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ГОДИНАХШ ЮГОСЛАВИЯ И КИТАЙ СА ПРИВЪРЗАНИ 

КЪМ ПОЛИТИКАТА НА МИРА И 

АФИРМАЦИЯ НА РАВНОПРАВНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СВЕТА

Пред Вас, уважаеми чи
татели, е първият брой на 
вестник "Братство", изля
зъл само един ден след 41- 
ия си рожден ден - 15 юни. 
На тази дата 1959 година 
беше отпечатан първият 
брой на нашия и, надява
ме се, ваш вестник.

Загърбил цяла една го
дина от петата си десети- 
летка, заедно със сериозн
остта си, присъща на човек 
на "зряла възраст", вест
никът настоява да бъде по 
младежки пъргав и да сти
гне навреме в домовете 
или на работните ви места 
за-да донесе информации 
за най-важните събития. 
Да ви осведоми и ободри. 
Да ви насмеят карикатур
истите, и едновременно с 
това, нашите коментатори 
и аналитици да ви накарат 
да свиете вежди и да се 
позамислите.

През цялото време вес
тникът се е стараел да от
разява успехите на нацио
налността ни във всички 
области на живота и рабо
тата, разбира се не само за
ради успехите като такива, 
апреи всичко за да подчер
тае усилията, които е тря
бвало да бъдат положени 
за това.

Имало и такива и она
кива години. Годината, чи- 
ето отминаване, по някак
ва игра на съдбата, почти 
съвпада с първата годиш
нина от прекратяването на 
най-несправедливата вой
на в историята на човеш
кия род, в летописа на ве
стник "Братство,,ще бъде 
отбелязана ако не със зла-

*С агресията на ПАТО срещу СР Югослапня са нарушени оснопиите международни принципи и норми, а Обединените нации са лишени 
от възловата си роля в опазването на мира и сигурността п света ^Президентът Милошсвич връчи на Ли Пенг орден Югославска 
звезда

велика

Президентът на Република
та Слободан Милошсвич прие в 
понеделник председателя на 
Постоянния комитет на Всеки- 
тайския народен конгрес Ли Пе
нг, който пребивава на официа
лно посещение в нашата страна.

В разговора на президента 
Милошевнч с Ли Пенг бяха об
съдени основните насоки за по
нататъшното развитие на двус
транните отношения, които бе
лежат постоянен възход и кои
то се отличават с взаимно дове
рие и уважаване. Обсъдени са 
също така и и’най-важнитс въп
роси в световните отношения в 
преддверието на новото хилядо
летие и сътрудничеството меж
ду двете страни на междунаро
ден план.

Оценено беше, чс са постиг
нати забележителни резултати 
в реализацията на Дскларация-

Събеседниците се информи
раха взаимно относно актуал- 
пите въпроси на вътрешното 
развитие при което особено вн
имание беше посветено па резу

лтатите и перспективите за ик
ономическото и технологическ
ото им развитие.Внушителните 
икономически успехи на Китай 

(На 2-ра стр.)

та за приятелство и сътрудни
чество. която президентът Ми- 
лошевич подписа в Пекин с пре
зидента Джианг Цзсмин през 
1997 година.

В АЛЕКСИНАЦ БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАНА ГОДИШНИНАТА ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА АГРЕСИЯТА НА НАТО

НА ЦЕЛИЯ СВЯТ ПОКАЗАХМЕ КАК ЕДНА МАЛКА 
СТРАНА МОЖЕ УСПЕШНО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА 

МНОГОКРАТНО ПО-МОЩНА СИЛАтни, то несъмнено с много 
едри букви. За пръв 
досега той беше принуден 
да ускори своята периоди
ка, стараейки се възможно 
по-бързо да ви информира 
за успехите на героичните 
защитници на родината, 
или да сподели с вас ск
ръбта и тъгата за паднали
те свидни жертви, знаей
ки, че бе единственият гла
шатай на истината на езика 
на нашето малцинство, все 

не се възстанови 
техни-

път Мебойши .. ................... ачилник ....... спсралщаби па Югославската поиска, шпорейки на манифестацията
Почетния отбор, нроф. д-р Мира Марковци, премиерът на- каза генерал-полковник

С^рбГмиркГм^ .... .................. на МИР, политическия, културен, научен и
«бщеетвад живот *Кдиа гол   усоен,но обновление, което възхита света »Лнел та  ......свобода на цялото човечество от I рада на

па

мира и Град на невинните жертви много гости и приятели - хора на до
брата поля.

Манифестацията "Спомен и на
дежда" и рамките на която в Алекси- 
иац се проведоха и редица други срещи 
с послание за мир на цялото човече
ство. обещание на младите поколения 
да пазят спомени за жертви те и да не 
забравят злодеянията, започна с тър
жествено събрание в Културния цен
тър, назовано "Пред предизвикателст
вата на времето". На това събрание 
беше прочетено решението за провъ
згласяване па Алексинац за град на ми
ра и предложението този град да се 
включи в международната асоциация 
па пострадалите градове и същевреме
нно градове па мира, които се борят 
про тив страдания та на невинните.

На платото пред паметника на же
ртвите на НАТО, на мястото където 
през пролетта миналата година на 5 

(На 3-та стр.)

ттПо повод първата годишнина от 
прекратяването на въоръжената агре- 

НАТО срещу пашата страна, 
покровителството на Пранителст- 

Република Сърбия в Алскси- 
който

пя* !

'ЩЖ

сия на 
под к
вото на
нац - градът на мира, градът, 
претърпя огромни разрушения

безумните въздушни атаки от 
североатлантическия

символ на невинната же

но вр-докато
разпръсквателната 
ка иа електронните медии.

Войната отфуча - млък
на зловещият писък на си- 

Отпускаие няма!

сме ма И!а л настрана на 
нс, г радът -

съботи, на 10 юни се проведе 
"Спомен иртва в

манифестация под название 
надежди" На тази трайни манифеста- 

решение на Правител- 
на тази

рените.
Обновлението и развити
ето - зоват! Вестник "Брат
ство" е откликвал винаги! 
И лак ще откликва! Разби
ра се в унисон с възмож
ностите си - материални, 
технически и преди всичко 
човешки, сиреч, кадрови. 
Във всеки случай по най- 
добрия, за наличните ус
ловия, начин.

I/

пия, която но
ството на Сърбия, всяка година

в Алекеинац вся-дята ще ее провежда
тази дата, чий го предсе- 

Почетния отбор е нроф. Д-р
ка година на

...г ■ ■

^Гости и участници а манифестация™ в Алсксинац

дател на
Мира Маркович, в миньорския град 
крий реки Моравицп се бяха събрали 

представители па държаапото и 
политическо ръководство, на култур- 

и обществен живот у вас и

’л'

висши

В. Боговя ния,научен



СЪРБИЯ ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КИТАЙ-ПРЕЗИДЕНТЪТ НА 
СКИЯ ПАРЛАМЕНТЮГОСЛАВИЯ И КИТАЙ СА 

ПРИВЪРЗАНИ КЪМ 
ПОЛИТИКАТА НА МИРА И 

АФИРМАЦИЯ НА 
РАВНПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СВЕТА

СПЛОТЕНИ И РЕШИТЕЛНИ 

В ОТБРАНАТА НА СВОЯТА 

СТРАНА
Многобройни прогресивни и демократични сили

на ден и все повече подкрепят сръоския народ
света, вкл-

Мипян Мипутинович;
(От 1-ва стр.) лицията трябва да се завърнат в Кос- 

насърчават югославските предпрнят- Мет, за да се обезпечи сигурност за вен
ия интензивно да се свързват и да уча- чкн> които живеят на тези простори, 
стват в съвместните сделки с китай- безпрепятствено завръщане на всички

изгонени от там и да се създадат ус-

ючително и в агресорските страни, от ден

независимостта, суверенитета и териториалната и цялостопазването наските стопански партньори.
Президентът Милошевич запозна ловия за политическо решение на ос- 

председателя Ли Пенг с усилията и ре- новата на равноправието на всички на- 
зултатите на югославския народ в пре- ццонални общности и граждани в юж- 
махването на последиците от агреси- Ната сръбска покрайнина. Това е неот- 
ята на НАТО срещу нашата страна.

Президентът Милошевич поблаго- нането на траен мир и дългосрочна ста- 
дари на китайския народ и на ръковод- билност и сигурност в региона и в Ев- 
ството, и особено на президента Цзе-

Република Сърбия шното изграждане и развитие.
Спирайки се на отношението на света 

към сръбския народ в настоящия момент, 
президентът Милутинович подчерта, че

Президентът на 
Милан Милутинович прие в началото на 

на Постояннияседмицата председателя 
комитет на Всекитайскня народен конгрес 
Ли Пенг Председателят на китайския пар- многобройни прогресивни и демократич

ни сили в света, включително и в агресор-минуемата предпоставка за установя-
ламент оглавяваше делегацията, която на
прави официално посещение в Съюзна ре- ските страни, от ден на ден и все повече 
публика Югославия. подкрепят сръбския народ, което го мо-

В сърдечния разговор президентът тивира да бъде още по сплотен и по-ре- 
Милутинович изтъкна, че посещението на шителец в отбраната на своята страна и 
председателя на Всекитайскня народен ко- нейните многобройни и трайни цивилиза- 
нгрес Ли Пенг представлява важно съби- ционни ценности.
тие в развитието на отношенията между Председателят на Постоянния комитет 
двете страни, за което особено допринася на Всекитайскня народен конгрес Ли Пенг 
Република Сърбия, ръководейки се от пр- изказа солидарност с борбата на сръбския 
инципите в Декларацията за приятелство и народ, който, както и много пъти в своята

история, отново излезе като победител. 
Той високо оцени факта, че народът на

ропа.
Недопустимо е заобикалянето на 

която оказаха на нашия народ и осо- СР Югославия, и не валидни са всички 
бено за последователното настояване договори относно тези въпроси без 
за защита на суверенитета и територи- участието на Югославия. Китай оказва 
алната цялост на СР Югославия. Ки- решителна подкрепа на Югославия в 
тайската помощ за обновлението на

мин, както и на госта си за подкрепата,

това и категорично настоява това ста- 
нашата страна представлява израз на новище да се приложи в ООН. Полити- 
солидарност на приятелския китайски ката на натиск и намеса във вътреш- 
народ, която югославския народ висо- Ните работи на СР Югославия е в раз- 
ко цени.

сътрудничество, която подписаха президе
нтите Слободан Милошевич и Джианг Це- 
мин в Пекин през 1997 година. В този кон
текст президентът Милутинович отделно 
подчерта необходимостта от разширяване страна със собствени

рез с основните международни прин-
Сърбия заедно с ръководството си само
отвержено възобновява и изглажда своята 

сили.

Изразен беше двустранен интерес ципи, поради което тя неотложно тря- 
за ло-нататъшно укрепване, на двуст- бва да бъде изоставена.

Югославия и Китай смятат, че про-ранното сътрудничество.
СР Югославия и Китайската IIР са Правителството и народът на Китай

ската НР и занапред ще оказват подкрепа 
на Съюзна република Югославия и на ней

на икономическото сътрудничество, като 
се има предвид значителният опит в тази 
област, както и двустранния интерес.

Президентът Милутинович запозна ви- ните по-нататъшни усилия за успешно и 
сокопоставения гост от Китайската наро- всестранно развитие, както и за опазва- 
дна република с големите усилия на граж- нето на независимостта, суверенитета и 
даните на Сърбия в обновлението на ст- териториалната й цялост без каквато и да 
раната, която бе разрушена по време на било чуждестранна намеса и обуславяне, 
агресията на НАТО, както и в по-нататъ- изтъкна Ли Пенг.

цесът- по интеграцията на страните и 
привързани към политиката на мира и народите е универсален. Той трябва да 
афирмацията на равноправните отно- обезпечи свободна комуникация и об- 
шения в света. Те са категорични в при- мен на хора, идеи, стоки и информации 
нципното си' определение да се проти- п света. Поради това анахронни и не- 
вопоставят на хегемонизма и на дик
тата. Отбраната на свободата, ннтег- 
ритета и жизнените национални интер-

удържими са настояванията с каквото 
и да било да се ограничи това взаи- 
мосвързване, да се възлагат изкустве- 

еси представляват неотчуждимо право ни бариери и да се върши дискрими- 
всяка държава. СР Югославия, сре- нация на който и да било. 

щу която НАТО извърши агресия, ге
роично отбрани своята свобода, за ко
ето се радва на поткрепа и уважение от

ма

Президентът Милошевич подчер
та, че СР Югославия оказва катего- СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА ДВАТА СЪВЕТА НА СКУПЩИНАТА НА 

СРЮрична подкрепа на политиката на еди- 
страна на огромното мнозинство наро- нен Китай, която води китайското ръ- 
дн в света. Китайската НР осъди зло
деянията, които с агресията си срещу 
СРЮ извърши НАТО и.смята, че осу-

ководегво. Югославският народ искре- ЛИ ПЕНГ: ИСТОРИЯТА ПОКАЗА, ЧЕ 

ЮГОСЛАВСКИЯТ НАРОД Е НЕПОБЕДИМ ‘
но се радва на великите успехи на ки
тайския народ, който е вдъхновяващ 

етяването на политиката на сила има пример за всички страни и народи съ- 
приоритетно значение за бъдещето на щ0 така със собствени сили да осъщс- 
човечеството. Беше преценено, че бъ- ствяват собствения си напредък. Пре- 
дещето на световния мир и на енгур- пятствията, пред които са изправени 
ността, в преддверието на новото хи- нашите страни, могат да бъдат преодо- 
лядолетие може да се строи само при лени успешно само с решителност и ед- 
зачитане на принципа за суверенитета 1шство, както и чрез съвместиото про_ 
и териториалния ннтегритет, равнопр- ти„опоставяне на неоколониалистиче- 
авието н ненамесата във вътрешните ските стремежи, чиито престъпничес- 
работи на страните под какъвто и да ка цел е „оробяване на цялото чове- 
5"ло предтекст. чество.Отговорът на тези стремежи

Неприемливи са стремежите за ус- трябва да бъде силният от на 
тановяване на еднополюсен световен 
ред, а опитите той да бъде възложен 
чрез интервенции и тероризъм и чрез 
насърчаването на сепаратизма, пряко 
заплашват световния мир, на което свт 
ободолюбивпте страни п народи тря
бва решително да се противопоставят.

Югославия и Китай настояват за 
последователно спазване на Хартата ните интереси 
на ООН и принципите на мирното съ- След разговора в присъствие 
жителство. Двете страни смятат, че сшн югославски ръководители и чле- 
ООН не смеят да се злоупотребяват за новете на китайс1Гата делегация на'”
чиито н да било отделни интереси, и едседателя на Постоянния комитет на 
особено не за целите на доминиране. С Всекитайскня народен конгрес Ли Пс 
агресията на НАТО срещу СР Югосла- нг прсзидентът.МнлошевшГвръчн ор- 
вня бяха погазени основните между- ден Югославска голяма звезда с което 
народни принципи и норми, а ООН ли- го отлимн ' Д ' с което
шени от възловата си роля в опазва
нето на мира и сигурността в света. Бл
агодарение на нашата принципна поли
тика с гласуването на Резолюция 1244 
в Съвета за сигурност ООН получиха 
шанс за реабилитация на собствената 
си роля и отговорност.

Войските с мандата на ООН

*Ооръщаики се към депутатите в двата дома на югославския парламент, председателят 
на Постоянния комитет на Всекитайскня народен конгрес изтъкна, че китайският народ 
твърде много уважава югославския народ заради неуншцожимия му дух в борбата 
против политиката на сила *По време на речта си председателят на Постоянния 
на Всекитайскня народен конгрес 
бурни аплодисменти и ставане от местата

комитет
пъти беше поздравяван от присъстващите счесто

От дълго време югославският Говнрейки за традиционните отноше
ния на приятелство и сътрудничество осо-

циално посещение в Белград и така започ- мент в края на речта си подчерта че "Ки- 
ето ще* посети Пя колко страниМ К "ТС “ ^ оащите усилия *а запаз-

в маниера на истински приятел и в ат- ритет на пъпжТпат ТерИТОриалн,,я "нтеГ- 
мосфера „а взаимно уважение Ли Пенг се браТГот вас развое^път” УВаЖаВаМе ^ 
обърна с принципна половинчасова оеч
към депутатите „а двата съвета на Съюз- та съветп на Сз СЪВМеСТНата 
ната скупщина, често път., поздравяван от датеТят „з СКу,ШЩНа' ПрЗД“'
Г„Гт~бУРНИ"‘ " - -р МинГ;.казанчепосещеш^етона№

* "Истроята още веднъж показа четгп нг и китайската делегация ”е отражение на 
славският народ със славната си традиция е лгосрочно0™’ ВСеобхватно’стабилн0 и дъ' 
непобедим! Китайският народ твърде мно пР°ектирано билатерално сът-
го уважава югославския народ заради не рудннчество между двете страни”. На засе- 
говия неунищожим дух в борбата против ” лРеДстав1,тели иа
политиката на сила. Противопоставяни се °
на натиска, той все повече укрепва. Китай- 
ският народ е уверен, че

парла
мент не бе домакин на толкова скъп гост исво

бодолюбивите страни в света и възмо
жно по-тясното им взаимно сътруд
ничество, понеже мирът и свободата 
на страните и народите са неделими, 
относно което Югославия и Китай

на такава която
митет

ла-

имат голямо взаимно разбирателство, 
както и съвместна решеност, чрез сът
рудничество, да си обезпечат съвмест

на ви- сесия на два-

за особените му заслуги 
развитието и укрепването на сътруд
ничеството и приятелските отношения 
между СР Югославия и Китайската 
НР.

в

правителство и правителството 
Н3 ^.епублнка Сърбия, начело с премиери
те Момир Булатович и Мирко Марянович, 
шенове на дипломатическото тяло и голям 

и рой видни личности от политическия, кул
турен и обществен живот. Чуждестранни 
журналисти - кореспонденти от СРЮ и спе
циални пратеници, заеха почти всички ме- 

галерията на голямата зала на Скуп* 
СРЮ, което е красноречиво Д°*

казателство за големия 
към това посещение.

вие сте способни 
Да преодолеете и сегашните затруднения 
да постигнете нови и
ческото обновление”, 
райки се на 
НАТО

След тържеството, на което Ли 
Пенг прие отличието, президентът 
Милошевич със съпругата си д-р Мира 
Маркович в чест на Ли Пенг и не 
съпруга Джу Лин устроиха тържестве
на вечеря, на която президентът Ми- 

и председателят Ли Пенг раз
мениха наздравици.

резултати в икономи- 
Ли Пенг, ели

не из
пълниха нито една от задачите си в Ко
сово и Метохия. поради което те тря
бва да бъдат изтеглени от там. Едно
временно с това, в съзвучие с Резолю
цията 1244 и Военно-техническото 
разуменне Югославската войска

каза
миналогодишната

»*» ГоГ-
Китаи, според което "вътрешните Сбле 
ин^“^~иед:

го вата агресия на
в

щината налошевич
СПО- светаинтерес наи по-

16 юни 2000 г.



Ч^ЛИЯ СВЯТ ПОКАЗАХМЕ КАК ЕДНА МАЛКА 

'-1ЕАНА МОЖЕ УСПЕШНО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ 

НА МНОГОКРАТНО ПО-МОЩНА СИЛА
(От 1-во стр.) ч х ^

април и 28 Майхорп„ссРуш1,~~я^“

което президентът на Съюзна Републи
ка Югославия Слободаи Мнлошевнч мн- 
налият юни. след прекратяването 
реснята означи 
то на
ни субекти.

ВЕНЦИ НА ПАМЕТНИКА НА 
ЖЕРТВИТЕ НА НАТО 
АГРЕСИЯТА
На паметника на жертвите на НАТО 
в Алсксинац в събота бяха положени 
венци на Югославската войска, 
Правителството на Сърбия, СПС, 
ЮЛ, общината и общинските отбори 
на СПС и на ЮЛ в Алсксинац, на 
СУБНОР и на дипломатическото 
тяло

на аг-
началото на обновление-

разрушените и повредени жилищ- 
тук на ул. Душан Трпвунац, 

където са построени нови сгради, след 
полагането на венци на паметната плоча 
и почетната стрелба, с интонирането на 
държавният химн Хей словенн" точно в 
пет минути преди 12 часа 
тралната част на манифестацията "Спо
мен и надежда", която носеше 
то Да почетем паметта на невинните 
жертви . В чест на славните

започна цен-
пълии собствената си конституционна 
роля.название-

Второ, с оглед на народния си харак
тер всичките си човешки и материални 
ресурси Югославската войска сложи във 
функция на обновлението и изгражда
нето на нашата родина.

Това е една от нашите приоритетни 
задачи.

предци и
гордостта на потомците им, пред събра
лите се домакини и гости 
ни кът на генералщаба на ЮВ генерал- 
полковник Небоиша Павковпч.

говори начал

ния и то по-нан-суровия г 
убийството на свободолюбивите 
кориите.

Град Алексинац беше бомбардиран 
седем пъти. а по време на две бомбарди
ровки - през нощта на 5 април и 28 май 
имаше цивилни жертви и огромни мате
риални щети.

Пред собствената си и световна об
щественост. с подправени лъжи.тези ва
ндалски злодеяния бяха оправдавани с 
т.нар. случайни грешки.

Предвождани с държавническата 
мъдрост и смелостта на нълководец, 
президента на СР Югославия и върховен 
комендат Слободан Мнлошевнч нашият 
народ и Югославската войска осуетиха 
капитулацията на страната, допринесоха 
за прекратяването на военните действия 
и осуетиха агресора да осъществи мноз
инството ог своите цели.

- На целия свят показахме как една 
малка страна може успешно да се про
тивопостави на многократно по-надмо- 
щна сила. подчерта генерал Павковпч.

С прекратяването на въоръжената

от чуждия фактор,са дсструктивнпте на- 
стоявания на сепаратистичсскитс сили в 
страната да дестабилизират отношения
та между нашите републики.

СИМВОЛ ПА СТРАДАНИЕТО И 
СИМВОЛ НА ОБНОВЛЕНИЕТО
Обръщайки се към гражданите на 

Алексинац началникът на Генералщаба 
на Югославската войска припомни, че 
само пет дни след прекратяването на въ
оръжената агресия на НАТО срещу на
шата страна президентът на СР Югосла
вия Слободан Мнлошевнч положи осн
овния камък за изграждането на жилищ
ната сграда точно тук, в Алсксинац.

С това по символичен начин беше оз
начено началото на обновлението на ра
зрушените жилищни обекти в страната.

Така Алсксинац - символът на стра
данието и на разрушаването стана и сим
вол на изграждането на разрушената от 
войната родина.

В рекорден срок от само 100 дни бе
ше завършен строежът на жилищно-дс- 
ловата сграда с 27 апартамента. Освен 
това построени са и 13 семейни къщи. 
направена реконструкция на стария Зд
равен дом, а започна изграждането на 
нова жилищна сграда с 32 апартамента и 
още три семейни къщи.

Поправени са около 1000 жилищно- 
делови обекти, и предприети мерки за 
саниране на още 50 апартамента и кон
солидация на предприятията, които пре
търпяха щети от санкциите и военните 
действия. Всичко това през годината на 
обновлението и развитието е направено 
само в Алексинац.

Пашата и световна общественост са 
запознати с мерки те, конто предприема
ме за санация разрушените по време на 
война за обекти навред из Югославия.

От това се възхищава целият свят - 
каза генерал Павковпч и прецени, че пр
ез миналата - военната година Югослав
ската войска е и нп.лнила коиегн гуцпо- 
наза си задача в защитата на суверени
тета п териториалната цялост, независи
мостта и конституционния ред на СГ Юг
ославия.

ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА Л1АК 
ДА ЗАЩИТИ СТРАНАТА II 

НАРОДА

начин - чрез 
: и иепо-НАЙ-НЕРАВН ОПРАВНИЯ 

КОНФЛИКТ В ИСТОРИЯТА
Обръщайки сс към гражданите на 

Алексинац и дошлите тук гости от цяла 
Сърбия и Югославия генерал Павковпч 
между другото каза:

Исторически факт е. че на тези наши 
простори през вековете хората са се съ
бирали н се събират за да почетат па
метта на страданията на нашия народ.

Колкото и болезнени да са тези по
води. правили сме това и правим с по
вдигнато чело и достойнство, понеже 
жетрвите които понесохме, паднаха за 
истината и правдата, за отбраната на св
ободата и отечеството.

Събрали сме се днес. на 10 юни с ма
нифестацията "Спомен и надежда" да 
отбележим първата годишнина от прек

ратяването на въоръжената агресия на 
НАТО срещу СР Югославия. Правим то
ва в миньорския град Алексинац. сим
вола на страдането на невинните.

Единадесет седмици продължи най- 
неравноправният конфликт в историята

Подпомогна ти от чуждестранния фа
ктор, деструктивннте сили в страната 
настояват да разрушат нейното единст
во. При това тези сили атакуват и Югос
лавската войска, понеже знаят, че тя с 
незаменим фактор на единството, ста
билността и сигурността на СР Югосла
вия. Те обаче забравят факта, че всички 
онези, които нападат ЮВ губят престиж 
и нямат подкрепа сред народа.

На всички тях, както и на техните 
повелителп. ние, личният състав на ЮВ 
поръчваме, че сме единни, боево оспо- 
собени. с проверен и потвърден опит и 
висок морал., и че няма да допуснем да се 
повтори сценарият от бившите републи
ки в предпиша Югославия. На всяка цена 
ние ще осуетим гражданската война.

Югославската войска е народна вой
ска, която знае и умее да защити своята 
страна и народа, каза генерал Павковпч.

Ние имаме морално право да се на
дяваме. че един ден, когато истината и 
силата на международното право побе
дят правото на силата ще бъде поискана 
отговорност за злодеянията от онези, ко
ито са ги вършили.

Болката и страданието на нашият 
народ са много но-големп отколкото мо
гат да се изразят с думи. На падналите 
жертви няма да можем да върнем жи
вота, но заради този паднали жертви, 
заради самите нас и за бъдещите пок
оления трябва да върнем живота на на
шето отечество.

ПОСЛАНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ ДЕЦА
Югославските деца - деиа на света отправиха в събота от Алсксинац, град на 
мира в който по време па бомбардировките от страна на НАТО Сяха убити и 
пет малчугани, послание до ЮНИЦЕФ, в което търсят тази международна ор
ганизация да устои на думата си и да зашити живота па депата и да им създаде 
възможност за по-хуманно и по-щастливо живеене.
В апела до международните организации, които се грижат за най-младите, от
правен ОТ манифестацията ” Спомен и надежда” между другото се казва:
- Ние сме само дена, но и човешки «гьшсства, които имат свое име и фамилия,

, свое отечество - Съюзна Република
Търпението, трудът, сплотеността 

на всички субекти в нашето общество са 
незаменими фактори, конто ще ни 
риат във всички международни процеси 
и ще обезпечат да останем свои па сво
ето на всяка педя земя в нашето оте
чество.

родители, другари, месторождение 
Югославия.

въ-
- ЮНИЦЕФ,Ние призоваваме всички организации, които се грижат за депата 

ЮНЕСКО, Червения кръст и другите, да устоят на думата си, че ще зищизават 
1 Ю Р намалят техните страдания и на всяко дете шс обезпечатживота па децата, шс 

ио-добро утре. Югославската войска ще даде свой 
пълен принос в борбата за по-добро н 
по-щастливо бъдеще на нашите поколе
ния.За бъдеще без война, в чест на иад-

съжаленис, не бяха прекра-агрссия,за 
гени и разнообразните видове натиск и 
посегателства срещу шината страна, дь- 

п Югославската

на войните, за който стратезите на агре
сора твърдяха, че няма да продължи
вече о'Г 3 до 4 дни.

Изненадан от сплотеността и отпора 
народ, държавното ръковод-

сз,став на Министерството 
и Югославската

си и се

по
пилите предци и гордост на потомците

ржавното ръководство 
войска.

Тези видове не1П»орз»Жена агресия, 
коиго провеждат САЩ и техните сп ьт- 

подкрелата от малкия Пр- 
сили в пашата страна,

пожелавам ви много успех и щас тие, на
край генерал-полковник Небойшаза на

Павковпч, началник на Генералщаба нана нашия 
ство, личния

вътрешните рабоз и 
войска, агресорът загуби компаса 
нахвърли свирепо в г.рху унищожаване- 

I цялото ни би тие.
Унищожавани бяха здравни домове, 

болмици.училища, предприятия, цифра-
структурни обекти, мостове жп линии, 
старчески домове, градски квартали, 
ектроснсргийни обекти, дори и колони 
незащитени и невинни цивили.

материален и духовен 
беше провъзгласяван

Югославската войска.
и; цици в света с

ой деструктивни 
имат свое 
дипломатическо,

Направихме това, между другото и 
защото имахме най-широка опора сред 
нашия народ и безрезервна подкрепа от 
стрина на държавното ръководство. Та
ка ще правим и занапред, винаги, когато 
се наложи това.

Днес в Югославската войска парале
лно се провеждат няколко важни про
цеса.

икономическо, политическо. Министър Ссдлак в 
Димитровград

военно И Друго ест-то на
е ство. наСред тези видове застрашаване 
наша та сигурност отделно и игькиат два:

геноцидът, кой то нро- 
и сеиа-

Отсрочсиото посещение па мнннет- 
•1*|* Иван Ссдлак, който трябваше да при
съства на тьржестпата но повод 130 го- 

”Мо-

сл-
Първо.това е

веждат шинтарските терористи 
ратисти в Косово и Мстохия пад ср ьб- 
ското, черногорското, неалбанското п 

албанско население, и то пред 
очевидно безсилните войски

с Резолюция

д|||шпшата на основното училище 
та Наяде” в Димитровград, сс проведе в 
сряда. Министър Ссдлак най напред 
беше приет от председателя па ОС Ник
ола Стоянов, а след обед се срещна с

по- 
от агре-Всски наш

са всеобхватни.Първо, предприети 
планови и организационни мерки за ре
организация па ЮВ в бройно по-малка, 
но по-модерна и боево по-ефикасна иъо- 
рз.жена сила, която ще бъде 
да защити своя та страна п своя народ от 
кой то п да било агресор и с тона да из

гони,иал 
сора за военна цел.

С УБИЙСТВА ПРЕНАСЯХА ДЕ
МОКРАЦИЯТА

лоялното наочите на
ООН, които в съзвучие 
1244 И21 Съвета за сигурност са длъжни млади лнтерати от училището.

II С1,стомпнсвоенна технология д-, осуе тят това. 
в това да 
"дсмокра-

С връх модерната 
на агресора 
пренесе проамерикански тип

па наша та си- А. Т.Другият мил зистрашнапс
който също така сс подкрепя

беше впрегната
тур пост,

С1>16 юни 2000 г.ШшШ



ПРИЕМ В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД ГОДИШНИ
НАТА ОТ АГРЕСИЯТА

СЪВМЕСТНИЯ ЖИВОТ Е 

НАША СЪДБА И НАШЕ 
БЪДЕЩЕ

БОСИЛЕГРАД: ПО ПОВОД СПИРАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ 
НАШАТА СТРАНА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
На 9 юни т.г. председателя на Общинската скупщина в Ди

митровград Никола Стоянов даде прием по повод годишнината от 
прекъсването на НАТО-агрссията срещу нашата страна. На при
ема в залата на Общинската скупщина присъстваха предеатави- 
тсли на 1013, Министерството на вътрешните работи, Цивилната 
защита, СРВС, на обществените организации, предприятия и уч-

*Доклад за налудничавата постъпка и насилственото поведение на Северноатлантическия 
алианс срещу нашата страна и внушителните резултати в обновлението изнесе председателя на 
Общинската скупщина н член на Главния отбор на СПС Сотир Сотиров

се отличи с орден Народен герой

военен

* Единодушно прието предложението Слободан Милошевнч да
По повод годишнината от прекратяването на 

въоръжената агресия на Северноатлантическия 
военен алианс, начело със САЩ, срещу нашата 
страна, на 10 този месец се състоя тържествено 
заседание на Общинската скупщина в Босилегр
ад. Освен отборннцнте присъстваха и представи
тели на Социалистическата партия на Сърбия, 
Югославската левица, на Новата комунистическа 
партия на Югославия, представители на Съюза на 
бойците. Общинската организация на команди
рите от запаса, представители на стопански и др
уги заведения и предприятия.

След като бе интониран националния химн 
”Хей Словени" и с едноминутно мълчание бе по
четена паметта на всички загинали в отбраната па 
нашата страна от НАТО-похитителите и албан
ските терористи, доклад за налудничавата постъ
пка и насилственото поведение на НАТО-алпанса 
и резултатите в обновяването на страната ни, из
несе председателя на Общинската скупщина п чл
ен на Главния отбор на СПС, Сотир Сотиров.

- Днес се навършва една година от прекра
тяването на злокобння тътнеж на агресорскпте 
самолети над нашата страна. Една година от бом
бардировките, ракетнрането и обмисленото уни
щожаване на цивилните обекти, с крайна цел да 
ни поробят и съсипат радостния ни живот.

Цели седемдесет и осем дни ни бомбардираха. 
Най-мощната военна сила, с най-модерни военни 
съоръжения, като лавина се изсипа на една малка 
и миролюбива, с дългогодишни санкции и иконо
мическа изолация, отслабнала страна. Но нс ус
пяха в крайната си цел.

НАТО и САЩ в своя злосторническн подход 
от ден ден се намираха в безизходно положение и 
губеха позициите си сред миролюбивият свят, а 
единството н морала на нашия народ се повиша
ваше. Заради това и победихме, а победихме, не 
че смс по-силни, а защото морално сме по-добри, 
по-единствсни и че защитаваме родната сн стра
на. каза Сотиров. Той добави че от самото начало 
на безумната агресия, населението в Босилеград- 
ска община, на различни събрания оказвало пъ
лна подкрепа на държавното, политическо и во
енно ръководство начело с президента Слободан 
Милошевнч, за героичната съпротива па НАТО- 
завоевателитс. Същевременно най-енергично ос
ъждахме поведението на нашите съседки, отде
лно на правителството на България, което даде 
съгласие за ползване на въздушното си простран
ство за политаме на враждебните самолети срещу 
нашата страна и с това открито стана на страната 
на завоевателите. Това правителството на Бълга
рия и сега потвърждава, с намерението си да от
крие бюро за връзки в Прищина.

Говорейки за настоящото положение на Ко
сово и Метохия, Сотиров, подчерта, че сега по
ложението е още по-неблагоприятно. Резолюци-

1244 на Съвета за сигурност на ООН не сеята
спазва в мито едно отношение, а умиротворител-

реждення.
Говорейки по този повод Стоянов изтъкна приноса на насе

лението от общината п геройската съпротива, както и активното 
му участие във възстановяването на страната. Спирайки се върху 
продължаването на агресията с други средства, Стоянов изтъкна 
настояванията. Сърбия да се дели като се злоупотребяват малцин
ствата. ”Но ние това няма да позволим, защото съвместния живот 
на всички, които на тези пространства живеят, е наша съдба и наше 
бъдеще”.

ните сили с пито една постъпка нс предотвра
тяват албанския тероризъм срещу иеалбанского 
население. Дори с някои постъпки те и Бернар 
Кушнер, който открито е па страната на албан
ските сепаратисти, всс повече го насърчават и
подпомагат.

- От началото на този месец, каза Сотир Соти
ров, започна реализацията на най-важния проект 
в сферата на развитие то на нашата страна, който 
раздвижи президента Слободан Милошевнч - 
раждането на 10 000 апартаменти годишно, пред
назначени за млади семейни двойки. В рамките на 
този проект след няколко дни ще започне и ст
роеж на две жплишни сгради с по 10 апартаменти 
в нашата община, и дълбоко съм убеден, че и този 
проект успешно и навреме ще бъде реализиран.

Ние непременно ще предотвратим всички ви
дове неприятелски деяния, а отделно неприяте
лското действуваме на КИЦ със седалище в Ди
митровград и филиал в Босилеград, който акти
вно работи на реализация на великобългарскитс 
идеи п претенции, чийто идеен творец е актуал- 
ната бз>лгарска власт, а главен ментор българ
ския посланик в Югославия. С такава позиция. 
Културно-информационният център, нанася го
ляма вреда па всички нас и затруднява добросъ
седските отношения между двете съседни страни, 
каза накрая председателя на Общинската скупщ
ина в Босилеград Сотир Сотиров.

На тържественото заседание на Общинската 
скупщина в Босилеград, посветено на едногодн- 
шнпната от прекратяването на бомбардировките 
на НАТО-варварите срещу нашата страна, еди
нодушно бс дадена подкрепа на инициативата на 
Слободан Милошевнч, да се отличи с орден На
роден герой.

В обоснованието на предложението, Сотиров 
посочи, че Слободан Милошевнч, със своята дъ
ржавническа мъдрост, последователност и дал
новидност е придобил неизмерима престиж, авто
ритет и доверие сред всички свободолюбиви хора 
в света и като президент на Югославия п върховен 
комендант не отстъпи пред ултиматумите на вое
нно най-могъщите сили. Решително нашият през
идент съгласно Конституцията, се определи за св
обода п отбрана на териториалния суверенитет на 
страната ни.

След тържествената сесия на Общинската ск
упщина, посветена на годишнината от спирането 
на агресията срещу нашата страна, делегация на 
СПС, ЮЛ, Общинската скупщина и Отделението 
на вътрешните работи положи свежи цветя на 
паметника на загиналия в борба срещу албански
те терористи полицай Слободан Петков.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

Наши съграждани бяха в 
първите редици на съпротивата 

и ние се гордеем с тях

изг-

По повод 10 юни, когато миналата година бе прекратена агре- 
НАТО срещу Югославия, съобщение за общественосттасията на

•даде и общинския отбор на Социалистическата партия, в.коетосе
казва:

”На 10 юни т.г. сс навършава една година от прекъсване на 
злодсйската агресия на НАТО срещу нашата страна, по време на 
която пострадаха много невинни хора, разрушени много фабрики, 
мостове, училища, болници... Истината за варварското бомбарди
ране и воените злодеания обиколи светът и стигна и до страните, 
които участваха в това. С героичната съпротива и единството на 
народа, ЮВ и милицията, защитихме своята свобода и 
мост- цености, за които животите са полагали много генерации от 

простори. Сега е възможност да отдадем достойна почит на 
загиналите бранители на страната ни, а на всички онези, които 
изказаха своя патриотизъм в отбраната на отечеството, да благо-

независи-

тези

дарим.
Гражданите от нашата община по време на агресията изказаха 

своя патриотизъм и готовност, заедно с останалите граждани на 
Югославия да защитават своята родина от агресия независимо от 
къде тя идва и кой е агресора. Голям брой наши съграждани бяха
в първите редове на съпротивата и ние се гордеем с техния патри
отизъм и показана храброст.

Резултатите от едногодишното възобновяване' на страната и 
изграждане на всичко, което агресора срути са огромни и видими. 
По този начин се изказва патриотизъм и засилва отбраната на 
страната. Със собствени сили, знания и труд са построени мостове, 
фабрики, къщи, квартири, пътшца, ж п линии, училища н болници, 
всичко с цел да се нормализира живота и да сс започне по-на
татъшно развитие. С това показахме колко голями са нашите 
възможности и какво можем да осъществим с труда и единството 
на народа. Това е и истинския пътеводител към по-доброто бъ
деще на всички граждани на Югославия.

Желаем и този път да изтъкнем, че геройските дни на съпроти
вата ще бъдат пример и послание към всички бъдещи генерации, а 
на всички нас и на нашите поколения желаем животите си да 
прекарат в мир и свобода”, се казва в посланието на ОО на СПС в 
Димитровград подписано от председателя Драган Колев.м. я.

А.Т.

УЧРЕДЕН СЪВЕТ ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПС В състава на Съвета за междунацнон- 
алнн отношения към Главния отбор 
на СПС са включени и Никола 
Стоянов н м-р Драган Колев от 
Димитровград, Сотир Сотиров от 
Босилеград и Йовче Витанов от 
Звонци.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА НА 

НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ
*СПС беше и остава да бъде фактор на стабилността във всички многонационални среди, винаги готова за диалог по всички отворени въпроси - се казва в съобщението

В седалището на Главния отбор на Со- на Сърбия е била и остава да бъде фактор 
циалистическата партия на Сърбия в по- на стабилността във всички многонацион- 
неделник бе учреден Съвет за междуна- ални среди, винаги готова за диалог по вс- 
ционални отношения, които бе председа- нчки отворени въпроси, 
телстван от Михал Вермеш, председател Затова политиката на национално рав
на Съвета. ноправие доживя пълна афирмация и по

В работата на заседанието участваха и този начин са създадени условия и пред- 
д-р Живорад Смилянич, Хайрие Ругова, поставки за установяване на добри и хар- 
Хусеин Личина и Живорад Игич, членове монични междунационалнн отношения, 
на Изпълнителния отбор на Главния от- Социалистическата партия на Сърбия 
бор на СПС. оценява, че с Конституцията и отделните

Провеждайки политика на национал- закони и в съответствие със съществува- 
но равноправие, се казва в съобщението щите международни норми на територи- 
на Информационната служба на Главния ята на Република Сърбия се гарантират 
отбор на СПС, Социалистическата партия правата на всички национални малцинства '

и етнически групи.
Тези права подразбират правото на уп

отреба на майчиния език и писмо, обра
зование и информиране на майчин език, 
както и правото на свободно тачене на 
националната култура и традиция, всичко 
с цел да се запази националната иденти*- 
чност на гражданите от националните ма
лцинства и етническите групи.

Социалистическата партия на Сърбия 
смята, че високата степен на възможнос
тите за опазване и тачене на националната 
идентичност не смее да бъде почва за зло
употреба с правата за политикантски цели 
и против държавните интереси.

Социалистическата партия на Сърбия 
е против гетоизацията на който и да било 
народ, национално малцинство или етни
ческа група, защото тази политика е в раз
рез с интеграционните процеси, които ха
рактеризират началото на XXI век и за
това се застъпва за запазването на съще
ствуващите граници в Европа.

Социалистическата партия на Сърбия 
се застъпва за спазването на правата на 
националните малцинства, за тяхното 
широко ползване, както и за непрекъсна
тото усъвършенстване на тези права в ин
терес на всички граждани, се казва в съо
бщението.

Шршшш16 юни 2000 г.



АИ-ГОЛЯМОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕн
ГИД Е НА КРЪСТОПЪТ

НА ПЪТ КЪМ ВЪЗХОДА ИЛИ ‘}• •• •
-^•СГГЯГ“-

солидация Н3ДГ '7°ТВИ ПР°гРама ™ нейната кон-
жеГната по ,К" Т°ЗИ Процес Д* тръгне
желаната посока, ръководството на каучуковата
ф 1рма неотдавна иннцира среща с председателя на ОС
ган, з"иТвВ?аД 5"?”“ Боянов. С.ждакалн^ 
ганизация в тази фабрика напоследък
фицира своята дейност. Една

консолидация на фирмата. * Становището
Димитровград Никола Стоянов желае да помогне, но апелира за коордипараноет на дейностите

на синдикалната организация в предпрсиятнето с: ” Обстановката е

цизъм. Стова ръководство, бяха категорични някои от 
синдикалистите, ГИД не може да върви напред. 
Особено жесток в критиката си беше Димитър 
Ставров, който обвини ръководството в политикан- 
ство и необмисленост. Ставров разкритикува челните 
хора във фирмата между другото и затова, че в ус
ловията на острата финансова криза, те са отпуснали 
средства за купуване на мобифони, което, според него
вото мнение, е още един пример за пилеене.

От информациите, които бяха чути на посочената 
среща се разбра и това, че и положението на синдикал
ните лидери в ГИД и особено положението на предсе
дателя на тамошната синдикална организация Стоян 
Анжделкович изобщо не е завидно. Анджелкович 
например изтъкна, че той фактически се е озовал 
между два огъня, понеже върху него вършат натиск и 
ръководителите на ГИД и работниците, които искат 
да работят, но и да взимат солидни заплати.

ПРОБЛЕМИТЕ СА В ГИД
и затова те трябва да се решават именно в рамките 

на този колектив, заяви председателят на ОС в 
Димитровград Никола Стоянов, който в началото на 
миналата седмица проведе отделни срещи и с ръковод
ството на ГИД и с водачите на синдикална организация. 
И на двете срещи Стоянов се държа твърде принципно. 
От изказванията му стана ясно, че ръководството на 
ОС желае да помогне на ГИД, по-точно казано това 
винаги е желало, но не винаги от фирмата са били 
готови да се обърнат към общинското ръководство и 
да поискат помощ или поне съвет. Но Стоянов заяви, че 
всичките недоразумения и неприятности, които са 
изпълквали досега трябва да бъдат забравени и че 
всички субекти, които могат да допринесат за 
възстановяването на фирмата, трябва да се обединят и 
насочат усилията си в една посока, която ще изведе 
предприятието на проспериращия път. Същевре
менно, председателят на ОС посочи, че валидните зак
онни предписания не дават възможност на органите на 
местното самоуправление да се бъркат в стопанството, 
респективно да налагат решения на ръководствата на 
обществените стопански фирми. И затова, подчерта 
Стоянов, неговото ангажиране и ангажирането на 
другите ръководещи хора в общината няма да даде 
никакви резултати, ако добра воля за сътрудничество 
не покаже и ръководство на димитровградската 
каучукова фабрика.

А що се отнася до тезата, която от години се 
"експлоатира” и според която от ГИД зависи самото 
съществуване на града и общината като цяло, предсе
дателят на ОС в Димитровград бе на мнение, че тя 
най-сетне трябва да се оттегли от обръщение и че с нея 
никои никога повече не трябва да плаши, т.е. да не я 
използвала за натиск срещу определени структури. 
Градът и общината ще съществуват и в бъдеще, без 
оглед дали ГИД ще устои или не. Но всички ние трябва 
да се постараем ГИД да оцелее и да стъпи на здрави 
крака, категоричен бе председателят Стоянов.

по

ор-
също интензи-

1 ИД. В момента предприятието има големи дългове. 
<->т Фонда за развитие на Р Сърбия ГИД 
получи кредит на стойност 300 
Марки, които би били г 
една година. С тези средства 

РЪКОВОДСТВОТО НА ГИД Е АМБИЦИРАНО 
да потуши част от дълговете на фирмата, както и да 

купи суровини и други възпроизводственп материали 
за едномесечно континупрано производство. То 
положи усилия да изплати данъците и облаганията 
върху личните доходи за периода октомври 1999 - май 
2000 година и да създаде

нв

очаква да Кой път ще избере ГИД?
хиляди германски 

върнати в срок от най-малко ефекти на всеки работник,
сведения в тези листи е предвидена и отговорност 
непосредствените ръководители.

Запланувано е ежедневно да се анализира 
качеството и квантитета на продукцията от предишния 
ден. както и да се предприемат конкретни мерки за 
премахването на пропуските. При складирането на 
суровините ще се държи сметка те да нс се разсипват, 
развалят и пр. По-вииматслно ще се държи сметка и за 
количеството на произведените изделия, както и за 
оптималното използване на суровините и производ
ствените материали. По-голямо внимание ще се 
обърне и към превантивното поддържане на 
машините. В този смисъл особено внимание ще се пос
вети на ключовите производствени машини. Калъпите 
и друтитс съоръжения ще се ремонтират постоянно с 
цел да се произвеждат възможно по-качествени изде
лия. Продукцията всекидневно ще се внася в склада на 
готовите изделия. При това особено внимание ще се 
посвети на правилното складиране на обувките и 
тяхното чифтосване.

В ГИД ще се постараят да усвоят производството на 
нови видове каучукови изделия, както и да намерят 
нови пазари. Производството на профили за руския 
"Москвич” ще има приоритетно значение. Не по- 
малко значение ще има и производството на сита и 
други съоръжения за минната промишелност, както и 
производството на нишки в лента и еластични гуртни.

СТАНОВИЩЕТО НА СИНДИКАЛНАТА ОР
ГАНИЗАЦИЯ

а за внасянето на неточни
на

ще

условия за прилагането на 
правилника за награждаване на работниците. както и
за прилагането на Общия и единичния колективен 
говор. Челните хора в

до-
предприятието предлагат през 

август т.г. да започне договарянето за цената на труда, 
личните доходи за авгу ст т.г. да се изплатят през сеп
тември. а изплащането на изостаналите лични доходи 
да се замразим, респективно да се пролонгира 2 години.

С програмата за консолидацията на ГИД е заплану
вано единичните колективни договори да се подпишат 
веднага и то заедно с анекси, с които биха се предотвра
тили поединичните съдебни спорове между отделни 
работници и фирмата. Предвидено е да се изготвят
начални месечни и тримесечни производствени про
грами за трудовите единици. С тази програма също 
така е предвидено да се изготвят и отделни програми за 
работната ръка, за излишната работна ръка (с 
предложение за съкратяване), както и програма за 
намаляването на административните работници. Ще се 
изготви и програма за икономисването и рационалното 
ползване на суровините, помощните материали, енер- 
гентите. горивата, резервните части и т.н. Освен това, 
ще се разработи и система за награждаване на работ- Обстановката в ГИД до значителна степен се 

различава от становището на директора Марков и най- 
близките му сътрудници. Това и окончателно стана 
ясно от изказванията на синдикалистите на неот
давнашната им среща с председателя на ОС в 
Димитровград Никола Стоянов. Някои синдикалисти 

среща недвусмислено посочиха Марков и 
за залитането на

ниците. според труда.
От посочената програма става ясно. че настоящото 

ръководство е решено да се пребори с нсдисциплината 
във фирмата, която от дълго време е неговата рак- 

в точката 11 на консолидацион-рана. Така например 
ната програма се казва, че ще бъДат наказани всички, 

нарушават технолигическата и трудовата дисци- 
които не работят в съотвсствис с ТГ

на тази
сътрудниците му като главна причина 
фирмата. На възстановителната програма, приета от 
ръководството на ГИД, мнозинство от присъстващите 
на срещата синдикални лидери гледаха със скеити-

които 
плина и
правилата. В работните листи, посочва се по-нататък в 
програмата, ще се вписват точни сведения за трудовите Б. Димитров

” За по-хубав Димитровград”ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР 

” ЦАРИБРОД” Е ГРЪБНАК НА 
АНТИДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА

Докато 
наврсмсто 
реката течеше 
еднакво йод 
двата моста в 
Димитровград, 
след разширява
нето на„„етим вражеската дейност на Културио-ииформацио....... център в После-

Мк,™”аквамГнГбходимото съдействие от страна па компетентните държави,. органи 
Филиал на Културно-инфор- изнудвания и дискриминация, и неработнс!.-Босилсградскияг филиал и . КУ тур * действие с малобройната опозиция » Ьосиле-

мациониия център Цариброд е 1 р |юд „сайта "колкозо по-лошо - толкова
мер на антидържавната политик, .която се Р
вежда по диктата на актуалниго. . к.|Та ”С пропагандна и други видове подривна
заяви та ТАПЮГ председателят на О < дейност се нанася вреда и на добросъседските

Босилеград и член на ‘ л< отношения между Югославия и България и на
българското национално малцинство на не
прикосновената територия па Сърбия, поради 

а тази община и легигим-

мостонстс, 
работниците 
"забравиха" да 
извадят от кори
тото чувалитес 
пясък конто им
служеха докато правеха единия мост. Топа допринесе реката почти 
напълно да спре да тече йод левия мост. Така коритото под моста 
стана идеално място, от което се направи обикновена бара, зараснала 
в шевар, пълна с отпадъци.

Тези дни явното предприятие "Комуналац" подписа договор 
специализираното предпирятне "Южна Морава” от Ниш, 
започна да чисти коритото на ре
момента тинята се "складира" между двата ръкава на реката, а като 
изсъхне ще бъде използвана за градската депоння. Именно, според 
съществуващите разписания, боклука трябва от време на време да се 
прекрива тъкмо стипя. Така "Комуналац" иа практика с чистенето на 
реката завършва още една работа. А дали след като се очисти реката 
ще се подобри положението и водата ще започне пак да тече по ръкппа 
на реката, който минава край спортния център, остава да се види.

♦Ние с 
град, за

скупщина в
спе Сотир Сотиров.

;ж:. юг.-
петентните държавни органи - -Р
славия". подчерта Сотиров. „

Той припомни, к- КИЦ «• «Р ^>гл!1СИето ||а 
митровгряд преди Д ,ю „„„ фирмата на гра
натите държавни Р ‘ ’ съдейства та афир-
жданеносдружение, постижения на
манията на куп УР (ииство в Сърбия.
българското на.шояалнои.ц ^ с нат„ск.

Сотиров кя »ва.

иа антидържавната
кос

ия ком-
със 

което
катп от големите количества тиня. В

което, гражданите
обществено-политически структури тъните

реят адекватна интервенция на държавните ор- 
гани”, подчерта Сотиров.

При топа той посочи привързаността
национално малцинство в Сър-

в Ди на
българското 
бия, като припомни за стопроцентовото отклн- 
кванс на мобилизацията по време на агресията 

НАТО.на
А. Т.

16 юни 2000 г.
ЬЯРЗШ



РЕПОРТАЖ
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На пъТ за Сенокос и ната
тък тръгнах по предвар 
уговорка с директора на "Кому- Й 
налац” Емил Соколов. Негова- 1 
та фирма прави горски път за I 
местността "Прелесйе" и аз из- I 
ползвах случая за "безплатна I 
обиколка на терена". |

Вече от пъртопопинските | 
воденици нагоре започнахме да || 
настигаме пешеходци, както "в 1 
старите, добри времена", кога- 1 
то нямаше рейсове, леки кола и | 
пр. Събираме ги един по един, а | 
те благодарни, защото да ходиш I 
пеша по необичаено високата | 
за юни жега наистина не с лес-

игелна

♦

Щщно, още повече ако имаш поне 
малко багаж. Една жена пътува 
до Моинци, един младеж до гра
ничната застава в Долни Криво
дол и един до Сенокос.

В Долни Криводол завари
хме само един старец, който 
стоеше на моста. В Изатовци не

•> ■

миони натоватени с букова дъ-статъчно мляко), поехме с "Ни-
рвесина. А покрай пътя от ка-вата” към "Изворище", място-
мък на камък скача водата откъдето е сформират цариб-то
"Воденична река", която навидяхме жива душа, в Каменица родският партизански о гряд и 

също. В Сенокос, последното нататък към "Прелесйе".
За височани "Прелесйе" е

времето е движела десетина 
воденици. Оттам и името й. А тясело в северната част на общи

ната и вероятно най-многолю- 
дно във Висок, продавачът ме-

студена, бистра и чиста! Да се 
напиеш направо от реката. По

нещо обикновено, особено за
старите, които оттам са докар
вали дърва за зимата. И то не вировете се играят пъстръмки,теше пред вратата, на чешмата 

една жена, пред мандрата трак- каквито и да е, а букови, жешки. 
тор и няколко сенокошани. Сл- То там едва ли има други освен

което ме връща в спомените,
когато като дете ходехме на
”Пантале”при чичо Спаско ко-букови и малко борови.ед като се здрависахме с ман- 

драджията Велко от Изатовци, 
който правеше сирене (за каш
кавал и "гьобек" още няма до-

жухара на гости и "ядехме рибаДвижим се бавно по пътя, по
без кости".който след като бъде завършен,

Път, по който може да сеще се движат тежки товарни ка-
върви с кола, има до едно про-
ширение в коъто се съединяват 
три поточета-рекички, които 
образуват споменатата "Воде
нична река”. Тук е "вила Пре
лесйе", една дървена барака на
правена от букови дъски за хо
рата, които секат буките. Сега е 
заключена и празна. Но около 
нея "вагон” вече кубицирани

йе", горе високо в Стара план
ина, идва от думата "прелест”—

кога паднали безброй букови 
стъбла, вече напълно нзгнили.
Около поточетата докъдето до- красота! 
пира поглед, прелестна букова 
гора. Буки навсякъде, прави, 
високи достигащи "до небеса
та”. И един чист , приятен въз- лко време тази девствена при- 
дух, от който ти се струва, че 
гърдите ти просто не могат то
лкова да поемат колко ти се ис
ка. Какъв Копаоник, какъв Зл- 
атйбор! Елате тук да видите

И докато газя по килима от
буйна зелена трева и паднали 
букови листа, питам се, още ко-

рода ще остане такава. Защото
с прокарване на пътя, с мото
рните триони и тежките това
рни камиони неминуемо жесто
ко ще се наруши природното ра
вновесие в природата и след го
диш! едва ли ще могат поколе
нията да се любуват на това, на 
което ние имахме чест.

дърва, а малко по-долу още две 
бараки за конете, с които се из
вличат съборените буки. Ната
тък поемаме пеша. Най-напред 
по течението.на едно поточе 
или малка рекичка, после се вр
ъщаме и поемаме по течението 
на другото, третото... Те чисти, 
бистри и студени, та тръпнат 
зъбите, когато се опиташ да се 
напиеш. Покрай тях кой знае

прелестна природа, девствена 
гора, прекрасни предели, бис
тра студена вода, полянки прек- 
рити с боровинки и диви мали
ни. Няма никакво съмнение, че 
името на местността, "Прелес- А.Т.

ОТ ПЕНСИОНЕРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В 
БОСИЛЕГРАДПЧЕЛАРСТВОТО Е РАЗВОЕН ШАНС НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

МЕДАРИТЕ НЕ СА ОРГАНИЗИРАНИ ОСЕМ ДУШИ НА 
БЕЗПЛАТНО 

БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ
Без оглед, че пчеларството заема зна

чително място във всички развойни доку
менти на Босилеградска община, въз
можностите в тази област не са използ
вани и тази дейност все още не получи 
мястото, което трябва да има. Тук все още

Сдружението на пенсионерите в Босилеград, 
продължава да се грижи за своите членове, отделно за 
онези, с нарушено здраве за пенсионерите с малки пен
сии. В това отношение, на безплатно балнеолечение 
тези дни ще заминат 8 души-пенсионери, от които 
петима в Буяновачка баня - Павел Станков от Долно 
Тлъмино, Костадин Велинов от Босилеград, Асен 
Стоименов от Райчиловци, Андрея Стойков от 
Райчиловци и Кирил Тодоров от Долна Лисина, двама в 
Нишка баня - Боне Бонев от Райчиловци и Георги 
Иванов от Босилеград, а Стоян Евтимов от Босилеград 
- в Соко баня.

Освен това, за всички пенсионери-работници, чиято 
мартовска пенсия не надминава 910 динара, в съдействие 
с Червения кръст Общинската организация е 
обезпечила хуманитарна помощ: брашно, олио и други 
видове хранителни продукти.

Пенсионерите от Тлъмински район, включително и 
пенсионерите от Бранковци и Назърица ще получат 
пакетите си в Долно Тлъмино, пенсионерите от 
Църнощица и Дукат - в Долна Любата, от горнолюбат- 
ския район в Горна Любата, от лисинскня район - 
Горна и Долна Лисина, докато останалите в Босилеград.

м. я.

не е решен един от основните въпроси - 
организирането на пчеларите така, че все 
ощц не съществува дружество, т. е. ор- у..
ганизация, която да им оказва помощ.

"В общината няма дружество на пче
ларите, макар, че предплогаме, че има над 
сто пчелари с над 1000 кошери", каза Ва
сил Анастасов, агроном в Общинската 
скупщинска в Босилеград, като подчер
тава, че такова дружество спешно трябва 
да се сформира.

В общината, в която природната и ок
олна среда са все още неначенати, съще
ствуват условия многократно да се увеличи броят на 
пчеларите и на кошерите. В този смисъл, както под
чертава Анастасов, едно дружество може да даде го-

щината.
Понеже не са организирани, сега пчеларите от 

общината първокачествения мед продават кой как и 
лям принос, както по въпроса за отглеждането на къде успее. В това отношение, голяма част от печал- 
пчелите и обменянето на опит на пчеларите, така и по бата често взимат и различни препродавани. Това е, 

казва Анастасов, още една причина да се сформира 
организация на пчелрите на общинско ниво.

отношение на пласмента на меда и на останалите 
пчелни продукти. Само по тоя начин пчеларството 
може да бъде не само хоби на хората, но стопански 
отрасъл, който да даде импулс в развитието на об-

в

В.Б.

ШИ16 юни 2000 г.



в ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД ----------------

ПЕТНАДЕСЕТ УЧЕНИКА С ДИПЛОМАТА 

ВУК КАРАДЖИЧ”
АТГИЛКОВА УЧЕНИК НА генерацията
клас в основното уч!,лцще°Те- пиГл”*"'' ’ 3 ДВаМа Другн спе_
орги Димитров” в Боснпрг 4 ални дипломи. Букови дипл-
училищни ят^пгъ 11с ц озна ч [7к р' Г"нГ№Ха: Анд°-
<ая на учебната т„,1 , . р нова- Наташа Евтимова, Вла-

н'атТ Д6°„аКгод,шт

г^нг" вягр=аяг
стават техните »„„■ рс Стойкова. Анита Стоилкова,
лълженпя зап.отУ ЩН" за' Саня Спасова, Немяня Алск- 
д-ьлженпя.защото през следва- сандров. Ясна ангелова
добре ТаТагпеят"11 ^ ТРЯбВП ШЯ ИлИЧ " Стев»Да Миланов, 
доорс да загреят столовете за Анита Стоилкова, която е учс-
ппеп ПОДГОТВЯТ за полагане на ннк на генерацията, получи и
за записвГнТвПР'иеМеН "ЗПИТ’ спер11ал«а диплома, както и за записване в някое от сред- Младен Рангелов
ннте училища, за конто мноз- 
ина от тях вече са се

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ДРАГАН ДИМИТРОВ, МЛАД 
ДИМИТРОВГРАДСКИ БАСКЕТБОЛИСТ

ДУКИ МЕЧТАЕ ЗА 

НАЦИОНАЛНИЯ 

ЕКИП
ученика с добър и 8% или 10 
ученика са със задоволителен 
успех.

Инак, да припомним, чс за
писването на завършилите VIII 
клас в средните училища ще се 
проведе от 24 до 30 юни. Мол
бите с необходимите орги- 
нални документи се подават на 
24 юни, приемният 
математика е на 26, а по сръ
бски на 27 юни. Резултатите от 
приемните изпити ще бъдат 
обявени най-късно на 29 юни 
до 7 часа сутринта. На 30 юни 
всички, които с успех са издъ
ржали приемните си изпити по

Години: ”17”.
Височина: ”194 сан

тиметра”.
Тегло: ”84 килограма”. 
Цвят на очите: ”Черни”. 
Цвят на косата: "Черна”. 
Зодия: ”Козсл”.
Прякор: ”Дуки”.

Любими филми: ”Форъст 
гамп” и ”По-гъсто от кръвта”.

Любими актьори: ”Том 
Хенкс и Мики Рурк”.

Любими актриси: ”Гвинет 
Полтору, Сандра Булок”.

Рсжисьор(и): "Оливср 
Стоун, Джеймс Камерун, Алек
сандър Джорджервич”.

Тип жена (девойка): "Ви
сока, стройна, умна, да не е ви-

изпит по
сини-

сокомерна...
Музика: "Забавна”. 
Музикални състави: "Бон 

Джоуви’, ’Роксет\ Ван Гог’ и 
други”.

за извънре
ден успех по отделни предмети 
и области.опреде

лили. Естествено и за Гимназ
ията в Босилеград.

В Основното

двата предмета, ще могат да се 
запишат, когато всъщност за
вършва първият записватслен 
срок. Онези, които не успеят да 
се запишат в първия запис- 
вателен срок, ще имат още 
един шанс през август - втория 
записватслен срок.

Че успехът на тазгодишна
та генерация осмокласници е 
на високо равнище и в отно
шение на предходните гене
рации по-добър, потвърждава 
факта, че от 125-те ученика 
41,6% или 52 
пех. 20% са с много добър ус
пех или 35 ученика, 22% или 28

Певци: "Баяга , Ози 
Озбърн...”

Историческа личност: ”Че
Гевара”.

Историческо събитие: 
"Френската революция”.

Поговорка: "Човек се учи 
все докато е жив”.

Баскетболисти: "Тим

училище ни 
уведомиха, че успехът на осмо
класниците, който бе обсъден 
от страна на учителския съвет, 
е добър. Средната бележка е 
4.03, повтаряващи няма, 15 уче
ника получиха дипломата "Бук

са с отличен ус-

м. я.

Дънкън, Скоти Пипен. А от 
нашите - Данилович”.

А спортист изобщо: 
"Роберто Баджо”.

Освен баскетбола, обича и: 
"Футбол”.

Любими отбори: "Парти- 
зан\ 'Сан Антонио’ и ’Порт- 
ланд".

НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ "МАЙСКИ СРЕЩИ" ВЪВ ВЛАДИЧИН ХАН

УЧАСТВАХА И 10 ДЕЦА ОТ БОСИЛЕГРАД
Най-големият му успех в 

живота: "През 1998 г. в Злати- 
бор на един баскетболен 
къмпинг бях провъзгласен за 
най-добър млад баскетболист 
в конкуренция на 300 младежи 
от страната”.

Най-големият му гаф в 
живота: ”Нс съм правил 
големи гофове в живота си”.

Хоби: "Слушане на музика 
и гледане на филми”.

Амбиции: ”С най-добрият 
югославски национален отбор 
по баскетбол да стана световен 
първенец”.

Никога нс би направил 
(опитал): ”Не бих се дрогирал, 
не бих пропушил и не бих 
станал лицемерен човек”.

Ненавижда: "Прсвзетост”.
Любим цвят: "Тъмносин”.
Любими коли: ”БМВ 523”.
Любима книга и писател: 

"Паралелен свят” и "Артур 
Бснсдикт”.

Традиционната детска ма
нифестация "Майски срещи" за 
децата от предучилищна възра
ст в Пчински окръг, вместо през 
май, поради обективни причи
ни, тази година се проведе на 7 
«они във Владичин хан. В тази 
детска манифестация, на която 
всяка година домакин е преду
чилищно заведение в друга об
щина в Окръга, (тази година до- 
макинствува детската градина 
"Пчеличка” от Владичин хан), 
участваха и 10 деца от детската 
градина "Детска радост" в Бо
силеград.

Според думите на директора 
на предучилищното заведение в 
Босилеград, Александър Алек
сандров, децата се състезавали 
в три дисциплини: спортски със

тезания. викторина и ритмични 
игри. Босилеградските малчу
гани се представиха достойно и 
в трите дисциплини. Спортната 
част на манифестацията се про
веде на великолепния градски 
спортен център "Куньак”, а ос
таналите две дисциплини в по
мещенията на предучилищното 
заведение "Пчелица”. Участва
щите деца в манифестацията и 
техните възпитатели бяха при
ветствани от председателя на 
Общинския отбор на СПС във 
Владичин хан, Иван Павлович.

От предучилищното заведе
ние, където най-напред се съ
браха децата от седемте общи
ни в окръга до градския спортен 
център, малките състезатели 
дефилираха из улиците на

града, което предизвика голяма 
възхита сред гражданите.

Спонсор на тазгодишната 
детска манифестация "Майски 
срещи” във Владичин хан беше 
предучилищното заведение 
"Наша радост" от Сурдулица, а 
профитният център КОБОС, 
обезпечи анцузи за състезате
лите от Босилеград, за което 
Детската градина в Босилеград 
от сърце му благодари.

Домакинът на тазгодишни
те срещи детската градина 
"Пчелица” от Владичин хан, на 
всички участвали деца връчи 
благодарствени писма, а па тех
ните възпитателю: специални 
грамоти.

Тим, в който би искал да 
играе: "В ФМП "Железник”, 
защото в този тим играят най- 
много млади баскетболисти. 
Бих искал да заиграя и в ”Порт- 
ланд”.

Обича да яде: "Спагети,
свинско печено месо...

Любими сладкиши: "Шоко
лади и шоколадни бомбонн”. 

Любимо питие: "Кока-к
ола".

На безлюден остров с кого 
и с какво: "Преди вскичко с 
една хубава мацка”.

Скицирал: Б. ДимитровМ. Я.

Г КОМПЮТЕРНА ГРАМОТНОСТ (12)

РАБОТА С \УШВОУУ8 -2
Преместване и промива па ратмера па прозорците 
Лко имате отпорен повече от сциисдии прозорец, 

може да искате така да подредите прозорците, че да ги 
всички едновременно. След тона можете Сп.-

^ХГ;^^“:яколкоприл=-

\Ут<1ои*, иисгалацион- 
икона за това при

виждате
рзо да преминете към друг прозорец чрез щракване 

вътре в него. За да движите прозорец.
рате чрез
инсталирате приложение

програма ^'‘^,аратР „риложеиие, изпълнете сл-

на където и да с 
изпълнете следните стъпки:

♦ преместете показалеца на мишката където и дп е 
вътре и заглавната част от прозореца, кой то искате да

пата 
ложение. Промяна нп размераедните стъпки:

* отворете груповия прозорец

вежда на екрана неговия прозорец.
' Превключване между приложения 

СРУУ!ш1ож* можете да стартирате^

, съдържащ програ-
И.1Л НЗППС ОТ \Уп1(1о\У8
Когато се свършили работата с УУшсЬтз, можете 

да излезете от него чрез изпълнение на следните стъ
пки:

движите;
* задръжте бутона на мишката докато изтегляте 

избраното от Вас място. Появява се 
прозореца, показваща неговото ново поло-

икона на
къмпрозорецаиз-

рамка на 
женис; * използвайте командата Гйе/ЕхИ за всяко дейст

ващо приложение, от което искате да излезете;
* извадете на скрапа прозореца на Ргодгаш Мап- 

адег, както беше показано а миналия брой;
* отворете менюто КПе и изберете Ехй УУтйтуч. 

Появява се Ех11 \Уш1олу!» ВкИод В ох за потвърждение;
* щракнете върху ОК. Ако имате някакво отво

рено приложение на ПОЯ или програма, която нс е 
записана, \Унм1о\у.ч извежда на скрапа предупредите
лно съобщение;

* следвайте инструкциите върху екрана, за да 
лепете от УУпнЬпуч.

* освободете бутона на мишката.
За да промените размера на прозорец, изпълнете 

следните стъпки:
* Преместете показалеца на мишката върху грани

цата на прозореца: върху странична та граница за про
мяна само на широчината, върху долната граница за да 
„ромеите височината, или върху ъгъла за промяна и

двете. Показалеца на мишката се превр ъща а дву-

дис или повече 
от едно

към Друго, 
изпълнете една г/г

* натиснете

..............** «...-
приложение;

* задръжте
скате ТаЬ един
каното приложение 
кла ви» пя ЛИ.

на
посочна стрелка.

+ задръжте бутона на мишката докато премест
вате границата на прозореца до желаните нови раз
мери

из-

„и. След това освободете

което показва появилата се нова рамка;натиснат 
или повече 

не се поя
(Следва)* свободетс бу тона на мишката.

Подготвя В. Боговв

1-----------
16 юни 2000 г.



НА НАУЧНА СРЕЩА В НИШ

М-Р КОЛЕВ ПРЕДСТАВИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ТРУД

ДНЕС ВЪВ ВОЙВОДИНСКИЯ ГРАД КУЛА

'II
В края на миналата седмица в Ниш се проведе научна среща, органи™. 

Югославското сдружение за научно изследване на религията и 
Философския факултет в Ниш. Сред 50-тина 

изтъкнатия димитровградски научен и
рана от
Института за социология 
учени от страната и чужбина бе и 
обществено-политически деец, м-р Драган Колев.

Темата на срещата беше "Две хилядолетия м
сътрудничеството между народите и културите . М-р 

название "Християнизацията на

към

християнството на Бална
В рамките на Републиканския фестивал на 

самодейните театри в Сърбия артистите от 
димитровградския самодеен театър Христо 
Ботев" ще изпълнят днес представлението 
"Полковникът Птица” по текст на известния 
български драматург Христо Бончев. Това 
представление димитровградския театър 
изпълни за първи път през 1998 година на 
български език. В рамките на окръжния теа
трален преглед на самодейните театри в Пи- 
ротски окръг, който се проведе в края на април 
в Димитровград, ансамбълът на театъра 
"Христо Ботев” за първи иът изпълни "Полк
овникът птица” на сръбски език. То тогава 
допадна на селекционера на прегледа Милан 
Маджаров, който реши да го впише в списъка 
на представленията, конто ще бъдат пред
ставени на републиканския фестивал.

Междувременно с пиесата "Полковникът 
Птица", в която, да припомним, главните роли 
се изпълняват от Слободии Алексич, Алек
сандър Златанов, Делча Гнгов, Славча Антов, 
Славча Димитров и Соня Станулова, бе пред
ставено на сцените в Пирот и Бела Паланка.

Освен димитровградските театрални 
дейци, на прегледа в Кула ще се представят 
още 8 самодейни театри от различни градове в 
Републиката. Димитровградските ценители на

У..Ш камите - принос за
Колев представи своя научен труд под 
българите в 9-ия век", който предизвика

Димитровградчанинът бе избран и за генерален секретар на 
Югославското сдружение за научно изследване на религията.

№ Щ голямо внимание.шт
т 2 Б. Димитров

\й ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА НАРОДНАТА БИБЛИО
ТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ДВЕ СТИХОСБИРКИ

ХшшшШтг
. < &Гг .

До края на настоящата година Народната библиотека в Димитровград 
ще се прояви като издател на две стихосбирки, узнаваме в това културно 
ведомство. Една стихосбирка ще публикува младата димитровградска

Елизабета Георгиева, професор по сръбски език и литература, която 
Народната библиотека. Книгата на Георгиева ще 

"По пътищата на зорницата”.

яВН.I
; Яй&ШЯ§ по-■ стеса

в момента е стажантка в
носи название

Втората стихосбирка ще носи заглавие ’ Разиграни сънища 
бъдат поместени около 70 стихотворения на 30 ученици от местното ос
новно училище "Моша Пияде".Тази книга всъщност е втора от поредицата 
започната със сборника "Как ли е това да бъдеш поет , който бе издаден от 
Народната библиотека преди 2 години. В книгата Разиграни сънища ще 
бъдат отпечатани и красиви детски рисунки, а няколко илюстрации би

изобразително изкуство в ОУ

” и в нея ще
Сцена от представлението "Полковникът 

Птица"

театралното изкуство очакват самодейците от 
този град да се представят на фестивала в Кула 
възможно по-успешно и да се завърнат с някоя 
от наградите. трябвало да нарисува и преподавателят по 

"Моша Пияде” Бранислав Бошкович.
Б. Димитров

Б. Димитров

ВЪЗОБНОВЯВА СЕ ЧЕРКВАТА "СВЕТИ СПАС"

СВЕТИ СПАС” ОТНОВО СРЕД ЖЕЛЮШАНИ??

Желюша и сега на 8-ми юни -"Спа
совден" или Възнесение Господнье.
ЗА ОКОЛО ЕДИН МЕСЕЦ 
ЗАПОЧВА И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

От по-близкото минало на Желюша 
заслужава да се спомене, че към края 
на миналото и в началото на това 
столетие тук се е провеждал и голям 
международен панаир "Благи петък", 
за което, в разказа си "До Желюша е 
конски вагони", говори и известния 
български писател Алеко Константи
нов. Има инициативи и тази традиция 
да се възобнови, до тогава ще се живее 
с настоящото, а и то заслужава бегъл 
обзор...

Макар че е твърде близко до града, 
в който са на работа болшинството 
Желюшани, почти всички се занимават

и зала за културно-художествени про
грами, магазини и кръчми, предприяти
ето "Кожара”, метеорологическа стан
ция, улично осветление и други обекти, 
улесняващи живота на хората, ясно е, 
че Желюша не е далеч от редица град
ски среди. Има обаче и належащи 
проблеми, които търсят спешно 
разрешаване.

В договор с общинското ръковод
ство местната общност, заключи в 
началото на годината, че най-голям 
проблем е изграждане на канали
зационна мрежа. Реализацията на тази, 
капитална акция на Желюша, трябва 
да започне след около един месец, а 
първия етап е полагане на канали- 
зационите търби, които са платени, от 
пречиствателната система до центъра 
на селото, на дължина от около 
километър, което е половината от_ 
главния вод. Втор по значение е проб
лемът с питейната вода и изход е

споменатите села, Грапа - най-малочис- 
леното село в Димитровградско, със 
само трима жители, през средата на 
петнадесетото столетие, е било по- 
богато от Желюша. Това говори и за 
историята на тези краища, но и за бога
тото им минало.
НА МЯСТОТО НА ДРЕВЕН ХРАМ - 
ЗАПОЧНА СТРОЕЖ НА НОВА 
ЧЕРКВА

Според легендата Желюша е осно
вана по време на заселването на 
южните славяни, а старото му име е 
било Калиново, по водача им и неземно 
красивата му внучка - Калина, по която 
името "Кукла" е получило и 
възвишението над Бански дол... След 
нахлуването на османските хорди 
селото получава днешното си име, а 
легендата казва, че преди това в 
центъра хората си построили голям 
храм, основите на които бяха открити 
неотдавна. По време на едно църковно 
тържество, черкезка сган, населена в 
Кьопин чифлик, чакали този момент, 
за да избие събралите се "неправов- 
ерни”, което не стигнала да направи 
турската сабя, обесили ги на бре- 
стове ге от черквата до "Сълзи бара", 
черквата срутили и запалили... 
Останала само една баба, чиито синове 
били сред народа, която постоянно 
плакала и жалила, а хората от съсед
ните села постояно говорили "Жельна 
майка за децата си остана”... и така с 
време "Жельното село" се преимену
вало, а името Калиново изчезнало...

Трябвало е да минат столетия леген
дата отново да възникне от забравата, 
а желюшани да раздвижат инициатива 
върху основите на някогашния хрис
тиянски храм да започнат изграждане 
на нова черква. Изследванията на спе
циалистите от Завода за защита на 
паметници от Ниш потвърдиха, че тук 
наистина е бил църковен обект, а на 
същите основи, преди десетина дни, 
започна строеж на нов храм, със също 
име - "Свети Спас”, традиционно сел
ско тържество, ознаменувано в

С най-голямото село в Дими тровгра
дска община - Желюша са свързани 
многобройнн легенди за богатото му 
минало и редица специфичности и 
проблеми, възникнали през последните 
няколко десетилетия, изискващи 
спешно разрешаване.

Именно Желюша е единственото се
ло в Димитровградска община, което 
през последните четирдесет години бе
лежи изключително увеличение на 
броя на жителите, а данните в това 
отношение говорят и за бурните съби
тия на тези простори. Разположено в 
китна долина, на около три километра 
западно от Димитровград, през което 
минават река Нишава, ж.п линията и 
международния път, свързващ Европа 
с Близкия и Далечния изток, селото от 
древни времена е било под удара на 
многобройнн хорди, а бурните военно
политически събития са имали огромно 
влияние върху живота на хората от 
Желюша.

Преди Балканските войни, през 
1910 година, Желюша е имала 608 . 
жители, а след тях, Първата световна 
война и десетина години след прила
гането на Ньойското споразумение, из
вестни с терористичните действия на 
ВМРО и клонът му Въртоп и на 
враждебните отношения между двете 
съседни, православни и славянски 
страни, броят на жителите е намалял 
през 1930 година на 539. Тази тенден
ция продължава и нататък, а особено 
по време на Втората световна война н 
след резолюцията на ИБ, така че през 
1953 година в Желюша живеят само 
454 души.

О г тогава насам, обаче, а след ста
билизиране на политическата ситуация, 
индустриализация на страната и неза
белязаната до тогава миграция в 
общината, броят на жителите в 
Желюша постоянно се увеличава, така 
че днес тук живеят над 1600 души. 
Болшинството от тях са преселници от 
Грапа, Прача, Боровските и Дерекул- 
ски села, а за отбелязване е, че едно от

частично и със земеделие, за което има 
изключителни условия. Особено пло
дородното поле край Нишава - Бога- 
тица,
пшеница, с

приключване на регионалния водопро
вод, очакванията са в съдействие и 
пълна помощ на Общинската 
скупщина и явното предприятие "Кому- 
налац” проблемите да се надделеят и 
разрешат. Същевременно е заплану
вано да се

което, заради високите добиви на 
~ - право назовават "Малка 

Войводина”. Прочутите пък желюшки 
череши - белвици, са символ на селото
и няма ливада или градина, където не е 
засадено черешово дърво. За разлика 
от земеделието животновъдството е 
застъпено в много по-малък обем.

Освен с плодородната площ 
желюшани с право се гордеят и с ре
дица други неща. До неотдавна това 
беше и сградата на някогашното 
училище, построено през 1870-та 
година, което говори, че основното 
образование в това село започва по 
също време, когато и в Димитровград. 
Тази сграда преди два месеца бе 
разрушена, защото е на мястото на 
някогашната църква, където сега се 
строи нов храм. Но желюшани не 
трябва да съжаляват за това, защото 
тук е и нова, модерна училищна сграда, 
с терени за малки спортове, с повече от 
сто ученика и детска градинка.

Ако към казаното добавим, че 
селото има и Културен дом, в който са 
местна канцелария, клуб на пенсионери

уреди центъра на селото, 
местността "Каракашсво”, където се е 
провеждал панаира "Благи петък”, 
както и останалите свободни площи,
изгради тротоар и главната улица 
"Георги Димитров”, на дължина от 
един километър и регулират каналите 
за атмосферни и отпадъчни води. С ре
ализация на подетите начинания, с мно- 
гобройни и прекрасни къщи и с 
овощните градини край тях, които с 
право могат да се нарекат образцови 
домове, разположени в китната долина, 
Желюша с право ще се нареди между 
среди със съвременни навици, които из
исква сегашното време, а жалюшани с 
право ще могат да се гордеят и с 
древното си, богато минало, но и с 
отношението си към него и към из
искванията на съвременността.

Ангел Димитров

16 юни 2000 г. А



СТАРА СНИМКА КАТО ПОВОД ,

ЗАЩО НЕ СЕ Е ЖЕНИЛ ЖОРЖ ГАЙДАРОВ?
Е го и още една снимка, на която се поя- 

вява известният на времето димитровград- 
скн часовникар, фотограф, цигулар, дири
гент на градския оркестър ,, какво ли още 
не кир Жорж Га|щаров. Снимката, която 
днес е притежание на стария димнтропгра- 
дчанин Петър Андонов - Пера Денк,ща. е 
заснета през 1935 година непосредствено 
до манастричето "Свети Димитър".

Автор и на тази снимка е Гайдаров. За- 
снел я е с помощта на своя 
фотоапарат. Качеството 
реч нейната яснота

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

ХУБАВА ТРАДИЦИЯ— 
ЛОШИ НАВИЦИ

Намерих се съвсем случайно миналата седмица на гарата 
преди да замине бързия влак към Ниш. На платото пред гарата 
много 
аспалта

хора и две хора, музика, разбира се. И навсякъде по 
парчета стъкло. От към хорото, и едното и другото, 

към пътното платно, по което се движат автомобили и пе
шеходци, постоянно хвърчат празни и пълни бирени и други 
шишета и с трясък се чупят о г асвалта. 'Чакащия автобусите” 

Ниш-скспрсс” намръщен събира по-голямитс парчета 
стъкло от пътя и ги носи до кошчето с боклук. Един мппващ с 
колело по пътя човек за косъм не бе улучен от хвърчащо 
шише, а едно момиче в хорото изпищя, когато някой хвърли 
празната бутилка така, че парчетата отидоха в краката на 
играещите в хорото.

Беше ми ясно, че става дума за отиващи в казармата ново
бранци. Наистина тарднция е, когато някой тръгне в казарма, 
да се направи веселба, да се изпрати с музика, защото всскиму 
е кеф, че 'мъшкото чадо” е стигнало до войниклъка и .зами
нава да отбие военната си повинност. Хубава традиция наи
стина. Но не ми е ясно какво общо има безразборното чупене 
на празни (или пълни) шишета с това. Та нали тези на десетки 
счупени шишета някой, в случая бащата на новопечения ново
бранец, трябва да плати. Да не говорим ако се случи, а случва 
се , от "сърчата” да пострада някой от тези, които изпращат 
новобранеца. Да не говорим също и за спуканите гуми. а всеки 
знае колко струва една гума. Но все пак, мисля че най-много 
вреди се свалят на самата традиция, която по този начин по
лучава своеобразно обезценяване. И още нещо - никой от 
по-старите или от родителите не реагира на това.

От друга страна абитуриентите по традиция преди започ
нат абитуриснската си вечер, минат два три пъти по главната 
улица, пред щастливите погледи на своите родители, комшии, 
познати. Минат пременени, засмени, достойнствени. без хвъ
рляне на празни бутилки и пр. За пръв път, обаче, тази година 
се чуват слухове, че "с това трябва да се прекъсне, защото не е 
в духа на обичаите и...” Наистина тази традиция може би е само 
димитровградска, по това изобщо не е причина да° бъде "ад
министративно” премахната. Защото зрелостният изпит, от
носно абитуриснската вечер . а също така и заминаването в 
казармата, са събития в живота на всеки млад човек, които се 
помнят цял живот.

автоматически 
на снимката, си

на

и качеството на хар
тията просто озадачават. Този факт 
щевременно показва, че Гайдаров е :: 
тежавал за онова време изключителни 
оръжения за правене на снимки. За 
ните и мъжете, които на снимката виж
даме н конто са придружени от Гайдрев 
няма да говорим. Но затова бава на Моцартовата. нали? ИеЩе изтъкнем още 
няколко изречения за самия него. Бил е 
изключително богат човек. Къщата му е била до 
някогашната сграда на Околийското управление, 
т.е. на мястото където сега е сградата, в която са 
помещенията на МО Димитровград и КИЦ 
Цариород . Живял е с майка сн. Преди н след 

нейната смърт не се с женил. Защо е останал

е имал роднини, 
не е имало кой да заплаче за него. Бил е забравен 
и от множеството свои съграждани, на които е 
фотографирал.

На тази снимка Гайдаров се усмихва леко, 
някак сн загадъчно... Струва ни се, че това все пак 
е усмивка на един в бита тъжен човек. Ако от
неговия живот въобще можем да 
някаква по

извлечем
ука, тогава тя съвпада с непоклати

мата истина: Не е всичко в парите”.
Много въпроси, свързани 

нашенец с френско име ще останат тайстисни. 
Един от тях е например и този къде след смъртта 
му се е загубила” неговата, според мнението на 
много хора. изключително ценна цигулка.

Жорж Гайдаров е част от миналото, но и част 
от историята на Димитровград. Част от миналото, 
но все пак не и част от историята на града са и 
всичките дървета, конто се виждат на посочената 
снимка (няма го вече пито едно). Но, какво да се 
прави! Животът е преходно нещо, нали?

ерген мненията са противоположни. Лабопитно е 
да ги споменем. Някои по-възрастни димнтров- 
градчанн изтъкват, че тон е бил особен човек, 
който покрай себе си не е можал да търпи никого, 
а камо ли жена. В подкрепление на своите думи те 
изтъкват и това. че като часовникар никога не е

с живота на този

имал чирак, нито пък е искал да го наеме. Други 
са на мнение, че Гайдаров е бил нзкомплексиран. 
понеже е накуцвал и е бил нисък на ръст. Трети 
отхвърлят тези предположения и като един
ствена причина за Жоржовото решение да остане 
вечен ерген посочват неговата себичност. 
"Парите, златото и имението си не е искал да дели 
с никого”, категорични са те.

След смъртта му, някъде през 70-те години, до 
гробищата са го изпратили само 3—1 неугледни 
днмитровградчани. Тук съдбата на Жорж наподо- А.Т.Б. Димитров

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В НАШИТЕ КРАИЩА(8)

ИХТИОФАУНАТА (РИБИТЕ) ВЪВ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО
студия за провъзгласяването на Власинско езеро с околността му за^риродна* Нишкпят отдел на Републиканския завод за зашита на природата 

забележителност от значение за Републиката
готви

разпокъсани 
под турбините 
на водоцентралата Върла 1.

Преди да тръгне на сегашно
то си проучване на Власииското 
езеро нхтиолоп.т Саша Бранк- 
ович заяви, че сегашното състо
яние иа салмонидннте видове ри-

В сравнение с естествените. 
Власииското езеро е току-що 
родено бебе. Това е причината и 
за сравнително малките изслед
вания на неговата ихтиофауна, 
т.е. рибите, които живеят 
ерото и притоците му. Първите 
проучвания са проведени през 
1960 година (Янкович. Распоиов-

РИБИТЕ ВЪВ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО 
пъстърва - Яа1пю (ги((а 1,1ппаеи.ч; 

калифорнийска пъстърва -ОпсойхсЬия пг/.кюа \\'а1Ьаип1 
шаран -Сурппш сагро Гтпаси.ч 

каракуша -Сага.чмш» сага.ччш.ч (Гтпаеи.ч) 
сребърна каракуша -Сагаччшч аигаШч Шоск 
амур - Я1спор1»ахпдо(1оп н1с11а Уакчктенпеч 

клен - Бсиачсич ссрЬа1ич (Етпаеич) 
черна мряна - ИагЬи.ч ре1ороппечшч Уакчнчеппеч 

бабушка - КпШнч шассчкиисич Улкпскчтеч 
плота - КиШич Ьачлк (Иеске!) 
линяк - 'Писа биса (лпплсих 

белпца - ЛПнп пич а1Ьк1нч (Соч1а)
Гръцка бодорка - ЯсапИш.ч дгаесич (МеркаинНх) 

рибка - Гсроийх фЪЪочич (Гт патим) 
костур - Регса Пи\'1а1Шх ГЛипасич)

в ез-

ич), а едно десетилетие но-къ- 
Бранкович. Двадесети две 

години по-късно тези нроучва- 
интензифицирани: 1992 -

сно

пия са
Никчевич и 1994 -Янкович. Гази 
седмица рибите във Власинско 

ихтиологьт Саша 
на 1Ьнп-

Обикновсна мрена

би е незадоволително. При
чината за топа. според него е не- 
достатьлното порнбяпане, за
щото малко са местата н езерото 
и при тоци те му, където има ест
ествени условия за тяхното раз
множаване. Поч ти сигурно е об
аче, че своето въздействие е ок
азало н замърсяването на водите 
в езерото. Това показват и хи
мическият анализ на водите пра
вен през последните няколко го
дини, когато е установено уве
личено органично замърсяване. 
Това особено е валидно за от
делни части иа крайбрежието на 
Власииското езеро, преди всич
ко онези, па конто ин тензивно се 
експлоатира торфа. Повишено 
замз.рсяванс на води те с органи
чни вещества е забелязано и в 
района иа хотела, къмпинга и 
там където има най-много част
ни вили и други къщи за отдих.

В. Богоеп

слз.ичеиа
езеро иследва 
Браикович, сътрудник

отдел на Републиканския за-

Саша Бранкович,ихтиолог

кия

^" Ай... •

1 (елта ма опита е тази риба, коя
то се храни само с водни расте
ния, да забави задръстването на 
езерото е расти телност.

Имало е и опити във водите 
на Власинско езеро да се наста
нят и змиьорка Пстуд.а"), също 
от Охридското езеро, както и 
л пилян от Бохинско езеро в Сло
вения.- 1989 година. Тези опи ти 
обаче мс са дали почти никакви 
резултати, понеже но сведение 
на местните риболовци, "ли
шиш” вече дълги години не е 
забелязан, а през 1992 година е 
забелязана миграция на змньо- 
ркитс, защото са били намерени

автохтонна рибаБалканска мрона: Единствената
във Власииското озороиа Власина

зашити на природата в
станало към средата на нетде- 

години, когато от Охрид-че за съжал
ение една
но сстгс

ско езеро тук е пренесена охрид- 
. Ихтиолозите Ян-

ле-от автохтонните - 
била намерена, кое-

вод за
Сз.рбия.

1 Бърните 
1960 година . направени от Янко- 

Рапонович СЯ устяповили 
автохтонни риби 

срото - черня бялкянскя мрени 
(ВагЬи* рс1орпппс*ш» Уа1спсшп- 

, или циганче (Рпо-

щанката.мс 
т„ говори, чс бройността й с чу- 

намалена, а с'МЦес1- 
наиълно да е из-

изследвамия пре* ска пз.сгьриа 
ковач и Раснононич твърдят, че 

се е вили
ца Власи-

вствително 
вува И опасение 
чезнала. Причината ча тона с 
или променения състав на во
дите ( в резултат на замърсява
не) или внесените алохтпнни ри
би са изтребили автохтонната

охридската лз.еп.риа 
матизирала успешно 
на. Те дори посочват, че

расте по-бързо, отколк- 
самото Охридско езеро.

вич и 
само.две в ез-

на Влас-
мна тя 
ото а
където е автохтонен вид.

Към края на 70-те и начало
то на 80-те години I.

е заселен и бял амур.

печ)И лешника 
С1ПН.Ч рНоспшч).

Последните проучвания, ир- 
1994 година са по- 

Власии-
М1.н Пласпн-

Л1'"п"р'.ото порибяване на Пла- 
синско езеро с илохтонни риби е

оведени през 
казали, че във водите иа

16 вида риби.
ско езеро

фско езеро живеят
16 юни 2000 г.
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реки организми. Еколозите лъ
жат когато казват, че природа- 

само за безотходно

цията па мощна помпа. Затова 
за Биосферата казват, че е по
луоткрита система - енергията 
през нея протича еднопосочно, 
а материята се върти в кръг.

- Доктор Асене, на мен на
шият космически кораб изгле
жда като миниатюрен модел, 
малка копия на Биосферата. И 
в него се осъществява кръгов
рат на кислорода, което позво
лява в малка капсула да дишем с 
пълни гърди.

- Именно, идеята космонав
тите да бъдат снабдени с кисло
род не чрез записи, а посредст
вом кръговрат е заета от Биос
ферата. Тази проблема е пре
възмогната в космонавтиката. 
Безтегловността, обаче, и зана
пред остава ключова непреодо
ляна мъчнотия.

- Да не се бяхме закрепили 
за стените с колани щяхме да се 
блъскаме в кораба като безтег
ловни пияни - Яни.

- На мен силно впечатление 
остави факта, че при изкачва
нето и съзираното на всяка сле
дваща поредна биосистема, тря
бваше да изминем все по-голе- 
ми разстояния, сякаш според за
кономерността за експоненциа
лното действане на силовите 
полета.

- Когато се устремихме към 
Космоса и Хималаите останаха 
под кракта ни, помислих: "Го
споди, колко много скали са би
ли нужни да се построят план
ините на Земята!” А дяволът 
ми шепна: ”Не казвай стени, а 
отпадъци, че стените са отпа
дък произведен от Биосферата 
- утаени черупки от измрели мо-

- Асене, стой, рнкверц! - гр- 
Йосо. - Не кон долс сур- 

инул вратнънцуту от градпнуту 
на дода Летку. Че се усуну свп- 
нье унутра и све че по изриш- 
каю.

полуоткрита система, за да сх
ванем по-добре как действа Би
осферата.

- Да! Вероятно всичко знаем 
що е шадраван... фонтана? Ус
тройство, което облагородява 
човешкия амбиент напомняйки 
му за вечното движение на жи
вота. Знаем ли, обаче, че фон
таните могат да работят на два 
начина. Единият е чрез постоя
нно протичане на нови количе
ства вода. Вторият е чрез кръ
говрат ма един и същ обем вода 
тласкан от помпа. Биосферата 
практикува втория терк, кръго
ва. ртспето, което раздвижват 
биоценозите. Те са поели функ-

ъмна та уж знае 
производство. Планините са по
строени от чист отпадък... за
помни, от чист отпадък!”

- Дяволъте вещ демагог. Ут
айките в природата - нефта, 

наистина

чки страни се създала възмож
ност за появата на живот...

- Доктор Асене, щом не сме 
сами във Вселената, ще се обе
дини ли някога нашата Биосфе
ра с други такива в по-висша би
отична цялост?

- За да се нещо или някой

- Море, тате, кико су си сви- 
ньете алчно че пзришкаю целу- 
ту Биосферу, 'бемга. - допълни 
Вердо баща си.

Репликите на Йосо и Вердо 
подпалиха интересен диспут въ
рху люлката на живота. Биос
ферата.

- Господин Асене, не искам 
да Ви обременявам, ала моля 
повторете още веднаж какво 
подразбирате под понятието

въгл и щата ,с те нитс - 
не са живи твари, но не са и бок
лук. Вериадски, голям руски 
учен, естествените отходи тре
тираше като неотменима 
вка на Биосферата.

- Естествените отходи не са 
пито първият, пито последният 
парадокс на природата, 
ще кажете за съществуването 
на животни-вегетарианци и рас- 
тения-насекомояди?

- Ще кажем, че Вердо е ог- 
ладнел щом повдига такива въ-

съюзи с други го е нужно съп
рикосновение помежду им уст
ановяване на връзка. По всичко 
личи, че с появата на Човека, 
животът върху земното кълбо 
е окончал развитието си. Биос
ферата е последна, най-висша 
форма на живота. Под влияние 

човек земната Би-

съста-

Какво

на разумния 
осфера сега все по-ускорено се 
преобразява в Ноосфера - лоно 
на съзнанието и разума. А един-проси.

- Пътуването с ракетата ми 
даде основание да сравня Биоса 
с хоро, в което са се хванали би
осистемите, а Биосферата край

(НЕ) ДОСТИЖИМ А ЛИ Е 
ПРАВДАТА?

ствено разума е в състояние да 
комуницира, без или чрез съо
ръжения. на далечни разстоя
ния. "Битието ме поглъща като 

аз обхва-тях друса ръченица...
- Йерархията на Биоса ме 

подсеща на библейските стълби 
за крепкостите и недъзите...

- Не е ли чудесно, тръгнахме 
на път от хотел "Мир" към ко
смически кораб който също се 
казва "Мир"!

- Доктор Асене, кажете са
ми ли сме във Вселената?

- Учените категорично по
рицават - не сме сами! Може би 
повече от сто милиарди небесни 
тела са настанени със живот. 
Учените изхождат от хипотеза
та за Великия взрив и разпръ
скване на първичната материя 
на всички страни. Ведно, на вси-

капчица, но с разума 
щам него!" - бе казал филосо
фът Блез Паксал. Искам да ка-

Господин редактор,
в нашата държава напоследък се полагат големи усилия да 

се повиши ефикасността на правосъдните органи, за да се 
поощри законността и именно затова Ви моля да публикувате 
моето писмо, в което ще посоча точно обратен пример.

През пролетта на 1998 година непознато тогава лице (или 
лица) влязло с взлом в родната ми къща в боси ле градското 
село Долна Любата и ми откраднало моторен трион "хоме- 
лнте", водна помпа "томос" с маркучи и други съоръжения 
към нея, 6 кг боя за дограма "садолин", 45 л ракия, прибори, 
инструменти и пр. Както се вижда, нанесената ми щета съвсем 
не е малка. Веднага осведомих надлежните органи в Босиле
град, които обещаха да вземат спешни мерки за разкриването 
и залавянето на крадеца или крадците.

След известно време полицията успяла да открие, че вод
ната помпа е продадена във вранското село Бресница и ми я 
върна, но не ми бяха върнати останалите неща. За обира беше 
обвинен Ванче Гащсвички от долнолюбатскага махала Га- 
щевица и срещу него бе заведено дело за углавно престъп
ление кражба К. бр. 18/99 в Общинския съд в Босилеград. 
Успешната акция на полицията ме мотивира да повярвам, че 
делото ще бъде завършено в един разумен срок и че съдът ще 
наложи да ми бъде изплатено реално обезщетение. Но не 
стана така. Делото не е завършено до ден днешен, защото "не 
били създадени процесии предпоставки за провеждането на 
няколко насрочени съдебни заседания”, както изтъква в акта 
си от .14 април 2000 г. председателят на Окръжния съд във 
Враня Благое Илич, отговаряйки на моето възражение срещу 
неажурната работа на Общинския съд в Босилеград, с което се 
бях обърнал към него на 18 януари 2000 г. Преведена на обик
новен език, тази липса на "процесии предпоставки” всъщност 
е некадърност да се осигури присъствието на подсъдимия в 
съдебната зала в деня, в който трябва да бъде гледано делото!? 
Това се вижда и от следния цитат от акта на г-н Илич: "Съдът 
е взел мерки, каквито са назначаване на защитник по служебна 
длъжност и издаване на наредба за довеждане на подсъдимия 
под принуда.”

Дали съдът наистина е безсилен дотолкова, че не може да 
осигури присъствието на подсъдимия в съдебната зала?

Накрая искам да подчертая още един аспект на случая. В 
опустошения от миграцията Босилеградски край има много 
къщи без обитатели, защото стопаните им живеят във вът
решността на Сърбия. Тези нашенци милеят за родния си край 
и обичат да се връщат в него, за да си отпочииат сред хубавата 
и чиста природа или да свършат някоя полезна работа, а някои 
от тях може би и да живеят отново на бащините си огнища. Но, 
ако се позволи безнаказано разбиване на техните домове и 
открадване на покъщнината им, тия хора, ида искат, няма къде 
да се върнат.

жа, че твърде вероятна е въз
можността в бъдеще една група 
(или всички?) Ноосфери - не 
Биосфери! - да се интегрират в 
по-висша система, Ноокосмос 
или подобна...

- Живи били, па видели! - за
ключи Йосо мъдруванията с по
зната сръбска поговорка.

Прото(ко)лист: С. К.

В следващия брой: Как 
биосистемите устояват на 

жизнените бури

Водоравно: 1. Италиански фут
болен клуб. 6. Чергарин, скитник 
(син). 9. Авто знак за Кикинда. 11. 
Фамилното име на черногорския 
шахматист Божидар. 13. Промишле
на област в Германия. 14. Градинско 
или саксийско растение с приятен 
дъх, което се употребява най-често 
при обреди. 16. Свято място в Сауди 
Арабия. 17. Фамилното име на бивш 
треньор на националния футболен 
отбор на Югославия. 19. Вид литера
турно произведение. 20. Който 
оказва голямо съпротивление, твърд.
21. Една българска телевизия (съкр.).
22. По-голяма маса вода, която тече 
в определено естествено корито. 24. 
Град в северна Германия, на Балтика. 
25. Частица, означаваща грубо и пре
небрежително отношение. 26. Ле
гендарна шведска попрок банда. 28. 
Пакъл (син.). 30. Малкото име на 
пилота Лауда. 31. Нещастен, жалък 
(син.). 33. Руско женско име. 35. Бо
лка, мъка, страдание (сръб.). 37. Мн
ого добър спортист, първенец (син.). 
39. Мярка за земна повърхнина. 40. 
Названието на поробените народи,

ю
0 €>
I: 13

0 0
14 15 16

0 0
17 1ч

0 0 0
31 21 22

0 0
24 25 26 27 2Х0 0 0 0

24 зо 31 320 0 0
33 34 35 36 370 0 © 0
34 41

0 0 0
43

0

чино. 9. Фамилното име на минис
търа на външните работи на Велик
обритания. 10. Река 
Азия. 12. Силен глас; зов, възлас. 13. 
Малкото име на френския матема
тик и филозоф Декарт. 15. Мъжка 
котка, котарак. 16. Малкото

работва с рало или плуг земя за 
посев. 38. Който има цвят на пепел 
от дърва. 40. Инициалите на сръб
ския актьор Ейдус. 41. Инициалите 
на министъра на информациите на 
СРЮ. 42. Иван Аитера.

в югоизточна
живеещи в провициите в някогаш
ното Римско царство. 43. Град във 
Финландия. 44. Държава в Африка.

Отвесно: 1. Мъжка или едра ми-
шкн. г Малкото име на френски* ««^канската попР°к пеаида Кери.1о. 1ечност, получена чрез 

ване на плодове. 21. 2 и 6 буква 
азбуката. 23. Инициалите на генер
алния секретар на ООН. 25. Черен 
пипер (сръб.). 27. Град в южен Ирак. 
29. Който вижда, който не е сляп. 31. 
Испанско възклицание. 32. Роман на 
Емил Зола. 34. Вид папагал. 36. Раз-

инж. Стамен Милев 
Ниш, Булевард "Неманичи" 2/84

име на
Решение на кръстословицата 34 
Водоравно: 1. Париж. 5. Беда. 9. 

Нар. 12. Оре. 13. Внушава. 15. Па. 16. 
Талк. 18. Елена. 19. Пал. 20. Пеле. 22. 
Алт. 23. Тачи. 24. Тифози. 26. Оедря- 
28. Нудя. 29. "ЕИ". 30. СА. 31. Гряна 
34. Брест. 36. Ра 37. Прелести. 39. 
ОДС. 41. Килии. 42. Тапа. 44. Вам
пири. 45. ЦИ. 46. Нес.

изтиск-певец и артист Монтан. 3. Място, в

■1111 накоето човек не може да се ориен
тира. 4. Неправилност, нередовност 
(син.). 5. Орган на обонянието у хора 
и животни. 6. Река в Африка. 7. Кра
тко описание на случка, събитие, сто
панска дейност и под. 8. Малкото 
име на американския актьор Па-

оВ II
аа
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сп О Р т ФУТБОЛ: НИШКА ЗОНА

футболПЕИСК° първенство ПОБЕДА ЗА РАЗДЯЛАси и с три попадения в една фуриозна офанзи 
анулират "недостижимите” 0:3.

Да се ядосваме

ва да

ИНФАРКТЕН СТАРТОВ 
МАЧ НА ” ПЛАВИТЕ”

ли поради слабата игра и непо- 
стигнатата "очаквана” победа или да се радваме за
ради спасеното сигурно” поражение?

Спортните теоретици твърдят, че отбор, който 
успее да анулира една толкова "страшна” пред 
на противника си е способен

ФК "Балкански” -ФК ”ЕИ Борац” 2:1 (1: 0)
Димитровград, 10 юни 2000 г. СЦ”Парк”, зрители около 200, силен 

дъжд през първото полувреме, терена хлъзгав. Съдия Раде Милинич 
от Алексинац 1.

Голмайстори: Е. Иванов в 5 минута от дуспа и П. Георгиев в 58 за 
Балкански , а в 81 Б. Тасич за ”ЕИ Борац”. Жълти картони: Ценков 

от Балкански”, а Ранджелович, 3. Йованович, Миленкович, Стаменк- 
Станкович от ”ЕИ Борац”. Червен картон Б. Гюров от "Балкан-

СР Югославия - Словения 3:3 (Милошевич 2 и 
Друлович за нашия отбор и Заховнч 2 и Павлин 
за отоора на дежелата)

ни на
и за най-големи по

стижения. Ако е така, тогава ние имаме основание да 
се надяваме, че нашият представителен 
стане иДраматичен тим може дапът от дъното на пропастта до 

махваното реми изминаха за седем минути югослав- 
първия кръг на XI европейско 

първенство по футбол! Трябваше да изминат цели 63 
минути от стартовия мач, топката трябваше да 
не мрежата зад гърба на нашия вратар Ивица Крал 
чак три пъти, "трябваше" да бъде изключен един от 
ключовите играчи на тима Синиша Мнхайлович (два 

картона), та плавнте" да заприличат на себе

ович и 
ски”.

европейски първенец! Защо не? Аконео- постиг-
нпт добри резултати срещу Норвегия и Испания, 
плавите могат да бъдат първи или втори в групата 

си и да се класират за втория етап на това реноми
рано състезание. В случая обаче големият обрат бе
ше направен мач срещу дебютанта и един от аутсай
дерите на европейското първенство. Или може би 
националният отбор на бившата ни "братска репуб
лика”

ските национали в
НИШКА ЗОНА

±1Г«~пк, 2 ■П % -? ' В
3. Бвлкамски 30 16 2 12 х 54:50. 50
4. Зйм/ъорадник 30 14 в 10 . 59:57 48
5.0маадинац 30 1< в 10 $7:43 48
0. Нплредах 30, 14 , 3 13 $1:50 45
7. Лужимца зо 14 2 14 65:69 ' 44
0. Косаяица 30 13 4 13 57:38 43 '
9. ФИАЗ 30 12 7 11
10. Младост 30 12 4 14
И.ЕиЪооои 30 Ц 5 14
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10 • 5 -' Рл&тшм
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ЖЪЛТИ и не е такъв аутсайдер, за какъвто аяица 
>ИАЗ 
Мт

го смя-
та(х)ме ние? 53:42 • 43
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45:45 >
39:61 36
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ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ 
ПИРОТМАТЯЖ

ТОДОРОВ КАТО
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КАТАНЕЦ

12. Звстрв(
13. Нооссвлпц 30
14. Морава 30
16.Рудар зо 6
16.6удуХмост{Л) 30 4

3 ,17
$ / 1$ 4Ш&

33*7 ?Т .$ :21ДОМАК
ИНИТЕ НЕ 
ДОЙДОХА!?

Крайното класиране в Нишка зона

” Балкански”: С.Тодоров 5.5, Дончев 6, М. Стоянов 6, Станков 7. 
Марков 7, Димитров 6, Николов 6, (Ценков 6), Гюров 6. Е. Иванов 6, П. 
Георгиев 6 и Рангелов 5.5.

Футболистите на "Балкански” с победа се простиха от своите 
фенове, макър Че това беше един от най-слабите мачове, които гледа
хме през последно време. Първенството и за двата отбора като чели 
отдавна е завършено, но победата все пак е заслужена. С тази победа 
димитровградските футболисти се класираха в самия връх на табли
цата.

За братята близнаци Матяж и Томаж 
Тодорови, синове на Томислав Тодоров 
от Смиловци, който 
Любляна, като изявени спортисти - фут
болист и баскетболист, писахме 
вестник

Мача от 29 кръг на първен
ството в Пиротска окръжна ди
визия във Велики Йовановац 

ду домашния отбор "Буду- 
чност”, който заема последно 
място и отбора па "Желюша” 
не се игра, понеже домакините 
не се явиха па терена. Отбора на 
"Желюша” както и служебните 
лица бяха там, по несериозните 
домакини не се появиха. Мача 
служебно ще спечели "Жсл- 
юша”, коЙтов последния мач на 
18 юни е домакин на "Танаско 
Раич” от Пирот.

сега живее в

в нашия меж
преди три години. Тяхната успешна спортна кариера про

дължава и имената мм все по често могат да се срещнат в спорт
ните рубрики на вестниците в "дежелата", но и в Хрватско.

Така неотдавна в един вестник бе публикувана статия под 
заглавие Тодоров нов Катанец" в която треньора на словенския 
втородивизннк от Иванча Горица, на когото люблянаска Олн.мпия 
временно е отстъпила Матяжа. между другото каза: "Фант 
(Матяж) много напомня на прочутия футболист а сега успешен 
селектор (на националния футболен отбор на Словения) Сречко 
Катанец. и мога свободно да кажа. че ще се доближи до неговото 
равнище. Става дума за играч-разорител. с длъга крачка, който 
сваля високите топки с глава и има отличен преглед на играта.”

Оценките и надеждите на треньора Йоже Прелогар са дей-

Д-с.

На 30. юни 2000 година се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашата мила

КРУНА (ГОГОВА) МИЦОВА 
от с. Долна Лисина 

Времето минава, но болката за теб не 
стихва. Вечно ще помним твоя лик мила 
майчице.

Поклон пред светлата ти памет.
По този повод на 25 юни 2000 год. в 11 

часа на долнолисинските гробища ще по
сетим вечния дом на скъпата ни. Каним 
роднини, приятели и блиски да присъст
ват на панихидата.

ОПЕЧЕЛЕНИ: съпруг Владо, дъщери Милка и Радица със 
семействата като и братя Захари, Борис и Милан от София

ПОБЕДА НА ПИОН
ЕРИТЕствително голям подтик на младия футболист да докосне върхо

вете на футболната игра.
В. Д.

” ЛУЖНИЦА” - 
"БАЛКАН
СКИ” 3: 4

РСИ: СПОРТНА СТРЕЛБА

ДВОЙНА ПОБЕДА НА ГИД
В отсрочения мач на пион

ерска окръжна дивизия в неде
ля на 11 юни т.г. в Бабуишица се 
игра мача между домашния от
бор на "Лужница” и "Балкан
ски” След интересна игра 
победи отбора на ’ Балкански 
и с това зае първо място в дивиз
ията.

В рамките на Работническите спортни игри в градското ст
релбище в Димитровград към края ма миналата седмица се про
ведоха състезания по спортна стрелба за мъже и жени. Участваха 
7 мъжки и три женски отбора. При мъжете първо 
отборът на ГИД I с 463 кръга. На второ място се класира 
пият отбор на "Комуналац" и "Металац” с 412 кръга, а на трето - 
отборът на "Спедициите" с 408 кръга. След тях сс наредиха 
борите на "Циле”-”Украс’\ "Балкан", Електроразпределител
ното и ГИД II.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 20 юли 2000 г. се навършват 2 

години от смъртта на моя съпруг
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВСКИ 

от Димитовград
Тежко се живее без теб, още по-те

жко е да се чака денят, в който ще бъдем 
заедно.

място спечели 
съвмес-

от-

Мача па кадетите между тс- 
н ве-В конкуренция на женските отбори триумфира отборът на зи два отбора не сс игра 

ГИД I с 349 кръга. Второ място зае отборът на Здравния дом сьс р0ЯТ„0 щС бъде регистриран с 3 
163 кръга, а трето - отборът ма ГИД И със 103 кръга. Боба..
Живков от ГИД I. КОЙТО улучи 165 кръга, бе най добрият със
тезател в поотделна конкуренция. Ивица Геров, същоот ГИД I, бе 
втори със 161 кръга, а Саша Михалков - трети със 138 кръга.

При жените първа беше Сладжаиа Петрова от I ИД със 164 
кръга. Втора бе Биляна Димова от Здравния дом СЪС 163, а грета - |
Ружица Йотова от ГИД I с 99 кръга. ^

Съпруга Марица

:() за домакините.
ДС.

^шшмм/мшмшмшгммшмшшмшмшш\ ©вшга! ТЪЖЕН ПОМЕН

На 22 юни т.г. со навършват три го
дини от загубата на скъпия ми син

ЙОВАН ВАСИЛЕВСКИ-ВАНЧО
♦Захарна болест, 

получена след 35- |
годишна възраст, ^

; напълно со лекува в ^ 
| срок от 2 до 4 месеца. ^

♦Хроничен запек ^
трайно се лекува с едно ^ 

третиране, както и ^ 
колит, гастрит и 

хемороиди.

: 4?
ПИКАДО Нека всички, които го познаваха и щ 

обичаха си спомнят за ного и неговото ||| 
голямо, любощо и всеотдайно сърце. С |Ц 
болка и много обич со прекланяме пред Щ 
светлата му памет.

ТРИУМФ НА "БАЛКАН” И 
"КОМУНАЛАЦ” гк

Майка Марица «
в спортния център {

(ст.бр^$Л*крт,П|)| И”, | *С «окробиотичио^ро- |

"Спедициите и Свобода ; , отборът ,|а "Комуналац”, който | лекуво раково |
Най.добърженеж р сс „.[редиха отборите па ГИД I с | „боливоие но който и |

събра об.цо 544 кръгш След й г с.ьстс-,атсл „а турнира ^ да било орган, като при
52К кръга и ГИД II ^55 кръ ^ Р койтосъбра 249 кръга. ^ това (в прилаго и пред- |

пикадо бе Зоран Гергин с т а трети - Драган ^ „иеоното от Мичикуши (
Втори бе Петър ,ИРИ 1 | домашно гледане но
Тодоров от "Балкан I с 238 кръга.^ (уг ,-ид , с 201, втора | болния.

При жените па Д> ,?к |алац” със 1К4, а трета - Ирена ^ Макробиотично дружвст.оМиряна Панова от Комунлл . | и Ниш
Бон,кова, също от "Комуналац със Ш „ тази дисци- тел. 018/323 - 320

Лилия Иванова и Зоран Гергинов бяха я ьр»<-.. йо.ано.ич
миналата година. д. Ста.ро.

Балкан I”
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 17 юни 2000 г. се навършват три 
години от смъртта на 

| ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА
г от Димитровград

На този дон в 11 часа ще посетим 
^ вечната й къща на димитровградските 
|| гробища и ще положим цветя.
Ц Опочалони: съпруг Никола, дъщеря
Ц Иванка, син Петър, зет Васил, снаха

Драгица, внук и внучки

ПО

ъ .

:
плинаи Ф16 юни 2000 г.ШмШ



| Сатира За<5ава \
Нашенски ЧЕСТИТО
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ИСТОШШЖЖШ1 събитие... Чакали гостите, МАЛКО ДЪЖД
чакали да ги поканят вътре,

* През- първото полувреме на 
последния мач от първенството 
на Нишка футболна зона в СЦ 
”Парк” почти непрекъснато ва
леше дъжд, а един от страни
чните съдии непрекъснато се 
оплакваше.

- Колко взимаш на мач? - 
попита го един зрител.

- 500 динара, отговори съ-

Преди 30 години в дере- 
кулското село Пресека се 
направила сватба: един пре- 
сечанин довел невеста с ко
ла. Според традицията пър
вото семейно тържество по 
този хубав повод се провеж
да още същата вечер и се на
рича ЧЕСТИТО. Пристигат 
и стари, и млади да честитят 
невеста на младоженеца, 
младоженец на невестата и 
снаха на свекъра и свекър
вата.

но никой не излизал от къ- 
. Такащата на младоженеца 

минали 2-3 часа и на вра-

УСТОЛИЧЕНИЙЕтата се появила - непозната 
жена. Всички млъкнали, на
дявайки сс на дългоочаква
ната покана, по жената стоя
ла на прага със скръстени 
ръце и - мълчала!

- Това е невестата!- оте
кнал нечий глас в тишината.

- Честито за много годи
ни! Честито,честито! - грак
нали насъбралите се пресе
чени, по невестата продъл
жила да мълчи. Отново млъ
кнали и гостите. Най-сетне

малко нодье и сеПреди некой дъи реши да протегнем
Блея патам-павам по наду гайдете 

се докопа до Гациното,
надърпди та у чаршию.

пензионерското. Само штодията.
тикье чуйем изби некиква гюрултия у пензионерското.

коколим натам. Ка по йедно В1юме
- Малко дъжд вали за тези

пари! Стану ко укопан и само 
почеше-да излате иензионерите из врата назор-назор. 
Излете и бая Васил. Стиснул си каскетат у шакье, бега, а све 
се обърча натамо. Тия човек йе имал голем зор щом излете 

вратата на йедну иогу па реши да га пресретнем.
- Бре, байе Василе, кикво жешко има у пензионерското 

та се помористе на вратата?
- Мани, байе Манчо, мани, йедън из управуту поче да дели

Б. Димитров

АФОРИ&МИЩом разбрали за женит
бата на младия си съселянин, 
пресечани напълнили двора 
на младоженеца. Дошъл и 
даскалът с даскалицата, при
стигнал и селският кмет със 
своя пистолет - да гръмне ня
колко пъти, та целият Дере- 
кул да разбере за хубавото

из* Нито един весгник не е то
лкова добър, за да може да. се 
използва като - тоалетна хар
тия.тя продумала:

- Тая вечер няма да има 
честито! Имаме си друга 
работа!

* Журналистът получи съ
дебната присъда. Бе написана 
на-две шлайфни.

столице-
- Кикве столице?
- Дървене, байе Мянчр, дървене!
- Па подели ли гьи?
- Не знам, Мане, не знам? Нема стискавъц да причекам. 

Щом опия лиже столицуту у намерепийе да дю па йедпога 
натресе на шию, я претьрну и дордек да видиш, заптьето се 
у вратата.

- Значи побеже? Па ти си, байе Василе, утепан заяк. Дека 
си чул да човек бега ка се нещо дели. Знайеш добре, неси 
ючерашънь: "Бегай ка те гоне, а чекай ка се нещо дава.

- Море, я иемаше да мърднем ако он даваше столицете 
кико що даваше поморанджете, рука из руку. Ама 
дракът оче столицуту да гьу наталупдзи 
шиютут ко дйердан-

- Мора да йе имал тия човек големе заслугье_
- Епа, еве ква му йе заслугата: играйеше си човекат карте 

на йедну масу със ньегови си опаши. И дума по дума излете 
му. "Я не знам одека на нащи толко паре, та само прайе 
гоштевкье. И небеше човекат ни дорекъл, тийе истърча 
йедън и дограби йедну столи 1.*у за тънкъиат край, подиже дю 
да му дю навре на шиюту и поче да мелйе: "Чеке да ти 
покажем одека ни паре_ И я_

- Па може човекат да йе сакал да га устоличи! - подвачам

Записал: Й. Миланов Б. Димитров

ЛЕНТЯЙСКИ ПОСЛАНИЯ

ЛЮБИ КРЕВАТА 
СВОЙ КАТО САМИЯ 
СЕБЕ СИ

седни, почакай и желанието ще ти мине.
5. Човекът се ражда уморен, а живее, за да 
си отиочине.
6. Люби кревата свой като самия себе си.
7. Почивай денем, за да можеш да спиш 
нощем.
8. Не работи - работата убива.
9. Ако видиш, че някой е седнал да си 
отиочине, помогни му.
10. Не върши днес онова, което можеш да 
свършиш утре.

он син- 
на йеднога па

1. Работи по-малко, отколкото можеш, а 
това, което можеш, предай го на другите.
2. В хлада е спасението: досега никой не е 
починал от - почивка.
3. Трудът донася и болести - не умри млад!
4. Когато те сполети желание за работа, (Съвременно устно предание)

МЪЖКО-ЖЕНСКИ ПАРАЛЕЛИ
- В мъжкия организъм струи 4,5 литра кръв, а 

в женския - 3,6 л. При мъжете обаче кръвта е 
по-гъста, поради което те по-често страдат от ин
фаркт на сърцето и мозъка.

- Коренът на косъма у жената с два милиметра 
е по-дълбок, отколкото при мъжете. Заради това 
жените по-малко страдат от косопад.

- Кожата у жените е по-тънка и по-суха. По
ради специфичното устройство на свързочната

Въпреки че разликите между мъжа и жената в 
обличането и избора на професиите са почти за
личени някакви разлики вее пък съществуват

га.- Големият мозък при мъжете е по-тежък ср
едно с 14% в сравнение с женския. Затова пък 
двете полукълба у жените са свързани помежду 
си с двойно по-яки нерви, поради което жените 
мислят по-бързо от мъжете.

- Сърцето у жената е по-малко, но затова то
бис по-бързо. Мъжкото сърце прпвп средно 72 тъкян " хормона прогеетероп женската кожа по- 
удара в минута, а при жените - 90. б,ъР3° Увисва' Мъжката кожа е по-разтеглива.

-Стените на лявата камара при женското сър- Кои казва- че гримирането и вниманието, което 
це са по-тънки, но затова пък и по-еластични. Ето

- Море, байе Манчо, немой да се утепуиеш кико маче од 
дирек. Ти по-добре знайеш кво йе устоличенье, а и я съм 
иекусил. Тека работейомо у йедну вабрику, па .решимо 
йедън дън да наюримо директоратога и да си поставимо 
свойега. Събрамо се неколицина, кико пекьикъв одбор и 
тумба-лумба, растоличимо старотога и допедомо новотога. 
Наместимо му одпозади столицу и он се спльеска, залепи се, 
ко да се йе родил със шо. Наш човек. Ама само що се добрежените посвещават на тялото и преди всичко на 

кожата си е женска придумка?
(Следва)

укрепи, първо кво му паде на акълат удари ни ногу у дупе и 
изюри ни из вабрикуту-

- И бъш вас, що га устоличисте!? - зину ко клен.
-- Ама, он бил од стару козу яре. Досетил се: Тия що ме 

устоличише, опи зиаю и да растоличе. Ютре че ми найду 
некикву завърнгачку и че ми литну краци. Дай я прво иьи_"

- Море свечу треба да му запалиш. Да те не беше титнул, 
йош да ръмбаш тамо без паре. А ти одма, па у пензию. Пак 
се зандана? Кока че ти търни шията - прикара га у тесно.

- Ти байе Манчо, кока си и тука и овдека. Са тека, са 
онака. По

защо жените по-лесно понасят високото кръвно 
налягане.

ГАСЕН
ИМ Премирах го

рисувл:БДн1.итров |Ч

-От пожар Мае, от грипен
хи уагря ну- за рус, но аз 
I чето го кр&иаРАХ.ЗАСТРАХОВАХ КУБЕТО1

ютре може и да ме одцинкариш при натци, та 
после ако дойду пак поморандже, тебе три големе ко пес- 
иица, а мене три кико бърбонкье.

- Кво ти могу, текъв ти йе къс метат...
- Вати теквия късмет. Све за мене че се зкачи...вV

- Кока втората столица че йе твоя!
Бая Васил се уЗзута ко заклан. Погледа у мене жално па у 

пензионото. Наби каскьетат на тиитаруту и одмагли без 
збогом.
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