна, 
съветническа, изследователс
ка и други специализирани за 
предучилищна възраст, за 
основното и средно образова
ние функции, въз основа на 
Закона за основите на систе
мата за образование и възпи
тание. Той ще има центрове за 
стратегическо развитие, за 
развитие на програмите и уче
бниците, за професионално 
усъвършенствуване на препо
давателите и за специализира
но и художествено образова
ние.

През тази седмица държаха 
приемни изпити младите, които 
конкурираха за студентска кни
жка и повечето от тях вече уз-Името на училището в с. Звонци - “Братство" 

или "Христо Ботев"?____________________
В училището в с. 
Звонци________ наха резултатите, но ранглисти

те официално ще бъдат обявени 
през уикенда. Във висшите учеб
ни заведения за 35 539 свободни 

Общият успех на 53-те учени- места са кандидатствали общо 36 
ка в основното училище "Брате- 851 души, а на полувисшите за 19 
тво” в с. Звонци е много-добър. 635 се състезавали 16 996 бъдещи 
Всички ученици са завършили СТуденти. 
класа, а 15 са с отличен успех.

15 отличнициНови и стари кръстници
Част от колектива на основното училище в с. Звонци 

прие предложението на учителя от Нашушковица Драган 
Иванов училището в селото, което сега се нарича “Брат
ство“, да си възвърне старото име “Христо Ботев“. Някои 
от учителския колектив обаче се обявиха против инициа
тивата. От някои колеги Иванов дори е провъзгласен за 
“националист“.

До момента не е известно какво ще стане с названието на 
училището. По всичко личи, че по въпросът ще се обсъжда 
и от други органи и инстанции, включително и от просвет
ното министерство.

Най-привлекателни са общес- 
Дирскторът на училището Йор- таените науки, така че 17 292 кан- 
дан Панич заяви, че е доволен от дидата конкурират общо за 15 
успеха и от поведението на уче- 169 места, а най-трудно е някой 
ницитс и от работата на учите- да се запише в медицински фа

култет (3 399 свободни места и 5 
През учебната година 2003- 368 кандидати). От полувисшите 

/2004 те са подготвили три кул- училища най-популярни са Бел- 
турни програми и са организи- градската бизнес школа п нолу- 
рали два излета. Й.М висшата медицинска школа в

лите. Финансовите средства за 
дейностите на Завода ще 
бъдат обезпечени от бюджета 
на Република Сърбия.А.Т.
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1! От ознаменуването 
Видовден на 

Косово и Метохия
Изложба на граФиии от София, Скопие и Ниш на
Балканските художници 

обогатяват европейското изкуство Литургия в 
Грачаница, 
молебен на 
Газиместан

менните европейски културни течения? Дали след
ват Европа, приемайки нейните влияния 
свои специфики?

”Макар че Ниш, София и Скопие са в различни 
държави, тези градове не само че са близки в геог
рафско отношение, но са и централни места в един 
регион, в който народите от векове имат подобни 
съдби”, каза Милица Тодорович като добави, че 
художниците от тази част на Балканите със своите 
дела са съставна част на европейското изкуство и 
го правят по-разнообразно.

Откривайки изложбата, на която са представе- 
38 автори (15 са от България) Бранко Николов 

каза, че тя свидетелствува за творческите въз
можности и за онова, което свързва трите бал
кански народа и затова тя е принос за по-добро 
запознаване на съседите. ”Също така може да се 
каже, че изложбата е резултат на балканския енту
сиазъм и на финансовата подкрепа от западни неп
равителствени организации”, подчерта Николов, 
който в каталога за изложбата е написал: ”От моя 
опит стигнах до заключението, че успехът на която 
и да е идея или начинание е плод на личен и общ 
интерес. Когато работим за себе си, винаги рабо
тим и за другите”. М. Тодоров

или имат

Ознаменуваното на големия 
сръбски празник Видовден на 
Косово и Метохия премина под 
защитата на силите на КФОР.

Сръбският патриарх господин 
Павле отслужи на 28 юни литур
гия в манастира Грачаница, на' Негово Светешейство патриарх 

няколкото стотици сръбски Павле в Грачаницакоято освен
ни

Александър Девич, Портрет

т ще Ученици от ОУ "Милан Ракич" в Бабин мост с гл. редактор на “Другарче"

сърби от Косово и Метохия, при- денско поетическо причастие”, в
: състваха и министърът на верои- които участваха много творци от 

зповеданията в правителството Косово и Метохия и цяла Сър
на Сърбия д-р Милан Радулович, бия.
Иван Иванович, помощник-ми-/;... ,

еУ шШШшжШтГ
По тържествен начин в Гра- 

нистър в Министерството на кул- чаница бяха присъдени и награ- 
турата на Сърбия, видни литера- дите на най-добрите литературни 
турни творци, актьори и общес- творци, чието дело е свързано 
твеници...

В понеделник на Газименстан,

ш
със сръбската мисъл и слово. Ре-

ж т
Ш ш

Анка Данаиловска, "Усамотение"

В централната нишка галерия ”Сърбия” във 
вторник вечерта бе открита интересна изложба на 
графици от трите балкански града Ниш, София и 
Скопие, реализирана по идея на нашия сънародник 
художника-график Бранко Николов, който живее 
и твори в Ниш и София.

Според думите на изкуствоведката Милица То
дорович, основната идея е била да се стимулират 
културното сътрудничество и духовният обмен в 
рамките на партньорството на трите града, но ос
вен обмислянето за онова което е подобно или раз
лично, изложбата събужда и други въпроси: До 
каква степен Балканите са интегрирани в съвре-

шението на журито прочете из- 
недалеч от Прищина, бе отслу- тъкнатият сръбски писател Ми- 
жен молебен в чест на косовски- рослав Вишнич. "Златният кръст 
те герои и на пострадалите сърби на цар Лазар” бе присъден на пи- 
от Косовската битка до днешни сателя Данило Николич, Грача- 
дни. Молебена отслужи сръбски- ничката повеля (грамота) 
ят патриарх Павле с владиките та Драгомир Костич. "Кондирът 
Атанасий, Артемий, Теодосий и на Косовка девойка” на Любица 
други свещеници. Милетич, а "Перото на Деспот

В рамките на ознаменуването Стефан Лазаревич” на младия 
на Видовден в Грачаница и Бабин поет от Нови Сад Бранимир Бо- 
мост се проведоха и традицион- йич. 
ните поетически срещи "Видов-

Г;

на пое-

Й

*V
Г;

Димо Колибаров, "Изборът на Ева"
Текст и снимки: Д. Рангелов

Босилеградските самодейци във Владичин хан
В димитровградската галерия се представя 
Слободан Савич лерия. Според оценката на Денков 

тази изложба е една от най-силни
те, които са организирани в гале
рията през изминалия период 
колко месеца, и допълни: "Тази из
ложба наистина представлява нещо 

тровградският художник Никола све*°®кУлтУР»ияживотнаграда” 
Денков сподели, че статуетките на » (-л0°°Дан Савич е завършил 
Савич са с изключителна художест- Академията за приложни изкуства 

- ’ - специалност скулптура - в Бел
град през 1975 година. Член е на

Доволни от програматаПрекрасни статуетки от алуминий от ня-
Фолклорният ансамбъл към дейците на Сърбия, ще участва в 

Центъра за култура в Босиле- републиканския преглед, който 
град миналата седмица участва в ще се поведе от 4 до 6 ноември 
Междуообщинския преглед на тази година в Пожаревац. 
фолклора в Пчински и Яблани- Славка Накева, директор на 
шки окръг”Видовденски дни”, тукашния Център, заяви, че е до- 
който се проведе във Владичин волна от изявите на нашия ансам- 
хан. В прегледа участваха и са- бъл, който в четиридесетминут-

ната си програма на откритата 
сцена край градския басейн във 
Владичин хан се представи с кит
ка хора и народни песни. В рам
ките на своята програма танцо
вият състав е изпълнил ”Бист-

В димитровградката Градска га
лерия във вторник вечерта бе от
крита поредната изложба. Пред „ _
любителите на изобразителното вена стойност. По думите му Савич 
изкуство бяха представени около е е^ин прсфинен майстор на скул- 
20-ина статуетки и 20-ина кроки птУРата> чиито творби са лишени оз 
рисунки на известния белградски какъвто и Да било натурализъм и е 
скулптор Слободан Бане Савич. На тях пУлсиРа еДна динамика. От име- 
статуетките, изляти от алуминий, то на Димитровградските почитате- 
са изобразени формите на женско- ли “а изкУството Денков благодари 
то тяло. на Оавич, че представя прекрасните

Откривайки изложбата, дими- си ТВ0Рби в Димитровградската га-

Босилеградските самодейци 
тези дни получиха покана от 
Градското
културно-художествено 
дружество "Сомбор" за участие 
в Седмия международен фести- 
вал на фолклорното творчество, ришки игри” и "Шопска сюита”, 

.' Които ще се проведе в този град 
на 9 и 10 този месец.
Директорката Накева подчерта, 
че доколкото подсигурят 
средства, ансамбълът ще замине та секЧия към Центъра, се прес
на това престижно културно тавиха с две народни песни: 
^оприятив. "Отиде момко на ливади” и ”А
модейците от КХД "Коста Абра- бре’ вие> м0«четия”. 
шевич” от Лесковац, ”Коло” от Разноските за участието на бо-
Буяновац и "Бранислав Нушич” силегРаДСКите самодейци 
от Владичин хан. Най-успешният Владичин хан са поети от Цен- 
танцов състав от този преглед, 1-1,133 33 кУлтУРа и от ОС в Боси- 
който ще бъде определен след легРаД. 
десетина дни от Съюза на само-

Юбилейни хорови тържества в Ниш

Пеят хористи от 9 държави а младите певици Сандра Миле
нова, Саня Динова и Кристина 
Младенова, членове на певческа-

години. Най-напред те се наричаха и бяха югославски, а от години вече са 
международни, така че в тазгодишните се съревновават хорове от СЧГ 
България, Русия, Украйна, Турция, Гърция, Македония, Австрия и Сло- УЛУС, УЛУПУДС и ФИДЕС Пре

вестни автори и от националното музикално наследство. В Ниш и Нишка творби. скулптурни
баня хоровете ще изпълняват среднощни серенади и ще гостуват в Лес
ковац, Алексинац и Сокобаня.

Изпълненията им ще бъдат оценявани от международно жури, както и 
от жури на публиката, което ще провъзгласи най-популярния хор.

във
Изложбата в Градската галерия 

ще бъде открита още десетина дни

Б.Д.
П.Л.Р.
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Корените на "Братство" (4)

Първото голямо попълване на редакцията
По времето, когато се формира- 

Братство”, Царибродската 
гимназия имаше свои стенвестници. 
Много ученици, които участваха 
издаването им, след това имаха 
желание да станат професионални Н 
журналисти. Стефан Николов и Ц 
Матея Андонов бяха първите сред ||ь 
тях. Андонов започна Л
ничи като ученик и в "Глас на бъл
гарите”. В гимназията 
активно във формирането на Лите
ратурния клуб на младите писатели. 
Николов също проявяваше

тях и днес пишат за 
"Братство”. Затова 
още през онези дни Ма- 

-V ДП * рин Младенов писа:
”...С общи усилия 

могат да се реализират 
редица интересни прое
кти, които да имат и 
местно значение. Та
кава една организация 
ще може да обедини

става.ше Със съдействието на Бъл
гарската православна цър
ква и Столична община - 
София, босилеградският све
щеник отец Йоан тези дни 
организира безплатна екс
курзия в България.

В рамките на четириднев- : 
ната екскурзия 15 предимно 
млади босилеградчани са по
сетили редица църкви, ма- \ 
настири и други исторически 
паметници в България. По 
думите на отец Йоан, екскур
зиантите са посетили Патри
аршията и храм-паметника 
"Александър Невски", паме- 

Иван Вазов в

Не успях да го убедя. Матея на- |?- 
пусна учителската работа и стана р 
член на редакцията.

Така Матея Андонов и Стефан 
Николов станаха журналисти. И 
двамата започнаха да пишат и 
стихотворения и бяха ориентирани 
предимно към културните теми. 
Стефан имаше успехи като лите
ратурен творец. Спомням си един 
път бяхме в кафенето "Калча” в 
Ниш и аз се оплаках, че за пос-

в

,\
;

да сътруд-

участваше
Стефан Николов единичните усилия, да 

направи списък на най-
Миле Николов

голям ледната страница не ми достигат важни теми от различни области и ще може, 
интерес към новинарската работа и затова още малко материали. Стевча извади беле- това е важно, да посъбере нужни средства за 
редакцията на Братство" беше включила и жника, взе химикалката и след малко ни про- такава дейност. По такъв начин ще се 
двамата в плана си за приемане на нови чете едно стихотворение: 
журналисти. "На всяка цена се стремя

Родителите на Стефан и Матея обаче 9а стана на орлите брат, 
имаха различни мнения по въпроса за бъде- осъществи мечтата си и умря-
щето на своите синове. Докато родителите ала като орел лешояд. голям ентусиазъм, но сега, когато честваме
на Стефан се радваха, че техният син от гим- Забравил съм към кого беше отправена 45 години от появата на първия брой на 
назията веднага излиза "на леб”, родителите тази остра сатира, 
на Матея имаха съвсем други схващания за

претвори в дело принципът за сдружение на 
материалния и художествено-културно-нау- 
чния труд...”

Отначало действително съществуваше тника на 
София; къщата на Неофит 
Рилски, музея и паметника 
на Софроний Врачански, Че-вестника, мога да констатирам, че не сме 

През 1960 година в редакцията постъпиха използвали всички условия и възможности, 
професията журналист. Баща му Филип дори и Димитър Йотов и Миле Николов - При- за да създадем по-добро място на просветата 
даваше да се разбере, че няма да се съгласи, сойски. Йотов дойде от Белград, където и културата на българската народност. 
Ходил бе в гимназията и питал някои учители беше работил като преводач в ТАНЮГ, а 

по този въпрос, а препо- Миле Николов беше вече известен на
давателят Никола Сте- читателите, защото активно сътрудничеше и да се даде по-обстойна оценка за това какво 
фанов му казал, че в Глас на българите”. Същата година и аз влияние е имал той върху обществения 
"Матея се върти около станах член на редакцията и веднага за- живот и обратно - какво влияние са имали 
Божа и там го кандар- почнах да работя като технически ре-

репишския манастир, както 
и връх Вола във Врачанска 
област - мястото, където е 
загинал Христо Ботев, къ
щите на Димчо Дебелянов, 
Любен Каравелов и Тодор 
Коблешков в Копривщица и 
някои забележителности в 
Панагюрище. В края на екс
курзията е било организира
но и посещение на Рилския 
манастир.

Транспорта, храната и 
трите нощувки в манастира 
"Свети Мина” в София из
цяло са поели Светият Синод 
на Българската православна 
църква и Столична община - 
София.

Тя е втората поред екску
рзия, понеже и миналата го
дина отец Йоан организира 
пътешествие из България за 
петнадесетина босилеград
чани.

Ако се разгледа по-обстойно какво се е
писало и предлагало във вестника, ще може

обществено-политическите
дисват да стане журна- дактор. 
лист”. След тоя разго
вор Филип дойде при ници от нашите краища и то още от- 
мен вкъщи да ме моли начало, когато започна да излиза. Ще 
да убеждавам Матея да посоча няколко от тях. От Каменица 
се откаже от журналис- пишеха учителите Тодор Ташков и 

Васил Гъргов-Вачко. От Димитров- 
Учебната година за- град - Любиша Джорджевич, препода- 

върши и Матея започна вател по сърбохърватски, и Властимир 
да работи в прогимна- Вацев, също преподавател в гимна

зията в Поганово като преподавател по зията по български език. Сред първите 
български език. Това зарадва неговите ро- сътрудници на "Братство” бяха и 
дители, но радостта им не трая дълго. Той Кирил Трайков, Спас Сотиров, Сава Димитър Йотов 
изпращаше кратки новини и дори работеше Пенчич от Ниш, Милорад Геров, Ни
за разпространението на вестника в Пога- кола Чирич, журналист от Пирот, Алексан- 
ново и в съседните села. Зная и това, че дър Младенов, Цветан Еленков, Рангел

Тошев, Слободан Василев, Велибор Райков и 
събота в Поганово, Матея още много други. Във всеки нов брой на вест-

организации върху развитието 
на вестника. Нашенци постиг
наха завидни лични успехи. Мо
жем да кажем, че имаме голям 
брой научни работници, журна
листи, художници..., но в нашите 
краища, където кипеше живот, 
когато се създаваше вестникът, 
сега имаме празни села, угаснал 
стопански живот, а нашите уче
ни и културни работници са да
леч от своя край...

Вестникът имаше и много сътруд-

тик ата.

Матея Андонов

Богдан Николов

В следващия брой:
"Братство" за опознаването на 
националната ни идентичност

когато вестникът закъснеше с излизането си 
и не стигнеше в
идваше в Пирот в редакцията да види какво ника се явяваха нови сътрудници, а някои от ;П.Л Р.ншшюш
Нашите села: Белут (3)___________ _

Белутчани - 

ученолюбиви хора 

и добри майстори

"големи училища в някой от българските градове. Един 
от тях бил Васил Йовчов, който завършил училище в
Кукуш и известно време работил като учител в с.
Райчиловци. Със сигурност се знае, че първото белутско
училище било открито в къщата на Севета Димитрова в
махала Головуковци, но не е известна годината на отк
риването му. Оттам училището е преместено в къщата

•Първото белутско училище било открито в 
къщата на Севета Димитрова в махала 
Головуковци, но не е известно кога. Оттам 
училището е преместено в къщата на Стойо 
Евтимов в махала Вучинци. ‘Училищната сграда в 
Белут е построена през 1943 г.

Когато посетих Белут, наминах и в чстирикласното вали и Асен от Кюстендил, Влайко Янков от Ярешник, 
основно училище. Учителката Малинка Гашевич, по ба- Виолета Георгиева от Горна Лисина, Олга Стефанова от 
ща Цветкова, учеше 7 ученика: Елена Василева и Звонко Зли дол, Славка Стоичкова от Белут, Мада Михайлова от 
Стоичков в първи, Иван Стоичков, Любимка Стоянова и Босилеград и Крум Георгиев от Долно Тлъмино.

Както и в останалите босилеградски села, така и в

на Стойо Евтимов в махала Вучинци. Училищната сграда
в Белут с построена през 1943 г. Най-дълго време, по 15
години, в това училище са работили Мария Данова от
Кюстендил (съпругата на босилеградския учител Асен
Чипев) и Радислав Тодоров от Зли дол. Тук са учителст-

Милян Григоров във втори и Марко Стоичков и Перица 
Стоянов в четвърти клас. Нямаше ученици в трети клас. Белут няма къща, от която да не е излязъл среднист, 
По думите на даскалицата всичките й ученици са вни- полувисшист или висшист. Според данните, които успях 
мателни в час, редовно учат уроците си и проявяват голя- да събера по време на посещението си в селото, виеше 
мо желание да постигнат добри резултати. образование са завършили белутчаните Боян Димитров,

Малинка Гашевич е родена в босилеградското село Стойне Стоянов и Никола Андонов (земеделски факул- 
Назърица, а професионалната си подготовка е получила тет), Иван Глигоров (юридически), Павел Кирилов (фа- 
в Полувисшето педагогическо училище във Враня, кое- култет по електроника), Лиляна Стоичкова (филологи- 
то е завършила през 1989 г. Преди да постъпи на работа в чен), Георги Алексов (стоматологичен), Лиляна Димит- 
белутското училище през 1998 г., тя е учителствала 2 рова (природо-математически) и др. С полувисше и 
години в родното си село и 6 години в с. Църнощица. средно образование са над 50 белутчани.
Изминава пеша пътя Босилеград - Белут два пъти всеки Белут е известен и като село на добри майстори - 
работен ден, но не се оплаква. Голяма грижа обаче й занаятчии. Най-многобройпи били шивачите, а най-из- 
създава въпросът докога ще има ученици в това село. вестен от тях бил Георги Дончев, майстор за казмирни 

Според недостатъчно проверени сведения още през саи и сърмени елечета. Той имал шивачница и в Боси- 
турско време белутски деца отивали на училище в Извор леград. При него изучили шивашкия занаят мнозина 
и Босилеград, а някои от тях след това завършвали белутчани, които по-късно сз>що се прочули като добри

Белутската учителка Малинка Гашавич с учениците си

шивачи: Зине Спасов, Яне Стоянов, Стефан Николов, 
Велин Димитров, Саве Стоичков и др. Известни белут
ски дърводелци били Владимир Зарев, Борис Григоров, 
Стойо Евтимов и братята Милан и Иван Стоичкови. 
Иван Стоичков се проявил като добър майстор за дър
вени музикални инструменти - кеменета, цигулки, кавали 
и др. Митко Зарев и Добри Цеков са добри бояджии 
(молери), Драганчо Псйчов - колар, Петър Зарев - ковач 

- Следва ■и т. и.
Богослов Янев
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7. Днес се смята, че е необходимо всекидневно внасяне 
на умерени количества мляко и млечни изделия. Мле
чните мазнини (сметана, каймак и др.) трябва да бъдат 
изключени, а вместо тях да се ползват кисело мляко и 
айран (йогурт).

8. Внасянето на захар трябва да се сведе до най-нис
кото ниво. В здравословната храна не е нобходимо да има 
захар, тъй като тя осигурява само енергия. Препоръчва 
се захарта да участва с по-малко от 10% в необходимата 
дневна енергия и затова се налага максимално избягване 
на сладкиши.

9. Днес хората много често се оплакват от повишено 
кръвно налягане, а броят на заболелите и починалите от 
мозъчносъдови заболявания се увеличава непрекъснато. 
Установено е, че една от причините за това е прека
дената употреба на сол. Световната здравна организация 
препоръчва да не се използва повече от 6 г готварска сол 
дневно (една кафена лъжичка). Натрият от солта се 
свързва с водата (една кафена лъжичка сол се свръзва с 
1 л) и така се увеличава количеството вода в циркули
ращата кръв, което затруднява работата на сърцето, по
вишава кръвното налягане и предизвиква увреждания на 
сърдечносъдовата система.

10. Консумирането на алкохол е много вредно за зд
равето, защото той предизвиква увреждания на мозъка, 
сърцето, червата, панкреаса и периферната нервна сис-

При алкохолиците е затруднена абсорбцията на 
храната, което предизвиква тежки нарушения в техния 
метаболизъм.

Накрая трябва да подчертаем, че освен правилния из
бор на хранителните продукти, за здравословното хра
нене е необходимо и хигиенично приготвяне на храната. 
Продуктите трябва да се измиват обилно с вода, а след 
това да се варят на пара и в собствения им сок или да 
бъдат бланширани (леко попарени). При приготвянето 
на храната максимално трябва да се намали употребата 
на животинска мас, сол и захар. Необходима е и добра 
термична обработка, за да бъдат унищожени вредните 
микроорганизми.

Внимавайте, килограмите убиват! пазват организма от ло
шите му въздействия. 

Наситените мастни ки-Не прекалявайте с 

маста, захарта I солт
селини се съдържат пре
димно в мазнините от жи
вотински произход - свин
ска мас, говежда и овча 
лой, месо и месни продук
ти, мляко и млечни изде
лия, както и в някои рас
тителни маргарини. Те по
вишават нивото на 1Х>Ь- 
холестерола и на общия 
серумен холестерол и по 
този начин увеличават 
опасността от тромбоза, 
инсулт (шлог) и сърдечен 
инфаркт. Научно е дока
зано, че най-добрият на
чин за предотвратяването 
на тези заболявания е ре
довното консумиране на 
риба (херинга, скумрия, 
пъстърва и сардина) два 
пъти седмично, понеже тя 

значително намалява риска от образуването на тром- 
бове.

Сретен Павлович-Е!
^Консумирането на алкохол е много вредно за 
здравето на човека

В миналото продължение на тази поредица посочихме 
три изисквания на Пирамидата на правилното хранене. В 
това продължение ще стане дума за останалите седем.

4. Необходимо е всеки човек да поддържа телесно 
тегло, което е в пълно съответствие с годините, пола, 
ръста и останалите физиологични характеристики. Това 
се постига чрез баланс между внесената и изразходва
ната енергия. Ако телесната маса се повишава, необ
ходимо е намалено консумиране на калорична храна и 
повишаване на физическата активност (разходки, упра
жнения и пр.).

5. Когато се прекалява с употребата на мазнини, изли
шните количества се складират в организма и това пре
дизвиква затлъстяване, което е една от най-важните 
предпоставки за появата иа тежки незаразни болести, 
каквито са например сърдечносъдовите заболявания. 
Затова е най-добре ежедневно да се внася с 30% по- 
малко от необходимата енергия. Около 50% от нужното 
количество мазнини трябва да произхождат от ненаси- 
тените мастни киселини. Те се съдържат предимно в 
зехтина (маслиновото олио), фастъците и др. Високо 
ненаситените мастни киселини произхождат от растите
лните храни и рибата и са есенциални за човешкия ор
ганизъм. Мастните киселини, които се съдържат в 
”софт” маргарина и олиото от слънчоглед, фастъци, соя, 
шафран и памук (група ”омега-6”), ефикасно понижават 
нивото на вредния ЬОЬ-холестерол и по този начин пред-

тема.
6. Непременно трябва да се променят лошите навици в 

храненето. Под това изискване на Пирамидата на пра
вилното хранене се подразбира преди всичко заменянето 
на свинската мас, мазното месо и други "тежки” про
дукти с фасул, леща, риба, птиче и бедно на мазнини 
месо. Консумирането на колбаси, салами, пастети, кон
сервирано месо и готови ястия не е начин иа здравос
ловно хранене, понеже те съдържат много наситени 
мазнини. Изследванията показаха, че съществува пряка 
връзка между консумирането на червено месо и появата 
на тумор в дебелото черво. Затова не се препоръчва 
консумиране на повече от 80 г червено месо дневно. - Край -

ШШтжшт*
.... СЬС!3:,Г:!. Драган Петров

Водоравно: 1. Поздрав заради успех, 
юбилей и др. 8. Съдебен термин. 10. Рас
тения. 11. Човек-машина. 13. Втората нота. 
15. Музикално произведение (мн.ч.). 16. Ма
шина за влачене на вълна. 17. Размекната 
пръст. 18. Война (сръб.). 19. Шкаф за кухня. 
20. Популярно желирано ястие от изварени 
свински или телешки кости, месо и др. 21. 
Ехо, екот. 22. Алкохолно питие. 23. Плочка, 
която замества пари при хазарта. 24. Ма
шина, която валя пътища и пр. 25. В гръц
ката митология - бащата на първия летец. 
26. Столицата на Армения. 28. Каруцар, та- 
лигар. 30. Банкрут. 31. Осведомителна аген
ция в Сърбия. 32. Лично местоимение. 33. 
Село в Димитровградско. 35. Най-извест
ният полски композитор. 37. Мъжки пев
чески глас. 38. Държава в Централна Аме
рика.
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Отвесно: 1. Помощник на майстор. 2. От

брано общество. 3. Зимен спорт. 4. Лично 
местоимение. 5. Движение на автомобили, 
стоки, хора и др. 6. Полуостров в Източна 
Азия. 7. Католически свещеник. 8. Иван То
мов. 9. Част от панталон. 10. Стил в изкуст
вото. 12. Част от каруца. 14. Модел ски от 
Словения. 16. Магазин. 17. Държава в Азия. 
19. Езеро в Унгария. 20. Учител. 22. Евре
йски свещеник. 23. Село в Димитровгра
дско. 24. Град в Македония. 25. Река в Ру
сия. 27. Порода. 28. Метален сейф. 29. Част 
от денонощието. 31. Електричество. 32. 
Теодора (гальовно). 34. Автознак за Кикин- 
да. 36. Павел Узунов.

Ботаническа характеристика
Обикновената мащерка (ТЬушиз 

уи1§ап5 Ь). е полухрастовидно мно
гогодишно растение от сем. Усто
цветни (ЬаЪшШе = багшасеае). Тя е 
силно полиморфна. Среща се в много форми и вариетети, 
които се отличават главно по формата на цветовете, 
листата, окосмяването на растението, аромата и др.

Коренът й е силно разклонен с множество власинки.
Стълбото е дървенисто, правостоящо, с множество тре

висти, тънки, почти четириръбести разклонения, които по
някога образуват гъсти туфи, достигащи на височина до 502 3 4.....1........V 6

VI----------------

★

т
* V..... .....Г9....... 11 7 * СМ.

Листата са дребни, целокрайни, разположени срещуполо
жно, с различна форма и големина. Обикновено са продъл
говато яйцевидни или ланцетовидни, дълги от 5 до 10 мм.

Цветовете са дребни, събрани по върховете на разклоне
нията в съцветие. Венчелистчетата са светлолилави или ро
зови. Цъфти от май до юли в зависимост от надморската 
височина на мястото, където се намира.

Плодът се състои от четири кръгли, тъмнокафяви семена - 
орехчета. Масата на 1000 семена е 0,2 - 0,3 г. Узряват през 
август-септември.

12ж!и115 ж18 И I

рг 22

.Ж
23

« Е 24 25ж Биологични особености
Мащерката е топлолюбиво и светлолюбиво растение. За 

отглеждането й трябва да се определят добре осветени, 
слънчеви участъци по склонове с южно изложение. Взис- 
квателна е към почвата -

26 'Р27

1к30' 31 развива се добре на леки пло
дородни почви. Не понася близки подпочвени води. Из
лишната влага задържа растежа й и снижава съдържанието 
на етерично масло в суровината. Добре развитите възраст
ни растения се отличават със значителна сухоустойчивост.

семената на мащерката не се нуждаят от доузряване. 
Още в периода на прибиране те имат 75-85% кълняемост, 

запазва в пР0Дължение на 7-8 години. През послед- 
?п.лп°/ ЯТ °Т съхРаняването кълняемостта намалява на 
19-ма "'ц;^ температура 20-30'С семената поникват на 
холимп п 'ИЯ Д6Н След сеитбата- За поникването е необ
лечен овърхностният слой на почвата да бъде добре ов-

33 34 35★
37 ж 38

1.

Решение на кръстословица 204 - Водоравно:

20. Непал.21. Сет.22.Да.23. Ар.24."Титаник".27. "Кадилак". 39' А ^ Ким- 41-
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Играхаветераните иа ” Монтана” и "Пърчевац” Състезания по атлетика в София и Нови Сад—

Гогов първи в България, 
втори в СЧГ

На 26 юни в София се проведе републиканското първенство по 
атлетика на България за юноши - младша възраст. Димитровградският 
атлет Джордже Гогов, който се състезаваше за българския отбор 
”Класа”, спечели първо място и златен медал с резултат 196 сантиметра. 
Това е втората титла за Гогов на републиканските първенства на Бъл
гария.

На следващия ден в Нови Сад се проведе първенството по атлетика на 
СЧГ за юноши. Джордже Гогов участва и в това състезание и с резултат 
195 сантиметра спечели второ място след състезателя от Крушевац 
Йоваи Вукчевич, който скочи 206 сантиметра. На състезанието участва и 
димитровградчанката Ивана Владимирова, която зае пето място в 
дисциплината хвърляне на копие с резултат 31,85 метра.

Шахмат - турнир "Нови Бечей 2004 г."______

Драган Илич стартира добреМОНТАНА, стадион ”Огост’’. Зрител, _ „ , тапа Злати Живков. Преди това топката "падна от
100. Рефери. Станимир Стаев (Монтана) и Деян небето”, всъщност от двукрилен
Миленкович (Пирот). Голмайстори: А. Петров в Отборът на гостите от Пирот бе подсилен от Илич- У4 
35, Иванов в 42 и 49 и Миланов в 63 за "Монтана”, а Иван Петров, по-малкият брат на известния бъл- 2004 г.”.. В първите два кръга от турнира Илич завоюва две победи. 
Манчич в 34 и 58, Ж. Джорджевич в 37 и Стонлков в гарскн футболист Стилиян Петров, който игра сре- „ В турнира участваха общо 54 шахматисти от СЧГ, Русия Румъния 
65 минута за Пърчевац”. _ щу баща си Альоша Петров, член „а отбора-до- Македония " Републ,,ка Сръ6ска’ КаТ° 40 °Т ТЯХ ИмаТ реИ™НГ °Т ЛИСТ

МОНТАНА. Кирилов, Т. Върбанов. Б. Симео- макнн. До 50-та минута на мача рефер беше Ста- 
нов, Костадинов, С. Симеонов, В. Георгиев, Тре- ннмнр Стаев от Монтана, а след това Деян Милен- На ЦарибрОДСКОТО СПОРТНО ЛЯТО 
нев, Иванов, Ц. Тодоров, А. Петров. Също играха: ковнч от Пирот.
П. Тодоров. Бориславов, И. Върбанов. Мачът завърши наравно (4:4), така че състе-

ПЪРЧЕВАЦ: Воинович, М. Станкович,Т. Жив- зателите решиха да определят победителя чрез 
кович, Стоилков, В. Живковнч, Г. Джорджевич, дузпи. Истински герой на мача стана резервният 
Николич, Ж. Джорджевич, С. Станковнч, Милен- вратар на гостите Славиша Стоилков. Популяр- 
кович, И. Петров. Играха и: Джунич. М. Йовано- ният Цига по време на мача вкара третия гол за Организационният комитет на да вземат участие около 40 отбора 
вич, Чирич, Стоянович, Миич и Манчич. "Пърчевац”, а като вратар спаси две дузпи, така че Зп^.ибр0яск0т0 спопр™° Ло™ °Т Димитровград и други райони,

Ветераните на вицешампиона на пиротска лига гостите победиха с 8 6 2004 , начело с д-р Веселин Ве- които в продължение на 10 вечерим к 1Ук.ш1ьпуусдиАауо.и. личков, съобщи, че подготовката ще изиграят около 50-ина мача.
ФК Пърчевац и на Монтана , член на трета Все пак наи-приятно беше ’ третото полувреме”, за това мероприятие върви добре. В рамките на турнира за девети 
футболна дивизия на България са приятели вече 15 когато на централния площад в Монтана домаки- Според предварителните планове пореден път ще се проведе и със- 
години (от 1989 г.). Неотдавна те се срещнаха пак в ните и гостите гледаха

и: около
Състезателят на ШК "Цариброд”, майсторът на ФИДА Драган 

24-я международен турнир по шахмат ”Нови Бечей
самолет.

аства в

Ще се състезават пионери, 
сениори и ветерани

то ще започне на 15 юли с няколко тезанието по скокове Л7МР. Учас- 
приятелски футболни срещи и с тие в него ще вземат участие някол- 
тегленето на жребия за отборите. И ко известни атлети. 
тази година ще бъдат организирани

културна програма и след 
българския град, не само заради футболния мач, но това в хотел "Монтана”, в който се веселиха до 
и заради старото приятелство. Времето беше под- следващия ден. За добрите си изпълнения спече- 
ходящо, настроението приповдигнато, а резулта- лиха аплодисменти кметът на Монтана Злати 
тът неизвестен до самия край на мача.

Мача започна председателят на Общинската компанията докато не си казаха сбогом до следва- 
скупщина в Пирот м-р Владан Васич, който пръв щата среща на 28 август в Пирот, 
отправи топката към колегата си, кмета на Мон-

Освен на спортните, зрителите
турнири в три конкуренции - сенио- ще могат да се наслаждават и на три 
ри, пионери и ветерани. Очаква се музикални изяви.Живков и "Гота” Живкович, които развеселяваха Д. с.

Босилеград
Слободан Йованович Започна турнирът по малък 

футбол „Лято 2004”В края на футболния сезон

Димитровградският 

футбол в задънена улица
Централното спортно събитие през лятото - традиционният турнир по 

малък футбол за сениори “Лято 2004” започна на 28 юни.
В него участват 8 отбора: “Дъга”: “Кей”; “Пепси”; “Ники трейд”; 

“Пинк”; “ТММТ”; “КИЦ” и’МБ”.
Според регламента на състезанието, в първия етап на турнира ще се 

рия. Отборът започна сезона, приложи системата “всеки срещу всеки”, а четирите най-добри отбора ще 
1 се класират за полуфиналите.

Според прогнозите на босилеградските любители на футболната нгра 
наЙ-големн шансове да спечелят турнира имат “Дъга”; “Ники трейд” и

ши, а няколко месеца отборът е и 
без треньор без добра подготов
ка.

"Жслюша” пък е друга исто-
* "Балкански" на осмо място, "Желюша" е изключена

Вече втора година два димит- ниво на състезанията, без добри подсилен с няколко футболисти
ровградски отбора се състезават специалисти и което е може би от Балкански (?!!) След скаи-
в една и съща дивизия - Нишка най-важното, без достатъчно дала в последния кръг от есенна- “Пинк.
футболна зона,републикански пари. та ,,аст 11 Д°леваЧ бяха наказани Както и досега, организатор на турнира е ФК “Младост”, а спонсор е
ранг, който изисква добри отбо- А „ай-добро решение е само треньорът, председателят, двама ОС в Босилеград, която ще осигури наградите за най-добрите отбори и 
ри, интензивни тренировки и ко- един от отборите да остане в тази титуляри и отборът трябваше да ’
йто струва много пари. дивизия (защо не и в по-висша), в избере ново ръководство. Го се

След като в края на първенс- случая "Балкански” , а "Желю- бори според силите си, но притис- ПИТО С БОрННИС, НИТО СЪСТеЗИНИе
твото "Балкански” се класира на ша да бъде филиал на Балкан- шио от многото дългове и без Въпреки че беше насрочено за 23 юни, извънредното събрание на
осмо място, а "Желюша” бе изк- ски” и да се състезава едно ниво грсиир в о у Д Р‘ Общинската организацията на спортните рибари "Нишава” в Димнт-

иищо повече. Отборът бе изкл-

П.Л.Р.

лючена, сред любителите на фут- по-ниско. Това би довело до сът- 
бола в Димитровград се поставя рудничество между двата отбора, ,очси от състезанията поради два наред работеше успешно, но напоследък започна да се сблъсква с проб- 

к * поиграни мача като гост, защото леми. 11оради тях не се проведе и традиционното общинско състезание по
спортен риболов.

В най -скоро време заседание ще проведе Управителният съвет на 
"Нишава”, който ще обсъди как да бъде преодоляна кризата.

ровград не се проведе поради липса на кворум. Тази организация години

въпросът има ли Димитровград което е от полза за всички, 
възможност за два отбора за със- "Балкански” зае осмо място, нямаше пари за пътуване, 
тезания от такъв ранг. Мнозипс- което на пръв поглед не с тол- Единственото решение вече 
твото ще се съгласи, че отговора кова лошо като се има предвид, посочихме да има един добър 
е "НЕ” и от наша гледна точка че преди пет-шест кръга той бе отбор, който да е резултат на 
това е също така. Но никой не пред изпадане от дивизията. Бла- съвместно сътрудничество, па 
може да направи нищо по този годаренис на добрите резултати успешна работа. Времето минава 
въпрос. Двата отбора не са в доб- в последните няколко кръга и на и трябва бързо да се действа, 
ри отношения помежду си (което слабата конкуренция, отборът за||Ю иначе и двата отбора нямат 
е още един минус), двата отбора все пак оцеля. Играят само 15 Добри перспективи, 
са без добри футболисти за това футболисти, няма млади и юно- Димитър Ставров

ДС.

Ни нашия чичо
АНГЕЛ РАИГЕЛОВ
(1922-2004)
от село Бански дол

Като най-млад отиваш последен при своите най-скъпи: татко си 
Сокол Клюциискн, майка си Дика, братята Зора, Йоса, Манол, Богдан 
и сестра си Наета.

Нека ти е лека пръстта, драги чичо Ангеле!

Приятелска баскетболна среща Крема Илиева и Денко Рангелов със семействата си

"Димитровград" победи "Пирот"
Тъжен помен

Димитровград, 26 юни 2004 г. СЦ “Парк", зрители - около 150. Съдия - Савов от Пирот.
БК "Димитровград”: Геров, члена на Втора сръбска лига - гат да се състезават във Втората 

Сотиров, Д. Алексов, Петров, отбора на БК "Пирот". Домаки- сръбска лига, в която сс стремят 
Андреев, Апостолов, Андрсевич, нигс триумфираха с 86 :81. Най— да влязат наесен.
Велчев, Т. Алексов и Мишев. добри в сз.става па димитровгра- В предпоследния мач от Лят- 

Димитровградските баскстбо- дчанитс бяха Александър Андре- ната лига БК "Димитровград" 
листи използваха свободния си свич с 30 и Васил Андреев с 27 утре гостува в Кладово, къдсто 
термин в Лятната баскетболна точки. Димитровградчани пока- ще се състезава с отборп на БК 
лига и посрещнаха на свой терен заха, че сз,всем равностойно мо- "Джсрдап”.

На 6 юли се навършват ТРИ ГОДИНИ от 
емз.ргта ма милата ни майка
ЕЛЕНА ВЕЛКОВА 
от Димитровград

Нека всички, конто я познаваха, си спомнят за 
нея сгьга и умиление.
Дъщери Йелка и Дака със семействата си

Д. С.



И1ШПИЛИ е!

Модерно времеИсторийки от историята на Братство

Червената вършачка 

беше... зелена!
Сине, питуйем га, кво сиНекойи почеше да ми орате кико ме йе 

прегазило модерното време и дека времето на напрайил од кьилерат? ,Про- 
рабушйете йе било йоще у по-предишнят век, давницу ли че отвараш? 
а и по-рано. Може да йе и тека, ама това що йе ”Не йе за орату, тате,-
зарезано на рабуш, остайе за векове, а там ти ужкьим купуйем све най-модер- 
некойе драскалице не траю ни годину дъна. не работе, ужкьим су по-убаве и по-здраве, а 

Йедно време кига се запойеше песна, ял у оно я поработе месец, ял два, най-млого по- 
полье, ял у шуму, и пилища закьуту. Пойеше ловин годину и квърц- порази се. Питам 
се с гърло и сърце. А съга се пойе, да ме прос- майстора колко че ми тражи да га опрайи, он 
тите с убаве ногье, дупе и сисе. Колко йе по- удари теквую цену, та по-добре да си купим 
гола тая що пойе, унукат каже да йе по-мо- нов. Йоще ме и петни. Защо си купувал туя 
дерно. Нийе за модерацию разбирайемо само бижутерию. Купи си нещо по-ново, модерно и 

угасимо ламбуту и се завийемо с църгье... здраво! ...
Че речете Манча йе застарея, па све му йе Нечу ви распраям йоще теквея работе, оти 

убаво било що йе било у ньегову младос. Епа сами си гьи знайете и веруйем дека и вийе сте 
нейе баш тека! Лани синат и снаата ме запеше си напълнили кьилерете с модерне работе.

Две години бях преподава- сах:
"Огромната машина сетел в основното училище 

"Христо Ботев” в родното ми поклащаше... а някой извика: 
село Поганово. Същевремен
но бях и нещатен кореспон
дент на "Братство”. През ме
сец юли 1960 година земеделс- цветът на машината. И Бата - 
ката кооперация набави вър- Мики Нейков, за да ми поп- 
шачка. Това беше голямо рави текста, добавил, както е 
събитие - пристигна първата ПрИ Йовков: 
вършачка в Бурела и затова й 
устроихме тържествено пое- ВЕНА машина се зададе - ня- 
рещане. В центъра на селото кой извика: 
се виеше хоро, а бяха надо
шли и хора от Бански дол,
Драговита, Борово и други 
села. И когато вършачката се

-Очите да гледат, но ръце
те да не пипат...

Но не бях написал какъв е

кига

"Когашо огромната ЧЕР-
Елем, онядан само що не се извружи, кига меда извърльим дървеният кревет, а они че ми 

даду кауч и че си купе за ньи нов, оти тия що срете, Йордан Стрелочникат и поче. 
само преди годину га купили не им пасуйе с "Видиш ли Манчо, гледаш ли. киква модер- 
кьилимат ли, с кньигьете ли, не разбра. Айде, на гара се прайи у Цариброд! Това че буде 
реко си, нема да им растурам атърат, узе га. най-модерната гара на Балканат: све чиста 
Тува преди месец каучат се скльока, разжаби електроника. Нема вечимка ручно да обърчам 

претовариш. Гледам стра- скретницете, а на пулове. Натиснем пул - и 
ньеницете и не веруйем на очите си. Напра- готово, влакат мине на другу линию. Нема да 
вене от талаш. Епа са ми кажете куде йе тува носим смаску и венер и лете и зиме, и по дън и 
модерното. Нийе у наше време креветйете по ноч да гьи обиколям и проверявам. Све йе 
прайеомо от дъскье, а талаш ни служеше само од модерно по-модерно...” 
за подкладжуванье на огънь. ”Я ми кажи , Йоцо, колко влака за путници

И да не ви распраям повече, оти кига отидо имате за Ниш или Совию? И колко године се 
при синатога, има кво и да видим: напълнил модернизирате? Ега ти туя най-модерну гару 
кьилерат с модерне пегле, с телевонье, с уси- кига нема никикъв влак...”

Йоца си гьлту йезикат и думу не продума.

-Очише да гледаш, но ръце
те да не Пийаш...!"

Когато излезе дописката 
зададе на големия дървен мо- ми в "Братство”, мнозина ме 
ст, дядо Георги Милев извика, закачаха: - А бе, Мате, вие, 
колкото му глас държи: посрещаните, толкова ли бях-

- Идеееееее! Иде! те весели , та не видяхте, че
И всички се затичахме към машината е ЗЕЛЕНА?! 

реката. А откъм Долна маха- Така е във вестникарската 
ла бавно се клатеше огромна- пР°Фесия- когато кореспон- 
та машина. В своята дописка Дентът не си доглежда ра
си послужих с думите на ве- ботата, а редакторът иска да 
ликия писател Йордан Йов- МУ помогне , ЗЕЛЕНАТА 
ков от разказа ”Вършачката машина става червена... 
иде” и между другото напи-

се кико клюсе ка

сивачи и не знам кикве све тенджере и мик- 
сере, воденице и другье работе. Манча

Матея Андонов Моля, без 
докачениеТолкова съм уморен...

1МШШГ“' шт. 1т й Р ”Црна Гора 
до Црног 
мора>?

ь
Населението на Съединените дали 14 800 000 човека, 

американски щати е 237 милио-(в щ- И в интерес на истината оста
ват само 200 хиляди за работа.

Обаче не бива да забравяме, 
че в нашите болници се лекуват 

Значи за работа остават 133 188 хиляди болни, 
милиона.

Баба Радка
с шарената забрадка, 
подпирайки се с бастуна, 
върви към изборната урна. 
След нея дядо Владо

на.
От тях 104 милиона са пенсио

нери.

С тръгването на Пър
вите автобуси за 
Поморие, Несебър, 
Слънчев бряг и Бургас 
(кръсшойъш При входа в 
летовището) днес в 19,30 
часа стартираш 
сезонните линии на "Ниш 
ексПрес" до 
Черногорското 
крайбрежие.
("Народне новине”, 30 юни 2004 

г„ стр. 8)
Нейно величество 

Печатната грешка!

' ■ А
Така че в крайна сметка на- 

Обаче 85 милиона от тях са лице остават 12 000 потенциални
работници.

Трябва да имате предвид оба
че, че в затворите на Америка се 

29 милиона от тях обаче са намират 11 998 човека, 
държавни чиновници.

И така, за работна ръка оста
ват 19 милиона.

ученици.
Значи за работа остават 48 ми

лиона.

Така че остават само двама. 
Ти и АЗ.преплита краката - 

тръгнали са да "закръглят 
и двата кандидата.

Но в момента ти си седнал и 
Нашата армия обаче е 4 мили- четеш тези нерадостни изчисле-

она. ния на статистиката.
А аз се чудех защо съм тол-Значи би трябвало работни

ците да са 15 милиона.
В админситрациите обаче на рен?... 

различните 52 щата, както и в 
градските управи са се намър-

кова уморен, толкова много умо-
Н. Станков

Реймънд Касиди (САЩ)

Приказки от времето на транзицията

Шоп и куфар дървото проговорило:
- Моля те, не ме сечи, ще ти 

изпълня три желания!
- Добре. Първо, искам шес- 

тстаен апартамент с парно и 
топла вода! - пожелал работ
никът.

При голямата скъпотия в 
началото на прехода един един куфар! 
шоп влязъл в магазин да си

нема да дам толку ногу за

сританите/купува куфар. Харесал си лудТ1ТОТО 
един и попитал продавачката: ^ 1 11 ^ 1 и

- Колко струва? ДЪОВО
- Четири хиляди лева - от- *

еЦ

Както всички 
разкошни красавици 
на този свят, така 
и тази йойулярна 
италианска 
актриса обича да се 
съблича йред 
камерите и 
фошоайарашише. В 
случая мрежата е 
само защита срещу 
досадните комари: 
Моника Белучи

А■
- Ключовете са пред теб! -

говорила продавачката. Б разгара на прехода един отговорило дървото.
- Четири хиляди лева! -пов- рзботник бил провъзгласен - Искам мерцедес, последен 

за "технологичен излишък” и модел!
- Да, толкова - потвърдила семейството му останало без 

Вносен е, Д°х°Ди. Спрели му парното,

ЩИП« гш
‘■•'У/*

ЯаЙНШП
торил смаян шопът.

- Виж, готово!
- Искам и 5 килограма прахпродавачката.

ключалките са му с шифър, спРели му и тока и той се за пране! 
качеството му е супер!

- Абе я - примигнал шопът - насече дърва. Спрял под едно и отронило:
- Сечи!

Мислило, мислило дървотопринудил да отиде в гората да

голямо дърво, замахнал с 
брадвата, ама не щеш

дори с пари да е пълен, па
ли,
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