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ГЕРОИТЕ
НА МИРА
Изхождайки от внушит
елните резултати, които
осъществиха предприятия
и отделни лица в обновле
нието на страната, Съюзно
то правителство с пълно
основание взе решение, с
което 5 април се установя
ва като Ден на строителите.
Това е датата, когато
само след десет дни от на
чалото на агресията мина
лата година, президентът
на СРЮ Слободан Милошевич взе решение за форми
ране на Дирекция за обнов
ление на страната. С ней
ното формиране всъщност
бе даден цивилизационен
отговор на безумния акт на
рушене и разоряване и раз
движена най-широка акц
ия за бързо възстановява
не на разрушените обекти,
а след прекратяването на
агресията започна и нейна
та реализация.
С ясни цели и собстве
ни сили, ръководено от Ди
рекцията начело с предсе
дателя на Управителния
съвет Мирко Марянович и
директора Милутин Мърконич и и с пълната подк
репа на Правителствата на
Сърбия и Югославия, обно
влението бързо се превър
на в голямо строително на
чинание, което ежедневно
показва какво можем да
постигнем със собствени
сили без оглед на всички
трудности, санкции и нати
сци. То стана най-яркото
доказателство за нашата
умност и способност, за на
шата издръжливост и патр
иотизма ни.
Затова и резултатите са
впечатляващи: от 14 юни
миналата до 3 април тази
година под ръководството
на Дирекцията бяха откри
ти 189 строителни площад
ки, всред които 55 обекти
на пътната и железопътна
та инфраструктура, както и
116 обекти на жилища и др
уги постройки. Досега при
ключиха работите на 113
строителни обекти, в упот
реба са предадени 38 мо
ста, приключиха работите
в изграждането на два пъ
тя, построени са 640 жили
ща и възстановени 174 обе
кта, поправени са всички
училищни сгради...
Възстановените и ново
построени обекти предста
вляват големи подвизи на
нашите строители, които
са свикнали да работят и
строят, да мислят на бъде
щето си и да превъзмогват
миналото.
Затова Денят на строи
телите на Югославия е ху
баво признание за всички
участващи в обновлението
и подтик за нови завоева
ния не само в по-нататъшн
ото изграждане, но и разви
тие на страната във всички
области, което е гаранция
за по-добър живот на всички ни.
Д. Р.

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ ДРАГАН ТОМИЧ
ПОСЕТИ ВРАНЯ

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ПРОГРАМАТА ЗА
ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПУСНАТО Е ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТА В ГЪРДЕЛИЦА

СТРОИТЕЛЕН
СИМВОЛ НА
ОБНОВЛЕНИЕТО

* Движението но моста на Южна Морава, на автомагистралата
М-1 с дължина 213 и широчина около 10 метра, която пряко е
*В XXI век трябва да закрачим с най-модерната свстовна технолосвързана с автонътя Е-75 Белград-Ниш, пуснаха републикан
гия, изтъкна Томнч на събрание в тютюневата промишленост
ският министър на строителството Деян Ковачевич и дирек
ДИВ, на което присъства и републиканският министър на земеде
торът на Дирекцията за обновление на страната Милутин Мълието Пован Бабович *Първичпото производство на тютюн - един
рконич
от шансовете за развитие на селското стопанство
Със съвместна разходка по моста на река Южна Морава
Подпредседателят на прав
и над жп линията в Гърдслица републиканският министър
ителството на Република Съ
на строителството Деян Ковачевич и директорът на Ди
рбия Драган Томич тези дни
рекцията за обновление на страната Милутин Мърконич
посети Враня, където оцени,
със сътрудниците си, работници в "Мостоградня" и жители
че всички програми на репуб
на Гърдслица в събота на 1 април по символичен начин
ликанското правителство за
беше пуснато движението по обновения мост в Гърделица.
обновление и развитие се ре
Мостът на Южна Морава, който е дълъг 213 и свързва
ализират успешно. Когато пък
магистралата М-1 савтопътя Е-75 Белград-Ниш презЛескстава дума за набавянето на
овац и Враня към границата с Македония, е един от най-хуб
съоръжения, в XXI век трябва
авите мостове на основната ни пътна артерия, каза дирек
да закрачим с най-модерната
торът на профитния център на "Мостоградня ’ в Долевац
световна технология.
Милорад Огефанович. Той предложи този нов обект да се
Томич заяви това на събранарече "Мостът на обновлението’.
ние в тютюневата промишле
Честитайки на строителите и на Дирекцията за обнов
ност ДИВ, на което присъст
ление на страната за качествено изпълнената задача, ре
ваха и републиканският мин
публиканският министър на строителството Деян Коваче
Драган Томич
истър на селското, водното и
вич от името на Правителството подчерта, че с пускането
горско стопанство Йован Ба даде условия за намаляване на
на движението през този прекрасен мост, без каквито огра
бович, директорът на Дирек вноса и спестяване на валута,
ничения, е отбелязана още една велика трудова победа.
цията на републиканските рез както и за повишаване на вал
Като отдаде признание на строителите и на Дирекцията
ерви Любиша Витич, начални утния прилив.
за обновление на страната, началникът на Ябланишки ок
кът на Пчински окръг Часлав
"Ние се стремим да леку
ръг Живоин Стефанович каза, че по тържествен начин
Ристич, народният представи ваме икономиката с помощта
мостът ще бъде пуснат в движение на 12 април - годишни
тел Милан Николич и предсе на увеличено производство и
ната от гранатирането на моста - когато загинаха 15 наши
дателят на Окръжния отбор пазарни механизми, както и да
съграждани. Тогава ще бъде открит и паметник на жер
на СПС Кръста Яньич.
запазим стабилността на паз
твите на НАТО агресията.
"Правителството на Сърб ара и цените, за да защитим
Милутин Мърконич отдаде признание на строителите в
ия предложи на съюзното пра жизнения стандарт на населе
"Мостоградня", които с буквално денонощен труд и на студ
вителство да бъдат внесени нието”, подчерта Томич.
от 21 градуса под нулата, 179 дни работеха само за да избез мито съоръженията за об
По неговите думи, коорди
пълият задачата си предсрочно.
ектите, които бяха разрушени национните тимове на прави
Няма никакво съмнение, че този мост ще бъде символ на
по време на агресията, и това телството па Сз.рбия са прие
всички наши строители, с голямо значение за предстоящия
предложение е прието”, каза ли сугестията, според която
развоен етан на цялото общество, подчерта Мърконич.
подпредседателят на републи- ио-големите предприятия тря
канското правителство.
бва да насърчават развитието
ОТ 11 АПРИЛ ЩЕ ЗАСЕДАВА НАРОДНАТА СКУП
Томич изтъкна, че Югосла- на Буяновац, Прешево и Медголям
брой
професиовия има
веджа. Ръководен от тази су- ЩИНА НА СЪРБИЯ
пални кадри, ”но се стигна до геетия, тимът на захарната пр
инвазия в търсенето на наши омишленост реши в Буяновац
специалисти, за да бъде ком- да бъде построена една голяма
пснсирана линсата на такива фабрика на тоя отрасъл, която
кадри в Америка и Европа, об- ще предложи на пазара тези
а че прявителството па Сърбия дефицитни стоки.
*В продължение пи няколко дни републиканските депутати между
се стреми да ги задържи в ст
другото ще обсъдят и законопроект за избирането на депутати в
раната и същевременно да осС мил а на републиките на Съюзната скупщина
нособи нови кадри за новата
Поправка
Председателят на Народна- щипа, законопроект за преброятехнология и компютърна те
Поради технически при
та скупщина на Република Сър- паното на населението, домакхника”.
чини в миналия брой на "Бр
бия Драган Томич насрочила 11 инствата и жилищата в РепубГоворейки за необходимо
атство” фамилното име иа
април т.г. първото заседание на лика Сърбия през 2001 година и
стта от увеличено производстотличения наш сънародник
републиканския парламент в ра- други актове, конто е внесло прд-р Димитър Сотиров е от
мките на редовната пролетна се- авителството на Сърбия.
во на домашни и лицензни ци
Очаква се заседанието да прпечатано Спасов. За напра
гари, което да задоволи вът
сия.
вения пропуск редакцията
Нп заседанието ще бъде обс- одължн няколко дни, се казва в
решните потребности, Томич
се извинява на д-р Димитър
ъден законопроект за избиране- съобщението на информацион*
оцени, че ориентацията към
Г
Сотиров и на читателите.
то на депутати в Съвета на ре- пата служба на Народната скуппървичното производство нп
публикито па Съюзната скуи* щипа на Република Сърбия.
тютюн и цигари трябва да сч.з-

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ В
ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ
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ЗА СИГУРН0СТ и СЪТРУДНИЦЕ-

БОЖОВИЧ: РЕЗОЛЮЦИЯ 1244
ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО

* Като припомни,

еди^брутален ^
ПИ„И
експеримент, чиято основна цел е да се легализира новата доктрина на интервеи, арушаванс на принципа на суверенитета и териториалния интегритет
Председателят на Съвета на
димоста от "осуетяване на по
републиките в Съюзната скуп
нататъшната терористична дей
щина и председател на югослав
ност на албанските екстремис
ската група на Интерпарламен
ти, опитите за преливането на
тарната уния Сърджа Божович,
конфликта извън Космет, неле
шеф на делегацията на нашия
галните нахлувания на Космет
парламент на Третата интерпар
от Албания, контрабандата на
ламентарна конференция за си
наркотици и оръжие и различ
гурността и сътрудничеството в
ните други видове престъпна де
Средиземноморието, която се
йност, които сега царуват в този
проведе в град Марсилия призо
регион”.
ва участниците в тази среща бе
Като припомни, че ”по същ
зусловно да подкрепят прилага
ество и характер Интерпарла
нето на Резолюция 1244 на Съментарната уния е определена
вета за сигурност за Космет.
за спазване на принципите за ра
Припомняйки за това, че та
вноправие и демотратичност”,
зи конференция се провежда на
Божович предложи Медитеранпървата годишнина от началото
ската конференция в Марсилия
на бруталната агресия на НАТО
”да изрази своята загриженост
Сърджа Божович
срещу нашата страна, Божович
от нарушаването на фундамен
предупреди, че "злото, което сп
войски и т.нар международна талните принципи в Хартата на
олетя Югославия утре може да
цивилна мисия на територията ООН и особено от предприема
бъде съдба и на някой друг нана нашата държава драстично нето на едностранни военни ме
род или страна в Средиземномонарушават Резолюцията 1244 на рки от страна на регионални огрието или в някоя друга част на
Съвета за сигурност на ООН за ранизации против суверенни дъ
света”. Тук се разисква за начи
Косово и Метохия", попита ше ржави и то без съгласието на
ните за укрепване на сигурност
фът на делегацията на Съюзна Съвета за сигурност, и да се пр
та и сътрудничеството в Среди та скупщина на тази конферен отивопостави на маргинализаземноморието, а същевременно ция.
цията на ООН и Съвета за си
на територията на СР Югосла
Като припомни, че Югосла гурност, като единственото ме
вия, в Косово и Метохия се слу вия е изпълнила всички свои за ждународно тяло, компетенно
чват преследвания и геноцид над дължения, произтичащи от Рез да решава за употребата на сила,
сръбското и другото неалбанско олюция 1244, Божович каза, че да подчертае, че всяка друга во
население и то с благосклоннос- нашата страна има моралнно и енна акция против суверенитета
тта на международните сили.
легитимно право да търси вси на която и да било страна, пред
"Може ли изобщо да се го чки други субекти, за които се ставлява акт на агресия и безус
вори за Средиземнорието като отнася този документ непреме ловно да подкрепят последова
оазис на мира и сигурността, ко- нно да направят същото”. В този телното прилагане на Резолюц
гато членки на ООН и на Интер контекст той подчертта необхо- ия 1244 за Косово и Метохия”.
парламентарната уния, чужди
понеделник рано сутрина (в 3 часа и 30 минути)

В с най-брутална акция, каквато се вижда само
във филми за мафиотите - след като взривиха
динамит пред входната врата - маскирани войници
на СФОР похитиха бившия председател на Скуп
щината на Република Сръбска и своевременно чл
ен на Председателството на БиХ Момчило Краишник. С неприкрито възхищение генсекът на НА
ТО Робертсън заяви, че това е шесто арестуване
откакто застанал на този пост в западния алианс.
При това той пропусна да каже, че арестуването е
станало въз основа на тайно обвинение, обмислено
от Вашинтон, написано в кабинета на главния про
курор на Хагския трибунал и "заверено" в бюрото
на Милорад Додик, и че всичките шестима отвл
ечени са сърби.
д рестуването на Краишник, един от лидерите
/Ана Сръбската демократическа па
ртия в Република Сръбска, само
четири дни преди изборите, е
красноречиво доказателство
за опасението на силните на де
ня и техните слуги, че народът в РС ще
избере свои представители на властта, а не пред
варително издиктираните имена от страна на но
сителите на световния ред. "Излъгали са се ако
някои си мислят, че ще коленичим и ще унижат
сръбското ни достойнство" - коментира председа
телят на СДС Драган Калинич и добави: "Те не
умеят с нас, сърбите - колкото повече ни натискат,
ние сме толкова по-упорити и по силни!"
приближаването на президентските избори в
ОсАЩ всекидневно се засилва вълната от критика за сметка на отиващия си Бил Клинтън, в
която най-сетне се включи и столичният "Вашин
гтон пост". Като припомня за всеизвестните му сексскандали, коментаторът Джордж Уил даде още
един епитет на президента - насилник, обоснова
вайки го с "бомбардирането на една страна, само
за да отклони вниманието“ от трудностите, предизвикани от неморалния му живот. За да наложи

насилническата си политика, той заплашва амери
канския народ с това, че всеки миг от Северна
Корея към Америка ще полетят ядрени ракети?!?
г-|Овече от 170 евродепутати поискали да се разI I следва и разясни ролята на американската си
стема за електронно подслушване и шпионаж, из
вестна със секретното име "Ешелон". Става дума
за система за подслушване на всички телекомуни
кационни връзки в света, включително и частни
телефонни разговори, факсове, мобифони и елек
тронната поща. Нищо чудно - абсурдът продъл
жава: най-ожесточените "борци за човешки права"
нарушават едно от най-старите - невредимостта
на чуждата поща!
енсекът на западния алианс Джордж Робертсън
оповести възможността Латвия да се включи в
НАТО. Едновременно с това той заявил, че "НАТО
желае да има по-здрави връзки с Русия,
основани на взаимното доверие".
"Да се разширява НАТО досами
границите на Русия и да се оча
ква подобряване на сътрудниче
ството с нея е невъзможно", отго
вори началникът на Главното управление за меж
дународни връзки към руското Министерство на
отбраната генерал Леонид Ивашов. "Не може да се
седи на две столици!", категоричен е руският ген
ерал.
двугодишното прасе Вини е представено като
/-^официален кандидат за градоначалник на Лон
дон. Кандидатурата на Вини поднесоха предста
вители на Националното дружество за свинско ме
со. "Става дума за един много сериозен проблем да се даде предимство на британското свинско,
пред вносното, което е с по-ниско качество“, зая
вил на пресконференция представителят на това
дружество Джон Мъклауд. В изборния манифест
на Вини се посочва: задължително включване на
британската сланина и шунка в ученическите сто
лове и болници.

Г

В. Богоев
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НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

БИЗНЕСМЕНИТЕ ИСКАТ
ОТВОРЕНИ ГРАНИЦИ
В областния български център град Монтана беше отбелязана
годишнината от основаването на Дружеството на българо-югослав
ското приятелство, което събира голям брой видни обществени и кул
турни дейци, младежи, бизнесмени и художници.
Приветствайки участниците в тържественото събрание, органи
зирано по този повод, завеждащият югославското посолство в София
Данко Прокич припомни, че Дружеството е сформирано само един ден
преди започването на бруталната агресия на НАТО срещу съседната
СР Югославия, която нанесе толкова злини не само на нашата страна,
но и на всички останали народи на Балканите, вклюючително на бъл
гарския.
След продължилите 11 седмици бомбардировки, сега в Югославия
се провежда велико обновление и то със собствени сили, подчерта
югодславският дипломат.
Нашите граници трябва да бъдат отворени за икономическото,
културно и всички други видове сътрудничество, беше казано по време
на разговора на Прокич със Златко Живков, градоначалник на град
Монтана, областен център в северозападната част на България. Беше
подчертано, че налице са всички условия традиционно добрите връзки
между двата съседни народа да се превърнат в забележителен стокооб
мен между двете държави, с взаимна граница от над 400 километра.
Югославският дипломат осведоми градоначалника на Монтана и
бизнесмените от тази част на България за това, че Съюзното правител
ство е предложило на българските власти да бъде открит нов граничен
контролнопропусквателен пункт в Салаш, който да спомогне за свъ
рзването на Белоградчик, Монтана и другите места в тази част на
България с Княжевац, Пирот, Зайчар и другите градове в Сърбия.
По време на срещата на тридесетината по-известни български биз
несмени и членовете на Дружеството на българо-югославското при
ятелство със завеждащия югославското посолство в България Данко
Прокич беше подчертано, че стопанствата в двете съседни държави са
комплементарни и че сегашният обем на стокообмена може в найскоро време да се удвои. Нашите граници трябва да бъдат открити за
обмен на стоки, каза Прокич и добави, че е необходимо правителствата
на България и Югославия да постигнат споразумение за свободен сток
ообмен, без каквито и да било ограничения и високи мита.
Председателят на Дружеството на българо-югославското приятел
ство известният диригент, проф. Димитър Илиев, осведоми членовете
на Дружеството, че тазгодишните взаимни гостувания на български
художници в Сърбия и на сръбски в Монтана ще бъдат забележително
повече в сравнение с миналата година.
Отговаряйки на множеството въпроси на добре посетената пре
сконференция, югославският дипломат подчерта, че водите на река
Тимок не са замърсени от промишлеността в югославския град Бор
(както често се чува в България), а че това е последица от дълг
отрайните бомбардировки на сръбски градове и села от страна на
НАТО. Прокич подчерта, че досега са обновени 32 от общото 64 разру
шени моста по време на агресията през миналата пролет.
По време на срещата в Монтана беше изразено желанието на мест
ните власти и бизнесмени за възстановяване на сътрудничеството ме
жду съседните общини в Сърбия.
На разговорите в Монтана присъстваха и консулът в югославското
посолство в София Нешко Мадич и директорът на представителството
на Югославската стопанска камара в България Божа Йоцич.

СПОРЕД ДОПИТВАНЕТО НА "168 ЧАСА"

Българите са против НАТО
* Голямо е недоволството от решението на българското правител
ство, с което беше позволено на армадата на НАТО да използва
българска територия във войната срещу Югославия
Точно 71% от българското население е против това територията на
тази страна да се предоставя на НАТО, показа най-новият сондаж на
общественото мнение по случай годишнината от бруталната агресия на
Североатлантическия алианс против съседна Югославия, чиито резул
тати са поместени в софийския седмичник ”168 часа”.
От общия брой участници в допитването, който не е посочен, 14%
отговорили, че нямат мнение по този въпрос.
На въпроса дали днес, когато са налице трагичните последици от
непредизвиканата с нищо война срещу Югославия, биха предоставили
на НАТО въздушни коридори, 60 процента от допитваните отговорили,
че не биха допуснали това, 14%, че не могат да отговорят на този
въпрос, докато само 26% от тях отговорили, че биха предоставили
въздушни коридори на самолетите на НАТО.
Тазгодишното допитване показа, че когато става дума за предоставянето на български въздушни коридори и територията на тази
балканска страна на НАТО, отговорите на българските граждани са
почти идентични както и миналата година, подчертава седмичник ”168
часа”.
Най-новият сондаж на общественото мнение показа, че "активната
пропаганда на правителството за влизането на България в НАТО изо
бщо не е променила определението на гражданите към западния алианс
и несправедливата война срещу Югославия”, посочва седмичникът.
Да припомним, че въпреки това настроение на народа, българският
парламент предостави въздушни коридори на НАТО по време на ми
налогодишната агресия срещу Югославия.

Вш$Ш>

ОКРЪЖНИЯТ ОТБОР НА СПС В ПЧИНСКИ ОКРЪГ:

ПОДОБРЕНА Е
ОБСТАНОВКАТА В
БУЯНОВАЦ И
ПРЕШЕВО
албанците разбраха всички предимства и нсобД юстта от съвместен живот в тези общини - беше констатирано на заседанието на ОО на СПС във Враня
Политнческо-спгурностната
ка, че социалистите в този край
обстановка в общините Буяно- и занапред ще допринасят за ре
вац II Прешево е комплицирана, шаването на всички проблеми
но е под контрол, а през послед- на около 13 000 временно разсе
ните няколко дни личнмо е по- лени лица от Космет. колкото са
добрена, констатирано беше на намерили убежище в Пчински
заседанието на Окръжния отб окръг, за създаването на усло
ор на СПС в Пчински окръг, съ- вия за тяхното завърщане в юж
стояло се на 3 април във Враня. ната сръбска покрайнина, при
На заседанието, ръководено което особено ударение се слага
от председателя на ОО и член на върху отношението на местното
Главния отбор на СПС Кръста самоуправление към граждани
Яннч беше посочено, че в общи те и на създаването на възмож
ните Буяновац и Прешево са пр ности във всичките седем общи
естоявали няколко експертни ни в окръга хората по-ефикасно
групи на Правителството на Съ да осъществяват своите права.
рбия. които заедно с органите на
Беше подчертана и необхо
локалното самоуправление са димостта функционерите в ме
уточнили какво в рамките на ра стното самоуправление във вси
звойните програми трябва да чките седем общини в този край
бъде направено в областта на да посвещават по-голямо внима
индустрията, пътното стопанст ние на приемането на граждан
во, водоснабдяването, електрое ите и осъществяването на пра
нергията и инфраструктурата.
вата им.
В тези мултинационални об
Социалистите в Пчински ок
щини сърбите и албанците и до ръг уточниха най-важните си
сега са живяли съвместно и във задачи в предстоящия период и
взаимна толерантност, така че преди всичко провеждането на
мнозинството албанци разбраха пролетната сеитба, за която с
всички предимства и необходи обезпечаването на възпроизвомостта от съвместен живот в об дствен материал Правителство
щините Бу яновац и Прешево.
то с създало благоприятни ус
Социалистите в Пчински ок ловия.
ръг и гражданите са единодуш
На заседанието беше дадена
ни в оценката, че исторически подкрепа на партийното и държ
гледано Космст открай време е авно ръководство, начело със
в състава на Сърбия, такова е Слободан Милошевич да устоят
състоянието и сега и така ще си в опазването на суверенитета и
остане и занапред, беше подчер териториалната цялост на стра
тано на заседанието на социал ната и Космет да си остане в съ
става на Сърбия и Югославия .
истите в Пчински окръг.
Подчертано беше също та(Танюг) (Политика)

ГЕНЕРАЛ-ПОДПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВИЧ В БАБУШНИЦА:

КФОР Е НЕСПОСОБЕН И ТРЯБВА
ДА СИ ОТИДЕ
В организация на Съюза на запасните военни
командири (СРВС) и общинската организация на
боиците (СУБНОР) на 1 април т.г. в Бабушница
се проведе трибуна, на която присъства и командващия Трета армия на Югославската войска генерал-подполковник Владимир Лазаревич.
Говорейки за обстановката в страната, отделно в Косово, генерал Лазаревич особено изтъкна
нсспособността на КФОР да уреди положението
на Косово в унисон с резолюцията 1244 на Съвета
за сигурност на ООН. Той подчерта, че малобройното сръбско и друго неалбанско население там е
подложено на непрекъснат тормоз от албанските
терорнсти н сепаратисти, че т.пар. АОК почти не
е разоръжена и нейните членове постоянно предизвикват разни провокации. Според генерал-подполковник Владимир Лазаревич агресията сре
щу нашата страна продължава, този път по друг

начин, обаче както по време на бомбардировките
и сега ние сме готови да се защитаваме.” Международната общност и НАТО показват, че не са
способни да защитават сръбското и неалбанско
население на Косово и затова трябва да си ходят”,
Трибуната, която се проведе в голямата зала
на Културния дом, беше масово посетена, защото
освен запасните военни командири и бойците присъстваха голям брой обикновени граждани на
Бабушница, които към своя земляк генерал Лазаревич отправиха множество въпроси , отнасящи
се не само до положението в Косово, но и във
връзка с поведението на опозицията, обкържението в което се намира страната и редица други,
които генерал Лазаревич изслуша внимателно и
даде изчерпателни отговори,
А.Т.

СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ ПРЕБИВАВАХА В ДИМИТРОВГРАД

БАНОВИЧ: ” ПОЛОЖЕНИЕТО Е
ТРЕВОЖНО”
Томислав Бановмч, предсе
дател на Съюза на синдикатите
на Сърбия (ССС), и Радослав
Илич, председател на Съюза на
синдикатите
на Югославия
(ССЮ), миналата седмица пре
биваваха в Димитровград, където присъстваха на съвместното
заседание на председателството
на Общинския съвет на Съюза
на синдикатите (ОССС) и пред
ставителите на синдикалните
организации от димитровградс
ките стопански колективи.
С общата стопанска обстан
овка в общината гостите бяха
запознати от председателя на
ОССС Димитър Веселинов. Той
им предостави сведения за обс
тановката в почти всяка стона» _
ска фирма в общината, от които
става ясно, че димитровградско
то стопанство е в дълбока криза
и че огромна част от работни-

"

Томислав Банович

ците, заети в стопанството (99,6
на сто от тях са членове на син
диката) фактически се борят за
гола егзистенцня.
За невеселата ситуация в
ГИД говори лидерът на синдп-

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ОТБОРНИЦИ ПОДКРЕПИХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2000 ГОДИНА

23,5 МИЛИОНА ЗА ОБЩИНСКАТА ХАЗНА
Макар чс в дневения ред на седсмнадссстото заседание на Общинската скупщина в
Димитровград официално бяха включени
пет точки (предложенията и въпросите на
огборниците се подразбират), на практика
те бяха само две — бюджетът и програма га
за комуналната област.
Разискванията за бюджета започнаха с
приемане на окончателната равносметка за
миналогодишния бюджет, за който бе констатипано че е първият неосъществен бювжет на общината. Независимо от това, равджетнаоощ
НОСЩоссТотшзся до бюджета за 2000 г„ защо
' „ I 93Я „ипяпа с 36%
НовешГоТ^еализирания^бкщжет1 за' минаповс № от рев
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пение с
лата година. На пръв м
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овградският бн.дж
бва да се знае,
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щина няма пито
в общинската хазна. Без
ства се стичат само
тозн средства Гцоджсгвт взллиза ш, около
11 милиона динара, кос го е и рсал •
председателят на
раи Г>пов изтъкна, че тази година средстУ шната получава отрепубли^
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ката са намалени
които идват
това са увеличени средствата,
,п републиканския бюджет (миналата година 250П00. а тази 2
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предвидените средства за образование, ио
това е поради факта, че от тази година то
плата закуска от републиката е прехвърлсна на общината. Забележимо е и повиша
ване на средствата в областта на детската
зшцита (от 991 959 през миналата година на
1 638 200 дин.), където освен еднократни
помощи са и предвидените средства, конто
общината дава за всяко новородено дете.
Що се отнася до останалите по-значи
телни разходи, нека да споменем, че за мест
ните общности са запланувани 1 2(Х) (КХ), за
подтик на селското стопанство - 400 хиляди,
за Здравния дом - 300 хиляди... и за комуналпата, пътна и жилищна област 8 071 438 динара.
Що се отнася до средствата за общннската управа, запланувани са 3 282 4(Х) динара (миналата година са осъществени 2011
295 или на нивото на декември миналата
година, увеличени с 40%, 450 динара за топла закуска месечно и 1500 динара за регрес
за годишна почивка.
Така предложеният бюджет не беше глпсуван само от двама отборникп.
Програмата за работа п областта на ко
вата са предвидени и за возила I «I па Гсри I о мунално-пътната и жилищна област, която
също обоснова Геров, бе приета след сравриалнага защита, това на бившия СИЗ за
цс|„-,.р;1 за културл...Когато става п тел но малко разисквания (едни отборинк
дума за возила, трябва да се изгъкПс, ю бе въздържан).
Димитровград е единствената община в окА.Т.
ползващите бюджета нямат
страна на републиката,
Бюджетните средства, според Геров, са
рлзпределени според четири основни крит
ерии. Това са: да се обезпечи нормална ра
бота на всички ползващи бюджета; да се
запази достигнатото равнище в областите.
които представляват "надстройка”; да има
максимално обезпечени средства за социллии Давания в унисон е компетенциите нп
общината; да се обезпечат максимални сноред възможностите средства зв инвестиции,
съгласно приетите приоритети,
На отборниците отделно внимание бе
обърнато на заплануваните разходи за отоплеиие, които оз' миналогодишните реализ„рани57584. динара =а ..... .................... 565
000 динара. Това е така поради голямото
увеличение на цената на нефтопродуктите,
мсж„у които и на мазута, който се ползва за
озопление на общината и основното учи................ електрическия ток (Центъра за
култура), дървата и аъглищата, конто се погимназията. За да нс предизвика!
денитс срсдсг»п за иод,п,рЖанс на возилата (общината има само
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Значително са увеличени и

и ря не на доверените на
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калната организация в това пре
дприятие Стоян Анджелкович.
Той набеляза главните причини,
поради които ГИД върви назад
през последните няколко години
(липса на оборотни средства, смаляване на пазарите, високи из
носни такси, отлив на висшисти,
недисциплина и безделие във
фабриката...) и апелира за под
помагането на този колектив,
който храни няколко хиляди ду
ши.
Лидсрът на синдикалната
организация в "Свобода” Георги
Ставров също набеляза причи
ните за залитането на тази фир
ма, която сега има около 650 ра
ботници, а преди години е имала
помтп двойно повече. Липса на
оборотни средства, липса на паз
ари, липса на чуждестранни пар
тньори са само някои от "лип
сите”, конто през последните го
дини напълно затрудниха, а нак
рая и стопираха работата на та
зи конфекционна фабрика.
"Обстановката е трудна и тв
ърде тревожна”, изтъкна в на
чалото на своето обръщение
Томислав Бановнч. В по-натат
ъшното си изложение той се застъпи за организиране на съвместно заседание, на което трябва да се срещнат и разговарят
представители на дпмитровградските фирми, републиканското
правителство и местното самоу
правление и лидерите на отрас
ловите синдикални организац
ии. Кога би могла да бъде ортонизирана една такава среща
не бе уточнено. По думите на
Бановнч проблемите трябва до
бре да се проучат, за да биха се
намерили съответни решения за
тях. Лидерът на ССС обеща, че в
Димитровград ще дойде пак и че
междувременно проблемите на
димитровградските фирми (предимно на ГИД и "Свобода ) няма да изпусне от предвид, а всяческн ще настоява за тяхното
но-скорашно решаване. Сходни
обещания даде и лидерът на
ССЮ Радослав Илич.
Двамата синдикални лидери
бяха приети от председатели на
ОС в Димитровград Никола Стояиов. В Димитровград те госту
ваха и в едно контактно радио
предаване.
Б. Димитров

ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

БАБУШНИЦА

ЗА СПЕШНО ПОМАГАНЕ НА
ЗАКЪСАЛИТЕ СТОПАНСКИ ФИРМИ
ск„явЛтбяор

ллг:, °гтбщии' незавидн°положение-Бя-
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БЮДЖЕТЪТ НА
МИНАЛОГОДИШНО
РАВНИЩЕ

че леровград. Разговаряно бе п поп
Ц‘ В Димит" вите политически сили в общината час по-скоро
панска обстанош^Гп
П°ЛИТИЧеската и сто" трябва да намерят начини за подпомагане на замежду общинските отбори нТюЛТиСПГ1еСТВОТ° късалите стопански ФИРМИ> защото в противен
Редовно заседание проведе на 30 март т.г. Общинската скуп
за предизборните лейнпг! и
СПС’ка™ И слУчаЙ А° голяма степен ще съсипят спечелените щина в Бабушница. На заседанието бяха обсъдени отчетите за
ната.
а паРтията в общи- досега политически дивиденди и доверието на мн- работа на ведомствата, които ползват средства от бюджета и тех
ните програми за работа през тази година. И, разбира се, отчет за
миналогодишния и приемане на бюджета за настоящата година.
Миналогодишният бюджет на общината, както изтъкна предсе
т.™
""б“ ” “
дателят на Изпълнителния отбор Никола Велькович, поради воен
ност. Топа постоянно трябва да подчертаваме, за
По въпроса за сътрудничеството между левщото тук действат екстремни политически сили, ите политически сили в общината. Първанов на ното положение и агресията срещу нашата страна е първият бюд
които внасят зла кръв в нашата среда”, катего помни, че през изминалите няколко седмици пре жет, който не е реализиран. Случвало се е и по-рано да не бъде
ричен беше председателят на Димитровградската дставители на общинските отбори на ЮЛ и СПС реализиран с един или два процента, да се направи ребаланс, но
организация на ЮЛ Георги Първанов. "Ние и по- няколко пъти са провеждали заседания, на които миналата година реализацията е едва около 73 %. Това се е отраз
нататък ще се стремим да осуетим всеки национ- се е разговаряло предимно за междунационални- ило върху реализацията на някои запланувани работи, но ползва
щите средства от общинската хазна главно са имали достатъчно
ализъм в нашата община”, добави той.
те отношения и съживяването на стопанския жи пари за нормална работа.
Анализирайки актуалната стопанска обстано- вот в общината.
вка в общината, членовете на Общинския отбор
Наскоро ще се проведе още едно заседание на
шт
стигнаха до заключението, че обстановката е тв- Общинския отбор, на което се очаква да присъст- Ш
ърде тежка. Отделно бе фокусирана обстанов- ва и кордииаторът на тази партия за Димитровка™ в АВ-е най-големи димитровградски фирми градска община Драги Хаджич.
- 1 ИД и Свобода”. Набелязани бяха причините,
Б. Димитров
поради конто тези предприятия са се озовали в

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОО НА СУБНОР В ДИМИТРОВ
ГРАД

АГРЕСИЯТА ОБЪРКА ПЛАНА
Председателството на общи
нската организация на СУБ
НОР в Димитровград неотдавна
проведе заседание, на което пр
исъстваха председателят и сек
ретарят на Окръжния отбор на
борческата организация за Пиротски окръг Йован Лилич и
Новица Алексич. На заседание
то е дискутирана работата на ор
ганизацията през миналата го
дина. Констатирано е, че НАТО
агресията е препятствала на ор
ганизацията да реализира всич
ките дейности, които тя е плани
рала да проведе през 1999 г. Така
например поради посочената
причина, както и финансовите
затруднения, породени от нея,
ОО на СУБНОР през 1999 го
дина не е бил в състояние да оз
наменува 12 април - Деня на пр
обива на Сремския фронт , как
то и 8 април - Деня на великата
борба на Нешково край Димит
ровград.
През миналата година общи
нската организация на бойците е
дала 21 еднократни парични по
мощи на своите членове и е взе-

Председателството на ОО на
СУБНОР положително
оцени работата на предсе
дателя на тази организация
Еленко Петров. Бобан Станулов и Иван Джунов бяха от
странени от състава на пред
седателството, понеже от
дълго време не искат да
присъстват на заседанията на
този орган. Членският внос
за 2000 година за членовете
на организацията е повишен
на 20 дипара годишпо, но
Д
онези активисти, които са
заплатили 12 динара няма да
доплащат.
то решение на един член на ор
ганизацията занапред да се дава
постоянна материална помощ.
През 1999 година борческата
организация е разполагала с ок
оло 15 хиляди динара. Почти то
лкова са и изразходвани.
До края на настоящата годи
на димитровградският СУБ
НОР ще обърне особено внима
ние на своите болни и изнемо-

щели членове. Тези хора ще бъ
дат посещавани и ще им се носят
скромни подаръци. Също така
ще се продължи даването на ед
нократна парична помощ на чл
еновете на организацията, кои
то са се озовали във финансови
затруднения. Сътрудничеството
с органите на местното самоу
правление, с патриотическите
политически партии и организа
циите на СУБНОР от съседните
общини ще бъде една от найважните задачи на организацията-.
Що се отнася до значителни
те исторически дати, организа
цията се стреми да отбележи сл
едните: 8 април - Деня на бит
ката на Нешково, 12 април - Де
ня на пробиването на Сремския
фронт, 9 май - Деня на победата
срещу фашизма, 4 юли - Деня на
бойците, 7 юли - Деня на въс
танието и 8 септември - Деня на
освобождението на Димитров
градска община от фашизма.
Б. Димитров

ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ ЗА
210 ПЕНСИОНЕРА
На 210 пенсионера от Босилеградска община тези дни ще бъдат раздадени хуманитарни пакети с
хранителни стоки. Пакетите е обезпечила общинската организация на Червения кръст със съ
действието на Червения кръст на Сърбия и международни хуманитарни организации.

&

Що се отнася до средствата за тази година, те са на минало
годишно равнище и чрез преразпределяне ще бъдат наваксани уве
личенията на разходите в някои области, което ще стане за сметка
на някои инвестиционни планове. Ако при събирането на средства
се получат ефекти, по-добри от заплануваните, ще се направи ребаланс.
На заседанието на скупщината бе прието и ново решение за
Изпълнителния отбор, което е съгласувано с новия закон за локал
ното самоуправление. Отборниците се съгласиха и да се увеличи
броят на отборниците с още четири, така че скупщината да има 37
отборника. Счита се, че по този начин ще се подобри работата на
локалната власт, понеже чрез представители на повечето местни
общости ще се осъществи по-добър контакт с населението и не
говите проблеми.
А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНСИОН
ЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Председателят на Сдружението на пенсионерите в
Босилеград Стоичко Ангелов заяви, че пакети ще получат пенсионерите, чиито пенсии са по-малки от 1000
динара и които нямат други материални и финансови
принадлежности. Тъй като пакетите са само 210, а броят на пенсиорите, чиито пенсии не надвишават 1300
динара е много по-голям - 708, Управителният отбор на
сдружението реши на неотдавнашното си заседание да
разпредели пакетите на деветте местни сдружения, съгласно броя на членовете им. Разпределението е направено така: 95 пакета на сдружението в Босилеград и
Райчиловци, 22 на сдружението в Долно Тлъмино, включително и на сдружението в Назърица, 13 на сдружението в Бранковци, 24 на долнолюбатското сдружение, в което са включени и пенсионерите от Дукат и

На територията на Бабушнишка община поне засега се
обезпечават достатъчни количества дизелово гориво за пролет
ните работи в селското стопанство, за пролетната сеитба преди
всичко.
А що се отнася до стопанството, според председателя на ИО
Никола Велькович, всички фирми в общината работят почти с
пълни мощности. Само ” Балкан” работи с 50 на сто от мощнос
тите си и "Текстилколор” има определени проблеми, поради
което не ангажира всички капацитети. Химическата индустрия
”Лужннца” е специфична, понеже има седем производствени
програми, които ангажира в зависимост от сезона, така че и за
нея може да се каже, че работи нормално.

Църнощица, 24 на сдружението в Горна Любата, 22 на сдружението в Горна Лисина и 10
пакета на долнолисинското пенсионерско
сдружение.
Управителният отбор на Сдружението
на пенсионерите в Босилеград поде инициатива за откриване на аптека с най-основните лекарства за пенсионерите, която да работи в рамките на клуба, както и инициатива за подсигуряване на средства за купуване на кола (”лада-нива”) за потребностите на пенсионерите и сдружението им.
м. я.
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СЪРБИТЕ ЩЕ ИЗГОНЯТ И АМЕРИКАНЦИТЕ
В продължение на заседанието на Управителния отбор, на
което присъстваха и ръководствата на местните сдружения,
Стоичко Ангелов изнесе кратко слово, посветено на годишни
ната от започването на варварската агресия на НАТО алианса
срещу нашата страна, в което между другото каза:
" Преди една година нашата страна нападнаха 19-те най-развити държави в света - членките на Северноатлантическия
алианс, а като слуги им се приобщиха и нашите съседи, пре
доставяйки им своите територии за полети на техните бомбардировачи. За 78 дни, колкото траяха бомбардировките,
върху Югославия са хвърлени повече бомби, заредени с
различни бойни отрови, отколкото през Втората световна
война. в тази срамна1 неморална и официално необявена от
Америка и НАТО война срещу Югославия имахме големи
човешки жертви и материални щети. Но нека да знаят те, че
сръбския народ не ще сломят никакви заплахи и унижения и
той никога няма да се предаде. Така е било през цялата негова
история. В нея е записано, че тоя малък, по храбър народ,
смятан от някои за пример, винаги е излизал като победител,
Гонил е той от своята територия и турци, и австрийци, и германцн, ще изгони и американците.”
След речта на Ангелов е едноминутно мълчание бе почетена
паметта на невинните жертви на натовскнте бомбарднро вки.
..
,, I
.
-

таЯКЯ ЕДНА УСПЕШНА ДЕЛОВА “
ГО-

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ И НА
ОС В БОСИЛЕГРАД НАСТОЯВАТ ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА ОБСТАНОВКАТА В
"АВТОТРАНСПОРТ"

ИМАТ РАБОТА ЗА ДИРЕКТОРЪТ И СИНДИЦИТЕ НЕОТЛОЖНО ДА
ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД
ПРЕКРАТЯТ НЕДОРАЗУМЕНИЯТА СИ

Работещите в
предприятието 195 души навреме получават заплатнтс си, а
средиата им месечна заработва надвишава 2500 динара
„ Строителното
предприятие социални въпроси на Република
Зидар от Сурдулица, както и по- Сърбия. Някои наши работници
вечето предприятия в тази общи- са ангажирани и на няколко пона, продължава да работи успеш малки обекти, които са предвиде
но. След като успешно завърши
ни в годишните планове на тука
1999 година.това предприятие със шните
предприятия - заяви дирек
195 работника изготви програма
торът на сурдулишкото строите
за тази година и вече я реализира лно предприятие Момчило Богдасъс заплануваните темпове.
нович.
- Всъщност, ние не сме прекъс
Оценявайки изтеклата делова
вали работата си. Работихме и пр година. Богданович каза. че не би
ез зимния период, навярно не на желал да се повтори такава год
пълен оборот, но около 80 нп сто ина. защото неразумната постъп
от работниците вършеха подгото ка на Северноатлантическия алиа
вки за започването на няколко об нс остави тук дълбок траур и го
екта. които строим сега. Твърде леми материални щети. Когато
окуражителен е фактът, че още в пък става дума за дейността на са
началото на строителния сезон мото предприятие, неговият дире
сме ангажирали всички работници ктор окачествява годината като
и сме осигурили работа за по-дъ относително добра. Добра от ас
лъг период. Една част от нашите пект на изпълнението на физич
строители изграждат производст еския обем на дейността, защото
вено хале на "Вуннзол". а стойно всички запланувани работи са за
стта на тази работа възлиза на ок вършени качествено и в опреде
оло 7 милиона динара. Според до лените срокове. В предприятието
говора обекта трябва да завърш обаче не са доволни от изпълне
им до средата на юли. Друга група нието на финансовия план. Според
строители на "Зидар" реализират заключителния баланс, отделни
третия етап от изграждането на инвеститори дл>лжат на "Зидар"
Старческия дом. което започнах над 3.5 милиона динара, а тези сре
ме още миналата година, веднага дства би били достатъчни за шест
след прекратяването на военните месечни заплати на всички рабо
действия на НАТО агресора, а пъ тещи в предприятието. Въпреки
рвия и втория етап завършихме ус това. работниците навреме полу
пешно и навреме. Тази инвестиция чават заплатите си. а средната им
"тежи" към 5.5 милиона динара, месечна заработка надвишава
които трябва да отпусне Минис 2500 динара.
терството на труда, борческите и
м. я.

ЩЕ СЕ АКТИВИЗИРА ЛИ
АВТОГАРАТА В
ДИМИТРОВГРАД?
Много пъти в нашия вестник е писано за автобусната гара
в Димитровград след като ’ Ниш-експрес напусна общината
и превозването на пътниците бе поето от Автотранспортното
предприятие от Пирот. А това се случи преди повече от пет
години. На много заседания жестоко е разисквано по въпроса
чия с автобусната гара, защо не се ползва, кой има право да
позволи разпадането й. Добре запознати казват, че тя отвънка
дори и добре се държи, в сравнение е това какво е направено
пътре. В разправиите се стигаше и до там. че въпросът с ав
тобусната гара е и партиен въпрос, а всеки гражданин знае, че
това просто е проблем на всички димитровградчани, незав
исимо о г партийната им принадлежност.
Кой е виновен, че се стигна до сегашното състояние с га
рата нека да не търсим. Важното е, че, както бе изтъкнато на
последното заседание на Общинската скупщина в Димитров
град, нещата се движат към разрешение на проблема. След
петгодишно отказване "Ниш-експрес" най-после се съгласил
да седне на масата и преговаря за съдбата на автобусната гара.
Отговорните в общината очакват положителен изход от ра и оворитсс "Ниш-скспрсс”.
А.Т.

ОТ "ВЛАСИНА РОСА" В ТОПЛИ ДОЛ

НОВ СОК”КОЛА
ГРЕЙПФРУТ”
Следейки домашния и чуждестранния пазар, Симповата
за бутилиране на питейна вода и производство на сокове, Влвсинека
Роса” в Топли дол, Сурдулишка община, предприема съотвстни
обогатяване и разширяване на производствения си^процес.
мерки зя
на още едно питие

Настаналите недоразумения
между ръководството на босилеградски "Автотранспорт” и
ръководството на синдикалната
организация във фирмата тряб
ва веднага да престанат, понеже
могат да излезнат от контрол и
Да засегнат бъдещето на пред
приятието, а с това и пътния тра
нспорт в общината и към вът
решността. Те трябва да се ре
шат чрез разговори по пробле
мите, като двете страни спазват
компетенциите си. Именно, на
това становище застанаха при
състващите на проведените раз
говори в Босилеград но въпроса
как да се реши нажежената об
становка в "Автотранспорт”:
Божидар Йович, председател,
Мира Дпмнтрнсвич, секретар на
Съвета на синдикатите в Пчинскн окръг, Сотир Сотиров, пред
седател на Общинската скупщи
на в Босилеград, Васил Йованчов. председател на ИО на ОС,
Иван Асенов, изпълняващ длъ
жността председател на общин
ското синдикално представител
ство. Ивалчо Станчев, директор
на предприятието и Ранчо Или
ев, председател на синдикалната
организация във фирмата.
Два са основни проблема, ко
ито затрудняват отношенията
между директора и синдиците в
"Автотранспорт”. Първият е от
по-стара дата и се отнася до зап
латите на работниците. Синди
катът настоява да се приложи
най-ниската цена на труда, коя
то определя Колективния дого
вор в пътния транспорт в репуб
ликата. До края на миналата го
дина тя беше 560 динара, а от
тогава насам 800, но поради ли
пса на средства тази цена в пред
приятието е далече по-ниска.
Сега средната заплата тук е 900
динара. Вторият проблем е свъ-

ля цената на труда, т.е. зап
латите. Не иска да сътрудничи
със синдикалната организация и
затова повече от работниците не
го считат за директор, подчерта
той. Не признаваме Скупщина
та, която свалихме на референ
дума, но която продължава да
действа. Търсиме, каза синдик
ът, да се избере нова.
Йович каза, че може би няма
пари за по-големи заплати, но
разговори и преговори между
директора и синдикалното ръ
ководство обезателно трябва да
има. Имайки предвид от какво
значение е фирмата за община
та, трябва да се намерят реше
ния за всички спорни въпроси.
Ние, продължи той, можем да се
съгласим и с по-ниска цена на
труда, но не сам да я определя
директора, а до нея да се стигне
чрез преговори със синдикално
то ръководство. Когато се касае
за референдума, той за нас не е
спорен и Скупщината е свалена
легално..
Сотиров осведоми присъст
ващите, че подобен разговор по
тези въпроси е организирал ИО
на ОС, като повтори, че двете
страни трябва да водят сметка и
за интересите на работниците и
за интересите на общината и на
гражданите й. "Автотранспо
рт", продължи той, е изправен
пред обективни затруднения в
стопанисването си. Това обаче е
причина повече работниците да
бъдат по-добре информирани.
Мисля, че по тоя начин по-бързо
ще се стигне до нормализиране
на отношенията. Поискахме, за
яви председателят на ОС, по въ
проса за референдума да се из
каже и инспекцията по труда
във Враня, и се надяваме, че тя
това ще направи наскоро.
В.Б.

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

УТВЪРДЕНА КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
На състоялото сс във вторник
заседание на Общинската коиференция на Съюза на синдикатите в
Босилеград, представителите на
синдикалните организации и общииата единодушно застанаха на
становище Иван Асенов, преподапател в Основното училище , да
станс нов председател на общипского синдикално прсдставитслство. Въз основа на синдикалните
правила се очаква Съветът на Съ-

юза на синдикатите в Пчински окръг па първото си поредно зассданис да го назначи на тоя пост с
мандат до началото на 2002 годипа. когато ще сс проведат редовни
синдикални избори. Според договора и окръжния синдикат и рещението на представителството в
Босилеград, повият председател
поста ще изпълнява нещатно.
11а заседанието, на което ирисъстваха Божидар Йович, иредее-

бутилиране на природна питейна пода "Роса"сс произвеждат сокове:
"Роса Кола", "Роса Оранж", "Роса Тоннк", "Роса ЛаПт" и сега найновия й асортимент "Кола Грейпфрут".
13 г,н фабриката не скриват доволството си, чс техните продукти
досега добре сс пласират и на домашния и чуждестранен пазар. За
това специалистите тук вече разработват планове за откриване на
нови продукти.
Да припомним, че зв изграждането и оборудпансто ма фабриката
са изразходвани над 30 милиона германски мнрки, в едночасовия й
капацитет е 18000 литра води или сок, или сто милиона годишно. Във
фабриката вече обмиелвт производството дп повишпт ив 300 милиона
литра води или сокове годишно, което е оглед ив съвременната
технология и капацитета на изворните води ис е нодостижнмо.

датсл, и Мира Димитриевич. сек
ретар на Съвета на Съюза на син
дикатите в Пчински окръг, члено
вете на общинската синдикална
конференция освободиха от длъжността члена на общинското синдикалио представителството доскорашння му председател Станнша Матов, който замина в пенсия.
За нов член избраха Винко Атов,
строителен техник в "Изградня".
Присъстващите на конферен
цията, като висш орган, единоду
шно анулираха решението на об
щинското синдикално представи
телство и поискаха Мнтов да вър
не фотокопирна машина, която,
както беше казано, взел поради
"пезаплатена му парична награда
ш 30-годншна работа”. Никой, по
дчерта по тоя повод Йович, не можс мито да отчуждава, пито да пр
нсвоява ишийте средства за работа, особено ако са те. какъвто е
случая с ксерокса, купени със сре
дства на синдикалните организац
ии и на дарители.

М.Я.

природно извиращите води от чистата и егологичии здрава лланинска

рзан с проведения на 9 февруари
т.г. референдум, на който рабо
тещите гласуваха (не)доверие
на Скупщината на предприяти
ето. По иск на синдикалната ор
ганизация, Скупщината взе ре
шение да се проведе референ
дум, определи избирателна ком
исия, и от 123 работещи, на реф
ерендума се отзоваха 112, от ко
ито 63 гласуваха за сваляне на
тоя най-висш орган, 46 бяха пр
отив, а трима се въздържаха.
Комисията за провеждане на ре
ферендума не е констатирала
никакви забележки и нарушен
ия. Но на референдума в качест
во на наблюдатели присъствали
и трима души, които определило
синдикалното ръководство, пон
еже считало, че с това присъст
вие ще се осуетят евентуални сп
екули. Такива наблюдатели оба
че не били предвидени в доку
ментите на предприятието и сл
ед няколко дни ръководството
на фирмата отрекло резултати
те от гласуването и не приело
решението на работещите.
Станчев заяви, че предприя
тието стопанисва в затруднени
условия и че няма доход за да
приложи цената на труда по ко
лективния договор в пътния тра
нспорт в републиката. Ще може,
каза той, при условие 30-нна ра
ботника да останат без работа и
да заминат на трудовата борса.
Той подчерта, че заплатите ре
довно се изплащат, средствата
за топла закуска и за субсидии за
годишна почивка, също така, и
че работниците, които времен
но не работят получават по 70 на
сто от заплатите. Референдум
ът, подчерта той, не е регулярен.
Ръкводната структура, заяви
Илиев, не осведомява работни
ците за състоянието в предпри
ятието. Директорът сам опреде

В.Б.

Въпреки че фпбрикптле открита преди две години, тук вече освен
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БОСИЛЕГРАДСКИ ПАРАДОКСИ

ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ДИМИТРОВГРАД

СТАРИ ЕРГЕНИ И
МАЛОЛЕТНИ НЕВЕСТИ
По това дали и кога ще се изговори съдбовното ”ДА” и ще
се сключи брак в Босилеградска община съществуват няколко
парадокса. Един от тях е, че на една страна постоянно се увеличава броят на ергените, а на друга намалява тоя на девойките. Всред парадоксите е и факта, че се увеличава броят
на
”дедите” ергени, които отдавна са напълнили 30, 40 години,
или пък харчат петата банка”. Също така се увеличава и
броят, но на обратната посока, на невестите, които на ”лудия
камък се решават да застанат преди да станат пълнолетни.
Докато в едни села вече няма нито девойки, нито ергени,
което в случая е най-голямата не само демографска, но и във
всяко друго отношение катастрофа, в останалите ергените са
принудени мома да търсят в трето или пето село. Често обаче
са принудени, картинно казано, това да правят с лъч от боровина. Дойде време, че в едни села има по 50-ина ергени, а
десетина пъти по-малко девойки. И те обаче настояват се
мейно гнездо да свият далече от своя дом. Не искат като май
ките им да обработват поената земя и си намират комфорт в
по-ниските села или в Босилеград, или пък във вътрешността.
Ергените, които някога са могли да се оженят с лекота, сега
просто не могат. Мнозина от тях едвам сега са разбрали поръ
чението на Шекспир ”когато имаш - слеп си за всичко, когато
нямаш - тогава прогледаш”. В какво деликатно положение са
се намерили показва и това, че мнозина са принудени да гледат
какви моми са станали дъщерите на някогашните им девойки.
Но след като са похарчили младостта си и когато шансовете им
за женитба са далече по-малки отколкото преди години, едни
са се отчаяли докрай, други са принудени да чакат и да вярват
в народната поговорка ” никога не казвай никога - всичко е
възможно”.
В условията, когато млади хора има малко в сравнение с
тези на средна и преклонна възраст, и в обстоятелствата ко
гато ергените не могат да се оженят, а тези, които са сключили
брак не искат да имат повече от едно-две деца, ”бялата чума”
продължава да обезлюдва селата.
Но, че в живота няма правило кога трябва да се застане ”на
лудия камък” показват и малолетниците, които се решават да
плуват по брачните води. В общината, в която годишно се
зарегистрират около 40 бракове, всяка година се омъжат по 5 6 малолетници. В отдела на Центъра за социални грижи казват,
че от време на време се женят и малолетни момчета, но че
такива бракове правят предимно момичетата от 16 до 18годишна възраст. Подчертават също така, че такива бракове
не са характерни само за роми. Малолетниците сключват брак
въз основа на съдебни решения, последвали мненията и
становищата на специалисти от повечето области: лекари, пед
агози, психолози, социални работници... Според законопредписанията брак не могат да сключат по-малките от 16-годишна
възраст. Узнаваме, че няколко такива момичета се омъжили,
но че чакат да напълнят 16 години, за да поискат позволение.
Случва се обаче, подчертават, да се провалят бракове на ма
лолетни.
- Лъжа е, че браковете на малолетни са изложени на про
вал, казва една 19-годишна майка на две деца, която се омъ
жила преди три години и която поиска да остане анонимна.
Сега момичетата бързо раснат и се развиват във всяко отно
шение. Нищо ми няма, всичко е наред. Само училище не из
учих, подчертава тя.
Потвърждава се, че всеки, в случая и старите ергени, и
невръстните невести, си има своя съдба.
В.Б.

веденият аванс е на стойност 113 000 динара. По
ради лошото време започналите работи не са до
вършени.
През миналата година местната общност е до
говорила и работи върху реконструкцията на во
допровода на улица ”Нишава”, "Ерма” и оста
налата част от улица ”8 септември” на съвкупна
дължина от 390 метра, на стойност 587 284 динара.
МО тук участва със 180 хиляди за набавка на
материала, а работата е от "Комуналац”.
След премахване на СИЗ-а (Самоуправителна общност) за некатегоризирани пътища, МО
се ”присъедини” към общината и сега прави съв
местна програма за работа с нея. За тази година,
за общата програма Съветът на МО предлага
преди всичко да се внесе онова, което през мина
лата година поради определени причини не е за
вършено. След това предлага да се уреди брега на
реката (кей) ляво от двумостието, както и ляво от
моста на улица ”Пастерова” към населената част;
да се намерят технически решения за приклю
чване на още няколко къщи към канализацията в
района на Пъскашийски път. Като приоритетна
задача се предлага разрешаване на дъждовните
води на улица ”Бошко Буха” и канализацията на
улица "Сутйеска”, за да може и стационарът да се
приключи на канализацията. Приоритетно е и из
граждането на градска тоалетна.
Да кажем, че при МО е и Комитетът за рекон
струкция на черквата, който миналата година е
събрал 133 981 динара. От гражданите са полу
чени 3981 динара, от ”Колмуналац” 50 хиляди и от
Общинската скупщина 80 хиляди динара. Тези ср
едства се ползват строго по предназначение.
А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАЛЕСИТЕЛНИ
АКЦИИ
Тези дни в Димитровградска община се прове
доха първите тазгодишни акции по залесяване. След
като общинското движение на гораните набави от
нишката фирма "Ерозия” около 5000 фиданки бор,
залесителни акции проведоха работниците от "Св
обода”, "Комуналац” и "Балкан”, както и някогаш
ните бригадири на доброволните младежки трудови
акции.
Работещите в конфекционната фирма засадиха
определен брой фиданки в рамките на фабричния
двор, работниците от "Балкан” засаждаха фиданки
на площите на тази фирма край граничия преход
"Градина”, докато работниците от "Комуналац” про
ведоха залесителна акция в района на популярното
излетно място на димитровградчаните - манастирчето "Свети Димитър”.
Някогашните бригадири от Димитровград се съ
браха на 1 април и проведоха залесителна акция в

района на хълма Козарица. По този начин те си при
помниха за времето, когато ентусиазирано са стро
или пътища навред из бивша Югославия, когато са
залесявали голини, другарували, пеели... Последната
младежка трудова акция, в която са участвали мла
дежите от Димитровградска община е организирана
през 1989 година.
С около 5000 фиданки в Димитровградска об
щина са залесени около 30 декара голини.
Б. Димитров

В ОО НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

ПРИСТИГНА НОВА ХУМАНИТАРНА ПРАТКА

РЕМОНТ НА ПЪТИЩА
Зима с толкова сняг бяхме почти забравили. И колкото снегът
донесе радост на децата, стопяването му донесе много проблеми в
пътната област. Много от пътищата в общината след снега и леда
се оказаха в окаяно състояние, особено тези без асфалтова на
стилка. Един от тях е и пътят с регионално значение от Дими
тровград до Изатовци. Особено критичен се оказа не за пръв път
участъкът между Долни Криводол и Изатовци. Недостиг на средства при Дирекцията за пътища, в чиято компетенция е тази ре
гионална насока, не позволи преди години да се довърши асфалти
рането на отсечката, освен около 800 метра от Криводол към
Изатовци. За да облекчи движението не само на рейсовете, но и на
местното население, споменатата Дирекция тези дни насипа с ча
къл критичните места на трасето, но това, както и досега, е само
временно решение. На тази отсечка преди всичко трябва да се
реши течението на водите, които тук извират почти на всяка кра
чка, за да може пътното платно да се задържи в добро състояние.
Освен на този път, общинската служба също тези дни раз
чиства трасето на локалния път от Трънски Одоровци към Куса
врана, където има свлачища, поради които движението на авто
бусите е спряно. Съответната общинска служба работи и на локалния път от Каменица до Сенокос, който също е в много лошо
състояние. Там се попълват така наречените "ударни дупки”, което
също е временно решение. Но за друго няма пари.
А.Т.

т

РАБОТА ЗА МИЛИОН
Местната общност на Димитровград никога
не е разполагала с много пари, особено не през
последните няколко години или още по-малко пр
ез миналата година. Причините за това са общо
известни, което е допринесло през миналата го
дина като приходи на МО да бъдат събрани едва
616 562,15 динара. В тази сума влизат и 27 829,72
динара, пренесени от 1998 г., 17 774 - са от съб
раната такса за приключване на градската кана
лизация, 77 715,74 са средства от Общинската ску
пщина. Онова, което е основно в набиране на сре
дства е местното самооблагане, от което през ми
налата година са събрани едва 492 542,69 динара.
Разбира се, че при положение, когато са малко
фирмите, които редовно изплащат заплати и то
сравнително малки и събраните средства са мини
мални.
Въпреки всички трудности, МО се е ангажи
рала в капиталовложения на стойност от почти
един милион динара. Договорени са и финанси
рани работите върху изграждане и асфалтиране
на част от улица ”8 септември” с дължина 84
метра, а също така и отсечката свързваща тази
част от улицата с главната улица в дължина 60
метра. На тази отсечка е направена и цялостна
реконструкция на водопровода. Проектосметка
та за тези работи е била 226 925 динара. На строи
телното предприятие ”Градня” са преведени 215
хиляди динара. Улицата е незавършена поради
недостиг на асфалт.
Следващото капиталовложение е на улица
"Лозарска” с дължина сто метра и улица ”Косовска” с дължина 300 метра. Тук е предвидено да
се проведат земните работи и да се насипе чакъл.
Стойността на работите е 165 680 динара, а пре-

На Общинската организация на Червения
кръст Босилеград пристигна нова пратка ху
манитарна помощ - четвърта от Нова година
насам -предоставена посредством Червения кр
ъст на Югославия. В ОО на ЧК узнахме, че
става дума за пратка от 20 тона, предимно хра
нителни стоки. Продуктите ще се разпределят
на около 450 най-закъсали лица и семейства в
общината, на 50 души, изгонени от Косово и
Метохия от албанските терористи, и на 26 бе
жанци от Хърватия и БиХ.

ЦЪРНОЩИЦА

ИЗГОРЯ ПЛЕВНИК
На братята Душан и Стоян Василеви от с.
Църнощица миналата седмица, през нощта в
четвъртък срещу петък, засега неизвестно ли
це запалило плевник, който напълно изгорял.
Според първите и все още неофициални пре
ценки щетата възлиза на около 100 хиляди ди
нара. Тя щяла да е далече по-голяма ако До
бринка Ризова не забелязала пламенните езици
и не извикала съпруга си Драган, който със съ
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В ОО на ЧК оповестяват, че местните об
щности не трябва да готвят списъци на найзакъсалите си граждани, понеже те и Отделът
за социални грижи вече имат такива. Помощи
те, също подчертават тук, ще бъдат разпре
делени до десетина дни, а след това ще бъдат
предоставени на местните общности, така че
хората от селата не трябва да се излагат на
разноски и да идват в Босилеград.
В.Б.

седа Нако Георгиев в последния час изкарали
добитъка: три стелни крави, теле и кон.
Съдията-следовател в Общинския съд в Бо
силеград Борис Костадинов, който заедно със
служители на тукашния Отдел по вътрешните
работи дирил случая на мястото на събитието,
казва, че съществува основателно съмнение
пожарът да е предизвикан умишлено и преднамерно и че в момента е заподозрян един съ
селянин.
Следствието продължава.
В.Б.

1

СТЙРМТС СНМГПКИ РВВК038ЙТ™

Млад.и ш илипши

ЦАРИБРОДСКИТЕ ГИМНАЗИАЛНИ
УЧИТЕЛИ ОТ 1949 ГОДИНА
Беше изминала една година
от обявяването на злощастната
Резолюция на Информбюро. Югославия се конфронтира със
Съветския съюз и останалите
комунистически страни, а кому
низмът показа своя зверски об
раз с репресиите и тоталното ед
иномислие. Новосъздаденото тежко положение допълнително
раздели хората в Царибродския
край. Всички български учители,
които преподаваха в работещите
тогава в околията 43 начални уч
илища, 12 прогимназии» една гимназия и една учителска школа
се оттеглиха по една или друга
причина и училищата останаха без учители,
Тогава започна подбирането на учителски кадри
от нашия край. Разбира се, в училищата и понататък се преподаваше на български език и в
редовната учебна 1948/49 година хората, които
виждаме на тази снимка, поеха гимназиалните
класове в училището, където днес са администра
тивните канцеларии на ГИД.
Тази снимка излиза за първи път в печата и е
много ценна, защото няма много фотографии от
това време, тогава и нямаше фотограф в града и
снимката е любителска. Считам, че е уникатна.
едва ли се е запазила в семейството на някой тогавашен даскал. Фотографския апарат даде учителят Костадин Дерманов. който единствен имаше един или два апарата, защото няколко години
това му беше почти професия - с фотографира
нето изкарваше хляб за семейството си. В двора
на тогавашната гимназия имаше градина покрай
един много дълбок, но неизползван бунар. Завър
шило е заключителното заседание и ето ги даска
лите, от по-стари до съвсем начинаещи. За от
белязване е фактът, че нито един от тях не беше

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ИГОР ИВАНОВ, ФРОНТМЕН
И СОЛОКИТАРИСТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ РОК
СЪСТАВ "ТРАНЕКС"

МЕЧТА, НАРЕЧЕНА УСПЕХ
НА МУЗИКАЛНАТА СЦЕНА

пълен специалист по предмета, който препода
ваше.
В средата е директорът д-р Цветан Васев, то
гава млад икономист, днес живее в Перту, Ав
стралия. Преподавателките са Пада Димова, учи
телка по история, до нея е Десанка Апостолова
Сотирова, първата съпруга на художника Слободан Сотиров, тогава преподавателка по френски
език; Лилия Нейкова, начинаеща учителка по ру
ски език, и Мария Димитрова - Шукарева, препо
давателка по география, а отпосле дългогодишна
учителка в Основното училище. Правостоящите са:
Новица Жмвковмч. учител по сръбски език, после дирек
тор на Пиротската гимназия и дългогодишен директор
на гимназия "Стевай Срсмац” в Ниш; Младен Гоцев,
учител по математика, Никола Стефанов - по сръбски
език (по-късно той беше секретар на Основното учи
лище), Костадин Дсрманов, най-възрастният наш жив
колега учител. Нацко Величков преподаваше биология,
Слободан Сотиров - български език, Димитър Манов математика, и Манол Маноилов - физика.
Л. Нейкова

—г

г компютърна грамотност
]

ХАРДУЕР И СОФТУЕР

В I

Компютърът е универсална машина, която
изпълнява много задачи, градящи се на инст
рукции. За да зададете на компютъра някаква
задача, Вие се нуждаете от компютърни инст
рукции, конто указват на компютъра как да
изпълни задачата. Компютърът е хардуера,
т.е. монитора, частите на системата, клавиату
рата, мишката, принтера и другите компоненти,
които можете да видите и пипнете. Инструкциите са софшуера и те се разделят на две кате
гории: операционна система и приложения. Пр
иложението позволява на универсалната маши*
на да представя специфични задачи.
Операционните системи (М5-005) и М1сгохо/1 УУШош, например) обикновено работят
в среда, позволяваща да командваме с компю
търа, да управляваме системата и данните, да
стартираме друг софтуер. Двете най-използвани операционни системи за ЕС си ДОС и И/1п&СМ/5 (втората се нарича още графическа среда). Приложенията се състоят от програми,
представляващи специфични задачи, в зависи
мост от това, което желаете да направите с по-

иа.

,:
№*9

ЦрУопя

т
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ат тмЮАЮОтШ
р10ф*т
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&& в ж 2 ■
т
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СтЛ

Ска»ж1». V.*
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мощта на компютъра - счетоводен баланс, пи
сане на писма и оферти, други съчинения или
компютърни игри.
МИсго5о/( ШпЛот с графична среда. VУт(1ои>5 се стартира под 005 и прави компютъра
по-лесен за употреба. Вместо да набирате команди, Вие избирате отделни точки от менюто
или малките картинки на екрана, наречени ик
они.
За да представите някаква задача на компютъра, трябва да имате приложение, което
позволява на компютъра да реши задачата. За
отделните задачи съществуват и специални компютърни програми и типове приложения, нео
бходими за решаването на проблема.
За писма, статия, книга трябва да имате приложенисто редактор като Мкгохо/1 \Уог<1, \Уоп1Гефс1, ЛпйГго или някое друго от този тип.
За вестникарски бюлетин или брошура е
необходима настолна издателска система, като
Мкгохо/1 РиЬЧсНег, ЛШих ГацеМаксг, (}иагкХРгехх, Согс1 УепШга;
За счетоводство или опреДеляне ма бюджет е иеобходима счетоводни програма кито
йи1скеп Мшшубщ, Уоиг Мопсу,
Мкгохо/1 Мопсу или някоя друга от гоя род;
За да запазите информация
или да направите каталог, са
Ви необходими управления па
бази данни, като ЛрргоасП, Асеш, (Шахе, РагаПох, РохРго или
1*тб*ас/яШ
някоя друга от този тип;
За да направите илюстра
ция, картини или строителни
проекти, необходими са Ви дизайнсрски и проектантски програми като Согс1 ОКА IV, ЛШих
Ргес1шт1, УШо или ЛШо САП.
(В следващия брой:
с~и
ш-

- -

е—.

ЬМ,
ол*

Стартиране, рестартиране
и...)

) М1сгого/11У1пс1(Аоз
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Години: ”26”.
Височина: ”183 сантиметра”.
Цвят на очите: ”Черни”.
Цвят на косата: "Черна”.
Прякор: ”Игац”.
Зодия: ”Лъв”.
Най-голсмиятмууспехвживота: "Всеки от нас се надява на
някакъв успех. Считам, че е рано да говоря за това”.
Най-голсмият му гаф в живота: ”Нс се записах в Музикал
на академия, въпреки че имах
съвссм реални възможности това да направя”.
Амбиции: ”Да събера добри
музиканти около себе си и с тях
да постигна някакъв успех на домашната музикална сцена”.
Хоби: "Играене на билиард”.

ки, джаз...
Любими рок банди: ”Има ги
много... Ето например 'Ред ход’,
'Чилипипърс', 'Вайте нейк’, ’Ван
Гог\ 'Бийело Дугме’ и други. Предпочитам предимно онези роксъстави, причисляващи се към
някогашната сараевска рокендрол школа”,
Китарист: ”Владко Стефановски”.
Певци: ”Ха, и те са повече...
Харис Джинович, Здравко Чолич, Ян Гилан, Дейвид Ковердил...
Любима плоча: ”Какво би
дал, за да би бил на моето място’
на ’Бийело Дугме”.
Рок състав, в който би искал
да свири: ”Ето, например ’Ван
Гог”.
Тип на жена (девойка): ”Да
бъде сравнително висока, да има
приятен външен вид и да е искрена”.
Поговорка: "Сторвай добро
и доброто ще ти се върне”. Във
всекидневния живот често пъти
казвам фразата: ”Йес, како да
не!”
Любими филми: ”Ето, напр
имер 'Сибирският бръснар’ и
'Кой пее там”.
Режисьори: "Никита Михалков, Дарко Баич, Сръджан Драговевич”.
Любима актриса: "Бранка
Катич”.
Любим актьор: "Сръджан
Тодорович”.
амбиции:
Неосъществени
Историческа личност: "Ник
"Да имам свое студио”.
ола Тесла".
Никога не би направил (опи
Историческо събитие: "Вудтал): "Не бих прецакал и оста сток”.
вил приятел в неволя".
Спорт: "Спортна стрелба”.
Ненавижда: "ПодлизурковОбича да яде: "Спагети и св
ци и тълпа”.
инско печено месо".
Любим цвят: "Има ги повече
Любим сладкиш: "Принцес
- червен, черен и бял”.
крофни".
Композитор: "Горан БрегоКакво би понел или кого би
вич”.
повел на безлюден остров: ”КиМузика: Слушам и обичам тара и СдНа хубава хавайка.”
различна музика, а най-вече гръцката, циганската, изворната,
Скицирал: Б. Димитров
(стно)балканската музика, фаи-
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ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ

Елаше ио моя иъш
Приятелка па асички
сярата я богати
Прониквам
във всяка душа
да си Пвдкрсйя
самочувствието
и Подаря себе си
като лек
зарад съществуването ни.
Обичана
и от обич ст,вдадена
за щастие родена
Подарявам без лихва
я обещание
с кристално чиста съвест
ви Поканвам
елате По мои изви...
Милке ХРИСТОВА - СТАНОЙЕВИЧ

НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В
БОСИЛЕГРАД ЩЕ СЕ ЗАНИМАВА И С ИЗ- БОСИЛЕГРАДСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА СЕ ПР
ДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ЕДСТАВИ СЪС СОБСТВЕНА ПРОГРАМА

ЗА НАЧАЛО - ДВЕ КНИГИ
Запланувано с издаване на ” Избрани творби” на
Стойне Янков и Монография за библиотечното дело
в Босилсградско
Народната библиотека в Босилеград, в чийто
състав работят и районните библиотеки п Долна
Любата, Бистър, Горна Любата и Горна Лисина,
ще реализира основната си дейност в зависимост
от материалните възможности на основателя си Общинската скупщина. Това между другото бе
изтъкнато на проведеното миналата седмица за
седание на Управителния отбор, на което бяха
обсъдени и приети отчетът за работата и финан
совият отчет за миналата година, както и орнеитационната програма за работа с финансовия план за 2000 г.
Три са основните дейности, конто са залег
нали в тазгодишната рамкова програма за работа
на библиотеката: обогатяване на книжния фонд,
по-нататъшно популяризиране на книгата и издателска дейност. Разисквайки за обогатяването
на книжния фонд, членовете на Управителния отбор подчертаха, че библиотеката и остагпалите
субекти тази година трябва да обърнат по-голямо
внимание на този въпрос. Отделно когато става
дума за обезпечаването на книги от новата лит
ературна продукция и за потребностите на уче
ниците от основното училище и гимназията. Защото книжният фонд, с който сега разполага биб
лиотеката, както подчерта директорът Боян Ми
ланов, трябва да се обогати с новоизлезли книги.
Затова, както се подчертава в програмата, под
борът ще се върши съвместно с учебно-възпи
тателните ведомства, а средствата, освен собст
вените, ще се осигуряват и от други източници преди всичко чрез дарения на отделни частни и
обществени предприятия и фирми.
Не по-малко внимание Народната библиотека
ще посвети и на по-нататъшното популяризиране
на книгата и литературното творчество. Със съ
действието на други институции тя ще организира

В отчета и в разискванията бе изтъкнато, че и
покрай редица неблагоприятни обстоятелства
библиотеката успешно е реализирала минало
годишния си план. Обезпечени са стотина
нови книги, а в рамките на традиционната ак
ция ” Месец на книгата” са проведени няколко
културни манифестации. Що се отнася до фи
нансовите средства, миналата година те са
ползвани рационално и целесъобразно.

.
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литературни вечери, срещи, промоции и други ма
нифестации.
В рамките на финансовите си възможности
библиотеката ще започне да се занимава и с из
дателска дейност. За начало е запланувано из
даването на две книги: "Избрани творби”, пуб
ликувани и непубликувани стихотворения на пре
ждевременно починалия поет от нашия край Ст
ойне Янков, и монография за развитието на биб
лиотечното дело в Босилеградско под названието
"Библиотеката в Босилеград”.
Освен това, в тазгодишната програма за ра
бота на библиотеката са запланувани и редица
други културни манифестации, чиято цел е опаз
ването на културната самобитност и обичаите от
нашия край.
За реализирането на заплануваните дейности
библиотеката в Босилеград ще изразходва 500 000
динара, а според финансовия план те ще бъдат
осигурени по следния начин: 140 000 динара тряб
ва да бъдат отпуснати от Министерството на кул
турата на Република Сърбия, а 317 000 динара ще
бъдат отделени от общинския бюджет.
М. Я

азаха Янко Симеонов, който се
представи с тамбура, Томислав
Димитров с кавал и Петър Зарев с кемене.
Работещите в Центъра за
култура - от прислужника до ди
ректора - доста автентично пре
несоха на театралната сцена
”Седенка в Босилеградско”, и
припомниха на зрителите за зи
мните дни и изобщо за времето в
нашите села отпреди няколко
десетилетия. Сюжетът на седянката, някогашната младежка за
бава, е почти един и същи във
всички села. Съществено място
заемат домакините, а след това
девойките и жените, които ос
вен, че предат или плетат, пеят
сами или заедно с ергените. Тук
се чуват новините, сполуките и
несполуките на хората. Това е
място за хумор, сатира, а и удо
бна атмосфера, когато ергените
се заглеждат в момите и обрат
но. Най-хубави са онези седей
ки, които приключват с женит
ба...
"Седенката”, казва На да Ст
ойнева, директор на босилеградския Център за култура, предиз
вика такъв интерес всред почи
тателите на миналото ни и на
театралното изкуство, че тези
дни пак ще се намери на сце
ната.
В.Б.

” УЧИЛИЩЕТО Е
НАШИЯТ ВТОРИ ДОМ”

ЦАРИБРОДСКИЯТ КОРАКС

блицист, събирач на старинни и
архивни материали, художник и
дългогодишен
карикатурист,
технически редактор на вестник
"Братство”, е първата изложба
на карикатури в Димитровград в
по-ново време. Корените на карикатурата в Цариброд допират
до далечната 1914-15 година, когато Георги Машев, преподавател по рисуване, хвърлил тук семето на изобразителното изкус-

Центърът за култура в Боси
леград миналата седмица се пре
дстави пред съгражданите си
със собствена културно-забавна
програма и с основание привле
че вниманието на тукашната об
щественост. Тоя път радетелите
на културата се представиха с
част от богатия босилеградски
фолклор. Без оглед на промени
те, които през векове е претър
пяла народната култура, зрите
лите в препълнената зала бяха
доволни и от отломките достиг
нали до днешни дни.
Най-напред с хора и танци от
Босилеградско се представиха
членовете на първия състав на
фолклорната секция на Центъ
ра. Под ръководство на кореографа Сашо Радованов те още
веднаж показаха какво богатст
во са имали нашите предци. С
каква сръчност и умелост изпъ
лниха пъстрите хора показаха
не само аплодисментите, но и ат
мосферата, която зрителите че
сто дигаше на крака.
Всред богатия фолклор дос
тойно място заемат и различн
ите песни и музикални творби
създавани през векове. Някои от
песните изпълниха Рада Дими
трова, домакиня от с. Белут и
Светлана Миленова от Босиле
град. Но че песните, а и фолк
лорът изобщо, не стават без сви
рка и народни инструменти, пок-

ДИМИТЪР ГЮРОВ:

ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРИ В КИЦ "ЦАРИБРОД"

Така д-р Симеон Басов на
рече Богдан Николов, открива
йки неговата първа изложба на
карикатури на 1 април т.г. в по
мещенията на КИЦ "Царибр
од”. С пълно право, защото "не
говите карикатури, особено пр
ез последните години постоянно
предизвикваха понякога весел, а
понякога и горчив смях. Винаги
пълни с проникновение и остр
ота. Някога Бай Онзи на Мето
Петров, а после карикатурите
на Богдан Николов бяха Марка
та, белега на "Братство”, по ко
йто читателите го разпознаваха.
Карикатурите на Богдан Нико
лов никога не ни оставят равно
душни. Те провокират горчив
смях, асоциират на нещо, което
има лигав вкус, заинтригува и
гони към размисъл, да се усми
хвате, но най-главното е, че ви
кара да се замислите дълбоко
върху проблема, който третира,
а повечето от карикатурите ще
останат траен документ за на
шите навици, нрави и времето,в
което са рисувани".
Изложбата на карикатури на
Богдан Николов, журналист, пу-

” СЕДЕНКА” НА ТЕАТРАЛ
НАТА СЦЕНА

тво, изпращал от Цариброд свои
карикатури в софийски вестници. Тук през 1919 г. се появява и
хумор истичния вестник "Клопотар”, в който са сътрудничили
мнозина безименни карикатуристи. Този своеобразен вид изкуство на тези простори и днес има
свои почитатели, които са известни и извън границите на страната,
А.Т.

На неотдавнашната среща
между училищната общност на
учениците от ОУ "Моша Пияде”и председателя на ОС в Димитровград Никола Стоянов между другото бе разговаряно и за
поведението на учениците в училището и в града. В този смисъл
бяха отправени остри упреци особено към онези ученици, които
в училището крайно пренебрежително се отнасят към училищния инвентар. "Неотдавна еднн ученик със силен удар бе набутал прекъсвач в стената. На
моя въпрос защо е направил това, той не знаеше да отговори.
Аз се питам дали този ученик
такива неща прави и в своята къща”, с доста разтревожен глас
нзтъкна на срещата директорът
на ОУ "Моша Пияде” Димитър
Гюров.
Според неговите думи случанте на набиване на прекъсвачи в
стените в училището напослед
ък са били няколко. Регистри
рани са и случаи на счупване на
мивки, разваляне на жардиниери и други. "Доколкото и по-на-

татък се случват такива неща,
училището ще бъде принудено
да изисква от учениците да наваксват щетите, които са причинили със своите недобросъвестни деяния. Повтарям, училището ще бъде принудено да вземе
такова решение, защото не може да издържи непрестанно да
отделя немалки средства за поправка на счупения инвентар,
Лесно е да се счупи, но е трудно
да се създаде особено в тези тежки материални условия. Аз и
преподавателите възприемаме
училището като свой втори дом.
Смятам, че така трябва да го възприемат и учениците", подчерта на срещата директорът По
ров.
С въпроса за поведението и
дисциплината на учениците занапред по-сериозно ще се заеме
и общността на учениците, ко
ято е съставена от председате
лите на паралелките от всички
те осем класа на училището.
Б. Димитров

НА СКОПСКИЯ ПАНАИР НА КАРКАТУРАТА

ПОКАНЕН Е И ПЕРИЦА ИЛИЕВ
Димитровградският карикатурист от по-младата генерация Перица Илиев, дългогодишен сътрудник в нашия вестник, тези дни получи покана
за участие на Панаира за карикатури в Скопие,
На Перица това не е първа покана ннто първо
участие на този Панаир. След покойния и световноизвестен димитровградски карикатурист
Методи Петров, Перица Илиев е карикатуриста,

който полека тръгва по следите му, защото
тъкмо от Скопйе в света с карикатури тръгна Мето, а ето и Перица, който неотдавна
получи от Панаира на каркатури в Токио признание за карикатура на тема : война,
За Панаира в Скопие Перица трябва да
изпрати своя карикатура до 22 юли т.г.
А.Т.

"КОЩАНА” ПАК ПРЕДСТАВЕНА В
БЕЛГРАД
По повод стогодишнината от първото изпълнение на представлението Кощана (3 април 1900 г.) ансамбълът на димитровград
ския театър Христо Ботев" на 3 април т.г. гостува в Белград,
където миналогодишното си представление "Кощана" изпълни на
сцената на Белградския драматичен театър.
Да припомним, че димитровградският театър със същата пиеса
и в същия театър гостува през средата на миналия месец.
Б. Д.
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-ДНЕС И НЯКОГА (2)

единственото босилеградско село с езеро
Кооперативният дом е поправян обаче залата в него не се ползва. За при
веждането й във функция е необходима
организирана акция, разбира се, и финан
сова помощ. По-рано в една част на „ома
работеше кръчма, но по-късно тя беше
закрита поради нерентабилност. Нужда
та от механа компенсират частните
1
магазини . конто снабдяват горнолнсинчанп
с алкохолни и безалкохолни напитки.
Здравният дом от Босилеград има св
оя амбулатория в селото, поместваща се
в специално построена за целта сграда, в
която съществуват условия за работа на
обща медицинска служба и зъболекар.
Обикновено два пътн седмично идват ле
кари от Босилеград, а всекидневно тук
живее здравен техник (медицинска сестра). Като се има предвид, че мнозинство
от жителите на селата, гравитиращи към
Г. Лисина, са в напреднала възраст, необ
ходимо е босилеградскнте лекари по-често да идват в горноолисинската амбула
тория, поне три пъти седмично. С лекаря
дохажда и аптекар, което до известна ст
епен улеснява пациентите при набавката
на необходимите лекарства (когато ги
има). Със своето усърдие и грижливост
към остарелите и болникави жители на
района през изтеклите няколко години
медицинските работници, които обслуж
ват горнолисинската амбулатория заслу
жават признание и благодарност.
Миналото лято не беше добро за пос
евите, зеленчуковите градини и овошки
те. защото две трети от селото бяха за
хванати от силна градушка. Не ми е из
вестно дали някой от земеделците е по-

шм
лучнл парична помощ като един вид ко
мпенсация за щетите от природното бед
ствие, но ако общината няма финансови
възможности за такова нещо. поне може
да намали данъка на тези хора. Както и
ДР>таде в нашия край. и но лисинскпте
баири все по-рядко се виждат ниви, за
сети с ръж или ечемик. Преди години
навсякъде се виждаха и нивя с есенна
ръж и пшеница, пролетна пшеница, овес,
леща. даже и с елда. Ясно е защо е така:
голям брой горнолнсинчанп оставиха ба
щиното си огнище и се преселиха във
вътрешността на страната. Селото оста
на почти без млади хора. Нивите и ли
вадите все по-често остават неокосенн и
все повече зарастват с търнаци. Самот
ните старци и баби от година на година

намаляват добитъка, особено броя на
овцете, не само поради това, че не са в
състояние да им съберат достатъчно хр
ана за дългия зимен период. Голям проб
лем са вълците, които им причиняват го
леми щети, а освен това ги принужд ; I и;! I
да бъдат овчари и когато няма "пакос”
(през ранна пролет и след прибирането
на реколтата).
Горнолисинчани имат добри автобу
сни връзки с центъра на общината и вът
решността на страната, понеже през тях
ното село минава асфалтният път Боси
леград - Власина - Сурдулица, засега найдобрата транспортна връзка на този кр
ай с останалата част на Сърбия.
Почти всяка горнолисинска фамилия
има съплеменници навсякъде по Сърбия,

в Македония и в други краища на доскорашната Югославия - там, където са се
хванали на работа. Мнозина лекари, ин
женери, учители, икономисти и други уч
ени хора от Горна Лисина са постигнали
завидни резултати на работните си места
и са дали голям принос в развитието на
обществото, осигурявайки същевремен
но и хубав поминък за семействата си.
Разбира се, не трябва да се пренебрегне и
приносът, както и личните и семейни по
стижения на прочутите горнолисински
майстори-строители, от които мнозина
също чака живеят по градовете. Подо
бно на преселниците от останалите босилеградски села, и изселилите се горнолисинчани милеят за своето родно село и
целия Босилеградски край. Защото с не
го ги свързват живите или вече починали
родители и близки, младостта им, учи
лището, детските и младежки спомени,
обичаите...
Отпреди две десетилетия Горна Лис
ина се гордее с един особен обект и сво
еобразна украса - Лисинското езеро, в
което се акумулират водите на Лисинската и Божичката река. Мощни помпи
изкачват на завидна висота водата от из
куственото езеро и я въвеждат в канала,
който я отвежда във Власинското езеро.
Сетне тази вода ползват Власинските хи
дроцентрали, произвеждайки значител
ни количества електроенергия, толкова
много необходима за живота на съвре
менния човек.
- Следва Евтим РАНГЕЛОВ

115 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА СТРОЕНЕТО НА ЖП ЛИНИЯТА ПРЕЗ ЦАРИБРОД (ДИМИТРОВГРАД)

НАЙ-ВАЖНАТА ЖП АРТЕРИЯ МЕЖДУ ЕВРОПА И АЗИЯ
В предпоследния брой на в. "Братство" писахте за гарата в Димитровград.
Това ме тласна да поровя из старите вестници и да си припомним за историята на
жп линията, която минава през нашия гр
ад и без която несъмнено нямаше и да
има гара.
Още на Берлинския конгрес великите сили. а преди всички Франция и Австроунгария са натоварили България и Сърбия с изграждането на жп линия от Вакарел'до Ниш, като част от жп линията
от Цариград до Виена. През април 1883
година четири държави - Австроунгария,
Сърбия, България и Турция са подписали
договор за изграждането на споменатата
линия. Две години по-късно Министер
ският съвет на България е разгледал вьпроса за изпълнение на чл. 10 от Берлинския договор - построяването на жп линията София - Цариброд и е взето решение тя да се строи.

С ПОДКУП и мито
Същсствували са два варианта на трасето до София - единият през Драгоман-

ската долина, с голямо наклонение, и др
угият през долината на 1 аберската река.
Надделял е първият вариант, понеже цнг~
рибродските търговци първи разбрали
какво значение за бъдещето на града ще
има новата жп линия и те са се борили за
линията по различни начини, дори и с по
дкупи и мито. От друга страна не всички
търговци в Бурела са разбрали значени
ето на жп линията и не са се застъпвали
достатъчно тя да мине през или край те
хните села. Търговецът Раденко Живков
от Боровски ханове е бил на страната на
царибродчани - линията да мине през Ца
риброд, а не край нег овата къща - за да не
му плаши добитъка!
По тоя въпрос през 1910 година в ’ Гсология на Западна Стара планина” Д-р
Ст. Бончев пише следното: ”При едно
по-основателно проучване на въпроса
преди 26 години железопътната линия
София - Цариброд би била построена
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от Сливница през Алдомировци и Ьреложмица, край Габср и Борово. В такъв сл
учай тя нийде не би имала наклони ноголеми от 15%, та би била по-нормилил,
а не планинска линия, какпат» е сега ме
жду Сливница и Калотина. Истина е. че в
гоя случай тя би била с около 5 км подълга и за постройката й би 'трябвало
повече мостове”.
Както и да е, строежът на линията
започнал през 1885 година. Па 15 март
1885 година г. Гарашанин, в името на Сн
рбия и г. Хан и Д-р Лриол Е.....пор в името на френското дружество за строене и
експлоатация на сръбските железници са
подписали договор за строене на жп ли
нията от 11иш до българо-сръбската граиица край Гони дол на цена - 223 000 динара за един киломезър. Дружеството
поверило изграждането на линията на
предприемача Виталис (който е строил
линията от Белград до 11гшг) и строежа
започнал на 25 юли 1885 година.
От сггоя страна Министерският съвет
па България, на 15 март 1885 година оформил "комисия да отчужди местиш за

железницата между Софии н 1 Цариброд .
а била оформена и техническа комисия
от инженерите Хавел, Попон и Белои.
Па 22 март 1885 година бил обявен търг
за строежа на линията с депозит от 85 000
лева. Търга спечелила френската коммания ’7'7»та' 1.4'Ис" и в нейно име нредприемам ьт Иван Грозен подписал кон
тракт на 21 май 1885 година
МА 16 990 000 ЗЛАТНИ ЛЕВА
да "обезпечи построяването на ж.п. ли
ния от ср ъбската граница до източно-ру
мелийската граница оззп.д Вакарел".
Строжът започнал, но не вървил спо
ред плана ( а бил прекъснат п от Сръ
бско-българската война) н на 19 май 1886
година Министерският съвет определил
на Грозен срок от 9 месеца за завършва
нето на строежа.
Па 9 септември 1887 година с Про
токол N2 52 Министерския т съвет упъл
номощил Министерството на финансите
да издаде "облигации за 10 000 000 лена,
които ще бъдат изразходвани изключи
телно за постройка на жп линията Цнриброд-София-Вакарсл".
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Докато прнвършвал строежа на ж.п.
линията от Ниш до Вакарел, правител
ствата на Сърбия, България н Турция ск
лючили двойни договори за свързване на
жп линиите им.
112 ГОДИНИ "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС”
На 14 септември 1887 година Минис
терският сд,пет на България предложил
да се внесе и одобри в Народното събра
ние "Сключената със Сърбия Конвенция
за свързването на Бд>лгарската и Сръ
бската железница". Според Конвенцията
I (а ри брод бил определен за международ
на, смесена гранична гара, в която Бъл
гария ще извършва железничарска слу
жба. а Сърбия ще тегли влаковете от
границата до гарата и обратно. Конвен
цията предвиждала в царибродската гара
да работи един сръбски железничарски
служител с един свой помощник и без
тяхно позволение нито един влак не мо
же да замине за Сърбия.
Строежът на жп линията от София до
границата бил запд»ршен на I юни 1888
година, а от 11шн до границата два месеца
по-късно - на 1 август 1888 година. Пъ
рвият международен влак тръгнал от Псща за Цариград на 12 август 1888 година.
1 Гьрният б ърз влак "Ориент експрес" тр
ъгнал от Виена за Цариград на 28 октом
ври 1888 година. Оттогава,всеки петък в
8 часа сутринта, тръгвал бръз влак от
Виена за Цариград, където пристигал сл
ед почти 48 часа - в неделя, в 7 часа и 30
минути. След денонощно престояване в
Цариград, в понеделник влакът тръгвал
обратно към Виена.
За тогавашните условия влакът ве
роятно е бил бърз - 35 километра в час
била минималната му скорост!
От тогава са изминали цели 112 го
дини, а 115 от започваното на линията,
която и сега е най-голямага и най-важна
жп артерии не само между Сърбия и Бъ
лгария. но н между Европа и Азия.
Цпетко Иванов

СКАЗКА ПО ЕКОЛОГИЯ (11)

СПОРТ

п‘1е~-е9’"'КаТ' К0ШТ'° Асе"
« ««
се разчистиш иепсиошишипша Поема,Т, иейреовТе.ш паспеЛ
Ш^й"° « "Шр»_Присшига съпругата па Асеп и събиТой елегантно Прощава дребпапосш,ТиГ,Г,Гй‘'еЛ'Ш-1’еП‘"‘,Ш’ Сша"к“ омаловажава знанията „а Асеп.
играта "Шегите на Антей”. Дали с "Шегите»^*™ком”атяша оригинално развлечение - екоброеве на вестник БРАТСТВО
Асен гони и други намерения осведомяваш ви Поредните

ШЕГИТЕ НА АНТЕЙ
„

' Вместо "Шегите на Антей” предпочела бих
Шегите на Амур” -:въздъхна Ваня и дяволито
намигна към Вердо, когото
тутакси заплюсна ярко алНШ10. - Имам и въпрос, дядо Асене. Защо наП-нппред наблегна, че морето било първична външна сре да, люлка на живота, а сетне
—
пък каза, че същото
море днес бушува в тялото ни като вътрешна среда
във вид на кръв и лимфа? Как да се изравни това
противоречие?
В края на репликата Ваня подаде на Вердо картонче от Шегите” с обозначение "Мимоза”: "В очите Ви гори кръвожаден огън както при оня вълк дето
глътнал червената шапчица!" Нова вълна гореща
кръв обля Вердо; той отвърна с друга картичка под
шифър "Еделвайс”: ”Вие сте за мен амброзия.”
И дамите, гостенки на "Мир”, подеха играта. Ед
на от тях връчи на Асен картонче с условно название
"Ранбосплек”: "Кое с причин.угр а кое следствието яйцето или кокошката?”
Втора дама, "Теменужка", също към Асен: "Щом
сте толкова речовити, кажете дали ектоопиятп е наистина генератор на прогреса ала за сметка на ен
тропията?"
Трета дама, Люлек , пак към Асен: "Отви на ги
съм била поклонник на атракцията,никак на репулзпята. А Вие?”
Четвърта дама, "Кокиче”, доложи на Асен: "Въ
образих си, че за Вас представлявам върховната ця
лост, наричана Вселена. Уви, изпадна, че съм само
нейна нищожна част.”
И петата дама, Момина сълза”, все към Асен:
"Действайте без колебание! С нетърпение очаквам
Вашата акция - реакцията ми ще е сюрприз!”
Понеже госпожа Станка, уж дискретно, прове
ряваше кореспонденцията и с мръщене се опитваше
да разгадае двосмисленостнте, Асен тактически пре
късна играта:
- Набраха се достатъчно интересни и смущаващи
разума въпроси. Намирам, че са от грамадно зна
чение за съвременното схващане на екологията. Реч
та е за чифтовете срещуположни категории: външно
- вътрешно, част - цяло, причина - следствие, акция реакция, атракция - репулзия, ектропия - ентропия,
диференциация - интеграция... има ги още подобни.
Как и защо значенията им се претакат едно в друго,
как едни и същи биосистеми веднаж са полезни, друг
път вредни?... Смисълът на това езиково-логическо
салтомортале най-добре ще схванем ако впрегнем в
нашите размишления съвременното определение на
Биоса. А то гласеше, как? Вердо?... Вердо?...

- Господин Вердо е в момента индиспониран намеси се Ваня. - Вместо него аз ще отговоря: Жи
вотът е йерархически стъпаловиден порядък на откритите биотични системи: клетки - организми - популяции - екосистема - Биосфера... Подобно на моите
любими дървени бабушки (матрони), които дядо ми
донесе на подарък от Русия след световния конгрес
на еколозите - нали там имаше доклад. И бабушките
се пакетират Йерархически една в друга като биоси
стемите...
- Именно... В тази поредица всяка система от оп
ределено стъпало е външна по отношение на всички
други системи, освен към оная от по-горното стъ
пало, в чийто състав влиза като част на нова цялост.
Значи, биосистемите ту са външни, ту вътрешни - ту
част, ту цялост... Но, нищо тук не е контрадикторно
или объркано. В йерархическата поредица получава
изява диалектическият феномен, наречен относител
ност (релативност) на понятията, сиреч на нещата и
ние трябва да свикнем с този факт, защото е реален,
естествен...
Взе думата и Божанка и то в официален тон, за да
придаде повече авторитет на своята реплика: "Док
тор Асене, дали в относителна светлина трябва да
разбереме и твърдението Ви, че по-висшестоящите
биосистеми в процеса на метаболизма асимилират, т.
е. се хранят с предходящите, по-низшите? Дали в
едни обстоятелства същата биосистема е храна, а в
други консуматор?... Ако е така, тогава излиза, че
човек като организъм се храни с клетки! Но, на кого,
от друга страна, хората служат като храна?”
- Чекай, бре, Божанке, 'бемга! Я човек ли съм?
Човек! С кикве клетке се я 'раним, кига не могу без
леб, васуль, чорбу, печено. Що се, бре, замлачуйете
и ти и Асен - включи се направо Йосо в разправията.
- (Виж как умно резонира Божанчето, а как про
сто оня механик Йосо... Никога няма да проумея за
що Божанчето взе за съпруг тоя грубак, а отхвърли...
един кротък интелектуалец?). - На ония, които не са
запознати с научната истина се привижда, че човек не
се "храни” с клетки. Неумолима действителност е, че
всеки растителен, животински или човешки органи
зъм все пак се "храни” с клетки... С чорбата, фасула,
хляба, печеното човек мнимо се храни, всъщност са
мо се наяжда...
- Е, па, Асене, що йе млого млого йе, очеш да ме
направиш лудога, 'бемга! Я гризем, я турам у уста, я
жвачем, я гълтам... а Асен каже да се не 'раним с
онова що изедем, 'бемга. Ти, Асене, ако имаш глисте,
'бемга, я немам...
Прото(ко)колист: С. К.
(В следващият брой: За чия сметка човека дъвче)
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ФУТБОЛ

ВСИЧКО РЕШЕНО ЗА 20 МИНУТИ
ФК "Балкански”—ФК”Лужница” 3:1 (3:1)
На 29 март т.г. в спортния център "Парк” пред около 1000 зрители
и по хубаво време "Балкански” победи ”Лужница” от Бабушница с 3:1.
Голмайстори: Димитров в 13, Гюров в 33 и Митов в 28 минута за
"Балкански”, а Б. Станкович в 33 за ”Лужница”
Жълти картони: Гюров от "Балкански”, а В. Димитров и Йованович от ”Лужница”
"Балкански”: Йовичич 6, Дончев 6.5, М. Стоянов 7, Станков 7,
Марков 7, Н. Васов 7, Стратиев 6 (П. Костов-), Гюров 7 (С. Васов )
Димитров 7, Е. Иванов 6 (Крумов ) и Митов 7.
В окръжното дерби отборите на "Балкански” и "Лужница” играха
интересен мач особено през първото полувреме.Всичко в този мач бе
решено за само 20 минути, от 13 до 33 минута. Най-напред Димитров
изпрати истинска бомба във вратата на Цветкович. В 20 минута Гюров
избяга от центъра, излъга вратаря и влезе в мрежата на гостите. На 3:0
покачи този път добрият Митов. Гостите реализираха своя гол в 33
минута чрез Б. Станкович. През второто полувреме се игра на средата
на терена без голови положения. Зрителите останаха доволни особено
от първото полувреме.

СЛАБА ИГРА И ПОРАЖЕНИЕ
"Топличанин” -"Балкански” 3:0 (2:0)
Прокупие, 1 април 2000 г. Стадион край Топлица, зрители около
300. Голмайстори: Чавич в 30, Ристич в 35 и Варджан в 87 минута.
Жълти картони Чавич и Костич от "Топличанин”. Съдия Драган Йованович от Ниш -8
"Балкански”: Йовичич, Дончев, М. Стоянов, Станков, Марков,Ми
тов, Стратиев (С. Васов), Гюров, Д. Тодоров, Е. Иванов и Д. Костов.
В деветнадесетия кръг от първенството в НФЗ отборът на "Бал
кански” гостува в Прокупие на лидера на таблицата "Топличанин”. В
коректния мач домакините лесно стигнаха до победа още през първото
полувреме с два ефектни гола. Третият гол е последица на грешка в
защитата на "Балкански".
В следващия кръг "Балкански” е домакин на "Напредак” от Алексинац.

МИНИМАЛНО ПОРАЖЕНИЕ НА
ЖЕЛЮШАНИ
”Гньилаи” —”Желюша” 2:1 (2:0)
Гньилан, 2 април 2000 г. Игрище на "Гньилан”, твърд и неравен
терен, зрители около 100. Съдия Трайков от Пирот-добър. Голмайстор
за "Желюша” Тричков в 78 минута.
"Желюша”: С. Стоицев, Димитров, (П. Георгиев), Глигоров, Тодорович, Алексов, Тозев, Тричков, Р. Георгиев,-Рангелов, Истатков,
Симов.
Футболистите на "Желюша” гостуваха в Гньилан край Пирот и
претърпяха минимално поражение. Домакините бяха по-добри от гос
тите и постигнаха два гола, което бе достатъчно за победа. С гола на
Тричков през второто полувреме гостите само намалиха загубата.
В следващия кръг желюшани гостуват на "Йединство” от Пирот.

д.с.

РЕГИОНАЛНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО СТРЕЛБА
Водоравно: 1. Участие в чужда
скръб или болка, съчувствие. 12. Река
в Африка. 13. Известна френска кон
фекционна фабрика. 14. Малкото
име на някогашния словенски скиор
Петрович. 15. Които свирят на пи
ано. 17. Дума, еднаква по форма с
друга, но с различно значение. 19.
Комедия от Нушич. 20. Произнася
се "о' кей", а се пише? 21. Омраза,
злоба (син.). 23. 1 и 15 буква на
азбуката. 24. Вторият тон от музи
калната гама. 25. Част от текст на
книга, който се чете пред слушатели
(ми ч.). 26. 9 и 12 буква на азбуката.
27. Сказание, легенда (син.). 29. Кой
то съдържа много сок (сръб.). 30. Из
правени като стълбове греди (тур.).
32. Негър, чернокож (син.). 34. Под
слон, помещение за вагони, трамваи
и др. 36. Инициалите ма настоящия
хърватск и мин истър-председател.
37. 11 и 20 буква на азбуката. 38.
Малкото име на актрисата Бегович.
40. Приятелката на моряка Попай.
42. Малкото име на баскетболиста
Комазец. 43. Филм на Александар
Петрович. 44. Отчетлив, разбран, разумлив (син.).
Отвесно: 1. Хърватски крайморски градец. 2 27 и 17 букви ни язбукити. 3. Жени или дъщеря ни бярон.
4. Звукоподражание (син.). 5. Фамил
ното име на бившия вратар на фут
болния отбор "Цървена звезда" Драгойе. 6. Олгица (гальовно). 7. Хули
гани, насилници (син.). 8. Малкото
име на японския режисьор Куро-
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сава. 9. Орган на обонянието у хора
и животни. 10. Хора с диплом от
Исторически факултет. 11. Върху ко
йто е залепен етикет. 15. Основната
дейност на писателя. 16. Съкратеното название на белградската фабна селскостоР»™ » производство
пинскн мехинизиуия. 18. Мирки чуждестранни часовници. 22. 6 и 24
буква на азбуката. 26. Бивша белградска поп-рок банда. 27. Инициалите
на с ръбския историк Екмеджич. 28.
По-стара сестра. 31. Правя дупки
или неравности по земята; копая, рия. 33. Индустриална област в запад-

ната част на Германия. 35. Дребен
хищник с гъста козина, който издава
неприятна миризма. 39. Инициалите на американския акьтор Нолт. 41.
Много добър спортист, звезда, първенец (син.).
Решение на кръстословицата 26
1. Годен. 5. Петко. 9. Бо. 11. Олег.
12. Ботур. 13. Реп. 14. Липово. 15.
Имитира. 16. Овен. 17. Колан. 19.
СКК. 20. Еш. 21. Сиреч. 22. Око. 23.
Браян. 24. КН. 25. Опово. 26. Ра. 27.
Ана. 29. Сливи. 30. Екрани. 32. Апачи.
34. Ник. 36. Яник. 37. Кан. 38. Апсида. 39. Аромати.
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Отлично представяне на
младите димитровградски
стрелци
В залата на основното учили
ще "Вук Караджич” в Пирот се пр
оведе регионално отборно първе
нство по стрелба за пионери и юн
оши. Участваха шест отбора: Вр
аня, Прокупие, Блаце, Мерошина,
Димитровград и Пирот. Това със
тезание бе условно за класиране
на републиканското, което ще се
проведе на 15 и 16 април в Панчево. Пион
-----(ерският състав на СК
"Граничар" спечели трето място и
се класира за републиканското пъ
рвенство. За пионерите стреляха:
Милан Николич; Борис Виденов и
Синиша Методиев, който и в поотделното класиране е трет със 173
кръга (нормата е 160). Покрай от
бора за републиканското първен
ство се класираха и Милан Стефанов, Боян Андонов и Дамир Станчев. Още двама не успяха да се
класират само с два кръга.Пнонерките спечелиха четвърто мяс
то, също и отбора на юноши. На
републиканското отива само Гор
ан Гогов. При момичетата стреляха Ивана Шекуларац, Нела Денчич и Мария Дойчева и те спе-

^1"'ха тРето място » се класираха.
Ивана Шекуларац е трета и в от
делното класиране. Според Ружи
ца Алексова, треньор, резултати
те са отлични и очаквани. Десет
представители на републиканско
то първенство наистина е успех.
Д.С.

СПОР т
КАРАТЕ

т

СПО РТ

СП О Р Т

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НА
БОСИЛЕГРАДЧАНИ

В Димитровград се ражда още един спорт от семейството на борческите спортове. Повече от четир,, месеца в рамките на соколското дружество "Со-

”Младост” - "Младост” (Супойница) 5:1 (4:0)

н1 л Г°Г СеКЦИЯТа 1,0 каР»™. » която са записани
над 90 члена, момчета и момичета, предимно учеН1ЩИ.

На 13 март т.г. във физкултурната зала на основното училище се проведоха първнте изпити за
ученически колани - жълт и оранжов. От 32-ма кан
дидати изпит държаха 30 и всичките получиха жълт
колан. Още 9-има кандидати издържаха изрпит за
даде. отбор, който да се състезава навред с останалитс отбори от страната, за което според него трябва
упорита работа и силна воля, което е основното за
успеха в този спорт. За набиране на опит са заплану
вани състезания с отбори от съседните градове.
Понеже става дума за млад отбор и спорт, който
досега не е имало в Димитровград, то е необходима
помощ. Тя засега идва от основното училище, което
обезпечава залата и от ГИД, който е дал определени
реквизити, за конто Ражнятович казва, че са много
качествени и в чието производство ГИД може да
намери шанс.
Д.С.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ШК "ЦАРИБРОД"

ЛАНИ СА ПОСТИГНАТИ ЗА
БЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Неотдавна се проведе редовното годишно събра
След няколкогодишна пауза миналата година от
ние на ШК "Цариброд", на което бяха приети отчет ново е започнала да работи шахматната секция към
за работата на клуба миналата година и програма за ОУ "Моша Пияде”, която се ръководи от препо
работа през тази година.
давателя но физкултура Васил Стоименов, изтъкнат
Говорейки за миналогодишната дейност на клу член на ШК "Цариброд".
ба, председателят на този спортен колектив Младен
Когато става дума за признанията, този спортен
Алексов между другото припомни за отборните със колектив е провъзгласен за най-добър клуб в Дими
тезания. в които клубът е участвал и турнирите, кон тровградска община през 1999 година, което пред
то е организирал. Най-значителени резултати през ставлява изключителен успех. Членът на клуба Иван
1999 г. ШК "Цариброд" е постигнал на отборното Стоименов е заел 5 място в гласуването за най-добър
шахматно първенство на Нишки регион. От общо 8 спортист на общината за 1999 г.
Помещенията за работа и по-нататък остават
състезаващи се отбора, димитровградският отбор е
заел второто място. Бил е на крачка от своя няй- рак раната на клуба. Наскоро шахматистите трябва
да
сс
преселят в едно помещение под трибуните на
голям успех в историята - влизането в Сръбска лига,
но този шанс е изпуснал, тъй като в двата мача на градския стадион, но докога ще бъдат тамо...През
плей-офа не е успял да се наложи над отбора "Еконо- 2000 година ШК "Цариброд” ще сс стреми: да про
мист” от Ниш (и двете срещи завършиха наравно - 3 дължи и интензифицира сътрудничеството си с ОУ
: 3, а нишлиите влязоха в Сръбска лига, понеже в "Моша Пияде", откъдето по традиция "чериае” мла
първенството спечелиха една точка повече от дими- ди шахматни надежди; да организира редовно годиш
тровградчаните). Най-добри резултати в мачовете но първенство на клуба, поне един турнир за треот първенството са постигнали Милан Митич, токатегорници и второкатегорници и евентуално да
Георги Петров, след това Иван Стоименов, Анатоли организира градско шахматно първенство под наз
вание "Цариброд 2000"; да участва на финала на със
Пецев, Младен Алексов, Владица Стоянович и т.н..
Отбърът е гостувал в Босилеград, където е пре тезанието за купата на Нишки регион и да завоюва
мерил силите с шахматистите от тамошния шахма правото да играе в Сърбската шахматна лига и т.н..
Всичките си планове IIIК "Цариброд” ще може
тен клуб. В Димитровград ШК "Цариброд се е про
да осъществи единствено с финансовата подкрепа на
явил като организатор на 4 турнира: мемориалния
турнир "Тодор - Тоша Пешев , С шахмат срещу местния Съюз на спортовете (СС), както и с подкре
па спонсори. Миналата година СС е отделил
войната”, турнир за третокатегорници и първенство пата
значителни средства за клуба. Значителни средства
на клуба. Всичките турнири са били организирани на
са събрани и от спонсорите. На около 20 минало
завидно ниво.
годишни спонсори на клуба па събранието бяха иръЩо се отнася до индивидуалните състезания, мла
мени благодарствени писма.
дият Владян Игич е участвал в младежкото първен
Игнат Гацсн бе избран за пети член на Управи
ство на Сърбия и с 4 спечелени точки е заел място в
телния съвет на клуба вместо Игор Йорданов.
долната част на таблицата. Петър Г игов е участвал
Б. Димитров
на работническото първенсво на Сърбия, на което е
събрал 3,5 точки.

____ ___________

ТРЕТО ПОРЕДНО ПОРАЖЕНИЕ НА |
”РАДНИК”
(

НЯТ резултата.
След почивката домакините още поясче засилиха офанзивата си към вра-

Штш

На игрището край Драговищ
ица босилеградската "Младост” с
лекота се справи с именячката си
от сурдулишкото село Сувойница.
В мача, който се игра на 2 април в
рамките на втория кръг на пролет
ния полусезон, босилеградчани на
пълно надиграха гостите си във
всичките елементи на футболната
игра - бяха по-добри и когато ата
куваха вратата на сувойиичаии, и
когато защитаваха собствената си
врата, както и в средата на терена.
Така чс това наистина беше един
прекрасен ден за боснлсградскитс
любители на футбола: видяха се
риал от голове и добра игра на сво
ите любимци, особено през пър
вото полувреме.
Двубоят между двата едноиме
нни отбора започна със силен те
мп. Така преминаха първите десет
минути, когато талантливият млад
футболист на домашния отбор С.
Стойков със силен и точен удар
откри резултата и още един път
потвърди, чс може да израстнс в
истински голмайстор. Голът моти
вира домакините да играят още
по-динамично, а гостите като чс
ли бяха изненадани от бързото по
падение на босилеградчани и за
почнаха да губят самочувствието
си в играта. В 16 минута, с гол на Л.
Динов, домашният отбор повиши
преднината си на 2:0, в 29 минута

титя ни отбора от Сурдулици и тона се
„каза резултатно - топката три пз.ти залюля мрежата зад гърба на еурдулигпкпя вратар. Така че крайният резултат
(4:1) е реално отражение на съотношението на силите н двубоя, който се води
На 2 април в рамките на 25 крл.г на п ървеиството на Сргбска футболна дивизия
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- Група Ниш.
Звънете на
В следващия кр ъг ’ Радиик ще иосрещне на своя терен футболистите пи ^ 018/360-907. |
и#*
М. Я.
4
"Радан” от Лсбане.
\ншшн1ммшштнмшмш1%
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м. Я.

ЗАГИНАХА ДВАМА
ЛЕКАРИ
Па април на международното шосе между Димитровград и
Пирот сс е случила тежка пътна злополука, в която са загинали
дпама лекари от Пирот, а още двама са с телесни повреди.
Запрз>щапки се от Димитровград, където в мотела се е провела
среща на гинеколози, колата на докторите е връхлетяла с голяма
скорост на аптобус на редовна линия между' Димитровград и Пи
рот. Па място са загинали д-р МиролюГ» Васич, управител на бол
ницата и Пирот, и нримарнус д-р Носии Картальевич. Повредени
са гинекологът д-р Любнша Илич и Буда Маркович, фннаненв
ръководител в болницата в Пирот.
Според неофициални сведения злополуката е станала поради
нсприснособепата скорост на колата с докторите към условията за
А.Т.
движение.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 7 април се навършват две тъжни
години от смъртта на нашия баща, свекър
и дядо
СТАВРЕ БОЖИЛОВ
от с. Дукат - Босилеградско
Поклон пред светлата ти памет!
Вечно благодарни за бащинските гри
жи и за хляба, който изкарваше с неу
морните си ръце за всички ни
доцата ти Васко, Лила и Бора със семействата си
I

Давам стая на
самец за
безплатно
квартируване.
Стаята се
намира във
фамилна
къща във
Враня (под
автогарата).

вече беше 3:0 за босилеградчани отново се разписа С. Стойков, а
няколко минути преди края на пъ
рвото полувреме и М. Георгиев от
беляга гол и донесе на своя отбор
недостижимата преднина от 4:0!
С играта си във втората част
на мача домакините дадоха да се
разбере, че са доволни от резул
тата, а гостите като че ли сс бяха
примирили с факта, че ще претър
пят убедително поражение. В 51
минута С. Анджслкович отбеляза
гол и спаси честта на сувойнишкия
отбор, а една минута преди послед
ния съдийски сигнал С. Василков
•оформи крайния резултат на дву
боя -5:1.
Двата отбора играха в следни
те състави:
” Младост” (Босилеград): Д.
Николов, Н. Йойич. Е. Алидини,
Д. Насев, Б. Воинович, Д. Димит
ров, В. Владимиров, Л. Динов, М.
Георгиев, С. Василков и С. Сто
йков.
"Младост” (Сувойница): Д.
Маркович, С. Станоевич, М. Нешич, Б. Микич, Д. Радулович, Г.
Йованович, С. Анджслкович, Д.
Станоевич, Б. Младеновнч, С. Марковнч и Б. Станкович.
В третия кръг босилеградчани
гостуват във Вранска баня на ФК
"Железничар”.

НА ПЪТЯ ДИМИТРОВГРАД - ПИРОТ

X“////////////////////////////"//“т
!

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

"Луковнн” - "Редник" 4:1 0:0
Матът в Пуковац премина под знака
на голямата офанзива на домашния от
бор, на която сурдуличаии сс противопоставиха успешно само през първото
полувреме. В тази част на срещата те
дори и първи стигнаха до преднина от
един гол с попадение на Поиович и 21
мииута. Само няколко минути обаче бяха достатъчни на домакинитс да израв-

СПОРТ

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

”ПАДНАХА”
ПЪРВИТЕ КОЛАНИ

оранжов колан (едно звание по-високо от жълтия).
Според думите на председателя на комисията Ненад Здравкович, майстор каратист (носител на черен
колан втори ден) н треньор на отбора "Пролетер" от
Пирот, издържането на изпита е оценено със силна
четворка и като най-успешна секция в Югоизточна
Сърбия. За това най- голяма е заслугата на треньора
на секцията Александър Ражнятович. Той е роден в
Апатии и отскоро живее в Димитровград. Завършил
е военна академия и до войната в Босна е живял в
Требинье. Носител е на кафяв колан (първи КУС)
или това е най—голямото звание преди да се спечели
черен колан. В този спорт е вече 20 години и е истин
ски професионалист. За една година очаква да съз-

<ж

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 април 2000 г. се навършват 40
тъжни дни от ненадейната смърт на на
шия мил съпруг, баща, тъст и дядо
ТОДОР АНДРЕЕВ
от село Гоин дол

Остави ни когато най-много ни тряб
ваше. Вечно ще те носим в сърцата си.
По този повод на 8 април т.г. в 11 часа
ще дадем панихида на гробищата в Гоин
дол. Каним роднини, блиски и познати да ни придружат.
Опечалени: съпруга Зорка, дъщеря Иванка, син Сашко, внучки
Наташа и Александра и останали роднини

ф

СТАНУЛА ПИШМАН

УУ1.ожщ б*еЗ докаЛ&пие

КОМПРОМИС

САМО УМРЕЛИТЕ НА

Мъж1>ш ош йъш се завърна
и През Прозореца зърна:
в сПалияша зад Портала
жена му Права ”ала-бала”.

ДРУГО място

На всяко заседание на скупщината отборннкът
от Белеш търси отделни средства за Белеш, хумани
тарната помощ да се дава за белешани в Бел
еш...всичко отделно за Белеш, само не се съгласи да
се направят гробища за починалите белешани на
вече определеното място в Белеш.
Отговаряйки на неговите искове, председа
теля на Изпълнителния отбор Зоран Геров каза:
”3начи, за живите всичко искате при вас, а
само мъртвите изпращате при нас.”

Брадва грабна ош дръвника
и като бясна хала,
да халоса любовника,
върху им връхлетя.
- Недей! - жената го Помоли,
децата са ни гладни, голи,
какво са няколко мшъувки
за ПаПане, дърва и чифт обувки.

А.Т.

[

Римувани усмивки

- На работа си без усПехи,
а нямаш ни връхни дрехи,
останали сме без Пари,
затуй - секираша хвърли!
- Е, ако е така,
взимам всичко на шега,
я Покрий на човечеца краката,
да не настине на зимата!
Иван ЦАРИБРОДСКИ

КРЪГЛАТА НУЛА
Пролет, лято, есен, зима
тя едно наум си има.
Беше в задната редица,
днес е важна единица.
РЕПЛИКА КЪМ БЛЕЗ ПАСКАЛ
Додето някакъв злодей
в тръстиката не го натика
и не престане да живей,
човек
е мислеща тръстика.
Тодор Климентов

тасен
рисува; Б,ф««*гров

Щ

ьрштио

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

Без пушене

Онядън на пазарището се мувам кико кърн вол, реко си
да посеирим, оти пензикьата се изтопи за струю, за теливон,
за воду и съм оделил за леб и то от три динара, ако успейем
сабале да се наредим...
По йедио време чуйем познат женскьи глас:
- Колко йе арпаджикат?
-Шейесе и пет! - отговара вой ония що продава.
- У-у-у бре, па само преди две неделье беше трийесе и
пет?!
- Е беше снайкье и ти на трийесе године, ама са ко те
гледам требе да си къмто шейесе!
- Шейесе стреле те удариле! - прокле познатия глас и се
изгуби у навалиууту.
Я пойдо наслукье натам накуде се изгуби и после двайесетина крачкье пак га чу:
- Колко су компирете?
- Прониклите - десет, а ония петнайесе динара!
- Нейе ли множко? - питуйе пак.
- Млого йе само кига бию...
- Ега те бици бию! - пак прокле она.
Я поразбута тия преди мене и заетану зад женуту. Кига
се обърну - има кога да видим: Каравиля Трендавилова.
- О - о - о Каравильо, пазаруйеш ли?
- Не пазаруием, ама ядуйем! - рече она.

- Е - е?
- Па видиш ли кве су ценете? Кажи ми, бре Манчо, защо
тува у Цариброд ценете су двойно, па и тройно по-големе от
тея у Ниш или Белград, а?
- Ко да ти кажем Каравильо, тамо от све стране дооде
селяци и доносе млого, па затова йе по-йевтино. Ко що
зиайеш наще селяци стапуше граджанье, па това що купуйемо доносе от Пирот, Лесковац, Ниш... А докига дойде до
тува оно поскупейе два-три пути!
- Море я мислим друго: по заплатите ний е смо на последнье место, барем по ценете да будемо първи!
- Е -е, може и тека да се гледа на туя работу, ама я реко
нещо да те питам: чу те дека тражиш арпаджик, компире... да не си решила туя годин да бъцнеш нещо уземи?
- Защо да не бъцнем, да несъм по лоша от Перку Монину
или Верку Бонину? Е, йедно време знайеше се у село коя йе
градина на Каравилю! - рече она и се подпре у слабинете.
- Значи, решила си...
- Решимо с Трендавила, та надогодина да не одим по
пазарят с цегьерат кико циганка... А ти, Манчо, защо питаш?
- Па видим, Каравильо, станула си пишман. Некня Трендавил рече кига си поодила от село върльила си камик никига
да не се върнеш....
- Трепдавил млого да не йеде трице! Ако съм върльила имало йе за кво да га върльим! Йедън ли се йе зарекъл, па
после порекъл. Ама да зиайеш, Манчо, я пак нема да стануйем селянка, само това лето че саднемо лук, компире,
васулчък и йоще нещо че бъциемо...
- Па значи ли това дека че стуриш пеньоарат и папучете,
че нанесеш ли сукно и опъици? - заиджам се я.
- Море трилетница че те тресе тебе! А ти кво се задзърташ
у кво съм облечена я, а?
Дуну Каравиля на нос и побеже у навалицуту кико
опърлена и не дочека да вой отговорим.
Я се само поусмину, позавърте с главу и си реко: "Море
нейе рекъл джабе народят - Попе, попуй ама и приоруй!
Кво да се прайи - текова време йе дошло. Дай боже и да
потрайе! За сву срекъу Каравиля си беше отишла, та не ме
чу... Стеше да ме стигне нова клетва.
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