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На 9 и 10 юли Защо е недоволен синдикалният лидер 
Миленко Смилянич ____________Българският премиер _ Подгорица ” Кдацунида, събуди се!”

На много места в Сърбия ста
чкуват работници или пък опо
вестиха, че ще стачкуват. По то
зи повод председателят на Съюза 
на самостоятелните синдикати 
Миленко Смилянич заяви, че 
държавата спешно трябва да по
веде социален диалог с предста
вителните синдикати, ”-----
вече

*Симеон Сакскобургготски ще се срещне с 
Марович, Шами, Тадич, Кощуница и патриарх 
Павле, както и с Вуянович, Джуканович и 
Кривокапич ^Разговор с представители на 
българското малцинство в Сърбия 
фия. Ще бъдат засегнати и някои въпроси във 
връзка с положението на българското малцинство 
в Сърбия.

В събота премиерът на България ще пребивава 
в Подгорица, където ще се срещне с президента 
Филип Вуянович, премиера Мило Джуканович и 
председателя на черногорския парламент Ранко 
Кривокапич. Сакскобургготски ще отиде и в Це-

?! защото 
и за-утре може да е късно” 

щото "основателните протести 
на работниците” могат да плам
нат в цяла Сърбия.

"Искам среща с премиера 
Воислав Кощиница, за да го по
питам: искаш ли да се събудиш от 
зимната почивка и да започнеш 
да решаваш проблемите в тази 
държава”, каза на пресконфере
нция Смилянич. Той подчерта, че 
не го интересува как Кощуница 
ще разбере това.

- Такава е реалността, а той 
може да разбере това и като пре
дупреждение, и като съвет, или 
както си иска”, каза синди
калният лидер и добави, че пра
вителството на Сърбия ще бъде 
пряко отговорно за недоволство
то на работниците.

ря
тине, за да види сградата на дипломатическото 
представителство на България в Черна гора от 1896 
до 1913 г.ч- к.г.

В Белград днес пребивават членовете на На
ционалния съвет на българското малцинство. 
Поводът е визитата на премиера на Република 
България Симеон Сакскобурготски в Сърбия, 
който е изразил желание да се срещне с чле
новете на съвета.

По време на срещата ще бъдат обсъдени ре
дица въпроси във връзка с положението на бъл
гарското малцинство в Сърбия.

Министър-председателят на Република Бълга
рия Симеон Сакскобургготски днес пристига на 
двудневно официално посещение в Сърбия и Чер- А.Т.
на гора.

Както узнахме в посолството на България в 
счг, визитата на българския премиер ще започне Започва реализацията иа програма ”Мир” в Босилеградска община
в Белград, където най-напред ще го приеме пред- 1 1--------------------------
седателят на Държавната общност Светозар Ма
рович, а след това и председателят на Скупщината 
на СЧГ Зоран Шами.

В програмата на белградската част от посеще
нието са включени и срещи на Сакскобургготски с 
новоизбрания президент на Сърбия Борис Тадич, 
премиера Воислав Кощуница и патриарх Павле. В 
петък вечерта българският премиер ще се срещне 
с представители на българското национално мал
цинство.

Ръководителите на СЧГ и българският премиер 
ще обсъдят билатералните отношения между Дър
жавната общност и България, както и ситуацията в 
Югоизточна Европа преди всичко от аспект на си
гурността и включването на балканските страни в 
евроатлантическите интеграции. Очаква се Сим
еон Сакскобургготски още веднъж да декларира 
подкрепата на България за включването на СЧГ в 
програмата "Партньорство за мир”.

Една от най-важните теми в разговорите на бъл
гарския премиер с ръководителите на Сърбия ще 
бъде изграждането на автомагистралата Ниш - Со-

Одобрени са пет проекта конструкцията на градския водопровод 
да започне в края на този месец, а за 
ремонта на малката зала на ЦК и за 
ограждането на Спортния център

„ ,,х. „ ^пп . гт момента се провежда публичен търг.
Чрез програмата Мир УНДП фи- малката зала в Центъра за култура - Той добави, че въз основа на подписа- 

нансира проекти за възстановяване и 393 587; изграждане на ограда около ння меморандум за сътрудничество 
развитие на общините в Пчински и спортния център "Пескара” - 381 042; между УНДП и Общинската скупщина 
Ябланишки окръг. В Босилеградска оборудване на кабинет по Информа- предвидените средства за всеки'проект 
община е предвидено да бъдат вложе- тика в гимназията - 215 332 и подсигу-. поотделно първо заплаща общината а 
ни 80 000 евро за период от 2 години. От ряване па ултразвуков апарат за Здра- с^д това УНДП 
тях 75 иа сто ще подсигури УНДП вния дом па стойност 1445 007 динара, 
посредством Европейската агенция за 
реконструкция, а останалите 25% - об-

•Подготовката за реализиране на първите проекти в Босилеград 
община от програмата "Мир", които ще бъдат финансирани от УН 
ОС, е навлезла във финалната си фаза.

ска
НДП и в

Председателят на ОС в Босилеград 
Златанов подчерта, че се очаква ре- Владимир Захариев заяви, че миналата

седмица общината е получила 2 000 000 
динара от Правителството на Сърбия, 
от които 750 000 динара ще бъдат из
разходвани за реализация на спомена
тите проекти. Той подчерта, че оста
налите 1 250 000 динара са предназн
ачени за изграждането на ретрансла
тора на Църноок, което се финансира 
отЦХФиОС. П.Л.Р.

щината.
Представителят на УНДП за Боси- На представителството на УНДП в 

, _ _ Бооилеград досега са предоставени
леградска община Борис Златанов ка- 38 проекта. Кои от тях ще се
за, че Общинската комисия за разви- реализират ще бъде определено въз
тие и УНДП вече са одобрили рсали- основа ка критериите, които уточниха

ОС и УНДП. Основен критерий о 
проектът да бъде от полза за 
възможно повече хора.

зацията на пет проекта: реконструкция 
на градския водопровод на стойност 
706 867 динара; реконструкция на

третата "Босилеградска вечер" в СкопиеНа Петровден на 
Голешко поле В сърцата си пазят 

родния край *.
На 2 юли около 300 преселници от Босилеградския 
край, живеещи предимно в Скопие, но и в Куманово, 
Тетово, Велвс и други градове, участваха в 
"Босилеградската вечер“, която за трети път бе 
организирана от сдружението "Босилвградско". 
Любовта към родния крей и към корените ги 
привлече да дойдат в окопокия ресторант "Под 
Кале", за да се видят, де ои поговорят и да се 
веоелятзаедно.

(На стр. 4)*• т
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Президентът Марович се завърна 
от Македония_________________

Успешни разгово Президентът против 

парламентарни избори 

през август
Президентът на Сърбия и Черна гора Светозар 

Марович се завърна от двудневното си посещение 
в Македония. Той оцени като успешни разговорите 
с македонския президент Бранко Цървенковски и 
уточни, че най-много е станало дума за 
включването на региона в евроатлантическите

Президентът Георги Пър- наха, че така БСП може да 
началото спечели абсолютно мнозинст-ванов ще направи в

следващата парламентар- вото, тъй като в отпускарския 
на сесия консултации с пред- месец повечето избиратели, 
ставените в Народно събра- отишли до урните, ще са ле-

интеграции.
- Разговаряхме за билатералните ни отношения, 

за стратегическите въпроси от значение за двете 
страни, а най-много за интеграцията на региона в 
евроатлантическите институции, каза Марович на 
пресконференция.

Президентът на СЧГ подчерта, че с македонс
кия си колега са се съгласили в най-скоро време да 
бъде означена административната граница между 
Сърбия и Македония към Косово. За тази цел ще 
бъдат изразходвани един милион евра, които ще 
бъдат подсигурени от програмата КАРД.

Марович каза, че с македонските представители 
е разговарял и за възобновяването на сръбските Прохор Пчииски . Македонците са 
паметници в Македония, сред които на Каймак- сръбските власти да ие им пречат да ознаменуват в 
чалан, Зебирняк и Удово. Същевременно властите този манастир 2 авуст- Деня на първото заседание

на АСНОМ.

на

вите.ние партии за уточнявване на 
датата на следващите парла
ментарни избори. Това съоб- ртии се обявиха против избо- 
щи лидерът на ПГ на "Новото ри през август. Според Пър- 
време” Мирослав Севлиевски ванов датата на изборите за- 
след среща на групата с пре- виси от правилата за прове- 
зидента.

От "Дондуков” 2 потвърди- ния, които предстои да бъдат 
ха, че Първанов ще се допита приети от НС. Президентът е 
до партиите, преди да насрочи поискал всички промени в из- 
датата на следващите избори, бирателното законодателст- 
Той е против провеждане на во да бъдат приети най-малко 
изборите през август 2005 г. 6 месеца преди датата на из
преди време зам.-шефът на борите.
ЦИК Михаил Константинов 
прогнозира, че следващите нов били на едно мнение за 
редовни избори за Народното провеждането на референдум 
събрание ще са на 14 август за ЕС в началото на 2006 г. 
2005 г. Наблюдатели пресмет-

Всички парламентарни па-

Светозар Марович и Бранко Цървенковски

в СЧГ са поели задължението да положат усилия 
за възобновяване на македонските паметници в 
СЧГ, най-значителен сред които е манастирът

поискали

ждане на предизборна кампа-

В Белград е подписано Споразумение за 
мултиетническа толерантност и 
сътрудничество_____________________

зидентът на държавната общно
ст Сърбия и Черна гора Светозар 
Марович изтъкна значението на 
инициативата за активизирането 
на контактите между народите 
от нашия регион, за тяхното 
по-добро разбирателство и укре
пването на взаимното доверие.

На форума участниците от 
Сърбия и Черна гора, Хърватия, 
Македония, Босна и Херцегови
на, Албания, България, Румъния 
и Унгария подкрепиха основава
нето на Асоциация на мултиет- 
ническите градове от Югоиз
точна Европа.

"Новото време” и Първа-

Ще се активизират 

контактите в региона
ММФ не е съгласен с 
повишаването на заплатите

Представители от над 50 гра- тът е резултат от работата на ре
дове и неправителствени органи- гионалната конференция ”Толе- 
зации от Югоизточна Европа рантност и разбирателство, пре- 
подписаха в Белград Споразуме- ди всичко”, организирана в конг- 
ние за мултиетническа толерант- ресния център ”Сава”. При отк- 
ност и сътрудничество. Докумен- риването на конференцията пре-

”Приватизацията трябва да като ”това е прекадено голямо 
приключи преди приемането на увеличение наведнъж”. Според 
България в ЕС”, заявява пред Фликеншилд ”вече се забавя ръс- 
”Дневник” Ханс Фликеншилд - тът на кредитирането” у нас. 
ръководител на мисията на МВФ Коментирайки мнението на пар- 
за България. Той определя ново- ламентарната опозиция, че кре

дитната експанзия не бива да се 
забавя, той изтъква: "Кредитни
ят ръст със сигурност е един на
чин за постигане на икономичес
ки растеж. Но той може да се 
осигури и по други начини.”

На Петровден на Голешко поле

Съборът ще бъде открит в 11, а 

закрит в 17 часа
За стабилен 
ръст трябват 
5 милиарда 
евро

ОС в Босилеград е отправила 
официални покани за 
присъствие на събора до 
министъра на външните работи 
на СЧГ Вук Драшкович, 
министъра на човешките и 
малцинствени права на СЧГ 

Подготовките за босилеград- новете на Комисията за органи- Расим Ляич, министъра на
ско-кюстендилско-кри- зиране на събора, заяви, че спо- вътрешните работи на
вопаланския събор на 12 юли на ред протокола съборът ще бъде Република Сърбия Драган Йочич
Голешко поле, които от своя ст- открит в 11 часа (в 12 часа бъл- " до високопоставения комисар
рана трябва да предприеме Боси- гарско време), когато ще бъдат ® доГппедсеИдтелитенаИ’
леградска община, протичат спо- интонирани химиите на СЧГ, ' съседните общини, 
ред плана. Бългаия и Македония и издиг-

Общината получи разрешите- нати на мачти знамената на трите ДЪЛжение на 40 минути. Официа
лно от Министерството на вът- държави. На бината ще бъде на- лното закриване на събораЦще 
решните работи на Република писано на тГ тге езика: "Между- бъде в 17 часа (18 часа българско 
Сърбия за коридор с дължина народна среща Краище 2004”. В време) Българските 
около 3 километара но който на рамките на официалното откри- македонските съборяни 
този ден хората от България да ване на събора към присъства- к
минават до мястото на събора.

•Председателят на ОС в Босилеград Владимир Захариев 
отправи покана към гражданите в общината да дойдат 
масово на събора и да поканят роднините си от 
вътрешността

Г

Доган върна 
ордена си

”С 3 милиарда евро инвес
тиции на година ще се осигури 
стабилен ръст на икономиката 
на България”, убеден е Алек
сандър Божков (бивш вицеп
ремиер и главен преговарящ с 
ЕС). Според него "трябва да се 
засили банковият надзор, а не 
да се ограничава кредитирането”.

Лидерът на ДПС Ахмед Доган 
реши да върне ордена си ”Стара 
планина” - първа степен, в знак на 
протест срещу президентския указ 
за удостояването със същото 
отличие на проф. Васил Мръчков - 
главен прокурор на България по 
време на 'възродителния процес”. 

”Не може палачът и жертвата да 
на един и същ подиум за 

заслуги към изграждане на демок- 
че МВФ е против идеята за пови- ратична България”, заяви Доган и

добави, че не иска да е в компанията

то споразумение на България с 
Международния валутен фонд бъдат 
като "стандартно”, но обяснява,

и
ще

пристигат само с лични карти, 
щите ще се обърнат кметовете п Л Р 

Едновремено с другите подго- на Босилеград, Кюстендил и 
товки се провежда и ремонт на Крива паланка: Владимир Заха- 
пътя Караманица - Голеш, както риев, Людмил Стоянов и Любчо 
и реконструкция на трасето от Петковски. 
границата с България до мястото 
на събора.

Любен Глигоров, един от чле-

шаването на минималната работ
на заплата от 120 на 150 лв. тъй На девалвиРали награди.

Протоколът предвижда вси
чките три общини да се предста
вят с културни програми в про-

България е най-предпочитана от сръбските....
туристи през този сезон, пише сръбският вест
ник Глас явности . След нея следват Турция, 
Гърция, Черна гора, Тунис и Египет.

Това сочат данни от изследване. проведено от 
Сдружението на туристическите агенции У1ГГА 
19% от анкетираните са заявили категорично,
че ще почиват в България през летния 
Най-често

сезон.
споменаваните курорти са Несебър, 

Златни пясъци и Слънчев бряг. 16%1 , . -
.... > V

На Голешко поле ще се срещнат хора от три страни

са решили
да прекарат отпуска си в Турция, а 15% в Гър
ция. Едва 13% ще почиват в Черна гора, а 11 % 
Тунис и Египет.
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ШIЕдин въпрос за трима министри

Необходими са 
ни чуждестранни 
инвестиции

*

I ш
Седмичникът "Време” и Фондация ”Фридрих Еберш”със съдействието на Об

щинската скуйщина в гр. Волево^ организираха трибуна на тема: ”Кога ще живеем 
По-добре? В трибуната участваха сръбските министри на земеделието, горс
кото водното сшойансшво Ивана Дулич - Маркович, на труда и социалната 
Политика Слободан Лалович и на икономическите отношения с чужбина Предраг 
Бубало^ Тук Предаваме най-съществените части от изказванията на тримата 
министри. Министърът на икономическите отно- 

каза начужбина Предраг Бубало 
трибуната, че ще живеем по-добре тогава, 
когато работим повече.

Държавата да 
уреди пазара по 
европейски

шения с
бни. Каква е ролята на държавните инсти
туции в земеделието? Например ако ня
кой купи фиданка, за да я засади, да е 
сигурен, че е точно от такъв сорт, какъвто 
пише на нея. Или ако купи декларирано 
семе, то да никне в процент, който е дек
лариран, а не по-малко. Също така дър
жавата трябва да създаде правила според 
европейските стндарти, които да са валид
ни за всички на пазара.

Освен че трябва да бъдат взети вси
чките необходими мерки, те трябва и да се 
прилагат. Само тогава селскостопанските 
производители ще могат да правят добри 
планове. Но явно трябва да се каже, че 
нашата малка страна не може да живее 
богато само от земеделието си, каза Ива
на Дулич - Маркович.

Шг-щк

ществения продукт, всъщност за социален 
пакт, за разговор със синдикатите, рабо
тодателите и други, за да се договорим 
какво ще е потреблението,заплатите, ин
вестициите, данъците...

В момента около половината финансо
ви средства за пенсиите даваме от бюд- 

Слободан Лалович смята, че все още се жета, което означава, че би трябвало те да 
крие истината за размерите на кризата, Са двойно по-малки. Толкова никой няма

Първото условие 
- да не се 
самозалъгваме

която е наследена от миналия период.' да ги намали, но това е реалност, т.е. ако 
Производството в Сърбия сега е двойно нямаме съответен прилив от стопанство- 
по-малко в сравнение с онова отпреди 15 то, с течение на времето целият бюджет 
години и това е нашата нелепа реалност.

Петооктомврийската промяна беше
Ние сме достатъчно честни и затова не 

трябва да имаме илюзии, че ще живеем от 
някаква чуждестранна помощ, трябва да 
се препитаваме със собствен труд, а не с 
донации. За съжаление имаме остаряла 
технология, понеже един технологически 
век трае 7 години, а ние поради войните и 
санкците пропуснахме два и с такава тех
нология не можем да се върнем на све
товния пазар. Това е невъзможна мисия.

Със собствени финансови средства още 
много време също не можем да успеем и 
затова са ни необходими чуждестранни 
инвестиции, а с тях ще дойдат и нови тех
нологии и пазари, каза Предраг Бубало.

ще се дава за пенсии.
Говорейки за това какво предприема 

необходима, за да може въобще да се го- правителството, Лалович каза, че се регу- 
вори за развитие, но това не е достатъчно, лира трудовото законодателство и се под- 
понеже самата политическа промяна не готвя нова политика на трудоустройва- 
означава, че веднага ще се поправи и ико- нето. Той припомни, че при службата за 
номическата ситуация. Добре е, че осъще- трудоустройване са регистрирани 940 000 
ствихме макроикономическа стабилност, безработни, но не всичките са без работа, 
но досега не успяхме значително да на- От друга страна, много души са на работа 
малим общественото потребление. Зато- само формално, понеже фирмите им не 
ва истинският въпрос е кой ще има храб- работят. По думите на Лалович през юли 
ростта да каже, че общественото потреб- ще бъде приет нов Закон за социалната 
ление в Сърбия трябва да бъде в унисон с защита, с който се гарантират еднакви 

щи правителства имат голяма отговорно- брутния обществен продукт. Ние подгот- права на всички, които нямат имущество и 
изграждането на институции, които вямс документ за преразпределение на об- Не са в състояние да работят, 

ще помагат да бъдем конкурентноспосо-

Министър Ивана Дулич-Маркович ка
за, че в селското стопанство положението 
ще бъде по-добро, когато се постигне 
консензус в обществото, че всички трябва 
да се стараем да ни бъде по-добре.

Ние имаме значителни потенциали в 
земеделието, но те не са изключително 
големи. Затова трябва да създадем сис
тема за възможно по-добро ползване на 
потенциалите, да намерим нови пазари, 
понеже нашият вътрешен пазар е малък. 
Сегашното правителство и всички бъде-

ст за

Радикалският подпредседател на Народната скупщина Стефан Занков във “Велика Сърбия":

Гордея се, че се декларирах като сърбинКандидатът на 
радикалите за президент 
на Сърбия Томислав 
Николич посочи 
малцинствата като един 
от главните виновници 
за поражението му на 
президентските избори. 
Според него, 
малцинствата нямали 
причина да се боят от 
"радикалския 
монструм", с който ги 
плашели "мнимите" 
демократи, защото СРС 
на дело показва 
голямата си грижа за 
тях. Николич често 
подкрепя това свое 
твърдение с "българина 
Стефан Занков, който е 
наш подпредседател на 
Народната скупщина".
В авторския си текст във 
"Велика Сърбия" (юни 
2004 г.), от който 
предаваме няколко 
извадки, Стефан Занков 
обаче не потвърждава 
категорично думите на 
пратийния си шеф.

кого национално малцинство. В външните работи и Отбор за повече от толерантен, народ, 
Сръбската радикална партия се междунацноналните отношения, който никога не е правил разлика 
зачлсних през 1997 г., когато бях Решението на ръководството на между хората на национална осно- 
21-годишен студент от втори курс Сръбската радикална партия да ва и никога не е потискал малцнн- 
във факултета по електроника, ме предложи за един толкова ви- ствата... Уверен съм, че в това 
Включих се в дейността на Общи- сок държавен пост има за цел да отношение и в бъдеще няма да се 
нския отбор на СРС в Зайчар, покаже отношението на партията промени нищо и че, доколкото се 
чиито членове не проявяваха пи- към гражданите от всички нацио- подобрят икономическите обстоя- 
каква резервираност към мен за- пални малцинства, 
ради потеклото ми. Станах нред-

телства в страната, правата на 
Макар и съзнателен за своето малцинствата ще бъдат реализн- 

ссдател на Съвета по информи- потекло и за националната си при- рани много по-качествено. Това е 
ранс, а след това и подпредседател надлсжност, заради отношението също една от причините, заради 
на Общинския отбор. След седем и съструдничеството с абсолютно които се декларирах като сърбин, 
години участие в дейностите на всички членове и функционери на което в тези тежки времена не 
ОО на СРС на парламентарните Сръбската радикална пратия аз винаги беше лесно, но затова пък 
избори на 28 декември 2003 г. бях гордо се декларирах като сърбин, беше чудесно и достойнствено, 
избран за депутат в Народната защото с постъпките си то никога особено ако се знае сръбската 
скупщина на Република Сърбия, а не допринесоха да се почувствам история, която никога не е била 
след това и за един от подпредсе- по-различен от останалите поради завоевателска, а винаги отбрани- 

Жився в Зайчар, но по потекло ддтелите па Народната скупщина, това, че имам повече българска, телна и освободителна, 
съм от Босилеград, където цле|| съм два отбора на отколкото сръбска кръв. 
повечето жители са от българс- Народната скупщина: Отбор за Такъв е целият сръбски народ,

на
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В сърцата си пазят ро ш Ч
(От 1 стр) ОС Владимир Захариев. Председателят на ОС в Бо-

Срещата бе открита от д-р силеград Владимир Захариев 
Гордана Иванова, председател на благодари за поканата и пожела 
гражданското сдружение ”Боси- на присъстващите и в бъдеще да 
леградско”. Тя отправи сърдечни се събират и да поддържат зем- 
привети към всички преселници, ляческото си уважение и соли- 
дошли на срещата, както и към дарност. Той покани нашенците 
гостите от България и от Боси- да дойдат на Петровден на

бора на Голешко поле, когато, 
кто изтъкна, с песни, танци и 
ого любов ще се срещнат хора 
Сърбия и Черна гора, Бълга- 
я и Македония.

На срещата на нашенците в 
Македония присъстваха и консу
лът на Република България в 
македонската столица г-н Георги 
Илиев, заместник-кметът на 
град Кюстендил Валери Ненов и

Гостите от България и организаторите

найЙлобпиГтТанцьор"кГктоИиТ’ - Като че ли за миг се вър- леградската вечер”, нашенците 
най-добрата танцьорска двойка нахме във времето на младостта се разделиха с пожелание пак да
на срещата получиха награди от и на детството ни, във времето, се съберат догодина и да бъдат
организаторите. когато ходехме на събори, вече-
Нашата редакция дари ринки и седенки, изпълнени с ра-
на1ДноТиТябоой3наМв™тнаикТ Дост и безгрижие, вдъхновено вечер” бяха успешните бизнесме-
"Братство“, така че споделяха по-възрастните на- ни от Скопие, по потекло от
босилеградчаните имаха шенци в моментите, когато таи- Босилеградския край, Борис
възможност да се запознаят с цьорите и певците изпълняваха Стоичков, Райчо Василов, Мила-
новините от родния си край.
Представителите на 
сдружението "Босилеградско" 
честитиха юбилея на нашия 
вестник - 45 години от 
излизането на първия брой.

много повече.
Спонсори на ”Босилеградскта

Подаръци за най-малките танцьори
След официалното откриване 

”Босилеградската вечер” 
дължи с всеобщо веселие в пре
пълнения салон на хубавия рес
торант до късно след полунощ.

За доброто натроение на 
нашенците, покрай оркестъра, 
който бяха наели организатори
те, се погрижиха и музикантите 
от Центъра за култура в Боси
леград. Особено впечатляващи 
бяха изпълненията на фолкло
ристите от втория танцов състав 
и на членовете на певческата сек
ция към центъра. С изключите
лните си изяви младите изпълни
тели, облечени в традиционните 
наши народни носии, разгалиха 
душата на босилеградчаните в 
Македония, които ги поздравля- 
ваха с бурни аплодисменти и 
възклицания.

про-делегация на Босилеградска об- леград и им пожела приятни мо- 
щина, начело с председателя на менти.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ: Д-р Васил Василев, синът му Кирил и внукът му Васил

ръченицата, селското и българ- чко Василов, Станиша Христов, 
ски народни песни от Босилег- Николайчо 
радско.

Доволни от срещата и изклю
чителната атмосфера на ”Боси-

Николов, Васил 
Антанасов и Здравко Иванов.

Босилеградските фолклористи въодушевиха преселниците
П.Л.Р.

Уреждат сградата на ОС в Босилеград В местността Изворище

Компютърна система за 

местното самоуправление
Отбелязан 7 юли

Димитровградската организация на Съюза на бойците 
отбеляза 7 юли - Деня на въстанието в Сърбия през 1941 г. В 
сряда в местността Изворище край височкото село Сенокос 
беше положен венец пред паметника на партизаните от този 
край, които към края на Втората световна война именно тук 
са формирали Царибродския партизански отряд.

Димитровградските бойци пътуваха в Сенокос с автобус. В 
Изворище те се почерпиха с войнишки фасул и питиета. За 
отблязването на Деня на въстанието организацията на 
бойците получи 10 хиляди динара от общинския бюджет.

Тези дни започна частична ботите е определена белградска- ктроинсталациите, водопровод- 
реконструкция на сградата на та фирма "Хидротехиика”. Тази ната и канализационна мрежа на 
Общинската скупщина в Босиле- организация на ООН ще финан- първия етаж. Ще бъдат постро- 
град. Финансовите средства в сира и поставянето на приемен ени нови санитарни възелиГ а 
размер на 497 614 динара подси- офис в хода на сградата иа ОС. частично ще бъде ремонтиран и 
гурява УНДП от програмата за Борис Златанов, представител покривът, 
укрепване на местното самоуп- на УНДП в Босилеград, каза, че Златанов подчерта, че УНДП 
равление, а за изпълнител на ра- изцяло ще бъдат подменени еле- вече финансира и създаването на

единна компютърна система на 
общинското управление 
ще бъдат включени всичките

Б.Д.в която

Босилеградкомпютри.
- Покрай това нашата органи

зация ще подсигури и 4 нови ком
пютъра - за службата на детската 
защита, за службата на гражда
нските регистри, за отдела по ур
банизъм и за

Почивки за пенсионери
И тази година Общинската организация на пенсионерите в 

Босилеград организира възстановителни летни почивки за своите 
членове. Освен в баните, заинтересованите пенсионери ще имат 
възможност да почиват и на Адриатическо море.

Пенсионерите ще могат да изплащат сумата за престоя си на три 
или четири месечни вноски. Доколкото има заинтересовани да 
заминат в група, цената на престоя им ще бъде значително намалена.

ь сдружението подчертават, че тукашните пенсионери най-много 
бамИНТеРеС0ВаНИ 33 почивка във Вранска, Буяновачка и Нишка

П.Л.Р.

секретаря на об
щинското управление, оповести 
Златанов и поясни, че е предви
дено УНДП да финансира и обу
чението на 10 души от общинския 
персонал за работа с компютри.

П.Л.Р.
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Синдикът на ГИД Ружица Велич: След изготвянето на Стратегическия план 
на Бабушнишка община_________________

!?§« йРйА

ш ШШТ ЕАР ще отпусне 529 109 евроI

Я 1с голямо закъсня ЙШ®Щ
От Канцеларията на Евро- ма ОС ще трябва да сключи дого- 

пейската агенция за реконструк- вор за ползване на средства с 
ция (ЕАР) в Зайчар оповестиха, Канцеларията на ЕАР в Зайчар, 
че след изготвянето на Стратеги- Както другите 14 общини в Сър- 

Бабушнишка общи- бия, на които ще помога ЕАР, и 
на ще получи от Е АР 529109 евро Бабушнишка община

сключването на договора трябва

- В ГИД се провеждат неотложните работи на 
фалитната процедура, каквито са инвентаризира
нето на цялата собственост на фирмата, комплек
туването на счетоводствената документация, зак
лючването на трудовите книжки на работниците, 
прехвърлянето на останалите около 750 работници 
в евиденцията на Националната служба за трудоу
строяване (НСТ), прибирането на сумите, които на шенията в тази област. 
ГИД длъжат различни субекти... Така ни отговори . 
синдикът на димитровградския ГИД Ружица 
Велич, когато я попитахме 
момента.

%
ческия план

преди
за реализиране на проекти в сто
панството, органите на местното да осигури необходимата преок- 
самоуправление и инфраструкту- тна документация, средства за 
рата. Според плановете, 52 711 приоритетните проекти, както и 
евро ще бъдат вложени в стопан- необходимите разрешения за из-

4
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В какво състояние заварихте ГИД?
- В счетоводството заварих пълен хаос. Липс

ваха много документи и затова често се налага да
какво предприема в

^ вършим съгласуване с длъжниците и кредиторите
Идват ли работниците за трудовите си книжки? въз основа на спомените(!) на директора или 
- Идват, но имам впечатлението, че не идват в шефовете на службите. Това подсказва, 

достатъчен брой. Някои работници не искат да предишния период е имало много пропуски. Някои 
направят това, но те трябва да разберат, че е

че в

от най-големите грешки са отделянето на ГИД отв
тяхна полза да бъдат регистрирани в НСТ, тъй Тигър” и купуването на съоръжения за модер- 
като само в този случай ще имат правото на низиране на ”Валярата”, които са ползвани само
безплатна здравна защита. Освен това, те всеки частично. Заради тази инвестиция ”Пиротска бан- 
месец ще получават парична компенсация, чийто ка” ще се появи като един от най-големите кре- 
размер ще зависи от трудовия им стаж. От този дитори, понеже изисква от ГИД над един милион 
факт зависи и дължината на периода, в който ще евро.
им бъде изплащана компенсацията (най-малко 3, а . Как6а „ досет * окашха те на 
наи-много 24 месеца). Бих подчертала, че в тру- местното самоуправление? 
довия стаж не са включени годините, през които не 
са плащани облаганията за пенсионно осигуряване.

- От органите на местното самоуправление, как
то и от явните служби не ми беше оказана необ- 

* Може ли вече да се говори за окончателния баланс ходимата помощ. Това показва, че тяхното отно- 
на ГИД, както и за възможностите да бъде шение към ГИД и неговите работници не е ко-
възстановено производст6ото_ ректно. ството, 60 618 евро са предназна- граждане, ако става дума за инф- 

чени за подобрение на работата раструктурни и стопански обек- 
на органите на местното самоуп- ти. 
равление, докато 413 780 евро ще 
бъдат използвани за инфрастук- 
турни обекти.

При реализацията на всеки БврИТОЗТа НЗ ВИШНИ И 
един проект Бабушнишка общи- МЗЛИНИ В 
на е длъжна да подсигури 25 про- ДиМИТрОВГрадСКО
цента от необходимите за него ___
средства. Възможно е 10 на сто ТЖЖТЖЖТТЖПР
от тях да бъдат подсигурени в па- .]^^.1Л.МЛл.ЖЖжЖ X 
ри, а 15 в работна ръка, механи- жжж жъ. 
зация и др. ОС в Бабушница ХгХ1Х\? жШ 
трябва да приеме програма за
финансиране на приоритетните € § ЦЗ щрСт Д1жЖ 
проекти до края на юни 2005 г. ХГ
След приемането на тази програ-

- В момента не можем да говорим нито за 
едното, нито за другото. След завършването на * Според Вас колко струва ГИД?

- ГИД струва поне двойно повече от сумата,равизията предстои изготвяне на т. нар. начално 
балансово състояние. За да бъде възстановено която дължи към кредиторите си. Въпрос е обаче

дали ще бъдат постигнати реални цени при про
дажбата на недвижимото имущество, съоръже
нията и инвентара на ГИД. В крайна сметка това 
зависи от броя на потенциалните купувачи.

Б.Д.
производството, най-напред трябва да намерим
начин как да погасим дълговете към кредиторите, 
след това трябва да намерим средства за изплащане 
на минимални заплати на всички работници за 
изминалите няколко години, както и да изплатим * Какво е Вашето послание към бившите 
облаганията към Фонда за пенсионно осигуряване, работници на ГИД?

- Вие сте мажоритарният собственик на фаб
риката, борете се за нея. Не давайте на никого* 'Трябвало ли е по-рачо да бъде въведена фалитна 

процедура в ГИД?
- Да, трябвало е да бъде въведена поне преди три 

години, в момента, когато е прекратено производс
твото. В този случай дълговете на фирмата не биха 
били толкова големи. За съжаление, в нашата ст
рана са налице много нелогичности и несъгласу
ваност между разпоредбите, които уреждат отно-

повече от онова, което реално му принадлежи, по
неже на вас никой нищо не е дал. Вие сте потър
певшата страна, защото сте останали без работни 
места, заплати, трудов стаж... Затова сега трябва 
да се борим заедно. * От 8 хектара площ в 

плантацията на "Сточар" се 
очакват над 30 тона вишни.
* Беритбата на малините в 
Драговита ще започне тези 
дни.

Бобан Димитров

г ^4Н| й Председателят на ОО на НСП в Димитровград Зоран Веселинов:_____
Ш "1 ■ _ В началото на седмицата про-I % Ще формираме земеделска кооперация Ш%ШШ

| ' А Ж Ж Ж бе прекратена, гьй като се оказа, че
Председател да може да се купи крана за 20 хиляди динара, производители пе само в Забърдието, но ц в пилотското предприятие "Хладни

ят иа Общин- а свинете да се изкупват по 45 или 50 динара цялата община се нуждаят от една силна ча ,,"яма Достатъчно щайги, 
ския отбор на за килограм живо тегло. Цената па агнетата кооперация, която редовно да изкупва количество на вишнипогзГдинара 
Народната също е ниска -140 динара за килограм живо селскостопанските продукти и навреме да гн за килограм. Не е известно дали Ь * 
селяшка партия тегло. Нашата партия се бори за по-реален плаща. "Новата кооперация ще съдейства на ротската фирма 
в Димитровград паритет между селскостопанските и проми- производителите да получават кредити за същата цена и за останалото колн- 
Зоран Весели- шлените стоки.” разширяване па сслкостопанското и овоща- чество.
нов тези дни По думите на водача на партията на ссля- рското производство," оповести Веселинов, 
оповести, че е ните в Димитровград, селскостопанските

\К
.

ШI пи-
ще предложи

Ш Тази година вишните 
изключително добре. "Сточар 
в плантацията си ”Разсадннк’Г8 хек
тара площ с вишневи дървета от 
конто се очакват над 30 тона пло
дове.

родиха 
” има

Б.Д.
помощта на централата на партията си има 
намерение да сформира нова земеделска 
кооперация в Забърдието. В кооперацията 
Ще бъдат включени селскостопански произ
водители от този район на Димитровградска
община.

Веселинов е гостилничарски работник в 
пиротското предприятие "Сърбия”. Казва, 
не най-вероятно ще зареже фирмата си 
ради лошата финансова обстановка и ще се 
занимава със селско стопанство в родното си 
село Моинци, където с помощта на майка си 
и жена си вече отглежда няколко крави и 
няколко десетки овце.

Веселинов е възмутен от ниските изкупни 
цени на селкскостопанските продукти и 
особено на добитъка: "Недопустимо е днес

Премахнати са барикадите от пътищата във Войводина Беритбата на малини в село Дра
говита, трябва да започне тези дни. 
Както узнаваме, ОС в Димитров
град е посредничила да се сключи 
договор между някои малинарн от 
това село и пиротската "Хладняча" 
за изкупване на малините. Други 
малинари пък казват, че няма да 
дадат реколтата си на "Хладянача”, 
а иа други изкупвани.

Драговитскнте малинари се оп
лакват от катастрофалното състоя
ние на местния път Драговита- 
-Поганово, поради което малините 
стават на каша

За килограм пшеница 8,5 динара
След договора на земеделците от като премия.

Войводина с подпредседателя на пра
вителството на Сърбия Миролюб Ла- всички регистрирани производители, а на 
бус и председателя на Изпълнителния нерегистрираните - чрез мелничарските
съвет на Войполина Пжогшже Лжукич °Рга|шзаДии- Доколкото тези организации 

Д Д РД У |)с с1ц1зват договора, Министерството зп 
във вторник бяха премахнати барика- ИК01|0МИ.1еск„ отношения е чужбина ще 
дите от войводинските пътища. Според Премахпе рсзрсшитслинте за износ нп 
договора пшеницата ще се изкупва за 7 техните произведения, 
динара плюс един динар и половина

Премиите ще се изплащат пряко иа
за

при транспортира
нето.
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В здравните ведомства в СърбияКметът на Звонци Ценко Величков за водата, 
чистотата и канализацията в селото______ _ Домашен лекар по изборчГ :1:'Шролзват богатствата ни, 

мИно не помагат
:■

Според уредбата на Прави- чен период, а най-малко до 
телството на Сърбия, от нача- една година, 
лото на този месец всички 
хора, които имат здравна оси- можна, ако пациентът про- 
гуровка, трябва да си изберат мени местожителството, ако 
лекар, който ще се грижи за престане трудовото отноше- 
тяхното здраве. Това практи- ние на лекаря и по други при
чески означава, че в областта чини, за които окончателно 
на здравеопазването се въве- решение трябва да вземе 
жда институцията домашен ръководният орган на здрав-

Промяната на лекаря е въз-

Ценко Величков е кмет на с. Звонци и един от малкото млади хора в селото и в Дерекула 
изобщо. Той е магистър по изобразително изкуство.

Заедно със Звонска баня, в с. Звонци живеят нови контакти с донорски организации и фонда- 
около 300 души. Над 90 на сто от населението е от ции, за да се осигурят средства за иабавката на 
български произход. Както и в околните седем се- контейнери, т.е. да се намери трайно решение за 

в Звонци живеят предимно хора на преклонна този проблем, за да може банята да стане селище,
което със своята красота и чистота да привлича 
туристите. Защото пие нямаме много хотели, 
ресторанти, сладкарници и пр. Единственото нещо 
са природата, чистата река, които в съчетание с 
лечебните свойства на водата дават още по-голям

ла, и
възраст, чиито брой постоянно намалява.
* Имат ли жителите в местната общност полза 
от Звонска баня и отразява ли се това на 
жизнения им стандарт?

-Известно е, че там където има баня, и стан
дартът на населението е по-висок. При нас обаче резултат. Значи ние преди всичко тря ва да за- 
не е така. Ние имаме баня, но общините, които пазим чиста околна среда.
най-много я ползват - Пирот като окръжен град, Не е решен и проблемът е водоснабдяването. 
Димитровград и Бабушница, не полагат грижи да След всеки по-силен дъжд водата се размътва и 
решат основните инфраструктурни проблеми в става негодна за употреба. Американската непра- 
нея - канализация, водопровод и извозване на бок- вителствена организация ЦХФ направи някакви 
лука. Нямаме място за извозване на боклука и от стъпки за решаването на проблема, но условието

беше нашата местна общност да събере полови
ната от необходимите средства. За нас това е не
възможно поради структурата на населението. 
Пенсиите са малки и едва ли някой може да отдели 
по 12 000 динара, както и по седем трудови дни. Как 
стари хора да копаят канавки?!

Здравният дом в Димитровград

ното ведомство и лекарска 
комисия. При лекарите спе
циалисти прегледите ще се

От средата на този месец 
пациентите в димитровградския 
Здравен дом отново ще получат 
възможност да бъдат 
прегледани от невропсихиатър, 
физиатър и хирург. Стационарът тези лекари имат задълже- 
в Димитровград няма да работи 
от средата на юли до 15 август

* Помага ли ви Общинската скупщина в 
Бабушница?

-Тя има свой бюджет и някои хора от общинс
ката власт казват, че ако ние съберем необхо
димите средства, и тя ще даде нещо. Това ”нещо” 
включва 500-600 000 динара, но след като ние събе
рем наши пари. И така всичко се върти в кръг. Но 
първата крачка все пак трябва да направим ние.

вършат както и досега, но

нието в доклада за прегледа 
на пациента да внесат дататазаради уреждането на 

вътрешността на обекта. и времето на следващия прег
лед.лекар. При посещението в 

меентите здравни ведомства 
пациентите ще трябва да се 
произнесат по въпроса кой 
ще бъде техният лекар на об
ща практика, след това тех
ният гинеколог, педиатър, 
специалист по медицина на 
труда и стоматолог. Избрани
ят лекар ще се грижи за здра
вето на пациента в неограни-

Институцията "домашен 
лекар” досега е въведена в 
почти всички страни в Евро
па. Най-значителни предим
ства на нововъведението са 
премахванто на ненужното 
чакане пред лекаректие каби
нети и по-качествената здрав
на защита на хората.

* Преди известно време тук идваха представители 
на Съюза на българските общини. Очаквате ли 
помощ от тях?

година на година банята се превръща в едно го
лямо сметище.

-Да, това също беше една неправителствена 
организация, добре организирана и те, общините, 

* Какво предприемате в тази насока? имат добра координация помежду си. Ние ги запоз-
-В Звонци е сформирана една нова неправител- нахме с нашите проблеми и с невъзможността да ги 

ствена организация - ”3елен оазис”, чиято цел е решаваме сами. Те видяха, че всичко е рухнало, че е 
запазване чистотата на околна среда преди всичко безперспективно... Община Мездра ни обеща по- 
в Звонска баня, която е единственият туристически М01Д за въстановяване на църквата. Ние бяхме там 
център в тази част на Дерекула и в окръга. Тази и П0ЛУЧИМ еДин камион строителен материал, 
организация представя проблемите пред населе- Това ще има поне символичен характер 
нието и пред локалната власт. Тя планира да уста- Д°бр° начало.

Б.Д.като ш ктШ* Банята е единственият, така да се каже, 
стопански обект тук.

- Горите, които през последните няколко години 
толкова много се експлоатират и банята са единс
твеното наше стопанство. Ние нямаме никаква 
полза, защото дървата се изнасят като суровина, а 
камионите само разбиват нашите пътища. От 
тежките товарни камиони пострада и водопродът, 
който е поставен по трасето на пътя Ракита - 
Звонци. Може би селският туризъм ще подпомогне 
местната ни общност.

Разбито е читалището във 
Височки Одоровци ЖI . Ж- 3

■.. V. ' ■Любенов алармира 
полицията шш гЛ

/У:
03 ййЧленът на ИО на ОС в Димитровград Иван Лю

бенов, който в този орган на местното самоуправ
ление се занимава с проблемите в димитровградс
ките села, тези дни е отправил иск към Отдела н» 
вътрешните работи в Димитровград за издирване 
на хората, които са счупили входната врата на чи
талището във Височки Одоровци.

Любенов казва, че в читалището липсват и ня
колко пейки, както и друг инвентар. По неговите 
думи инвентар липсва и в то училището, което е 
закрито преди години.

шЖщш*ш &5 Шь*
0)

3* Хотелът в Звонска баня е в състава на 
гостилничарското предприятие " Сърбияот 
Пирот. Кой обира каймака?

-Каймака обира "Сърбия”. Тя притежава хотела 
и лечебната вода. То и нищо друго няма в смисъл на 
обекти и съоръжения.

Щщжо
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ЙшДщГНищо не помагапБ.Д. Ф
а

А.Т

Басамаците на снимката 
Димитровград, по-точно

се намират в самия център на 
търговския център между 

градската галерия и пощата и водят към мазето на центъра, 
което е предназначено за скривалище.

След попълването на магазинчетата басамаците започнаха 
да се ползват като място за изхвърляне на разни боклуци, а в 
късните вечерни часове и като клозет! Непоносимата 
ризма и гледка накараха компетентните няколко пъти да по
чистват басамаците и накрая да сложат тази метална ограда- 
врата и да я заключат с катинар. Но боклукът и занапред 
намира място там, а чистачите не могат да го почистят. 
Всички минаващи към задния вход на пощата и към входа на 
съседната сграда могат да се "любуват на прекрасната глед
ка . И да псуват. Но едва ли някой от тях е казал на детето или 
на мука си:... ’Не е хубаво да хвърляш боклука където

I Босилеград __ Вьшимпг
Миналата седмица работещите в 

_ тукашния пункт на Предприятието за 
Щ пътища от Враня попълваха с асфалт 
ь| дупките по улиците на Босилеград.

ми-

______щЦ - Минаха изборите, а те сега попълват
"а&рЯ дупките. Вероятно скоро ще има нови 

ШКр избори, коментираха някои 
[аЦЦ^-гЧ босилеградчани "кърпенето" на 
ЦЩ. улиците. П.Л.Р.

стиг-
А.Т.
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Димитровград УС на босилеградското средно училище не взе решениеков и Небойша Виденов. Виденов, 
заедно с Ивана Владимирова, полу
чи и признание за успехи в областта 
на спорта, а Иво Пейчев от турис
тическата паралелка - в областта на 
агенционната дейност.

Видимо е, че
Димитровград има група ученици

Дипломи за талант и вд.хнозе-
ние в областта на литературното различни области. Става дума пре- 
творчество бяха върчени в края на дп вспчк0 за Небойша Виденов и 
учебната година на димитровградс- Мирослав Давнтков. Както вече 
К"Г пнсахме. Давнтков е провъзгласен
V?8' Рт,.о„?П?аВИТ\0/' МаРко за най-добрия ученик в гимназията.Марков, Тняна Вацева, Марина Го- Александър Панов пък е извънре- 
гова, Иво Пейчев и Снежана Тон- де„ математик и физик. За да го

насърчи за още по-големи пости
жения, общината е отпуснала пари 
за неговото участие в "Архимеде- 
совата школа по математика”, коя
то ще се проведе през юли в пла
нината Тара. Панов завърши втори 
клас.

Признания за
най-добрите
гимназисти

Гимназията остава некръстена
* Училищният съвет на гимназията в Босилеград не прие предложението на Учителския 
съвет училището да носи името на Емануил Попдимитров - известен поет, публицист и 
общественик, роден в босилеградското село Груинци.

От девет члена, колкото в със- леград. Последната дума казва 
тава си има Училищният съвет, Министерството на просветата и 
на заседанието присъстваха ше- спорта на Република Сърбия, 
ст. Двама от тях подкрепиха пре- което може да одобри или да от- 
дложението на колектива, двама
бяха против, докато двама се въз- Покрай предложението

гимназията да се нарича 
"Емануил Попдимитров", на 
заседанието на Учителския 
съвет е било предложено тя да 
носи името на Йордан Захариев, 
прочут етнограф, автор на 
книгата "Кюстендилско

в гимназията в

хвърли решението на ОС.
Така и занапред, докато не по

лучи ново име, босилеградското 
средно училище ще се нарича 
"Гимназия”. Когато е била отк
рита през далечната 1941 година, 
гимназията се е наричала "Мария 
Луиза". В комунистическото вре
ме е преименувана в "Иван Кара
иванов", а сегашното си название 
е получила в началото на девет
десетте години на миналия век.

Инициативата за ново име на 
гимназията беше подета преди 
три години от бившия състав на 
Училищния съвет. П.Л.Р.

държаха.
Тъй като предложението на 

преподавателите не бе прието от 
Училищния съвет, процедурата 
ще се повтори. А процедурата 
"казва", че ако Училищният 
съвет потвърди предложението Краище", роден в Босилеград.

Голямо болшинство от 
преподавателите обаче са 
подкрепили първото 
предложение.

чева.
Специални признания за пости

жения в областта на математиката 
бяха присъдени на Нина Петрова, 
Мирослав Давнтков и Марина То
дорова. Признания за отлични 
резултати по физика получиха Ма
рина Тодорова, Мирослав Давит- А.Т.

на колектива, неговото решение 
трябва да бъде потвърдено и от 
Общинската скупщина в Боси-

[След първия^срок за записване на средношколци
Босилеград вото на просветата и спорта на 
__ Република Сърбия е предвидено да
В ГИМНЯЗИЯТа се запишат 60 ученика в гимназиятамшмиип#. V* „ зо в търговското училище, за сво-
0 Ск О бодннте места заинтересованите
** 5 ° учници ще могат да кандидатстват
Т1%ПГПРГ1^ПТЛ във втория срок.

1 V О V/ гу\/ I Тъй като образованието в тър-
говското училище е тригодишно, 

| О СВООО/ДН И бъдещите търговци не са полагали 
■■ квалификационен.

|У|00"|“Л Тази година основното образо-
к ‘ вание в общината завършиха 100

На 6 и 7 юли в първи клас на ДеДа. а тридесетина от тях ще про- 
средното училище в Босилеград се дължат образованието си в специа- 
записаха 65 ученика - 51 в гимна- лизираннте четирикласови или 
зията и 14 в търговската паралелка, трикласови средни училища във 
която е в състава на Средното ико- Враня, Сурдулица, Лесковац, Ниш 
номическо училище от Враня. Тъй и ДРУГН градове. П.Л.Р.
като в програмата на Миннстерст-

Нишкият владика решава за името на 

гимназията в Димитровград!?
Както е известно димитровградската гимназия направи справка за името при Нишкия владика г-н 

трябваше да се нарича "Св.св. Кирил и Методий”, Ириней, понеже става дума за светци. От гим- 
понеже така бяха предложили учителският колек- назията веднага са изпратили иск до владиката и 
тив и Училищният съвет. От просветното минис- сега чакат отговор, 
терството обаче беше одобрено само названието 
"Мирило и Методийе”!

Повече от една година от гимназията възразя- име. Като че ли в министерството

Следователно сега от Нишкия владика зависи
дали гимназията най-после ще получи желаното

не знаят, че
ваха срещу това решение, дори някои членове на светите братя Кирил и Методий отдавна са про- 
Училищния съвет подадоха оставка в знак на про- възгласени за светци, дори и за покровители на 
тест, но от министерството не реагираха. След Европа, понеже са подарили писмо на всички сла- 
упорито настояване от гимназията тези дни все пак вянски народи. Някои в училището основателно се 
пристигна отговор от просветното министерство, с питат не става ли дума за прехвърляне на "горещия 
който управлението на училището е насочено да картоф” в ръцете на друг. И защо?Димитровград зиални паралелки са записани 48 , в 

туристическата паралелка 30 и в 
търговската 10 ученици. Съгласно 
плана за записване, има още 32 
свободни места, от които 12 са в 
гимназиалните паралелки и 20 в 

След първия срок за записване търговската. Туристическата пара
лелка е попълнена.

А.Т.

Има свободни 
места ш: -Подготовки за записване в българските 

факултети____________________________

” В памет на
Бранко
Милкович”

Най-привлекателни 

медицинските науки
на ученици в първи клас на сред
ните училища в димитровградската 
гимназия "Св.св. Кирил и Мето- издържали приемния изпит за сред- 
дий” има още свободни места. ните училища, не разпределени са

Както ни осведомиха от гимна- останали само пет. Те ще намерят 
зията, в първия срок са записани 88 
ученици. От тях в общите гимна-

От общо 80 ученици, които са

място в някое от средните училища 
във втория срок. Писателското сдружение 

"Бранко Милкович’’ и Мла
дежкият съвет на гр. Ниш 
обявиха литературен конкурс 
”В памет на Бранко Милкович”. 
Конкурсът е съставна част на 
мероприятието "Милковичеви 
дни на поезията”, което се 
организира по повод 
70-годншнината от рождението 
на прочутия поет.

Конкурсът е отворен до 15 
септември и в него могат да 
участват автори от Сърбия и 
Черна гора, както и от чужбина. 
Всеки от тях може да изпрати 
до 3 непубликувани творби на 
сръбски език, в 3 екземпляра с 
шифър. Шифърът заедно с 
личните данни трябва да бъде 
изпратен в отделен плик на 
адрес: Сдружение на писателите 
"Бранко Милкович”, 18 000 
Ниш, ул. "Войвода Путник” № 
20, или Младежки съвет на гр. 
Ниш, ул. "Вождова” № 16.

А.Т. И тази година най-много ски език и история. Пене Димит- 
бъдещи студенти от Босилеград- ров, преподавател по български 
ско решават да следват в някое език и литература в основното 

| от висшите и полувисшите учеб- училище, провежда допълнител
ни заведения в България. Според иото обучение по български език 
конкурса на Министерството на в продължение на един месец, 
образованието и науката на Ре- Миналата седмица кандидат-сту- 
публика България, през учебна- делтите бяха подготвяни по 
та 2004/2005 година ще бъдат за- същия предмет от проф. д-р 
писани 33 студенти от Босилег- Симеон Янев и доц. д-р Иван 
радско и Димитровградско. За Иванов от София, а тази седмица 
кандидат-студентите от Босилег- професор Владимир Станев от 
радска община тази година най- София провежда обучение по 
привлекателни са факултетите история, 
но медицина, стоматология и 
фармация в София, Благоевград, чени за 17 и 18 юли. На първия 
Стара Загора и Пловдив.

И тази година Матицата на полагат изпитите по български 
българите в Сърбия организира език и история, а на втория - по 
допълнително обучение за около предметите от желаната специа- 
гридесетина кандидат-студенти лност. 
за приемните изпити по българ-

В бабушнишката 
гимназия

Училищен куриоз

Всичките 
88ПШШ ■ по 100 точки

Върната природо-
математическата
паралелка

След обявяването на конкурса за 
записване на ученици в средните 
училища, в който не бе предвидено 
в бабушнишката гимназия "Вук Ка- 
раджич” да има природо-математи- 
ческа паралелка, реагираха бабу- 
шнишките политически партии, ро
дителите на учениците, органите на 
местното самоуправление и други 
фактори. Поради това Министерс
твото на просветата и спорта на 
Сърбия взе решение да върне пара
лелката в училището.

Природо-математическата па
ралелка в бабушнишката гимназия 
’Вук Караджич” е въведена още 
през 1961 година.

Всичките 30 ученици, които в 
записаха в Учи-този срок се 

лището по фармацевтика в Ниш, 
имат максималния брой точки. 
Всъщност един от бъдещите 
фармацевти има 101,28 ученика 
имат но 100, а един - 99,6 точки.

Макар че максималният брой 
на точките въз основа на успеха 
в основното училище и резулта- 

квалификациите е 100,

Приемните изпити са насро-

деи кандидат-студентите ще

тите от
могат да се получат и допълни
телни точки от съревнования, в 
които са участвали учениците. П.Л.Р.

Б.Д.
На пръв поглед випускът на димитровградските абитуриенти 1953/54 г. не се различава от 

— останалите випуски на царибродската гимназия. Но те бяха първата генерация, която установи 
практиката да се отбелязват абитуриентските юбилеи. Започнаха с честване на 15-годишнината си 
от завършаваието на гимназията, а хубавото им начинание продължава и днес.

Същите абитуриенти се събраха тези дни да отпразнуват и 50-годишнината си. От поканените 40 
се събраха 27 души. Мнозина не се познаха помежду си, а 18 техни съученици вече не са сред живите, 
което, разбира се, предизвика тъга, дори и сълзи. По време па часа в новата сграда на гимназията, в 
която никой от тях не е учил, по мнозина са работели като преподаватели, те си спомниха за 
гимназиалните си дни, за обучението па български н успешното им следване. Преподавателят по 
физика Чедомир Николов между другото каза, че и при известния академик Павле Савич е имал 
възможност да отговаря на български.

От гимназистите които са взели зрелостния си изпит преди половин век, 16 са станали 
гимназиални учители, 13 са преподаватели в основно училище, 12 са със средно образование (някои 

са се дошколували задочно), 10 са завършили железничарско училище, 4 са станали 
икономисти, 1 е стоматолог, 1 юрист, 4 са инженери, 1 агроном и една е медицинска сестра. Днес те са 
пръснати навред но градовете на някогашна Югославия, но пай-много и Сърбия. На петдесетата си 
годишнина дойдоха развълнувани п щастливи, че са постигнали нещо в живота. Разделиха с желание 
да се съберат и след 5,10,15... години. А.Т.

Димитровградски абитуриенти
~: ЩШШ,

I
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дятпипе!

На конкурса на Радио Белград за кратък 
разказ ___________________________ _След юбилейните Хорови тържества в Ниш

Правилата елиминираха 

най-добрите!
Но когато една творба наис-Радио Белград неотдавна 

обяви конкурс за кратък разказ, типа е добра, винаги може да се 
В конкурса участваха и димит- намери начин тя да стигне до 
ровградските гимназисти Небо- слушателите и читателите. Вес- 
йша Виденов, Мирослав Давит- на Джорович от Радио Белград е 
ков, Ива Симеонова, Тияна Ва- успяла да намери Небойша,

който по това време полагал 
Небойша Ви- приемен изпит в Белград, да го 

денов "Любов в зората на света”, доведе в студиото и да проведе 
според журито, е бил най-добър разговор с него. В разговора е 
и направо е въодушевил органи- участвала по телефона и и.д, 
заторите на конкурса. За съжа- директорката на гимназията 
ление, по необясними причини Снежана Симеонова, 
участниците от Димитровград не Освен разказа на Виденов, и 
са разбрали правилата на кон- творбите на останалите димит- 
курса и са подписали творбите си, ровградски гимназисти са изклю

чителни, така че и те ще бъдат

цева и Саня Иванова. 
Разказът на

а е трябвало да ги изпратят с 
шифър. Така разказът на Виде- публикувани, 
нов останал без награда. А.Т.

'Връчъни равностойни награди 'Българският хор най-популярен сред нишката публика
Три фестивални вечери, в кои- неговото име и почти всичките палата година диригентът Дра

го пред публиката се представиха му членове са ученици на Арна- гомир Йосифов бива удостоен с 
15 хора от 9 страни, това е най- удов, включително и диригентът награда на международния хоров 
краткият "рапорт” от юбиле- Драгомир Йосифов. От създава- конкурс в италианския град 
нпите 20-и Хорови тържества в нето си хорът участва на многоб- Гориция.

Петър АлидиевЕдна вест като повод

В Турция 
новини на 
босански, а в 
Сърбия ТВ 
журналът 
изчезна 
безследно

Аяшна
вечер

Драгомир Йосифов за проф. Арнаудов
Професор Васил Арнаудов беше изключителен музикант, 
човек, който преобърна представата за хорово пеене в 
България, постави нови модерни основи и като репертоар и 
като маниер на пеене, организацията на хора изобщо. Той 
ръководеше целия хоров живот у нас. В събеседниците му 
дори след кратък разговор с него оставаше следа, която 
никой не можеше да изгуби.

...и за впечатленията от нишкия фестивал
Винаги на фестивалите е много интересно, понеже има 
едно оживление, приповдигнатост, която е много важна. 
Повечето хорове са в една традиция, условно речено на 
източното хорово пеене. Много ми хареса хорът "Менада" 
от гр. Тетово, начина на пеене, увереността им, 
спонтаността, която имат на сцената е много приятна, каза 
диригентът Драгомир Йосифов.

Залязващото слънце освети
с отблясъци гръбнака на 

Балкана.
В небето въздуха прозрачен 

стана.
Самотна птица някъде 

лети.

От покрива гюлъхва още 
зной,

но вее хлад и като ласка 
мека

нахлува във душата на 
човека

най-чудния, най-сладкия 
покой...

Българските вестници неотдав
на писаха, че ”за пръв път турски 
телевизионен канал излъчи емисия 
на език на малцинство - босански”.

От информацията не стана ясно 
защо точно на "босански”, нито 
колко ”босанци” има в Турция, но 
тя е добър повод да се актуализира 
въпросът за ТВ журнала на бъл
гарски език, който с години се из
лъчваше по един от каналите на ТВ 
Белград. Половинчасовата емисия 
за българите в Сърбия един път 
седмично безследно изчезна от 
ефира по време на бомбардировки
те на НАТО и никога вече не се 
върна, въпреки усилията на пред
ставители на малцинството. Обяс
ненията от компетентните в РТВ 
Белград, че има локална телевизия 
не могат да бъдат приети като 
основателни, понеже локалната те
левизия се гледа само на терито
рията на общината. А българи има 
по цяла Сърбия и за тях е много 
по-важно да се излъчва централна 
телевизионна емисия на майчин 
български език.

Доколкото е известно, 
релевантни фактори от малцинст
вото, включително и Национални
ят съвет, се застъпват за връщане 
на журнала, но май никой не е от
правил официален иск до компете
нтните институции.

Къщичка в 

горатаНиш. Специалистите по музикал- ройни местни, национални и за хора ”Проф. Васил Арнау- 
но изкуство оцениха, че програ- международни фестивали и кон- дов” музикологът д-р Снежана 
мите с които се представиха хо- курси: Мартенски фестивални Николаевич каза, че потвържда- 
ровете, и начинът на тяхното из- дни в Русе, Варненско лято, Дни ва високото реноме на българ- 
пълнение са на високо художест- на британската култура в Бълга- ското хорово пеене, 
вено равнище, така че вече не рия, Дни на българската култура "Това е един от ансамблите, 
съществува граница между про- в Букурещ, Великденски фести- които достигат хоров звук осво- 
фесионалните и самодейните хо- вал в Пловдив... боден от единични вокални ли-
рове. Последната фестивална ве
чер (миналата събота) на всички 
хорове бяха връчени различни
награди. Селекционерът ма таз- участва в Третия международен 
годишните хорови тържества ди- хоров конкур : в гр. Полхайм в 
ригентът м-р Сузана Костич каза Германия, където спечелва Пра
за наградите, че са равностойни, НД ПРИ на конкурса и два златни 
понеже трябва да насърчават об- медала. През 2002 г. в гр. Скопие

хорът ”Проф. Васил Арнаудов”

Ах, къде си била, къде!
А аз те търся с години!
Един облак над теб преде 
две тънки нишки сини.

На клонче, съвсем открито, 
дето повета мрежа вие, 
едно славейче гласовито 
хладината ти пие.

Навярно за зов приветен 
кълвач пшинствен чука 

: й в покоя хилядолете н - Ж' 
се чува: тука, тука...

С въздишка махам резето 
на твоите скърцащи двери, 
душата уморена където 
спокойствие ще намери.

ГРАНД ПРИ в Германия нии, в които доминира вълнуване 
на цялата звучна вертикала къмПрез 1998 г. хорът за пръв път текста и емоционалното напре
жение. Понеже те пяха последни, 
фестивалът в Ниш завърши по 
възможно

всички

най-добър начин” 
каза д-р Снежана Николаевич.

М. Тодоровмена на културата.
спечелва първа награда, а ми- А. Т.Хорът "Проф. Васил 

Арнаудов" най-популярен
От равностойните награди все 

пак изпъкват тези на хорът ”Вид- 
роцхеня" от Кривой рог в Укра
йна, който спечели награда за 
най-добре изпълнена цялостна 
програма, и на българския сме
сен хор "Проф. Васил Арнау
дов” от Русе, който като най-по
пулярен сред нишката публика 
спечели Наградата на гр. Ниш. 
Председателят на този смесен 
хор Зоя Александрова каза за в. 
"Братство”, че хорът съществу
ва от 1993 г. и е сформиран въз 
основа на музикалната традиция, 
която в гр. Русе създал проф. Ва
сил Арнаудов с хора "Родина”. 
Затова новият хор е наречен с

Ново издание на бабушнишка Народна 
библиотека .А.;*';у-‘®г Кратък 

животопис на 
поета

:аКнига за село Цървена 
ябука

р
■

Петър Алипиев е роден - . 
на 14 март 1930 година в с. ■ ' 
Босилковци, Русенско. Учи 
в родното си село и в гр. ; 
Бяла. Работи като редактор 
в Радио ”София”. След това • 
дълги години е редактор в ; 
книгоиздателството в гр. 
Варна.

Народната библиотека в Бабушница неотдавна издаде мо- 
нографията "Лужнишкото село Цървена ябука”, чиито автори 
са Драголюб Анджелкович (84 г.), Милисав Здравкович (81) и 
Велимир Джорджевич (79). Книгата има 460 
чатана в 500 екземпляра.

Авторите посвещават голямо внимание на Втората световна 
воина, когато селото било крепост на партизанското движение 
В книгата е

страници и е отпе-

IПоезията му е превежда- ;■ . 
на на почти всички евро- ; 
пейски езици.

Умира на 
1999 година.

отпечатана и статията на нашия колега Богдан Ни
колов за една жена от селбто, която във военните стълкновения 
останала без най-близките си.

■а б-
10 февруари ;;

Б.Д.
1.
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Корените на "Братство" (5) ■Й&У ,

За опазването на националната ни идентичност
■Ъ1В първите броеве на Братство най-много се пишеше бяха наричани инфорбюровци и националисти и затова 

за земеделието. Студенти, които следваха агрономия, и трябвало да бъдат изхвърлени от редакцията, 
първите агрономи даваха напътствия как трябва да се 
отглеждат някои култури. След това се пишеше много за

От страниците, на списание „Мост“,

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
ИНДИВИДУАЛНОСТ 
1ЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

н-Още от началото на излизането си "Братство” за-
^ почва да пише за равноправието на народите и народ

на отата на ародния фронт и партийните организации, ностите. Борбата за употребата на майчиния ни бъл- 
Бяха въведени и първите рубрики за миналото на нашите гарски език в обучението, за изучаване на националната 
краища, вдения за тези теми се получаваха от по-въз- история на малцинството в училищата и за демократи- 
растни хора от нашите краища. Първата такава рубрика зация на обществените отношения бяха постоянни теми 
беше Може би ще ви интересува и я подготвяше Спас (те са актуални и днес). В какво се състоеше тази борба? 
Сотиров, естникът винаги е имал хумор и сатира на И кои конкретни въпроси трябваше да се решават? 
последната си страница. Най-често бяха критикувани Известно е, че между двете войни българите в 
млекарите, задето сипват вода в млякото. На прицела на Югославия не бяха признати. Беше забранена употре- 
критиката бяха и келнерите от Балкан в Димитровград бата на българския език в училищата и в администрация- 
и Кин стан в Босилеград. та, дори и в семейния живот. Във ФНРЮ малцинствата

По това време се провеждаха масови градски и райо-

Ф
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получиха национални права, между тях и българското 
нни партийни и други конференции, на които бяха кри- малцинство. Ето в какво се манифестираха у нас непос- 
тикувани някои отрицателни явления в общините. За- ледователностите при прилагането на малцинствените 
върналите се от борбата бойци започнаха да критикуват права: 
общинските и околийските ръководства, защото, докато 
те били на фронта и сетне чакали да бъдат демобилизи-

<г>
Ь V

1. В училищата се организира т. нар. двуезичност, коя
то всъщност спъваше употребата на български език в I

рани, в ръководствата на общините и околиите се на- обучението, 
мърдали хора, които нямали заслуги за това. "Братство” 
критикуваше подобни явления
говори”. Критиките не бяха конкретни, не се спомена-

2. Започваха да се премахват имената на известни бъл- (Чт
в рубриката "Чаршията гари от улиците в града.

3. Правеха се допълнителни програми по национална 
история, изкуство и музика, но те никога не бяха реали
зирани последоватлеио. По този начин децата не бяха

I!1ваха хора, а се говореше само за отрицателните явления. : ШшМШ
М2НВВК

гтгеаяжг аулгйпаглк1

3___  запознати с миналото на своя народ и на своя край.
'пред новото преброяване на населението В политическо-обществения живот български език
11зй МНбГП ШГЙСЛ1ВЯНИ-В ДИМИТрОВГрЗДСКв СЪЩО не се употребяваше, въпреки че ръководители от 
МбН““"“*0 I”1 ««па част от^«<5р»боте>ся Централния комитет, които идваха на различни конфе-

общннв ренции в нашите общини, изискваха това от общинските
вежда колонка - веро ръководства. В "Братство” и ”Мост” бяха печатани ста-

• ЧзйищйиСслужяял а тии в отбрана на националните права на българите в
* ,й2аигнемогатда се ползуват за р* ^ Югославия. Така например Коча Йончич, член на Цент-

продктжи от 1 до ралния комитет на ЮКП, написа статията "Равноправие-
„ оспкмя-, ио югосзмс да--- кюп* то на народите и народностите (малцинствата) в СФРЮ”. се назовават с тежки думи като национализъм, унита-

В статията си "Съвместно образование в среди със ризъм, хегемонизъм, шовинизъм и др. Да вземем преди
1РСДР8ЯО пребро«рч«---------1----смесен национален състав” Киро Хадживасилев написа, всичк0 националното чувство. Това чувство у нашите

'■

I
I
I

граждани е относително младо, мнозина наши по-стариче е нужно да се познават световните опити в решаването 
С времето и хората започнаха да критикуват по-кон- на такива въпроси. По националния въпрос писа и Илия хоРа помнят времето на националното осъзнаване и на 

кретно, така че и "Братство” започна да посочва имената Конев. ционалната диференциация и нашите хора, общо взето,
на хората, виновни за някои отрицателни явления в града В брой 3 на "Мост” беше публикувана статията на не са обремененни с националистически черти. Това осо- 
и по селата. След такива статии във вестника ръковод- Марин Младенов и Димитър Йотов ”Към въпроса за бено може да се види конкретно в етническо-граничните 
ствата реагираха жестоко. Някои обаче бяха на наша националната индивидуалност на българската народност села (Славиня, Държина, Звонци и др.), където на прак- 
страна. Спомням си, че Алексадър Димитров Ута, който в СФРЮ”. Те обстойно посочиха какво трябва да се пред- тика се вижда едно човешко и братско разбирателство 
бил член на редакцията на "Клопотар” в Цариброд през приеме в това отношение, какви нациналистически ук- межДУ хората.
1919 година, ни даваше кураж да не се отказваме от лони се явяват при нас и какви мерки трябва да се предп- Лошите явления от това време обаче останаха и до 
критиката във вестника. Той говореше, че когато риемат за тяхното изкореняване. "Разглеждане заслужа- 
"Клопотар” излизал от печатницата в петък, членовете ват някои основни въпроси от тази област - се казва в 
на редакцията се скривали при приятели, докато стихнат статията на Младенов и Йотов - около които се раждат
реакциите. Авторите на такива статити в наше време недоразумения, такива или други становища, които сетне Забранените теми и цензурата във вестника

наши дни.
Богдан Николов

В слеващия брой:

ПГ И тази година 
посредством КИЦ

ашите села: Белут (4)■2ш

Необикновеното селище на един селски гений Летуване на 
Черно море

Установената от няколко 
години практика за безплатно 
летуване на Черно море на 
деца от Царибродско и 
Босилеградско продължава и 
тази година.

Посредством КИЦ ”Ца- 
рнброд” по 50 деца от Димит
ровград и Босилеград ще пре
карат 10 дена в почивната 
база Равда край Бургас. За 
пръв път тази година в 
димитровградската група са 
включени и 10 деца от 
Звонци, конто ще летуват в 
отделен термин - от 15 август. 
Групите от Димитровград и 
Босилеград заминаха за Равда 
па 7 юли, а на мястото на 
децата от Звонци са 
включени десет летовници 
срещу заплащане.

Разноските за летуването 
поема Народното събрание 
на България въз основа на 
договора с КИЦ "Цариброд".

А.Т.

*На площ от 4 ха в местността Мирин дол белутчанинът Здравко Георгиев е изградил необикновено фермерско селище: 
голяма гърла за овце, многобройни дървени къщички със сламени покриви, обекти за производство на млечни изделия и 
помещения за сушене на растения и плодове. На всички обекти в селището са издълбани надписи с мъдрости от 
Евангелието на Лука и от Библията!

Когато се пише за село Бе- век той напуснал държавната чнал да отглежда 60 овце, а в и останалите обекти са заса- 
лут, няма начин да не се спо- работа, теглил кредит от про- прибирането на сеното и оста- дени най-различни овощни 
мене белутският фермер Зд- грамата "Морава - 2” и създал палите работи около стадото дръвчета. Затова всички, кои- 
равко Георгиев. първата частна овцеферма в ежедневно му помагали съп- то посетят село Белут, неп-

През 80-те години на XX Босилеградска община. Зано- ругата Стефка и децата Бо- ременно трябва да се отбият
рис, Милчо и Венета. във фермерското селище на

На площ от 4 ха (3 ха нас- Здравко Георгиев. Защото 
ледил от нредците си, а 1 ха там наистина има какво да се 
заменил със съседите си) в види - едно много интересно 
местността Мирин дол Геор- дело на един селски гений! 
гиев е изградил необикновено
фермерско селище: голяма гиев е бил принуден да намали 
търла за овцете, многобро- стадото си на около 40 овце. 
йни дървени къщички със Защото неговите деца напус- 
сламени покриви, обекти за нали бащиния си дом и тръг- 
ироизводство на млечни изде- нали в белия свят да си 
лия и помещения за сушене на намерят по-хубаво бъдеще, а 
растения и плодове. На той и съпругата му не могат 
всички обекти в селището са да отглеждат повече овце. 
издълбани надписи с мъдро
сти от Евангелието на Лука и 
от Библията! Цялата ферма е 
оградена, а между къщичките

Напоследък обаче Геор-

- Следва -

Богослов Янев
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НОВОТО ВРЕМЕ
В днешното време настъпва забележителна промяна 
интелектуалния живот. Холистичното възприятие на 
света навлиза в съзнанието ни и "смазва1 рационалния 
материализъм, който очевидно се доказа като 
неспособен да обясни фантастичната Вселена.
Не приемайте този текст като догма, в която непременно 
да вярвате. Това са прозренията на една жена, която е 
имала щастието у нея да се пробуди Космическото съз
нание, обединената мисъл на Универсалния ум с единст
вената цел - да помага на хората в духовното им прог- 
леждане и съзряване. Защо да не погледнем на нещата 
около нас и по нейния начин? ____

в■

Нашето време е олицетворение 
все по-често си задаваме въпросите: 
на нашето съществуване? Коя е истината?

нар. Второ пришествие. Дошло е времето да се обедини бодни пе сам0 духовно, но душевно и физически. ване и усъвършенстване. „„
критерият за Истината, което означава всички да се д0 февруари 2004 година нашата планета беше в тре- рпан като знание и реализация, д Р У °'
слеят със Сътворителя и да приемат неговата истина тото вибрационно ниво, в т. нар. омагьосан кръг. Натру- вяване на Божественото знание, ази Ф Р Ч а" 
като непреходна, за да спре главоломното разрушение. пана беше отрицателна информационна енергия и хора- ложена в най-висшите духове на всемира, които се уста- 

Към тези промени се стремят не само земните, ио и та ПОглъщаха със съзнанието си частици от този заряд, новяват на нашата планета. Децата на реме
всички същества от Всемира. Все повече се появяват кат0 това ВОдеше до объркване на точната представа за оформят последната, най-висша, т. нар. шеста раса. я е 
различни космически кораби, има срещи от друг вид и махерИалния свят и за човешките взаимоотношения. От носител на свръхинтелект и знание, съвкупност от целия 
това е една своеобразна подготовка на хората за преде- 02. 2004 година Земята постепенно започна да преми- опит, натрупан през преражданията. ова е последният 
тоящето. Съвършенството е на Земята и затова всички нава в четвърт0 вибрационно ниво. С какво се характе- етап на усъвършенстване на земно ниво. Новото начало

ризира тази промяна като цяло? Започна отключване на вещае свързване на Земята с Всемира. Ускорени са тем- 
к 1 повете, с които се осъществява това сливане, затова вре-стремят към нея.

Постепенно ще влязат в сила нови технологии, с които космическ0то знание и се активира сетивността при хо- 
ще бъдат доказани всички необясними, непонятни и не- рата устан0Вява се космическата йерархия на Земята, мето тече много бързо. За съжаление, в този етап на 
разбираеми явления в природата. Тези технологии са зажен МОмент в промените, които ще настъпят, е Чет- планетата много болести са в своя апогей и унищожават 
продиктувани от видоизмененията, които ще настъпят в въртото измерение на любовта, което ще бъде видимо, масово човечеството. Но те са програмирани в живота и 
природата, и са част от един нов свят с нови правила. Те Енергиен сноп ще свързва мъжа и жената (космическите се контролират от съзнанието. Те, както и пороците,

които са създадени от и за хората и са се сраснали със 
самите тях, постепенно ще отпаднат по-нататък, тъй ка

са една малка част от нововъведенията, които ще се половинки)1 минавайки от слънчевия сплит на единия 
наложат в този различен свят. Новото мислене и отго- към другия.

то те са олицетворение на несъвършенството в третотоворност на хората ще направят възможно тяхното реали
зиране. Блясъкът и чистотата, могъществото и силата г_ади енергиен чип, координиращ^^. целта е
ще са в основата на новия живот. Край на разрухата. ^жителството на хората.к®а°Ч^ването на хората един

Човечеството отваря врата на нова ера. От 1999 го- да се ограничи "^индивидите да заематЛвгативната 
дина се постави началото на духовната еволюция. Ново- към ДРУГ. за Даии място в новата структура^^ 
то време, изначалието, е система от случки, събития и определенот ^разруШИТелнатасипана,когото’е 
факти, обединени в едно и насочени към душите на хора- постепенно ще отпадне, кято а<^ат0’ бумеранг към

време-

ниво.
С влизането в четвъртото вибрационно ниво се изг

ражда новият индивид, боравещ с подсъзнанието си, 
който се превръща в една енергийно защитена система. 
Едновременно ще оживява и природата. Над Земята вече 
има нова атмосфера - информационна енергия, която 
зарежда всички с новото знание.та като лъч светлина. Тяхната цел е да възпроизведат 

нови методи на живот, да се обединят, с новото чрез 
програмата Живот - Тяло - Мисъл - Интелект - Природо- 
обединяване. Вече е ясно какъв точно трябва да е инди
видът, с какви качества и как да съществува, без да вреди

Веселина Николова
{Бележка: Авторката е биоенерголечителка от Варна)
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Мащерга (
Агротехника

Предшественици. Мащерката се 
отглежда на едно и също място 4-5 
години. Това налага за предшест
веници да се избират култури, които оставят почвата чиста 
от плевели. Такива са зимните житни и добре торените 
окопни култури.

Подготовка на почвата. При предшественици зимни житни 
култури подготовката започва с подмятане на стърнището, 
след което се изорава на 27-30 см. За унищожаване на 
плевелите и за поддържане на почвената влажност през 
есента се извършват едно-две култивирания с брануване. 
През пролетта почвата се бранува отново един-два пъти и 
се подравнява.

Мащерката е отзивчива на торене. Препоръчва се орга
ничните торове да се дадат на предшественика в доза 4-5 т 
на декар. Добри резултати се получават и при внасянето със 
сеитбата на 3-4 кг гранулиран суперфосфат на декар.

Размножаване и сеитба. Мащерката се размножава със 
семена. Сее се с редосеялка рано напролет или предзимно. 
Междуредовите разстояния са 45-60 см. За декар са необ
ходими 600 - 700 г семена. Дълбочината на засяване е 1 -1.5 
см при пролетната сеитба и повърхностно при предзимната.

Грижа за посевите. В началния период от развитието си 
мащерката се развива бавно, поради което трябва да се 
обърне сериозно внимание на борбата с плевелите. За цел
та през първата година се извършват 4-5 култивирания на 
междуредията и няколко плевенета в реда. През следва
щите години броят на междуредовите обработки намалява. 
Щт втората година трябва да започне подхранването на 
растенията с 10 -15 кг азотни торове и 20 кг суперфосфат на 
декар. Препоръчва се първото подхранване да се извърши 
рано напролет, а второто - след първия откос, като торовете 
се внасят с междуредовите обработки.
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На шахматния турнир 
"Гиртовните надежди"Куриози от Европейското първенство по футбол Шахматен турнир 

"Нови Бечей 2004 "Гърция и 

Португалия за 

начало и за край

Участва и 
Анита НаковаИлич

раздели
първото
място

димитровградска 
шахматистка Анита Накова уча
ства в традиционния шахматен 
турнир "Световните надежди", 
който се проведе от 2 до 9 юли в 
българския град Варна. В тур
нира взеха участие шахматисти 
от България, Русия, Гърция, Ру
мъния, Беларус и СЧГ.

Накова участва в този турнир и 
миналата година, когато завоюва 
първо място в своята категория 
(шахматисти до 14-годишна възра
ст) и бе четвърта в крайното под
реждане.

За резултата на Анита Накова в 
тазгодишния турнир четете 
ващия брой на ’ Братство”. Д. С.

Младата

домакините, но точно това се случи. Пак победа, 
само че с 1:0 и мачът не се игра в Порто, а в сто
лицата Лисабон. Така гърците за пръв път станаха 
европейски шампиони по футбол.

Куриоз е и фактът, че най-големите футболни 
сили (Франция, Германия, Англия, Италия, Испа
ния) не показаха нищо особено и не успяха да 
дойдат до полуфиналите, някои даже и до четвърт
финалите (Германия, Италия, Испания).

Още един от многобройните куриози е, че са 
изминали точно две десетилетия от първенството, 
когато домакините са били шампиони. За да се 
повтори това, трябва да се чака най-малко още 4 
години, понеже португалците сега не използваха 
своя шанс.

На международния турнир 
по шахмат в Нови Бечей ди
митровградският шахматист 
Драган Илич раздели първото 
място с още петима шахматис
ти. Според т. нар. бухолц кое
фициент обаче Илич е пети с 
6, 5 точки о ) кръга.

В турнира участваха 50-ина 
шахматисти от СЧГ, Румъния, 
Русия и Босна и Херцеговина.

Д. с.
в след-

Лятна баскетболна лига - предпоследен кръгВ гръцкия отбор е и най-добрият футболист от 
За пръв път в историята на европейските пър- европейското първенство Теодорос Загоракис, 

венства по футбол се случи едни и същи нацио- според официалното мнение на специална комисия 
нални отбори да започнат и да завършат първен- на УЕФА. 
ството. В началото на състезанията Гърция победи Най-добър голмайстор имат чесите, понеже тех- БК "Гердап" (Кладово)' БК "Димитровград" 66 : 62
Португалия с 2:1 и много малко бяха онези които пият нападател Барош вкара 5 от общо 77 гола. Кладово, 3 юли 2004 г. Спортен Без Андреевич, Виденов, Гюрд- 
вярваха, че във финала ще се срещнат същите от- След него са Руни (Англия) и Ван Нистелрой (Хо- цеНтър "Кладово”, зрители - около жевски, Апостолов и Д. Димитров 
бори и че гърците пак ще бъдат по-успешни от ландия) с по 4 гола. М. Т. 100. Съдии: М. Попович и И. Кра- отборът на "Димитровград”

(не)очаквано загуби в Кладово.
Нишкият "Синджелич” вече 

спечели първото място в Лигата и

(Не)очаквана загуба

сивчевич.
БК ”Гердап": Джурджевич,

Фиорич, Б. Джорджевич, А. Попо- 
вич, Станоевич, Бъргаревич, В. По- си завоюва правото в следващия 
пович, Джурджевич, Пукатаревич, сезон да се състезава във Втора 
Тенчич, Стоянович и Сенянович. сръбска дивизия. За второто място 

БК "Димитровград”: Геров, Со- ще се борят в директния си сблъсък 
тиров, Д. Алексов, И. Петров, Ве- в последния кръг отборите на "Ди- 
лев, Милев, Андреев, А. Петров, митровград” и "Икономист” от 
Киров, Велчев, Т. Алексов и Ниш. Д- С.
Мишев.

Приключи турнирът по малък футбол

Победител е ” КИЦ - Босилеград”
Отборът на "КИЦ Цариброд - филиал Босиле- е "Пепси”, седми "ТММТ”, а на осмото място се 

град” триумфира на традиционния летен турнир по класира "М.Б”.
малък футбол - "Лято 2004". Във финалната среща Организатор на турнира бе ФК "Младост”, а 
"КИЦ" спечели след изпълнение на дузпи срещу спонсор ОС в Босилеград, която на трите първок-

ласирани отбора присъди купи и грамоти, както и 
В редовното време мачът приключи с резултат на най-добрия футболист и най-добрия голмайс- 

3:3. Финалният сблъсък бе изпълнен с обрати, тор. Всичките футболисти от трите първокласи- 
добра игра и неизвесност до последния съдийски рани тима получиха медал.

. Първото полувреме завърши 1:1, но във И тази година централното спортно събитие Миналия уикенд в българския град Варна се проведе ветроходно 
"Пинк” успя да отбележи две попа- през лятото в Босилеград привлече особено впи- състезание за купата на България под название "Бриз регат”. Участваха

60-ина ветроходци от България и съседните страни, които се състезаваха 
в класите ’Х)птнмист", "Кадет”, "Ласер Радиал \ ”470” и "Фин”. В класата 
"Ласер радиал” се състезаваше и 15-годишният ветроходец от 
Димитровград Марио Ставров. Той беше единственият непълнолетен 
състезател. След 10 манша Ставров се класира втори, въпреки че след 
първите 8 манша беше на първо място.

Ставров ще участва и на първенството на България, което ще се 
проведе от 14 до 18 юли в Несебър. Заради проблеми с получаването на 
виза той няма да участва в Световното първество в Италия през юли.

Ветроходно състезание за купата на 
България”Пинк” с общ резултат 6:5.

Ставров втори в ” Бриз регат”
сигнал
втората част
дения и четири минути преди края имаше аванс от мание на босилеградчани. 

ти на мача обаче мла-3:1. В последните тр:
дите футболисти на "КИЦ" вкараха два гола и се 
избориха за продължения, които също не излъчи
ха победителя. Решаващата дузпа за КИЦ бе реа
лизирана от Лазар Стойнев.

В редовното време голмайстори за КИЦ бяха 
Владица Владимиров (2) и Борис Чипев, който 
отбеляза гол мигове преди последния съдийски 
сигнал. За отбора на "Пинк” два пъти се разписа 
Горан Глигоров, който отбеляза и всичките три

полуфинала срещу "Ники най-голямата лятна културно-спортна манифес- 
Мирослав тация "Царибродско спортно лято2004”. В турнира

по малък футбол би трябвало да участват 40-ина ИЗЛ636 ОТ П6ЧЗТ КНИГЗТЗ
За най-добър футболист на турнира бе провъз- отбори от Димитровград и други места в тази част ; ц ппллоотмтопв лт

гласен шестнадесетгодишният Владица Владими- на Сърбия. Ще се проведат състезания за сспиори, ГШрОДНИ ПрОСВеТИТеЛИ ОТ
ров от "КИЦ”, а най-добър голмайстор е Мирослав ветерани и пионери. Според предваритслите нла- БОСИ ЛбГрЗДСКО КрдИЩб 1833 - 2003 
Георгиев от "Пинк", който в 9 мача отбеляза 22 Нове Фондът за наградите ще е около 200 хиляди

динара. Отборите могат да заявят участието си в 
на следните телефони:

и мину- П.Л.Р.

На турнира по малък футбол в 
Димитровград_______ ________
200 000 динара за 
наградите д.с.

ОбяваВ средата на този месец в Димитровград започва
гола за своя тим на
трейд”, а едно попадение бс дело на 
Георгиев.

чийто автор о Александър Младенов, гимназиален учител от Долна 
Любата, живеещ в Сурдулица.попадения.

На трето място в крайното класиране се нареди турнира до 15 юли т.г. 
"Дъга”, която в "малкия финал” спечели, с 3:2 063/7482947 и 064/1735629. 
срещу "Ники трейд”. Пето място зае "Кей”, шести

Книгата е посветена на многобройните просветни радетели от 
Босилоградско, включително и от българските села в Сурдулишка 

. община, и представлява своеобразна монография на просветната 
дейност в този край. На над 300 страници голям формат са предадени 
цонни исторически данни за развитието на учебното дело 
Босилеградско Краище в продължение на 170 години - от откриването 
на първото килийно училище в Извор през 1833 г. до наши дни, както и 
най-важните биографични данни за 1554 учители. За всяко село са 
посочени основните географско-исторически сведения.
Книгата е с твърди корици и е илюстрирана с голям брой фотографии - 
портрети на учители и снимки на училища и черкви.
За поръчки се обадете на Александър Младенов, ул. "Джура Якшич“ 8, 
17 530 Сурдулица, тел. 017/815-339. Нашенци от Ниш и околните места 
могат да си поръчат книгата и на тел, 018/694-306.

; Цената на книгата е 1200 динара.

Д- С.
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Дядо ” Спачек” )>•-
! * Колата е произведена още през 1960 (
I година във френския гигант "Ситроен

В Димитровградска община има доста стари ав- 
! томобили, но "Сиачекът” на Никола Николов веро

ятно е най-старият. Той го е купил през 1973 година, а 
колата е произведена през 1960 година във френския 
"Ситроен . Преди да го купи димитровградчанинът, 
автомобилът е каран в Белград, а след това и в Ьа- 
бушница. Отбивайки се неотдавна в димитровград
ското село Сенокос, заварихме Никола край своя 
любимец. Той обаче ни каза, че вече не шофира 
заради лошото зрение с едното око. Оказа се, че в 
Сенокос, където сега живее с жеиа си, е дошъл да ги строителен материал.
посети със "Спачека” синът им Миле от Димитров- Николов дълги години е работил като инструктор 
град. Въпреки това заснехме Никола край колата, но кормуване в Дими гропград. Той е един от първите 
която, както ни каза, никога не го е оставяла на пътя. шосЬьори в Димитровградска община. Номерът иа 
На 100 километра тя харчи между 5 и 6 литра бензин, шофьорската му книжка е 16.
Никола казва, че много пъти с нея е превозвал и

Ш 1 Ещт■ -'И
Тъжен помен

На 22 юни 2004 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата мила съпруга, майка п баба
ЙОРДАНКА - ДАЛА ГЕОРГИЕВА 
от Димитровград

Да си спомним с обич и уважение за нея. Ще 
остане вечно в сърцата ни.
Опечалени: съПруЪ ВиШко, дъщери Богданка и 
Нади, зеШьоое Миле и Жика, внуци и Правнуци.

ШМ
Ш 2шш ря*
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Нема угоджаИсторийка от историята_на_Братство

Партийно наказание 

заради дописка §====5Щ
“^“у™иУ«".?Г».Наро„с»иИр, 

задевойче или зайергьене - същата работа. Ял новога председника. Йоще човек не йе седал и 
дома- ял на училище, ял с другаре, све нещо нейе засукал РУкаве слушам 
пънкьаю, мънкьаю, понекига почну и да да напрайи, много йе мек, или много йетаърд, 
пъмжу а понекига и завиваю кико лисица на са че видимо че има ли работа... Да видимо кво 
пъртину Некико све требе да им се иде по че напрайи с айдуците, с тия що узимаю мито 
колата Затова често другаре гледаю да гьи за мило и драго, че среди ли държавуту 
избегну оти им писне от теквоя загомилянье... най-после или че затъну колата у калту йоще 

После и на работуту су си теквия. Йедна повече... Истина ли че ни одведе у Йевропу, 
работа не мине, ако нещо не траже и не се или пай че смо си на Балканскьият загон... 
караю. Е, за таквия народат йе казал: пущи га Я не могу да отговорим на целият нарщц ама
и бегай по-далеко, за теквога просто нема че кажем неколко думе, °™ не м гу да 
угоджа! търпим. Очете ли работу? Польето вика за

Че се питате защо съм седал и ви разпраям работници! Сакате ли айдуците да напипаю 
кита и сами си га знайете. Е, ама кига катамангуту? Па покажете гьи с пърс, свак

знайе кой се йе обогатил за йедну ноч! Смита

През 1960 година бях приет в Съюза на комунистите, а само след 
една година бях наказан със строго мъмрене заради една дописка в 
"Братство”.

Критикувах работещите в пощата, които имаха лошия обичай.да 
пращат писмата по съседи или други хора, а те често забравяха да ги 
връчат на получателите. Вместо да приеме критиката, управникът 
на пощата много се разсърди и неговите подгласници веднага ме 
взеха на зъб. От мен се искаше да дам поправка, че това, което съм 

не било вярно. Естествено, че и не помислях да направянаписал,
това.

На партийното събрание - критики, убеждения и какво ли не, само 
и само да се призная за виновен. Събранието продължи до малките 
часове и понеже не скланях да призная, че съм сгрешил - отрязаха ми
строго мъмрене.

Още на следващия ден отидох в Общинския комитет в Димит
ровград и обясних положението. Казаха ми да напиша жалба, 
то я подадох, ми обещаха, че наскоро ще я разгледат. Но връзките на 
критикувания във вестника бяха "дебели” и от комитета не прис
тигаше отговор. Затова се наложи да се оплача в Околийския коми
тет в Ниш. Секретарят прочете жалбата и ми каза:

- Момче, ти си прав и не се безпокой.
След известно време получих писмо от Комисията за жалби към 

ОК на СКС? в Димитровград, в което надълго и нашироко пишеше, 
че съм бил прав, когато съм критикувал отрицателни явления. Деци- 
дирано беше написано: НАКАЗАНИЕТО се анулира, а на пощенс
ките работници да се отправи КРИТИКА заради несъвестна работа.

Не след дълго време трябваше да замина в армията. На партийно 
събрание един от тези, които жестоко ме критикуваха за дописката 
"Братство”, започна да ме хвали, че съм бил много доприесъл за 
информирането чрез "Братство”!

а кога-

това
йедън народ съвият почне да негодуйе, да 
наоди ману на све и сващо, тъгай иситна требе ли ви митото и корупцията. Немой да носите 
да се запитамо кво стая с тия народ. Кига се нищо на судийе, на службеници, на

коджабашийе, нищо! А ако не запнемо сви - 
колата че затъваю йоще по-дълбоко у калту!

почне от времето, па се настави с държавнете 
оправийе - нема им угоджа! Ако йе кьишаво, 
еве прокьиснумо от дъж, ако йе сълнце, защо И да не редим повече, оти свак види и знайе. 
прилича, еве изгоремо кико гущере! Почне да Ама със скърстене рукье и с празну орату 
се прайи нещо: защо се прайи тека, а не овака, работете не се оправляю.

Или че чекамо цел свет да ни каже: за тиятая улица йе изкривена, оная йе тесна, на това
требе да се дзъда, баш ли с туя бою народ нема угоджа. 

найдоше да га обойе, не може ли по-паметно

в
место не

Манча
Матея Андонов

ват с 75:50. ”Това момче играе стра-Футболни ви хотно - коментира капитанът на сло
новете. - Защо не го пуснахте по-рано в

- Помисли за хубавите неща! Ето, в игра”. 
Искал да се самоубие като се хвърли в събота има мач на "Левски”! - напра-

Един стоял на моста на Марица.
- Защото му трябваше цяло полув

реме, за да си завърже обувките! - 
отвръщат ядосани съотборниците на

вил отчаян опит да го вразуми другият.
- Ама, аз съм от ЦСКА...
- Скачай тогава, мамката ти!

реката.
Човек до него го убеждавал:
- Недей, животът е пред теб! 

Помисли за жена си!
- Ъ! Тя не ме обича.
- Тогава за децата си!
- Ами, те не са от мен - отговорил 

апатично депресарът.

стоножката.
***
- Само две неща липсват на нашия 

срещу червеите с 50:0. През втората централен нападател да играе добре! 
част обаче влиза в игра стоножката и 
обръща резултата. Червеите побежда-

***
На полувремето слоновете водят

- Кои са те
- Крака и глава!
***
В радиокоментаторската кабина на 

стадиона нахълтва треньорът на отбо
ра-домакин и запъхтян казва:

- Извинявайте, господине, но не 
бихте ли могли да коментирате малко 
по-бавно, защото момчетата не успя
ват да играят толкова бързо.

***
Преди мача главният съдия казва на 

колегата си:
- Ужас! Забравил съм си картоните!
- Не се притеснявай. При жълт кар

тон ще покажеш зъбите си, а при чер
вен - езика.

***

Провокация за пуританите

•л. Лр ■Ш)

Баща и син отиват на мач "Барсе
лона” - ”Реал” (Мадрид). Бащата се се
ща, че е забравил билетите вкъщи и

Естонците обраха наградите на XIII световно 
първенство по носене на съпруги, което се състоя в 
Сонкаярви, Финландия. В състезанието участваха 
21 двойки от цял свят.

Златния медал грабна 20-годишният естонец 
Мадис Уусорг, който успя да пренесе 250 метра 
19-годишната си изгора Инга Калусо за рекордните 
65,3 секунди. Бронзът също отиде в естонските 
силни ръце. С него се окичиха Анели и Янус Ун- 
дерест, които отстъпиха на шампионите само със 
7,4 секунди.

Бягането със съпруга на гръб е свързано с ле
гендата за Ронкайнен Крадеца, чиято банда кра
дяла благоверните на съперниците си от съседни 
села. В

кара сина си да изтича да ги вземе. 
Момчето се връща и щом влиза 
вкъщи, чува странен шум. Приближа
ва се до стаята на родителите си и 
вижда майка си в леглото с чужд мъж. 
Много притеснен, малчуганът 
билетите и се връща на стадиона.

- Татко, имам много лоша новина за

взема
3?

теб.
- Какво става, сине
- Видях мама в леглото с друг
- А това ли било! Аз 

лаших, че Стоичков няма да играе.

мъж. 
пък се изп-

състезанеито няма точен регламент как да 
се носи жената. Единственото условие е тя да е над 
17 години.
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