
1ШВШШЯ Ш-/35Л/ 0350 8838

ЬРШТЛоI ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ I
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА 
ВИТЕЛ В ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

ПРИЕ РУСКИЯ ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТА- ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ОТЛИЧИ 150 
НАЙ-ЗАСЛУЖИЛИ ЛИЦА И 12 ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПОВОД УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИЯ 
ЕТАП НА ОБНОВЛЕНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
СТРАНАТА

ЕДИНСТВЕН ПРИМЕР ПОД ЕГИДАТА НА 

ООН ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ МАСОВИ 

ЗЛОДЕЯНИЯ И ЕТНИЧЕСКО 
ПРОЧИСТВАНЕ В КОСОВО И МЕТОХИЯ

НАШЕТО ОБНОВЛЕНИЕ Е И 
СВОЕОБРАЗЕН ОТПОР НА 

ПОРОБЯВАНЕТО, НА 
НОВИЯ КОЛОНИАЛИЗЪМтеритория . В разговор^^частвахГгфезиден-гьт^а ^Сър^и^Милан^Милутинсшич

нстър на външните работи Живадин Йовановнч

която 
на съвкупната й
и съюзният мин-

• Успехът на обновлението представлява послание до всички ст
рани и народи, че е необходим отпор срещу агресора и завоевателя 
и, че един народ и една страна, които са решителни да отбраняват 
своята свобода, имат всички условия и да я отбранят - заяви Сло- 
бодан Милошсвич • Първият етап на обновлението е реализиран 
изцяло така както беше и запланувано, макар че задачите не бяха 
нито лесни ннто прости - трябваше да се възстановят всички ви
тални функции от значение за гражданите, стопанството и за об
ществените служби • Сред отличените са и Мирко Марянович, 
републикански премиер и председател на Управителния съвет на 
Дирекцията за обновление на страната и Мнлутин Мърконич, ди
ректор на Дирекцията за обновление на страната

По повод приключването на са толкова малки, че те наисти- 
първиятетал на обновлението и на не заслужават дори да бъдат 
изграждането на страната югос- споменати, 
лавският президент Слободан Нашето обновление предст- 
Милошевич издаде указ, с който авлява и своеобразен отпор сре- 
той отличи 150 най-заслужили щу поробяването, срещу новия 
лица и 12 най-изтъкнати пред- колониализъм, а неговият успех

Президентът на Републиката Слободан Ми за политическия процес посредством който да се 
лошевич прие във вторник руския постоянен пре- стигне до решения, гарантиращи равноправие за 
дставител в ООН, посланика Сергей Лавров.

В разговора, посветен на провеждането на Ре
золюцията 1244 на Съвета за сигурност беше из
разена съгласие с оценката, изнесена в Меморан- нито пък за нея Ще могат да произвеждат каквото 
дума на Правителството на СР Югославия, като и да бидо пРав°в° действие всички решения, 
при това съвместно беше констатирано, че Съве- които са в разрез с Резолюцията. Поради това те 
тат за сигурност към ООН е отговорен да обез- тРябва Да бъдат отменени. Обстановката, осо
лени последователно провеждане на своята ре- бено по отношение на разполагането с имуще-

всички граждани и всички национални общности 
в тази част на нашата страна.

Югославското правителство няма да признае,

1 в «3
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предаставлява поръчение до 
На тържество в Белия дво- всички страни и народи, че е 

•рец миналия четвъртък прези- необходим отпор срещу агресо- 
дентът Милошсвич връчи Ор- ра и поробителя и, че онзи на
дени за заслуги за СР Югославия род и онази страна, които са ре

шителни да защитават своята 
Обръщайки се към гостите си свобода, имат всички условия и 

президентът Милошевич каза:
Драги другари, дами и госпо

да, желая най-напред да изразя всичко, което се случваше и не
голямото си удоволствие от ус- съмнено нямаме възможност да 
пешната реализация на първия преценим истинските размери 
етап на обновлението на стра- « на гигантските крачки, които 
ната. Той с реализиран изцяло направи и поЬтигна целият наш 
така, както беше и заплануван, народ в-отбраната на родината и

приятия.йш йШШРГ; ш щ
и Ордени на труда.

Президентът Милошевич в разговор с посланик Лавров да я защитят.
Ние сме съвременници на

золюция, с която недвиусмислено се гарантират ството, трябва да бъде върната в предишното по- 
суверенитета и интегритета на СР Югославия на 
съвкупната й територия. СР Югославия не приз- щането на
нава всички актове, които са в разрез с гази Ре- и Мстохия и да бъде анулирано нелегалното и 
золюция самоволно решение за трансформацията

Посочено беше, че грубото нарушаване на Ре- рористичната ”АОК” в т.нар. защитен корпус, а
всички поданици на съседна Албания, влезли не
легално на наша територия, да бъдат скстради-

ложение, да се създадат възможности за завръ- 
личния състав на ЮВ и МВР в Косово

на те-

съгласно целите, които си пост- по време на дългите седмици на 
а вихме в края на агресията на обновление, които бяха-твърде 

НАТО срещу нашата кратко време за толкова голе
мите задачи, които трябваше да

золюцията на Съвета за сигурност от страна на 
най-отговорните фактори в УНМИК и КФОР пр
едставлява пряка причина за тежката сигурност- рани. 
на обстановка в Косово и Метохия, която сс ха
рактеризира с тероризъм, масова пресгьпносг, 
насилие и етническо прочистване в този регион.

силите ог
стрина.

Тези задачи нс бяха ннто ле- бъдат осъществени.
Едва бъдещите поколения

СР Югославия изпълни всички свои задълже- 
от Резолюцията и от Вос-ния, които произтичат 

нно-техничсското споразумение и от Обеди- 
егида действат УНМИК

сни, нито прости.
Задачите от първия етап бя- ще могат за всичко това да дадат„ ,ГГ1 нените нации, под чиято

Това е единственият пример, от основаването ^ кфор г|,рСи стриктно и без отсрочване «а 
организация, под егидата на СЮН изпълнят собствените си задължения. Русия дава 

извършват масови злодеяния и етническо катего на подкрепа на топа югославско искане 
прочистване в Косово и Метохия, каза президен- ^ не1]роменсно е нейното становище, че провеж- 
т-ьт Милошевич. Много представители на между- ето на резолюцията не може с нищо да се
народната общност в Косово и Метохия, а преди славя и особено не с намеса във вътрешните
всичко шефът на мисията на ООН Бернар уш доти
нер нс са само пасивни наблюдатели на злодея- Във ПрЪЗка с опита на агресорските държави 
иията които сс извършват пред очите им, както ^ сесията на общото събрание на ООН да ини- 
те настояват да се представят в медиите. Те са антиюгославска резолюция президент!,т
съучастници на албанските престъпници. Техни Мшюшеви,, прецсни, че това е прозрачен маш,о- 
жергви са всички мирни граждани на Косово и ,)а амнистия на извършителите и съучаст-
Метохия - сърби, черногорци, мюсюлмани, роми, ни1(итс „ ЗЛОДеянията против мира и човещината 
турци, гораици, хървати и египтяни, както и мир- ^ в ме на агресията на НАТО срещу нашата 
иото албанско население, което е против теро- на> както „ На злодеянията, извършени след
ризма, подчерта президентьт Милошевич. нея под егидата на ООН, за да може вниманието

Според съвместната преценка, Съве гът за нд световната общественост да се отклони
гурност е длъжен да предприеме мррки, с които да няд сръбското и другото нсалбанско на-
обезпечи "стриктно спазване „а Резолюцията на „ Косово „^стохдя, в резултатъа амери-
ООН, да създаде ситурностна обстановка за с ьв кянскятя блокада на Рсзоляцията 1244 на Сьвета 
купното население на Косово и Метохия, вкл за сипгурност. 
чигелно и за свободното завръщане .на вси гки в разговора участваха
разселени и изгонени лица в южната сръбска нок- ^ ^илаи Милутинович и шефът на югослав-
райиина, с цел да сс възстанови мултиетничсския скпста дипломация Живадин Йовановнч. 
характер на този регион и да се с ьздадя г ус

ха да сс възстановят всички жиз- правдива преценка и да съгледат 
неноважни функции заграждан- цялата широчина и величината 

стопанството и общестпе- на онова, което през последните
на световната
да се ите,

ните служби. Това означа 
ктроенергийната система, водо
снабдяването, осигуряването на 
земен газ, пътищата, мостовете, 
железницата, училищата, бол-

ва еле- (На 3-та стр.)

ИЕшМИШЕ 
Ш1ШГШ0ВАШ1Шниците, къщите и апартаменти- 

семействата, останали безте за
свои домове по време на агрег 
сиятя на НАТО.

Мисля, че всички онези, кои
то участваха в това, а участва 
цялата страна, участваха всички 
граждани, могат Да се гордеят с 
осъществените големи трудови 
резултати. Всички граждани п 
нашата страна участваха в отпо- 
па срещу агресора и всички уча
стваха и в обновлението на,стра
ната. Онези малки изключения

и президентът на Сър-



твтж от българи
БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВСЕ ПО-МАЛКО 
Е СКЛОННА КЪМ СЕГАШНАТА ВЛАСТ

ЛЕВИЦАТА - НАЙ-ДОБРИЯТ 
АЛТЕРНАТИВ

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПРИЕ ПОСТОЯННИЯ ПРЕД-съюзният
СТАВИТЕЛ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В ООН

НАСИЛИЕТО И БЕЗЗАКОНИЕТО СА 
ЕЖЕДНЕВИЕТО В КОСМЕТ

• Министър Йотинишч подчерта, че пределни.телите на ООН имат пряк» “1™""!!""^™е, |)е;итс „

общности в покрайнината и югославските власти, подчерта посланик Лавров
Съюзният министър на външните работи Жп- са и разрез е целите на 1 

аадин Йованович разговаря във вторник в Белград е

°°В рпаговора^беше^гюдчертвпо, че югославските Посланик Лавров запозна шефа на ЮГ“С™“С™™ 
становища относно обстановката в южната сръбска дипломация е усилията, които Руската федерация 
покрайнина се съдържат а Меморандума на Съюз- като постоянна членка на Съвета за сигурност полага 

правителство, внесен в Съвета за сигурност и, за цялостното и безусловно провеждане нп Резолю 
че изхождайки от първичната сн отговорност за мира цията 1244 на Съвета за сигурност,за създаването 
н безопасността СР Югославия очаква Съветът за условия за безопасно живеене на всички граждани,

свободно завъртите па изгонените жители, устаиов- 
Албания и Маке-

масопото

представителите на средния бизнес и ии-*Младежта, след това 
телектуалцитс проявяват все по-голям интерес към програмата на 
Кългарската социалистическа партия, подчертта лидер-ьт на тази 
партия Георги Първанов

ООН, представляват грубо сймодоволност”.
”С толкова низкия си рейти

нг, Костов трудно ще може да

Българската социллистичес- 
партия вее повече се налага 

като лявоцентристка формация, 
която стана активен фактор в 
обществото, а младите хора, формите” и неговия кабинет не 
служещите в Българската ар
мия, представителите на средния 
бизнес и интелектуалците проя-

капостоянния представител на Руската Федерация в
проведе следващия етап от ре-

Може легално да преговаря от
носно членството в Европейск
ия съюз, подчерта лидерът на 
опозиционната БСП.

От трибуната на Висшия съ-

ното па

вяват все по-голям интерес към 
програмата на БСП и левицата 
изобщо, заяви лидерът на БСП 
Георги Първанов.

На заседание на Висшия съ- 
тази партия и на Парла-

снгурност да предприеме спешни мероприятия, за да
се обезпечи пълно спазване и безусловно провеждане япане на контрол на границата с
на Резолюцията 1244 и Военно-техническото спо- дония и създаването на възможности за завъртането 
разумение. Пет месеца след поемането на отговор- на ЮВ и МНВ на Сърбия в Косово и Метохия. Ле
ността за международното присъствие под егидата единни Лавров прецени, че цяла поредица рсмюния на 
на ООН, обстановката в Косово и Метохия продъл- специалния представител на ООН Ьернар Кушнер 
жава да се характеризира с терор, ежедневни убий- представляват .нарушаване на конституционната и 
ства и отвличания, въоръжени нападения и разру- правова система па СРЮ и Р Сърбия, а че решението 
шаване на сръбски селища и културни паметници,т.е. за трансформация на АОК е противно на I езолюция 
систематично етническо прочистване от сърби, мю- 1244, взето без одобрението па Съвета за сиг урност. 
сюлмани, ромн, горанци, турци и други неплбански Той заяви, че Руската федерация продължава да 
жители изобщо. оказва пълна подкрепа на суверенитета и територи-

Министър Йованович подчерта, че това е един- плната цялост на СР Югославия и на възможно по- 
ственнят случай масовото нарушаване на човешките скорото започване на диалога на предаетавителите 
права, етническото прочистване и злодеянията да се на националните общности ъ Покрайнината и юго- 
нзвършват под егидата на ООН, нейното цивилно и славскитс власти, в унисон с Резолюцията на Съвета 
сигурностно присъствие, чийто представители в По- за сигурност, 
крайнината имат пряка отговорност за съучаствне 
във всичко това. Такова поведение и политиката на

вет социалистите поръчаха, че 
на "страната е необходим социа
лно-либерален модел на властта 

есивен коалиционен ка-с прогр
бинет’’. Първанов настоя в но
вия коалиционен кабинет да бъ
дат и представители на Друже
ството за право и свобода

вет на
ментарната група на демократи
ческата левица ГПГДЛ) Първа
нов каза, че проведените неот
давна местни избори показаха, 
че в обществото съществува: 
криза на доверието в управлява
щият Съюз на демократически
те сили (СДС; и неговия лидер, 
премиера Иван Костов, който не 
управлява, а консумира власт .

На заседанието на Висшия 
съвет на БСП и Демократичес
ката левица беше казано, че 
"България се намира в тежко со
циално-икономическо 
ние и, че в обществото домини
рат корупцията и политическата

(ДПС), също така опозиционна 
парламентарна партия на етни
ческите турци (около 800 000 ду
ши в България).

В началото на следващата
година ще се проведе редовен 
конгрес на БСП, основна задача 
на който ще бъдат подготовките 
на левицата за редовните парла
ментарни избори в началото на _ 
2001 година, и "връщането на со
циалистите и коалиционните им 
партньори на власт'*.

В разговора участва и завеждащият руското по
солство в Белград Яков Федоровнч Герасимов.

свършения факт в полза на сепаратизма и тероризма

Г“ ългарските управници се готвят през сре- 
СЗдата на тоя месец да посрещнат "вели-

Г| ържавният съвет за радиоразпръскване в 
А-Шакедония официално забрани на част
ната ТВ станция "КИС" от Тетово да пре- кият поглавица" Уилям-Бил Клинтън. И бъл- 
излъчва най-важната информационна емисия гарският Съюз на младите социалисти из- 
на Радиотелевизия Сърбия, което тя праве- прати покана по същото време в София да 
ше въз основа на валиден договор за про- гостува и най-известната стажантка в Белия 
грамно сътрудничество с РТС. Това е един- дом - Моника Левински. Кой може да каже, че 

' ственият ТВ канал в Македония, който вече на Балканите царува омраза, и че няма място 
няколко години преизлъчва емисията "Днев- за старата любов? 
ник" на РТС, което сега официално е забра
нено. Същевременно обаче голям брой част-

положе-

ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ В БЪЛГАРИЯ

ГЛАДУВАТ ДВА МИЛИОНА 
БЪЛГАРИ| Лзмина цяло едно десетилетие от рухва- 

1/|нето на Берлинската стена. По редът.на 
ни радио и телевизионни центрове в Западна нещата, най-заслужилите за това историче- 
Македония ежедневно и без валидни дого- ско събитие се обсипват с различни приз- 
вори пряко пренасят емисиите на албанската нания. По този повод германският президент 
ТВ в Тирана. Това се вика настояване за до- Йоханес Рау връчи на последният лидер на 
бросъседски връзки и сътрудничество.

♦ Едва след пет до шест години българите ще достигнат стандарта 
от 1989 година, посочва софийският вестник ” Сега ’

Два милиона българи, или 26 сец.
Синдикалните изследовате-процента от населението в съ

седната страна, имат доходи под ли смятат, че за да може да.жи- 
жизнения минимум, съобщи Ин- вее нормално, едно четиричлен- 
ститутът за социални и епнди- но семейство трябва да има ми- 
кални проучвания на независн- нималнен доход от 224,4 лв. Це- 
мия синдикат КНСБ.

По този повод в статия оза-

СССР Михаил Горбачов най-високото дър- 
[/'"Чгославските държавни органи за борба жавно отличие - Орден на великия кръст, а 
Г\^против престъпността обнародва- на американския му колега Джордж Буш -
хатези дни, че огромно количество (ок- Грамота на почетен гражданин на Берлин -
оло 6 милиона) фалшиви I /Г^.1 У У /Л г възобновената столица на
динари са внесени в ст- у*|рНИ 1ТИ ■ 11^1 шл■ обединена
раната от чужбина и то в Същевременно, с отли-

нара^Горкият Кй 
Обрадович, едва ли е сънувал, че съюз, най-заслужилата държава за
след два века и чужденци ще печатат не- построяването на Берлинската стена, на по

следният държавен глава на Германската де
мократична Република - Егон Кренц, сегаш
ните власти в обединена Германия потвър-

ната на хляба и на картофите в 
София е около 50 ст. за един ки- 

главена "Два милиона българи лограм; олиото е 1,8 лв. един ли- 
гладуват" софийският в. "Сега" тър, обикновеното прясно мля- 
подчертава, че едва след 5-6 го- ко 1 лв. , а един килограм месо 
дини българ1гге ще достигнат струва между 7 и 9 лв. Това са 
жизненото равнище от 1989 го- прекалено високи цени за стра- 
дина, когато беше въведена мн- на, която, по селскостопанската 
огопарт!гйната система. В бъл- си продукция до преди само ня- 
гарското стопанство тогава бе- колко години, беше водеща в из-

Германия.

чаването на екс лидера 
на някогашния Съветски

говия портрет в толкова огромен тираж.
Г““ерманската марка стана официално пла- 
I тежно средство, в Черна Гора. Понеже в 
Черна Гора не се печатат марки, а от износа Диха присъдата за 6 години и половина зат- 
на питейна вода и камъни, които тази година В°Р- Да беше жив Алеко Константинов не- 
дадоха рекордна реколта, едва ли ще са съмнено щеше да напише и "Ерострат трети"!

Хърватският президент Туджман 
Л.в болница, където се лекува от простуда.

ше въведена и пазарната иконо- точноевропейския лагер, 
мика, макар че след пълни десет 
години транзицията не е прикл- ндикати преупреждават и за все

по-рязката поляризация на гра- 
Изследователите на КНСБ жданите в материално отноше- 

подчертават, че на всеки граж- ние. Десет процента най-богати 
данин в страната с около 8 Мил- българи получават една четвър- 
иона и 300 хиляди жители са нео- та от общия доход в страната, 
бходими минимално 75,49 лева докато на също толкова бедни 
(респективно германски маркй), се падат само 2,8 процента отдо- 
за да може да си осигури дневно, хода. 
поне две хиляди калории, което,

Българските независими си-

достатъчни за уличните чистачи, логично е, 
че някой й ги е дал, за да спаси черногорското 
стопанство от пропастта, към който го влече Тя трябва да е много голяма, защото хърват- 
югославският динар. Хубаво, ама кой ще спа- ските лекари я лекуват р хирургичеки опер
ен черногорците, от дарителите си? Крайно ации. А може би бързат да я излекуват преди 
време е да се посъветват с довчерашните си поредните избори, 
братя - македонците, които живеят' по мед и 
масло, след като управниците им ги прода
доха на америте.

ючила.е отново

ГЗДИН крагуевашки матурант предсрочно си 
СИ взе зрелостния изпит. Тези дни той нокау- В първите коментари по потира преподавателката си по математика - 

■“Терористите от Ирландската републикан- толкова добре е пресметнал'всичко - и пред 
I ска армия (ИРА) купуват оръжие от, кос- целия си клас показа, че е готов пълноценно 

метските си колеги в т.нар АОК, пише лондон- да се включи в света, в който е срамота 
ският вестник "Таймс". След транс(к)форма- родителите ти да са учители, лекари или, не 
цията и "обезоръжаването" си АОК продава дай си боже журналист... Защото без соб- 
оръжието, което трябваше да бъде преда- ствена фирма, пистолет и златна верига ок- 
дено на КФОР. Има ли смисъл оръжието, по- оло врата, човекът сега е несполучлив. За- 
лучено от НАТО да гние в погребите, когато това пък горката математичка е улучена, 
може да се оползотвори?

според световните стандарти, е вод най-новите предупреждения 
минимума за "биологическото на синдикалните експерти вест- 
съществуване’. ник "Сега" подчертава, че кору- 

По данните на независимия пцията е най-наболялият проб-
синдикат минимналната заплата лем в България. Хората обедня- 
в България е 67 лв. докато мини- ват, увеличава се безработицата 
малната пенсия е 69 лв. Само це- и те не виждат никаква перспек- 
нтралното отопление в по-голе- тива, губят доверие и се опася- 
мите градове, каквито са София ват от управляващата пол птиче* 
и Плоивдив, струва 70 лв. на ме- ска класа, пише в. "Сега".
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НАШЕТО ОБНОВЛЕНИЕ Е И 
СВОЕОБРАЗЕН ОТПОР НА 

ПОРОБЯВАНЕТО, НА 

,<,“2,ВИЯ КОЛ°НИАЛИЗЪМ

ПРИ КЛЮЧ ВД НВрПиРйЕЗпИ^ТСТВ0Т0 НА СЪРБИЯ ПО СЛУЧАЙ УСПЕШНОТО 
НА СТРАНАТА ЕТАП НА ОБНОВЛЕНИБТО И ИЗГРАЖДАНЕТО

ВРЪЧЕНИ БЯХА ОРДЕНИТЕ 

НА ТРУДА НА НАЙ- 

ЗАСЛУЖИЛИТЕ ЛИЦА ОТ 

23 КОЛЕКТИВА

няколко месеца беше направено Голямата подкрепа от стра- 
въпреки НЯ Н3 пРезиДента Милошевич 

удовлетвореност която стР°ителите имаха през 
от този успех и несъмненото чу-- ЦЯЛОТО вРеме Докато работеха 
вство на гордост, аз мисля че ВЪрХУ обектите. 33 които се го- 
тук присъства, а това ми е добре В°РИ Тук Днес' 
известно, и чувството на голя- ЛЯМ° вдъ*новеиие и им даде си- 
мата отговорност, със същия ен- Ле" тласък'както и задължение, 
тусиазъм да продължи изгпаж- Даустоятвизп'ьлнаванетонапо-

ставенитЬ задачи”- каза Мърко- 
нич.

нашата страна. НоВ

чувството на

стана за тях го-

• Връчвайки признанията на стриотслите, с които V.. 
Милошевич, републиканският премиер Мирко Мар 
зация на обновлението

дането на родината, да бъдат 
осъществени развойните

ги отличи президентът на СР Югославия Слободан 
подчерта, че успешната и бърза реали- 

с съЩсствена прспостявка за ускорено стопанско развитие и за повишаване на 
стандарта на гражданите, запазване на икономическо-социалната стабилност и за продължаването на 
Р:ГГ,ТС Р113нанията, които ни бяха връчени, ни задължават и през втория етап на обновлението
ъс сооствени сили да обновим и строим родината си, каза Милош Торбица, ВКВ шлосер в ”Гоша”, 
лагодареики от името на отличените. На тържеството присъстваха президентът на Сърбия Милан 

Мнлутинович и други най-висши републикански и съюзни функционери 
В качеството

яновичцели, 
иа ре

формата и в развойно отноше
ние нашата страна да заеме по
лагаемото й се място, съответно 
на потенциалите и

- Опитът и нашето чувство за 
време ясно показват, че знани
ето и

да се. реализират целите

самоотвержената работа 
са онзи неотминуем морт, който 
води към живота, достоен за чо
векавъзмож

ностите, които тя наистина има. Винаги когато със знание и 
с творчески постижения сме на специален ЮЛ, републикански и съюзни де-

пратеник на президента на СР путати, представители на стопан- единството на нашия народ и на 
Югославия Слободан Милошев- ските камари, на републиканския шето ръководство, начело с пре 
ич, на тържество в Президент- сикДикат и на'големите стопански зидента Слободан Милошевич 
ството на Сърбия в събота, пре- колективи У Нас. Това единство, проявено в отбра
дседателят на правителството Като подчеРта' че сам° <™Д- иата иа родината', беше продълже 
„„ г* х. .. няколко месеца са обновени и въз-

Р ия ирко арянович становени инфраструктурните на обновлението и развитието. То 
връчи на наи-заслужилите лица обекти от значение за нормалния ва е най-голямата гаранция, че ус 
от 23 колектива Орден на труда, живот на гражданите и за функ- пешно ще отбраним нашите наци 
с който, по случай успешното ционирането на стопанството и онални интереси, свободата и са 
приключване на първия етап на обществените служби - 31 мост, мостоятелността си. 
обновлението на страната за ос
обени успехи в обновлението и

Още веднъж беше показаноот-

но и в изпълняването на задачите

цялата мрежа ощетени пътища и
линии* всички училища, бол- нище на ефикасността, знанието и 

ници, топлоцентрали и рафин- организираността на нашите стро- 
ерии, 520 разрушени къщи и апар- ители и на другите стопански пред- 
таменти, с което е създадена въз- приятия, които участваха в тази 
можност тези семейства да поо- велика задача.

Оспособени са пътните и ен-

Доказано беше високото рав
жп

изграждането на стланата, проя
вения патриотизъм, самоотвер
женост, знание,- самоинициатив- 
ност и за изключителната усър- 
дност в изпълняването на трудо- премиерът Марянович каза, че.с ергийни инфрастуктурни обекти

рещнат зимата в топли домове -

С отличените обновители на страната вите задачи, с което са дали осо- това сме доказали нашата сила и 
бен принос за премахването на 
последиците от агресията на 
НАТО и за обезпечаването на

от капитално значение нехамо за 
способността си да извършим дори нашата страна, но и за региона ка- 
и невъзможното, когато знаем, че то цяло. Това несъмнено ще даде 
работим за опазването на страна- силен тласък за общото стопанско 
та, за развитието и за благоден- развитие. \

Аз съм сигурен, че както и бранявали развойния си път, ние 
досега, всеки от Вас и всички гр- сме преизпълня вали плановете,

укрепвали силата и независимо
стта на обществото и винаги, ко
гато сме подменяли отживялото

условия за живот и труд на граж
даните на СР Югославия ги от
личи президентът Милошевич. 

На устроеното по този повод

аждани в нашата страна ще да- 
дат голям принос за това.

Желая най-напред да поздра-

Всичко това беше направено 
- Успехите, които постигна- от реални източници, благодаре- 

хме през. първия етап на обнов- нив на мероприатията на Прави- 
телстворто на Република Сърбия,

ствието на всички граждани.

вя всички, които пряко участ- и старото с ново, ние не сме гу
били нито един човек, а делата

лението показаха и потвърдихатържеството присъстваха през
идентът на Република Сърбия Ми
лан Милутинович, председателят 
на Републиканския парламент Др-

Томич, председателят на Съ- то единство и солидарността на 
цета на гражданите в Съюзния па- гражданите на Сърбия. Сплоте- нашия народ, жизнеспособността 
рламент Миломир Минич, съюз- ният бент за отбраната на свобо- на стопанството ни и със крепко- 
ния и републиканския вицепреми
ери Никола Шаинович и Милован 
Боич, армейският генерал Драго
люб Ойданич, началник на Гснера-

солидарността на гражданите и 
самоотвержеността на строителите.

Ние с пълно право се гордеем 
с постигнатото досега в обновле
нието на страната. Със силата на

ваха в изграждането на първия 
етап, а това са повече от 140 хи- ни сплотяваха, попосочи Мърко

нич като подчерта, че присъде
ните от Президента на Републи
ката отличия представляват най-

много неща, каза премиерът 
Марянович и добави:

"Потвърдено беше огромно-ляди работника от голям брой 
предприятия, и особено онези, 
които имат най-големи заслуги 
за това и които днес и тези дни

аган

голямото признание не само за
отличените, а и за всички, които 
са участвали и са дали свой при
нос за успешното обновление и 
изграждането на страната, дире- 

крупни задачи от значение за ця- КТОрЪТ на Дирекцията за обнов- 
лата ни страна" - каза президен
тът Слободан Милошевич.

дата и независимостта на стра- стта на нашата държава, ние въз- 
ната се превърна в- огромен ен
тусиазъм и енергия на целият ни

лщаба на ЮВ със сътрудниците си, наР°д да се попРави- "^'Р0" 11 
републиканският министър на въ- °б«°В11 вс‘™° онова, което, ни
трешните работи Влайко Стоил- разрушиха злодеите. Това, кое- и за продължаването на процеса 
кович, шефът на югославската ди- то в много кратък срок беше на- на реформите и развитието на на- 

Живадин Йованович, правено в Сърбия е истински ге- шата страна. Успешната и бърза
реализация на обновлението е съ-

ще получат отличия.
На всички Ви пожелавам мн- хитихме целия свят. Резултатите 

от первия етап на обновлението, 
представляват основа за успешно
то приключване на общия процес 
за обновление и изграждане, както

ого успех в реализацията на тези

ление Милутин Мърконич обе
ща, че и през втория етап на об-

От името на отличените на 
Милошевич благо-

новлението, чиято реализация 
продължава, нашите строители 

очаквания
на гражданите на СР Югославия .

пломация
съюзни и републикански мини- роизъм и още едно велико па- 
стри, директорът на Дирекцията триотично дело на огромното ществена предпоставка за уско- 
за обновление Милутин Мьр- мнозинство от гражданите сСъ- реното стопанско развитие и по- 
конич, представители на СПС и на

президента
дари директорът на Дирекцията ще изпълнят всички 
за обновление на страната Ми
лутин Мърконич. вишаването на стандарта на гра

жданите,запазването на икономи
ческо-социалната стабилност и за 
продължаването на реформите.

Уверен, че успешно и бързо ще 
приключим и втория етап на об- * 
новленисто в предвидените за това 
срокове, че ще изградим и обновим 
страната и за всички граждани ще 
обезпечим ..по-добър и по-хубав 
живот, още веднъж Ви поздравя
вам с високите признания, с които 
ви отличи югославския президент 
Слободан Милошевич” - каза пре
миерът Марянович.

От името на отличените бла
годари Милош Торбица, ВКВ шло
сер и шеф на производството в "Го- 

" от Смедерсвска паланка, който 
подчерта, че "признанията, конто 
получихме днес, представляват и 
признание за нашите колективи и за 
всички работници в тях и съще
временно ни задължават и през вто
рия етап на обновлението, където 
също така ни предстоят крупни 
задачи за цялата родина, да отстоим 
и със собствени сили да 
изградим родината си".

рбия.

СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ
ПРОДЪЛЖАВАТ ОБНОВЛЕНИЕТО, РЕФОРМИТЕ И 

ДИНАМИЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО
работихме и най-трудни условия и под натиск,

Марянович ^Реконструирано е Републиканското
какъвто| - ние 

премиерът
резултатите от досегашната работа на Правителството 

съвременната история, а все вак не отстъпихме - каза п
- осем иови министри дадоха клетва .• .... . ........ .................... _

„ Гтпбия Правителството иа Сърбия получи на 9 но- ларта и подобри живота нп всички граж-
Скуп.дината иа Сърбия ИР|!“™ жда „тс!1рсмтр . Дрвгаи Тодо- дани.

във вторник беше извършена рско с ру (СРС).ц седем министри, трима от които , т
пия в кабинета - назначени бяха осем нови |-() Ша ,шеноио ва кабинета,
министри, които дадоха клетва пред депуга- Академик Йенрем Яимч (ЮЛ) е първият 
титс. Преди освобождаването на четирима мтсп>р н„ Виолето и полувисшо образо- 
И назначаването на'осем нови членове на в.^ие> докпто Йово Тодоропич (СПС) си ос-
кабинета, премиерът Марянович и шосе ек ТПра Минисгър иа просветата, дочоддн о Депутатите приеха в дневния ред на тази

което подчерта, че три са основните мц„и.( (СПС) е нов министър а— ^ ^ ^.........сряд„Р, сс вкя.
Правителството: бър- ИврерКТтЩРатноМарчстйч(СРС) ючи и прсдложсНисТо на СПО за обявява-

зо и ефикасно продължаване, на обновле- № съобщенията и връзките; Ь°- нето на „рСдСрочни избори п Републиката,
иието решително провеждане на реформи- ЖщЦр Групата от шест законопроекта за да-

гги„ .мизипанс на* стопанското и общо- КПКТО К ЙОИЯН Дамянови I (СРС) и нъчнпта и финансова система обоснова мин-
ствено развитие с цел да се повиши стан- ЖииоТЯ,ЧоЙИ‘1 (СПС). метъра на финансиитс Борислав Милачич.

*Евидеитни са 
не помии 
правителство

На сесията на
На заседанието си във вторник депута

тите осиободиха и избраха 200 изпълнители 
правосъдни функции и гласуваха изме

нение в Закона за министерствата, с които 
беше въведено и министерство на висшсто 
и поливисше образование.

на ша

спозе, в 
насоки за дейност на

обновим и

'
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ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО ‘БРАТСТВО"

ПО ВРЕМЕ НА НАТО АГРЕСИЯТА 
"БРАТСТВО” ИЗИГРА ОГРОМНА РОЛЯ

ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ В СУРДУЛИЦА И ВЛА- 
ДИЧИН ХАН

УСПЕШНОТО ОБНОВЛЕНИЕ Е 

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА 

НАШАТА СИЛА И ВИТАЛИТЕТ
озиамснунаие ии 40-юдишнинатя на нашия в-к и издателството

действало Изда- финансови възможности изданията на "Братст- 
во” да излизат и да'изпълня ват важната си об-

Зипочнихп нотготовкитсза
оса как еОбсаждайки въпр

гслство "Братство” по време на агресията
НАТО срещу нашата страна, Управителният съ- ществена роля.

Издателство "Братст во", на проведеното в По думите на Стоянов със сегашното засе- 
сряда в Босилеград заседание, председателствано дание на Управителния съвет фактически запоя- 

председателя Никола Стоянов и в присъстви- ват подготовките за ознамеиуваието на 40-годи- 
Радмила Вишич - републикански за- шнината на в-к Братство и на Издателегво- 

мссгник-минисп.р на информациите, отдаде при- то.Членовете на Съвета застанаха на становище 
знание на Мистерството иа информациите, за то- юбилея.да се посрещне подготвено. За целта, /е 
ПИ, че и през тези тежки времена осигурява сред- .между другото, приеха решение иа 22 декември 
став за редовната Дейност на Издателст вото и на -Деня иа "Братствода се присъдят и връчат 
работещите п тази институция за свръхчовек!- награди и признания на заслужили органи, ор

ганизации, колективи и. отделни лица, които през

на

пет на
* Републиканският премиер Мирко Мпряноиич предаде на сур-

моста на Южна Мо-дулнчани 29 апартамента н пусна и движение 
рапа в центъра на Владмчнн хан - разрушени но време на 
бомбардировките * След първият - продължава втория стаи на 
обновлението

от
сто на г-жа

Председателят на Прапител- Топа не стана. Резултатите-от 
Република Сърбия обноплението потвърдиха, че 

. Мнрко Марянович в петък в дух ът и волята на нашия народ 
Сурдулица връчи 
нови апартаменти на 29 семей
ства, останали без покрив над тпта денонощно пазеха от зло- 
главата по време на пгресимталнп денте наши те градове и нашето 
НАТО срещу нашата страна, а небе и теорнге на обновлението 
след това в центъра на Владичнн денонощно изпълняваха своите

ството на

ключове от са непобедими. ките усилия, положени по времето на агресията.
Особена роля в това отношение изигра в-к "Бра- тоя дългогодишен период са давали принос за не- 
гство", който на дело потв ърди патриотизма и говото развитие. м
прив ързаност на б ългарската народност към на- В рамките на манифестацията Месец на кни- 
шето общество. **ата" в босилеградската библиотека беше откри-

"Намсрението на агресора беше да ни раз- та изложба на изданията на Издателство Брат- 
руши отечеството и около нас да направи инфор- ство": на в-к "Братство’, списанията Другарче 
мативен обр ъч. Не успя благодарейки на нашето и "Мост" и на книгоиздателската дейност. Из- 
едниегво. В това отношение "Братство" даде ог- ложбата, която ще, бъде открита до края на мани- 
ромен принос", каза между другото Вишич, като фестацията, откри директорът на Издателството 
подчерта, че Правителството на народното един- Венко Димитров, 
егво и занапред ще полага усилия и ще създава

Така както героите на защи-

В.Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА 00 НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА Е 
СТАБИЛНА, А ИКОНОМИЧЕСКАТА -

ТЕЖКАПремиерът Марянович на митинга във Владичин хан

хан пусна в движение моста на задачи, уверени, че по този на- 
Южна Морава н говори на го- чин те защитават своето отече- 
лемия народен митинг пред ок- ство и своя народ, каза Маряно- 
оло 10 000 жители на това градче вич и подчерта:

Председателят на Общин
ската скупщината в Сур
дулица Мирослав Стоилк- 
ович благодари на Правител
ството и на Дирекцията за 
обновление за всичко, което 
тс предприеха жителите на • 
Судрулица по-леко да поне
сат загубите, арегьрпязш от 
НАТО-злодеиге. Като знак 
на благодарност за всичко, 
което лично с направил за 
сурдуличани, председателят 
Стоилкович връчи на пре
миера Марянович Барелеф 
на община Сурдулица.

Изпълнителният отбор на ръководители да апелира към избори е изтъкнато, че тя е в 
Общинския отбор на СПС в Ди- съответни републикански мини- унисон с интересите на граждан

ите. Според новата изборна си-митровград проведе заседание стерства за оказване на помощ 
миналия четвъртък. Обсъдена е на димитровградските фирми. - стема на следващите местни из- 
актуалната политическа обета- При това е нужно и самите фир- бори би трябвало да има 
нопка в общината, която бе оце- ми, озовали се в трудно положе-

и други краища на Пчински ок- само
ръг. един тур. Ще се гласува за от-

нена като стабилна. Разгледани ние, да проявят заинтересовано- делен кандидат на партия в ко
нкретна изборна колегия, а не заПремиерът Мнрко 

Марянович посетя в Сур
дулица и строителите, които 
работят върху об
новлението на специализи
раната болница за - 
гьрдоболнн и на място сс 
увери, че и тук работите се 
провеждат съгласно 
уточнената динамика. Пре
миерът беше информиран, 
че тази специализирана бол
ница ще бъде обновена до 29 
ноември.

са и по-нататъшните дейности . ст да им се помогне.
Изпълнителният отбор ока- партийна листа.на Общинския отбор до провеж

дането на редовните общински за пълна подкрепа на републи- 
партийни избори, респективно - канското.ръководство на СПС, основните насоки на дейността 
до провеждането на 4-тия кон- което полага огромни усилия за на партията до провеждането на

възстановяването на нашата ст- общинските партийни избори в

На заседанието са посочени

грес на СПС.
Икономическата обстановка рана след натовската агресия, първата половина на-следваща- 

в общината е оценена като теж- както и за помагането и прию- та година. Решено е да се про- 
ка. Тя е такава заради дългого- тяването на всички граждани на ведат редица заседания с пред- 
дишните санкции срещу нашата Сърбия, пострадали по време на ставители на местните органи- 
страна, НАТО-агресията, но и бомбардировките, 
субективните слабости, които са 
налице в определени фирми - постановленията на новия Зак- олят и местните общности в об- 
липса на квалифицирани кадри, он за местното самоуправление, щнната, където ще се разговаря 
липса на развойни програми и който наскоро трябва да бъде с местното население за проб-

приет от депутатите в републи- лемите, които ги измъчват.

зацци на СПС в града и край- 
Обсъденн са в общи линии градските селища. Ще се обик-

С предаването на употреба 
на обектите, пострадали по вре- доказателство за нашата сила и 
ме на агресията на НАТО, прик- за виталитета на нашето стопан- 
лючваме първия етап на обнов- ство. В обновлението се проя- 
лението на страната, каза Маря- виха и потвърдиха всички, и 
нович и оповести, че продължа- гражданите - с всеотдайната си 

втория етап, през който ще солидарност, и строителите - със 
санираме и обновим всичко оно- знанията, уменията и самоотвер- 
ва, което разрушиха агресорите, жеността си. Затова, те сега се 
в настояванията си да поробят гордеят и с пълно право стоят 
нашето отечество. През първия на трона на патриотизма, 
етап ние осъществихме всичко Но както показа 
онова, което бяхме запланували че има и 
и то в предвидените срокове. И лението показа, че имаме и са- 
което е още по-важно - всичко ботьори. И те се доказаха по 
това направихме съгласно със своему. Доказаха как се вършат 
строителните и технологически опити за предизвикване на без- 
стандарти, които гарантират си- редици, конфликти и делби, как 
гурност и дълготрайна експлоа- . на всека цена трябва да се са- 
тация на тези обекти, подчерта ботират строителите и как се из

мислят нови теми, за да ни осуе- 
- Най-крупният резултат от тят в най-важната задача - об- 

обновлението е ентусиазмът и новлението на страната. Те се 
волята на нашия народ да строи познават лесно, защото са мал- 
и поправя, да не отстъпи пред ко, винаги настояват да са на ед- 
натиска и заплахите. УсНехът в но място и, защото не се сраму- 
обновлението е нашият отговор ват да правят онова, което вър
на агресора, който настояваше шат против своето отечество и

- Успешното обновление е
концепции и т.н..

Взето е решение Димитров- канския парламент.
Във връзка с изборната снс- Б. Димитровградската организация на социа

листите чрез отделни партийни тема за предстоящите местни

-ва и ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА ЮЛ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ в 

СТОПАНСТВОТОагресията, 
предатели, така обнов-

Общинският отбор на Юго- които живеят на тези простори, на ЮЛ за Димитровградска об- 
славската левица в Димитровг-. Подпреседателят на общин- щнна, който изтъкна че в моме-
рад проведе в миналия петък ре- ската организация на ЮЛ Васа 
до в но заседание, на което бяха Алексов оцени, че мнозинство- 
обсъдени актуалната политиче
ска обстановка в общината

нта Слободан Милошевич и ле
вите политически сили нямат

то трудови колективи в общи- алтернатива, 
и по- ната имат големи трудности. Ка- На края на заседанието, на 

ложението в стопанските колек- то изход от тази криза той по- което освен Хаджич присъства и 
гини. Говорейки за политичес- сочи санащшта на цялото стопа- Петар Йончич, член на Главния 
ката обстановка

премиерът.
председателят нство и много по-добрата коор- отбор на ЮЛ и председател на 

на ОО на ЮЛ Георги Първанов динация и съгласуване на произ- Окръжния отбор на партията, 
между другото изтъкна, че ста- водствените мощности в окръга, бр приет план заразвнтие на Ди- 
билните междунационални от- Неговите думи подкрепиха 
ношения са отличителен белег

митровградска община и за нов 
кои от присъстващите директо- член на секретариата и на Об- 

на нашата община. Това, както и ри на стопански фирми в града. щинския отбор на ЮЛ беше из- 
осъществяването на гражданск- За своеобразното продъл- бран Саша Манчев. За секретар 
ите и човешки права, според Пъ- жаване на агресията срещу на- на ОО на ЮЛ в Димитровград е

страна от същите тези, ко- избран Владица Иванов, 
ни бомбардираха, говори

и ня-

да прекрати стопанския живот в то точно на същите онези пло- 
нашата страна, да спре процесът щади, на които нашия народ от- 
на реформите и на развитието и браняваше родината си, каза 
да ни превърне в своя колония, премиерът Мирко Марянович.

рванов, не е резултат само от по- шата 
литическа дейност, но и на съ-, 
веста и манталитета на хората, Драгомир Хаджич, координатор

ито
А.т.
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■ ?о1гр?дФЕРЕНЦИЯ НА 00 нд СРС в димит.
ЕГС НД *умд™™рна ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ ООН ПОСЕТИ

ГЛАС ЗА ШЕШЕЛ И 

НИКОЛИЧ
ЩЕ ПОМОГНАТ НА НАД 1000 ДУШИ

Нишкпта подкящ^ария яатГят^ "СлГт °би<"НЯ °Ргани Таз,т оргяннзаиия е доставяла
на хуманитарната организация 1т,,”,г товна програма за хранителни изделия за социално 
"Световна програма за хтня” Рр Т>рбия е започнала да слабите, разселените лица и бе- 
работеща в рамките на Органи ’ каш°™ аВГуСТ Т‘г” Глав1<ата жанците в Димитровградска об-

—г?"“ “гдямнтрояград, дСг;”; к““"«—с«
общинската чсрвенокръстка ^«'Чинската организация ия 
организация. Дома за стари ли- ,сРвсв"» кръсти 
ца. Цен Пара за социални грижи ДвМИтронгфяд ««отдавна взе 

пенсионерскн органи- Р1м"е,,"««» в храна
зации и филиала на социа лното уЧСВ,Р,сскат” К.'М1Я к ьм Ос.
И инвалидно осигуряване. новиого училище Мони

Пиядс , както и кухните яа 
предучилищното заведение 
” Я септември" и Дома за 
старп н изнемощели лица.
Що се помогнат в храна и 
бежанците, настанени в 
обекта "Мотел”. Чер- 
всиокръсткята организация 
е обезпечала и ланч пакети

На проведената миналия че-

ггшю народ ■■—
митровград журналистите бяха Младенов д-рШешеТиТ° “ 
осведомени, че този отбор „а лав Николщ, носят големи зас"
своето заседание, състояло се на луги за изграждането на цартиТ
2 ноември т.г., е взел решение-на ната инфраструктура на СРС Те 
б-тия Отечествен конгрес „а са проявили сериозност 
СРС да предложи д-р Воислав 
Шешел за председател 
партия, а Томислав Николич за 
заместник председател.

Обосновавайки взетото 
шение, председателят на димит
ровградската организация на ра
дикалите Кирил Младенов пред 
журналистите заяви, че д-р Вои
слав Шешел и Томислав Нико
лич се ползуват от голям авто
ритет сред сръбския народ, кой- 

- то преди всичко произтича от 
тяхната искрена борба за запаз

ването на жизненоважните ин-

Водачите на димитровградс
ката червенокръстка организа
ция информираха г-жа Вукотич, 
че най-големите димитровград
ски фирми са затънали в дъл
бока криза и чс работниците в 
тези фирми получават мизерни 
заплати от няколко месеца, 
тоест години. Изхождайки от то
зи факт те поискаха от предста
вителката на хуманитарната ор
ганизация да настоява за изна- 
миране на начини за хуманитар
но подпомагане на работниците. 
Според валидните законни пред
писания, те не могат да бъдат 
обявени за социални случаи, тъй 
като са с трудови договори.

и отго
ворност при изпълняването дветенана.тази поверените им държавни рабо
ти в резултат на което тяхната
популярност, както и популяр
ността на партията е увеличена 
до голяма степен.

В разговора с водачите на 
ОО на Червения кръст г-жа Ву
котич между другото изтъкна, 
че организацията, в която тя ра
боти възнамерява да 
храна 890 социално застрашени 
димитровградчани, както и вре
менно

ре-

На пресконференцията при- 
ва и Драган Павловия, под

председател на Окръжния от
бор на СРС за Пиротски окръг и 
депутат в републиканския пар
ламент.

съст помогне в

разселените лица от Ко
сово и Метохия и бежанците от 
Хърватско и Босна и Херце
говина, които пребивават в Ди-

за социално сланите 
дммпитроиградчани.Б. Димитров

Б. Димитров

БРАНИСЛАВ ЙОВАНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО 
НА СКУПЩИНАТА НА ГРАД НИШ, ГОСТУВА НА ОО 
НА СРЪБСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ В 
БОСИЛЕГРАД

В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ" ЕДНА ЧАСТ ОТ РАБОТНИЦИТЕ НЕ 
СА ДОВОЛНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ СИ ОРГАНИ

СЪБИРАТ ПОДПИСКИ ДА СВАЛЯТ 

СКУПЩИНАТАИЗБОРИ НЕПРЕМЕННО 
ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ

Голяма част от работниците в "Автотранспо
рт”' в Босилеград не са

В това предприятие от няколко месеца про- 
доволни от работата на дължават разногласията между ръководството 

управителните органи във фирмата и настояват на синдикалната организация и директора. До- 
да ги подредят на интересите си. За целта те по- като синдикалистите изискват цената на труда за 
настоящем събират подписки за сваляне на Скуп- най-простата работа да бъде 560 динара, колкото 
щината. От 124-те работници, колкото има в пред- от май миналата година насам я определя колек- 
приятието, до вторник я подписали 78 души. Ис- тивният договор в областта на пътния транспорт 
кат, Както казват работниците, които я подпис- в републиката, директорът е на становище, че тя 
али, да се образува скупщина, която да отразява няма да зависи от колективните договори, а ще 
интересите на всички заети; а не като тази в се- бъде толкова, колкото позволяват финансовите

’ Становището на Сръбското движение за обновление 
ни избори да се проведат непременно на всички нива.

е предсроч-

Смятаме, че трябва да се пр- сегашните три властвуващи пар- 
оведат едновременно, и това до таи’’, 
края на тази или началото на ид
ващата година, а не, както това

ОО на Сръбското движение 
за обновление в Босилеград ня- 

заявяват някои представители ма помещение и финансови сре- 
на сегашната власт, да се про- дства за работа. Гостът от Ниш 
ведат само местни. Това би било обеща, че окръжният им отбор 
абсурдно и няма да излезнем на ще му осигури средства за пла- 
такива избори”, каза Бранислав щане на едногодишен наем за 
Йованович, председател на Из- помещението, като и ще му ока- 
пълнителния съвет на Скутци- же и друга техническа помощ, 
ната на град Ниш и депутат в 
Съюзната скупщина, на прове-

гашния състав, която уж била подредена на ин- възможности на фирмата, 
тересите на тесен кръг хора. Те смятат, че ако Как ще се отвиват събитията с подписките и

исковете на работниците в момента не е известно.извършат персонални изменения в сегашния със
тав на скупщината или изцяло сформират нова ще 
се образува и ноб управителен отбор. В. Б.В. Б.

деното през миналата седмица 
заседание на Общинския отбор 
на Сръбското движение за об
новление в Босилеград.

Сега в Сърбия, продължи 
Йованович, съществуват три по- 
големи политически сили. На 
една страна е коалицията на 
СПС, ЮЛ и СРГГ, на другата е 
все още крехката коалиция на 
Съюза за промени и ца трета все 
по-силното Сръбско движение 
за обновление. ”Ние сме само
стоятелна партия и самостоя
телно ще излезнем' на изборите. 
Възможно е обаче това да на
правим в коалиция с други де
мократични партии, доколкото 
изборна коалиция образуват

ХУМАНИТАРЕН ЖЕСТ НА 
ХК ”СИМПО” МАЛКО РАБОТА ЗА 

МЛАДЕЖКИТЕ 

КООПЕРАЦИИ
Холдинг компания ”Симпо” но инициатива на Председателя 
на този производствен г игант, дари мебели като първа помощ 

семейства, чийто домове биха разрушени но 
на IIАТО-ялнапея. На 

всяко от 48-те семейства, чийто жилищни сгради, които пос
трои Републиканската дирекция за обновление, гези дни бяха 
предадени ни иоизуванс в ГГчински окръг, (.ИМПО дари 
трапезарийска маса със столове, и но един диван и килим на 
стойност от по 25 000 динара. Това с само част от помощта, 
която ” Симио’’ ще дари на пострадалите но време на
агресията, заяии генералният директор Милан Николич.

на пострадалите 
време на злокобнитс бомбардировки

По време, когато бяха съз- лата година. "Никой или почти 
никой не. предлага работа!” Идадени, младежките кооперации 

представляваха истинско спасе- тази която от време на време се
предлага, е само физическа, ка


пне за множество незаети мла
ди хора, понеже те посредством то уреждане на площите край 

осъществяваха новоасфалтирания път за мана-кооперацията
сравнително добри пари. Функ- стирчето или копаене на канали, 
цията им до ден днешен не се е Щастливците, конто се захванат 
променила, обаче, псс по-малко с такава работа, могат да зара

ботят и до 300 динара за един

м. Я.;

са младите хора, конто ползват 
услугите на младежките коопер- ден. Но това подразбира наис- 
ации. Причината с съвсем про- тина тежка физическа работа. 

- няма работа. Болшинство Пб-леката работа се плаща ок
оло 10 динара на час.

От началото на годината до
В ГИД (ПРЕ)ИЗБРАН ДИРЕКТОР

=======

преизбран *тши ^ ряботи> като има определени сделки с
автомобилната индустрия "Алеко’ в Русия, за 

правят няколко вида гумени профили.
санкции,

ста
от фирмите са в отчаяно състоя- 

нямат достатъчно работа 
за своите работници, още по

допълнителна работна млади хора са взели "някоя па
ра" посредством клона на пиро-

ние и
днес, според Андреев, около 250-ма-

голямото лко за
лриятие ГИД е
инженер, който и до сега се намираше на 
лост. Това решение е взето на заседание на 
Управителния отбор. На конкурса
приявени трима кандидати за този най опо- купувачите на дихтунг плочи,на

' е изпълнявал произвежда г и лл гози цазар.

ръка.
Топа потвърждават и думите тската младежка кооперация в 

на Сашко Андреев, ръкоВодит- Димитровград. Все пак младите,
колкото и да се намират в труд
но положение поради безрабо-

били която сеса сл на клона на младежката ко
операция от Пирот в Димитров
град. Той изтъква, че тази 
и на

всичкии въпреки

год- тицата, вярват, че времето ще се 
" промени в тяхна полза, разбирапрез кооперацията са 

" много по-малко младежи се.
мн-са се

гнева, понеже третия кандидат не
конкурса. На Марков това е втори

нали
и девойки отколкото през-мина- А.Т.

А.Т.условията на 
мандат на чело на фирмата, която и в момента ш12 НОЕМВРИ 1999 г.ШттШ



СРЕЩА С УСПЕШЕН ЖИВОТНОВЪД ОТ СЕЛО ПЛОЧА - БОСИЛЕГРАДСКОРЪКОВОДСТВОТО НА МО НА ВИСОЧКИ ОДОРОВ- 
ЦИ И ГУЛЕНОВЦИ ИЗПРАТИ ОСТАВИЛ МАЙСТОРЛЪКА - 

ОПРЕДЕЛИЛ СЕ ЗА 

ЖИВОТНОВЪДСТВО
ПИСМО до 

ГОРИЦА ГАЕВИЧ
без съответна механизация. На
дявам се да получа кредит, от 
”СИМПСУ’ от Враня. Първите 
ми контакт и с представители на 
този производствен 
окуражаващи - каза младиятжи- 
вртновъд от с. Плоча Иван Дон
чев.

Р ъководството на най—дейната местна общност на територията 
Димитровградска община - МО на селата ВисочкЙ Одоронци и 
Гулсновцн - тези дни изпрати писмо до генералния секретар па 
Социалистическата партия на Сърбия Горица Гпсиич, в което и 
моли за помощ при изграждането на пътната мрежа в тази МО.

на
До преди две-три години, Ив

ан Дончев, тридссстосемгодиш- 
ен селскостопански производи
тел от село Плоча - Босилеград- 
ска община, освен със селско 
стопанство се занимаваше и с 
майстория. По ндколко месеца 
през годината, след като посвъ
рши кърскитс работи, заминав
ал на сезонна работа - главно ст
роителство. От преди две годи
ни, Дончев се определи за живо
тновъдство, с намерение да уве
личи броя на добитъка си и да си 
осигури селскостопански маши
ни. В това отношение той, очак
ва сериозна обществена подкре
па, преди всичко от Република- почнах да се интересувам за ус-

гигант са
В писмото между другото се реализираме заплануваното. 

"Нашата МО от 1995 го- Помощта ще ни бъде необходи-казва:
дина започна възстановяването ма през април и мпй 2000 година 
на селото. От тогава до днес в в размер на два милиона дина- 
МО проведохме следните кому- ра”. 
нални акции: уредихме уличното 
осветление, осигурихме доста
тъчни количества питейна вода 
за съществуващия водопровод, мите димитровградски фирми, в 
осуетихме по-нататъшното пр- които работят доста млади хора

потекло от тази МО, от ня-

От разговора с него, узнах
ме, че освен за животновъдство 
в родното му село има добри ус
ловия и за други видове селскос
топанско производство - зелен
чукови растения: картофи, зеле, 
кромид лук, моркови, а когато 
годината е подходяща, какго та
зи, тук добре виреят и овощните 
и житни растения. Той подчерта, 
че тази година е произвел над 
2500 килограма извънредно ка
чествени картофи, които лове- 
чето от тях ще ползва за храна 
на добитъка, защото няма кому 
да ги продаде.

Сега Иван Дончев отглежда 
над двадесет овце и четири кра
ви. Казва, че има достатъчно 
фураж, а при събирането на се
ното му помагат съпругата и че
тирите му деца. Има й съответ
ни помещения за добитъка, а 
къщата му е обзаведена сравни
телно добре с домакински уреди. 
На осми семлтември - Деня на 
освобождението на Босилеград- 
ска община - като напредничав 
селскостопански производител, 
Иван Дончев бе удостоен със 
Септемврийска благодарствена 
грамота.

Ръководството на МО Ви- 
сочки Одоровци и Гулсновцн 
напомня в писмото, че нпй-голе-

опадане на училищната сграда, по 
'уредихме макадамскн път през колко години са изправени пред 
МО с дължина 1500 метра, уре- сериозни стопански проблеми, в 
дихме водопои за напояване на следствие на което рабогничсс- 
добитък, открихме амбулатор- кнте заплати са малки. Изхож- 
ия, в която сега лекар идва вед- дайки от този факт, се посочва 
нъж седмично, открихме клуб по-нататък в писмото, ние нос
на пенсионери и започнахме ре- тояваме да създпдем условия за 
конструкцията на Културния, но по-хубав живот в селото, като 
поради липса на финансови сре- по тоя начин да мотивираме 
дства още не сме ремонтирали мЛадите от фабриките да се зя- 
фасадата и етажа.

В момента в МО се провежда своите къщи и да започнат по- 
телефоннзация. При провежда- интензивно да се занимават със 
нето на всички посочени работи селскостопанска та дейност.

Ръководителите на МО Ви-

Иван Дончев

нското министерство за селско ловията, под които се отпускат 
стопанство. С него, Дончев ск- кредити и мисля, че условията 
лючи договор за кредит от 24 ТОгава ие бяха лоши. Конкури- 
500 динара, които ще използва рах за средства за овцевъдство и 
за увеличение на добитъка. за 24 500 ди-подписах договор 

Неотдавна се срещнахме с нара. Намерението ми е, броят 
Дончев и като стари познати се на овцете от 25, колкото имам 
заприказвахме, гу за едно, ту за ;сега, да увелича на 60 до 70. И 
друго, като не отминахме най- щях да го направя досега. Обаче, 
важното - въпросите за селскос- най-вероятно, военната обста- 
топанската дейност и условията

върнат в него, да възстановят

новка, която ни наложиха злоде
ите от НАТО, объркаха нещата 
и сега стойността на тези сред-

за живот на село.
Въпреки виталното му зна

чение, през последните десетина ства е обезценена, така че едва
подкрепа ни оказа ОС в Дими
тровград, която ни помогна с 200 сочки Одоров1ш и Гуленовци из- 
хиляди динара, предостави ни тъкват, че болшинство от жи- години земеделието неосновате- ли ще мога с да си Купя де- 

лно се пренебрегваше и от ст- сеТина брави. Въпреки това, не 
рана на държавата и от страна 
на селскостопанските

своята механизация и ни оказа телите на двете села са членове 
друга необходима техническа на СПСи че те подкрепват поли- 
помощ. През следващата година тиката на тази партия и особено 
сме запланували да асфалитира- нейната програма, отнасяща се 
ме 1400 метра селски пътища и до възстанвояването на селски- 
приключим изграждането на ма- те среди, 
кадамския път през цялата МО.

Обръщаме се към Вас за по
мощ, защото сами не можем да

отстъпвам от намерението си за 
произво- увеличение на стадото. Освен

дители. Затова радушно приех това запланувал съм и да си купя 
решението на Министерството трактор. Защото сега, когато се- 
на земеделието, за мерките с ко- лото ни все повече остава без
ито да подпомага развитието на работоспособни хора, произ- 
селскостопанското производст- водството е просто невъзможно 
во в частния сектор. Веднага за-

Б. Димитров М. Я. *

БОСИЛЕГРАД В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕ
ГРАДПЕТИМА БЕЖАНЦИ- 

СИ ТЪРСЯТ ИМОТИТЕ 

В БИХ И РС
Започна 

вакеинирането 

срещу грипа

ТИГРОВИЯТ МАГАЗИН в звонци
СПЕЧЕЛИ ДОВЕРИЕТО НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Преди 5-6 години, фабриката за вътрешни гуми 
дел за снабдяване и прехрана ”Тигър ’ от Бабушннца, 
откри магазин за хранителни продукти в село Звонци. 
В Звонци има и 7 други магазина, но Тигровият ма
газин спечели доверието на потребителите. Ма
газинът върши замяна на жито за брашно и хората 
които имат пшеница така се снабдяват с брашно. В 
магазина се продават няколко типа брашно.

- от-
Петима от 57-те бежанци в Босилеградска община, пристиг

нали от-федерацията БИХ и Република Сръбска, са подали 
искове да им се върнат останалите там недвижими имоти или 
жилищно право, а в случай да са унищожени - парична компен
сация. Исковете си те връчиха на членовете на Републикан- * 
ската комисия за имуществени въпроси на бежанците, които на 
9. т.м. пребиваваха в Босилеград, съставиха протоколи 
заинтересованите поясниха какви документи трябва да пре
доставят, за да регулират имуществените си права.

От целокупния брой бежанци, пристигнали тук на времето, 
33-ма души са загубили тоя статус. Едни от тях са успяли да 
решат въпроса с имуществата си. Онези, крито това все още не 
са, могат да регулират имуществените си въпроси по същия 
начин като и хората със статута на бежанци. Срок за подаване 
на искове за връщане на жилища до компетентните общински 
органи в РС е до 19. декември т.г. Срокът за подаване на искове 
за върщане на правата върху обекти и земя във Федерацията 
на БиХ не е ограничен - оповестиха от комисията.

Към края на миналата седмица, пър
вото количество ваксини срещу грипа 
пристигна в Здравния дом в Босиле
град. Според информация на Хигнснко- 
епиделшолопгческата служба, в 
първата пратка са прнегшнали 100 
ваксини, а тези дни се очакват нови, 
така че ваксина ще има достатъчно. 
Засега се ваксинират лица на които им 
е най-необходимо, болни от диабетес и

и на
КЪЩИЧКА НА АВТОБУСНА 

СПИРКА
Дълго време се чувстваше нужда от поставяне на 
подслон на главната автобусна спирка в Звонска баня. 
Тези дни по инициатива на управителя на хотел 

Мир’ Александър Рангслок работници от хотела 
монтираха пластмасова къщичка на главната спирка. 
В къщичката могат да намерят подслон 8-10 душ» 
време на дъждове. Една малка работа има голямо 
значение за пътниците в Звонска баня.

имат сърдечносъдови заболяване», ка- 
кто и деца с нарушени дихателни ор
гани. И до сега за определена кате
гория болнн хора н лица от над 65- 
годишна възраст ваксината е 
безплатна, докато останалите трябва 
да платят 50 динара. Вакеинирането не 
е задължително, на в

I по

В. Б. Й. М.

Службата казват, 
че е желателно, защото всяка иреван- 
т»гаа, срещу което и да било 
заболяване с по-добра от лекуваното.
Да припомним, че лицето което сега за 
пръв път се ваксинира непременно ще 
трябва след един месец да бъде ре
ваксинирано. Ваксинираното се върши 
в Здравния дом в Босилеград, а ако се 
окаже нужда превантивни услуги ще се

___________ .

ПО СЛУЧАЙ РЕПУБЛИКАНСКАТА АКЦИЯ "ЗА ПО-ХУБАВ ПОГЛЕД КЪМ СЪРБИЯ

200 ФИДАНКИ ЗА БОСИЛЕГРАД
В рамките на акцията за озеленяване и уреждане на ните, широколистни и украсни фиданки, които дарило 

пространството на Сърбия под название ”3а по-хубав по- министерството ще бъдат засадени в дворовете на 
глед към Сърбия’, коятЬ се организира от Министер- училищата, производствените цехове, кран игрището 
ството за защита на околната среда, в Босилеград прие- "Пескара”, кея на Добродолския поток и на други места 
тигнаха 200 бройкиразлични фиданки, украсни растения, града”.

По думите на Владимир Митов, селскостопански 
инжинер в Общинската скупщина в Босилеград, иглолист-

в

В. Б.
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РАБОТНИЦИ В^БОСИЛЕГРАД51 НА ПРОСВЕТНИТЕ
В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ "МЕСЕЦА НА КНИГАТА'

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР НА АЛЕКСАНДЪР 

ДЪНКОВ
ТЪРЖЕСТВА 

ПОСВЕТЕНИ НА ВУК 

КАРАДЖИЧ
На срещата с поета беше представена най- 
отпечата Издателство ” Братство”. му, пета поредна стихосбирка ” Надпяване”,новата която

По случай "Месеца на кни
гата”, Библиотеката в Босиле
град и Издателство "Братство” 
на 4 т.м. в Босилеград Организи
раха литературна среща с извес- 

от българската народност 
поет Александър Дънков, на ко
ято беше

образователните ведомства на които рЖеСТВа във възпитателно 
. ците, присъстваха „ пенсионираните учитешГ " УЧе™'

по честГаГТоу:влррже:стГов™агГгто на учебта година пр°грама
реформатора на сръбската

изпълниха рецитал посветен 
а след това бяха

тази

тния

промовирана петата 
му поредна стихосбирка ”Надп- 
яванс . Пред почитателите на 
художественото слово за поез
ията на Дънков говори Ванче 
Бого 
ство’

членовете на рецитаторската секция 
на живота и делото на Караджич, 
стихотворения, посветени.също 
които и на български език.

членоавеРн°аВппвНОТО “ Г°ЛЯМата зала на Културния дом тържество 
мата ня П ДраМаТИЧНата секЧ™ хък, Гимназията изпълниха дра
мата на Душко Ковачевич Урнебесна трагедия" Р
фолклорната секция се представи с народни песни и’ хора.

в Основното училище в Босилеград тържеството беше пос
ветено на ролята и приноса на Вук Караджич за сръбската пис
меност. Доклад за това произнесе ученичката Вера Стой 

. По повод деня на просветните рботници в Босилеград 
доха и състезания по футбол

декламирани 
тека на Вук Караджич, някои от

ев, редактор във в-к "Брат- 
’ и добър познавач на твор-

чеството му 
”И най-новата стихосбирка -а музикално-

Петият поетичен сборник 
Дънков беше издаден от редпкпн- 
жйню книгоиздатслската дейност ■ 
па ” Братство” огце миналата го- 
дриа и трябваше да бъде предста
вен през миналата есен. Поради за- || 
валялите рано ешм ове обаче, иро- Ц 
моцнята му беше отсрочеоа за таз- Ц

А. Дънков: Не е лесно да си поет, но щастието след всеки удачен 
стих няма цена

в I

Щкова.
, се прове- ш.

ш й штрщмж
и шахмат.

м. я.

■ВЯ тшБОСИЛЕГРАД годишната пролет, ти що то нями Ц 
по-хубаво време от пролетта за Щ 
"иаддпявянс” с пойните птички, Ц 
За съжаление, вместо поГши птич- Ц 
кп, югославското небе тази пролет Ш 
почерня от хишнп стомакеин пти
ци, копто почти два месепа и по
ловина сеяха смърт на нашите 
простори и унищожаваха учили
ща, болници, мостове и пътища, 
фабршчи и заводи...

Но жпвотът е по-силен от смъ-

1Иьа
УЧЕНИЧЕСКИТЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ БЕЗ 

УЧЕНИЦИ
Към- основното училище "Георги Димитров” в Босилеград ра

ботят три ученически общежития - в Босилеград и в районните 
центрове Бистър и Долна Любата. Общият им капацитет е над 130 
ученика но сега в ;гях са настанени само 30 ученика: 13 в Долна 
Любата, 12 в Бистър, и само 5 в Босилеград. Основна, но не и 
единствена причина за това е, рязкото намаляване на учениците, 
особено в селата. Показателен пример за това са осмокласовите 
училища в Долна Любата и Бистър, където броят на учениците 
едва надминава тридесетина. Нерешеният статут и начина на фи
нансирането, също така са причини за непопълването на учени
ческите общежития. Това отделно важи за общежитието в Босиле
град, където няма тцкова намаление на броя на учениците. Освен 
това, в него могат да квартируват и ученици от Гимназията.

За сега общежитията са към Основното училище и се финаю- 
сират от средствата, предназначени за редовния учебно-възпита- 

процес, които се обезпечават от общинската каса. По-голяма 
храната, квартируващите в общежитията, учениците си 

осигуряват сами. Подобно е и с отоплението.
Тоше Александров, директор на основното училище Георги 

Димитров”, заяви, че преди; няколко години този проблем е бил 
раздвижен от страна на колектива и общинските субекти и бил 

до съответните републикански институции, но ре- 
отлага. И все докато те не получат статут

Нищо че стоят прави или клечат от страни - важното е, че пред тях 
е поет

рття и сто, тук стс пие, тук е и 
нашият земляк - поетът Дъикон, а 
аз съм сигурен, че следващата про
лет ту к при нас ще дойдат двойно 
повече попий птички: и тези копто 
ве дойдоха тази пролет, и техвите кит е по възраст хора - за деца- по което носи името и стихос- 
потомци, кази В. Богоен поясня- та”, каза Богоев. В нея, продъл- бирката, е озаглавено с "Надпя- 
пайкл защо със шкъснепие ог една жи той, се сплитат на венец по- ване”? Отговор на въпроса^аде 
година се пропи промоцията 
пхпсбпрката ”Надпявано”.

та си любов към хората и приро- "Надпяване”, "Охлюв”, "Птици 
дата п родната си Божица. Раз- пеят”, "Шарко”, "Дядовата кра- 
ликата е тази, че "Надпяване” е ва” и други са само едни от тях. 
предназначено предимно за мал- Защо едно стихотворение,

вече чувства. Две са основните: самият Дънков, който пред попа от
чита телите си рецитира стихот
ворения от стихосбирката. ”Ко- 
гато бях ученик и всяка сутрин

едното е носталгията по родно
то огнище, а другото, което лъ
ха от всеки стих и изпълнява де-

| тската душа, с околната среда.
Носталгията,.както написа в постоянно пееше. Започнах и аз 

рецензията си за "Надпяване” да пея, започнахме да се нпдпя- 
3 Кирил Назъров, който се нарс- ваме...

отивах на училтЦе, една птичка

телен
част от '.Л На поетичната среща учени-| жда всред плодовитите детски

поети в България, го е вдъхно- ци от тукашното основно учи- 
Л вила да напише вълнуващи сти- лище-членове на рецитаторска- 

родния край, за душев- та и литературна секции, под ръ- 
ностга, бита и обичаите на сво- ководството на преподавателка

та си по български език Дежка

I,
хопе за

отправен иск 
шаването му все още се

самостоятелна институция, чието финансиране изцяло да пое му; 
Републиката, състоянието ще бъде такова, каквото е сега, при гоил 
най-много губят самите ученици. -

По думите на директора Александров и при тези обстоятелства 
осигури възможно по-благоприятни 

Имат но 4 ястия

ите земляци, за родната земя и
нейните богати плодове. Темите Георгиева, рецитираха стихо-г- 
и мотивите са взети от околната ворения от "Надпяване”. Учени- 
дейстни гслност, от живота и пр- цитс Мариета Хранова, Биляна 

Първи крачки: еди всичко от детството. Тс от- Стоименова, Драгана Костадн-
Осмокласничката Вера разянпт вътрешния свят на де- нова, Александра Хранова,Ива-

Стойкова чете своя творба ,

на
щ Iщ

училището полага усилия да
условия за учене на квартируващите тук-ученици, 
на ден и организирано колективно учене. Ястията се готвят и учи- 

. лищните кухни, а цената за това е минимална, 
хранителни продукти обезпечава и ОО на Червения кръст.

непринудено го въвеждат на Евтимова, Силвия Стоимено- 
в околния свят. Стихотворения- ва и Владица Костадинов реци- 
та ги учат да обцчат животни те, тираха и четоха собствени твог 
да се грижат за тях, а това обла- рби.

ге то и

"Неспокойни приливи”, 
Есенни дъждове”, "Събудени 

зори и ”Очи, пълни е пролет” - 
Дънков остава предан

следИзвестно количество

Дънков пише белетристични 
всичко с поет.

детските сърца..годи ря вана сплна- хоорби, но преди 
Пише и на сръбски, но предимно 
на майчиния език. Всред твор
бите му на сръбски са и тези за 
Св. Сава ^ за Илия Коларац, ко
ито той прочете пред присъст
ващите. Когато става дума за 
Коларац заслужава да се каже, 
че гоя добродетел е роден'в Ко
лари, Смсдеревско. А в Колари, 
където живее и работи Дънков, 
всяка година се провежда Пре
глед на литературното творчес
тво на учениците от основните 
училища на Сърбия и Югосла- 

"Извор на живата реч” чий- 
то основоположник с ' тъкмо 
той-нашият поет.

м. я.

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

ГОСТУВАНЕ НА ПИРОТСКИЯ 
НАРОДЕН ТЕАТЪР

ТЕАТЪРЪТ”БОРАСТАНКОВИЧ 
ОТ ВРАНЯ ГОСТУВА В 

БОСИЛЕГРАД
”СЕМЕ” ВЛ.ОДУВ1ЕВИ ПУБЛИКАТА 
В организация па Центъра за култура а Босилеград в 
сряда гостува театърът ” Бора Стаикоиич” от Враня 
сата ” Семе” на Сърболюб Аритоиоиич, което на сцената 
ностаии режисьорът Юг Радивоевич (>т Врани. 
Босилсградскитс почитатели па театралното изкуство 
бяха въодушевени от представлението, е което иранският 
театър обогати репертоара си преди четири години и 
досега успешно се представи пред около 30 хиляди 
почитатели на сцената и различни краища на Републиката.

В. Б.

"Неприятели на народа” е названието на театралното пред- 
1 Народния театър от Пирот и

Гтози театър. Представлението е подготвено по текст на

Хб На Народния театър от Пиро т това е 56 театрален сезон, а 
ИГ™ГГ--259^а премиера отРсноваието^театьра.

е пис-

вия

В. Б.
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АРТИСТИТЕ ОТ АМАТЬОРСКИЯ МЛАДЕЖКИ ТЕА
ТЪР КЪМ ДИМИТРОВГРАДСКАТА НАРОДНА БИБ
ЛИОТЕКА

НОВИ КНИГИ

РАЗМИСЛИ ЗА 

СЕНКИТЕИ 

СПОМЕНИТЕ
ПОДГОТВЯТ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО 

” ФИЗИЦИ”(ПЕТЪР ГЕРОВ: "СЕНКИТЕ 1111 СПЪВАТ” - 
самостоятелно /издание/ на аптора) Що се отнася до фабулата на 

кажем само то-
Ръкопод итслят на самодейн

ия младежки театър към Народ- пиесата, нека да 
пата библиотека в Димитровгр- лкова, че действието се развива 
ад Борис Лазаров с младите ар- в една психиатрична болница, 

от този ансамбъл неотда- където, по стечение на зло пост
ни обстоятелства са се озовали

След пауза от две години, Петър Геров отново 
своите читатели книга със стихове. Сега,предлага на

след не колко годишен поетичен опит, авторът пуб
ликува книга, която, въпреки напредналата му 
възраст, потвърждава неговия възход. В топа ще се 
убедите и елми, когато прочетете книгата.

Новата книга на Петър Геров с но-зряла и до 
голяма степен по-силна от предните му няколко 
книги. Стихотворенията му са освободени от рима, 
писани «1 в свободен стих, без иунктуация. Темите са 
бъдещето, следата, мъдростта, предизвикател
ството, образът на жената, думите. Книгата с ъд ържа

тисти
да лодготв^театра-

”Физици”, грима контраверзни учени, физ-
вна започна
лното представление 
по пиесата на швейцарския пи- ици. Следователно тя прилича 

Фридрих Диремаит. В пре- иа .пиесата ”Абатисата и луди
ят”, представена преди около ед- 

година в Димитровград, от

са тел
дставленисто ще участва впеча- 
тляващ брой млади артисти - об
що 19. Главните роли са довср- Младежкото с'гудио от Пирот, к 

Милан Давидович, Албе- която Борис Лазаров, според 
Стаменова, Борис Лазаров, оценките на добрите познавачи 

на театра в общината, изнесе

на

ени на4 цикълп. Зп всеки един от тях може да сс каже, че 
представяна цялост, но се, забелязва, че те нямат 
нищо, което да ги св ързва. Илюстрациите в книгата 
са интересни, нарисувани от майстор, но неуд- 
нпквени.

Както и в предишните книги, така и в книгата 
"Сенките ни сп ъват" на Пет ър Герои някои от сти
хотворенията заслужа пат-особено внимание. Такова 
е преди всичко стихотворението "Обърни сс към 
себе си". "Сенките ни спъват” е предизвикателно 
заглавие. С него авторът прави опит да сс отдалечи 
от предишните си теми, свързани с родния край и с 
миналото, и може би затова заглавието, което е 
избрВл, е най-подходящото. В книгата се забелязва 
темата за родния край, изминалото детство и споме
ните, но и разсъждения за б ъдещето - зя своето и 
бъдещето на всичко, което сс забелязват и нови теми. 
и опит за стилова последователност. В тази стихос
бирка Петър Геров "се изявява като поет, който се 
стреми да редуцира своя поетичен израз, за да каже 
по-изразител но и по-убедител но истината за времето 
и хората, за онова, което ни се случва, или което ще 
ни сс случи..." казва рецензентът Денко Рангелов.

М. Васов

ПЕТЪР ГЕРОВ
НЯ
Александър Алсксич, Предраг 
Величков и други членове на Са- най-добрата роля в кариерата си.

Б. ДимитровОбърни се към себе си модейния младежки театър, 
Драматичната работилница към 
основното училище ”Моша Пи- 
яде” и Драматичната секция към 
Димитровградската гимназия, 
респективно Младежкия ансам
бъл към местния театър ’ Хри
сто Ботев”.

Закпочи слънцето
Не Позволявай да о слей е е денят навън 
Пусти да тече 
Неосъщественият сън

ИзкоПай реката 
На съдбата 
Провери 
Посоката

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА в 
ДИМИТРОВГРАД неотдавна 
прекрати прожекциите на 
домашни и чуждестранни 
игрални филмове. Причината 
за това, осведомиха ни във ве
домството, са съществуващите 
технически проблеми, както и 

старата болка” - малкия брой 
на посетителите, които 
наблюдаваха последните

Сценографията е поверена 
на Деян Димитров, димитров
градски художник-любител, а за 
музиката ще се погрижи Драго
люб Пейчев, музикален редак- 

РТВ "Цариброд”. Пре 
рата на представлението ' Физ
ици” би трябвало да се състои в 
края на този или в началото на 
следващия месец.

Внимателно се върни към себе си
И Погледни
Да не си се изгубил
Изненадан
И смутен

мис-тор в

няколко прожектирани в ки
ното филма.Превел: М. В.

Б. Д.

ДОНАТОРКИТЕ НА РАДНЙЧКАТА ШКОЛАОПАРИТЕ СНИМКИ
рлзказват • танали в градината на баба Суса в Ст- Цацуркина. майката на Щефи (Стефанка 

рошена чешма все до 1938 година и се Цацуркина, после Болевска). Съпругата 
състоеха в по шаблон и в хармонична на Леко Пупата, майката на Крум и Ма- 
лепеза подредени ниско стригани чим- рия Пупинн. Драга, съпругата на деви

зния меняч Пера в Цариброд, дъщерята 
Стопанското училище, или по-късно Павлина (1923). която жйвее в Ниш и има 

радничката школа са се помещавали в син бизнисмен. Борка Джаджова. съпру- 
> разни сгради, от тази, където беше ста- гата на Есто Джаджов и майка на АГА- 

рата сграда на Суп до вмнекото здание. ТА. прочутия соколец.
' където днес живее семейството на Ко- Една от дамите е от Болевския род, 

стадии Дерманов. Но най-дълго време е Люба Хасанбегович. съпругата на д-р 
|Ш|| съществувало в зданието, което Общи- Хусния Хасанбегович, окол. лекар 

ната, не зная по коя причина, след като е 
било и училище и амбулатория и мла- Евдокия Герасимова, дъщерята на Гацо 
дежки клуб и дори седалище на.партията Калотски? още не станала учителка;

Съпругата на Тодор Бързака, Дука 
и днес не смееш ни да попиташ защо не е Бабицата, наша съгражданка, която по- 
запазено като здание от особено значе
ние. Можало е да стане архив, библио-

ш шири.шж01
ПГ А & 

Т!ШШ
1 мьшщ ви1В \;щ

Шу Стоят: Тодорка Дудова-Брезнтпка.-

е допуснала да стане частна собственост
N

могна на хиляди наши млади жени. да до-
несат на божия свят рожбата си и До-ж |Ш тека, или постоянна изложбена галерия, брила Хечимович. 

Тъкмо е в. центъра и в Живанината етШФN1
уП

В заключение ще кажем, че тези до- 
махала, зад високия жилищен блок. Най наторки купуваха необходимия материал 

две-три учителки-специалисти за кройка, тб знаехме като Г19, всички знаят какво и конци, за да могат по-бедните моми- 
ското училище за момичета, работило хигиена и дамски ръкоделия и чертежи, е това. чета да видят и научат какво е "почет-
ощеслед 1910 година в Цариброд под раз- Кой знае коя пълна на власт, или п'ьк Та от съществуването на Радничката ното парче" обрасци на различен вид ръ- 
лични имена и названия, но винаги в пол- метла, помете тези скъпи документи, та школа и Стопанското училище имаме за чен шев: фистон, бяла бродерия, ажур, 
за на момичетата, завършили прогимна- заличи спомена за една плодотворна и сега само многоброния снимки, които на- двоен ажур, нишката за поент-лас, която 
зия, а не могат да продължат обучението полезна дейност в продължение на ПЕТ- истина представят нашите жени във ви- после се аплицира върху етамин и свъ- 
си в по-голям град. Първото стопанско ДЕСЕТ ГОДИНИ. соко културно-обществено значение. Ед- рзва с многоброни трудни бодове,
училище, в което.е преподавала и Люба Госпожа Николина Мишева ми каза, на от най-хубавите снимки, които не сме Изложбите им на края на курсовете 
Власакиева, съпругата на прочутия ко- че нейната майка, родена в миналия век е показали до сега притежавахме като осо- бяха прекрасни, не претрупани, ами на 
мунист и художник Власаки Алексов е била ученичка в стопанското училище до бена ценност. Има я в къщата на проф. стенните урамени чертежи и схеми за 
било през I световна воина до 1920 го- I свет. война. Тя притежава една възглав- Миряна Алексич и-при Парка Симеоно- разните видове бродерия - косовскн вез. 
питлм^дСЛтГДпТеТ°°е6КаЗВаЛОРА‘ ничка’ Работена по схема и с най-ситни па. И на тази наша снимка са донатор- пюскули,българска бродерия на панама 
ДНИЧКА ШКОЛА, а не както веднаж, мъниста, за която, смятаме, плаче всяка ките и членките, на Управата на Жен- и етамин, че до най-трудното поент-ласа 
или дваж казаха някои съграждани, че аукционна, или антикварна изложба. И ската подружина, която е финансирала н гобленния бод Вилеров и пти-поент. 
училището е било продукт на Коло ерп- майката на моя милост е била ученичка в заплатите на две учителки. Става дума за Изработката на пнротскнте килими не се 

жаЗВЯШе С Д стопанското училище до 1918 година, госпожица Бука, не зная презимето, ста- изучаваше и се правеше с частна инициа-
ШКОЛА и се финансираше от дозатор- Имаше албум с чертежи и обяснения „а ра мома и за Добрила Хечимович' кра- тнва на наши съгражданки но потекло от 
егвото на ЖЕНСКАТА ПОДРУЖИНА кройки за дамско бельо, фусти и плас- сива, млада дама омъжила се в Цариброд Пирот - Люба Ковачева и Санда Пара- 
от градските по-заможни жени. Подру- трони. Следи от преподаването на Люба за полицейския началник Хечимович 
жината винаги си е имала управа, секре- Власакиева беха в знанията по бубовъд- Годината е 1928. Седят: съпругата на 
тар и касиер, книжа и документи за по ство, хортикултура и шев. Следи бяха ос- Анджелко Алексич, опънчаря, Николия

Дойде време да споменем и стопан-

лнйска.
Лилия Нейкова
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ПРВД ЮБИЛгимн^иРяИБРОДСКАТА ОТБЕЛЯЗАН ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 

МАНАСТИРЧЕТО

се излиза по-бързо Това изпплч а дори и пеш ВЪРХУ които остават още малко недовършени ра-в-.™..» г:™™

БАЛКАНИТЕ ИМАТ 

МАЛКО Ж.П. ЛИНИИ 

ЗА ЕВРОПА мана-

==ЗН=
струкцня на някои други линии в страната. Р

След разгрома на Югославия 
инж. Драголюб Илиев 
Р. Македония, като директор на 
отдел Надзорна служба 
тиции при Македонските желез- 
ници. Като директор на този от-. |1||ш 
дел той е най-много ангажиран 
върху прокарването на ж.п. лит |||1§|| 

Гюешево-Радомир, при 
което сътрудничи с много бъл- 1§1||| 
гарски инженери. Щ|М|

Щостава в

Пред манастирчето и новопостроения конак се 
събраха множество димитровградчани, 

интерес изслушаха църковната служба

и инвес-
които с 

по повод
празника, която служиха местните свещеници. 

Този 8 ноември бе най добре 
възобновяването на

За много димитровградчани "Свети Димитър" е и 
личен празник. Затова много от тях дойдоха тук с 

обредни погачи, които благослвиха местните 
свещеници.

посетен от 
манастирчето.нията

I

* Строенето на железопът- || 
линия Гюешево-Радомир е §§ 

започвано три пъти и прекъсва- Щ 
но - казва господин Илиев. - §§
Още през 1878 година, след Бер- в 
линския конгрес Българското к,- 
народно събрание е искало да се 
прокара тази линия, но Велики
те сили възлагат линията през 
Цариброд. След това, през 1909 
година линията е направена до 
Гюешево от българска страна. 
Работите пак спират. Третият 
опит е направен през 1941 годи
на, когато Македония е била в- 
границите на България. Послед
ният, четвърти опит, започва 
през 1993 година, когато Маке
дония и България решиха окон
чателно тази линия да 
довърши. . .

Заедно с българските специ
алисти направихме и един вари
ант от Кочани до Благоевград 
узнаваме от Илиев. Според про
ектите на тези две ж.п. линии вл
аковете трябваше да се движат 
със скорост от 120 до 160 км в 
час. Изграждането им вече за
почна. До сега са извършени 30 
на сто от работете - ^България 
има линия до границата.

ната

Инж. Драголюб Илйев

нея. Той. казва, че повече от не
гови съученици от УП1б клас, за
вършили матура в Димитровг
рад през учебната 1951/52 годи
на половината са с виеше обра
зование. Нямам възможност да 
споменем всички в тази статия, 
но Люба не е забравил нито 
един, а с голямо уважение го
вори за Васил Георгиев, Георги 
Атанасов, лекар в Куршумлия 

се (неодавна починал), каменичан- 
ин, след това за Драгиша Найде
нов, Лиляна Петрова, Лиляна 
Дерманова, братовчеда си Ми- 
лорад Йосифов, Райна Камено
ва, Тодорг Филипов и др. С по- 
голямо уважение той говори за

По традиция за този празник се приготвя яхния 
от овче месо, от която всеки посетител трябва да 

опита ' за здраве. Тази година яхнията се 
приготвяше в три казана.

най компетентно имат думата гурманите. На 
снимката "най гурманите" очакват да се свари 

яхнията.
Текст и снимки А.Т.

НОВ ПОКРИВ НА ЧЕРКВАТА В 
ДИМИТРОВГРАД

Реконструкцията на димитровградската църк- работи даде възможноот да се премахне скелето, 1 
ва ”Рожденство Богородични»” продължава, мо- да се свалят старите керемиди и сложат нови на 
же би с малко закъснение, но без застой. Преди покрива. Разбира се и да се поправи всичко, 
една седмица започна заплануваната реконегрук- какаото трябва на покрива. До сега вече е пок- 
ция на покрива, която трябва да бъде завършена рита онази част, която се- намира около второто 
в най-скоро време. Това е необходимо, за да се кубе, а след това ще бъдат подменени и кере- 
'запази вътрешността на църквата, ценния иконо- мидите около камбанарията.
стас. Това досега не беше възможно, понеже не . С подменянето на покрива на цялата черква, 
беше завършена реконструкцията на
кубе. Освен новата медна ламарина на покрива, работи за гази година

прозорците. На мястото на раз- валежи. Живот и здраве и с 
падащите се дървени, са сложени нови метални , пари догодина ще започне реконструкцията 
пласифицирани прозорци, а цялото кубе е пре- вътрешността на.черквата.- 
мазано с нова мазилка. Завършаването

преподавателите си, дошли след 
1948 година. второто ще бъдат завършени най-важните запланувани

- защита на черквата от 
обезпечаването нат Това беше един момент, ко

гато. гимназията се намери в те
жко положение. Българските 
учители, добри педагози и спе
циалисти, бяха напуснали гимна- 

Гослодин Илиев подчерта, зията^ а на ТЯхно място дойдоха 
че изграждането на тази линия наши уЧИТеЛи. Те положиха нси- 
не е конкуренция на линията Бе-
лград-Ниш-Димитровград-Со
фия. Тенденцията е да се нап
рави още една железопътна вр- завЪрШИМ висши и полувисши 
ъзка на Европа с Близкия изток 

Драч (Албания), чрез

подменени са и
и на

А.Т.на тези

Ф©Т©ОКОмоверно големи усилия, спасиха 
гимназията и ни помогнаха не ”пътник”само да си вземем матура, но и да <—

Пътува ли тона малко кутре някъде или собстсннкът му се 
е качил па рейса, а то е останало? Или няма собственик и <* 
като че ли иска да тръгне само накъде. Децата му се рад-

никое Не го взе да го понесе в къще. Къде ще спи и
училища.

и то од
Македония до Бургас (Българ
ия). Балканите имат скромна зговор с греяна сливова, Драго- 

така че всяка нова Люб, известен в .селото и сред 
принос за подобрение на другарите 

връзките. Само така трябва да цн, говори за своите другари от 
се разбере
Гюешево. Поради недостиг на ватели, но отказва да каже нещо 
средства в момента се работи с ,ювече за. себе си, за своята ра

бота. Ето това, без негово съг- 
аз. В

И така, в продължителен ра ниха, но 
яде едва ли и то самото знае.
А може би все пак Ще се намери някоя добра душа, която да 
му обезпечи приют, а то да й стане истински приятел.

ж.п. мрежа, 
линия е ЛЮБА ВЕЗгси ка то

и линията през училището, зз своите препода-
Текст и снимки: А. Т. ЕЗ?-

намален иитезигет. скитницисъм дължен да кажаласис,
Моят земляк и съселянин Д. гимназията, на факултета и в ра- 

Илисв, с когото се срещнах в Ка- ботата, която му беше възложе- 
меииця, където беше дошъл да на^ тод се показа като отличен 
посети вече деветдесеттодиш* уЧСНИК, студент 
ния си баща - Митко Всзин, с 

за своята

скитащите кучета в Димитровград 
няколко години. Общината няколко 

плаща на съответната служба,

- •;<Проблемът със 
—е налице вече 

пъти до сега
организира залавяне ни скитащите кучета, но 

ефектът е почти никакъв. Те пинн1н пак сс. 
рат но улиците на града, пред пощата в центъра на

града.

ш
коятои специалист - 

НЯКОЛКО ж.п. линии
к

» 1строител на
на Балканите - уважаван

стрйната и чужбина.
1дннмн-от ко-удоволетене разказва 

успешна генерация гимназисти лелите си в 
сс сега изи приятели, пръснали 

цяла Европа, дори и извън от
чБогдан Николов

, 12 НОЕМВРИ 1999 г.
*



ПЕТЪРЛАШКИТЕ ПЕЩЕРИ - ПОЗАБРАВЕНА ЗНАМЕНИТОСТ НА ЦАРИБРОДСКО (ДИМИТРОВГРАДСКО) (3)

АРАГОНИТНАТА ЗАЛА - СВЕТОВЕН РАРИТЕТ
• Строеж и димензнн на Поиона дупка • Уникални пещерни украшения • Кои хора са обитавали негьрлшикита пещери • Ниш.иелеоло/ и »< н < юрнри *

Средната широчина на Цен- перната част от залата - са обло- 
тралната зала е внушителна - из- жени с тъмно-модри кристали, 
нася около 40 м! Целокупната Удивление предизвиква двойна 
дължина на всички досега нзме- колонада кристални стълбове,
рени помещения и подземни шу- сякаш геометрически прецизно 
плевнни на Попова дупка дости- поставени, които се отправят 
га 468 м. Предполага се, обаче, към Арагонитната зала (гале- 
че земята крие поне още 16-20 рия). Самата галерия е дълга 48 
км тъмни коридори, в които чо- м, широка 12 м и висока към 3,5 
вешкият крак не с стъпвал. Най- м. Пълна е с украшения от цъ- 
ннзката точка на пещерата се рпени и бели кристали. Гледката 
намира на 672 м н.в., а най-пи- е приказна: колонади, гора от 
соката на 686 м н.в. Самата ви- сталагмити, сталактити, писул- 
сочнна на Попова дупка от пода кн, драперии единични стълбове 
до тавана не е тъй имлонираща - - същинска ориенталнп нагодя! 
средно достига 3,5-4,0 м, разбира ”А всички тия украшения” - каз- 
се, на места много повече. Но, па ПстровиЧ - ”са създадени ог 
вземе ли се предвид, че нерав- дребни снежпнкоппдни криста- 
ния.т под е постлан с внесена от- ли арагонит. Явлението особено 
вън глина с дебелина по-голяма значително, понеже прсдстапля- 
от 10 м положението става дру- па същинска рядкост в пещерите”, 
го. В някои кюшета глината зад-

Прод входн на пощорптн: Кнкви ли изненади крият 
тъмните коридори?

Каменистата зала предста- 
ръства пещерата до тавана. Вне- плява спуснато п смъкнато про- пори, канали, проширения и раз
сените наслойки са много стари, дължение нп Арагон1ггната га- ни разклонения пълни с вода. 
внесени са когато през залата лерия, дълга 68 м. На широчина Нейното изследване през юли 
протичала мътна река. Това за- достига 18 м, а височината й с 1969 г. не мина без затруднения, 
ключаваме според израсналите рекордна - над 20 м. Изпълнена с Водната галерия е 14 м по-долу 
сталагмити на дебелина до 1м много срутени блокове. Изглсж- от пода на Централната зала. В

да, че е образувана поради ката- нея се намира езеро дълбоко 20 
Според Петровнч Централ- строфално. рухване на първич- м, а функционира и водопад ст- 

ната зала се състои от няколко ния под, който се сгръмолевпл в ръм 8 м. Водите на Смиловско 
цялости: Аргонитната галерия, долния етаж. Освен огромни, ед- поле след като потънат във вър- 
Каменнстата зала, Долната во- ри и дребни блокове и тук се сре- топа Щуцало 30 метра пред вхо
дна галерия и множество стра- щат украшения, както от араго- да на Попова дупка, отправят се 
ничнн канали. Всички дялове на нит, така и обикновени. И тава- нататък именно през ходовете 
Централната зала са накичени с нът на Каменистата зала е кръ- на Водната галерия. Подир 16 км 
най-разнообразни и най-разноц- стосан от безбройни пукнатини лутане из подземието отново бл- 
ветни пещерни украшения. Тук- и цепнатини, 
там и подът е постлан с калцит, 
а тавана почти напълно е пок- низката,

останки грънчария археолозите от много пъти се случва биоспелео- 
Ниш заключиха, че пещерата е лозите да уловят жертвите си не 
обитавана през Средновековието ,ПрИ първо влизане, а в някое от 
(от хайдути или бежании?). Из- последвалите в дадена пещера. В 
лиза, че хората откривали Попова ТОйа отношение Попова дупка, без 
дупка поне три пъти. Пред входа на съмнение, много обещава.

Професор Петрович на няко-пешерата се намира могила от 
камъни. Върху нея и в близина се 
намират парчета дебела непечеиа 
глина, без украшения. Не ше бъде

върху глинестия под. лко места в своите трудове изтъ
ква, че украшенията в Петърлаш- 
ките пешери представляват ”неи- 

изненада ако един ден археолозите змерима стойност”, защото са об- 
тук открият и скелети от първо
битни хора, нявгашни притежате-

разувани от кристали арагонит. В 
Петърлашките пешери, казва ав
торът "Различните микроклима-ли на тая примитивна грънчария.

И биоспелеолози от Белград са 
влизали в

_ тични и хидролотични условия са 
пещерата през 1970 г. обусловили такова разнообразие 

Интересно е, че очакванията на 
биоспелеолозите - д-р М. Плякич и 
д-р. Б. Чурчич, тогава не се осъ
ществиха. В Попова дупка не на-

на украшенията, каквото рядко се 
среша не само в нашите, но и в 
пещерите нашир по света.”

икат на видело в Заганишкото 
Долната водна галерия е най- (Градишкото) врело, което Пе- 

най-недостъпната и трович доказа с метода на оцве- 
рит с калцитни кристали. Кос- най-мистериозната част от Цен- тяване на водата. Обагрената 

и едрите загладени, камъни тралната зала. Устройството й е червена вода е пътувала 70 часа 
заграждащи пепелището - в се- сложно - състои се от много по- с бързина 0,23 м на час, значи 
----- -------------------------------- ------------------------------------------------------ - много бавно.

С. к.
В идущия брой: - Кои са другите 

членки на Петьрлашкия 
пещерен комплекс - Кой . 

прелъсти девствената пещера 
шедьовър-хубавица - 

Данчулица. - Да не се отлагат 
по-нататъшните изследвания и 
да се пристъпи към създаване 

на култ за тази знаменитост, 
подобен на погановския.

мериха представители на примити
вни ракообразни и лъжескорпио- 
ни, но не се разочароваха. Едно, 
защото на изходния край на смило- 
вската подземна река. в Заганиш
кото врело, намериха много старо 
по произход и извънредко рядко 
разпространено ракообразно, на
ричано сферомидес (има га само 

• още на едно място в България и-на 
друго място в Черна гора). Второ.

тите

] ***
За огнището в Централната за

ла д-р Петрович се произнесе, че са 
го ползвали пренсторически хора. 
Група сътрудници на Народния му- 

Ниш посети Попова дупка 
1977 г. Въз основа на намерените

Щр
ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИЛА ИЛИЧ-АНТОНОВА

ГРИЖА ЗА ЗДРАВА КОЖА зей

НЯКОЛКО ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТА, КОИТО МОЖЕ ДА 
ПРИЛОЖИ ВСЕКИ БЕЗ ОСОБЕНИ РАЗНОСКИ

Пилингът много често срещана процедура. Всъщност става 
дума за по-дълбоко почистване на кожата от обикновеното 
Ето една много добра рецепта:

Да се смелят на еднакви частшиоспи от бадени (вътрешната 
ципа, която обвива плода), цвят лайкучка, корен от бял слез и 
всичко това

.мВодоравно: 1. Широк изглед на 
място. 8. Грал\ада (син.). 13. Държава 
в Азия. 14. Задна част на ходило. 16.

миене. ю 12

13 14 13 16.

Политическо убежище. 17. Окоп, 
да се смели в кафемелачка. След това се прибавя яма (син.). 18. Филипинска държав- 

брашно от соя. Взема се една до две лъжици смес, която се прелива ничка, Акино. 19. 4 и 3 поредна гла- 
с кипяща вода така, че да се получи маса годна за леко масажиране Сна. 20. Модел на "Опел". 22. Наз- 
на челото, носа и брадата и по леко масажиране на бузите и врата, „ание (син.). 23. Цвят на кожата. 25. 
След това лицето трябва да мие и да се сложи 3% разтвор борна Американска космическа агенция 
вода, която се купува в аптеките. Тази процедура трявба да се 27. Вид лекарство. 30. Мярка 
прилага поне веднъж в седмицата, дори в случаите, когато кожата НОсТ „ САЩ. 33. Марка руски са- 
ви да е свръхчуствителна. 2/1 Тг ууол,__ _ „ „ молети. 34. Химически знак за цинк.
може па йт , еДЪК “ МН°Г° ЧеСТИ" СъДъРжанието на маските 36. Отрицателен полюс на източник
може да бъде доста сложно, както и много просто, като при това да на електрически ток. 37. 15 и. 12

Един К^иапЧвеаСТбТли 1ятМ°Г ПРТ°ЖеНИС: буква „а азбуката. 38. Спортна чанта,един или два бели катрофа трябва да се сварят заедно с лю- зо а
спите, а след това да се обелят и надробят на дребни късчета С 41' Лре™° турско тат|1р““ племе" 
половината от тази маса, докато още е хладка трябва да 41. Гимнастика за жени. 44. Планин-
сажират лицето и вратът, след което се измиват. Остатъка от 
масата трябва да. се сложи върху лицето и да се покрие с тънко 
пластмасово фолио с прорез за носа и всичко това да се върже с 

къ^Ьпа. Маската се свяла след 10-15 минути

17

20 21 22 23 24

за теч-

има

се ма ски храст с мъхнати отдолу листа и с 
червени и сочни плодове. 45. Член на 
сенат. 46. Място на действие в цирк.
47. Метална жица (син.). 48. Река във 
Франция.

За масажа като изключително тонизиращо средство трябва да Отвяно: 1. Гвоздей (син.). 2. Пр- 
се говори само в случай, че той се извършва правилно.Трубият мтно благоухание. 3. Сайвант,
масаж с различни апарати, или ръчен със силно обтягане на кожата °Л°Н' ОТ Карууа- - ПР°3“И- апарат. 29. Столицата на Турция. 31.
в погрешна посока може само да навреди. Единственият масаж в04ача на ККП’ Иоджалан. Столицата на Гърция. 32 Песен за Релеф 13 - Иравади. 15 - Тепе. 16
който мога да препоръчам на всеки, е с помощта на душ за бана. ' 1™л'<ото име «а тенисистката Пи- възхвала 34. Правна норма 35. Карта - "Рад". 17 - Село. 19 - ДИН 20 - 
Струята вода се насочва към повръхностга на кожата с което се Р ШКИ главатар. 9. Админис- за игра с изображение на жена 36. Ат. 21 - Калотина. 24 - Ре. 25 -
постига твърде благоприятен ефект, койкто и сами можете лесно ^ТИВН* ° Т “ ШвеиЧаРм- 10." Град във Франция на Ламанш. 37. Мока 27 - Окат. 28 - СА. 29 - 
да забележите. По такъв нашин се върши лека импресия на кръво- а, ,Т0/'!мение' 1 РраА във Граблива птица 38. Прибор за про- Иридий. 31 — Жица. 34 — Ляз. 35 —
носните съдове на кожята, интензивира се метабоилизмят във вси- Р нум" ^-Малкото именаимени- сеяване на брашно. 40. Строителен СЕ. 36 - Индия 38 - Оди. 40 - 
чки пластове на кожата, както и на мускулите. Топлата вода по-до- I, африкански боксьор, Мохамед, материал. 42. Вид литературно пр- Осгрог. 42 - ИЛ. 43 Немил 45 - 
бре чисти, докато хладката по-добре тонизира и обтяга кожата. арско мъжк0 име" 18 МаРка оюведение. 43. Пристанище в Черна Екология. 48 - Писар. 49 - Анали.

хавлиена и лицето се
руски въртолети. 21. Първият 
монавт. 24. френско модно списание. 
26. Телефонен повик. 28. Летателен

измива. кос-

под- Решение на кръстословицата 11
Водоравно: 1 — Поганово 8 -
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^^^^СООРТ 0 СПОРТ

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

НАХЛУВАНИЯ В ЧУЖДИ 
БРАНИЩА

ФУТБОЛ

ЗАСЛУЖЕНА ПОВЕЛА *3АЧ С МНОГО ОБРАТИ
ФК "Балкански”- ФК”Новоселац” 23 (2 0) Желюша”-ФК "Будучност” 6:3 (2:2)

спортния център "”П^ис”^футболис ^ ^^Г

кански” заслужено победил отбопГ^ Б№ ЛЮШЯНИ УС"'ЯХа Да три ™ърде важния
лац” от Ново село. Резултата Н°ПОСе‘ ’ К°ито ги спасяват от долната част на табли-
четвъртата минута котато Банр- г°Ткр1гг 01цев Цата'Домакините особено добре играха през вто- 
ира дузпа. На 2:0 повиши Митов пт пЮр°В реализ" Р°ТО п°лУвРеме, когато от резултат 2:3 стигнаха 
удар от 20 метра слеп кпе Пряк свобоДен до победа от 6:3. Особено добра игра
митровградчани и през 64 1/инТ ИГраТа "а ДИ' ерана 3оран Христов, който освен че вкара три 
ляват резу^ата посредством М Г°С™Те НаМа' Г°ЛЯ’ беШе и Д°бър “ну.Пред °-»ло стотина 

” Балкански” йов^ т Михаилович. зрители в СЦ "Парк” головете за "Желюша” от-
ов-) М. Стоянов 7Г™ I’ ^Тратиев 8 №«к- 5елядаха: Христов в 8,69 и 74 минута, Костов в 41 
7 Марков 6 (Цончев ГЧ рВ ’ рХ°стов/, Митов от дузпа,Тозев в 66 иТричков в81 минута. Жълти 
гиев 7 П к ’ V ТД 1 Г^Р°В 8'Иванов 7- реор- картони : Ташков "Желюша", Чирич от "Бу-
гиев/,Д. Костов 7. Съдия Денис Ферчек 7. Жъл- -Дучност”. У
и'2ГИ -^ЮР°В И ^,ИТОВ от "Балкански”, а "Желюша”: Тодоров 6, Иванов 7, Ташков 6 
Николич от Новоселац”. (И Стойчев 7) Марков 7, С. Стоицев 6, Тричков 6,

(Тозев 7) Христов 8 (Еленков-).

В миналата
Сеченето на дърва в чужди брантца напоследък стана ма- 

в Димитровградска община. Няколко наши съг
раждани сериозно се скараха именно поради тази причина. По
някога свадите завършват с компромиси и разумни решения, а 
понякога с псувни, обиди и "физически аргументи".

Собствениците на горите напоследък по-често посещават 
общинската геодезична служба, където "следват меджите", но 
от служители там все пак не изискват да излизат непосредствено 
на терена, защото тази тяхна услуга, поне за димитровградските 
условия, е доста скъпа.

Поради известни причини дърварството в общината напо
следък "стана на мода". Някои од дърварите се ръководят един
ствено от идеята да насекат дървата, при това не обръщайки 
внимание къде ги секат. Някои от тях нарочно се "правят на 
луди”, .влизат и секат дърва в гори, за които много добре знаят, 
че не са тяхни и че не принадлежат на> хората, от които са гй 
взели срещу заплащане.

Очевидно е, че спадането на жизнения стандарт на' насе
лението пряко влияе върху невероятния спад на обществения 
морал и морала на много от нас.

сово явление

показа вет-

г д.с.
ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

МЛАДОСТ ОТБЕЛЯЗА НОВА ПОБЕДА Б. Д.

Футболистите на Младост" отбора. Александровчани в пър- 
от Босилеград отбелязаха още вите десетина минути дори-има- 
една победа. На 7 ноември в 9 
кръг от първенството в Окръж- рачите на Георгиев, успешно се 
ната футболна дивизия - Враня

гол. Този резултат футболисти
те от Босилеград, успяха да за- СПОМЕН

На 17 ноември 1999 година изминаха 
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ от починалият на 
54-годишна възраст “

ха малко превъзходство, но иг- пазят до края на мача.
Босилеградският отбор игра 

защитаваха, като при това с в следния състав: Д. Николов, И. 
срещу бързи контраатаки предвестя- Вабилев,’ Н. Йойич, Д. Димитр- 

едноименния им отбор от Алек- ваха, че не са дошли тук да се ов, Б. Воинович, Д. Насев, В. 
сандровац с резултат отЛ :0. Ми- бранят, 
нимална, но важна победа. С ят на

като гости се наложиха ДИМИТЪР БОРИСОВ ГИГОВ , 
От Цариброд (Димитровград), 

живял в Софияно и да атакуват. Разво- Владимиров, В. Манасиев, Лю. 
играта потвърди това. Бо- Динов, С. Василков и С. Стой- 

победа единаесторката на силеградчани не само, че се ков.
В юбилейните тексотве за царибродската 

гимназия едно от най-светлите имена: 
шест години ученик в Пиротската гимназия; 
първенец на Царибродската гимназия за 
учебната 1942/43 година; 
преподавател във Военновъздушната академия в България; 
автор на патентовани метеорологически таблици; 
ръководител на Лаборатория за електрични мотори и автокари при 
Института за ел. мотори към Машиностроителния факултет в Со
фия. '

тази
Георгиев, значително укрепи наложиха с равноправна игра, В следващия, десети кръг, 
позицията си на върха на табел- но започнаха да действуват като "Младост” на своя терен посре- 
ката и имат реален шанс да при- по-добър отбор на терена в Але- ща футболистите на "Минерал- 
юпочат есенния полусезон като ксандровац. ац" от Вранска баня и се очакват

В 36 минута, след една от по- нови три точки.първенец в дивизията.
Двубоят започна от самото редицата грешки на домакини- 

начало с взаимни атаки на двата те, Владимир Владимиров вкара - м. я.
Благодарим му за всички дни, изживяни заедно.
Съпруга д-р Дора, син Владимир, дъщеря 

гоб
Олга, сестра Лилия и мно- 
ройни роднини и познатиСРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

В МЕСТНОТО ДЕРБИ, "РАДНИК” ПО-ДОБЪР
Ноември 1979 - ноември 1999 година

ТЪЖЕН ПОМЕН
В местното дерби между от- От самото начало на мача, промени. Единаесторката от Су-

борите ^Морава” от Владичин футболистите на "Радник” заи- рдулнца бе по-добра и до края 
хан и "Радник” от Сурдулица, граха добре със силни атаки към отбеляза още два гола. В 54 ми

на домакините. В 4 ми- йута гол постигна Дими гриевич,

На 14 ноември 1999 г. се навършават 40 тъжни 
дни от смъртта на нашата мила и скъпа майка и 
баба

ДУКА ТОДОРОВА 
от Димитровград

■1йфутболистите от Сурдулица се вратата
по-добра и раци- нута след една бърза атака, Ари- а в 87 повторно Н. Спасич. 

игра й се наложиха с 4:1. танович откри резултата, а в 31 с В следващия кръг Радник
Н. Спасич, той го на.своя терен посреща футбо-

%я
представиха с
онална
Мачът се игра й рамките ца 17- 
ят кръг в Сръбската футболна

Ниш във Влади- приключи първата частна мача.
, пред около 300 зрители.

Твоята внезапна смърт ни изненада и много оскърби. Ти ни по
даряваше истинска любов, доброта, благородство и родителска 
всеотдайност. Престана да тупти твоето сърце, като че ли те 
открадна съдбата завинаги, обаче ние ще те носим гордо в сърцата 
си и няма никога да те забравим. Поклон пред светлата ти памет.

На 14 ноември 1999 г. в 11 часа ще дадем панихида на дими
тровградските гробища. Каним.близки и познати да ни придружат.

Вечно скърбящи: нейните най-близки

попадение на 
повиши на 2:0. С този резултат листите от Винарце.

дивизия група 
чин хан През второто полувреме ра

звоя на играта съществено
м. я.не се

ррм. ТЕНИС НА МАСА град. В състезанията по тенис на маса,
темата на изпадане във финала се срещнаха двата

ТТТкР К ИТЕ ЛВЕ МЕСТА ЗА отбора на "Балкан” като първо място взе втория 
11 *>ГВ1“ - м отбор на "Балкан”. На трето място се класира

ЬАЛКАЛ ГИД I. Победителите играха в състав Иван Леков,
Завърши и последната дисциплина от тазго- Милко Соколов и Зоран Зарков, 

ботнически спортни игри в Димитров-

по сис-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 ноември тази година се навършават 14 

години от трагичната смърт на нашия мил и 
незабравимд.с.

дишните ра НИКОЛА НИКОЛОВ 
от Трънски Одоровци, 

Димитровградско
ОТ ПОДСЪДИМАТА СКАМЕЙКА

ИЗНАСИЛВАЧЪТ - УБИЕЦ ПОЛУЧИ 
20 ГОДИНИ ЗАТВОР

и ще остане завинагиНеговия лик все още 
сред нас.

Семейство Николови

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 29 октомври т.г. се навършиха две тъжни | 

години от смъртта на нашата мила майчица
ЛЮБИЦА НИКОЛОВА -I

от Димитровград
Докато беше жива зрачеше | 

с топлина както и годината на 
слънцето (1905) през която тя 
е родена. Нейните мили очи от снимката като 
чели още ни гледат, както и очите на льеля ни

ЕЛЕНКА ДОЙЧИНОВА,
която почина преди 13 години на 22 ноември.

. За техните души се молим постояно.
Син Сащко й дъщеря Невена

Окръжниг съд В Пирот </«М» “ ™ЛрадИ ^"югославските следствени органи, българи-
;:™:а^™'с"ж^о^дГирисъди 

ствс на Любинка Б.ойкова (52), о ■ За изнасилванс, ,а имал с и едно висящо пак по
74-,на с иай-голмата присъда в с„ с.,,ща причина. Преди да бъде прочетена лри-
орез последните няколко I ■ 30 ,1аса съд ата, селяните од Градиш,е поискали от О
признал че, на 22 април тази / ОДИН ържния съд в Пирот, да накаже виновника със
Иа магистралното шосе Димитровгр Д ^ ш.,,ртна присъда, страхувайки се чс след като
ска граница, за влякъл в близката. Г ’ ,1С!> и,Лезе.от затвора, пак ще прави бели . 11с
къдетоя изнасилвал.След ка/о / _ да „ ,цветната Любинка с била гостилничарски ра-

,о заяви на полицията, той (|ст.шест ботник в "Балкан" и има две пъзрастни.дъ-
задави.ислсд катоне^ус.шляри^^ ^ бягя в ,цсри. 

и"^кГГсеукрив/...... два месеца

ИСК

1

ЩС

В. Бойков
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Уб&Лг&фу * сатиРа * забава

НА КЪДЕ 
ГЛЕДАШ, БАТЕ
Двпма изптовчлни, братята Ив- 

1Ш и Мита Манчсви, отишли да съ- 
Пира г сено. Сьбрали го на "нави* 
льци” (купи) и взели сърдите да ги 
пренесат на едно място. ("Сърци”- 
две дълги по-дебели тояги, които 
се слагат под купата сено и е тях 
двама носят сеното). Вдигнали те 
навидяха и...

- Дйде, бате!
Айде Мито!

- Не че, бате!
- Нече, Мито!
- Айде бате да се сменим!
- Айде!
- Пак нече, бате!
- Но*1С Мито!
- Ама на къде гледаш, бате?
- Къмтотсбс, Ми то.
- И аз къмто тебе, бате!

ЧЕПЕРЦИ
V мойе село имаше йедън, окаоше га Загомилялото. Куде 

и да иде, кво и да види, он повече да загомиля: еве дуварат 
на Йосу излезъл с чеперък къмто путат, на Ристу вадата за 
грядинуту по-широка от другьете, на Рашу железцата кола 
(само Ранга у село имаше железца кола, нийе свите имаиемо 
дървена) млого скърцаю, та разлаваю пцета и не знам кво 

да направи или уработи, он че муйоще. Кой кикво
найде ману, , . „ с

Иеднуш на чешмуту жена му пере дремете, оиие с Ьуалкьу 
долат, а он станул до ню и загомиля: "Дидзай буалкьуту 

по-високо и замани тека отстрануГ. Жената си кьути и пере,
по-ви

за вати

та ечи

ама он не вой дява мирку: "Реко буалкьуту да дизаш 
соко!'\.. Требе да вой йе пиенуло от загомилянье от дома, 
жената не изтърпе, па ка му окну:' Слушай Загомиляло, ако 
не се помериш и ако не ме оставиш на мирку че те 
цапардошем с буалкьуту и че видиш високо ли йе или нейе 
високо!” Женете се извищаше от смей, а он подви опашку

Ето зя що нече.
Рахкаюл Петар Маиов, 

записал А.Т. и се запути къмто дома.
Отъгай сви у село га окаоше Загомилялото!
За ньега се сети некня кига се ]зедеомо на опашкуту за

шишетия на свакога,Моля, 6еЗ доцент можеше дп се стигне от ученици. Един от по-м* 
ладите даскали това коментира така:

-Когато ние бяхме ученици, срамувахме се да 
направим такова нещо от професорите. Сега пак 

По време на отбелязването на патронния пра- се СраМуВаме> този път от учениците си! 
зник на манастирчето край Димитровград "Свети 
Димитър", до котлето с греяна ракия просто не

зейтин. Струпал се народ, даваю по две 
гледам некои се върчаю по два, три пути.»

"Те нали може одиеднуш да даваю по пе-шес, има доста 
за сви, а да не се въртимо у круг кико въртоглава ши- 
лежетия"- поче да загомиля йедън.

А.Т. "Тека че стигне за сви що чекаю, а тия по-нахалните нека 
се върту и нека чекаю и по два и по три пути. С дзе шишетия 
че караш месец, ама они се запасую_"

"Мореее дотука ли га докарамо?! - отегну трет - Я да съм 
влас некиква ич не би му мислил: пущил би, па кой кво сака 
нека работи.

"Дома пущил ли си?" - подбъцну га йедън."А дома йе нещо 
друго! Ама

"Да си, ама не си!" - пак се яви първият.
"Кво бре сте се разкрекалй кико жене? - не изтръпе медна 

жена. Еве йучера делише шикьер, дънъска зейтин, че мине 
некой дън, орати се пак че има_"

"Кой и колко дъна? Одека па ти знайеш?" - пак поче

Когато самолетът кацнал обратно на лети
щето, Бай Ганьо изчакал пилота и удивен го попи
тал:

РЕЗУЛТАТ
Международна комисия решила да изследва 

до какъв процент е запазена девствеността в раз
лични страни. За целта полетели със самолет, ка- ‘ ^ак напРави това чудо?!
то в самолета взели уред, който показвал с точ- ” Абе... какво да ти разправям... Половин час
ност този процент. Включили уреда и се понесли кръжах над едно основно училище, 
над Америка. Стрелката показала само 20 про- СТУДИО ”Х”
цента девственост. АмериканскияДй^я6дЯи|еД| /Й^е|ейкц^:бара, тайният агент инспектор Ве- 
се изчервил и свел засрамено гла^-^фтр ’̂ се» ^Шйбт^йрселнера: 
отправили към Русия. Като преле^елп над тфЩ . Кое е оЙ&а маце отсреща? 
торията й, стрелката на уреда стигнала до 25 про- . Метреса Деяна - обяснил келнерът, 
цента девственост. Руският представител също . р[дИ д кажи - помолил го агентът, - че ако си 
навел неловко глава. Насочили се към България, вдигне полата с десет сантиметрна нагоре, ще й 
Бай Ганьо се притеснил да не би уредът да покаже

да съм влас_

нървият.
Зини да ти кажем!" - ядоса се жената и закьуга.

"Война йе била, бре човеци, суринуше ни мостеве, линийе, 
иже, болнице- Не може све одйеднуш, че требе малко и дадам десет лева.

Поръчката била изпълнена.
След малко Велинов пак повикал келнера и му 

поръчал:
- Кажи й, че ако си вдигне полата с още десет 

сантиметра нагоре, ще получи още десет лева.
И тази поръчка била изпълнена.
Велинов потретил поръчката, но получил бе

лежка: "Господине, прекаляваш! Ако си вдигна 
полата с още десет сантиметра нагоре, ще ми се 
видят такъмите. С поздрав: майор Деянов”.

много нисък процент, затова отишъл при пилота 
и му се помолил:

- Моля ти се, братче, направи нещо. после ще 
те възнаградя богато!

Самолетът навлязъл във въздушното прос
транство над България. Стрелката започнала ба
вно да се отклонява и постепенно стигнала до 
означението 80 процента девственост.

Комисията единодушно присъдила първа на
града на Бай Ганьо.

се стърпимо-
"А ти мислиш ли дека йе све тека кико що гледаш на 

теле визи юту? Я съм чул дека ни мостеве, ни линпйе, ни иже, 
не су поправени ко що требе, ама да йе само туре на по некоя

пак се яви..греда колко да мину тия що гъи пущаю_ 
първият.

"Е, ти га па прекара: праено-недопраено!"
"Баш тека!" - не знам по кой пут се яви тия’ първият.
/Ете ти йоще йедно Загомиляло кико от наше село - 

момисли си я. Тамън мину ми тая мисъл, а он пак поче./
"А защо пензийете ни намалите с по йедну дневницу, а? 

Нали орате дека от дън на дън че ни буде по-добре?"
"Па това що се праи, не се праи от незнам куд-е. Това що 

йе суринуто, пак нийе требе да си га нагграимо!"
"Е да съм я некиква влас_" - яви се ония------

да буде влас - "Я би упрегнул сви и свакога.»
"Па после че

ГАОСНшвш&хтт БраншцаША*.•- (»кгв»:ВАитггроя обичащо изх-леда

се орати кико еве ни прит«‘дзаю от све 
стране. Чак ни упрегнули сами да попраямо..."

"Па кой че поправя, ако не поправлямо тлийе?" - не се
стърпе жената». 

"Еве ония мустакатият по четвърти пут се реди!" -.рече
V

кво ти 'Смита?" \ засече
първият!

Нека се реди и по пети пут, тебе 
га некой от опашкуту.

Слушам, гледам и си мислим: млого сс 
гомиляла... Све

.

I
накотище за-

им нещо смита: ако се не работи - защо се не 
работи, ако се работи защо се работи, ако нема - защо мема, 
ако има - защо има или защо малко има. Изгледа животът 
мере с чеперък. А може и они самите да су еганули чепеЪци.
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