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ОЛБРАЙТ И КЛИНТЪН 

МИНИРАТДЕЙТЬН

истит^еТрадПиподгорицГИЕСОЦИАЛ' ЗАВЪРШЕН Е НОВИЯТ 
МОСТ НАД ДУНАВ В 

НОВИ САДОГРОМНОТО мнозин
ство ГРАЖДАНИ НА 

СЪРБИЯ И ЧЕРНА 

ГОРА ИСКАТ ДА 

ЖИВЕЯТ В СЪЮЗНА РЕ
ПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

=* Поставяйки последната и най-дълга стоманена г-------
(102 м), строителите свързаха башкия и сремския бряг 
лямата река и създадоха условия след повече от една година 
тук отново да минават влакове *Отново функционира най- 
краткият железопътен коридор между Западна Европа и юж
ната част на континента

След три месеца и половина ефективно изграждане на 22 
май рано сутринта бе завършен новият мост над река Дунав в 
Новн Сад, построен 75 метра по-горе от бившия Жежелев 
мост, който бе съборен по време на миналогодишната агресия 
на НАТО срещу нашата страна.

Става дума за пътно-железопътен монтажно-демонтажен 
мост, благодарение на който Западна и Средна Европа отново 
ще могат да ползват най-краткия железопътен коридор към 
южната част на континента. Този мост ще има голямо зна
чение и за железопътния транспорт в нашата страна, защото 
директните загуби от варварското разрушаване на Жежелевия 
мост възлизаха на 7 милиона марки месечно, а индиректните 
щети са много по-големи.

Изграждането на моста бс завършено с монтирането на 
последната и най-дълга стоманена конструкция (102 м). В мо
ста са вградени още пет такива конструкции - четири с дъл
жина 72 и една с дължина 36 метра. Всичко необходимо за 
моста е произведено в цеховете на "Гоша" в Смедеревска па
ланка и на Машинната промишленост в Ниш. Монтирането на 
елементите е извършено на самия строеж, като е използвана 
технология, която се прилага за първи път у нас.

Новият пътно-железопътен мост е изграден със средства, 
които е осигурило правителството на Република Сърбия, от
носно Дирекцията за обновление на страната. Неговата дъл
жина е над 450, а широчина - около 7,5 метра.

конструкция 
на го-С безочното си грубо 

и арогантно поведение 
като сила, която непре
къснато се опитва да 
наложи собствен дик
тат в световните отно
шения. американската 
администрация напра
ви още един гаф: мини
ра брюкселската сре
ща. Става дума за реше
нието на Вашингтон, на 
Министерската 
на Съвета за прилагане 
на мира в Босна и Хер
цеговина в Брюксел да 
не бъде поканена СР 
Югославия, като една 
от подписниците на ми
рното
Това решение на ръко
водството на САЩ беше 
посрещнато с порица
ние и осъда от страна на 
много държави, а най- 
пряко реагираха Китай 
и Русия. Москва отказа 
да участва в такава, на
кърнена среща, поясня
вайки това с принципни 
причини. Москва съоб
щи категорично, че ня
ма да признае никакви 
решения, които бъдат 
приети без Русия и СР 
Югославия.

Непоканването 
югославската делегац
ия е оценено от Русия 
като грубо нарушаване 
на Дейтънското спора
зумение. Русия смята, 
че с това е нанесен съ-

* В разговор с делегацията на СНП в Подгорица, водена от Прс- 
драг Булатович, и на СПС в Белград начело с Ивица Дачич, Сло- 
бодан Милошевнчсреща

подчерта, че стотици хиляди членове на тези 
партии последователно се борят за политиката на мира и равно
правието на гражданите и хората

Президентът Слободан Милошевнч прие миналия 
циалистите от Белград и Подгорица. Председателите на Социал
истическата народна партия в Подгорица се водеха от предсе
дателя на Общинския отбор Предраг Булатович, а на Белград 
Ивица Дачич, председател на Градския отбор на СПС. В делегаци
ите бяха членовете на ръководствата на СПС в Белград и СНП в 
Подгорица. които в рамките на сътрудничеството между двете 
партийни организации в Белград проведоха съвместно заседание 
на своите изпълнителни отбори.

Гостите запознаха президента Милошевнч с дейността върху 
реализацията на сътрудничеството и съвместното дъйстване на 
СПС в Белград и СНП в Подгорица. В рамките на това 
сътрудничество в столицата се проведе голяма културна манифес
тация "За Югославия", в която участваха най-известните наши 
художници, културни и обществени дейци.

Поздравявайки гостите си президентът Милошевнч подчерта, 
че политиката на тези партии, заедно с всички патриотични

петък со-

споразумение.

130 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВ- 
ГРАД

ОТ ЦВЕТКОВИЯ ХАН ДО МОДЕРНА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

политически партии и прогресивни сили у нас изразява основните 
интереси на огромното мнозинство граждани на Сърбия и Черна 
гора да живеят в Съюзна Република Югославия, която пред
ставлява общо отс/ество и съвместна държава на двата братски 
народа, свободни и равноправни хора и граждани и на републиките 
Сърбия и Черна гора. Стотици хиляди членове на тези партии се 
борят последователно за политиката на мир, равноправие на 
гражданите и хората, за тяхната свобода, сигурност и достойпстпси 
живот, за независимост и успешно икономическо и културно раз
витие на нашата страна, което е най-добрата гаранция за това. че 
ще успеем в отбраната и опазването на тези стойности, въпреки 
сдружената дейност на враговете на Югославия отвън и отвътре да 
я разбият с въоръжена, медийна и друг вид агресия, е тероризъм, 
санкции, предателство на домашните им слуги и с друг вид натиск, 
който се прилага. Определенията и настоявалият на СПС и СПГ1 
на Черна Гора се основават на 
съвместна воля на гражданите на Сърбия и Черна горя свободно и 

своето бъдеще и те, със собствената

на

крушителен удар на ця
лата дейтънска конст
рукция и че негативните 
последици от това ре
шение ще могат да се 
почувстват много ск
оро.

потвърдената мри историята

самостоятелно да решават та 
си дейност 1дс допринасят тачи поля да сс уважава и после
дователно да се прилага, ката претидепп.т Милошспич а разговор 

СПС в Белград и СМП в Подгорица.
(На 7 стр.)

■ш
Американският дър

жавен секретар Мадлен 
Олбрайт, както и нейни
ят шеф Бил Клинтън за
бравят едно нещо: 
отиваща двойка. Твър
де скоро светът ще им 
види гърба, така че то
ва, както другите подо
бни на тази постъпка са 
само последните конву
лсии. Светът ще си от- 

когато те изчез-

Основното училище в Димитровградс ръководствата на

СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОСЪДИ НЕПОКАНВАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ НА СРЕЩАТА В БРЮКСЕЛте са

САЩ НАРУШАВАТ ДЕЙТЪНСКОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ
•Псноканването на СР10 на Министерската среща на Съвета за Прилагане на мира представлява още един енклатантеи пример за 
нарушаването на нормите на международното право, демонстриране на ароганция и диктат на американската администрация, която 
систематично подкопава ролята на Съвета за сигурност н престижа ни Световната организации ‘Съветът за сигурност към ООН се 
призовава да осъди иопречпаисто на участието на СР Югославия, ноднисница и гарант на Дсйтьнско-парижкото споразумение като 
(Ьлнгран гно нарушаване на собствените си резолюции * Отговорността за последиците от рушенето на дейп.нско-иарнжкнн процес сс 
пада на американската администрация и на онези членове ни ЕС, конто подкрепят американския диктат * СР10 е заинтересована за 
опазването, последователно и цялостно прилагане на Дсйгьиско-парижкото споразумение

дъхне 
нат от международната 
арена, на която нанесо
ха толкова много зл-
ини.

(Политико) (На 3 стр.)



МИНИЧ ПРИЕ РУСКИЯ ПОСЛАНИК В СРЮПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА ВЪНШНОТО МИНИСТЕРСТВО 
НЕБОЙША ВУЙОВИЧ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 

СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА Е 
ПОКАНЕНА В МОСКВАЛИ ПЕНГ ЩЕ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

* Посещението представлява континуитет на политическия диалог на високо и най-висшс равнище, 
принос към укрепването на специалните отношения между правителствата на Югославия и Китай и 
ще даде възможност да се сумират резултатите в осъществяването па Декларацията за приятелство 
и сътрудничество, която подписаха президентите Слободан Милошсвич и Джианг Цзсмин

Председателят на Съвета на гражданите в съюзния парламент 
Миломир Минич прие новоназначения посланик на Руската федер- 

в СР Югославия Валерий Егошкин.
Събеседниците разговаряха за по-нататъшното развитие и ук

репването на близките и традиционно приятелски връзки на наро- 
' дите в СР Югославия и Руската федерация.

Съвместно беше констатирано, че добре развитото югослав
ско-руско междупарламентарно сътрудничество значително до
принася за продълбочаването на съвкупното сътрудничество ме
жду нашите две страни.

Посланик Егошкин връчи официална покана от председателя 
Държавната дума, Федералната скупщина на Руската федер- 

Гснадий Сслезньов, делегация на Съвета на гражданите, 
председателя Минич да посети Москва. Поканата беше

ация
представлява ”континуитст 
на политическия диалог на ви
соко и най-висше равнище и 
принос за укрепването на спе- 
ци а л н ите вз а и моотн ош ен и я 
между правителствата на СР 
Югославия и Китайската НР и 
ще даде възможност да бъдат 
сумирани резултатите в осъ
ществяването на Деклара
цията за приятелство и сътру
дничество, която подписаха 
президентите Слободан Ми
лошсвич и Джианг Цзсмин”, 
подчерта Вуйович.

Оповестявайки посещение
то той каза, че това ще бъде 
удобен момент да се "уточнят 
насоките на по-нататъшното 
съвместно ангажиране в полза 
на укрепването на съвместните 
интереси на билатерален и 
международен план и още по- 
големня принос в изграждането

на справедлив международен 
порядък, основаващ се на рав
ноправието, суверенността, ин- 
тегритета и ненамесата, а про
тив политиката на хегемонизма, 
неоколоииализма и домина- 
цията под вида на мондиализма.

”С отговора си на агресора 
Югославия охрабри огромното 
мнозинство страни в света, сами 
да се противопоставят на поли
тиката на хегемонизма и иитер- 
венционизма,злоупотребата на 
човешките права и другите ви
дове доминация”, каза Вуйович.

Голяма част от пресконфер
енцията Вуйович посвети на 
Косово и Метохия, преценявай
ки, че "обстановката там про
дължава да се влошава и че УI I- 
МИК и КФОР не предприемат 
нищо да се прекрати етническ
ото прочистване и геноцидът 
над сърбите и другите неал- 
банци”.

Югославия посвещава ос
обено голямо внимание на пр
едстоящото посещение на пр: 
едседателя на Всекитайския 
народен конгрес Ли Пенг в на
шата страна, заяви помощник 
съюзният министър на външ
ните работи и говорител на 
външното министерство Неб- 
ойша Вуйович.

На пресконференцията 
Вуйович запозна югославски
те и чуждестранни журналис
ти с динамичната дипломати
ческа дейност на Югославия, 
изнесе становищата на наша
та страна относно драматич
ната обстановка в Космет, де
йността за осуетяване на теро
ризма и натиска на агресор- 
ските държави срещу нашата 
страна.

Посещението на Ли Пенг

на
ация 
начело с 
приета с удоволствие.

НОЕО/1Н!/] ОТ &'ЬЛГ.
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДОВЕРИЕ НА ПРАВИТЕЛ
СТВОТО НА КОСТОВ

Депутатите в Народното събрание на 18 май гласуваха
Иван Костов, катодоверие на кабинета на премиера 

отхвърлиха контрапредложението на парламентарната група 
на Демократическата левица.

За недоверие гласуваха 67 депутати. 17 се въздържаха, 
докаго 133 се изказаха за това Правителството да си остане. 
Така Костов и неговият кабинет ще управляват в България до 
следващите парламентарни избори, които ще се проведат през 
април 2001 година.

Предложението за вот на недоверие на Правителството 
парламентарната група на Демократическата левица обоснова 
с констатацията, че в страната върлува корупция и че пре
миерът и лидер на управляващият СДС Костов "крие корум
пирани функционери във властта и в партията”.

След като бяха съобщени резултатите от гласуването Кос
тов заяви, че "гласуваното доверие е допълнителен стимул на 
кабинета в борбата против корупцията и престъпността и за

"на дребно"!
г^екордьор сред престъпниците 
1 във Великобритания стана 
едно петгодишно момче. Заедно 
с деветгодишния си другар те гр
абнали чантата на една старица. 
Случаен минувач ги хванал и с 
мобифона повикал полицията. 
Дошлите полицаи издърпали уш
ите на провинилия се и го пус
нали, защото според закона де
цата на тази възраст не подле
жат на съдебно наказание. Какво 
е било наказанието на родите
лите му, не знаем. Същественият 
въпрос в случая е: до кога ще се 
спуска възрастовата граница на 
престъпниците?!?

«хогато албанските терористи и 
Гчсепаратисти през едно кос- 
мет.ско денонощие убият четири 
до пет сърбина и опожарят "са
мо" 15 техни къщи, тогава та
мошните "власти" - представи
телите на мисията на ООН - пре
ценяват, че това денонощие е би- армейски полигон той открад- 
ло "обикновено, преминало е без нал четири танка с тегло около 
по-значителни събития". Голямо- 20 тона и ги продал като старо 
то нещастие е в това, че такъв желязо. Само един ден след раз- 
"обикновен" ден за мъсю Кушнер критието на "танкиста" в Бургас 
и неговата камарила, дошли тук бил откраднат 15-метров ТВ пре
да "възстановят съвместен жи- давател с тегло над 4 тона. Така 
вот за всички, които са живяли след електрическите кабли и др- 
там, без оглед на националност- уги метални предмети, които се 
та и вероизповеданието им", тр- продават на частните фирми за 
ае цели 11 месеца.
I истината за Космет си прокар- дръзнаха и към истински танк- 
У1ва път. Тя напира с такава си- ове. Не искат хората да работят 
ла, че дори всичките световни _______________________________

продължаване на разговорите за евентуалното членство в 
Европейския съюз".

След това Иван Костов, членовете на кабинета му и депу
татите на десницата напуснаха пленарната зала когато депу
татът Румен Овчаров излезе на трибуната за да изнесе 
становището на опозицията относно корупцията на влетта и 
резултатите от току-що приключилото гласуване.

рециклаж, крадците в България

В.Богоев

пропагандни агенции, сложили 
се в служба на глобалния шериф, 
няма да могат да я забулят. Това 
потвърждава и последното разк- 
ритие на КФОР в сърцето на те- 
рористическото гнездо в Дрени- 
ца. Цяла истина излезе онова, 
което югославската страна твър
ди толкова отдавна: продължава 
въоръжаването на т.нар. "косме- 
тски защитен корпус". В дрениш- 
ките села Горно и Долно Обрине 
е намерено голямо количество 
различни видове оръжие и бое
припаси, включително и сто ком
плекта нови американски унифо- 

. рми, заедно с каските и ботуши-

ДРУГИ ПИШАТ [ ]

КЪСАТА ИСТОРИЧЕСКА
Дълго време вече от българските официални среди се лансират 

груби клевети за сметка на вътрешното развитие в СРЮ и нейното 
ръководство. Не се забравя да се спомене и несъществуващият 
проблем за положението на българското национално малцинство. 
Югославия се обвинява дори и за бавното развитие на България и 
изоставането й в свързването с Европейските и евроатлантически 
структури. За прокарване на такива тенденциозно сковани неи
стини се използват медиите, интерните брифинги и националния 
парламент, както и официалните изказвания на официални срещи.

Всичко това се прави като се забравят близкото и относително 
далечното минало, през което към сръбския народ България ви
наги е била вероломна. Почти винаги България е била ца пог
решната страна. Това я дисквалифицира на когото и да било и 
особено на Югославия и съседите си тя да чете каквито и да било 
лекции, както относно историческата им роля в региона, така и 
относно характера на вътрешното им политическо и стопанско

и защитяаваше дейността на различните терористки организации, 
чиито въоръжени групи нахлуваха в Югославия, Гърция и Румъ
ния, където извършваха атентати, диверсии и други насилнически 
дела.

През март 1941 година България се присъедини към тройния 
пакт, а на 15 април прекъсна отношенията си с Югославия. Вече на 
20 април, заедно с германските армии българската войска завладя 
голяма част от Македония и Източна Сърбия (част от Зайчарски 
район, Пиротски и Врански окръг). Тя разшири 
региони въз основа на етнически причини". Териториите, които 
фашистка България анектира от Югославия през 1941 година бяха 
разширени през 1942 и през януари и юни 1943. Сръбското насе
ление

властта си в тези

те.
помни българската фашистка окупация 

злодеяния и терора.
Въпреки Договора за приятелство, сътрудничество и взаимо

помощ с Югославия от 1947, на България нищо не попречи да се 
обърне против Югославия и през 1948 година, опитвайки се отново 
да реализира старите си претенции.

Всеизвестен е факта, че Сърбия и Югославия

Т"1 исциплинарната комисия към 
/-^Върховния съд в Арканзас пр
едложи юристът Уилям Клинтън 
да се лиши от правото на ад
вокатура в- този американски 
щат. Става дума за отиващия си 
след половин година американ
ски президент, а причината зато
ва е "сериозно лошото поведе
ние" по време на случая "Пола 
Джоне", когато под заклетва се 
прояви като лъжесвидетел. Кли-

по новите масови

развитие.
Историята е отбелязала, че България повече пъти е извър

шила агресия срещу Сърбия и Югославия. След съвместната борба 
на Сърбия, Гърция и България против Турция в Първата балкан
ска война, когато сръбската войска участва пряко в освобождава
нето на български територии, тя коварно нападна Сърбия през 
юни 1913 година, при което българската войска извърши свиреп 
масакър над сръбските ранени войници, пленници и цивили. В 
решителния за Сърбия момент през 1915 година, очаквайки отново

никога не са
имали отмъстителни стремежи, понеже с демократическите си и 
цивилизационни стойности те прозорливо гледаха към бъдещето 
на взаимоотношения с траен двустранен интерес, насърчавайки 
активно България да приеме този курс. В името на това, през 1944 
на България беше. подадена приятелска ръка и със споразуме
нието от Краиова и беше дадена възможност частично да свали 
блатото на фашистката си политика и да приключи войната на 
страната на съюзническите сили. Югославия прости на България 
военни репарации в размер от 25 милиона долара. Този жест беше 
повече от приятелски, понеже нашата страна се отказа от зна
чителни средства, необходими за обновлението

нтън на косъм успя да изкара ма
ндата си, но най-вероятно след териториално разширяване България сключи тайно споразумение

с Германия за нападение срещу Сърбия. И този период ,от’бъ-Никсън ще бъде вторият амери
кански президент, на когото се лгарската окупация на части от Сърбия е запомнен с големия

терор и кървавите следи.
В периода между двете световни войни, между балканските 

държави останаха някои открити въпроси, които използваха ве- 
г^дин 32-годишен българин по- ликте сили за собствена намеса в региона. Най-крупният сред тях 
Е^лучи тези дни невиждан пуб- се касаеше за териториите на съседите, за които България имаше 
лицитет. Причината е, че от един претенции. В тази функция тя на собствена територия подкрепяше

отнема адвокатурата заради 
провинения докато били на най- 
високия пост в държавата.

на военните раз
рушения и огромните човешки жертви, за което "заслугата" на' 
България не беше незначителна .

България никога не е прежалила загубването на "санстефан- 
ската си големина”, което важи и за "транзиционна България",
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САЩ НАРУШАВАТ 

ДЕЙТЪНСКОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ

КОМАНДВАЩИЯТ ТРЕТА АРМИЯ НА ЮВ 
ДИМИТРОВГРАД

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ПИРОТ И

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРОЯВЕНИЯ ПАТРИОТИЗЪМ
Генерал-лейтенант Владимир Лазаревич връчи благодарст 

зацня на запасните военни старшини в Димитровград

мйтровград, където разговаря с 
представители на Общинската

грамота на Общинската органи-вена
(От 1 стр.)

На заседание, председателст
вано от премиера Момир Булато- 
впч. Съюзното правителство кон
статира, че Съюзна Република 
Югославия,

В рамките на редовните дей
ности, между които са и посеще
нието на единиците към Трета ар
мия на Югославската войска 
общините, към

налогодишната агресия върху на
шата страна, но и с редица други 

скупщина, а в разговорите участва примери, а всичко заедно предста- 
и началника на Пиротски окръг 
Джордже Митич.

Изказвайки изключително уд-

и на
които те се при

числяват, на 23 май в Пирот и Ди
митровград пребивава командва
щия тази стратегическа групация 
генерал-лейтенант Владимир Лаз
аревич със сътрудниците си. Ге
нерал Лазаревич най-напред 
посети единиците на Нишки кор
пус в Пиротския гарнизон, където 
със състоянието на военната го
товност бе запознат от страна на

влява изключителен фактор на 
стабилност.като подписница 

рант на ДеПтънско-парижкото сп- 
оразумение е

и га-
В течение^на разговорите, ко- 

оволствие, председателят на Об- мандващият Трета армия генерал- 
щинската скупщина в Димитров- лейтенант Владимир Лазаревич 
град Никола Стоянов обстойно заблагодари на представителите 
информира коменданта Лазарев- на Общинската скупщина и на 
нч и високите офицери от Третп житслите на Димитровград за 
армия на Югославската войска с безкористната им помощ и за уча- 

стието им в изпълнение на съвме
стните задачи по време на отече
ствената война. Генерал Лазарев
ич запозна присъстващите и с ак-

осуетена пълнопра- 
вно да участва в Министерската 
среща на Съвета за прилагане на 
мира на 23 и 24 май в Брюксел и 
оцени, че това представлява 
нарушаване и подкопаване

пряко 
на това 

се възло-
основните характерности на об
щината, специфичностите и акту- 
алните проблеми, пред които е из-

споразумение с цел да 
жат решения и интереси, които са 
в разрез с целите на мира и стабил
ността в региона.

Решението на
РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОЛЕГИУМА НА НАЧАЛНИКА НА ГЕН- 
ЕРАЛЩАБА

Момир Булатович
Министерската

ската Фередация и на Китайската 
НР да не участват 
Съвета за прилагане 
ради това, че на СР Югославия е 
попречено да участва в нея.

Съюзното правителство пред
упреди. че отговорността за всич
ки последици от рушенето на дей- 
тънско-парижкия процес, вклю
чително и попречването на СР 
Югославия да продължи равноп
равно да участва в този процес се 
пада на американската админист
рация и на онези членки на ЕС. 
които подкрепиха американския 
диктат.

среща на Съвета 
мира да не се покани делегация на 
Съюзна Република Югославия

за прилагане на
в срещата на БОЕГОТОВНОСТТА НА ЮВ НА 

ЖЕЛАНОТО РАВНИЩЕ
на мира. за-пр-

едставлява грубо нарушаване на 
резолюциите на Съвета за сигур
ност на ООН 1022 и 1031 (1995). с 
които Съветът за

В Генералщаба на Югославската войска, а в 
рамките на редовните си дейности, под ръковод-

началникп на Генералщаба на нералщаба. 
Югославската войска, генерал-полковник Нсбой- 
ша Плвкович, се проведе разширено заседание на 
Колегиума на началника на Генералщаба, съобщи 
службата за информиране към Генералщаба на 
ЮВ.

идващите стратегическите групации на Югослав
ската войска и помощниците на началника на Ге-

сигурност под
крепи и верифицира дейтънско-

ството на
На заседанието на Колегиума беше преценено, 

че боевата готовност на Югославската войска е на 
желаното равнище, което обезпечава изпъл
няването на всички задачи.

Заключено беше. че Югославската войска ше

парижкия мирен процес и поздра
ви равноправното участие на Съ
юзна Република Югославия 
го. Съюзното правителство 
зова Съвета за сигурност като фл- 
агрантно нарушаване на собстве-

в не- 
при- На заседанието са обсъдени военно-полити- предприеме мерки и в предстоящия период тя да 

ческата и сигурностна обстановка в обкръжени- бъде фактор на мира, единството, стабилността и 
ето и в страната й актуалното състояние на бо- гаранция на суверенитета, териториалната цялост и 
евата готовност на Югославската войска. конституционния порядък в Съюзна Република

За състоянието в своите зони на отговорност Югославия, 
пред началника на Генералщаба докладваха кома-

ните си резолюции да осъди по
пречването на делегацията на Юг
ославия. като подписница и гарант 
на Дейтънско-парижкото спора
зумение. да участва в срещата на 
Съвета за прилагане на мира.

Отказването да бъде поканена 
Югославия представлява още един 
еклатантен пример за нарушава
нето на нормите на междунарон- 
ото право, демонстриране на аро- 
ганция и диктат от страна на аме
риканската администрация, която 
систематично подкопава ролята 
на Съвета за сутурност- и прести
жа на Световната организация.

Съюзното правителство позд
рави принципното решение на Ру-

ТанюгСъюзна Република Югославия 
е ключов фактор в постигането и 
прилагането на Дейтънско-пари
жкото споразумение, мира и ста
билността в региона на Югоизточ
на Европа. Съюзното правител
ство е заинтересовано за опазва
нето. последователното и цялост
но прилагане на Дейкътнско-па- 
рижкото споразумение и за уста
новяване на добросъседство в уни
сон със съвместните интереси на 
всички страни в региона, се посоч
ва между другото в съобщение на 
Съюзното министерство на инфо
рмациите.

правена. В изложението си той от- туалната ситуация в зоната на от
делно се спря върху сигурностно- говорност на Трета армия, спирай- 
то положение в общината, изтък
вайки, че то е стабилно и че на 
жителите в тази среда е съвсем яс
но манипулирането с национални
те малцинства в предишна и сега
шна Югославия, а отделно в Косо
во. Затова ннто в един момент не 
са позволили каквото и да било

коменданта на гарнизона полков
ник Радован Стойкович и комен
дантите на военното поделение 
Пирот полковник Михаило Герг- 
ар и на граничните единици майор 
Владимир Малич.

В казармата на Третия пехо
тен полк в Пирот генерал Лазар
евич тържествено откри възобно
вения интендантски сервис, който 
в значителна степен е бил разру
шен по време на НАТО агресията. 
Касае се за съвременен обект, в 
чиято адаптация са инвестирани 
около 4 милиона динара.

Същия ден генерал Лазаревич 
със сътрудниците си посети и Ди-

ки се върху положението в Косо
во. той изтъкна, че геноцида сре
щу сръбските и не албански жите
ли продължава с ненамалена ин
тензивност, но и че Сърбите, ос
танали в Косово, продължават ге
роичната борба за съществуване 
на вековните си огнища. Говорей
ки за този проблем, генерал Лаз- 

разваляне на междунацноналните аревич изказа надежда, че той ще 
отношения. Стоянов отделно из- бъде разрешен в близко бъдеще.

По време на разговорите с пр
едставителите на Общинската ск-

тъкна и традиционното и нзлючи-
телно успешно сътрудничество на 
жителите в общината с числящите упщина в Димитровград генерал 
се към Югославската войска, ко- Лазаревич отделно се спря върху 

обновлението на обектите на во-ето се потвърди по време на ми-
енната инфраструктура, изтъква
йки. че в бройни градове в Сърбия 
започна изграждането на над хи
ляда жилища, които са предназна
чени за числящите се към Юго
славската войска. Полицията и ос
танали кадри. Югославската вой
ска прави големи усилия да помог
не на семействата на загиналите и

□ политики

ПАМЕТ НА БЪЛГАРИЯ
Бз.лрагия продължини да сс разтръсна от сериозна полити

ческа и обществена криза: тронд ът на неблагорпнитното настро
ение към Съюза на демократическите сили показна възходяща 
линия; икономическото развитие е н сериозен застой; съществува 
голяма безработица; престъпността, корупцията и злоупотребата 
на властта сс разрастват, за което говорят м сериозни те обвинения 
на бившия шеф на МВР Бонев против лидера на управляващата 
коалиции.

Сегашното ръководство н София гласува п Закон, с който войска, изказания патриотизъм и 
периода на "властвуваието на комунизма е пров ъзгласен като пре- безкористния принос в защита

отечеството командващият Трета 
армия връчи благодарствена гра
мота па Общинската организация 
па съюза на запасните военни 
старшини в Димитровград. В име
то на организацията грамотата пр
ие и с топли думи заблагодари за
пасният капитан Иван Янков, пре
дседател на Общинската органи-

свой национален празник провз^згласи датата на подпис-която за
ването н?1 Санстефанския договор.

Управляващите структури в България и днес подчиняват 
ите интереси на чужденец, което особено пролича с придружава- 
него й към членките на НАТО по време на агресията срещу СРЮ 
и санкциите, които продължават. С аитисръбската 
гославскз политика България очаква да ’ намали пътя 
ючването в евроатлантическатл интеграция и да си прокара път >я 
бъдещото си териториално разширяване. Твърде показателно е 

с унгарския премиер Орбаи. през април тази 
Костов оцени идеята за "новото 

Сърбия" като стратегичс- 
ни ми-

тежко ранени числящи се към Юг
ославската войска по време на ми
налогодишната НАТО агресия, 
изтъкна командващият Трета ар
мия генерал Лазаревич.

В знак на благодарност за сът
рудничеството с Югославската

епо

си и антшо- 
си за вкл-

н.;
това, че в разговор 
година в Будапеща, премиерзл
шестчленно федерално устройство на ...........
сго понеже по този начин Югоизточна Сърбия, кьдею 
порни простори живее малобройното българско малцинство, би 
получила статут на федерална единица, а София възможнос. евен
туално да осъществи поне една част от териториални I е си блянове.

Бт л арскг.то правителство и държавния глава засилват нр 
, г «Реалната част от опозицията в Сърбия, разпръсквайки 

т, жзив . и гешденциозна пропаганда против СРЮ, при подчертано 
подправяне па представата '"мнимото "
ба.лга^кото м<|Л1ШНсг1р> ^ ^|и ^ срю като „р11 това укрива ис- 
месва вьв вмрешниз р ((ото •■уш,ж:„|,-,нс на гериториал-
тинските си намерен \ V ^ СрЮ" Бз.лгария няма никакво 

интегри гет и суверен ^ и .,,, „оложс„„ето на своето 
право, а особено мор, > ^ Конституция тя се иро-
мнл.и.ист*,.^ ^"щ^би....... третия райх, "чиста”

„.ШИОИ..ЛН 1с<)Г)СТВ<;и.1.га си територия не признава 
малцинства, въпреки факта, 

лмаии, македонци, роми, евреи, ар- 
с забранена, кактои 

и всички

сгьпно дело”, по не и фашисткия период, с което обективно се 
установява идеен комтинуигет именно с госиодстиунането на фа
шизма през Втората световна война. Тона се отнася и за някои 
предходни актове на управляващата коалиция. На пример: слу
жещите в ъв фашистки те поделения и периода от 1941-44 са отъж
дествени с партизани те; о тменени са всички рошения на народни те 
с ъдове, е кои то са наказани членовете на фашисткото правител
ство през сз.щин период; в ърнато е отнетото имуществото на ня
когашните с ътрудници на Третия райх.

Вместо постоянно да изгражда отношенията си с ъс съседите 
върху известните принципи на Кримската декларация, понеже са
мо със стрик пю спазване ма тези принципи па балканските народи 
и техните д ържани ще могат да си осигуря т просперитет, стабнл-

зацня на съюза на запасните вое
нни старшини в Димитровград.

В знак на уважение и благода
рност за изказаното сътрудниче
ство с Югославската войска пред
седателя на Общинската скупщн- 

ност, териториална цялост и суверенитет п същинско сътру- „а „ Димитровград Никола Стоя- 
дмичестио и полза па всички, дори п ма Европа ка то цяло, Б ългария нов връчи на командващият Трета 
вярно слуша заповедите от страни. Чужденец па собствени гръб армия генерал-лейтенант Владнм- 

* 3 - » по Лазаревич художествена кар-
иипаги е донасял и донася големи проблеми на всека страна. Ч(НП ||3работена от Бранислав

Както и досега, Сърбия и Югославия си останат категорични и бошкович, монографията ”130 го- 
определението си с България п с другите балкански страни да д„нн съществуване и работа на 
развиват качествено и всестранно сътрудничество на равноправни Основното училище Моша Ная

де” и графиките на Методи Пет
ров "/Димитровград, който из
чезва* .

сс ма

ния

възгласи за
от други народи, която на 
съществуването »» националните

Ь"ЛГ:'РИЯ б.:ГиГ "щ~ггп автономия
етнически основи. Забранени са 

обозначат като изразяваме

че в
основи и при пълното уважаване па принципа за ненамеса нън 
вътрешните работи па други.мемции ал

създаването на партии на
които могат да се

национални нрава.

А. Димитровна ко- С. Р.
дейности,
лективните
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БОСИЛЕГРАДСРЕЩА НА РЪКОВОДСТВАТА НА ГРАДСКИЯ ОТБОР НА СПС В БЕЛГРАД И 
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СНП ЗА ПОДГОРИЦА

УЧРЕДИТЕЛНО 

СЪБРАНИЕ НА 

СЪВЕТА НА 

МЛАДИТЕ 

СОЦИАЛИСТИ

СРЮ - НЕЗАМЕНИМА РАМКА 

ЗА ДВАТА БРАТСКИ НАРОДА
^Напразни щс останат всички опити иа управляващата олигархия в Черна гора, която прави всичко 
възможно да разбие СР Югославия

В рамките на успешното определение на двето партий- всички опити на управлява- 
традиционно сътрудничество ни организации и на огром- щата олигархия в Черна гора, 
между Градския отбор на Со
циалистическата партия на 
Сърбия в Белград и Общин
ския отбор на Социалистиче- република Югославия е иеза- 
ската народна партия на Чер- менима държавна рамка за 
на гора за Подгорица в Бел- двата братски народа, държа- 
град се проведе съвместно съ- ва, която представлява сбъд- 
брание на изпълнителните от- ната вековна меч?а на много- 
бори на двете организации, бройните поколения наши пр
ивета бе ръководено от пред- едци да живеят равноправно в 
седателя на Градския отбор на една общност, в държава на 
СПС в Бедград Ивица Дачич и свободни хора и граждани, 
председателя на Общинския

ното мнозинство от граждан- която прави всичко възможно 
ите на Сърбия и Черна гора, да разбие СР Югославия, като 
че нашето отечество Съюзна за тази нечестна цел сътруд

ничи и с агресорите срещу на
шата страна. Те обаче не ус
пяха да опетият образа на чер
ногорците, които масово зас
танаха на отбранителната сте
на на отечеството си.

* За председател избран Миодраг Митоп, а за поднреседател Горан 
Миланов * В работата на събранието участва и Сотир Сотиров, 
член на Главния отбор на СПС

Дейността на Социалист
ическата партия на Сърбия и 
занапред ще бъде свързана с 
конкретните дейности и ус
ловия, в които действат мест
ните организации, със съще
ствуващите актуални въпроси 
в отделни местни общности и 
тяхното пряко разрешаване. В 
рамките на тази дейност мла
дите социалисти трябва да бъ: 
дат двигателна сила на обнов
лението и развитието на на
шата страна, включително и 
на нашата община. Това ме
жду другото подчерта членът 
на Главния отбор на СПС Со
тир Сотиров на учредително
то събрание на Съвета на мла
дите социалисти, действащ в 
рамките на общинската орга
низация на СПС в Босилеград.

В присъствието на предсе
дателя на Общинксия отбор 
на СПС Васил Такев и секре
таря на Изпълнителния отбор 
Милча Лазаров за председа
тел на Съвета на младите со
циалисти бе избран икономи
стът Миодраг Митов, счето
водител в Центъра за култура, 
а за подпреседател Горан Ми
ланов, пощенски раздавач.
Членове на Съвета са: Драго- 
слав Методиев, работещ в Це
нтъра за култура, Юлияна Ст- 
оянчова, възпитателка в Дет
ската'градина, Благица Мито- 
ва от село Бранковци, Славко 
Велинов, работещ в КОБОС, 
и Митко Стойнев от Долна 
Любата.

- Социалистическата парт
ия и занапред ще полага уси
лия за създаване на по-благо

приятни условия за откриване 
на нови работни места, за по- 
добър културно-забавен жив
от, за по-съдържателна спор
тна дейност, както и за по-уск- 
орено развитие на селата и се
лскостопанската дейност, 
което ще създаде възможност 
за по-висок стандарт... В пър
вите редици на силната съпр
отива и героичната отбрана 
на нашия народ, Югославска
та войска и полицията, начело 
с президента Слободан Мило- 
шевич, срещу вампирясалия 
фашизъм на Североатланти- 
ческия алианс, командван от 
САЩ, бяха тъкмо нашите мл
адежи. Заради това Социалис
тическата партия на Сърбия, 
която има видения за решава
нето на всички проблеми и вс
ичко каквото обещае на прак
тика реализира, е имала и ще 
има главна опора в патриот
ично определените млади хо
ра, подчерта председателят на 
босилеградските социалисти 
Васил Такев на учредително
то събрание на СМС.

Милча Лазаров подчерта, 
че СПС и останалите патри
отични сили имат конкретна 
развойна програма, която въ
преки редицата затруднения 
успешно се реализира и дава 
възможност за изява на всич
ки граждани, отделно на мла
дите и креативни лица. Про- 
тивпоположно на нашата пар
тия са предателските полити
чески сили, които за шепа до
лари продават и страната, и 
своя народ.

В рамките на сътрудничес
твото на споменатите партий- 

отбори се състоя манифес- 
------  ”$а Югославия” и бе

ни
Честността на нашите ст- тацията

отбор на СНП за Подгорица и ремежи, които имат дълбоки открита изложба на картини и 
подпредседател на СНП на исторически корени, е най-до- г карикатури на художници от 
Черна гора Предраг Булато- брата гаранция, че ще успеем Черна гора. 
вич, съобщи Информацион- да запазим общото ни отече-
ната служба на СПС в Бел- ство, въпреки натиска и мно- ководствата на двата отбора

гобройните предизвикателст- ще бъде проведена в началото 
На събранието още ведн- ва, пред които то е изправено на юни в Подгорица. 

ъж бе потвърдено трайното днес. Безуспешни ще останат

Следващата среща на ръ-

град.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАСКИЯ СУБНОР

ВРЪЧЕНИ МЕДАЛИ
Димитровградският СУБНОР проведе тържествено заседание по случай 9 май - Деня на победата 
срещу фашизма, на което присъства делегация па Окръжния отбор на СУБНОР за Пиротски окръг, 
начело с председателя на отбора Йован Лилич. Присъстваха и представители на местното самоу
правление, общинския Съюз на запасните командири, димитровградското ОВР и общинските отбори 
на СПС и ЮЛ

Обръщайки се към присъ
стващите, председателят на 
димитровградския СУБНОР 
Еленко Петров вдъхновено 
говори за приноса, който на
родите на Югославия са дали в 
борбата срещу фашизма през 
Втората световна война. В ре
чта си той наблегна и на воен
ните събития от нашето бли-

лицай и изтъкнат член на ОО 
на СУБНОР Деян Ставров, 
също получател на това приз
нание, не присъстваше на за
седанието, понеже се намира 
на лечение, така че вместо не
го наградата прие баща му. 
Петият медал-борец ще бъде 
връчен на председателя на ОС 
в Димитровград Никола Сто
янов, който на заседанието не 
присъства поради обективни 
причини. Бяха връчени и бла
годарствени писма на общин
ския Съюз на запасните кома
ндири, ОВР в Димитровград и 
тукашната казарма.

и всичките присъстващи позд
рави подпредседателят на ОС 
Васил Велчев. От името на 
Окръжния отбор на СУБНОР 
за Пиротски окръг присъст
ващите приветства Йован Ли
лич, който в кратката си реч 
похвали работата на димитро
вградската борческа 
ганизация. На председателя и 
секретаря на тази организац
ия Еленко Петров и Владимир 
Николич и на председателя на 
местния отбор на СУБНОР в 
село Желюша Симеон Симов 
Лилич връчи републиканско
то признание медал - борец. 
Младият димитровградски по-

ор-

зко минало, както и на агре- 
злосторническиясията

НАТО алианс срещу СРЮ, с
на

който агресорите не са пост
игнали нищо.

От името на местното са
моуправление и общинските 
отбори на СРС и ЮЛ, бойците м. я

Б. Димитров

НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕ
ГРАД

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СПС В СУРДУЛИЦА ОБСЪДИ ДОСЕГАШНИТЕ СИ 
ПОСТИЖЕНИЯ

И ” ГОРЕЩИ” ТЕМИ В 
ДНЕВНИЯ РЕД?

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА 

ПРЕДСТОЯЩАТА ДЕЙНОСТ
Следващата сесия на Об

щинската скупщина в Босиле
град ще се състои най-късно 
до 5 юни, оповести нейния се
кретар Никола Савов. Ще се 
разискват въпроси от редовн
ата процедура, но и няколко 
”горещи” теми, както неотд
авна поискаха отборниците.

По думите на Савов на сесията 
щс бъде обсъдена информация за 
дълготрайната фалитна проце
дура в ”Слога”, а възможно е да се 
потърси и решение как и кога тя 
да приключи. Ще се разисква и по
ложението в "Напредък”, като се 
потърси изход от сегашната 
задънена улица. Предприятието 
почти е спряло с работа, според

някои изчисления загубата 
възлиза на около 1,5 милиона ди
нара, а джиро-сметката му от
давна е блокирана. Ще се обсъдят 
положението, проблемите и 
функцинирането на превоза 
"Автотранспорт”. Запланувано е 
да се обсъдят и две теми из 
областта на здравното дело: 
здравеопазването на населението 
в общината и здравната защита на 
домашните животни, като по 
двете се вземат решения как да сс 
подобри 
състояние на хората и животните.

Тези дни споменатите въ
проси ще бъдат обсъдени от 
членовете на ИО на ОС.

Нашата партийна организация полага усилия НАТО бомбардировки вече са заличени, дори се 
конгресния девиз да приложи на практика, строят и нови обекти, които ще бъдат във функ- 
Първите ни начинания в това отношение вече са ция на гражданите, за тяхния по-добър и щастлив 
налице. Председателят на сурдулишките социал- живот.
исти Милан Величкович на състоялото се тези Членът на ИО на ГО на СПС Любомир Илкич 
дни разширено заседание на Общинския отбор на между другото каза, че досегашните постижения в 
СПС в Сурдулица подчерта, че след учредяването обновлението на общината са импозантни и предс- 
си партийните органи и тела са настоявали да се тавляват предизвикателство за предстоящата дейно- 
ускори решаването на ежедневните проблеми в ст на социалистите, които всъщност са и носители на 

общности. За реализирането на тази дейността в това отношение. С това се потвърждава
епитета, че Сурдулица е малко градче, но с голямо

в

местните
цел е сформиран централен координационен от
бор, както и координационни отбори за всяка сърце и че с единство и трудолюбие на всички може 
местна общност, което дава първи резултати. да се осъществи и невъзможното.Илкич добави, че 

За резултатите в обновлението на общината Правителството на Република Сърбия ще оказва пъ- 
от бомбардировките на НАТО на заседанието на лна подкрепа на всички развойни програми, които 
Общинския отбор на СПС говори председателя икономически са печелещи и които ще създават ус- 

Общинската скупщина Мирослав Стоилкович, ловия за приемане на нови работници, 
като подчерта, че следите от злосторническите

здравословното

на
м. я. В.Б.
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р^рдд?котоИст^ГстПвРоОГРАМИ ЗЛ вмс™овявдне
НА ДИМИТ-

ДВЕ ЮГОСЛАВСКИ И ЕДНА БЪЛГАРСКА ФИР
МА ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА ДЪЛГОСРОЧНО 
ДЕЛОВО СЪТРУДНИЧЕСТВОКОНКРЕТНА ПОМОЩ СЕ 

ОЧАКВА ОТ БАНОВИЧ МЕСЕЧЕН ИЗНОС ЗА 
100 000 МАРКИГИД е изготвил програма за 

възетаиовяваие на фирмата. 
Свобода" 

такава

края на март т.г., когато обе
щаха, ме ще положат усилия да 
помогнат на ГИД, "Свобода" и 
други стопански фирми, които 
са западнали в изключително 
тежко положение.

Дали до посещението

еща между синдикалните дейци 
от републиката и федерацията 
и синдикалните дейци от ОССС 
и тукашните фирми да бъде ор
ганизирана в каучуковата фаб
рика.

а в Текстилният комбинат "Любиша Миодрагович" от Прие- 
ле, белградският "Сент Джордж” и българската фирма ”Бу- 

лгария - К” АД от Казанлък подписаха на 22 май в Белград 
договор за дългосрочно делово сътрудничество. Под текста на 
документа се подписаха генералният директор на приеполския 
комбинат Радосав Йевтович, собственикът на белградското 
предприятие Ристо Чалия и директорът на казанлъшкото ак
ционерно дружество Борис Димитров.

В цеховете на Текстилния комбинат в Приеполе ще се 
произвежда прежда от български памук, която след това ще 
бъде доработвана в България и докарвана в Белград, където 
Сент Джордж” ще произвежда изделия за износ предимно на 

западните пазари. По думите на Йевтович стойността 
носа отначало ще бъде 100 000 марки месечно.

тече изготвянето на 
програма и наскоро ще 

завърши, бе съобщено 
ледното заседание на 
телството на Общинския 
на съюза на

но

на пос-
председа-

съвет 
синдикатите 

(ОССС) в Димитровград. След 
като програмата за възстановя
ването на конфекционното пре
дприятие бъде готова в Димит
ровград ще се покани да дойде 
отново председателят на Съюза 
на синдикатите на Сърбия То- 
мислав Банович. Не

Както узнаваме,на дв
амата посочени високопоставе
ни синдикални дейци въобще 
ще се стигне, засега никой не 
може да ни даде достоверна ин
формация. Във всеки случай си
ндикалните дейци в димитров
градския Съвет на съюза 
ндикатите и

председа
телят на Съюза на синдикатите 
на Сърбия Томислав Банович в 
телефонен разговор с водачите 
на ОССС се е интересувал от 
обстановката в димитровградс
ките стопански фирми и от това 
Дали програмите за възстановява си-

местните фирми 
очакват не само Банович и Ил-

на из-
ването на някои от тях са из
готвени. Този факт би трябвало 
да подскаже, че Банович ще ус
тои на думите си, т.е. че ще се 
стрими да изпълни гореспоме
натото обещание, което преди 
два месеца даде в Димитровг
рад.

е изключе
но с него да дойде и председа
телят на Съюза на самостоятел
ните синдикати на Югославия 
Радослав Илич. Да припомним, 
че Банович и Илич посетиха 
Димитровград и разговаряха с 
тукашните синдикални дейци в

ич, но и други изтъкнати репуб
ликански и съюзни синдикали
сти и то предимно от отрасло
вите синдикати. Председателят 
на синдикалната организация в 
ГИД Стоян Анджелкович 
сега настоява

БОСИЛЕГРАД

БЕЗ САНИТАРЕН КОНТРОЛ
В Босилсградска община повече от една година няма санитарен 

инспектор, който да върши надзор и да гарантира на хората, че не 
са засегнати

още
евентуалната ср-

Б. Димитров от санитарно-хигиенични нередности. В момента 
обаче не е известно кога и дали ще бъде назначено такова лице.

Както все по-често се чува сред обществеността сега в тази 
област, има повече нарушения. Хора се оплакват, че в някои магаз-

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД НА 
ПИО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

ини се продавали хранително-вкусови стоки, чиято годност за 
употреба отдавна е изтекла. Съмняват, че стоките се съхраняват 
правилно и смятат че едни магазини не изпълняват санитарно- 
хигиенични норми. Не е известно какво всичко се консумира в 
гостилниците и дали питиетата и ястията винаги задоволяват крит
ериите за употреба. Узнаваме, че в едни търговски обекти дори 
нелегално се правят и продават безалкохолни напитки...

Сурдулишка и Босилсградска общини имат един санитарен ин
спектор със седалище в Сурдулица. Имайки предвид наболелите 
въпроси и факта, че инспекторът в Босилеград идва само от 
време на време и че обективно не е в състояние да "държи об
становката”, общинските отборници преди няколко месеца пос
редством Началството в Пчински окръг поискаха от Републикан
ската санитарна инспекция да назначи инспектор за Босилеградска 
община. Искът е приет, но кога ще последва конкретно решение е 
висящ въпрос.

КВАРТАЛНО РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМА С ПЕНСИИТЕ
На 24 май започна изплаща

нето на първата част от земе
делските пенсии за юнн 1998 го
дина. Около 180 000 пенсиони
рани селскостопански произво
дители получават средно по 157 
динара, а от закъснелото две го
дини изплащане на втората част 
на майската пенсия са изминали 
месец и половина.

Изхождайки от този факт, 
членовете на Управителния от
бор на Републиканския фонд на 
пенсионно-инвалидното осигу
ряване на земеделците оцениха 
на заседание в Нови Сад, че си
туацията с изплащането на зе
меделските пенсии е толкова 
сериозна, че е необходимо спе
шно реагиране на надлежните 
републикански органи.

Отново бяха споменати и ос
новните причини за този остър 
проблем. Земеделците не са вн
если в своя фонд облаганията за 
1999 и предишните години в раз
мер на 900 милиона динара. Сл

ед начисляването на лихва този 
дълг е нараснал твърде много, 
така че селяните все по-трудно 
могат да го изплащат, а поради 
нередовното изплащане на пен
сиите те не са в състояние да 
внасят в пенсионния фонд н те
кущите облагания.

с всички пенсии.
Тъй като лошата финансова 

ситуация предвестява още по- 
голямо закъснение при изпла
щането на земеделските пенс
ии, Управителният отбор на то
зи пенсионен фонд оцени поло
жението като тревожно и задъ
лжи директора на фонда да за
познае с тази оценка правител
ството на Сърбия и надлежните 
републикански министерства. 
До споменатите фактори ще 
бъде изпратен и искът на Уп
равителния отбор за спешно ос
игуряване на средсгва за изпла
щане на текущите, съгласувани 
пенсии и то всеки месец но една 
пенсия. Членовете на УО смя
тат, че проблемът със земедел
ските пенсии може да се решава 
постепенно, квартално чрез вз
аимно разплащане (неизплате
ни пенсии срещу дългове за из
разходвана електроенергия и 
пр.), както и по други начини.

В.Б.Надлежните не успяха да на
мерят решение за издължаване
то на републиката на основата 
на солидарния стаж, а от добав
ения към цената на бирата ди
нар, за който компетентните 
казаха, че е предназначен за фи
нансирането на земеделските 
пенсии, фондът не е получил 
нито една пара, официално бе
ше неутвърдено на заседанието. 
През цялата минала и първото 
тримесечие на тази година във 
фонда на ПИО на земеделците 
не се е влил нито един динар и 
от "социалната програма”, коя
то между другото беше приета и 
заради решаването на проблема

Кратки новини
Доколкото и тези дни няма дъжд, дълготрйният засух ще 

навреди на пролетните зърнени култури и ще намали сенодобива в 
централната и северна част на Босилеградска община, заяви Васил 
Анастасов, селскостопански инженер в ОС в Босилеград. В селата 
от южната част на общината обстановката е по-добра, понеже от 
време на време вали дъжд.

***
Домакинствата в по-високите места в Босилеград и Райчиловци 

от няколко дни остават без пода, понеже съседите им от по-ни
ските квартали си поливат градините с вода от градския водопро
вод. От комуналното предприятие "Услуга” досега ги толерираха, 
но оповестяват, че "ще предприемат съответни мерки срещу 
онези, които нецелес ъобразно изразходват питейната вода”.

***
В Културния дом в Босилеград е открита изложба от 80 ка

ртини на ученици от основното училище с тематика "Кръвта пред
ставлява живот” и "Здрави зъби, хубава усмивка”. Тя ще бъде 
открита до 7 юнн, а след това организаторите й - Общинската 
организация на Червения кръст и Здравният дом - ще прнсъдат 
награди на авторите на шест най-хубави творби.

"Селските” телефонни линии, конта преди години бяха изг-

НА 22 МАЙ В ЛЕСКОВАЦ

ЗАПОЧНА 47-МИЯ МЕЖДУНАРОДЕН 
ПАНАИР НА ТЕКСТИЛА

50 изложители от страната и Македония
резултати, според Йовапоиич, е възстп* 

производтево във всички разрушени фпб-

В трите панаирни манифестации участват
югославския Манчестър - гр. По стигнатите 

иовеиото
рики, саиацията на мнозинството от повредените 
мощности, обновлението на мостовете, жи линиите и 
на другата инфраструктура.

По думите на Йоиванович, тези резултати не ви
ждат само онези, чиито цели и интереси са в разрез с 
интересите на народа и страната.

Програмата на Правителството нл Република 
Сърбия обхваща развитието на текстилната и ко- 
жаро-обувнлта промишленост, припомни Йовапоиич 
и добави, че е приета програма за консолидация па 

отрасъл, чиято реализация беше прекратена от 
агресията на НАТО. Преди две години беше завър
шен и проектът "Стратегия на развитието на тек
стилната промишленост в Ябланишки окръг”, чиято 
реализация продължава сега, подчерта Блогомир 
Йованович.

В понеделник в
- беше открит 47-мия пореден Международен 

машини и прибори
ридени предимно с ъс сродства на ОС, през последно време често са 
в дефект. Сега "глухите” телефони създават главоболие не самосковац

на текстила,текстилните на селяните, но и на общпнприте и на монтьорите на ТЕЛЕКОМ. 
Главоболието на първите идва поради факта, че телефонната връ
зка често им спасява живота, на вторите, защото посредничат 
между първите и третите н са между чук и наковалия, а 
нтьорите поради това, че поправят "буре, което не държи вода". 

**+

Мнозина в Босилеградско се готвят за печалба от гъби, 
особено изкунчицитс. Засега обаче няма големи изгледи за богата 
жетва, понеже няма дъждове, следователно и гъби в изобилие 
като други години. Затова и изкупната цена е сравнително висока. 
За килограм сурова манатарка(въргань) нзкупчицнте предлагат 
от 80 до ИК), а за пачи крак (лпенчарка) 2СХ) динара.

панаир
"Местем 2000”, 47-мия Международен параир

, »> <____ЛЛ/Ш" ■< П/*НЛТИЯ ПЯНжата и обувките 
козметиката и 

Директорът 
яви,че в тези

на ко-
Мода 2000” и Деветия панаир на 

амбалажът "Козметика 2000 .
Панаира Йовица Джорджсвич за- 

манифестации участват 50 предприят 
от нашата страна и от Македония, а съгласно тра

па й-добрите ще бъдат присадени и връ-

на мо-
на ия

дицията, на
панаирните признания.

Международният панаир в
Благомир Йованович, помощник министър 

в Правителството на Сърбия.
на Република Сърбия прсдприс- 

възможно ло-бър-

чени Лесковац беше отк-
тозина

рит от
промишлеността

Правителството
необходими мерки за 

възстановяване и изграждане
Най-доброто свидетелство

ма всички 
зото
и на стопанството.

на нашата страна 
за по-

В.Б.
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РЕПОРТАЖ

СЪВРЕМЕННО СЕЛО ОТ ДРЕВНИ ВРЕМЕНА
дина, ще бъде махната, а на мя
стото й ще се изгради терен за 
малки спортове, с което цялата 
околност ще получи много не
приветлив вид от сегашния.

За тези изключителни ак
ции и дейности, които никак не 
биха могли да се реализират без 
пълна финансова и друга под
крепа на Общинската скупщина 
и няколко димитровградски пр
едприятия, безспорна заслуга 
имат инициаторите - председа
телят на Съвета на местната об
щност Михаил Колев и предсе
дателят на местната организа
ция на Съюза на пенсионерите 
и на Организациония отбор за 
са нация на пътища Риста Кръ
стев.

25-ти юни.
До 1920-та година - прила

гането на Ньойското споразу
мение, Гоин дол е бил в състава 
на България, а границата е ми
навала на около петстотин ме
тра западно от селото

Димитровградското крайгр
адско село Гоин дол, отдалеч
ено от центъра на общината 5 
километра, е едно от редките 
села в този край, което четири- 
йсетгодишния процес на мигра
цията на тези простори, като че 
ли е заобиколил. Според преб
рояването през 1961-ва година в 
Гоин дол са живели 348 души, 
две десетилетия по-късно - 343, 
а днес, в 132 домакинства, тук 
живеят около 370 жители.

Тези факти, обаче, никак не 
са истинско отражение на мно- 
гобройните събития, характер
ни със спецификата си за това 
село, но за тях по-късно, защото 
Гоин дол днес заслужава да се 
представи по-обстойно. Но за 
да се стигне до днешни дни нео
бходимо е да се хвърли, макар и 
бегъл поглед към миналото.

шшМШнИ№
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НА Й-ЗНА ЧИТЕЛ-■V

ИИТЕ ОБЕКТИ\\
шш?. ипгРАПР.ни отрх'-:* ч': 1960-ТА ЛО 1985-ТА...

1 ГОЛИНА

Възраждането на Гоин дол 
започва след Втората световна 
война, непосредствено след коя
то се игражда, за тогавашните, а 
не е грешка ако кажем и за се
гашните условия, изключител
но функционален Културен 
дом. През 1960 година Гоин дол 
получава и електрически ток, а 
8 години по-късно и водопро
вод. В течение на 1985 година 
"пристигат” и телефоните и дн
ес има почти сто телефонни аб
онати. По това време се асфал
тира и главната улица в селото, 
а възстановява се и ежедневна 
рейсова връзка с центъра на об
щината. Снабдяването, за раз
лика от болшинството останали 
села в общината, с изключение 
на крайградските, е относител
но добро - има два магазина, на 
”Пекара” и ”Търгокооп”.

Всичко, обаче, на пътя към 
възраждането, като че ли спря 
през последното десетилетие, 
хората се пасивизираха, дейнос
тите замряха. Напоследък вси
чко се измени и през тези прек
расни пролетни дни Гоин дол 
наподобава на строителна пло
щадка...

Според легендата селото е 
получило името си по долината, 
изключително подходяща за от
глеждане (гоене) на добитък. 
За жалост, тази легенда днес 
никак не може да се възприеме, 
защото добитък тук почти и ня
ма, поне в онова количество, ка- 
квото е било, когато се е съз
давала тази легенда и когато вс
яко плодородно парче е полз
вано изключително в селскос
топански цели.

професор д-р Александър Гиг- 
ов, тук е погребан прочутия ху- 
нски вожд Атила, божият бич...

Процесът на създаването на 
Гоин дол е продължил със сто
летия, а с изключение на после
дните десетилетия, тогавашни
те жители, основаващи своите 
домове, са водили сметка да не 
заемат плодородните площи и 
къщите си са градили по каме
нистите баири и хълмове...

Днес са тук многобройните 
домове на гоиндолчани - вероя
тно потомци на онези, заселили 
се тук, когато са напуснали ста
рото село "Селище”, където са 
намерени находки от 15-тото 
столетце.

РЕПИ11А
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ЛОМОВЕ КАТО

СЪЗЛА ЛЕНИ ЗАСЕЛОТО СЕ
ОТЛИХ И ПО ЧИВКАИЗВИСЯВА

УКРЕПЛЕНИЕТО - Въпреки обстоятелстово, че 
Гоин дол е типично "земедел
ско” село, днес със селско сто
панство активно се занимава са
мо 7 на сто от тукашните жи
тели. Това, обаче, никак не зна
чи, че плодородните площи са 
пренебрегнати. Истина, там, 
където някогаш са били най-пл
одородните ниви, съвсем близо ^ 
до автопътя, са "изникнали" но
ви къщи - почти 50 са изградени 
през последните две-три де
сетилетия. Край някои от тях, а 
такива примери са многоброй- 
ни, са засадени овощни градини, 
лозя... Такъв е случая с Алек
сандър Момчилович, лесничей 
в Пирот, чието лозе и много
бройните сливи - десетина най- 
качествени видове, от които по
лучава над 600 килограма гро
зде и стотици литра люта ракия, 
са обработени и уредени като за 
изложба.

Истина, вече три десетиле
тия в Гоин дол е утихнал учи
лищния звънец, но от тук са по 
потекло многобройни учени, 
разпръснати из цялата страна.
Ще споменем само професор д- 
р Слободан Василев, който ка
то много други, живущи в Бел
град, Ниш, Димитровград и 
други места не е построил нова 
къща, но и старата му, адапти
рана и подредена, припомня на 
образцов дом. Всички те милеят 
за родния си край, а домовете и 
"викендиците” са като създаде
ни за отдих и почивка.

Днес Гоин дол е характерен 
и по многобройните пенсионе
ри - хора; които своя трудов век 
са прекарали главно по дими
тровградските предприятия, а 
мнозина все още работят в тях. 
Мнозина, заселени в други ме
ста, се връщат от време на вр
еме, а някои и завинаги на род
ната си почва. Между тях, кито 
сега са тук, има и млади хора, и 
може би, с време, тук отново ще 
заплачат бебета, и ще започне 
едно ново, "истинско възражда
не”, а следващата акция, де да 
знаем дали няма да бъде така, 
ще е изграждане на нова учи
лищна сграда...

"ГОНИЛОлеко то
КАЛЕ”

ВСЯКА МАХАЛА
Не бива приказката за Гоин 

дол да разкажем, а най-напред 
да не споменем най-значително
то находище в Димитровградс
ка община, датиращо от късно- 
античния, тоест рановизантий- 
ския период - "Гоиндолското 
кале”. На това находище са про
веждани засега единствените 
сондажно-археологически раз
коли на територията на общи
ната, според които е прието, че 
се касае за укрепление повдиг
нато през IV век, а възобновено 
през У1-то-столетие, по време 
на значителната строителна де
йност на тогавашния римски 
император Юстиниян.

Укреплението се намира на 
доминантно възвишение, от ср
еща на селото, от дясната стра
на на Нишава, и по всяка веро
ятност е използвано като вре
менно скривалище и прибежи- 
ще на околното население по 
време на военните опасности.

Според хипотезата на няко
гашния димитровградски учен,

”ГОВОРИ” ЗА

ЖИВУЩИТЕ В НЕЯ

Гоиндолските махали, както 
вече споменахме, са твърде ха
рактерни с имената си, защото 
почти всяко название, като че 
ли говори за потеклото на хо
рата в тях. Такива са махалите 
"Врапчанци” и "Боровци”, в ко
ито, както се смята, жителите са 
се доселили от Врабча и няко
гашното село Борово. Други 
пък - махалите "Тавулци”, "Ев- 
рейци”, "Кьосинци”, според ня
кои изследвания, са от влашко 
потекло...

Както и да е, днес те са гоин
долчани, голямото болшинство 
от тях през последното пребро
яване са се изказали като бъл
гари - от православна вяра, вя
рващи и не вярващи, но всички 
без изключение ознаменуват 
селското тържество "Унурия”, 
което честват всяка година на

ИМЕТО ПОЛУЧЕНО

па

ПОЧВА ЗА

ЛОБИТЪК - НО

ЛОБИТЪК ПОЧТИ

И НЯМА САНИРАТ СЕ МА-

Гоин дол е богато земедел
ско село, разположено от дяс
ната страна на международния 
път Ниш - София. Мерата му 
възлиза на 5600 декара, а 
покрай житородните ниви, ли
вади и пасбища, са разпръснати 
многобройните махали, харак
терни със своите названия, ко
ито, сами за себе си, говорят за 
хората, живеещи в тях.

ХЛЕНСКИ ПЪТИША.

РЕНОВИРА 
КУЛТУРНИЯ ЛОМ

УРЕЖЛАТ СЕ

СВОБОЛНИТЕ

ПЛОШИ

През изтеклия период, за 
около един месец, са санирани 
почти всички махленски пъти
ща, на дължина от около 2 ки
лометра и още толкова пътят 
до гробищата, който,* по време 
на дъждовните дни, е бил почти 
непроходим. Докарани са около 
хиляда кубически метра чакъл, 
който частично е извалян, а са
мо булдозерът е работил почти 
сто часа... В ход е адаптацията 
на сградата на Културния дом и 
плановете са да се уреди кан
целария за работа на Съвета на 
местната общност и за други 
обществени дейности; Клуб на 
пенсионерите, каквито в селото 
има 85, както и помещения за 
културни начинания. Заплану
вано е и възобновяване дейно
стта на културно-художестве
ното дружетво, носещо името 
на загиналия от това село борец 
на Сремския фронт - Борис Ив
анов, което имаше изключите
лни изяви, но през последните 
години и неговата дейност за
мря. Същевременно се урежда 
и околността на Дома - няко
гашната сграда на основното 
училище, закрито през 1970 го-

ИНИЦИАТИВИ

ДА СЕ ПОСТРОИ ПЕШЕХОДЕН 

МОСТ ПРИ МАНАСТИРИЩЕ
За река Ерма често се пише във вестник 

"Братство", като авторите на текстовете за нея 
винаги я наричат красавица сред реките и се 
възхищават от прелестите на нейната долина. 
Разбира се, това възхищение е основателно, но 
както и всяка друга река, така и Ерма "умее” да 
създава и проблеми на живеещите в поречието 
й хора, особено когато е буйна поради стопява
нето на снеговете или проливните дъждове. В 
такива, пък и в много други случаи възниква 
основният въпрос, свързан с всяка река: как да 
я мине човек, т. е. има ли мост?

Най-старият мост на Ерма беше Коваче* 
вият мост между Звонска баня и махала Мана
стирище в село Трънски Одоровцц, където се 
намира и черквата. Преди 30 години в тази ма
хала имаше над 20 домакинства, а сега 
танали само 3-4 старчески семейства. Дър
веният мост отдавна бе отвлечен от реката, 
след това хората поставяха "мост” за пеше

ходци от една или две греди, а през последните 
7-8 години не съществува никакъв мост. За
това не само хората от Манастирище, но и от 
драговитската махала Пометковци, както и 
от селата Скървеница, Врабча, Петачинци и 
Искровци са принудени да изминават пеша по 
6 - 7 км повече, за да дойдат в Звонска баня 
или Звонци. Черквата е ремонтирана и мноз
ина туристи биха я посетили, защото от хотел 
"Мир” се вижда като на длан, но това, ест
ествено, не е възможно без мост.

Затова е крайно време компетентните 
фактори да подемат инициатива за построява
нето на пешеходен мост на река Ерма при 
махала Манстирище. Навярно живеем в криз
исно време, но ако се извърши добра подго
товка и се ангажират повече хОра, този мост 
може да бъде построен със сравнително 
малко пари.

са ос-

Ангел Димитров

С )Йордан Миланов

о ШшШ26 МАЙ 2000 г.
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• штслна годишнина - 130 години същссгвуван/ Д ос,,ов,,от° Училище ”Моша Пнядс” има 940 ученици и празнува
По този

ма
Днес 940 ученици са разпре

делени в 46 парилелки. 
Допълнително обучение об-повод на 19 и 20 май 

Димитровград
ха Редица манифестации, с кои
то ое ознаменуван този юбилеи 
Преди всичко 
"Дни на

За миналото,на комитета за честване 
се проведо- дншшшата Никола Ст 

тъкна:

хваща 569 ученици,нас-Т.г. в на го- 
оянов из-

тоящето и б надарените ученици, 225, в1иШг
на училището говори 
диреюпорьт А/шшпър Л 0

рамките на 34 групи намират
себе,а 888 са членове на някоя

КУЛТОВО УЧРЕЖДЕНИЕ
годишната

от 53-те свободни активности.това е фествала 
усмивки и радост'’, в ра- 

мките на който на 19 май бе 
ганизиран карнавал 
на града, изложба

В училището са заети 65 прос-"130 ветни работници и още 35история на 
културната мисия на основното 
образование в нашия град е една 
от най—значителните

други.ор- 
по улиците наги да се защитаваме със спра-на рисунки на

Ученици от Димитровградското истоР,,ята на тази среда. Тази 
училище, среща с поети, конце- Роля на основното образование

1 ла и остава най-значителна

части от ведливост, с вяра и с децата, ко
ито така бързо растът. Нека да
ви с честит юбилея!”

вЙЮМ?' »ре*«щвш^ Директорът на училището Ди-
№1 митър Гюров поздравявайки при

състващите , между друго-

наиред да осъществява тази своя
мисия

Поздравлявапки ириса »ства-
щнтс от името на Министерст
вото на просветата, г-жа Даница
Вукичевич между другото изтъ-
кна:

"Щастлива съм, чс тези май-
дни присъствам в Димитро-скн

вград па юбилея на основното
училище със задача в името на
министъра на просвета на Р Съ-
рбия да ви поздравя и да ви чес
титя 130-та годишнина. Това ерт на КХД Първи май " от Пи

рот и голяма танцова забава за 
учениците.

На следващия ден представи
тели на 15 училища от Сърбия се 
срещнаха с ръководството на 
общината, за да се запознаят с 
основните характерности на об
щината и постиженията й в раз
лични области. След това се съ
стоя промоция на книгата ”130 
години на основното училище” и 
тържествени академия по повод 
юбилея. В присъствие на бройни 
гости, между които Даница Вук- 
нчевнч и Радосав Конатар от 
Просветното министерство на 
Сърбия, председателя на Общи
нската скупщина и председател

основа на съвкупното развитие 
и съвкупните постижения в мно
го области станали траен белег 

нашата среда. От този храм 
на образование и просветеност 
тръгвали са всички генерации на 
най-младите на своя жизнен 
път, а много от тях са стигнали и 
до най-голямите височини, но
сейки в себе си онова, което за 
нас е изградила тази култна ин
ституция. Затова с гордост из
тъкваме значението на този юб
илей и с изключителна благода
рност се отнасяме към всички, 
които са вградили себе си в тази 
просветителска дейност. Чести
тейки 130 годишния юбилей, же
лаем на основното училище и за-

голям юбилей, който п сферата
на образование и култура е чест
и за много по-развитп среди от 
Димитровград. Днес стоте заети 
в училището, начело с неговия 
директор, 940 ученици и техните 
родители, гражданите на града 
се гордеят със своето съществу
ване. със своята култура и обра
зование на майчин, български 
език. Но сс гордеят и с държа
вата, в която живеят - Сърбия и 
Югославия и те представляват 
пример как да се строят мостове 
между култури, между езици и 
генерации, как да се пази хар
монията между народите.

Тържествата започнаха с карнавал по димитровградските 
улици. Маските показаха, че детското вгюбраженис няма граници

то изтъкна: "Ознаменувайки 130— 
та годишнина на училището, най- 
старото училище в общината и в 
източна Сърбия, ние имаме с ка
кво да се похвалим. През измина
лите десетилетия няма дейност, в 
която учениците на училището не 
са се изтъкнали. Училището вър
ви с времето, а ние желаем то да 
отговори на изискванията на съв-

на

НОСИТЕЛ НА ПРОГРЕСА В 
ТОЗИ КРАЙ

Димитровградското основно 
училище е носител на прогреса в 
този край, стожер, около който 
са се събирали генерации и ген
ерации млади и прогресивни хо
ра, които са станали изтъкнати 
обществени, научни и културни 
деятели навред из нашата стра-

П1— Vо IКОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (10) I >
РАБОТА С Б08 ::

няколко от тях:
Промяна на датата и часа
Поне чето компютри имат вътреше н часо

вник, захранван от батерия, който показва да- ] 
тата и часа. За да укажете па 005 да показва | 
датата направете следното:

1. Наберете с1а!с и натиснете Ешег. 005 ще \ 
покаже нещо подобно на следно то

СигсШ (1а1с IX Тис 05-23-99
Ешег пои с!а(с: -
2. Ако датата е коректна, натиснете Нтсг. | 

Иначе наберете правилната дата вън форму- |
тт-(1с1-уу (месец- ден-година) и натисне те \

В началото всички компютри са извеждали 
също нещо: прочутия 005 ' * 1 1а главната улица в Димитровград се събра 

<//>«>, и младо", за да поздравят голямия 
юбихей на своето училите. На снимката са 
фолклористите от основното \*ш.\ище

на екрана едно и 
рготр! - 5 : \ >. Днес много производители из
работват своите компютри, така че да се за
реждат по определен начин. Компютърът мо

ка М|-

; "м ст

показва 005 рготр!, прозорецаже да
сго$оГ( Мпсюмк» системно меню или някои други 
екрани, които улесняват работата с персонал
ния компютър.

005 рготр! се разпознава
появява като изписва буквите на ло-

лссно. Той оби
кновено сс 
гичсското 
скоба (5 >, 5:> или 5 : \ >)■

устройство, последвана от счупена
лата
Ешег.

Главни букви. Пе сс притеснявайте за { 
главните букви; с!а(с ОАТЕ I с!Л1е се възприемат 
но един и същ начин от,005 . Обаче ако езе 
оставили място, прибавили сте прекадено мн-

У8 (с)!*87-1М2 Сйпи»! Ро("« •"«-

1т«дч о1 «»• 4У8ТЕИ 
Ом* С Ь*д!« ^осшлглЛ.

М1ЙЙО* *в«е***Г«Л

ИкГИ
1с.4»«, *« ■

;
ОГО интернат! или стс итполишли иунк- | 
туационпи ■нищи, които пе еа Ни укатамп да \ 
и нюл чна те 1)08 няма да раттинае командата. | 
Например ако стс набрали с1;Пс7 и сто натнопалн I 

Много производители избягват РО.Ч ргошр!. Е|][сг ооч ще извсде съобщението |цуи1к1 йа1е. 
кГб.гято стартирате компютъра Вие дори няма -Д| проверите часопника изнолтнайте ко
да видите 005 рготр!. Вместо тока кампютъ- м.)|адата Т|МЕ;
..... стартира МосгшоП опер.щионн. Наберете бте и натиснете ПШсг. 1X18 ще \
™ кГ,ято е надстройка над ДОС и улеснява исщ<) 11ОДоГжо-
ичптзването на компютъра.

ОперГпяоина среда е „рис.особлсиис кос-
намира между операционната систсм. I 2. Ако часът е точен, натиснете
. |Х)5) и потребителя, така че иотре зи- тсьт е „с,|равилси, наберете точния 
индиректно може да работи с операцион- ф()рм;1Т ^Ннпт^сс (например 06:38:17р)

нетс ЕШсг. Използвайте ”р” за следобедните | 
часове: 13 часа = 01 р.

С:Ч>

1)05 рготр! Какъв ще е юбилеят ако не се напише книга за "Всичките 130 
години па училището“. Па снимката: от промоцията на книгата

ременното образование и възви-па. Този май 2000 г. в тази среда
се роди II де тския фестивал "Дин тание. дори и няколко крачки ва
на усмивки и радост" с иамер- пред 
ение да стане традиция. Този 
май колективът па основното

>
Iпа: По време на тържествената 

академия учениците на училището 
пред бройните гости показаха, чр
ез специално подготвена прегра

да доверието на споите гражда- Мц, развойния път на училището, 
нн. Задача та на нае, И1»з питате- показаха всичко, което сега то пр

едставлява, извънучилищните де
йности. Показаха всичките 130 го
дини на собствения растеж.

•8СигсШ (тю 05:38:17 р 
ЕШсг пс\у Отс: I училище "Мота Пнядо” оправ-Ешег. Ако I 

час във 
и натис-

1
то се

Iслучая 
телят 
мата система. 

Ако за пръв

I ли те, е да учим наши те деца пи
то в сън да не забравят онези, 
които с голи животи са защита
вали свободата, да ги учим ви

ят, веждате 005 команди, 
с няколко прости команди, 

никаква вреда. Ето
ПЪТ

(Следпя)трябва да започнете 
които не биха причинили

А.Т.
.4

26 МЛЙ 2000 г.



У

В ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ПЧИНСКИ ОКРЪГ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА РЕПУБЛИКАН
СКИЯ ПРОСВЕТЕН МИНИСТЪР

ЛИПСВАТ НАГЛЕДНИ 

СРЕДСТВА И КАБИНЕТИ
ОТ 24 ДО 30 ЮНИ - 

ЗАПИСВАНЕ В 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА* Училищната мрежа е развита и задоволява потребите на общините *Няма достатъчно средства за 

поддържане на обектите Във всички основни училища, сп. "Просветни преглед” и 
книжарниците на Завода за издаване на учебници осмоклас
ниците могат да купят книжката с конкурса за записване на 
ученици в средните училища в републиката за учебната 
2000/2001 година. В конкурса се посочва, че първият запис- 
ватслен срок започва на 24 и завършва на 30 юни, а малките 
абитуриенти”, които не успеят да се запишат в този срок, ще 
имат още един шанс - от 23 до 26 август, изтъкна просветният 
министър проф. д-р Миливое Симонович на пресконференция 
в републиканското правителство.

Молбите и оригиналните документи се подават на 24 юни,
се полага на 26 юни

Просветното министерство, началството на 
това министерство във Враня и местните власти 
в седемте общини на Пчннски -окръг постоянно 
създават условия да се подобрява работата в ос
новните и средни училища в окръга, заяви пред 
нашия вестник Сима Арсич, началник на Отдела 
на Просветното министерство за основно и сред
но образование във Враня. Понастоящем мре
жата на тези училища задоволява потребите на 
учениците, родителите и стопанството. Работят 
50 централни основни и 20 средни училища. В тях 
се учат около 40 хиляди ученици, от които 30 
хиляди в основните, а 10 хиляди в .средните учи
лища. Освен гимназии, подчертава Арсич, почти 
във всички общини съществуват професионални 
училища, които задоволяват потребите на сто
панството в окръга.

Особено е развита мрежата на четириклас- 
ните основни училища, а в някои от тях се учат 
само по един или двама ученика. Просветното 
министерство е на становище, че там където има 
поне по един ученик да има и училище. ”Това 
правиме така, понеже ни е известтно, че учили
щата са последната искра на културен живот в 
тези среди. Следователно ако закрием училище
то, ще закрием селото. В Босилеградска община 
има повече училища с по 1, 2 или 3 ученика. По
добно е положението и в община Търговище, в 
която в 11 от общо 13 училища се учат само по 
един или двама ученика. Без оглед на факта, че

СТАРИ УЧЕБНИЦИ И НОВИ 
СЪДЪРЖАНИЯ
Оповестяваше се реформа в образованието, 
но до това не се стигна. На въпроса дали тя 
все още е актуална, Арсич заяви:
” Ако миналата година не ни сполетя 
агресията, бяхме запланували да реформи
раме основното и средно образование. Ек
спертните групи подготвят конкретни 
начинания и се надяваме реформата в ос
новните и средни училища да започне от 
началото на предстоящата учебна година. По- 
конкретно казано, учебната година няма да 
започне с нови учебници, но ще има изме
нения и допълнения в съдържанието на 
обучението”.

квалификационният изпит по математика 
от 10 часа, а по сръбски език - на следващия ден в същото 
време. Резултатите от квалификационните изпити ще бъдат 
обявени най-късно на 29 $они до 7 часа. На 30 юни ще бъде 
извършено окончателното записване на първокласници в 
средните училища в първия записвателен срок.

Съставна част на конкурса за записване на ученици в първи 
средните училища за учебната 2000/2001 година са и 

конкурсите на Техническото и Интендантското управление на 
Генералщаба на Югославската войска. В конкурсите се 
посочват условията, при които ще се приемат ученици в спе
циализираните военни училища (в конкретния случай - за ме
ханици и готвачи).

Конкурсите са открити до 25 юни, а по-пълна информация 
за тях може да се получи в Техническото управление (тел. 
011/36-16-239) и Интендантското управление на Генералщаба 
(тел. 011/36-03-274), както и във военните окръзи и отдели.

клас нащс се настоява училищата да се поддържат колк- 
ото се може по-добре.

Пчински окръг може да се гордее с голямата 
училищна мрежа, но не и с обзавсдеността на 
училищата с нагледни средства и с кабинетно 
обучение. В едни средни училища има повече те
хнически помагала, в други съвсем малко. ” Не 
сме доволни от обзавеждането на училищата. В 
някои среди, разбира се градските, училищата са 
по-добре обзаведени, макар че и в тях не са из
пълнени всички изисквания. Общо взето, учили
щата са обзаведени с нагледни средства от 5 до 60 
на сто от нужните нормативи. Полагат се усилия 
тоя проблем да се разрешава”, оповестява Арсич.

Защо училищата останаха без необходимите 
нагледни средства?

"Бяхме планирали тоя проблем да облекчим 
миналата година, но се наложи средствата да изх-

НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯподдържането на тези училища изисква големи 
средства, няма да ги закриваме”, категоричен е 
Арсич. В ПЪРВИ КЛАС 120 МЕСТАКогато става дума за поддържането на учили
щните обекти, трябва да се подчертае, че то се 
полага на общините. Централните основни учи
лища, както и повече средни, са в добро състоя
ние. Голям брой четирикласни основни училища арчим за възстановяване на разрушените и по- 
обаче са в окаяно положение. Общините полагат вредени по време на НАТО агресията училищни 
усилия и отделят материални средства за под- . обекти. Колко бяха големи тези щети показва и 
държането им, но не винаги успяват да решат факта, че всяко четвърто училище беше раз- 
всички проблеми. Просветното министерство рушено или повредено. Благодарейки на сред- 
оказва материална помощ на онези, които не ствата, които подсигуриха правителството, мин- 
могат сами да подсигурят средства. Правител- истерството и общините, те бяха ремонтирани 
ството и министерството отпускат средства и за или отново изградени”, пояснява просветният 
изграждане на нови училища. Без оглед на началник, 
факта, че и министерството, и общините разпола- . 
гат с ограничени средства, Арсич подчертава, че

През учебната 2000/2001 година Димитровградката гимназия 
ще запише общо 120 първокласника. От това число 90 са заплану
вани да бъдат записани в гимназията, което е три паралелки, и една 
в новооткритата специалност турустическо-гостилничарски 
техник - 30 ученика. ***

За димитровградските зрелостници завърши последната 
учебна година в гимназията. Остава им само зрелостният изпит, а 
след това - подготовки за приемните изпити във факултетите.

Когато става дума за техния успех на края на годината, 
свободно може да се каже, че той е между по-добрите до сега. 
Средната оценка на четвъртокласниците е висока —4,05. Всичките 
61 абитуриенти завършиха класа, няма повтарящи, дори няма и 
ученици със задоволителен успех. 26 са отличници (42,62 на сто), 19 
са много добри (31,15 %) и 16 (26, 23) на сто завършиха класа с 
добър успех.

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
А.Т.

25 ОТЛИЧНИ АБИТУРИЕНТИ ОТ 26 ДО 28 МАЙ В АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ
Редовните занятия за гимназ- |1 СРЕЩИ НА ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИЩА
истите от четвърти клас приклю
чиха на 13 май, а миналия четвър
тък 54-те босилеградски абитуре- 
нти получиха свидетелствата си. 
44 от тях с успех завършиха класа, 
7 са на поправителен изпит по един 
или два предмета, а трима повта
рят класа. От тези, които завър
шиха класа, 25 са с отличен, 8 с 
много добър, 10 с добър и 1 със 
задоволителен успех.

В гимназията оценяват успеха 
като твърде добър, което се пот
върждава с факта, че над 46 на сто 
от завършилите четвъртокласни
ци са отличници. Алма Алидини, 
Наташа Захариева, Синиша Хрис
тов, Борис Николов, Надица Ве
личкова, Деян Накев, Славица Ив
анова и Ивица Веселинов, като кр
ъгли отличници от първи до чет
върти- клас, получиха дипломата 
”Вук КараджИч”, а Игор Антим-

Тазгодишните срещи на основните училища на народа и мал
цинствата на Сърбия се провеждат на 26,27 и 28 май в Алексан-I дровац Жупски. В срещите ще участват и представители на ос
новното училище Моша Пияде” от Димитровград, които там ще;
се представят със своите постижения, 
връстници в града-побратим ще пътува фолклорният състав (по- 
старата група) на училището — 22 деца с ръководителката Ана 
Лекова, акордеониста Красимир Григоров, както и преподавател
ката Сузана Станкова и директора Димитър Гюров.

На гости на своитеВ
Босилеградската гимназия А.Т.

ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ТЕАТРАЛЕН ДЕЕЦ БОРИС ЛАЗАРОВ

С ПИРОТСКИ ТЕАТЪР НА ПРЕГЛЕД В БЕЧЕЙ
Милан Маджаров, селекционер на тазго- ор и постановчик Борис Лазаров, който с Дра- 

дишния преглед на самодейните театри от Пи- 
ов, също отличник, който участва ротски окръг, който в края на миналата сед
на републиканското състезание

в Бечей Борис Лазаров ще запише един от 
магичното студио от Пирот и неговата Детска най-значителните успехи в кариерата си. Да 
сцена сътрудничи от години. припомним, че преди няколко години на този

След като е видял всички предложени дет-мица се проведе в Димитровград, тези дни ре- 
по история получи диплома ”Све- ши на прегледа на детските театри в Сърбия, 
тозар Маркович”.

Пред четвъртокласниците е 
"горещо лято”, защото им пред
стои полагане на зрелостен, а след

преглед твърде успешно се представи с пред
ставлението ”Пипи дългото чорапче” детска
та сцена към димитровградския театър "Хри
сто

ски представления, подготвени от детски теа- 
който ще започне на 30 май т.г. в Бечей под три от Нишавски, Пиротски, Топлишки, 
название "Майски игри”, да участва и предста- Пчински и Ябланишки окръг, Маджаров е 
влението ”Как възникнаха нелепите думи”, 
което подготви Детската сцена към Драма
тичното студио, работещо в рамките на Мла
дежкия съвет от Пирот. Това представление е 
поставил на сцената димитровградският акть-

Ботев”. Това представление бе поставено 
на сцената от професионалния постановчик от 

театър от Пирот, да участва и един дет- България Стефан Метод 
ски театър от Лесковац. ,

С участието си с младите "артисти” от Пи-

взел решение на прегледа в Бечей, освен дет
ския иев.това и на приемен изпит за запис

ване в полувисше училище или
м. я.факултет. Б. Димитроврот на реномирания детски театрален преглед
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ВТС^™ИР6ДРпАИТНДьГКНИГДТА"
МОЯТА ЦВЕТНА ГРАДИНА" В УЧИЛИЩЕТО В КИЦ "ЦАРИБРОД"

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КУЛТУРНО
СЪБИТИЕ

ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА 
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И 

СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТна книгата » МО^ТвЕТнТТрГдинГ^^шГ У",,Л,,Ще 8 ССЛ° ГраД""ЬС СС СЪСТОЯ "Р^исра 

Джуришич, който бс гост-пост па тържеството’п п аПТ°Р С швест,шя пост за Деца Душан 
дишния юбилей на основното училище ”Моша "" п01к>д «зиамсиуваисто на 130-

В една от учебните стаи на 
училището освен

По повод 24 май-Деня на славянската писменост и българск 
култура на 19 май т.г. в помещенията на КИЦ "Цариброд” бе 
открита изложба на картини на деца от България, посветени на 
Светите братя Кирил и Методий. Изнесен бе и концерт, в който 
участваха фолклорният ансамбъл "Средец” от София и народните 
певици Гуна Иванова н Христина Ботева. На концерта присъства 
група депутатки от ПГ на СДС в Народното събрание, 
Екатерина Михайлова, както и посланикът на Република 
България у пас г-н Ивайло Трифонов. Преди концерта депутат
ките посетиха Погановски манастир и се срещнаха с представители 
на партиите, които не са застъпени в управлението.

В помещенията на КИЦ изсстният български историк Георги 
Бакалов днес (26 май т.г.) ще изнесе лекция на тема : "История на 
българите - потребност от нов подход и преоценки".

ата

учениците и 
тяхната учителка Ясмина Ива
нова бяха дошли и голям брой 
жители на селото, някои от 
които са връстници и съуче
ници на поета, с конто тук пре- 
карал най-хубавия 
живота.

начело с

си дял от

Премиерата отрки Драган 
Колев, директор на Народна
та библиотека в Димитровгр
ад. в чиято поредица "Писате- 
ли от родния край неотдавна 
излезна тази книга.

От името на Местната об
щност на Градинье, която бе 
организатор на срещата 
ета.

А.Т.

УКРЕПВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ

"КНИГА ЗА БАМБУКА” 
НА БЪЛГАРСКИс по-

приветствено слово изне
се председателя Симеон Ле- 
ков. изтъквайки че с книгата 
"Моята цветна градина"

Душан Джуришич говори в Градинското училище
* Романът на Владислав Байц с преведен на езика на нашите 
съседи, докато "Тракийската цивилизация" от българския 
торик Димитър Попов е отпечатана на сръбски

Чс само с малко добра воля и труд културите 
народи могат да се свързват показва и най-новият пример на из
дателската кЪща Геопоетика” от Белград, която ексклюзивно бе 
поръчала книгата "Тракийската цивилизация” от известния българ- 

историк траколог Димитър Попов. Печатането на тази книга в 
поредицата Цивилизации” е световна премиера, понеже тя първо 
излиза на сръбски, а след това на български и на други езици.

Същевременно романът "Книга за бамбука" от сръбския пи
сател Владислав Байц е преведена на български език (преводач и на 
'Тракийската цивилизация” на сръбски, и на "Книгата за бамбука” 
на български език е Мария Йоана Стоядинович) и през последните 
няколко седмици се нареди сред най-четените.

Междувременно пристигна още една добра вест: във Велико
търновския университет това произведение е станало задължител
на литература в две катедри - за съвременна югославска литература 
н теория на превода.

В знак на подкрепа на тези връзки между издателите от двете 
съседни страни, а по повод 24 май - Деня на славянската писменост, 
българската просвета и култура, в българското посолство в Бел
град се проведе литературна вечер, на която българският посланик 
в СРЮ Ивайло Трифонов поздрави този и всички бъдещи подобни 
проекти.

не
бе под знака на великия юби- нзентите на книгата, между 

другото изтъкна: "Онова, кое
то пленява в тази книга е спо
собността на автора да утвър
ди ценностите на ранното дет
ство - откриването на света, 
майчината любов, преданно- 
стта към семейството, друга- 
руването. детските радости”.

С бурни аплодисменти бс 
приветстван и гостуващия 
пост Милорад Геров, който сс 
представи с подбрани стихове 
от творчеството си.

Учениците и жителите на 
село Градинье дълго щс пом
нят срещата си с поста Душан 
Джуришич, която сс превърна 
в изключително културно съ
битие.

се .по лей на училището и децата.
то е получило най-скъпоценен Радва ме. че и премиерата на 
духовен подарък, които по ху- книгата ми "Моята

на съседните

дожествен начин свидетелства адина" се съвпадна стотиюб- 
за обичта и трудолюбието на илей и че се провежда тъкмо 

тук в Градинье. къдсто преди 
68 години започна моя жизнен 

С кратка художествена пр- път. Дълго носех тази книга 
ограма се представиха трите сърцето си, тя с вдъхновена и 
ученички-сестрички в това

ски
хората, но и за прелестите на
селото.

в

пропита с неизмеримата ми 
училище: Габриела. Бранкица обич към родния ми край”.

След това тон плени всич-и Емануела Божилович.
Дълбоко развълнуван, по

етът Душан Джуришич изрази си и подари книги на учили- 
голямата си радост от срещата щето, местната общност и на 
с родния край, неговите жите-

ки присъстващи със стиховете

съучениците и връстниците
ли. ученици, учителки...

- Неописуема радост и удо
волствие изживяхме тези дни в 
Димитровград, където всичко Денко Рангслов, един от реце-

си.
Говорейки за художестве

ните достойнства на книгата
Д. Димитров

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В НАШИТЕ КРАИЩА (5)

РАСТИТЕЛНИЯТ СВЯТ НА ВЛАСИНА
* Нишкият отдел на Републиканския завод за зашита на природата готви студия за пров1.згласиннисто на Пластиш» езеро с околността му за природна забележителност 
от значение за Републиката

Растителният свят на планинската красавица - 
Власинското плато - се отличава с непрогледна зе
ленина с преобладаващата тревиста вегетация, коя
то -заема почти три четвърти от съвкупните площи.
Останалото заемат гористите растения. По-голсми- 
те горски комплекси са на Варденик, а по-малки на 
Чемерник и на изток, к-ьм границата с България.

Горите са съставени предимно от стари буки. Съ
ществуват и по-малки комплекси от габър, явор, дъб 
и брсзи.Тук се намират много стари, високи буки с

обем на ствола и над 4 метра. Съществуват и двойни 
буки от един корен, чийто обем на ствола надминава 
и 7 метра. Старостта па тези буки се преценява на 
над 250 години, поради което заслужават да се сло
жат под защита на държавата. Това е само една от 
причините с въпроса да се занимава Нишкият отдел 
на Републиканския завод за защита па природата.

Отделен куриоз представлява мутант ьт "златна 
бука”, намерена н Андреева махала, която пипаш 
има но-жълтсиикав цвят на листата, поради което е 
получила и името си, и вече е под държавна защита.

Особена окраска на псйсажа па Власина дават 
власипскитс красавици - брезите, които както и бу- 
китс са автохтонно растение.

Благодарение на дейността на горанитс и па уча
стниците в поредните няколко съюзни младежки тр
удови акции преди десетина години огромни площи 
край езерото бяха залесени е бял и черен бор и елхи, 
които сега са истинска декорация на цялото плато.

Отделно природно богатство тук представляват 
планинските цветя, лековитите билки и гъбите, ко
ито едновременно с това са и значителна помощ за 
стабилизиране па семейния бюджет на населението. 
Освен това тук има и най-различии горски и планин
ски плодове, като ягоди, малини, кз.пини, боровинки 
и шипки.

"Жълтата бука" - природен куриоз на Власина

Па власинското тресавище някога, а сега на бре
га на най-голямото в тази част,на Балканите и може 
би на най-голяма надморска височина в Европа из
куствено езеро, истинска ботаническа рядкост пред
ставлява растението "роеуля”, която недоимъка от 
минерали наваксва, като лови насекоми и други чле
нестоноги животни.

В. Богоев.с иай-разчлеиеио крайбрежиеИзкуствено езеро
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занСКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ(16)-------------------------
Прсдходящсто съдържание: Участващите в еко-кръжока не позволяват на Асен да „рсдъхне. Затрупват го с всевъзможни «ъвреси 
които И С проблема™ за раковите заболявання. Злокачествените тумори - казва Асен - са ентронийно явление. Проявяват се^ато
от страна на ” независими” клетки, незачитащи рсгуляторните механизми на организма. Противоположно на ентропията* * по.високо равнище (но отношение
към усложняване на порядъка. От настоящето издание на БРАТСТВО узнаваме, че екосистемите са тъкмо пример на > 
на клетките, организмите и популяциитс).

ЕКОСИСТЕМИТЕ - СЪЮЗ МЕЖДУ БИОЦЕНОЗИ И БИОТОПИ
стемите, а тя е ... Вердо, Ваня?... течение на времето вода та щу- 

Ваня: - Втората характерис
тика на екосистемите е специ
фичният начин на осъществява
не на техния метаболизъм, по
неже и екостистмите са открити 
системи и не
на МЕИ.(материя, енергия, ин
формации)...

Асен: - Да, затова между чл
енките от биоценоза се явява 
разделение на труда. Растения
та поемат ролята на производи
тели на първична^рана. Живо
тните са потребители - едните 
са тревопасни, а другите месоя- 
ди. Третата категория, разори- 
тели на органичните вещества, 
се пада на микробите... Излиза, земието, горките... 
че живата компонента на био- Първата дама: - Господин 
системите (биоценозът) се под- Асене, утре моите колежки и аз 
държа чрез оборот на популя- Ви напускаме, отиваме си...

(биотопът) чр- Пред разлъка желая нещо да Ви 
попитам. Кажете искрено, дей-

- Дами и господа, позволете жду (био)ценози и биотопи - на- има ли някой да не знае що е 
част от повдигнатите въпроси - чена новата беседа Асен. - Каня ”топ - оръдие? Био пък оз- 
за биологичния смисъл на кани- Ваня и Вердо да ми асистират. начава живот. Следователно, 
бализма, за доброкачествените Ваня ще даде дефиницията на биотопът му дойде като жиз- 
израстъци, за топлинната смъ- биоценоза, а Вердо ще ни про- нено оръдие^! 
рт на Вселената, за проявата на тълкува що е биотоп. 
интегративния фактор при пче- Ваня: - Биоценозът е обеди- 
лните семейства и други интер
есни загадки - да отложим за по- 
късно. Намирам, че е крайно 
време да се спрем върху едно, 
фигуративно казано, брачно
биосистемно сцепление. Че ско- екосистема съчиняват био
системите, за които именно ста
ва дума, безспорно представля
ват неразривен брачен съюз ме-

кнала по-низко във варовиците 
и слезнала до хотел ”Мир”.

Асен: - Пещерите са също 
екосистеми, но с уговорка... Ва
ня?Асен: - Тоя младеж отново 

изтърси глупост и остана жив! 
Не мога да схвана как и защо 
Ваня се захласна в тоя кюгук, 
тъп а в като "топ".

Ваня: - Пещерните екосист
еми са лишени от зелени произ
водители, растения... Обаче ва
лежите и прилелите внасят до
статъчно органични вещества в 
тъмните коридори и тези отпа
дъци служат за храна на скром
ните, слабоподвижни пещерни 
животни.

Станка: - Защо, Асене, хора
та не изнесат навън пещерните / 
животни да не се мъчат в под-

могат без обмен
нение на всички популяции от 
ония видове растения и живот
ни, които влизат в строежа на 
някоя екосистема... Всички жи
ви същества, обитаващи една дае Вердо): - Господин Вердо

стори много сполучлива шега с 
понятието биотоп, обаче аз ще 
бъда по-сериозна. Биотопът с 
мястото, просторът, с всички 
нему прилежащи неорганични 
условия, когото обитават жите
лите на биоценоза. Биотопът са 
физическите рамки на екосист
емата...

Асен: - Отлично, Ваня! От 
едно до друго биосистемно стъ
пало външната физическа сре-

Ваня ( с желание да оправ-

ценоз...
Вердо: - Ами защо Ваня не 

каже и що е биотоп... Впрочем,

В БОСИЛЕГРАДСКО СЕ УВЕЛИЧАВА БРОЯТ 
НА БОЛНИТЕ ОТ РАК

БОЛЕСТТА УБИВА И 

МЛАДИТЕ
ции, а неживата
ез оборот на неорганично веще
ство, което микробите доставят ствително ли сте ме забравили 
в биотопа, минерализирайки тр
уповете. Повтаряме, двата обо
рота са много тясно свързани й

да сякаш се налага все повече. 
Клетъчните и оранизмените 
биосистеми някък си бяха обо
собени от обкръжаващата ги 
външна среда. При популации
те, подчертахме, външната сре
да се е вмъкнала между инди
видите. А при екосистемите, 
живата компонента (биоценоз
ът) и неживата компонента (би
отопът) са сляти в неделима 
цялоеш.

Божанка: - Ако обичате, го
сподин професор, подкрепете 
казаното с подходящ пример.

Асен: - С удоволствие, госп
ожа. Една гора, едно езеро, една 
ливада и една река представля
ват примери за екосистеми, об
щности на биоценози и биото
пи. Тяхното единство е основа
та, върху която почива втората 
съществена отлика на екоси-

или се умело преструвате, че не 
ме познавате?

Асен:-???!!!
Дамата: - През далечното 

лято 1944 г., зарад бомбардиро
вките бях евакуирана в Цари- 

ки над Банята се намира пеще- брод. С момичетата всеки ден се 
рата Костина дупка. Предлагам къпехме на плажа Въртаня .

Един сополан се гмуркаше под 
водата и като подводница се 
примъкваше до нас и ни пипаше 
по бедрата. Когато преоблича-

Доколкото не се предприемат допълнителни мерки, болестта 
още повече ще сее смърт и затова все по-често се чува пред
ложението да се формира общински център за иревантива и 
рано откриване на рак

Броят на заболелите от рак в 
Босилеградска община през по
следните няколко години посто
янно се увеличава, а всред бол
ните, за съжаление, все повече 
има млади. Статистическите да- 

. нни показват, че броя на забо
лелите от тази коварна болест в 
сравнение с числото на населе
нието в тоя край е при върха на 
световните норми.

Данните за раковоболните, 
които се водят в Здравния дом в 
Босилеград не само, че загрижа- 
ват, но и предупреждават. Спо
ред тях на територията на об
щината със злокачествени ту
мори има 30 души. Всред тях са 
11 души, при които болестта е 
открита от началото на година
та досега. Съмнява се, че с раз
лични злокачествени тумори 
има още шест души, при които 
болестта все още засигурно не е 
утвърдена. Тези официални да
нни обаче не означават, че бро
ят на болните не е по-гоЛям по
ради простата причина, че не се 
вършат редовни прегледи.

Защо в тоя край се увелича
ва броя на заболелите от рак е 
въпрос, който постоянно си за
дават всички, предимно болни
те, тяхните семейства и медици-

помежду си неразтрогваеми...
Първата дама-гостенка: - 

Господин Асене, стотина крач-
Медиците винаги преду

преждават, че от особено 
значение за лекуване на бо
лните е ранното откриване 
на болестта. Днес това е от 
още по-голямо значение ка
то се има предвид, че здрав
ното дело в републиката се 
намира в тежко положение. 
Често няма средства за "об
икновени” , а каадо ли за ле
карства за третиране на бо
лните от рак. На въпроса 
какви са възможностите на 
босилеградското здравно 
ведомство да се разкрие бо
лестта и какво се предпри- 

установи, 
д-р Накев казва: "Нашият 
Здравен дом няма всички 
технически възможности, 
т.е. апарати за диагностици
ране на тази болест. Обаче 
когато при лекарите се яви 
и най-малко съмнение, па
циентите веднага се изпра
щат в специализирани ин
ституции във вътрешност
та. Доколкото се открие бо
лестта, болните се изпра
щат на лекуване в заведения 
за ракови заболявания или 
специализирани онкологич
ни институти”.

В момента нямаме по
пълни данни за това колко 
раковоболни са се отървали 
от смъртта, а колко са поч
инали през последните год
ини. Преобладава мнение, 
че бройката на последните е 
висока. Броят на болните 
обаче предупреждава, че се 
налага да се предприемат 
съответни мерки, преди вс
ичко превантивни. Всред 
народа все повече се чува 
мнението, че би трябвало да 
се формира общински цент
ър за превантива и рано от
криване на рак. В обратен 
случай възможно е ковар
ната болест да сее смърт 
още повече.

на компанията да направим раз
ходка до там, да чуем от Вас мо
гат ли и пещерите да се считат 
за екосистеми?

С малко пъшкане, малко хме мокрите костюми, зад всяка 
върба, всеки гръм ни дебнеше 

пред Костина дупка. По- същият сополан. Що ли искаше 
неже пещерата е поставена въ- да види?... Голям мръсник бяхте 
рху тектоническата пукнатина, като дете, Асене, но Ви проща- 
от която малко по-долу бликат вам и Ви целувам за раздяла... 
термалните води, Асен предпо
ложи, че Костина дупка факти
чески някога е била по-старо из- 
ходище на термалното врело. С

тюхка не току еко-дружината се 
озова

Прото(ко)колист: С. К.

В елдеващия брой: Дръж се 
Геа, Биосферата те гази

ема когато тя се

Водоравно:' 1. Малкото име на 
една сръбска царица. 6. Скована или 
нагодена от дъски форма, в която се 
излива бетон (сръб.). 12. Инициалите 
на говорителя на ЮА. 13. Популярно 
название за войводинец. 15. Въртя
щата се част на електрическа (ди
намо) машина (мн.ч.). 17. Шестият 
тон от музи 
ика на рейсове от Земун. 19. Не
излечима болест. 20. Название (син.). 
22. Легендарна шведска попрок ба
нда. 23. Вид вкусна морска мида. 25. 
Елица (гальовно). 27. Мелодичен от-

18. фабр-калната гама.

къс за един глас с акомпанимент 
(мн.ч.). 28. 6 и 14 буква на азбуката.
30. Задух, пристъпи на задушаване 
вследствие на нервни и сърдечни бо
лести. 32. Историческа област в Мала 
Азия. 34. Междуметие, с което се 
изразява силна скърб, болка, възторг 
или силно вълнение. 35. Отвор или 
конусовидна вдлъбнатина на вулкан.
38. 14 и 13 буква на азбуката. 40. За
куче — издава лай. 41. Българомо- ване на врата. 9. Кон (поет.). 10. Град кратеното название на една нишка 
хамеданин. 44. Разработва с рало или в Италия. 11. Град в Западна Ру- фабрика. 43. Кик бокс клуб (съкр.). 
плуг земя за посев. 46. Миризми (ср- мъния. 14. Планински връх в Изто- 45. Рада Трайкович. 47. Трудова ор- 
ъб). 48. Некастрирано мъжко жи- чна Турция. 16. В гърцката митоло- ганизация (съкр.—сръб.). 49. Иници- 
вотно от едрия, рогат добитък. 50. гия — момче, което намислило да алите на бившия треньор на ФК 
Река в Черна гора. 51. Река в Южна полети до слънцето. 21. Вечнозелено "Партизан" - Осим.
Америка. ^ планинско дърво. 24. Фурна на го- Решение на кръстословицата 31

Отвесно: 1. Скъпи, драги. 2. Пр- тварска печка (сръб).'26. Желае, нас- Водоравно. 1. Поляк. 5. Пирот, 
итежаваме (син). 3. Съюз, с който тоява (син.). 29. Езеро в Северна Ита-‘ 9. ПА. 11. ОРА. 12. Епир. 14. Бабин, 
обикновено се изреждат възможно- лия. 31. Вълнение, треперене (сръб). 16. Лепа. 18. Лаик. 20. Пара. 21. Ар- 
сти. 4. Начин, леснина за справяне с 33. Малкото име на холандския гро- кан. 23. Раиса 25. Ти. 27. "Инса”. 28. 
някоя мъчна или заплетена работа 5. смайстор Тиман. 36. Област в Гър- Екрани. 30. Исо. 32. И И. 33. Ода 34. 
Американски щат. 7. Жители на ня- ция. 37. Росица (гальовно). 39. Меж- Рак- Кикинда 38. АЦ. 39. Дар. 40. 
когдшната държава Прусия. 8. Под- дународен олимпийски комитет (сь- 04и- 42- и^- 4\ Ан- 44- Кот;,к- 4^- 
пиралка, железен прът за залостя- кр.). 40. Леонтина (гальовно). 42. Съ- ^мРе- 47• ”ТРИ" 48- Приказка. 4 Л

Вила.

те.
"Като едни от причините за 

намаляване на способността на 
организма да се противопостави 
на болестта са влошилите се 
жизнени условия и увеличения 
стрес, особено под санкциите, 
несъответната прехрана и уве
личената радиоактивност", каз
ва по тоя повод прим. д-р Крум 
Накев, директор на Здравния 
дом в Босилеград. Характерно 
е, пояснява той, че жените по
вече заболяват от рак на дойка, 
докато при мъжете коварната 
болест най-често атакува рес
пираторната система. Загрижа- 
ващ факт е, че всред заболелите 
и починали от рак има все по
вече не само хора на средна, но и 
млади на тридесетгодишна въз
раст, подчертава д-р Накев. В.Б.

ШшшМф26 МАЙ 2000 г.



спорт и
ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

” БАЛКАНСКИ” - ” ПРОГРЕС” 1:7

СПОРТ СПОРТ СПОРТо
ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

ФУТБОЛ: 26 КРЪГ ОТ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА 
ПИРОТСКА ОКРЪЖНА 
ДИВИЗИЯ ДОБРА ИГРА И СИГУРНА 

ПОБЕДА
Тази седмица футболистите 

това използваха за
рот. член
качествен отбогГч 1 д"пнзия- Гостйте се показаха като по- 
състав на "Балканскп”УЖеНО СПе'шл"ха мача сРеи'У подмладения

на

” ЖЕЛЮША” 

СПЕЧЕЛИ 
ДЕРБИТО

"МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД) : "МЛАДОСТ” (АЛЕКСАН- 
ДРОВАЦ) 2:0
Босилеград, 21 май 2000 год. Игрището ”Пескара” край Драго
вищица. Времето и теренът подходящи за игра. Зрители около 200 
души. Голмайстор: Мирослав Георгиев в 49 и 55 минута. Съдия на 
срещата: Марян Петрови1! от Владичин хан.

Футболистите на "Младост” 
този път задоволиха не само с 
резултата (2:0). но и с играта, 
особено през втората част на 
двубоя, когато осигуриха побе
дата си. Обаче няма да бъдем 
реални, ако не изтъкнем, че гос-

А.Т.

шшгаааяя
ФК "Жслюша” 
аш”

З.ОилОДмЩц 
<,К©С4*мкца

- ФК ” Драг-
(Пирот) 5 : 4 (5 : I)

До края на срещата домак
ините имаха още две-три голови 
положения, дори един път ди
рекът спаси мрежата на гос
тите.

Димитровград. 21 май 2000 
година. Спортен център "Па
рк . зрители - около 200. Те
ренът - тревист п подходящ за 
игра. Съдия Милан Потим от 
Пирот - 9. Голмайстори: Трн- 
чков в 5, 10. 25. и 26 и Ненов в 
45 минута за "Желюша”. а 
Цветкович в 17 и Поти1!
60 и 68

I Ж120 72 
» 51:27 В Й8 Я р я5 ?227

135. Бялка
6. ФИАЗ 
?.Напрецак 
В. Зомгъовддник 
8. Я/жмица 
10.Мплдосг

27 (о | У3

!§1г1п, I ! I з! II I

чеки I 10\1 11 
3,.,, 30

3 I?
102? Ето и оценките за срещата. 

Георги Георгиев, треньор на 
тнте С1>що играха добре от са- босилеградския отбор: 
мото начало до последния съ
дийски сигнал. Те особено до
бре играха през първото полу
време, когато имаха две-три из- Превъзходството на моя отбор 
иънредни голови положения и 
почти бяха равноправни на до
машните футболисти.

1 >3
1227

27 I
- Мъжествена и добра игра 

на двата отбора в рамките на 
футболните правила и норми.в 55.

минута за "Драгаш”. 
Картони нямаше.

ФК Желюша”
сс изяви през второто полувре
ме. Гостите се представиха като 
добър отбор с няколко извън- 

Второто полувреме, в което редно талантливи футболисти, 
домашният отбор успя да пока-

РСИигра в сле
дния състав: С. Тодоров 8. Ди
митров 6, Глигоров 6 (Бори
сов 6). Тодорович 7. Алсксов 
7, Стефанов 7. Трнчков 9. Р. 
Георгиев 7. Рангелов 7. 5. Не
нов 8 (Милошев -) и Иванов 6.

Футболният отбор ”Драг- 
аш от Пирот, които вече си 
осигури титлата първенец на 
Ппротека окръжна дивизия за 
този сезон бе спънат минала
та неделя от "Желюша”. коя-

ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ФУТБОЛЕН 
КРЪГ

Зоран Зафирооич. предсе
дател на гостуващия футболенже споите истински качества и

възможности, започна със си- отбор: 
лен натиск п слсд няколко удара 
извън очертанията на вратата 
на гостите, последваха центри
рания п от левия, и от десния 
фланг. В 49 минута Л. Динов,

Състезанията по футбол на малки врати от първия кръг в 
рамките на тазгодишните работнически спортни игри завършиха. 
От 12 отбора за втория кръг са се класирали осем, които ще бъдат 
разделени в две групи и то:

В първа група са отборите на ”Циле”, Спсдицията, ЖП гарата 
и отбора на ЮВ. Във втората група са ГИД I, Митницата, ”Кому- 
налац/ Металац и смесения отбор на “Сточар", "Покара” и 
Търгокоп . Първите срещи от втория кръг се играха на 22 май и 

ето резултатите: "Циле" - Спсднция" 1 : 4, ГИД 1 - Митница 4:1, 
ЖП гара - ЮВ 1 : 0. "Комуналац 7"Металац” - СПТ 1:1.

- Двубоят бе коректен с го
лови положения и пред едната, 
и пред другата врата. Домаки
ните се представиха с по-голяма 
воля за игра и съвсем заслужено 
записаха трите точки. Отделно 
съм доволен от коректното от
ношение на футболистите и го-

след като излъга еднн-двама от 
защитата на гостуващия отбор, 
добре подаде ма М. Георгиев, 
който от началото на второто 
полувреме влезе на мястото на 
В. Владимиров. Последва силен 
и точен удар и - 1:0. След гола

стоприемството на домакините.
Босилеградска ” Младост” 

игра в следния състав: Д. Ник
олов, Н. Йойич, И. Василев. Д. 

домакините заиграха още по-аг- Насев. Б. Воннович, Д. Днмит- 
респвно и но рационално. Сега ров, В. Владимиров. Е. Алиди- 
вече превъзходството им беше .. ни, Г. Глигоров, Л. Динов и С. 
очевидно и в борбата за първа Стойков.

то продължава поредицата си 
победи и в момента се намира 
па петото място в таблицата. 
Както показва самия резулт
ат, домакините бяха по-добр
ият съперник през първото 
полувреме, а гостуващия от
бор - през втората част от иг
рата. Юнак на мача бе напа
дателят на домакините Трнч
ков. който отбеляза чак 4 го
ла. В следващия кръг от пъ
рвенството желюшани госту
ват в Суково. където ги очак
ва отборът на ”Ерма”. който в 
момента заема второто място 
на таблицата. Следователно и 
в следващия кръг желюшани 
ше играят дерби среща.

Да отбележим, че юношите 
на “Желюша” миналия уикенд 
спечелиха мача срещу отбора 

Будучност" във Велики Йо- 
вановац с 5 : 1.

Д.С.

БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА - РЕГИОН 7
СЪДИЙСТВО ЗА РЕЗИЛ

В следващия кръг босилег- 
радчлни гостуват във Вранска 
баня на "Минералац” и се на
дяват на нови три точки.

топка, и в организацията на иг
рата в защитата и в нападени
ето. След няколко минути Геор
гиев отново вкара топката зад 
гърба на вратаря на гостите и 
удвои преднината.

БК ” Нибак” - БК ” Димнтровград-Паноиияшпсд” 73 : 64 (23 : 41) 
В мач от третия кръг от пъ

рвенството на лятната лига на 
региона 7 БК "Димитровград- 
Панонияшпед" загуби в Ниш от 
отбора на "Нибак”. През пър
вото полувреме димитровград
ските баскетболисти домини
раха във всяко едно отношение 
и заслужено отидоха на почивка 
с аванс от 18 точки. През вто
рото полувреме обаче домакин
ите. подпомогнати от съдиите, 
разбиха играта на димитровгрп- 
дчани и стигнаха до незаслуже
на победа. По време на мача и 
след него играчите и треньор
ският щаб на "Димитровград- 
Панонияишед" поставиха под

съмнение регуларността на ре
дица съдийски решения. Срещу 
безобразното съдийство клуб
ът най-вероятно ще се оплаква 
и пред официалните баскетбол
ни власти.

Най-ефикасен играч в със
тава на димитровградския отб
ор бе Андреевич с 22 точки, сл
ед това Н. Иванов с 13, Гюргьс- 
вски и Д. Димитров с 10. Най-м
ного точки под обръчите хвана 
Гюргьспски (17). след това Т. 
Алексов (10), Андреевич (7), II. 
Иванов и Д. Димитров (6) и т.н.

м. я.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 23 май т.г. се навършиха 3 години 

от смъртта на нашия баща, дядо и свекър 
ВАСИЛ АНДОНОВ 
от Димитровград 

Винаги ще живееш в нашите сърца със 
своята доброта, родителска любов и 
грижа за нас.

Неговите най-милина
Б. Димитров

ТЪЖЕН ПОМЕНД. Ставров

На 27 май 2000 г. (събота) се навър
шва една година от смъртта на нашия 
мил съпруг, баща и дядо

КОСТАДИН ГАКОВ 
от соло Изатооци, Димитровградско 

На този дои в 11 часа ще посетим 
вочния му дом на изатовскито гробища, 
за да почотом паметта му и изкажем 
благодарност за всичко, коото направи за нас. Той беше нашата 
гордост, нашата сила и опора в живота. С примера и делата си 
той ни завоща да пазим образа и духа му от забрава.

Каним роднини и приятели да ни придружат.

!: СТАР МОСТ И 
МЛАДА КОМПАНИЯ

: р»
:
!

ш Снимката, която ни предостави ст- | 
арият димитрош радчапип Петър Ли- ; 

”” ДОНО» - Мера Дснкица, е заснета през : 
Й? 1937 година. Д ървеният мост, който се 
Ш вижда на снимката’е срутен преди 50- 

години. Той е свързвал бреговете

|>\ •*.... г-жт:
зина
па Нишава и то ма мястото, където се- 

памира бетонният мост. разно-
между каучуковата фабр|....

ГИД и т. нар. "Солидарна сграда” на 
ул. "Пастероаа”. С други думи, 
мостът, който откъм "гумара га” води • 
към Йокшина махала.

Ма левия бряг на реката стоят 11 \ 
Бай Пера си спомня \

га се 
ложеи№ ика

Опечалили: семейство Гакови от с. Изатовци4■,м
това е

ТЪЖЕН ПОМЕН 
20 години боз скъпия ни

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 
градинар от Димитровград 

(26 май 1980 - 26 май 2000 г.) 
Покпон прод светлата му памет!

. ;
■

и млади хора.
.................... .. влека Антова. Петко Станчев, Борка Спаси.... Хроники :

; имената ма нсичкитс. От лян > • / • („р,.чутият революционер), Кръстинп Бонева, ;

I 1
I ™ своя автоматически фотоапарат.

Съпруга Ратна, дъщери Миряна и 
Любица

Б. Димитров ...;
<щ>26 МАЙ 2000 Г.



СУагтрв <ЗаоаБа_ \

КУПААИЩЕ
Пошъл съм тека къмто чаршиюту, кига гледам на двата 

моста се струпал народ. Я пущи по-длъжку крачку да видим — 
йе: недай боже, да не се йе некой омъкнул от мостевете-у рекуту.

- Падал ли йе некой, дедин? - питуйем я.
- И да йе падал, дедо, иема нещо да му буде. Доле ие травуляк 

човешкьи бой, нищо нема да му буде. А има малко и вода, само
Само никои не ие

КВ< I

би га из тинюту измъкнули...ие знам кико
падал, народ ко народ.- сеири-.

- Па кво има интересно за сеиренье? -питуием я.
- Кико кикво?! - пак поче момчурлякат. - Чисте, дедо, рекуту, 

купища. Кажу после че напраиенаваде тинякат и га трупаю 
тува места за купанье!

- За купанье ли? Па нали тува требеше първо да буде некикъв 
паметник, на носле иекиква галерия ли, не знам кво, па паз- 

Зиам имаше и нарисувано, и направеноарище и нродавиице- 
кико све това че изгледа.

Момчурлякат ме изгледа от пете до главу, па 
помислило дека съм откачил, та само рече.

- Язък за жабете!
- За койе жабе?
- Па тея тува що се изводеоше! Тамън с йеднога другара 

беомо решили това лето да събирамо жабе и да гьи продавамо 
у странство!

Съга я на свой ред га изгледа от главу до пете и да ви не

требе да йе

ЦИГАНСКИ ИСТОРИЙКИ I

РОДИТЕЛСКА ” ГРИЖА” - Качамаче, братче! Рипни из трънчето, та 
уплаши циганчето!

Пътувал циганин с циганчетата си през една 
гора. По едно време задухал силен студен вятър, 
който "докарал" гъсти тъмни облаци. Започнал 
да вали сняг и горските пътници побързали да се 
приберат някъде на завет. Намерили "зададен” 
кът в гората, спасили се от ледения вятър, но не и 
от сковаващия мраз. •

Тогава циганинът проявил "истинска” роди
телска грижа за децата си. Легнал на земята и им 
заповядал:

- Легнете върху мен, та аз да умра, а вие да 
останете!

казуйем кво си помисли за ньега.
Йедна машина поче да бърмчи, да се тресе и с некикву 

голему кову попче да загриба тинякат, да се върти кико 
да изсипуйе тинякат горе

СОЦИАЛНА 
РАБОТНИЧКА ПРИ ЦИ
ГАНСКО СЕМЕЙСТВО нанавам-натам ираспущеница 

равното.
- Кво ли че буде това купалище с толкова тиняк! - чудим сеЦиганин’и циганка имали много деца. В криз

исното време тежко живеят и семействата с по 
едно дете, а камо ли многодетните семейства и 
затова от общината изпратили социална работ
ничка да уточни на място каква помощ е нужна на 
циганина с многото деца.

Когато дошла в циганската къщурка, чинов
ничката най-напред попитала циганката:

- Ти обичаш ли децата?
- Та ако не съм ги обичала, не би ги раждала! 

- отговорила циганката.
- А ти обичаш ли ги? - попитала и циганина.'
- Та бащо, ако не съм ги обичал, не би ги 

правил! - отвърнал циганинът и веднага попитал 
социалната работиичка:

- А ти, госпожа, обичаш ли деца?
- Обичам ги, разбира се!
- Тогава да ти хвана едно от моите - да си го 

отведеш дома!

я.
- Е, Манчо, - проби се до мене и се залепи за железата сват

се очисти и песьк че сеГога. - Видим мучи те банята. Све че 
докара има да се напрани за ириказ!

- О свате, ти требе да си им гледал пройектат?
- Не съм нищо гледал, ама слушам кво орате човеци.-
- А орате ли колко това паре че изеде?
- Е, това знаю само тия що гьи даваю, ама изгледа Манчо, 

това че стане сьглам место за купанье!

ЦИГАНЧЕ И КАЧАМАК
Едно циганче пътувало през гора и огладняло. 

Извадило от торбичката си качамака, който по
несло на тръгване, наручало се и му останало 
известно количество. "Та кой сега да се гърбави 
да носи качамак през тая голема гора и тая висока 
планина!" - рекло си наум циганчето и хвърлило 
останалия качамак в едно трънче.

На връщане циганчето минало през същата 
гора и пак огладняло. Потърсило трънчето, на
мерило го, но там нямало и следа от качамака. 
"Скрил се е!” - помислило си циганчето и започ
нало да го вика:

- И за очи паренье_
- Е? - зачуди се сват Тога.
- Кико, е? Па видиш ли тия народ що се йе съга струпал, та 

гледа кико се копа. Кво мислиш ютре кига се разгольещи 
младиня, не знам че издържу ли мостовете и че може ли да се 
мине отува...

- Де-де, де-де, ти кока не гледаш на телевизиюту онея 
въртаджийкъе? - цери се сват Гога.

- Може и да гледам, ама кига си бабата легне и заспи!
1 - Ещо, стра ли те йе да се съсети?

- Я не гьи дърнкай теквея, гледай що йе народ, немой да се
резилимо- о

- Ти бре Манчо, оратиш тека, кока не се сечаш кига нийе 
беомо млади и се купейемо по рекуту радикалскьи, а?

- Сечам се, кико не се сечам. Ама тъгай реката беше урасла 
у върбляци, нийе найдемо некой затулен вир и чекамо да се 
смъркне, та никой да ме ни види...

- А-а, имаше и тъгащместа дека се събирайемо...
- Имаше Савакат, имаше Бумбакат, имаше ГЪрцина баня, 

имаше Язат и да не редим повече кво имаше. Ама свата места 
беоше по-далеко от чаршиюту, некико затулена...

- Е Манчо, минуше тая времена... Съга йе паролата - све 
отворено, све да се види, да нема нищо прикрийено-

- Па от банюту ли че почне?
- Може и от банюту! - рече сват Гога и се налендзи кико 

варена тиква
- Море видим я дека това место че буде место за сеиренье и 

че събира бадаваджийете на мостевете! - реко я и вати да 
разчушкуйем народат и-да бегам къмто чаршиюту.
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