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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

И СПОРТ,
И ПОЛИТИКА, 

И КУЛТУРА'
СИЛНА И МОДЕРНА ВОЙСКА - СИЛЕН ФАКТОР

НА НАШАТА ЗАЩИТА
В разговор с най-висшите военни ръководители президентът Слободан Милошевич изтъкна, че само с прекратяването на 
намесите във вътрешните работи на балканските срани могат да се преодолеят съществуващите проблеми, да се установи 
мир, стабилност и сигурен живот на всички народи на Балканите. По случай Деня на ЮВ, генерал Небойша Павкович връчи
на президента Милошевич Голям барелеф и сабя с посвещение.

Президентът на Република
та Слободан Милошевич мина
лата събота прие делегация на 
Югославската войска, предвож
дана от съюзния минстър на от
браната арменския генерал Др
аголюб Онданпч и началника на 
Генералщаба на ЮВ генерал- 
полковник Небойша Павкович.
В делегацията бяха наи-вне- 
шите военни ръководители, 
сътрудници на началника на ГЩ 
п съюзния министър на отбра
ната.

Футболът отдавна са оха- 
рахтеризирали като най- 
важното "второстепенно” 
нещо в живота. Въпрос е 
обаче дали и по-нататък то 
е "второстепенно" нещо, 
понеже и в него, както и в 
спорта изобщо отдавна се е 
намесила политиката, ала 
и културата в по-широкия 
смисъл на думата.
Тези дни европейският ко
нтинент, а бихме казали и 
земното кълбо, се обърща 
около футболно кълбо, ко
ето се търкаля на "ЕУРО 
2000“. Нашите "плави" иг-

чи, че само с прекратяването на 
намесата във вътрешните рабо
ти на балканските страни,както 
и с техните взаимни отношения.
могат да се премахнат същест
вуващите проблеми, да се уста
нови мир. стабилност и сигурен 
живот на всички народи на Бал
каните, чийто общ интерес е св
ободно и самостоятелно да ре
шават за своето бъдеще.

Високата оценка, която вър
ховния комендент даде на числ
ящите се към ЮВ представлява 
признание, но и голямо задъл
жение да продължат успешно 
да изпълняват задачите си в ук
репването на отбраната на су
веренитета. териториалната ця
лост и независимост на Съюзна 
Република Югославия, както и 
нейния конституционен поря
дък.

раят така както могат и зн
аят и досега главно полу
чаваха похвали от нашата 
и чуждестранната общест- 
еност.
Във футбола обаче, не се 
обръща само топката, но и 
големи пари и много явни и 
потайни интереси. Нужно 
ли е да припомняме, че на 
миналия европейски шам
пионат ни елиминираха на 
зелената маса, вместо да

Гостите честитиха на своя 
върховен комендант Деня на 
Югославската войска и изтък
наха. че войниците, офицерите 
и цивилните лица в ЮВ, както и 
в миналогодишната геройска 
отбрана от агресията, са в един
ствения фронт със своя народ в 
обновлението на страната и в 
стремежите да продължи ней
ното успешно развитие.

Президентът Слободан Ми
лошевич подчерта, че осъщс-

Президентът Милошевич с наи-висшите военни 
ръководители

силен фактор на нашата отбра-ствеиото качество на работа на 
командващия кадър и числящи
те се към ЮВ, заедно с нейното 
м о де рн из пра ие, и рсдста в л я ват

По случай деня на ЮВ, ген
ерал Павкович предаде на през
идента Голям барелеф на ЮВ и 
сабя с посвещение.

на.
Говорейки за военно-поли

тическата ситуация в региона, 
президентът Милошевич иосо-

ни позволят нещата да ре
шаваме на зеления тревист 
терен. Така политиката от
ново вмъкна пръстите си в 
онова, където, естествено, 
за нея не би трябвало да 
има място. Това бе плесник 
не на нас, а на Европа. Из
ползвайки футболна тер- 
милогия бихме казали, че 
това бе автогол на миналия 
европейски шампионат по 
футбол.
На актуалния футболен 
шампионат, за щастие, ня
ма такива крупни полити- 

игри и оценки, но се 
срещат и такива сцени, с 
които не могат да се гор
деят определени нации. 
Онези, които биха искали 
на Други да изнасят лекции 
за демокрацията и култу
рата се сблъскаха с варва
рско, срамно поведение на 
своите фенове. Наи-екст- 
ремен пример са английс
ките фенове или хулигани, 
за които печата във Велик
обритания пряко обвини 
своето правителство.

толкова дълго време 
към мно-

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИЕ НАЙ-ВИСОКОТО ПРИЗНАНИЕ НА 
ПАТРИОТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ЮГОСЛАВИЯ

СВОБОДАТА И ОТЕЧЕСТВОТО НЯМАТ ЦЕНА

““"еТшаВ“ вдан^иоЗародите които живеят тук. И във времето, което е пред нас са ви нужни патриотизъм и сговор.
--------------------- патя си къщя можем да напред- всички и без техният взаимен диа-

ппмс. да творим, да отбелязваме лог. 
успехи във всички области, да жи
вее- • ио-добре и ио-хуманно.да ре
шаваме сами за своето бъдеще и 
за своя живот. Свободата и оте
чеството нямат цена.

11о време на агресията на 
ИЛТО срещу нашата страна по
казахме на целия свят. че умеем, 
знаем и можем да браним и отбра
ним своята свобода. Величестве
ният сговор, високата степен на 
патриотизма, куражът и пълното 
единство на народа, държавното 
ръководство и числящите сс към 
въоръжените сили бяха главното 
и най-могъщо оръжие в победата 
срещу иесразсрпа по-силния враг.
Оръжието замълча. Решението 
за Космст пс може да сс наложи 
със сила и отвън. Това с нашият 
вътрешен въпрос, който може да 
се решава единствено от народи
те, които живеят тук. Няма реше
ние без уважаване на интегритста 
и суверенитета на Сърбия и СР 
Югославия. Няма решение без за
читането па равноправието на

Па президента на Република 
Сърбия Милан Милутинович бе 
връчено признание на Патриоти- 

съюз на Югославия - Го- 
повеля за изключително

АМ
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Дами и господа, пред нас са 
огромни задачи в изграждането на 
нашата страна. Вече показахме, 
че имаме сили. ум. че сме способен 
и храбър народ, който не се плаши 
от предизвикателства и големи 
начинания, каквито са обнов
лението на срутените н изграж
дане на нови стопански н инфра- 
структурнн обекти напред из 
страната, както и началото на но
ви развойни програми. И във вре
мето. което е пред нас са ни нужни 
патриотизъм н сговор. Един
ствено така можем да продължим 
да сс развиваме и напредваме.

чески

ческия
ляматл
творческо и патриотическо дело. 
Приемайки Голямата повеля, ко
ято на втората изборна скупщина 
на ПСЮ му бс връчена от предсе
дателя на тази организация проф. 
ч-р Илия Вукович. Милутинович 
изтъкна: "Драги делегати, чест ми 
с че приемам такова признание от 

Съюз, кякъвто етакъв
Съюз с патриотическо и 

Също
един
вашият -
югославско определение.

ми прави и това, чс 
получих заедно с 

към Югос-

КО-

Президонтът на Сърбия 
Милан Милутинович говори 

на заседанието

в борбата за свободата, честта, до- 
етойнспото и националната гордо-

ето
беше толерантно 
жеството тяхни бозчиист-

така. чест
признанието 
храбрите 
лавската 
ството на

Още веднъж ви благодаря за 
признанието, което ми връчихте и 
желая успешна работа 
скупщина. Желая ви да бъдете уп
орити във вашата по-нататъшна 
борба за истината, правдата и сво
бодата”, каза президентът на Ре
публика Сърбия Милан Милуш- 
новнч.

числящи сс 
войска и Минисгер- 
вътрешиите работи

сега просто 
за отстъпки. Това 
колоритно говори 

и нацията ка-

ва, че
простор 
твърде 
за културата
Затова, нека да

, каквито са англииски-

на на пашата
Сърбия.

Нашият народ има славна тра- 
нспобе-

ст.
Свободата за нас с била и ще 

бъде и по-нататък същност на 
национално битие. Пау- 

чс само когато смс спо-

пиния на родолюбието и 
димосттн в бройните и нерви,юс- 
■гойни войни. Историята покача, 
ИС притежаваме нсуиощожим дух 
„ борбата срещу несправедлипо- 

завоеватслите, грубвтл сила,

, а- нашето 
чихме,
бодни, когато смс свой на своето, 

сме господари в собстве

на и 
рди 
те фенове. когато

Момир Тодоров стта,



В НИШ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИИ ОТ НАШИЯ ГРАД И ГР. ПЕРНИК

ДА СЕ ПОВИШИ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
делия и замразени плодове и овощия 
”Хисар” в гр Прокупие,, а друга мебел
ната фабрика ”Прогрес”в гр Свърлиг.

ците”, изтъкна Йоцич.
Той счита, че сега е времето стокооб

мена между двете страни да надмине 200

Да се повиши сътрудничеството ме- | 
жду Югославия и България, поискаха на | 
среща в Ниш, провела се във вторник | 
стопански радетели от Перник и Ниш, | 
членове на търговските асоциации от | 
двете области. |

"Между Югославия и България съ- | 
ществува добро сътрудничество което | 
особено бе плодовито през последните | 
няколко години, по време на икономи- | 
ческите санкции срещу нашата страна”, | 
потчерта откривайки срещата Ранко Йо- | 
вич, председател на Регионалната сто- | 
панска камара в Ниш.

Според неговите думи особен тласък | 
на югославско-българските отношения 1 
дадоха контактите между Нишката и ка- I 
марата в гр Перник, тъй като те бяха 
първите от двете държави които въз
становиха нов вид на сътрудничест
во,чрез визити на бизнес делегации.

"Интереса на стопанските радетели 
от двете страни е сътрудничеството да се 
разширява и вън от държавните грани
ци, поради което поискахме от правител
ствата ни. да създават условия за по-ин
тензивно съвместно излизане на трети 
пазари, не само поради това че транпорт- 
ните расходи играят голяма роля в опре
делянето на цените, но и поради структу
рата на производството, което е по-раз
лично”, увери Йович.

”Ние, представителите на палатите 
от двете държави трябва по всякакъв

е» БОЙКА ПАВЛОВА, И.Д. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ И 

ГР1СРРТДР НА

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
ТА ПАЛАТА В ГР. ПЕРНИК

милиона долара.
”В унисон с моите проучвания мисля 

спечелят бъ-че, най-голями шансове да 
лгарския пазар и мат производителите на 
фураж, машинно и електростроснето, 
каучуковците, както и производителите 

текстилни произведения, тъйна готови
като в България в момента може да се 

евтини от източните страни и ТПП ПЕРНИК 
СВЪРЗАН С 
ТЕЖКАТА 
ИНДУСТРИЯ

намерят
скъпи западни дрехи, но не и текстил за 
"средния” купувач”, каза Йоцич.

Според изказаните желания на дваде
сетина стопански деятели от България и
също толкова от нашата страна, след пр
иключилата се 
иесмсните си обмениха опити помежду 
си съгласно желанията и браншовите ин-

официална среща, биз- Търговско-промишлената палата в 
гр. Перник, като регионална е една от 26. 
в състава на Съюза на националната па- 

Перник е расположен на 2290 квад- 
километра с около 120 хиляди

тереси. лата. 
ратни 
жители.

Ранко Йович, председател на 
Регионалната стопанска камара в 

Ниш

Според неговите думи структурата 
на българското стопанство вече е нова, 
създават се малки и средни предприятия 
които частично или изцяло променят 
производството си.

”В България навлизат стоки о г почти 
целия свят, поради което е необходимо 
югославски стопански деятели по серио
зно да навлизат на българския пазар, с 
агресивен но добре изучен маркетинг и с 
цени с които ще се конкурира на чужден-

Една група от България посети холд
инга за производство на шоколадови из-

Перник в момента преживлява по-го- 
промени в своята икономика, тъйПо покана на

Търговско-промишлената палата в 
Бургас, а под егидата на 
Представителството на 
Югославската стопанска камара в 
София, на посещение в 
крайморския град заминаха 
стопански представители от 
Войводина, членове на 
Регионалната стопанска камара в 
гр Нови Сад.

леми
като над 90 процента от съществуващите
държавни претприятия вече са приватиз
ирани. Повечето от тях имат нови соб
ственици и продължават старото си про
изводство или изцяло започват ново.

В момента ТПП има изключително
задължение да ги потпомага във всяко 
отношение докато стартират своя бизнес 
и създадат печеливши маркетинг.

Региона на Перник най-много е свъ
рзан с тежката индустрияя от което като 
дял най-много заема черната металургия 
(52,5%), следва електро и топлоенер- 
гетиката (18,2%), машинооборудването 
(7%), добива на кафяви въглища, а в 
малки проценти е развита леката и хи
мическа промишлености.

начин да подсигурим възможността за 
взаимен обмен между партньорите от 
България и Югославия, тъй, като иконо
миката показва че, ние се нуждаем от 
тези взаимни връзки и в бъдеще трябва 
да се мисли и по отношение сваляне ни
вата на митата, за възможностите за по
чести подобни срещи, съвместни прояви, 
по-широко участие на панаири и изло
жби”, каза Бойка Павлова, и.д. предсе
дател и секретар на Търговско-промиш
лената палата в Перник.

Тя изрази желанието си, от по-чести 
контакти да се минава към коцтракти, 
като потчерта, че сключен един договор 
между нишката Машинна промишле
ност и фирмата ”Леко-ко” от гр Перник.

Участвайки в заседанието директора 
на Представителството на Югославска
та стопанска камара в София Божидар 
Йоцич каза, че е необходимо контактите 
между двете страни да се интензивират, 
тъй като българското стопанство 
живя” трансформация, а която е на лице 
и в СРЮ.

РАНКО ЙОВИЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РЕГИОНАЛНАТА 

СТОПАНСКА КАМАРА В 
НИШ

НИШ
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Нишката Регионална стопанска ка
мара обхваща15 общини в Нишавски, 
Пиротски и Топлишки окръзи с 14 620 
зарегистрирани претприятия, от^които 
дори 75 са собственост на частни лица 

С 300.000 жители Ниш, центъра на 
южна Сърбия, с икономическите си 
мощности е твърде интересен за чужден
ците, тъй като стопанството му от една 
страна износно е ориентирано, а от друга 
вносно забележително.

Най-известни са електронната и ма
шинна промишлености, но не заостава 
каучуковата, текстилна и тютюнова ин
дустрии, както и производството на хра
нително-вкусови изделия.

из-

Председателката на 
Търговско-промишлената палата 
в Перник Бойка Павлова особено 
поблагодари на нашия вестник за 
професионалното осведомяване 
от първата среща, провела се 
преди шест години в Ниш.
• "И колегите ви, които 
присъстваха на 
пресконференцията в Перник, 
преди визитата ни в Ниш, бяха 
"очаровани" от "Братство". 
Пожелаха ви нови успехи и скоро 
виждане", потчерта Павлова. Ванче Бойков

НА КОНГРЕС НА АНТИФАШИСТИТЕ В СОФИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ АНТИФАШИСТИ ТЪРСЯТ ОТГОВОРОСТ ОТ НАТО АЛИАНСА
Българският антифашистки съюз (БАС) тъкмо на поради 78-дневното бомобардиране на села и градове в към НАТО. 

завършилия конгрес в София осъди бруталната агресия Сърбия и Черна гора. Прокурорът на трибунала в Хаг Инак, националните медии бойкотираха конгреса на 
на НАТО алианса срещу СР Югославия миналата Карла дел Понте все още обаче не е отговорила на този българските антифашисти, които категорично бяха и

категоричен иск на антифашистите в света, беше 
БАС беше един от инициаторите и основателите на казано на конгреса в София.

Както е съобщено българските антифашисти на

година. останаха против даването на коридор на самолетите на 
НАТО за военна интервенця в съседна Сърбия.

От името на Главния отбор на СУБНОР на 
заседанието на представители от 18 страни, потърси и конгреса едногласно са заключили, че решително се Югославия конгреса приветстваха председателят и ген- 
морална и всяка друга отговорност за държавниците и съпротивляват на участието на Бъгария във военен ералният секретар на организацията - професорите 
военните коменданти на страните членки на НАТО, съюз и особено на присъединяването на тази стфана Мило Маркович и Миодраг Зечевич

международния трибунал, който неотдавна в Берлин, на

ШшШ23 юни 2000 г.



ПО ПОВОД ДЕНЯ
НА
ЮГОСЛАВСКАТА
ВОЙСКА

ОЗНАМЕНУВАН 16 ЮНИ - ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

ДИМИТРОВГРАД

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО В ИЗПЪЛНЯВАНЕ
НА ЗАДАЧИТЕ

ПОЛОЖЕНИ 

ВЕНЦИ НА 

ПАМЕТНИКА НА 

НЕЗНАЙНИЯ 

ВОИН НА АВАЛА

Централното тържество по повод 16 юни, Де- 
Югославската войска, на територията на Ди

митровградска община бе ознаменуван е централ
но тържество проведено в казармата в Димитров
град, на което присъстваха представители на Об
щинската скупщина на чело с председателя Ник
ола Стоянов, на бройните фирми 
града, представители на митницата, полицията и 
граждани.

ня на

и ведомства от

Юнаци известни и 
неизвестни,дадохте 
животите си за защитата 
на свободата и честта на 
отечеството. Числящите 
се към ЮВ се покланят 
пред вашите сенки и 
дела”, записа във 
възпоменателната книга 
генерал-полковник 
Небойша Павкович, 
ник на Генералния щаб на 
ЮВ.

Поздравлявайки присъстващите майор Влади
мир Манич. комендант на граничните потделения 
към 
ния

ЮВ. между другото изтъкна, ”чс 
празник на ЮВ ознаменуваме в условия на 

изграждане и възобновяване на разрушените обе
кти по време на агресията на НАТО срещу нашата 
страна, интензивно провеждане на воено обучение 

на бойната готовност на нашата ар
мия. ЮВ. а с нея и чнслещите се към граничните 
единици последователно са изпълнявали иоставе-

тъзгодиш-

и засилване

начал
ните им задачи и успяха от действията на агресора 
и шиптарските сепаратисти да осуетят загубата на 
част от територията на СРЮ. След тримесечно 
бомбардиране и разрушаване на редица не само 
воени но и цивилни обекти и жертви сред цивил
ното население, агресорите от 19 държави не ус
пяха да унищожат нашата войска нито счупиха 
решителността на народа да защитава своето оте
чество. В тази геройска съпротива своите животи 
дадоха и 46 мислещи се към Нишкия корпус, ме
жду тях и Далибор Димов, войник по договор. Тези 
жертви ще останат в колективната памет на нашия 
народ, защото са дадени в честна и възвишена 
борба за отбрана на свободата. Затова с голяма 
почит ще си спомняме за тях.

Една година след въоръжената НАТО агресия. 
ЮВ професионално и честно изпълнява задачите 
си и по този начин силно повдигна своята чест и 
войнишко достойнство и възвърна надеждата на 
всички свободолювиви народи в света. Сега е още 
по-подготвена да се противопостави на всеки агре
сор."

Делегация на 
Югославската войска, в 
който бяха началникът на 
Генералния щаб на ЮВ. 
генерал-полкови ик 
Небойша Павкович, 
помщникът на началника 
на Генералния щаб, ген
ерал-подполковник 
Бранислав Петрович и 
командващият Морската 
военна флота Милан Зец. 
по случай 16 юни Деня на 
ЮВ положиха венци на 
паметника на Незнайния 
воин на А вала. Генерал 
Павкович във възпомен
ателната книга записа: 
"Юнаци известни и неиз
вестни, дадохте животите 
си за защитата на свобо-

Напомняйки, че празника се чества по повод 16 
1876 г. когато е направен договор между Сър-юни

бия и Черна Гора за съвместна борба срещи ото
манското царство и за освобождаване на народите

турско ролство, майор Малич нагласи, че национал
ното същество на двата братски народа, сръбския и черногорския.

дата и честта на 
отечеството. Числящите
се към ЮВ се покланят

сенки и дела". днес е застрашено много повече от когато и да е. защото НАТО и 
останалите западни държави с помоща на домашните предатели и

сепаратисти настояват да 
разрушат няколкократно в ис
торията потвърждаваното съд
ружие между сръбския и черно
горски народи. Но в това свое 
начинание няма да успеят, 
зщцото тази генерация както и 
предишните, ще бъде 
равнището на поставените 
задачи...

11ред нас сега, заедно с пред
ставителите на локалната власт 
, е трудна и отговорна задача да 
възобновим срутените обекти, 
в което не се съмняваме, че ще 
успеем."

От името на общината и вси-

от вековно
пред вашите

БОСИЛЕГРАД

непобедим е оня народ и войска, които знаят
за какво се борят на

без оглед на съвременната техника и оръжия, човекът е бил и
Централното тържество но повод деня на ЮВ - 16 юни. ... 

гпяни.ннтГвойскови части в Босилеград, се проведе в «париш. » 
Г" На X ржеството освен войниците-граничари присъствах. .. 
1ГГ—и на общинската скупщина, политическите партии и
представители на тукашни няколко привст-

Иа тържесгвото слсч. к^бяха .фо^^т^я на граничните
ствени телеграми и пием , р Живкович който припомни, 
войскови части от годишнина от
че тазгодишния празник НАТО срещу нашата страна, в
прекратяването на агресия анските рсформи и развитието,
условията на обновление ^ ^ >жсиата агресия на Севе-
След това каза. - Ле Р Югославската войска заедно с 
рноатлаитическия алианс, ояп, страна успешно взе май-
полицията и народа, защита излезна като морален побс-
тежкия житейски ^гшт и о. да ^ ^ 01П,лч«4И 19 страни членки 
дител, в ьпреКиН. ю сре' ^ с най-модерни оръжия.
„а НАТО пакта и чс ра пол ' „ наЛудничавите постъпки,

бе военната сила. брута' ,(увстпа и единството
високият мортЛ,ш^в1хмс № сс „браним, с нашият

„„„ сяЯТ дори и самите агресори, 
героизъм учудихме целия евмиД ' досегашната си военна
ако не сега, след време ще бъдат <<Р У ( „а 78-Дневните
теория и практика, да платяч„ „'ойска, кои го" зная т,
бомбардирояки^че не,ю да .„„дитавпт своята свобода.

И че
занапред остана най-важен фактор вт в всяка победа, каза между 
другото Живкович.

Говорейки за едногодишният период от прекратяване на 11А ГО 
агресията, Зоран Живкович подчерта, че Югославската войска, 
заедно с патриотически определените граждани полага усилия за 
преодоляване на последиците от бомбардировките, като при 
низч) за миг не пренебрегва постоянното изграждане на боевата 
готовност. Днес войската на Югославия, изтиква Живкович. е още 
по-подготвена и готова да се противопостави на всеки вид агресия.

От името па гражданите представителя на Общинската 
скупщина Сотир Сотиров, честити празника ма войниците и им 
пожела още по-успешна военна подготовка, като подчерта, че 
населението в пашата община открай време и сега всестранно 
сътрудничи с намиращите се тук войскови части, а ще го прави и

това
чки присъстващи празника на 
войниците честити и Никола Сто- 

Тържсството използваявов.
председателя на окръжната ор
ганизация на бойците на пред
седателя на ОС в Димитровград 
Никола Стоянов , да връчи медал 
"Борец" за изключително сът
рудничество с борческата органи
зация.

занапред.
В продължение на тържеството на заслужени войници и 

командири бяха връчени съответни воеснпи награди, грамоти, 
благодарствени писма. На командира Семан Юлиян бе връчен 

заслуга в областта на отбраната и безопасността от III 
Вицо Игнятович медал за заслуга в областта на от-

На тяхна На най-добрите войници в 
командири бяха връчени приз
нания и награди, също и на учени
ците от основното училище, 
чннто творби с тема от войниш
кия живот, са наградени. Търже
ството продължи с традиционни 
войнишки фасул и музика.

пастрана 
а на наша 
нашият

орден за 
степен, а на
браната и безопасността , с които ги удостои президентът на СР 
Югославия и Върховния комендант Слободии Милошснич.

народ. Заради Все пак,

м.я А.Т.

могат, а п
23 юни 2000 г.
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МИНИСТЪР СЕДЛАК ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАД

ТРИ ЧАСА БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН ЗА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 
ИНФРАСТРУКТУРНИЯ КОРИДОР 

НИШ-ГРАНИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ

на министъра по човешките права и 
Иван Седлак, което трябваше да се

Отсроченото посещение 
правата на малцинствата

повод годишнината на основното училище, се проведепроведе по 
на 14 юни т.г.

Министър Седлак най-напред бе приет от председатели на 
Никола Стоянов, който го започна с 

н общината, изтъквайки особено
Общинската скупщина 
междунационалниге отношения

, които се осъществяват в областа на образованието,
утвърждава общият интерес в областта наВзети са повече решения, с които са 

имущественоправовите въпроси, свързани с явните предприятия. резултатите 
културата и спорта.

В своъто изложение министър Седлак най-напред говори за
а след това за правата в

Правителството на Република Сърбия на неотдавна проведеното заседание, с 
председателствуващ Мирко Марянович, взе решение за изработка на пространствен план за 
територията на инфраструтурния коридор Ниш - границата на България.

Правителството взе и повече решения, с които се утвърждава общият интерес в област а
казва в съобщението на

политическата обстановка в страната,
образованието, изт>квайки примера на нащата община 

изключителен, имайки предвид юбилеите на двете училища.
образованието и образоваността 

отношенията между хората от 
е и стабилното

на областа на
имуществноправовите въпроси, свързани с явните предприятия, се 
Министерството на информации на Република Сърбия.

като
Според Седлак нивото 
сигурно оказват влияние и на 
различни националности, краен резулртатот което 
положение и общината.

А когато става дума за обучението на български език и изучава
нето му в училищата, Седлак изтъкна, ”че становище на държавата 
е да зачита желанието на средата. В случая вече сме се договорили

възможност български да сс

на

РАДМИЛА ВИШИЧ В ДИМИТРОВГРАД

ИНФОРМАЦИЯТА ДА СТИГНЕ ДО 

ВСЕКИ ГРАЖДАНИН
в просветното министерство да дадем 
изучава стри часа седмично,така както сте търсели и това ще стане 
от началото на следващата учебна година. Няма никакъв проблем 
дори и ако решите всичко да бъде на български, нека да бъде. 
Колкото ученици искат, за толкова ще обезпечим обучение.

По време на посещението си Седлак посети двете училища, 
библиотеката и стоежа на спортната зала.

На 15 юни т.г. в Димитровград пребиваваха помощник министъра Радмила Вишич между дру
гото изтъкна:

"Бих ви напомнила че Сърбия и СРЮ изказват
Радмила Вишич, помощник министър за инфор
миране, Вукое Лукич, севетнпк на министъра по 
информиране и Милица Литричанин, заместник интерес за всеки свой гражданин независимо от 
министър за средно образование, а но повод вероизповедание, националност или някоя друга 
годишнината от бомбардирането на ТВ репети- определеност, Спомняте се, че с решение на

Скупщината на Сърбия са превзети

А.Т.

осовател-тора край Димитровград и подготовките за от
белязване на 120-та годишнина на гимназията в ските права на "Братство” като единно информа

тивно предприятие на едно малцинство. Бих
ГОШКО МИЛКОВ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАДДимитровград.

Делегацията на министерствата прие най— предложила, за да можем да подкрепим нас- 
напред Никола Стоянов, председател на Общин- тоянията и на вашите локални електонни медии,

да обмисляте (тук са председателя на УО и дирек- 
на "Братство”) за някаква нова технология 

на отношения, за, може би, някакъв нов договор

НАСТОЯВАМЕ 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА 

ПОМОГНЕ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКОТО 

СТОПАНСТВО

ската скупщина, кедето по време на разговорите 
Радмила Вишич изтъкна Димитовград като тора
пример как се живее и работи в многонационална 
среда.Обезпечавайки средства за възстановяване и създаване на общо предприятие между Брат- 

репетитора и радиопредавателя Правител- ство’ и елекртоните медии, защото по този начин 
ството подчертава значението на тази среда и на 
информирането , което трябва да достигне до Според г—жа 
всеки гражданин дори и в най-отдалечените села.

на
има възможности за помощ от министерството , 

Вишич само така обединени на
гражданите може да се предложи обективна, 
точна и патриотично пласирана информация. ОтГостите посетиха основното училище и гимназ

ията, за която г—жа Литричанин каза, че е едно от името на министерството тя обеща подкрепа за 
най-хубавите и най-добре оборудени средни всеко добро начинание, 
училища в страната. С ръководството на гимназ-

член на СРС) да дойде в Дими
тровград, за да се запознае на 
място с обстановката в димит-

"Неотдавнашното посеще
ние на министъра на привати
зацията в правителството на Р 
Сърбия Йоргованка Табакович ровградското стопанство и да 
в нашата община използвахме анализира възможности как мо
да отправим апел към Републи- же да му се помогне. "Министър 
канското правителство да по- Табакович, по-нататък ни ин- 
могне на димитровградското формира Гошко Милков, от нас 
стопанство”, изтъква в изявле- настояваше да й обезпечим и 
ние за нашия вестник Гошко предоставим конкретни про- 
Милков, подпредседател на ОО грами за възстановяване на 
на Сръбската радикална партия тукашните предприятия (преди- 
в Димитровград. "Информира- мно на двете най-големи— ГИД 
хме министъра, че обстанов- и "Свобода") и ние ще се по-

Доколко това ще се осъществи остава да се 
види, защото проблемите в обезпечаване на сред-ията са водени разговори за предстоящото озна- 

менуване на 120-тата годишнина на училището, ства за "Братство" са налице, без оглед 
което трябва да се организира през ноември т.г. обещанията.
На края на посещението гостите обиколиха 
помещенията на РТВ "Цариброд", кедето

на

А.Т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА БОЙЦИТЕ ВЪВ ВРАНЯ

НА 7 ЮЛИ ЩЕ СЕ ОЗНАМЕНУВА 

ГОДИШНИНА НА ПОБЕДАТА, 

КОЯТО ИЗВОЮВА ОСМА БРИГАДА
ката в тукашното стопанство е 
катастрофална, за което свиде
телстват и официалните стати
стически данни, от които става 
ясно, че в цялата република 
именно заетите в димитров- 
радското стопанство получават 
едни от най-ниските заплати в 
продължение на изминалите ня
колко години”, подчертава Ми
лков.

стараем това да направим в 
сътрудничество с управленски
те структури във фирмите.

български фашистки окупационен полк, на 19 
1944 г. на Петрова гора над Враня е

Б. ДимитровПо повод 56-годишнината от великата побда 
над българските окупационни сили на 19 юни юни 
19444 вЪв Враня е проведено разширено засе- приключена седмата неприятелска офанзива, 
дание на Секцията на бойчите от 22 сръбска която започнала на 19 май.

Българският батальон е бил напълно разбит, 
закинали са около 150 окупаторски войници, а от 

члена на военния щаб към Осма сръбска ударна 100 заробени е формиран белгарски партизански 
бригада от състана на 22 сръбска ударна дивизия батальн "Раковски” на чело с лейтенант Цветан 
Арса Томич, присъстваха носителя "партизански Попов, а след това тази единица е приключена 
възспоменателен медал 1941"Душан Деведжич към българския отечествен фронт на Славчо 
Шифа, председателя на общинската скупщина Трънски. 
във Враня, Стоядин Станкович, председателя на 
Окръжния отбор на СПС и член на Главния отбор загинали и са конфискували големи количества 
на СПС, Кръста Янич, командващ гарнизона на оръжие и муниция.
Юв във Враня, полковник Драган Колунджия и

[ ]

ударна дивизия.
На заседанието, на което е преседателствувал

Ш штСпоред, неговите думи ди- |
митровградските радикали са |
настоявали от Йоргованка Та- |
бакович да запознае не само 
правителството, но и членовете 
на Изпълнителния отбор на 
СРС с тревожната рбстановка в |
повечето от местните стопан
ски фирми. Чрез министъра на 
приватизацията, която неот
давна бе избрана и за координа
тор на СРС за Пиротски окръг, 
димитровградските радикали са 
отправили покана до републи
канския министър на индус
трията Лука Митрович (също

■шиш! ,В тази битка партизаните са имали трима

?

ШШЗтзТази величествена победа на партизанските 
сили ще бъде отбелязана на Нстрова гора на 7 
юли - деня на въстанието на сръбския народ,

;; .
други личности.

За великата борба на партизаните от Осма
сръбска ударна бригада от вранския край, трета когато на тази планина се организира традицион- 
македонска бригада и Косовскометохийски ния събор, 
батальон, са горорили Арса Томич и Душан Де
веджич Жика.

Те изтъкнаха, че с тази блестяща победа на
партизанските единици над един батальон на 52 през планината, с дължина 3,8 километра.

За да се организира транспосрт до това ис
торическо място 352 -ри инжинерийски полк към 
Прищинския корпус на ЮВ строи паважен път
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ЮУБИЛЕЙ НА "АТОТРАНСПОРТ" БОСИЛЕГРАД В НАЙ-ГОЛЯМОТО 
ДИМИТРОВГРАДСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ОПОВЕСТЯВАТ,ПОЛОВИН ВЕК В СЛУЖБА НА 

ПЪТНИЦИТЕ
ЧЕ

ГИД ЩЕ ПОМАГА 

НА СВОИТЕ 

КАДРИ
от общината и вътрешносттпеГаШНИ ^а^отници и гости ето вече има значително повече и работници и превозни 
заседание на Упоавитепниа ^ * 06 с^>,с^оя ^рженствено средства. Най-голям възход предприятието отчита през 
силеград. 33^^“ Атотранспорт” Бо- осамдесетге години, когато разполага с 58 возила 35 
юбилей на това най-т™ СВстено на полувековния автобуса и 23 товарни коли и с над 160 работника. През 
ската община сформиоано ^ПрИЯТ,,е В БоснлегРаД- 1980-та "Автотранспорт” Босилеград е превезъл над 820 
година. Ф рмирано още през далечната 1950 000 пътници и около 65 000 тона В документа, в който се анализира обста

новката в ГИД и се предлагат конкретни мерки 
за неговото възстановяване, ръководството на 
това предприятие между другото се занимава и 
със задържането и възобновяването на кадрите. 
В документа се посочва, че каучуковата фирма 
ще се стреми на около 30-тина свои работници да 
отпусне определен брой кредити за индивудуално 
жилищно изграждане. Изтъква се и това, че ГИД 
ще настоява за обезпечаване на жилища за млади 
и необходимите за него кадри в сътрудничество с 
ОС в Димитровград и Фонда за развитие. 
Кадровата листа ще бъде приета от Управител
ния съвет на ГИД заедно със задълженията, 
които ще бъдат наложени на кадрите, е прецизи
рано в посочения документ.

С цел да се възобновят кадрите, ръковод
ството на най-голямата димитровградска фирма 
е запланувало да се изготви програма за сти- 
пендиране на студенти-четвъртокурсници в тех
нологическите, 
ротехническите и икономическите факултети. 
Челните хора в ГИД предлагат темите на диплом
ните работи на тези студенти да бъдат свързани 
с решаването на конкретни проблеми от 
областта на производствената програма на това 
предприятие.

стока.
През петдесетогодишния си развоен период ”Ав- 

и многоброини тотранспорт” Босилеград се срещал и с редица затруд- 
тели и на оепублиепнп- Пр1-Дставители на Делови прия- нення, между конто Станчев истъкна лошата пътна 
Република Са И ИНСГИГ'1рИ1' праввтетсгвото на мрежа и отдалечеността на общината от вътрешността,
република Сърбия, стопанската камара на Република През
извъипяння ™СТН" РепУ®ликански министерства и за ономическата изолация на нашата страна още повече са 
извървяния петдесетогодишен развоен път на пред-
приятието. говори директора Ивайло Станчев. Между 
другото каза, че Автотранспортното предприятие в Бо
силеград е сформирано поради жизнената необходимост

На заседанието, на което присъстваха 
гости от вътрешността -

последните десетина години санкциите и ик-

влошили положението на предприятието, което сега 
разполага само с 18 автобуса и няколко товарни коли и 
със 123 работника и поддържа една международна, две 
междуградски и две местни съобщителни линии. Но и 

населението от босилеградска община за комуникация покрай това, предприятието деловата 1999 година е при- 
с вътрешността на страната. До 1969 година предприяти- ключнло с положителни делови резултати, а заплатите, 
ето е стопанисвало под название Бесна Кобила , а от- макар че скромни, редовно се изплащат. Така и от на- 
тогава насам Автотранспорт . Самото начало е доста чалото на тази година, в която "Автотранспорт” Босиле- 
тр^дно. овосформираното предприятие е имало на град е запланувал да обеспечи още два рейса, средства за 
разполагане само шест транспортни средства с десетина които трябва да бъдат обсспечени от републикански 
заети, които прекарвали пътниците и товарите главно 
през Бесна кобила. За превозване на пътниците пред
приятието е имало едно возило, което ежедневно е Управителния съвет на "Ав тотранспорт” Босилеград, по- 
подържало съобщителната връзка Босилеград - Вранска светено на полувсковното му съществуване, на 
баня. Статистиката е отбелязала, че през първата година заслужили делови партньори от общината и вътре- 
предприятието е превезло около 20 000 пътника и ня- шността, както и на отделни републикански институции 
колко хиляди тона стока. Веднага след формирането му е и лица по тържествен начин бяха връчени съответни 
бил избран и първия работнически съвет, в който са вле- награди и признания, а Центъра за култура се представи 
зли всички десет работника.

През следващите няколко години състоянието 
значително се подобрява н през 1953 година предприяти-

изсточници.
В продължение на тържественото събрание на

елект-машинните,

с подбрана за тоя случай културно-забавна програма.
м.я.

Б. Димитров

Преди няколко години 
край откритите басейни 
бяха изградени и терени 
за малки спортове, така 
че редица спортни отбори 
ползват звонска баня за 
подготовки. Покрай 
терените ползват се и 
многобройни природни.

ЗВОНСКА БАНЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕЗОН ВЕЧЕ В ПЪЛЕН РАЗГАР
ети, а така ще бъде все до на
чалото на септември. В момента 
най-много гости са от Войводи- 
на, за които тези предели са 
нещо неежедневно и омайващо, болести и Мирослав Игнятович, 

Безспорно влияние на това, фнзиатър. 
че през последните десет години.

Камбаната, закачена на пор
тата пред хотел "Мир" в Звонска 
баня, не звъни, но като че ли от
ново се чува надалече,а когато 
влезете вътре импресивен му- 
рал припомня на древни вре- 

: безгрижното къпене на 
"римлянките”е прекъснато пре
ди повече от двадесет столетия, 
може би след нахлуването на ня
кое варварско племе, катастро
фално земетресение 
някои

Всичките са на ежедневна ус-
мена с изключение на миналата луга не само за гостите на хо- 

година, когато в книгата на гос- ТСла, но и за всички онези, които 
тите, поради известните събн- се озоват в стотина частни къщи 
тия, са вписани само 1680 имена, н вили. кото през следващите два 
от началото на март до края на МСсеца сигуено ще бъдат пълни 
годината, капацитетите са вина- с гости, 
ги пълни, има и цената - дневен

или пък от 
непознати небесни сили... Ако към казаното добавим.

Трябвало е да изминат цели 
19-ет столетия ако би можала 

на някой си

че и непосредствената околност 
на Звонска баня е прелестното 
ждрело на Ерма, няколко мана
стира, между конто и Свети Йо
ан Богослов, фреските на който 
са под защита на ЮНЕСКО, ук- 
рснлсниете Асеново кале", раз
положено на надморска височи
на 1023 метра, над което вият 
гнездата едва чифта орли, както 
и идеални места и терени за лов,

В разгара на
туристическия сезпн, през 
юли и август, освен в 
хотела, в частните къщи и 

Звонска баня са на 
почивка между 400 и 500 
гости, болшинството от 
които от общините 
Ьаабушница, 
Димитровград и Пирот.

нечия незасита ръка
иманяр да се опита да 
богатото си бъдеще, но 
безценно благо - Звон- 

баня. От някогашните рим-

местен
намери

вили воткрила
ска
ски бани,резиденции, военни ук
репления, църковни обекти, ир- 

и легионари,екрасни римлянки
термалните води са ле

кували своите рани, до днешния 
статус на хотел ”Мир'\ който с 

челно място между *У" 
обекти в Горното

зата на ветровете идеална, по
сетителите на Звонска баня ви- риболов и алпинизъм, тогава не
маги са чувствали тераисптич- пансион в стая с едно легло с 350 с за учудване, че отново се от- 

й дсйство. Същевременно дпн., а в стая с две легла 300 дн- криват чарите на Звонска баня.
Дали е трябвало да ни сно-

кооито в всстно, че изворът на термална- 
Нлашкаполите на 

намира на идеална 
височина от

та вода в 
планина се 
надмосрска 
метра,
дата е 2К градуса, степента на ра
диоактивността 6, 55 маха, ро-

670 мото
околността на Звонска баня, с нара. Не бива да не споменем и 
неземните си предели, просто любезния персонал възглавяван 
мами хората тук, а лечебните от управителя па хотела Аца Ра- да разберем, че тук, край нас, на 
качества на банската водапома- нгелов, чиято заел ига за усис- само тридесетина километра на 

лекуването на нервни бо- „шата работа на хотела през тримеждието на три общини - 
лести, увеличено кръвно нала- последното десетилетие е не- Бабушница, Димитровград и 

тъй нареченени мерима. Покрай стаите, хотелът Пирот, се намира нещо по-кра
сиво и по-полезно, а в крайна 
линии и много по-ефтино от

право зае 
ристическите 
Попиша вие

па во-чо темпера турата лети икономическата криза, занаистинаизмина
много време.

Макар, че нс им с
През последните десет 

години капацитетите в 
хотел "Мир" в Звонска 
баня са били винаги 
пълни, а всяка година в 
хотела, от началото на

тази година, когато 
хотелът започна с работа

лица.

било из-
За всеки уикенд в 

Звонска баня пристигат
од ю ДО 15 автобуса,
главноученици-екскурзианти.
Вече няколко съоти, в 
организация на 
Соколското дружество
"Сокол"от
Димитровград, в банята 
пребивават и ученици от 
основното училище 
“Моша Пияде" от 
Димитровград, 
плуване.

П1Т II

гаие, очни, 
мспъджсрски и други болести. разполага с апернтиа бар, рес

торант е капацитет за петстотин 
гости, дпа открити и два закрити авантюрата при заминаването 
басейна, а пече няколко години на някое по-далечно море- 
хотел "Мир” има и статус на спе
циализиран Завод за превенции римлянките, от началото на този 

имиалидност и реабилитация, репортаж, биха се намирали

И гости от 
ВоЙводина 

"откриха" Звонска 
баня

...Ако нс бс така, те нима

на
В момента и състави на медицин- тук...Затова и не е изненадващо, 

че туристическият сезон в Зоои- , ския нсрсонасл са и двама лека- 
ска баня е в разгара си. Всичките ри - примприус д-р 11икола Цвет- 
140 легла в удобните стаи са за-

А. Димитро»
които учат

ков, специалист за вътреиин

О23 юни 2000 г.
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ГРАДИНЬЕБАБУШНИЦА

СЕЛО С
ПЕРСПЕКТИВА

ПРОГРАМИ ЗА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ НО...
кога в селото, в горно Градинье, 
е учителствувал бащата на из
вестния детски поет Душан 
Гюришич, а днес в новата учи
лищна сграда в ”долно” Гради
нье има само 4 деца. Същсвре- 

селото има най-много

Първото населено място, с 
което всеки влизащ в нашата ст
рана от към България се среща, 
е село Градинье, на само 
лко километра от града 
отина метра от границата. Тук 
е един от най-голямитс грани- 
чно-пропусквателни пунктове 
и в предишна и в сегашна Юго
славия — ”Градина”. Имайки са
мо това предвид всеки недоста
тъчно осведомен веднага ще си 
помисли, че селото изключите
лно се възползва от граничния 
преход. Но не е така.

От комуналната дейност Велкович 
работите проведени в самата Бабушница, преди 
всичко осветлението, уреждане на тротоари и пр. 
Но това са , така да се каже, ежедневни работи. 
Освен водоснабдяването в ход е и телефнизация

изтъкваКакто в повечето недостатъчно развити 
общини така и в Бабушнишка община водоснаб
дяването особено на селските местни общности е 
значителен и належащ проблем. Локалната 
самоуправа все пак намира начин проблемите да 
се решават.

За водоенбдяването на селата в общината 
председателя на ИО при ОС в Бабушница Никола 
Велкович казва:

"Направена е и вече се реализира програма 
за разрешаване на водоснабдяването на селата в 
непосредствена близост до центъра на общината. 
Това са селата Калугерово, Радишевац, Стол, 
Вава и горната част на село Драгннац. Става дума 
за система за цялостно снабдяване на повечето 
села от едно място. В момента се реализира 
първата фаза от този проект, което означава 
поставяне на водопроводните тръби до централ
ния водоснабдителен басейн. Ведно с това върви 
и подготовката за втората фаза севместно с Мин
истерството за селско стопанство, което подпо
мага със средства.”

няко- 
и на ст-

на селата. Топа е акция, която трае вече няколко 
години и 15 села са свързани с телефонни линии с 
Бабушница. Направена е нова телефонна цен- 

във Велико Боньинци, а също в

менно в 
ергени от всички села.

И така , макър и на броени 
метри от граничния преход ”Гр- 
адина” и на три километра от 
града, село Градинье като чели 
изживява съдбата на болшинст
во от селата в Димитровградска 
община. Защо предполагаема-

трала
Любераджа и Горно Кърньино. С тази акция и 
прокараните телефони преди, голяма част от сел
ските местни общности е "телефонизирана”. 
Остават още селата Камбелсвац с още две села, 
където трябва да бъдат направени мини цен
трали, с което цялата територия на общината ще 
бъде "покрита” с телефони. Всичко това , 
изтъква Велкович, се оборудва с най-модерна 
техника и оптични кабли, така че не се очакват
никакви затруднения в експлоатацията след 
завършаване на работите върху телефони
зацията на селата в общината.

А.Т.

(ЙАШИ НРАВИ

МАНАСТИРСКИТЕ КАМЪНИ
двете огромни борови стъбла край него.

Днес боровете отдавна са отсечени, манастир
ската чешма с прекрасните камени орнаменти 
разрушиха иманяри. Манастира също отдавна го 
няма. Останал е само кръста изправен на мястото 
на развалините. Напъло е бутнат по времето ко- 
гато се правеха колхозитс. Некому е хрумнало, че 
камъните от манстира са идеални за строеж на 
овчарници, кошари и пр. А тогава каквото хрумне 
на "акъла” на местния "силен”, то веднага се из
пълнява.

И ето ги днес манастирските камъни в ос
новите на започнатата сграда в рамките на реди
цата обекти на сегашната ферма (тогавашен кол- 
хоз и земеделска кооперация). Стоят като прок
лятие, което никой не смее да пипне. Дори и 

когато повдигнах фотоапарата 
да ги снима, един зает на фер
мата ми викна: ”Не снимай, това 
е нроклято! Не виждаш ли колко 
ни на нас върви!”

От как съществува вярата 
народът все така казва, че не 
бива да се ”пипа” черковно или 
манстирско заради проклятие. 
Нещо вероятно има в тази наро
дна мъдрост, но дали прокляти
ето е стигнало тези, които са сру
тили изатовския манастир (и 
мнгото други манастири и 
черкви), то те самите си знаят.

Днес всички се възхищаваме от.чудесната 
архитектура на черквата Нотър Дам в Париж или 
базиликата "Свети Петър ” в Рим, "Александър 
Невски" в София...

Нямайки преди време възможността да гле
дат по телевизията или поне на снимка, хората 
вероятно на свой начин са се възхищавали от 
своите най блиски черкви и манастири, от своите 
духовни светилища, в «шито хладни и тайнствени 
помещения са търсели прошка за своите човешки 
грехове и са се молили на Господа Бога да им 
подари здраве, щастие и дълголетие. А на праз
ници, «шито имена са носили божите храмове, там 
обикновено е имало събори. На един такъв като 
дете са ме водили до изатовския манастир, който 
съм запомнил по студената вода от чешмата и

"Възобновената черква "Свети Спас" в Градинье"

Градинье днес всъщност е 
съставено от две части: старото 
Градинье или Горно Градинье и 
Градинье. Старото Градинье, 
което допълнението на името 
”горно” получава, когато него
вите жители започват "да сли
зат” на шосето и жп линията, 
строейки тук нови къщи. Село
то днес има 75 къщи-семейства, 
от които 12 са активни и в Горно 
Градинье. Макар че съществува 
още от преди турско време, ма
кър че се намира на мястото на 
което се намира-международно 
шосе, жп линия, граничен пре
ход, селото от година на година 
намалява. През 1948 година се
лото е наброявало 553 жители, 
през 1953 намаляват на 416, пр
ез 1961 на 380, през 1971 на 320, 
а през последното прброяване 
през 1991 г. жителите намаляват 
на 261. Днес в Градинье живеят 
само 206 жители. С броя на жи
телите намалява и броя на до
битъка, така че от 151 крави пр
ез 1991 г. днес има само 108.
Същата година в селото е имало 
270 брави овце, а днес само 80 и 
35 козе. Но дали за сметка на 
това или не, в селото сега има 31 
трактор и една комбайна. Ня-

та полза от граничния преход 
изостава , е въпрос на който ни
кой от градинчани няма задо
воляващ отговор. Ако това се 
знаеше може би в селото щеше 
отдавна да има асфалтирани се
лски улици, магазини, кафене
та. Може би броят на жителите 
тогава нямаше да намалява, а в 
училището щеше да има повече 
деца. Наистина градинчани ме
жду първите възобновиха сво
ята черква "Свети Спас”. Имат 
собствен водопровод, а телефо
ните отдавна са приключили в 
домовете си. Голям брой от жи
телите работят в Димитровгр
ад, само малцина на границата.

Дали някога Градинье ще се 
възвърне и ще започне да ра
сте? Би трябвало, защото в раз
войните планове на общината 
границата завзема първо място. 
И ако някога се изгради запла
нуваната с години безмитна зо
на, то няма начин и Градинье да 
се не възползва от нея. Само да
но това стане по-бързо.В про- 
твен случай ще остане само се
ло с перспектива, което полека 
"загива”.

А.Т

: Казват, че на старостта най- 
добър доктор е добрата дума. Да, 
но понеже ”дума дупка не прави”, 
така и гола дума не лекува, а все 
пак за това си трябва лекар. Това 
го знаят и тези жители на село 
Сенокос, които в сянката на ман
драта чакат да пристигне ”док- 
торчето” от града. А то идва всека 
сряда, правейки обиколка на 
всички височки села, преглежда 
намерилите се там и ако има вед
нага им дава лекарства. Така на 
старите височани спестява и пари 
и труд да идват на лекар в града. В 
днешните условия, когато няма ре
довен транспорт,ако Здравния 
дом не им се бе приближил по 
този начи, едва ли щяха да стигнат 
до доктора.

1ШОКО
А.Т.
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А.Т
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ПО ПОВОД ЮБЙлья НА УНИВЕРСИТЕТА

ЗНАНИЕТО ПРЕВЪЗМОГВА 

СИЛАТА И БЕДНОСТТА
ДИпломиралитеПсГстудентиИ(Гз50отРа3°ВаНИе повече от 33 хиляди от 

наукатав) в един от 12г които оа магистри, а около 880 доктори

Преди тридесет 
юни 1965.

В НИШ В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 

ГОДИНА В
Б О СИ Л ЕГР А Д СК АТ А 

ГИМНАЗИЯна

Учебно-възпитателният съвет на 37 ученика са с много добър, 58 - с 
Босилеградската гимназия тези дни добър, а само 2 - със задоволителен 
съобщи информации за успеха и по- успех. 8 ученика от четвърти клас, ка- 
ведението на учениците с констата- то кръгли отличници от първи до че- 
ция, че в сравнение със същия период гвърти клас получиха най-голямото 
миналата година сега той е зна-

н пет години, на 15 
парламентът на СР Сърбия взе 

основаването на Универси
тета в Ниш. В самото начало той имаше 
три факултета - Юридическо-икономиче
ски с две групи, Медицински, с група за 
стоматология и медицина и Технически 
със

публикувани професионални срещи 
четени трудове, е конто сътрудниците 
този Университет авторитетно 
ставявали тази

и на ученическо признание - 
чително по-добър. От общо 218 уче- ”Вук Караджич”.

дипломата
решение за на

са пред- 
институция в света или 

пък приложенията на своята практическа 
научна работа. Преди едно десетилетие 
Университетът заедно със САНУ откри в 
Ниш Център за научни изследвания, ко
нто има шест групи. Освен това. Нишкнят 
университет още по време на бивша 
СФРЮ стана

Директорът на училището Гонепика от първи до четвърти клас, с ус
пех са завършили 172 ученика или 78,8 Глигоров подчертава, че добрият ус- 
на сто. 36 ученика или 16, на сто от тях пех е отражение на усилията на прос- 

поправитслсн изпит (8 по един встните работници и съзнателността 
предмети 18подва),асамо Юученика на учениците при изпълняването на 
или 4 на сто повтарят класа. От 172 учебните задължения и училищния 
ученика, които завършват, 75 са с от- режим. Може би успехът щеше да бъ- 
личен успех или всеки трети ученик, де и ио-забележителен, ако и услови-

са на
строително-архитектонска, 

и електротехническа
машинна

група.Тези три фа- 
петгодини по-рано 

което ще рече, че едновременно с отбеля
зването на официалния юбилей на Уни
верситета се отбелязват и 4 десетилетия 
на висшето образование в гр. Ниш.

След три и половина десетилетия ра
бота. резултатите могат да

култета бяха основани

център на единствена ин
формационна система на Югославскпите 
университети (ЮНИС). Център е и днес, 
когато е единственннят

Гимназията в Босилеград

университет у 
нас, чиито всички факултети са свързани 
с най-развитата компютърна мрежа 
раната. Благодарение на това. Универси
тетът в Ниш е носител на развитието на 
Интернет у нас, като приоритетен 
нален проект. Въз основа на това Универ
ситетът в Ниш е един от основателите, а

се сумират по 
следния начин: Без кадрите, които са се 
образовали във факултетите на в Ниш- 
кия университет (повече от 33 хиляди от 
дипломиралите са студенти, 1350 са магис
три, а около 880 доктори на науката), ко
нто сега заемат най-значителните

в ст-

нацио-

посто-
ве в стопанството и в другите дейности на 
обществения живот в Югоизточна Сър
бия, половината от нашата Република ще
ше да има друг вид и друг духовен климат. 
А без кадрите, конто е образувал Универ
ситетът в Ниш днес нямаше да има два
надесет факултети, на които, в сравне
ние със самото начало преди три и по
ловина десетилетия, когато е имало 230 
професори и 6800 студенти, сега има над 
1300 преподаватели и сътрудници и по
вече от 34 хиляди студенти. Много са оне
зи, конто са завършили висшето си обра
зованието в Нишкия университет, а които 

.работят по света, с което трябва да се 
гордеем, но и да съжаляваме”, казва рек
торът на Университета в Ниш проф. д-р 
Бранимир Джорджевич.

"Научните резултати са един от най 
важните причини, поради които според 
анализ на Републиканското министерство 
на просвета Нишкият универс 
нен като втори в Югославия , изтъква

д-р Джорджевич и добавя: Това 
аргументира една дебела книга, в 
са посочени всички референции - книги.

това е само един от характерните видове 
сътрудничество със света, на академична
та мрежа (АИМОС) в Югоизточна Ев
ропа. в която са включени 19 универси
тета от дванадесет страни.

Ректорът Джорджевич казва, че своя 
юбилей, които едновременно е и юбилей на 
висшето образование в Сърбия. Нишкия 
университет е посрещнал с факта, че след 
бомбардировките на НАТО алианса срещу 
нашата страна, именно той беше най- 
ощетеният. но същевременно и с факта, че е 
работил и във военни условия и че всичко, 
което агресорът е унищожцл с помощта на 
държавата е върнато в предишното 
състояние. "Благодарение на това и благо
дарение на досегашното развитие, този Уни
верситет е оспособен в него да се учи повече 
и по-добре, да се получават съвременни 
знания, което и по време на минало
годишните бомбардировки се оказа най- 
ефикасното оръжие, с което можем да се 
противопоставим и да се отбраним от си- 
латаа и от бедността”, заключи ректорът на 
Нишкия университет проф. д-р Бранимир 
Джоржсвич.

(От текста на Тихомир Нешич в "Политика")

ШШШ

ята ни за обучението бяха по-добри, 
особено през второто полугодие, ко
гато занаятията провеждахме следо
бед, което до голяма степен затруд
няваше учебно-възпитателният про
цес. Но въпреки това, всички дейно
сти, отнасящи се до възпитателно- об
разователната работа успешно са ре- 
ализиани. Доволни сме и от резулта
тите, конто нашите ученици показаха 
на училищните, окръжните и други 
състезания. Чствертокласникът Иг
ор Антимов участва на републикан
ско състезание по история, а първок
ласникът Тошко Василев зае четвър
то място на междуобщинско съревно
вание по химия, каза между другото 
директорът на босиле градската гим
назия.

Според обнародвания 
конкурс за свършени 
осмокласници в средното 
училище в първи клас в 
учебната 2000/2001 година в 
гимназията в Босилеград ще 
имат възможност да се запишат 
90 ученика. На 26 юни 
кандидатстващите ще полагат 
приемен изпит по математика, а 
на следващия ден по сръбски 
език. Резултатите от приемните 
изпити ще бъдат изнесени на 29 
юни до 7 часа сутринта. На 30 
юни учениците, които са взели 
двата изпита, ще могат да се 
запишат, когато и завършва 
първият срок за записване. 
Следващият ще се проведе от 
23 до 28 август.

итет е оце-
по-

нататък
която

М.Я.
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Подготвя 13. Б.
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приложения:
компютъра да прави нещо полезно.

Преди да можете да стартирате приложение

НИ нозволана да

Iизпълним програмен файл, 
трябва да плезете в директорията, съдържаща 
файловете на програмите. След това наберете с11г *.1ч>1 
и натиснете 1Сп1ег. Наберете Мг *.ехе и натиснете ЕШсг, 
или Мг •■сит и натиснете Еп1сг. Тона аи дааа списък от 
имената на файловете.

Стартиране па приложения под УУнкйт*
В един от преди.... .. броене

стартирате приложения от Ргодгаш Мнпндег
чрет двойно щракване нз.рху техните икони. Обаче, 

имате 1)0.4 приложение без икона, можете да го 
стартирате по следния начин:

* Щракнете върху ЕПе в Мечи Паг ип Ргодгвш Мап-

IЗа да стартирате, то
I
»
I1»Х «Мля: Е \катограма и приложение 

фактически е тип програма, която 
изпълняваме специфични задачи .......

-—“ 2Г ™-

I... или да мзползмто бутона Пгожзо, за да 
изберете устройство, директория И файл *с нашия РС - писане 

на баланс на I
Iпоказахме как са

Използвайте диалоговата кутия Кип, когато |
нямате икона.

* натиснете Еншер нлн щракнете върху ОК. 
Търсене ип файл
Диалоговата кутия КШ съдържа бутопп Впгоае. \ 

адег. Щракнете нз.рху него и ще получите списък от дирек- |
* щракнете върху К1ЛМ. Появява се Кин 1)ш1од Вох\ горни и файлове на хардднекп. Можете да прегледате !
♦ наберете пълния път към директория та, в която приложението, което искате да стартирате, 

сс съхраняват файловете на приложението, следван от 
име то на файла, изпъчиявпщ приложението;

Iграма е 
системи и среди . 

Една програма
Iакосъстои от(или приложение) се |инструкциите,

файлове,много 
указващи на 
да сс грижите за пс

В. По го оп

4програмни файловеприложението.
Имената на изпълнимите

23 юни 2000 г.



В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ В 
ДИМИТРОВГРАДГОЛЯМ УСПЕХ НА ТЕАТЪРА "ХРИСТО БОТЕВ" НА 

РЕПУБЛИКАНКИЯ ФЕСТИВАЛ В КУЛА

КАРТИНИ И 

ИКОНИ НА МИЧО
мишич

” ПОЛКОВНИКЪТ ПТИЦА” НА 

СЪЮЗЕН ПРЕГЛЕД
Журито на 42-ия Фестивал на самодейните театри в Сърбия реши на съюзния “
Смедеревска паланка да се появи и театърът "Христо Ботев" от Димитровград 
"Полковникът птица". Похвала за актьора Славна Антов.

С пиесата "Полковникът птица" на Христо 
Бойчев, ансамбълът на театъра "Хисто Ботев" 
от Димитровград ще се представи на съюзния 
фестивал на самодейните театри в Сърбия, който 
ще се проведе през ноември т.г. в Смедеревска 
паланка. Това решение взе тричленното жури (в 
състав: Владимир Путник, режисьор, Мирослав 
Радонич, театролог и Милан Маджаров, теа
трален критик) на тъкмо завършилия във вой- 
водинския град Кула 42 републикански фестивал 
на самодейните театри в Сърбия.

На този фестивал артиститът от театъра 
"Христо Ботев” Славча Антов от журито получи 
похвала за ролята на Давуд в представлението 
"Полковникът Птица”. Хубавият успех на ди
митровградските артисти бе оповестен още при 
изпълняването на пиесата, на 16 юни т.г. Разигра
ният и уравновесен актьорски ансамъл спечели 
симпатиите на зрителите, които топло приеха 
представлението "Полковникът Птица” и твърде 
сърдечно посрещна всичките артисти. Не изо-

На 16 юни 2000 г. в
димитроврградската
галерия любителите на 
изкуството имаха 
възможност да 
присъстват на откри
ване на изложбата на 
Мичо Мишич, 
художник, който живее 
и твори в Белград.
Мишич е роден през 
1956 г. в Димитровград.
Завършил е виеше 
художествено училище 
в Белград, а иконопис 
при сръбската черк
овна академия през 
1998 при професор 
Драгомир Яшович.

На димитровградски
те любители Мичо Ми- 
тич се представи с пет
надесетина предимно ав- 
страктни картини работ
ени в маслена техника, 
също толкова икони и мотиви от черковния живот и библията. 
Картините му са правени не по план, а от духовна нужда. Той е 
художник на изразителна индивидуалност, който търси 
автентичното. Неговоте произведения носят творчески импулс, 
произлязъл от необходимостта със складност да се постигне 
трайното и възвишеното. В картините му се чувстват лирични 
тонове въпреки, че са абстрактни.

Понеже абстрактната живопис и иконописа са съвсем отделни 
направления в изобразителното изкуство, наблюдателите имат 
впечатлине, че са експонирани картини на двама художници. На
мерението на автора и постановчика на изложбата очевидно е било 
да се изтъкне разнообразието в творчеството на худиожника, 
макар, че по такъв начин се нарушават определени елементарни 
принципи в организацията на художествени изложби. Младия ху
дожник на когото това е трета самостоятелна изложба, тпва трябва 
да го има предвид при организиране на следващите изложби на 
своите произведения

станаха и аплодисменти на открита сцена.
На организираната кръгла маса театралните 

критици наблегнаха на сериозността, талантли- 
востта и труда на димитровградските артисти, ко- 

успешно продължават традицията на сценич- 
дейност, която трае вече 112 години.

В Кула тази пиеса бе играна на сръбски език 
(премиерата бе през май 1998 г. на български 
език) ансамбълът получи похвали за културата 
на говоренето. Трябва още веднъж да отправим 
похвали към всички участници в представле
нието, с която продължава поредицата от успехи 

димитровградските театрални дейци.
В "Полковникът Птица” играят: Драголюб

ито
пата

на

Пейчев (в представлението изпялнава ролята на 
лекаря), Александър Златанов (Фстисов), Сло- 
бодан Алексич (Хачо телевизора), Делча Гигов 
(Матей), Славча Антов (Давуд), Соня Станулова 
(Пепа), Олгица Антова (Илинка), Никола Ан
донов (бай Петко) и Любен Попйорданов 
(шофьора). Постановката е на Кирил Ангелов, 

гост от Велико Търново 
(България), докато сце
ната е оформил Новица 
Младенов.

Тази театрална дру
жина, с помощта на ОС в 
Дийтровград, за втори 
път стигна до съюзно

"Исус Христос-Пинтекратор"

съхревнование на само- 
дйените театри в Юго
славия (за първи път то 
се представи на едно так
ова съревнование през 
1994 г. във Враня с пред
ставлението "Професио
налистът") и с основание 
се надява, че и на този 
преглед ще спечели ня
коя от колективните или 
поединични актьорски 
награди.

Д. ДимитровСпободан Кръстим

В ОЧАКВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ 
ПОГАНОВСКИ ПЛЕНЕР]

КРЪСТОПЪТНА СРЕЩА В 

ПРЕГРЪДКАТА НА ”МОСТ”
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 

ПЛЕНЕРА 

ПРИКЛЮЧВАТ
Поезията като тайнствена игра на думите ви-Думите имат огромна сила и мощ. Те са оръ

жие на литературата, на изкуството, на науката, наги е тачана в "Мост”. Дълбоката връзка на съня 
Дълбоко са свързани с човешките чувства и и действителността намира свой път в стихот

воренията на: Кина Къдрева, Йован Христич, 
Адам Пуслоич, Милорад Геров, Велимир Костов,

Тазгодишният художествен пленер "Погановски манастир 
2000" ще се проведе от 1 до 10 август, узнаваме от управителя 
на Градската галерия в Димитровград Димитър Илиев. Това 
ще бъде 8 пореден пленер, който ще се проведе в верско-кул
турния бисер на нашата община - манастира "Свети Йоан 
Богослов”.

В пленера ще вземат участие десет художници отстраната 
и един от Р. България. В списъка на участниците са имената на 
Бранко Милюш, Велимир Кръстич, Владета Живкович, Рада 
Селаковнч, Дивна Йеленкович, Анамария Драгойевич, Йе- 
лена Мичович (всичките са от Белград), след това на Гмитър 
Обрадович от Лесковац, Зоран Матич от Байна Баща, Вадим 
Рашидов от България (син на световноизвестният скулптор 
Вежди Рашидов) и Бранко Николов от Ниш, чиито корени са 
от Димитровградска община.

С всичките посочени художници организаторите на пле
нера вече са контактирали и от всичките са получили отговор, 
че искат да вземат участие в тази културна проява. "Възможно 
от от УЛУС да изпратят още един художник в пленера. Във 
всеки случай ние се подготвихме почти напълно. 90 на сто от 
изобразителните съоръжения вече сме_ обезпечили, благода
рение на материалната подкрепа на ОС в Димитровград, Мин
истерството на културата на Р. Сърбия и Сръбската правос
лавна църква. Очакваме да ни помогнат и донори", изтъква за 
"Братство” Димитър Илиев.

сънища, с неговите съзнания и иследвания, с не-
итото.говите намерения да открие неоткр

В последния брой на списание "Мост” думата Марин Младенов, Симеон Костов, Петър Геров, 
като че ли оживява, превърща се в живо съ- Цветко Иванов и Димитър Анакиев. Тук са и 
щество, което преследва читателя. За всичко това младите поети, които вещо плуват по морето на 
допринася подбора на творбите, които са твърде художествената реч, опитвайки се да мечтаят и 
качествени и почти нямат слаба точка. Особено мислят чрез стих - Марян Миланов, Занко Ста- 

ценност има първата творба - откъсът от нойков, Анета Митова, Ясминка Янева, Санелаголяма
документалната новела на Блага Димитрова и Янева, Невенка Глоговац, Валентина Ставрова. 
Йордан Василев, носеща название "Кръстопътна 
среща". Това всъщност е една прекрасна при- образ на Богдан Николов, художник на вечната 
казка за отношението на Елисавета Багряна и младост, носител на виталността на духа, както

Каменко Маркович рисува художественият

Раде Драинац, където чрез картина на творче- изтъква автора, 
ството на тайнствения сръбски поет рисува и духа 
и мислите на великата Багряна.

Следващите творби в списанието се отнасят Миня Илиева към поезията на Наташа Панич 
до Елин Пелин по повод 50-годишнината от ("Дълбока, искрена поезия"), Тихомир Петрович 
смъртта му - "Пелинко, земен български, вечен” ни говори за поета Драган Лукич ("Истински поет 
от Симеон Янев, "Ненадминат разказвач” от Ми- за деца"), а Велиша Йоксимович ни представя 
ле Николов-Присойски и като огледало на българската поезия за деца. 
творчеството на Пелин — разказа "Косач и ".След
ват разказите на Новица Иванов ("Хлябът на жи
вота ми”), Горан Петрович ("Три есени и самото

зимата”), Светлана Костова ("Ти- изкуството и ще открият значението и мощта на 
шина"). Те са картина на спомените, на чувствата думата, 
на историята - нежна нишка свързана с човешки
те емоции и мисли.

В отзивите, които се намират в този брой на 
"Мост" ще намерим и открием отношението на

На ценителите на художественото слово то-
новия брой на списаниетопрепоръчваме 

"Мост”. С него те ще влязат в истинския свят на
пло

начало на

Елизабета Георгиева Б. Димитров

23 юни 2000 г.



|ПРИР од н ИЗАБЕЛЕЖ Йт1п нТ^тц 
ФОТО РЕПОРТАЖ ---------------- В НАШИТЕ КРАИЩА (9)

«ЛЕ2,^°ГИЧЕСКА АКЦИЯ ” ВЛАСИНА 2000”
от значение за Републиката* ЗЗЩИТа на пРиР°Дата готви студия за провъзгласяването на Власинско езеро с околността му за природна забележителност

Експерти от Републикан
ския завод за защита на приро
дата проведоха миналата сед
мица екологическа акция по 
изследване на застрашаеността 

флората и фауната 
ността на Власинското
на в окол- 

езеро -
истинската планинска 
красавица. В акцията, която се 
проведе от 12 до 17 юни
участваха херпетологът Имре 
Кризманич од новосадскня 
отдел на Завода, който 
ръководител на проекта за 
защитата на Власина. Освен 
Кризманич от новосадския 
отдел в акцията участва и 
мамологът Ядранка Щетич - 
Лада.

е и

Акцията "Власина 2000" започна от самия бряг : м-р Горан 
Ристич и андрагогът Наташа Панич

Най-числен беше екипът 
от Нишкия отдел. Освен 
ръководителя на отдела, 
м-р Горан Ристич на Влас
ина бяха и географката 
Лиляна Латковнч, херпа- 
тологът Данко Йович. бо
таникът Боян Златкович, и 
ихтпологът Саша Бранк- 
ович.

В изследователската ак
ция на Власина участваха и 
‘ксперти от белградския от

дел - апдрагогът Наташа 
Панич и инжинерът по гор
ско дело Иван Панич.

Цяла една седмица ек
спертите бродиха из окол
ността на Власинското ез
еро: върховете Въртоп и 
Чемерник, острова Страто- 
рия, плаващите торфни ос
трови, Лисинската акуму
лация с клисурата, село 
Божица и околностите, 
както и долината на река 
Ерма от извора й до
югославско-българската
граница. Акцията приключи 
с обиколка на защитстана 
вече част Зелениче на план
ината Острозуб.

Денудация (ерозия)на релефа като резултат на човешка
дейност

Първо мероприятие за защита: Неконтролираната 
експлоатация на торфа застрашава рядката флора на 

крайбрежието на Власинско езеро
В. Богоев

Божица: Гнездо на щъркели на наи-голяма надморска 
височина в Европа

Опит за реинтредукция 
(възстановяване) на 
росянката: този чим 

(коренище) с росянка 
ШШЩЩШ пренесен от плаващото езеро 

Моби дик на тресавището 
Титова чешма, където вече е 
изчезнала. Първите резултати 

ще могат да се видят след 
една година.

е

Едно от редките растения у нас: Планински божур -11011111.4 
Еигории&ч на Власина

23 юни 2000 г.ШшШ



т СПОРТСПОРТ аСКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (20). [ т
Предишното съдържание: Възгледите си върху иерархическотоустройствона Биоса 
отделно върху позицията, функционирането и ролята на Биосферата - старея между

до Асен узнаваме от настоящето издание на БРАТСТВО.

В ДИМИТРОВГРАД

ОТБОР ПО КАРАТЕ
Различни курсове по карате в Димитривград досега са оргаииз- 

Мииавали са много учители но този спорт отирапи много пъти 
Пирот Ниш и други градове, но всичко ставаше за няколко месещ 
и се забравяше. Сегашния треньор на карате секцията в 
Димитровград Алексндър Ранджелович от миналата година стана 
жител на Димитровград започна да държи лекции по карате.Като 
носител на кафяв колан своето знание той пренася на младите в 
Димитровград. Секцията най-напред започна да работи в рамките 

Соколското дружество, а тренировките се провеждаха в залата 
В началото в секцията ”се нахвърлиха” 

намаляване

ВЪЛШЕБНОТО ТРИФАЗИЕ
но от Земята към евентуални
те Биосфери в Космоса, дори 
и когато се движи с най-го 
лямата, абсолютна, скорост на 
светлината - загубва всякакз.в 
смисъл и употрсбимост, защо- 
то ще пътува много, много 
дълго време. Затова е невъз
можен контакт между Биос
ферите и тяхното мсждусобпо 
обединение в системи от по
виеш ранг. . . За Ноосферитс 
или "вразумените Биосфери” 
тлее известна надежда, док- 
олкото се окаже приложимо 
нашето уверение за мигновен- 
ното преваляванс на всички 
разстояния с 
мисли. За съжаление, това е 
точно единствено когато ма
нипулираме с идеални образи, 

с отраженията на дсЙ 
нашето

"Доктор Асене, здравейте! 
На кого се изметнахте такъв 
”търчомочко”? Току начна- 
хте наЙ-предизвиютслната 
тема за същността на Биосфе
рата, нахврлихте няколко ум- 
оразорителни вируси, подпа
лихте любопитството ни, не 
позволихте нито за миг да пре- 
дъхнем от космическите пери
петии, нито да здъвчем до кр
ай упоението от потрссната 
гледка на Биосферата наблю
давана от Всемира и . . . вече 
навестявате еди-какви си нови 
сказки. Съвземете се, отмене
те намерението си да ни от
рупвате с нови теми докато не 
разчовъркаме въпросите, ко
ито ни развалят сънищата:

Въпрос №: Ако е точно тв
ърдението Ви, че в морските 
дълбини постоянно се отлагат 
варовикови утаЙкиот органи
чен произход, няма ли един ден 
те да надделеят и удушат Био
сферата?

Вепрос №2: Разполагате 
ли с конкретни примери за яв
лението, което нарекохте ”Ще 
си дойдеш намоето дередже”* 
а се отнася за възстановява
нето на унищожени естестве
ни екосистеми върху запусте
ли ниви, лозя, градини, сели
ща. .. ?

Въпрос №3: Веднъж се 
произнесохте, че числото три 
е вълшебно, понеже укрива 
секрета за кръговъртенията в 
Битието. Валидно ли е чис
лото три и по отношение на 
еколожките биохимични кръ- 
говъртежи в Биосферата?

Въпрос №4: Уточнете за
що е невъзможно евентуално 
съществуващите Биосфери 
във Вселената да комуници- 
рат помежду си и създават 
взаимни обединения?-

Целуват Ви художничките 
от Поганово”.

Асен отговаря на писмото:
1.Варовиковите утайки в 

морето никога няма да надде- 
лет и задръстят Биосферата, 
защото едновременно с обра
зуването на утайки ставай тя
хното разоряване когато се 
превърнат в сухоземни скали. 
Възстановява се динамическо 
равновесие между два срещу- 
положени процеса каквото 
имахме при дотока и оттока на 
вода в Звонсобанския басейн. 
Природата не скъперничи в 
използването на кибернетич
ния принцип за възвратната 
връзка при регулиране на жи
знените процеси. Засилване 
на утаяването т.е. увеличение 
на натиска върху мокерото 
дъно причинява тектонически 
размирици, които в послед
ствие довеждат до издигане на 
мор*ското дъно и превръщане 
на наслагате в скали. Под вли
яние на валежите, слънчевата

топлина, вятъра и живите съ
щества стените се разлагат я 
преминават в състояние на 
минерали.... И числеността на 
популациите се клатушка по 
същия начин, според възврат
ната връзка в съотношенията 
между двойката хищник-же
ртва ( повече жертви-новече 
хищници: повече хищници - 
по-малко жертви: по-малко 
жертви - по-малко хищници: 
но-малко хищници 
жертви: итн.: всеки организъм 
играе ту ролята на хищник, ту 
ролята на жертва в обсега на 
хранителните верига).

2. Когато първобитните 
люде започнали сами да про
извеждат храна, огромни гор
ски площи били превърнати в 
ниви. Случвало се по различ
ни причини хората да прекъс
ват да обработват нивите и то
гава горите отново се връща
ли на родното огноще. Разва
лините на Гамзиград при ЗаЙ 
чар и тия на Царичин град при 
Лебане, преди археологичес
ки разкопки били изцяло пок
рити с гъсти дебри. При село 
Рударе недалеч от Лесковац се 
намира напуснато гробище на
пълно обраснало в гъста гора. 
Хората зарязали гробището 
поради свличането на почва
та, което предизвикало накло
няван на паметниците - карти
ната е зловеща. И много на
пуснати ниви и ливади по на
шите селски кърове природа
та отново прегръща в своите 
обятия възвръщайш предиш
ните лесове;

3. Съществува нещо удиви
телно и странно в числото три, 
относно трйфазието. Спомне
те си за изобретените от Ник
ола Тесла електричен генер
атор и електричен мотор. На
ли те действат благодарение 
на електромагнитния триъ
гълник. Интересно е, че и 
според християнската религия 
троЙнияобраз на Господ Бог - 
Отец, Син и Дух - е олицет
ворение на Енергията, Мате
рията и Информацията, които 
раздвижват Битието. .. Съоб
разявайки се с казаното и 
нашата Биосфера намерила, 
че е наЙ-умнода ангажира чис
лото три за осъществяване на 
оборота, на ЕМИ чрез биогео- 
химични цикли, посредсвом 
разпределени на труда между 
три категории популяции: 
производители, потребители 
и разорители. Те са моторът 
на Биосферата с трифазното 
устройство;

4. Разстоянията между Зе
мята и другите планети, еврн- 
туално настанени с живот, се 
измерва с десетки, стотици и 
хиляди светлинни години. Ще 
рече, че всяка поръка, предло
жение, поздравление отправе

на
на основното училище
около 90 деца , за да останат накрая 40. Причината за 
е сериозната работа, която не всички издържат.

Този скромен спортен колектив миналата седмица посети Ми
лан Лемаич, върховен съдия в карате съюза на СРЮ и между
народен рефер по карате с най-голям рейтинг в Европа. Четирде- 
сете млади каратисти издържаха изпитите пред този експерт и бяха 
наистина доволни, и те и той. Четирма млади каратисти са вече 

жълт колан, 17 на оранжов, 7 на зелен, 4 на син и двама 
кафяв. Треньора Ранджелович също държа изпит и стана 

носител на чери колан и спечели звание учител по карате.
Каратистите в Димитровград продължават с работа и тези дни 

ще се вземе решение за минаване на школата в отбор, което ще 
даде възможност за разрешаване на много проблеми. Да напомним, 
че Лемаич покани четирма димитровградски каратисти и треньора 
Ранджелович да присъстват на летния карате къмпинг в Апатии. 
А за успехите на димитровградските каратисти несъмнена заслуга 

ГИД, който направи всички необходими реквизити и е най-

носители на
по-вече на

помощта на

има и
голям спонсор на каратистите в Димитровград.относно 

ствителността 
съзнание. При тези манипу
лации реално Битие остава по 
страни, незасегнато. Обаче, 
дявол да го знае, може би в 
бъдеще човешкият ум ще ус
пее да се измъкне от цар
ството на образите складира
ни в нашите мозъци и авто
номно да се включи в осезаеми

Д.с.в

междупланетарни комуника
ции. . . Пак да повторим пого
ворката на Йосо - ”Живи би
ли, па видели!”

Прото/ко/колист: С.К.

В следващия брой: Как се 
справят биосистемите със 
жизнените изкушения.

За» -шхаззя з 13 ъ 3 а п ^ ъ
Водоравно: 1. Дворец (син.). 6. 

Най-големият стадион в света. 13. 
Град в Тексас 15. Мъжко име. 16. 
Полско цвете. 17. Студена лятна супа, 

кисело

12118 9 103. 6 71 2 4 5
©

15ТЗ 14
©

1816 17приготвена от разредено 
мляко, краставици и др. 18. Граждан
ски съюз (съкр.). 19. Река в Австрия 19 
и Германия. 20. Дълбока тепсия за 
варене на мармалад, сладко и под.
(мн.ч.). 21. Малкото име на бившата 
звезда на НБА — Бирд. 24.
Съкратеното название на американ- ® 
ската космическа агенция. 25. Фа- 30 
милното име на сръбския писател 
Алекса. 26. Габриела (гальовно). 29. 37
Велимир Илич. 30. Правя някого 
смешен, като го представям в кари
катурен вид. 35. Фамилното име на 
американската певица Даяна. 37.
Баскетболен отбор от Никшич. 38.
Роман на Прежихов Воренц. 40.
Звукоподражение (син.). 42. Река в Ономатопея, с която се подражава налист 
Сибир. 44. Правя снимка, фото- дай на куче. 11. Черно кожи, арапи Малкото на коза. 36. Фабрика на 
графирам. 45. Инициалите на най— (син.). 12. Фамилното име 
добрия активен хърватски тенисист, ския актьор Тихомир. 14. Разтопено Част от нехцо, къс. 41. Инициалите 
46. фабрика на обувки от Княжевац. земно вещество, което се изхвърля от на автора на "Синия кичур". 43. 2 и

вулкан. 22. Малкото име на японския 1 буква на азбуката.
Отвесно: 1. Планина в средна режисьор Куросава. 23. Хора с фео- 

Азия. 2. Столицата на Йордания. 3. дална дворянска титла в западна Ев- 
Политура (син.). 4. Мярка за земна ропа, по—долу от гроф, маркиз и хер- 
повърхнина 5. Известният луксозен цог (мн.ч.). 26. Държава в Африка 27. 9. КИ. 11. Иванович. 13. Рур И 
кораб, потънал през 1912 година. 6. Алгебрически двучлен от величини, Босилек. 16. Мека 17. Осим. 19. Ро- 
Малкото име на композитора Равел. съединени с минус или плюс. 28.
7. Организационно-тактическа вое- Подкрепва, подпира (син.). 30. Авто Кил. 25. Бе. 26. "Аба". 28. Ад. 30. 
нна единица в пехотата и някои знак за Кикинда. 31. Първият човек Ники. 31. Окаян. 33. Катя. 35. Бол. 37. 
други родове войски. 8. Телефонен според библейското учение. 32. Фа- Ас 39. Ар. 40. Перецзини. 43. Там- 
повик. 9. Мърсен, зацапан с кир. 10. милното име нй новосадския жур- пере. 44. Малави.
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Лаело. 33. Крайно беден. 34.

сръб- електронни уреди от Цетине. 39.на

Решение на кръстословицата 35 
Водоравно: 1. "Милан”. 6. Номад.

20. Корав. 21. БКТ. 22. Река. 24.ман.

23 юни 2000 г.



СПОРТ ней СПОРТ ВЪЗСПОМЕНАНИЕ
ФУТБОЛ:
ДИВИЗИЯ

“ЛЮБИВО НА ^АЯ

■ С;:ДИЯ Тони Халилковим от Пирот’

ЖсЛЮШа”: И“нков 6. Иванов 7, Глигоров 6, 
6, Стефанов 6,

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ИНЖЕНЕР 
СОКОЛ—СОТА 

ПЕЙЧЕВ 1923—2000

Кадетския състав на "Балкански” тази година
имаше смяна на генерациите, така че в следващия 
сезон ще играе напълно нов състав, с който пак 
може да се бори за първо място.

Първо място тази година спечели отбора на 
Радннчки” с 18 точки, на второ е "Балкански” с 

11 точки, а трети са "Лужница” със 7 точки.

Има и такива хора: скромни, тихи, усъ
рдни, преданни на работата до крайни 
предели. Едва когато смъртта ги грабне, 
почувства се огромна празнота и едва то
гава се осъзнае колко голяма е загубата.

Един от тях е и инженер Сокол'Сота Пейчев от бурелското 
село Верзар, Димитровградско. Отрано почувствал немотията, 
като проклятие на Бурелския край, превръща труда в смисъл на 
своето си битие и му посвещава целия си живот. Рядко надарен, 
с труд, воля и упоритост , преодолява всички трудности и е 
между броещите се на пръсти висшисти от този край, школували 
се преди и завършили непосредствено след Втората световна 
война.

МЛАДИТЕ НА "ЖЕЛЮША" ТРЕТИ
В състезанията на млади категории (от 16-18 

г) се състезаваха и желюшките младежи, с които 
работи Драган Йовичич. СЖелюша”:

(Миладннов 6), Тодорович 
Стаменов 7*.’ П Ге0рт"еВ 6- ГолубовТшн

една загуба на 
домашен терен, те обаче дадоха първото място 
Задругар”, а те

на
са трети след "Йерма", с която 

имат равен брои точки, но головата разлика е 
полза на суковчани.

РЕВИАЛЕН МАЧ

ов 7 и
В последния кръг на 

привърженици желюша ни
раздяла със своите

три точки в мача срещу 'ТаГаскоТа^” Завършил основно образование в родното си село, продъл
жава образованието си в средното техническо училище в Ниш и 
стига до трети курс, когато световната война прекъсва обра
зованието му. След войната завършава гимназиално образо
вание в Цариброд, днешен Димитровград. По разпореждане 
учителствува в родното си село до 1948 г. Огромното му вле
чение обаче са техническите науки, записва Електротехнически 
факултет в Белград, който завършва през 1953 г. Известно 
време работи в Електрокомбината в Кральево, от 1957-ма до 
пенсионирането му през 1989-та година поема длъжността ръко
водител по развоя на конструкционното бюро на фабриката за 
ренген и радио апарати на Електонната индустрия в Ниш.

Едва ли може в едно късо жизнеописание да се каже за 
хилядните и хилядни часове на усилен труд, за над 1300 пъту- 
вания по предишна Югославия и в чужбина: Швеция, Швейцария, 
Германия, Италия, Франция..., където достойно представя фир
мата и страната, която застъпва. И с поведение скромен , и с 
компетентност на учен, и с познанията си, сред деловите среди 
и хора, буди уважение и почит.

Не случайно в надгробното си слово, представител на Елек
тонната индустрия споделя, че със загубата на Сота, фабриката 
загубва "паметта на развоя на фабриката“. Високо уважаван и 
ценен специалист, става носител на многобройни признания, 
между които ще споменем ордените на труда съ сребърен и 
златен венец, емблемите на фабриката със златни дипломи за 
десет, двайсет и тридесет години и найсвидното му отличие 
диплом със златен емблем за мултипроектор, спечелено на 
общоюгославянска изложба в Рийека.

Сухите данни не ни оставят място да кажем за човека' 
инженер Сота Пейчев, чиято огромна воля и енергия в трудовото 
жизнеописание го издигат до найвисоките върхове. Все пак 
остава да се помни по своята добросъвестност, по своята от
кровеност, готовност да помогне на изпадналите в беда, да 
поговори с всеки по човешкому, по "интелектуализма", който му 
дава възможност наравно да разговаря и с овчаря от своето 
село, и с работника от неговата фабрика. Както и по привъза- 
ността към близки и родния край. където пожела да бъде погре
бан. .

"ТОПЛИЧАНИН" ОТБОРА НА 
НФЗ" 2 : 2 " ( 2 : 1 )

ли едвам чакаха мача да свърши. ЖелюшашГ 
мат място в зае-

горната част на таблицата.
В Прокупие на 15 юни т.г.МЛАДИ КАТЕГОРИИ сс игра традиционен 

на Нишка фут- 
'Топличанин” и избрания отбор 

съставен от футболисти, конто играят в НФЗ. 
Резултата бе 2:2, а в редовете на избрания отбор 
се представи и най-добрия димитровградски фут
болист и гол—майстор, Бане Гюров. Той вкара 
един от двата гола.

” МАЛЪК ФУТБОЛ”

ревиален мач между първенеца 
болна зонаНай-после завършиха състезанията по фут- 

бол за младите категории (пионери и кадети) в 
първа окръжна дивизия Пирот.

И тази както и година по-рано се показа, че
Димитровград трябва да инвестира в млади фут
болисти за да няма проблеми с първия състав на 
Балкански'.Титуляра Емил Иванов , 

работи с младите категории, успя 
бра селекция, която в конкуренция на три
сръбскодивизиони отбора, "Радннчки'“ и "Про- Традициония младежки турнир по футбол на 
грес ' от Пирот, "Йединство" от Бела Паланка, а малка врата в Димитровград тази година ще 
също и "Лужница" от Бабушница, успя да зап°чне на 12 юли, а очаква се участие на отбори 
спечели първо място и ще представлява Пирот- от Пирот, Ниш и разбира сс Димитровград. На- 
скн окръг в по-нататъшните състезания. градния фонд надминава 2000 ДМ, което на своео-

В крайното класиране пионерите на 
ски" са първи с 21 точки, на второ място са пион
ерите от ’ Радннчки 1" с 20. а трети "Лужница" с 
15 точки.

който
да състави до- ТУРНИРА ЗАПОЧВА НА 12 ЮЛИ

"Балкан- Мразен начин обещава качествен футбол.
Д.С.

БОСИЛЕГРАД

Прилючиха работническите
БАСЕКТБОЛ:ЛЯТНА 
ЛИГА - РЕГИОН 7

ОТСРОЧЕНА Е 
СРЕЩАТА В 
БАБУШНИЦА

спортни игри
тъй като в борбата по-добър ре
зултат имаха шахматистите на 
"Услуга" те заеха първо място. 
Твърде интересна беше и дисци
плината теглене на въже, която 
винаги е атрактивна за люби
телите на спорта. В безпщадна 
борба, най-силни бяха тегличите 
на КОБОС и грабнаха първото 
място.

Работническите спортни иг
ри, които тази година за първ 
път организирано се проведоха 
в нашата община, успешно при
ключиха. Организатор на игри
те бе Общинското синдикално 
представителство, а участваха 
отбори от десетина трудови ко
лективи. Състезанията се прове
доха в 5 дисциплини: атлетика, 
теглене на въже, шахмат, вол
ейбол и футбол на малки врата.

Мачът от 6-ия кръг от 
първенството на лятната бас
кетболна лига - регион 7 
между отбор 
"Будучност" и БК 
"Димитровград-Пан- 
онияшпед” не се игра миналия 
уикенд в Бабушица поради ор
ганизационни трудности на до
макините. Мачът е отсрочен 
за неопределено време.

През настъпващия уикенд
"Димитропград-пнноииипшсд”
ще гостува в Соко Баня, 
където ще ги посрещнат бас
кетболистите на БК "Озрен".

ите на БК Стефан Николов

На 20 ЮЛИ 2000 г. се навърши една 
година от смъртта на нашия скъп и 
непрежалимОрганизаторът на босиле- 

градските РСИ на първокласи- 
раните отбори, които завоюваха 
виза за участие на окръжното 
състезание (което ще се проведе 

съответни

ДИМИТЪР ИВАНОВ 
от с. Борово, димитровградско
По този повод на 24 ЮНИ т.г. от 11 

часът на гробищата в село Борово ще 
дадом панихида. Каним роднини, блиски 
и приятели да присъстват.

Опечалени: съпруга Марика,синове Цветно , Тацко и Милорад, 
дъщеря Виолотка и останали роднини.

В състезанията по атлетика 
100 метра най-успешен бе от

борът на КОБОС, а на 200 и 400 
метра - отбора на Отделението 
на вътрешните работи. Отбор
ът на 
ните

на в Търговище) връчи 
купи, а благодарствени писма 
получиха всички колективи, ко
ито участваха в игрите.

Иван Асенов, председател на 
Общинското синдикално пред
ставителство подчерта, че иг- 

които са участвали над

Отделението на вътреш- 
работи бе най-успешен 

дисциплината хвърляне на гюле, 
както и в състезанията но волей
бол и футбол на малки врата. В 

по шахмат, люта 
водеше между от~

и в Б. Д.

вНа 14 юли 2000 г. со навършават три 
години от смъртта на

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ-АЦА, 
граничен ветеринарен инспектор от 

Димитровград
Вечна благодарност за всичко, коети | 

ни подари. а

ВЪЗПОМНЕНИЕ
На 18 юни со навършиха 

ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на 
скъпия ми приятел

11рите, на 
120 състезатели, са били добре 

и че всяка от дис-състезанията организирани 
циллинитс е лривлякла внимаи- 
итео на любителите на спорта.

надпревара се 
борите на явното предприятие 
"Услуга” и отбора на Общииск- 

скупщина. На края двата от
бора спечелиха по 14,5 точки.

М. я.
ата

Неговите най-близкиПО

НОВИНА ОТ Р БЪЛГАРИЯФУТБОЛНА

ЖИЛИЧ И ВРАНЕШ ВЦСКА^... .
футболисти. Преди 
ЦСКА подписаха

Нови Сад-вратарят

На 23 юни 2000 г. се навършават 40 
тъжни дни от преждевремената смърт на 
нашия мил и никога забравим син и брат

МИЛАТОЗЕВ
от с. Желюша, димитровградско

Неговия скъп и благороден лик ще 
пазим винаги в сърцата си.

По този повод на 23 юни т.г. в 11 часът 
що дадом помен на гробищата в Желюша.

Опечалони:съпруга Лиляна, син Милан, дъщеря Любинка, баща 
Будимир, зет Слаяа и останали роднини

,гг сръбски футболисти
с още двамаКолонията 

клубове тели дни сс увеличи 
К> тиня дни контракти със

САША НЕЙКОВ 
(1948-1998)

С много обич и тъга се 
прекланям пред светлата му 
памет!

софийския

ех:.™ =
............

ференция ръководителите на армей 1 Б д Петър Попоо

23 юни 2000 г.
ШшшШ



Сатира Зах5аза\

НОВЕЛУМЕ
- Дедо, че дадеш ли йсднога сома? - дърпа ме унукат за

рукав къмто чсСршиюту. '
- Ку<7с’ блс, сине, да ти найдем сома? Я колко знам у нащу

реку има плочкъе, къркуше, скобалъе, а чат-пат може да 
се вати и по некой шаран.... „ .

- Айде, дедо, не се пран на улов, знаеш кво ие сом.
- Па риба, синко! а а „ я ,
- У твойе време може да йе била риба, са дедо ие илядарка.
- Илядарка?!
- Па толкова коштаю патикъс! И това от по-

йсвтинете. Ако речеш да ми кутии по-скупе требе да 
отгърмиш с два сома. • и

Врте, сука, ама на унукатога, не могу да одрсчсм. Че 
дадем готово си пензияту, ама атърат нсчу да му
разтурам...

Обеща му, ама
Слезомо у чаршиюту, младиня колко
- Дедо, видиш ли ошгя момчетия там?
- Видим девойчетия, сине! - отвърчам му я.
- Момчетия су, дедо, момчетия!
- И това ли с дългуту косу и рубаци що йе сплело 

отстрану?
- И това, дедо!
- И онова ли с две менгюше на уши?
- И това, дедо, и това!
- И това ли що боядисало косу ту жълто, кико слама по 

вършу?
- И оно, дедо!
- Па що бре, дедин тека се унсгказише, пш изгледаю ко 

женска?
- Е, дедо, тека йе дънъска модерно! Ама за друго ти гьи

и с руоаците на

и я да идем да видим„
очеш...ВИЦОВЕ ЗА ЦИГАНИ

МЪЖКО-ЖЕНСКИ 

ПАРАЛЕЛ -2 НЕ ГО 

УЛУЧИЛИ* Макар че разликите между мъжете и жените в 
обличането и избирането на професии 
постепенно намаляват, различия все пак има

На мъжете ежедневно са необходими 700 калории 
повече,отколкото на жените, защото организма за обмен 
на материя работи по-бързо при мъжете, поради което и 
температурата на тялото им е по-висока.

Съдържанието на течности в женския организъм е 
между 50 и 60%, докато при мъжете е от 60 до 70 на сто.

Алкохолът е по-вреден за жените, отколкото за мъж
ете. Една от причините за това е, че обикновено жените 
имат по-малко тегло от мъжете. Освен това жените ня
мат фермент за разлагане на алкохол, така че едно също 
количество консумиран алкохол има с около 30 % по- 
силно въздействие върху жената.

Жените в Европа чивеят средно пет години повече от 
мъжете. Най-вероятно, причината за това е, че жените 
много по-бързо преодоляват стреса от мъжете, консуми
рат по-малко мазнини, по-рядко пушат и, в сравнение с 
мъжете, почти няма алкохолици.

Жените са по-миролюбиви от мъжете. Това се дължи 
преди всичко на хормона тестостерон, който десет пъти 
повече се създава в мъжкия организъм, отколкото у жен
ския.

Срещнали се двама софийски цигани, 
от които единия е с тежки повреди по 
главата.

- Леле брате, защо си такъв подбул и 
помодрел? Каква болест те е притиснала?

- Не съм болен, биха ме милицион
ерите, оплакал се другия.

- Как так-а? Нали днешната милиция 
вече не бие хората, възразил първия!

- Днешната може би и да не бие, но мене 
ме тепа нощната. Бише ме та ми душу из
вадите. Но не можаха да ме ударят къде си 
искат. Те искат да ме ударят по гърба, аз се 
наведем и те ме ударят по главата. Те 
замахнат да ме ударят по главата, аз се 
изправим и те ме ударят по гърба.

показуйем. Това, дедо, с дългуту косу 
образйете що му падаю^ йе травар!

- Е, и ти га заубави. Йоще аджамия, а станул травар. Я 
сине, толкова много съм године, колко трите зайедно, па 
познавам само неколко травкье що лскую. Знам травку за
посирку. . .

- Чекай, дедо, нейс он текъв травар. Он пуши траву. . .
-Не съм чул некой да пуши траву. Знам и нийе смо 

пушили свилу от моруз, па после и качак, ама траву некой 
да пуши не съм чул. . .

-Тая трава, дедо, йе специялна, с нъу се дрогирам!
-Да не дава господ! - вати та се прекърспш.
-А знаеш ли, дедо,колко йе грам тая трава? - Колко 

твоята пензия. . .

НЕ ЗНАЕЛ, ЧЕ 

Е ПОСЛЕДНО
Е са вапш та се триж прекърспш.
-Онова момче, дедо с менгьушете йе таблетичар!. . . 
-Сиромагичс, кво га боли пшузима пшблете?
- Ма нищо га не боли, не узшаа таблете от более!
- Па от що узима?
- Он се, дедо, дрогира с таблете!
- Боже сачуваи! - пак се прекърспш я.
- А знаеш ли, дедо, колко кощаю тся таблете?
- Я дадем за аспирин по двайесе динара, па ми се чини

Циганин софиянец станал член на една 
партия, но не идвал на партийните събра
ния. След известно време срещнал го един 
от съпартийците му и го попитал:

- А, бре, братко защо не дойде на събра
нието?

Жените спят повече от мъжете. За да бъдат уравнове
сени, жените трябва да спят два часа повече в деноно
щието отколкото мъжете.

Мъжете много по-леко преживяватлюбовните мъки. 
За да преболее една несподелена любов на мъжа са необ
ходими максимално три месеца. Жените страдаят пет 
пъти повече - цели 15 месеца.

Що се отнася до секса, мъжете постоянно говорят за 
това, но затова пък жените винаги могат.

- На кое събрание?
- Ами, на последното.,
- Ту бре, да знаех, че е последно щах да

Записал: Владимир Иванов мложко. . .
- Е, дедо, оно даде десет, па и двайесе пуши повече, па му 

се чини малко. . .
Нсма що пак се прекърспш три пуши.
- А онова момче, дедо, с боядисануту у жълто косу йе 

алкос?
- Какво йе?
- Алкос, дедо, не се трезни ни дън, ни ноч. . .
- Значи пияница., младо йе за пияницу. . .
- Нейе пияница, дедо, алкос йе! Нема да се спотура, ама 

му додава постояно. И не пийе он бърлю и свакикви ми пш 
джибромицини, а вискьи, вопгку и сва друга пийенъета. . .

- Па чекай, сине, туба нещо не ми йе ясно: одска им 
толкова паре?

- Е, дедо, илшю опи бащеве гузонъс. . .
Я застану, погледа унукатога, с кве дулш ми това орати, 

ама видим подстриган, добре се носи, пареко че гапитуйем:
- А ти, сине, не си ли ко нъи?
- Е бре, дедо, първо одска ми теквея паре, а друго не съм 

мераклия на тея работе.
- Я еве пш илядарката, а све йоще стотка, иди да се 

почерпиш, ама с кебапчета.

дойда.
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