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Просто да не повярва човек, ам&

-телният" американски вестник “Ню Йорк таймс" и амери
канската също така влиятелна телевизионна мрежа "Си-еи- 
еи" получиха шестнадесетото и седемнадесетото кресло в 
Съвета за сигурност на Организацията на обединените 
нации?! Техните "доклади" относно кризата в бивша 

.Югославия, по-конкретно в бивша Босна п Херцеговина, 
бяха по-силни и "по-достоверни" от докладите и инфор
мациите на официалните представители на световната 
организация, които пребивават на мястото ма конфликта. С. 
13 гласове "за" и 2 "въздржанп” (Русия й Китай) Съюзна 
република Югославия и по-нататък - до'5 юли - остава в 
наказателното поле на ООН. Както е известно Русия има 
право на вето в Съвета за сигурност, но не го използва, 
понеже, ако нейният предсавител беше блокирал пр
иемането на най-новата резолюция, досегашната стодневна 
суспензия на санкциите в културата и спорта щеше да 
"изтече" и тези дейности отново щяха да се намерят под 
пълна международна блокада.

Наказателният "асортимент" сега е обогатен с нови 
условия: от СРЮ се иска оше по-херметпчно да затвори 
границите си към братята в Република Сръбска и Репуб
лика Сърбска Крайна, особено да се засили контролът при 
Босанска Градншкй. да не се позволи прелитане^ на вър- 
толети от Сърбия и СР Югославия към Пале и Книн без 
разрешения от Сараево и Загреб, пак да бъдат прекъснати 
телекомуникационните връзки със сърбите отвъд Дри- 
на...3начн случи се това, което никак не е в унисон със 
здраво разумната логика. Вместо да бъде наградена с 
окончателно премахване или поне с радикално смекчаване 
на международните санкции за конструктивната й роля в 
рамките на общите усилия за мирно преодоляване на 
конфликта в Босна. СР Югославия отново е наказана от 
най-влиятелните международни фактори. А констру
ктивната политика и роля на СРЮ в преодоляването на 
югославската криза видяха всички, разбира се. най-напред 
нейните съседи, особено България, която заело соше някол
ко страни задвижи инициативи за премахване или посте
пенно смекчаване на санкциите (инициативи пред Дунав
ската комисия и Конференцията на страните от 1ерном* 
орския регион, инициатива на .Стопанската камара на 
България). Съединените американски шати обаче и този път 
отказаха да видят онова, което виждат и признават много 
страни в света - югославската кооперативност и конструк
тивност, и отново принудиха световната организация да 
гласува резолюция, с която се наказва страна - привърженик 

1 на ми^»а и се дава кураж на носителите на военната опция.
Зац^.щото Сдщ са преценнли# че все оше не са спечелили 
битката за собствените си интереси на Балканите, които 
остро се стълкновяват с интересите на европейските им 
съюзници в тази част на Стария континент. Освен това на ок) 
април в бивша Босна и Херцеговина изтече срокът на четир- 
имесечното примирие,.което даде възможност на босненск
ите мюслюмани да консолидират войските и позициите си. 
Корабите, вместо фуражни храни, им докараха нови 
количества оръжие и муниция. На тузленското летище 
ежедневно капваха транспортни самолети, препълнени с 
"бежанци“, които в Германия и други западноевропейски 
страни са подготвяни за специални «действия на фронта. 
Когато бяха позавършени тези работи, мюсюлманите и 
преди края на срока предприеха широки офанзишш • 
действия против бранителите на Република Сръбска. 
Мюслюманската офанзива беше насочена най-напред кьм 
Влашич с цел да се установи мюслюмански контрол над 
телевизионния препредавател и се заемат улобнп пози
ции за обстрелване на Банялука, Бръчко и Добой както и 
да се прекъсне пътно-транспортната връзка между тези 
градове и по-нататък с Република Сърбска Крайна. С«Ъдажадгадр»»
насочена към планина Трескавица на 50 км ^ 
Сараево. Целта им беше да завземат градчето I ървово и да 
прекъснат единствената пътна връзка между Сръбска 
Херцеговина и Пале, а след това да се опитат да деблокират
80 вЖсоте иа'Република Сърбска успяха ла отблъснат 
всички офанзиви на мюслюмпнитс и отоново имат пълен 
контрол над границите нл РС. Незавнсмо от това, •и- 
мюслюманите получават военна и друга помопю г чужопнл 
и че са ло-числени, сръбските бойни и по-нататък умело 
използват всички свои предимства, особено високия си 
морал, и успешно защитават територията и гражданите нл 
Република Сърбска.

е точно така: влия-

На 23 април в Таково край посолствата на Русия и Гана. 
Горни Милановац в сърцето на румънския град‘Джурджу и 
Шумадия се проведе тържество гръцкия град Едеса, съюзни и 
по повод 180■годишнината от републикански представители, 
Второто сръбско въстание. На реч произнесе председателят на 
мястото където Милош Обре- Народната скупщина на Сърбия 
НОВ1Р1 призвал народа на въс- Драган Томпч. След като на- 
тание десетки хиляди граждани помни за славните дни на Таков- 
от Рудничко-таковския край, ското въстание Драган Томпч 
както п гости п делегация на изтъкна, че Сърбия и сръбският

народ над всичко ценят и зачитат 
своята свобода, самостоятел
ност и държавност. Върху тези 
идеали, както и върху пр
инципите на правдата и соли
дарността, ние просъществу
ваме през историята върху тези 
предели, където се стълкно- 
вяваха и се стълкновяват инте
ресите на Запада и Истока. Тази 
исконска решимост да останем 
свободни и самостоятелни и не
обходимостта да защищаваме 
тези предели от интересите на 
разни сили, изостриха у нас 
способността за отпор към 
всяка злнна и неправда - каза 
Томпч.

ш 1

1 -Ние, които с десетилетия 
защищавахме свободата и 
самостоятелността и за които 
често се налагаше да воюуваме 
за да се отбраним, най-добре 
познаваме стойността на мира. 
Защото само мир на тези пре
дели носи благоденствие и про
грес на всички полета, рзивет на 
стопанството, културата н съ
трудничество с други, подчерта 
между другото Драган Томпч.

ЩЛ-'.

‘■•гим

Председателят на Скупщината на Сърбия Драган Томич засаж 
да нов дъб в Таково

#
В ЦЯЛАТА СТРАНА ЧЕСТВУВ АП НАЙ * , 
ГОЛЕМИЯТ ХРИСТЯНСМ1 ПРАЗНИК ш

ЧЕСТВУВАНЕ 
НА ВЕЛИКДЕН

Сръбският патриарх г. Павле, по повод иай- 
големияхристиянски празник НЕЛПКДЕивманас
тира Въведение иа 11рссвста Богородица па Топчндер 

' в Белград служи централна великденска литургия.
В беседата си патриархът изтъкнал, че винаги 

трябва да се има пред шш, че стоим Пред неговото 
свещено око, защото накрая всички ще застанем пред 
Господа и ще му дадем Отговор за какво сме употре
били даровете, с конто ни е надарил. Дали за добро 
или зло, е казал патриархът.

След богослужението свещеникът Мнолраг 
Милованович прочел великденското послание па пат
риарх Павле, в конто се преду прежда на, че възкресе
ния вън вечността няма без възкресяване у нас н 
настоящия живот на старите добродетслностн, 
братството,свободата,любовта,взаимната помощи 
миротворнтелността.

"На сърбите многО спомага тяхната драматична 
история лесно да разберат и псссърдно да могат да 
схванат както голготата, така и възкресението 
Христово като общо възкресение иа хората", се 
изтъква между другото в посланието на патриарх 
Павле.
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КУРСА НА МИРА-СТРАХОТНА ККС11.П0 
ЗПЯ тези дни с разорила дс- 
пететажната сграда на 
федералните институции в
Окла\ома сити, САЩ. »•> Във връзка е най-новата рез- 

.Го това олуцпя I Съвета за сигурност 
не е окончателният баланс па ООН външният министър на 
на теровиегкото злодеяние, Съюзна република Югославия 
понеже много хора все още Владнелап Йошжонич заяви, че 
не са избавени от руй1свн*4 става дума за редовно продъл- 
нитс. С бърза акции на воли- женне на предишното решение 
ината са арестувани никол- за частична■суспепзнп на санкпн- 
ко членове на една нелегал- Този път това се случи в 
на военна организация в 
САЩ, за конто се предно- , | 
лага, че са непосредствени Я 
организатори на тази теро- | 
рнстнчтакцнп. р

-Ц ГРАД ЙОКОХЛМА, Яно- | 
ннн. е извършено второто В 
масово отравяне на пътници И 
в подземната железница с ■ 
помощта на отровни газове. ■
Полицията предполага, че и Ц 
това отравяне с 
някоя от много

I аз бих казал - н към 
мира, за да сирят умиротвори
телния прочее и да вярва I чеша 
та в предишната неизвестност - 
каза Иопанович.

Обаче онова, което е много 
доколкого пренебре- 

милптянтната реторика м

към час, а ООН Нова 
комитет /14

па

Организацията на страни-основоположници па
Югославия е била една от М ЧССтва; 50-голшн-
световпата организация, кояг......VI го ООН. в знак

по-важно,
ГНОМчровокптпвното противопоста
вяне ма мира и интересите ва 
мнозинството страни от тази 
част ва свста.ефЛктът, че части
чната суспензия ва санкциите и 
по-нататък о в сила, макар и в 
малко по-кратък срок. (.рокът 
от 7Г> дни пе е малък за ония, 
които са чаказани СЪС саикннн.

политиката това с дълъг 
период. През този период може 
да се направят крачки, кои то г-— 
принудят творците на полити
ката на натиск да се намерят ме 
само в дефавзима, во и в тотално 
оттегляне.

Поради всичко зова - подчер
та съюзният министър на. вън- 
шннте работи Нлалислав Иопа- 
повнч - сега с важно мие да запа
зим курса на мира, оше повече да 
ангажираме всички хора и 
страни, които се 'застъпват за 
мирното решение, но ве само 
декларативно, както нравят 
творците на най-новата резолю
ция. По този начин ние ше раз
ширим пространството за цялос
тно премахване ва санкциите, за 
окончателната победа на мира 
над военните опции и над поли
тиката на изтощаване и натиск, 
които намериха отражение в 
съществуващата резолюция.
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бройните 
верски секти в тази страна.

■ НАД 2000 БЕЖАНЦИ от
лагера Кнбсхо в югозапад
ната част на Руанда са изби
ти от войници на руаидската 
армия, с която команда ват 
офицери от малцинственото 
племе Тутси - съобщили 
представители на ООИ и на 
международните \у ма ни
та рни организации в тази момента, когато укрепват уси- 
малка африканска страна. л|шта за ,Шр, в конто Югосла- 
Правнтелствого на I уавда вия „ща централна роля, п кога- 

,потвърдило вестта за изби- то се лвяват сшш„ отпори на
ппедставителите на бОМ политиката, която използва сан- 
около броя на избитите кипите като най-рпгорозното 
бежанци средство за натиск върху неви-

. нното население на една страна.
В ЛИОНЕЛ ЖОСПЕН, канди Най-вероятно това е мотивирало дат на френските социалн- к

стн, неочаквано е рсъщсс- 
аинително убедител- 
еда в първия тур на 

президенскитс избори във 
Франция. Неговата канди
датура са подкрепили към 7 
милиона пълнолетни граж
дани /23,24 процента от - СР ЮГОСЛАВИЯ II ЕВРОПА 
избирателите, конто са 
гласували на 23 април/. На

.V.

сЯ
В. Йованович

Сан Франциско
признателност на югославските народи за непоколеблмита 

им четиригодишна борба против фашистките сили, Нова 
Югославия заедно соше 13 страни е изорана в Изпълнителния

енцията, и в Мандатния

на

Конфер
отбор, съставен от представители на 7 страни.

Американците, като домакини на->чредителната 
ференция, устроили голям спектакъл на антифашисткия 
т. Ето как е описал откриването на Конференцията 

айм":

комитет, най-важното тяло на

КОН'
елит
кореспондентът на лондонски

"Откриването на Конференцията беше просто по начина и 
по-богато по колорита от всичко, което беше видяно в Женева. 
Докато представителите заемаха местата си в партера на 
прекрасното модерно здание на Операта, големи светлинни 
снопове осветляваха сиената. на която между четирите ма
сивни златни стълба се развяваше знамето на Обединените 
народи. Зад сцената скрит оркестър свиреше избрана попу
лярна музика, постепенно преминавайки към вдъхновено изпъ
лнение на композицията "Светът очаква изгрева на слънцето".

творците на сегашната резолу- 
ция да сп послужат с един вид 
провокация в отношението си 1 Iтвнл 

на п

ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 

ПАРЛАМЕНТАРНОТО 

СЪТРУДШР1ЕСТВО
цня се е класирал фр« 
ят премиер Едуап Баладир 
/18,54 на сто/, Жоспен и 
Шнрак ще премерят силите 
си на 7 май, във втория тур 
на президентските избори. 
Политическите аналитици 
преценяват, че изгледите на 
десничарския кандидат 
Шнрак да стане нов прези
дент на Франция са по- 
големи от шансовете на Жос-

енски-
• ПРЕДВЕСТНИЦИ НА БЛИЗКИЯ КРАЙ НА ЮГО 

ЕМБАРГОТО?

НАВАЛИЦА ОТ 

ЗАПАДНИ БИЗНЕСМЕНИ 

КЪМ ЮГОСЛАВИЯ
Делегация на Европейския постите за възобновяване на 

дни пребивава в парламентарното сътрудн-

ясяк?я=гуг вяийЖййяг60:40 в полза на десницата, пейските парламентаристи бяха пте парламентаристи са помо- 
таг-ил гтосппнл ппгг пР"ет11 от председателя на лени ОТ домакините да направятНАТАША иа 1ЩЬг,- парламента Драган Томнч. всичко, което е по силите им. за
ДА е осъществила ооеднне- Запознавайки гоститес пагубя- да се възобнови парламен-

кгдаЕЗк етшА--“ак =
с плоте ми ол око™"" в и о' Бе р - Р^ана' юГлавГпВД ^Шефът на делегацията на ' увереш^чГ^скоро'& ГстГГе" ° югославск" м"'
лусконТ аГпобедили в 7 „о- сътрудничат с всички демокра- Европейския съвет Лепи Фпшер бъ де поема хиото нистрп пеминентни делови хора.
крайници, в 6 покрайнини тичнн страни. Затова е необхо- заяви, че целта ва тяхното посе- баргото пише гръцкият ^сек Г 'пРав"телства оързат,
победител е левият център д1,м0- изтъкна Томнч, между- щение с да се запознайте обета- дневник "Катимеп н Г ^ еже оие,|яват- че "след
начело с Партията на дсмо- народната общност веднага да новката в нашата страна, спаз- фоим па читгХг ,;, », , премахването на санкциите 
кратичната левица. От нас- премахне санкциите и да върне ването ва правата на човека и 1 3 ™ 38 ВС114' ВСМЧК" шс побързат да сключат
троението на италианските нашата страна във всички националните малцинства и к’ ,,, -п,.',.1 а Т0311 план- делови
избиратели по време на регн- международни институции, от възможностите за възобнов- този вестник Югославия",
овалните избори нолитиче- които е изключена неоснова- яванс на контактите между евро- тпттипм и!!3пп™ва вече са г,
ските наблюдатели правят телно. В разговора са обменени пейскняпарламент и съюзната и чпгт, няколко търговски През последните месеци в Бе-
извод, че италианското из- мнения във връзка с възмож- републиканскитескупщини “"Т,..,, " , мзв1|дят положен- лград пребиваваха търговски 
борно тяло е разделено на ■> 1 • пето ида подготвят терен ",ра- мисии от Британия Япония
две приблвдител"0 еднакви ----------------------------------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------- Южна Корея. Унгария и други'

.СЕЗОН НА СТАЧКИ - така ° П0СЕЩЕНИЕ ,1Л 61'АТПСЛЛПЛ МОРИПЛ В СТРАНАТА НА ИЗГРЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ Щ''

пролет в Уигар^шПоради ГОЛЯМА ХУМАНИТАРНА ПОМОИ1 със ""застава1\ <Го?овносТда

от японмя иУШЩ • .Ф1ИТ.народният железопътен X/ 1 Я1ШПНЛ "Рено" и "Тойота" - твърди
ВЕадН жажге японската фондация "Сасакава" е решила да Братислаоа Морина пиетл й п ^ат11^еришГ‘. Гръцките
са. За стачки са^се подгот- отпусне'на Съюзнадрепублика Югославия хума- писмоРот Съюзния пиемчеп Рпп^Нк-Иохе11 Сасакава подчертават, че югослав-
вили просветните и зДав- по^ющ (лекарства и ортопедски помагала) на изразява благодарност на този гол ям°япг1нгкм Което се ^ката икономика отбелязва
иите работници. Ще стачку- милиона йо»,а /2 милиона щатски за усилията, разбирателството и гпп?мпСтаИДОНатор упадък в сравнение с положен-

1ь=:1Нж';
витална и просперитетна.

съвет тези

• Предвиждайки скорашно премахване на санкциите, 
чуждестрани търговски мисии подготвят терен за делово 
сътрудничество сюгославски фирми - пишат гръцки вестници.

споразумения с

милиони

вести-

0 ьттстВо 1 МАЙ 1995 г.



' СЕСИЯ ИЛ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДшшшш, ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Бйбушница

Ма десетата поредна сесия па комунална дейност и гражда- зуване на училищните обще-
Общпнската скупщина в Боси- ните. Онова, което може общо жития, и да се изучи възможно-
леград. а втора през настоящата да се каже за всички, е, че въпре- стта те да се организират като
година, състояла се на 14 април ки отделните препятствия, дей- отделни институции ■ учен-
тази година, отборшщпте обсъ- ността им е на задоволително пчески лом У У 
дпха и приеха отчетите на пове- равнище, заплануваните актив- Сравнително завидни резул- 
^ "НЖЦ"" И ведсшства' ч,1я' в по-голям случай са реа- татп Рпрез изтеклата гошна са
Об пи щеката гкмСшГГпто ™3"ра""’ 11 получиха положи- отбелязани и в областта наОбщинската скупщина. Съще- телца оценка. комунално-битовото стронтрл-
временно с отчетите отборните Така например Изпънител- ствоп отдели., ме“ ни общност 
те обсъдиха и приеха и техните пия отбор на ОС в Босилеград Със средства оТместното само-
тояща^га год|ща °ТаТа чГпе°пТпСТ"МЯ Пер,ЮД е пр?вел 11 Общиики“ комуна-

Между дпугото нт гегиятя чЖ,!!1 заседания, с общо лен фонд, както и със средства °
обо лен Тт^ртя ХГвъпроса. првечето от конто на гражданите, са реализирани

ппгзТтекпатч гочшД м™™ б'1л" 0Т областта "а еже- активности в 15 местни общно-'. през изтеклата година на Изт>н- дневния живот и потребите на сти. за конто са изразходвани
„течния отбор на ОС. и другите гражданите, от областта на над 340 000 динара
общински органи на управлен- комунално-битовото устрой- Отборшщпте обсъдиха ц пр- 
тп е ч п п и я ти е 'спх-гя а стп0' соцпалпната защита.снаб- неха и общинския бюджет за
тнтеРна възпитателно диването и пр. 1995 година, който възлиза на 1
тпте на възпитателно-образова- Отборшщпте положителна 467 350 динара, от отва'705
телиите ведомства: Детската оценка дадоха п за работата на 100 динара ще бъдат обез- местна радиостанция
Г?1Ш1а^щтаСотчета°наЧ11,|рнтп!пч -образова- печени от бюджета на Скупщи- Както ни уведоми председателят на Бабушнишка община
зя к-ултупа Обшмнгкатя птИ"1 ■«—'А'ведомства с отделна забе- ната на Република Сърбил, а Зоран Спаспч, населението в Звонски район за празника на труда-
нпяяУ|1ияРня Црпнрипо ,- ™^„Ка 3,В Рпботата "а основното останалите от общински обла- Първи май-ще получи трета ТВ-програма, а 15 села в други райони
* болния рк училище, като занапред то по- гания и данъци. на общината - ще получат телефони. За обезпечаването на трета
?Л-го,. ,-„ЛЕ ' голямо внимание да посвети В продължение на сесията програма, по ТВ-Белград пречка е била сума от 60 000 динара,

4'Унали°‘ върху поддържането на учили- отборшщпте бяха запознати п с които вече са обезпечени н специалистите на Телевизия, ако не 
„„„„„„ °™е31,зтек' щнпте Сгради, преди всичко на темпа на допълнителното водо- възникнат някои непредвидени трудности, ще трябва да "пуснат" и

лата година, финансиряни от онези, които поради малък брой снабдяване. Бе изтъкнато, че този канал за жителите на този дял на Дерекула.
средствата на местното само- деца. сега не са във функция, работата е в ход и че поради Инак, трета програма, нямат- почти 70 на сто от общините в 
оолагание, истинския фонд за както и за по-иеленасочено пол- липса на средства ще участвуват Сърбия, така че в това отношение.Звонския край не е бил никакво

и гражданите от Босилеград и изключение. ,
Райчиловпп с по 100 динара, 
които трябва да се дават на пет
пъти. От известно време насам населението в Бабушнишка община

Накрая трябва да подчеп- остана без информационно средство. Притурката “Лужничке
таем и това, че на дневен ред ое новости", излизащо в състава на пиротска "Свобода” угасна,
и информацията на Клона за "Братство" покрива само района на Звонци, докато останалите
социална работа в Босилеград райони и града са без локални информационни средства. Затова от
във връзка със състоянието и година и половина насам в Бабушнпца се водеше акция за
проблемите на старите и изнем- откриване на локална радиостанция и, както подчерта прел
етели лица, обаче поради седателят на Общинската скупщина Спаспч до края на май. 
несъответни дани /ползувани са радиостанцията ще "пусне глас”.
дани от преди пет-шест години/ Наред с тази акция до края на май също трябва да приключи 
информацията бе снета от оше една важна акция - телефонизацията. Досега телефонни 
дневния ред с констатация да се постове имат някои близки около Бабушница села и селата в 
изготви нова. която шеотговаря Звонски район. Вече приключва монтажа на още 1000 телефонни 
на сегашното състояние. поста в останалите райони. *

на гражданпте в общината

ЧЕСТИТИ

Празника на 
труда

ЗА ПРАЗНИКА НА ТРУДА П БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ТРЕТА ПРОГРАМА. 
ТЕЛЕФОНИ ПОСТОВЕ • ••
До края ил тай Бабуишица трлбпа да получи н

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Босилеград
ка всички трудови хора 
в общината и страната 

ЧЕСТИТИ ‘

Между н а родни я 
ден на труда

КАТО ИМ ПОЖЕЛ АВА ЛИЧНО Щ АСТПЕ 11 
КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ II ПРЕВЪЗМОГВАНЕТО 

НА СЕЕЛ ШИИТЕ ТРУДНОСТИ

РАДИОСТАНЦИЯ И ТЕЛЕФОНИ ПОСТОВЕ

НАСКОРО - АСФАЛТ ДО РАКИТА И НАШУШКОП ИЦА
Оживена дейност се развива и в комунално-пътното 

изграждане. След няколко продължавания на срока1- изглежда, че 
в скоро време ще се асфалтират пътищата от Звонци до Ракита и 
от Звонци до Нашушковица, като по такъв начин значително се 
улеснят съобщенията до тези села.

Подобрението на пътните съобщения е необходимост ако се 
иска съживяване на селата, за което в Звонския край съществува и 
нужда и интерес сред населението.

Мнозина жители или са търсили или търсят средства от 
програмата по съживяване на селото. М.А.

М.Я.

НЕДОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩИНАТА II СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ФРИ 
ШОПОВ ЕТЕ

САМО ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ
Нямайки в момента другаКогато през 1990 година поне да се направи нов договор.

бяха обсъждани на сесия на ако считат, че предишните не са възможност, сформирана е тр- ------- .
Общинската скупщина предло- добри. Една година е "пзхарче- нчленна комисия, която ще ° ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПСВ ьоспль! рад 
жените договори с "Генекс" и на" те да се убедят да дойдат в направи предложение ка^ да се а & * лга~к Ж/*ЖА1ЖПР1Л1/' А
■Инекс" за строеж на корекоми • Димитровград, но без резултат, разреши положението и пак да 1 ДI 1н I А (ЛУЩ-КгИ 1 I IIV А... 
/фри-шопове/ на границата, Затова Геров е ходил в Белград, се потърси разговор с прелета- упиш . ,
всички бяха доволни /дори и но пак файдата е никаква. Голе- вптелите на "1-енекс" и "Инекс . ца 17 април та3ц година в Босилеград се проведе заседание на Общ-

о^.шГи^кспеУити^иТамо

™™ФотРкой'тоПОобшинатРаше сГв^ро^ив^^чайГГ^

кдагл от пста
бата да остава на общината, ресни предложения и условия. някой или някоя служба поради н|| п0Тоз,1 оъпрос. както „устната информацияпабезаепетвуването на 
преди всичко за капиталовло- Изпълнителният ртбор бе .някакви си причини /или нещо общинската организация и организациите на С.ПС в местните общности
ЙИнИаЯСВТ0К0да,УоН^НнеТанаД0ергНа0^ Го“,-ГО °С «ЛТдГ ПРе^^Ж^ГГСилн„к за работа, членовете на 00 кон-

зацията, която ше бъде Рвклю- сан само от името на общината ^““"^^“ГдГГлаща С™,п^ Регулира
чена като локална търговска докато другата страна „зобшо 601 ата така скъпо да плаша ,,релетонщл-г.ч работа на Общинския отбор са вградени въпроси от
или производствена-, а остана- не го е подписала, както и с такива пропуски, об [Лествено-политпческия, комунално-битовия н стопански хшют. от обла
зите о0‘7 останат на собствен- факта, че "Инекс" притежава , сттв на образованието, здравното дело, информативната н културна дей-
йпчтр ня обектите, които четири ПЪТИ ио-голяма площ от А.1. лост. както и социалната политика. В програмата са утвърдени п конкретни
трябваше да бъдат построени/и тази, която заема самият обект. 1 срокове - кой въпрос кога ще бъде обсъден и кой орган ще бъде носител на
които са построени на гРан1|' 1К"|’"з11СК1шПки ПО въпроса зл незаконното уволнение на Калинка
пата/. Освен това I енекс и «шияшви»' с Глнгоропп и решението на Окръжния съд. та да бъде върната на работа.
"Инекс" трябваше да поемат Ц :й общинският отбор прие заключенията на Изпъпителнпя отбор на 00 на
спонсорство на по един спортен р % СПС да се изнамерят възможности за регулиране на работно място н
клуб в града, да участвуват в ? „„.„„„гч/- » '«1 » п/-х/гШ111П « заплатят всички парични задълженнл. Обаче поради това. че Глнгорова е
развитието на Крайграничното й ■ ■ ОБЩИНС.КА I А СКУПЩИНА Пила член на СПС.аследтова доброволно яцапусаалапсезпчленплавдруга
{-ътпмяиичегтао па погпешават ишцитж™ \ мпртия, не може да работи но.мястото, но което е работела преди. С другисътрудничество, да поспешови ' • Обшинксинт отбор на С.ПС трябва да положи усилия да й обезпечи
внос и износна територията на ЛИМИТПОШ |)ЙД работно място в някол друга институцип или организация.
общината... Седна дума. обеща- II /А»*- • I и I I ||епо-малко мвниечленоветеиа 00 на СПСотделиха пза причините
нията бяха приемчиви за изо- и -паждииптр и <>6111111111111 за боздсйствуоането на общинската организация, като при това бе
станала община, на която СПО- на всички гражданин, ишцижп подчертало, че най- голяма вина за гола се пада на тези. конто са на най-
ментатите 25% даваха надежди с г 'Р м т м отговорните лостове: председатела на Обишнския отбор и предишния
за развитие на комуналната 1 Ч Ь (. 111 1 Н секретар на Изпъдите;..... отбор. При тоил обаче, както бе подчертано на
дейност I . . _ - _ Л ■: заседанието, отговорност имат м членовете на Изпънителння отбор, а след

Пет години по-късно както ■ Л РМ МДМ това и членовете на Общинския отбор. Някои членове на 00 на СПС

I . с пажелаиин за крепко здраве, :
ментатите договори не излезе и пп-чпйкп ЖИПОГ членове на Обиишксатп организация.
нищо. Дори представителите и Ц: : И ПП дичнр На зяссланнето бе взето решение па се засили дейността и п местните
на двете някога прочути фирми Ш'организации, а отделно да се засили работата с млппнтесоииалистн, които 
изобщо не искат да се срещнат с р || след ареме трябиа дя бъдат източник на нони членове на Социалистическата
представители на общината, Ц ГГ1............г....... ,.... 1^тг—п~«~1ГТГм*<§| партия. вьи*
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____ , («№л
ПЪРВОТО ЧЕСТВАНЕ 

НА 1 МАИ
В ЦАРИБРОД СЛЕД 

ОСВОБОЖДЕНИЕ IО

АЛБУМТРИБ
ЩЕ УЧАСТВУВАМЕ ЛИ В 
БЪЛГАРО-СРЪБСКОТО 

КУЛТУРНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО?

БОСИЛЕГРАД
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ 

РАДОВАНОВ, ветеринарен 
лекар в пенсия, е роден 1924 

Босилеград. I ук еголина в
завършил основно училище, а

Тези снимки сп знак-ти иреди^ 50 "нмк"ил"трудя"» лград3» Кюстендил. Па ветери-
пърпото честване на Междуна|юд I • у.Ш(Л|,|щцге н парния факултет в Белград е 
Цариброд след освобождението ог «| снимки ип Носни дипломирал през 1953 година.
.Г1»рвомийскотот1.ржес'г.1сно дарак- Радованов е един от първите
Броз Тито и Георги Димитрон ’ г,‘""". .с продьлж»>■ младежи от Ьосилеградско,
тсрии за тона ..шж:: "И е- 1*“®°" тведли.11’, "Д«. които завършиха факултет г
борбата докрай , И «РОД'11'"ЛГ.тия на /огослпш1и", "Да живее (Зтора Югославия. Ошевгимна-

‘“.п1™!-"®..... дазяайг
лово. кьлето организира кул
турния живот на селяните. При 
училището формира хор, Дра- 
магична и фолклорна секпии от 

и младежи. В

Ще участвуваме ли в българо-сръбското културно сътру
дничество? Някои ше -считат, че въпросът е излишен. Вие и 
така. вече участвуваме. Да, това с точно, но сегашните ку
лтурни взаимоотношения се поставят на нови начала и затова 
е нужно да видим готови ли смс и пие от българското 
национално малцинство активно и равноправно да участвуваме 
и да дадем свой принос.

Зя кякво се касае?
Тези дии сдруженията па писа телите от България и Сърбия 

_ София подписаха протокол за сътрудничество и изткиаха.чс 
това било първото официално посещение па писателите след 
петдесет години! Този факт показва, че културата, конто не 
признава границите всъщност била спъвана.

Сега като че ли духат пови ветрово. Да се не радваме 
предварително, засега да посочим само някои вони явления.

Българската телевизия отбелязва смъртта на Мия Алскснч, 
нещо подобно като за свой. български актьор. По същото 
време започна да се върти по телевизията филмовата серия 
"Полицаят от Петльово бърдо", а Самарджич. гЛавният.акт1»ор 
в серията откри началото без преводач. 13 Кюстендил се проведе 
седмица на театрите от България. Сърбия и Македония, а 
градът бе провъзгласен за открит град за културни изяви от 
трите съседни държави. Преди това гостуваха много ансамбли 
в Белград и София, през лятото голямо число художници взеха 
участие в художествените пленери в Поганово. Сичсво. Бе
лград и много други градове в Сърбия.

Разбира се, в тези културни взаимоотношения започна и 
участието на българите от Сърбил. Самодейния, т театър 
“Христо Ботев" от Димитровград гостува в България. 
Босилеград възобнови своите връзки с Кюстендил, а тези дни 
Слободан Сотиров откри самостоятелна изложба в София, 
която ще бъде открита и в град Перник. В Димитровград на 5 
април т.г. бе подписан и протокол за откриване на колективна 
художествена изложба на 20 художници от Димитровград.

От посочените активности" се вижда, че ние вече учас
твуваме в българо-сръбските културни взаимоотношения, но 
се поставя въпросът дали това е достатъчно и не трябва ли при 
новите условия да преразгледаме нашите активности и да 
подобрим нашите програми, за да може нашето участие да 
бъде по-качествено. Ако писателите от България и Сърбия са 
констатирали, че петдесет години за тях границата била 
бариера за сътрудничество, то и за българите в Сръбия 
положението бе също. Те създаваха своята,' култура, коята в 
Сърбия недостатъчно е афмрмирана и е без връзки с матпчната 
страна. Години наред се говори, че културните постижения на 
българите в Сърбия ще се покажат в Белград и в София, но 
досега това не стана, За сръбската страна, мисля, ще бъде от 
полза да се покаже отношението към малцинствата, а Бълга
рия като матична страна ще се запознае с тази култура и ще 
прецени с какво може да помогне на своите сънародници.

Авторът на тези редове сам се запозна при последното сп 
пътуване из България колко малко се знае за живота на 
българите в Сърбия и с колко големи симпатии бе приета 
изложбата на Сотиров в София. Затова мисля, че с право 
поставяме този въпрос, а нашето представяне в България 
трябва да бъде двупосочно: наше присъствие в България и 
българската култура в нашите краища.

В книгата за впечатления на изложбата на Сотиров в Дим
итровград посетител бе написал:“Стига сме говорили, че 
имаме 40 художника, дай да видим изложби на тези 
художници и ще види ли Димитровград.най-сетне галерия". 
ГГрав е човекът. Много се говори, че имаме толкова художници, 
доктори на науката, преподаватели, журналисти, писатели, но 
тези наши хора са разсеяни по Югославия 
съствие не се чувствува в родния им край, откъдето са тръгнали 
и където се учили. Затова трябва да видим какво може да ни 
помогне страната в която живеем, какво може да ни помогне 
матичната страна, а какво ние трябва да направим. Поставя се 
въпрос:трябва ли Димитровград да бъде без галерия при 
толкова художници и трябва ли Погановскп манастир да про 

международен пленер, 
живеят нашите художници? Трябва ли Димитровград п 
Босилеград да бъдат без български вестници, а в Софий да не 
се разпространяват изданията на Издатество "Братство"? За 
какво културно сътрудничество може да приказваме, когато 
още при някои, и то отговорни хора, витае духът от петдесетте 
години на този век?! Може ли да говорим за демократичност в 
културата, а телевизията все още да стои запечатана с червен 
восък? Трябва ли все още да придаваме.политически белези на 
някои съвсем културни неща, какъвто е въпросът за езика п 
обучението и културата. Съвсем е разбираемо, че в Димитро
вград трябва да се четат поравно "Ботев и Негош", както писа- 
нашият писател Марин Младенов още преди четиридесет 
години. Нужно ли е сега по този въпрос да спорим в края на 
двадесетото столетие.

Оня, който е бил в Нишкия театър и гледал пиесата " Ние, 
българите "в изпълнение на театъра от Велико Трново е могъл 
да види, че езикът не е бариера за сътрудничество. Бариерите 
трябва да търсим в самите нас. А това са некултурни прояви, 
които трябва да отстраняваме и да правим път за нашето пъ
лноценно участие в културните взаимоотношения между 
България и Сърбия.

във

(От албума на Богдан Николов)В

А' учениии# девойки 
' - дейността на драматичната сек

ция изпъква особеният актьор
ски тала нт на ученика от П1 клас 

1 Димитър Костов, който днес е 
професионален артист в театъра 
в Скопие.

Радованов е един от най- 
усърдните организатори на 
първото първа ма йско^тържес- 

~ Босилеград 1945 голина.
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Ето неговите спомени за това 
значително културно събитие:

-В началото на пролетта в 
пялата община започна интен
зивна подготовка за тържес
твено честване на Международ
ния празник на труда - разказва 
Радованов. -И в Паралово. както 
и във всички села в общината, 

■ ’ подготовката за първомайското
| тържество беше трескава. Най-

активни в нея бяха учениците и 
младежта, но и много възрастни 
хора се включиха активно. На 1 

ЯН май сутринта от Паралово към 
Н Босилеград тръгна дълга коло- 
В1 на начело със знаменосеца Дим

итър Костов. С нас беше и прочу
тият параловски гайдарджйя 
Станчо, който не даваше почив
ка на иструмента си. Когато 
пристигнахме в Босилеград, 
улиците бяха пълни с хора,

(
у

\М

■
у.

пристигнали от близките села. 
Ьината беше построена нак площада^ пред тогавашната 
община. Към нея беше насочено 
дълго тържествено шествие от 
ученици, младежи, работници, 
селяни и служащи, там ги 

-I посрещаше плех-музика от 
ш I, д,-/ГЙГ^ Вранска баня начело с прочутия 

мУЗ"кант Курта. Когато пред 
бината пристигнахме 

С-с- Й Паралово

№
ние от

. аз прекратих свир- 
Щ пята на Куртшште музиканти п 
5» дадох "думата" на Станчо ган- 
гЛ дарджнята. Над Босилеград се 
Л» изви прекрасният звук на 

С.танчовата гайда, придружван 
от Силни ръкопляскання.

След официалните речи и ку- 
лтурно-забавната програма 
първото първомайско тържес- 

в Босилеград се превърна в 
голямо народно увеселение.

Запи ал:
. Стоян Евтимов

РII ТЯХНОТО При-
■ + га\

- 1 кД.1

*: тво■-V"5/ Р?възгласяваме за а още не знаем къде г

ИЗ ДЕЙНОСТТА МА СЪЮЗА МА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Босилеградска община ще бъде отбелязан? с редица с^н ще бшт Л™ Родолюби на честността Кмн-
културно-забавни, спортни и други манифестации Ж гредивни топя' " гР°6оаете "а ДРУ™ про-
ициатива за чествуване раздвижиха членовете на Съюза само в нашата'гтп™^ Дал" своя ж1шот за прогреса не на бойците в Босилеградска община а в отбелязване™ °в „78 стРДна. но и в света. ь
ще участвуват и общинската организация на Сошга- бъле^т^ле.^Г?"6 "а Де8(?" маП в Босилеград ще 
листическата партия. Съюзът на комунистите - Движ.е- другото шДт0п^ЖеСТВе,Ю събрание, на което покрай 
ние на Югославия, Общинската скупщина, възли- войнатт 1?зябигмг111-Г.В0КПраН11 спо,мен'1 застРахоти,,тена 
л1ниЛеНиЦенР"р:атТзГкулетуВраД0“'СТВа’ ГраНИЧН0ТО "оде- Тържественото събр^ш^иЖуТ™ у^е„“то’<?т 

Стоян Евтимов, председател на комисията за тачене забавна гшогп?КЯПп Ук1лище с подбрана' културно- 
на революционните традиции на Народноосво шш мКтЕ?. „''И0*06"" тържества щесе проведатп 
®°„Д' ТеЛНайТа ®орба- подчерта, че тържеството ще учнлпшчЖпп 1^Р'га""заЦ|»и "а Съюза на бойците, а в започне яа 6 май. когато съвместна делегцция ще посети уч."лпщата п0 един час ще бъде посветен на тази пата.

Богдан Николов

о БрятстВо 1 МАЙ 19951.



• КОГАТО НЕ СЕ СЕДИ СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ ° ДО СРЕДАТА ПА МАЙ В СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БОСИЛЕ 
ГРАДСКА ОБЩИНАотвдъотинотами НОВИ РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ

Години наред босилеград- 
ското стопанство е в застой - без

Санкциите, които изпнсиват кооперация "Бабушшша" но РазшиРяваиепапР0,13в°Дството> 
страници в нашата затова пък я взеха от "Тпгкп" а 11 съществуващите произвол- 

история, най-силно действуват. -Мелницата на нас ни е !/вени капацитети не се пол- 
когато хората остават бездейни доходна - изтиква Александъо зуват гтьлноце'"Ю- ЕД"а от глав- 
п охкат и тюхкат. Младият, Петрович, който води осъще^ 
енергичен и способен екип от ствяването на програмата по 
специалисти в "Тпгьр-вътрешна производство на хранително 
автогума в Бабушнпца начело с вкусови изделия. В скоро време 
директора Драган Божпловнч. ние ще произвеждаме качестве- 

скРъстен" Ръ«е- а ни хлебни изделия и тестешшГ- 
деиствуват. дори и шоколад от вишни и

ч^3'лтат на тяхната крея- череши. В рамките на произвол- 
тивност и усилия, колективът им ство на здрава храна вече са 
се енаредил сред най-добрите в подети конкретни м^ки в тази Пнротски окръг. В отсъствие на насока. н
главния директор Божилович. 
който беше в

баргото. В разговорите бе под- ширяване на производствения 
чертано, че въпреки препя- процес, с което би приели нови 
тствията, не докрай са изпод- тридесетина работника, 
зувани всички възможности. В разговорите бе засегнат и 
Поради това бе взето решение до въпроса във връзка с иници- 
средатЪ на май тази година ативата за трудоустроява 
някои от стопанските пред-' лица с виеше образование, за 
приятия да изготвят развойни които средства за една година 
програми, с които да разширят обезпечава Републиканският 
производствените си мощности, завод за трудова борса чрез Реп- 
а с това и да се създадат въз- убликанския развоен фонд. В 
можности за приемане на нови това отношение бе взето реш- 
работници.Така например пред- ение, да бъдат трудоустроени 10 
приятието за селскостопанска души и това по един технолог в 
дейност "Напредък" да изготви цеха за сушене на овощия и зе- 
програма в областта на клани- ленчук, в цеха-за производство 

и месопреработвателна на чорапи, в конфекция "Кобос" 
индустрия, "Автотранспорт" да и обществено предприятие 
разшири дейността в сревиза за "Прогрес", един строителен 
техиичеки преглед на мотрони инжинер да бъде приет в пред- 
возила, а "Бор" в областта на приятието за пътища Враня- 
дървообработвателното произ- клон в Босилеград, един юрист в 
вбдетво, отделно да се открие, общественото предприятие 
или по-точно казано, да се "Слога", по един икономист в 
активизира мебелна работи- “Автотранспорт" и "Бор" и два 
лница. При това трябва да агронома, специалност живот- 
подчертаем, че в конфекция, новъдство,в "Напредък".' 
"Кобос" вече имат своя програ
ма за усъвършенствуване и раз

тъжил
не на

ните причини за това е погуб- 
ното влияние на югокризата и 
икономическата изолация, а от 
друга страна и липсата на раз
войни програми. Сега, когато 
икономическата програма и фи
нансовата реформа все повече 
заживяват, се откриват нови 
перспективи за съживяване на 
стопанските процеси в Босиле- 
градска община. В това от
ношение, през средата на април 
тази година, в Босилеград по 
инициатива на Общинската 
скупщина, пребивава делегация 
от Републиканския завод за 
трудова борса - клон Враня, къ- 
дето с директорите на стопанск
ите предприятия и ръководите
лите на производствените цех
ове разговаряха за възможности 
и развитие на производството в 
условията на югокризата и ем-

чиата
, Бабушнпчани ще пропзвеж-

разговаряхаме съ^замеелчпж- изделия по ЮО^г/в час и^ц11" 
директора Томпслав Костпч и И несамотова-нзатранспор-
сътрудника му Александър та на здравата лужнишка храма 
петрович. в "Тигър" са решплп да си про-

М.Я.
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ЦЕ\ ЗА О ИГР.МЕ НА ОНОЩПЯII ЗЕЛЕНЧУЦИ -Ьо<илегрид

на гражданите в Босилеградска община. в Димитровград
Ч Е С Г II Т II

на
Бабушница: "Тигър" - вътрешна автогума готви нови 

производни програми
всички 

гражданите 
в общииатаПЪРВИ МАИТъй като напоследък поради 

санкциите трудно се излизаше 
накрай с вътрешни автогуми, в 
баоушнишкото предприятие 
решили да потърсят изход в по
износим програми. Така се 
дошло на идея да се изготви така 
наречената спортна програма 
под название "Тигьр-енержи".

извеждат и хартиена опаковка.
-В рамките на тази програма 

казва Петрович - ще органи
зираме и пунктове за събиране 
на лековити билки, с каквито 
изобилствува котловината на 
Лужнипа.

честити

Първи май“ЛдранГи*** с световно изпи тна фирма за прнзпо- 
дство на лекарства. Цсльт в Босилеград см. с.ушеннте си 

надпи и е ни* по-чест “юсг“ и нн йиадовнш-п тьриезн.ЗА ОСВОБОДЕНО 
РАБОТНО МЯСТО 

- ТРАКТОР!
кв да ГИ Прекарате 

в добро настронме
с желан

/ОТ МОНТАЖ НА 
КОШОВЕ, МРЕЖИЧКИ 

ДО ХРАНИТЕЛНИ 
ИЗДЕЛИЯ

Чувствувайки пулса на 
пазара - бабушнпчани реализи
рали програма за производ
ството на спортни съоръжения.

Така вече станаха известни 
съоръжения за баскетболния 
спорт (кошове, мрежички), сетне 
виячи и др. които вече се ползват 
с високо реноме.

-Това беше единствения из
ход от сегашното положение - 

Томислав Костич. По
ради липса на пазар налагаше се 
да се потърси временно решение 
в отпуски и др. Обаче ние не се 
примирявмахе с положението и 
решихме да потърсим изход в 
реализиреното на други, инте
ресни за пазара програми.

По такъв начин до голяма 
степен в "Тигър" - вътрешна 
автогума" намерили "работа 
за повечето от работниците. 
Обаче все още имали излишък 
от работна ръка/

И "КОМАРИЦА"
- КЪМ -ТИГЪР"

От мелницата "Комарица". 
която преди петнадесетина го 
дини отстъпи нишкото водо- 
онабдителнр предприятие 
"Наисус" на Баоушница за 
сметка на захващане на част от 
волите на прелото край Любе- 
раяжа, почти всички бяха дигна
ли ръце. Отказаха се от нея като 
нерентабилна и общината и

..." Тъй като и покрай всичко, 
имаме излишек от работна ръка 
- решихме оше по-здраво да се 
включим към акцията по съжи
вяване на селото.- казва зам- 
директорът Костич. Решихме да 
предложим на наши млади 
работници да им купим по 
трактор - за да освободят работ
ните места в предприятието. И 
това мероприятие излезе сполу
чиш - изтъкна той.

За кратко време “Тигър“ е 
раздал 16 трактора. Така и 
младите хора няма да халосват 
времето си по фабричните хали - 
пък и плодородната лужнишка 
земя шеси намери сайбпн. Наис
тина конкретен принос към съ
живяване на селското произ-

УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ 

НА ГИМНАЗИЯТА 
В БОСИЛЕГРАД

Я1ШАН8К0 РЯ1УАТМ0 РЯЕ0Ц2ЕЙЕ

"МАХС08 «А р.о.
61-119управа: гсл.

разполага с достатъчни количества лигнит, който дава на 
граждаиитте но твърде достъпни цени и при изгодни условиячестити

1 МАЙ. споделя
Калоричната стойност на пъглшцата е:

горна граница 8863 К/кг *
долна граница 7 122К/кг

е Анализ на калоричната стойност на въглшцата 
"Мъзгош" е напра на л Мннюорскнн институт н Белград, 

е Придържайте се към упътванията, за да използвате, нопъ-
. •"^"римкГссТТмссс^е^^ТЕ^.Уа.ЛКСУО .0/61-583

па учениците 
и техните 

роди тели и на 
всички граждани 
в Боси. ид ра лека 

община.

оолство.
Както узнахме в предприя

тието планират и да се включат 
в акцията по угояване на доб' 
итък, тъй като от мелницата 
"Комарипа“ ще могат да обез
печат и по-ептина храна.

в ми на

М. Андонов
На гражданите на Димитровградска община 

честити ,
• ДИМИТРОВГРАД

ПАК НОВ ДИРЕКТОР 
В "ЦИЛЕ"к ПЪРВИ

МАИ
I) Димитровград. •

еБрягстЪо \
I МАЙ 1995 г.



т
ДИМИТРОВГРАД I

Балкаяскл 109 ^
(010)63-289 §

1 8 3 20- ДНИ НА СТАЧКИ П ГИД"

« ДимитровградСиЯЯарСМЯНА НА 

РЪКОВ ОДСТВ ОТО? д и митровград Iз а друга| ' 3 Е М Л. ОРАДНИЧКА
на ВСИЧКИ ССД('.КОС1(11В1И1.М1

ироизиодитсли и граждани

честити
ПЪРВИ МАИ,

ВЕЛИКДЕН И ГЕОРГЬОВДАН

• ДАЛИ НЕЗАВИДНОТО СТОПАНСКО ПОЛОЖЕНИЕ Е 
ПЛОД НА БЕЗСИЛИЕТО НА РЪКОВОДСТВО ИЛИ 
ПОСЛЕДИЦА НА ОБЕКТИВНО ЛОШИ ОБСТОЯ- У 
ТЕЛСТВА? 3

1
разчистят'и обяснят причините за 

организация в Димитровград - лошото състояхме в "I ИД", а да со 
“ГИД” в която намират препита- изнуди оставката нп директора. Нпп* 
нието си към 1100 работници, нас- шумни в тези свои настолопнкл бяха, 
тъпиха горещи дни: почти ежедневно работници, санкционирани от дире- 
се провеждат събрания, а общата ктораза исправилпости о 
стачка е обхванала всички цехове. ' |3 такава една атмосфера, хг.дето

Началният тласък дадоха зае- се ръкопляска, шумно негодува или 
тите в цеха ма “Валярата”. които с одобрява с ръкопляскаиия. едва ли 
двайсетината си подписи търсят от може да се чуят конструктивни 
директора Михаил Иванов и от ръ- мнения и предложения, 
ководството на предприятието да им 
се заплаща месечно по 270 динара!
Тъй като предприятието наистина е 
в незавидно положение-'- производ
ството едва крета, а касите на пред
приятието са празни - на работни- лите ръководни хора, пеотрркоха,че 
ците от "Валярата” официално е пропуски е имало, особено при 
отговорено, че техният иск е нссъс- някои сделки с малко известни 
тоятеленм че заплатите не зависятот частни фирми. Тези пропуски обаче, 
волята на директора, а от това дали по тяхно мнение, не са от съществено 
предприятието произвежда, колко и значение за лошото стопанско 
как произвежда и какви средства се положение на "ГИД". Основната 
обезпечават на пазара. причина е, че няма суровини и

Недоволни от отговора, работи- възпроизведствени материали, че 
нцитеот "Валярата”. настояват тех- мощностите работят едва с зО на 
ннят иск да се изпълни. Към тях. или сто, че стоките, които се произ- 
по-точно тяхното недоволство, веждат имат немалък процент брак 
раздвижва и останалите недоволни и че пазарите, особено чуждестра- 
работннци/впрочем едва ли може да нните.са затворени, 
се говори, че някой е доволен, тъй При това не без значение е и 
като с месеци наред заплати не се обстоятелството за немалки замра- 
дават/, сформиран е стачен комитет зени средства в чужбина, 
и обявена обща стачка. След няколкочасови разис

квания, обвинения, реплики, общото 
| събрание не можа да вземе конкр- 
I етно решение, тъй като директорът
1 не пожела да си даде оставка/струва 

В сояда на 19 април т.г. стачният ни се единствена цел, кря то 
комитет свика общо събрание в преследва стачния комитет/, въп- 
голямата зала на Културния дом. реки че изрази готовност да се п Босилеградска община 
Предвождащият стачния комитет оттегли по законен ред. ч

и от директора на Затуй на събранието беше_реш- 
ихаил Иванов защо ено в четвъртък на 20 април в "ГИД" 

ятието се е озовало в такова интелектуалната част от заетите да 
дно положение, потърси се срещнат и да се договорят за 

оставката му и го обвини в без- оттегляне на директора и оста- 
действие, нарушаване на междулич- налите от ръководството на пред- 
ностните отношения и да се обяснят приятието, като се потърсят най-це- 
причините за някои направени про- лесъобразните кадрови решения, 
пуски. От това събрание узнаваме, че

Следва веднага да отбележим , оставки са дали помощник 
обаче, че аргументи за такова пове- директора Петър Милев, финан- 
дение на директора не бяха дадени, совият директор Крум Величков и 
Единственият аргумент, който е директорът на контрола Цветко 
безспорен, е: работниците няколко Иванов. Директорът на пред- 
месеца не получават заплати! приятието Михаил Иванов отново не

В опита си да даде отговор, си е подал оставка, а е прието реш- ппрпппнатир
иятието Ми- ение да се разисква на събрания на Щ пи нръднрнл I не
говият помо- трудещите се. 
финансовият

най-голямата стопанскаВ
продукция. «иаПдниа населен ието е
селскостопански материали"С ГОЧЛ!’" шкунуш нсички ииаоие селскостопански 

................ тО|Юнс. семена и други П1.ш|юи:ю'|стпснп

и вая кан“ЕЛЕКТРОДИСТРИКУЦНЯ“ 
■ЛЕСКОВАЦ 

ТРУДОВА ЕДИНИЦА 

• БОСИЛЕГРАД

I ПРОПУСКИ Е ИМАЛО

Пито директорът, пито остана- -УГОСТИТЕ/ЪСКО ТУРИСТИЧКЕМПРЕДУЗЕЪЕ СА П.О. 
Ул. Маршал* Тита бр. 41 Димитровград

Фах: 61-13 
Хотел: 010 
Фах; 63-370 
Рест. ,Гациио": 62-684

|7е5Телефони: централа 010/63-180 
Директор: 010/63-574 
Факс: 010/63-574 
Р.Х Градина: 61-410. 63-493

Жиро рлчуи коя СПП Дините «град бро) 42802 601 0-336

188. 63-370. 61-988

па гражданите от Д|п1ит|Ю1н рил
ч е с т и т п ч е г; т п т иV Първи май1-ВИ МАИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ ~ЬА~ 1 КГ А Н“ в своите наведения на гранично-пропу- 
сквате.'Гнш1 пункт, в хотел “Балкан" ресторант “Гацино и в 

останалите свои заведения предлага богат избор алкохолни иЬ 
безалкохолни напитки, ястия на домашната кухня и приятшг 

часовои на отдих и увеселения

па всички граждани

*потърси отговор 
предприятието М 
предпри 
незавш

н страната с пожела

ния за крепко здраве,

лично и семейно щастие
Л ТвнопредузеЬе - ДимитровградОФ Цщщалщ

, ул. Балканска 30 • Тел. централа 010^2-76*; ^уектор 61-689: Те*, рукоесдилац 52-173: 
: 62-682: Пумпма станица 82-117 • Факс : 61-6&9 . Жкро ржчун 42802-601-2-2229

н трудови успехи

18320 Димитровград.

директорът на предпр 
ханл Иванов, както и не 
шннк Петър М| 
директор Крум Величков, изтъкнаха * 
неблагоприятните обстоятелства, I 
които диктува югоембаргото исанк- 1 
циите. “ГИД" ползва почти90 наето

|
!

илев 1 "БАЛКАН" |
- 3 В01Щ11

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ, 
на трудещитесе и гражданите от общината

ЧЕСТИТИ

ИМА ЛИ РЕШЕНИЕ?
Наистина има ли решение за 

вносни суровини, повече от две трети сегашното незавидно положение на 
пласира продукцията си на чужде- "ГИД"? Дали смяната на ръко- 
странни пазари, които впоследствие водство, което ще напълни касата на 
на санкциите, засега са затворени за предприятието. Или пък: ще трябва Щ 
стоките на “ГИД“. ^ да се чака времето, когато се свалят ||

санкциите и се създадат по-бла- &
--------------------------------------------- гопри^тни условия за стопанска ’

дейност.
Да се даде каквото и да било 

прогнозиранее рисковано. Остава да 
И изложението на директора, и се надяваме/впрочем както се надява 

огромното мнозинство работници/,
че "ГИД“ ще намери начини да 1 с ппжрпршш оа 
преодолее сегашните трудности, ще Ш С СНИИ За
активизира вътрешните си потен- ОЩв ПО"ХуоаВИ
циали /кадрови и произведствени/ и | успехи Занапред I

На всички 
потребители 

честити празника 
на труда

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
■

НЕ ИСКАТ ДА ЧУЯТ 
ОТГОВОРИТЕ -първи май! като им пожелава лично щастие 

и успехи в живота и труда
изложенията на другите от ръко
водната структура, 
стачния комитет,с чести 
ъсвания, задаване на въпроси 
въпроси, гласни коментари и отне
мане на думата, не бяха изслушани ще оцелее в сегашните условия, 
докрай. Получаваше се впечатление, 
че събранието е.свикано не да се

оглавяващият
прек- 
и под-

Ст.И.

4<Ж^° -ЛУтвтранепоРП 

Ж#» ' Бос‘,лвг,,адНА СПОИТЕ РАБОТНИЦИ 
ГРАЖДАНИТЕ И ДЕЛОВИТЕ 
ПАРТИ БОРИ. С НАЩ ДОБРИ 

ПОЖЕЛАНИЯ ЧЕСТИТИ
Международния празник 

на труда
Ока Жщо „V, Ш СПП Бооио?и ВД 41130-601-6 и 1+

Тел. директор 77-271 Комерц. одезь. 77-261

I ЧЕСТИТИ
I ПЪРВИ МАЙ I18320 Ойш1гоуегас1 

ЕДуагДа К -Па 1 
Те1ех: 16840 
Те1еГах: 010-63-112

IПърви май на работници в Босилеградска община 
уважаемите си

1 |||вПЪТНИЦИ’НАД0БЪРПЪТС НАШИТЕ РЕЙСОВЕ!
I и страната и на Iпътници

о БрятстЕо 1 мАЙ 1993 Г.I



ДЛ В АII ЕА|IААБОСИ Л ЕГР АД111 Р А^ГИЛОВ ЦИ 
ЗАСЕГА УСПЕШНО В Ъ РВ11пекора ПРЕЗ ЛЯТОТО НЯМА 

ДА ИМА ЖАДНИ
• За подсилване па водата в сегашния резервоар с вода от 

кладенец, подаващ 25 л/сск ще бъдат изразходвани 550 
хиляди динара • На последната сесия на ОС в Босилеград 
е взето решение във финансирането да участвуват и 
потребителите • Всички съоръжения и материали са 
набавени и явното предприятие "Услуга", което трябва да 
завърши работата няма особени проблеми

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
Димитровград

всички свои потребители и граждани 
Ч Е С Т II Т II

па

ПЪРВИ МАЙ 

-ПРАЗНИКА НА ТРУДА
01ЖАУ
05КЮРАМЗЕ 00

Акцията за допълнително полагането на гърбите, 
снабдяване с питейна вода на Задзеализиране на тази бла- 
Босилеград и Райчиловци с вода городна акция ще бъдат израз* 
от бунар, която преди няколко ходвани 550 хиляди динара 
месеци раздвижиха Общ- казват в ОС 40 на сто от тези 
ниската скупщина и нейният средства обезпечи Република*!* 
Изпълнителен отбор засега ус- ският фонд за води . а останалите 
петно върви. Целта е дасе пре- ще обезпечат Общинската скуп- 
махнат досегашните трудности, щина и потребителите - граж- 
преди всичко тези от миналото даните на двете селища, занаят- 
лято, когато и покрай въведения чийскиТе и други работилници, 
режим във водоснабдяването организациите, ведомствата и 
нямаше достатъчно вода. На предприятията в града. Тъй като 
въпроса дали предстоящото решението на съветите на скуп- 
ллто босилеградчани и райчи- щните на местните общности в 
ловчани ще посрещнат с достат- Босилеград и Райчиловци- граж- 
ъчио количество питейна вода, даните чрез списъци дасе декла- 
първите хора на Босилеградска рират за посоченото допълни- 
общпна - Сотир Сотиров, пред- телно водоснабдяване п участие

“НЕКАРА" снабдява наседен пето с хляб 
хлебни изделия. В магазините на "ПЕКАРА” винаги по наП- 
нпскп и достъпни всекпму цени ще намерите стоки широко 
потребление. Качеството на стоките и услугите са на най- 

високо равнище.

ГЛАВЕН ФИЛИАЛ ВРАНИ 
ч ЕГТП Г и

ПЪРВИ МАИ
ПА УВАЖАЕМИТЕ СИ 
КЛИЕНТИ II ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ

И ВСИЧКИ кичиш:

“ДУ IIА И“ с най-сигур
ната югославска фирма за 

за м ра човка ма лица в иму
щества. , 1,овсристо печели и 
потвърждава и с поотолнио 

увеличаващото се число 
клиенти.

предузеКе зд пронзвсдн>у | 
4 К0Нф€КЦИ|е н пролет робл |

СА П.О. &
Босилеград
ЖИРО РАЧУН 641ЛМ01457»

Тел.: ЦЕНТРАЛА — 017/77-451 * ДИРЕКТОР — 017/77-412 * 017/77-433 * ФАКС: 017/77-670

Па «.поите ьуи> пачи и гражднпитс
честити

ЧАСТНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
II ОБОРОТ

Първи май
е пожелания за .още по-добрп резу лтати и лично щастие

ПОБЕДАЪт
Босилеград

0 1Я РОвгрАМ рд потпуно* ОДГОВОРНОШТ.У т“е^2*жтор 1
« Дияггр&тгрвд — Бидма 94_______Т«««ч_________ 16831%

Тедегри»: .СВОБОДА” — Дямжтромтжж. ж. р. 42802-601-1-1557 код СПП — Дхшггровгрвд

честити

ПЪРВИ
МАЙ

Босилеград - панорама
седател на Общинскатаскупщи- във финансирането - не прик- 
на. п Васил Иованчов. председа- лючп докрай, отборниците на 
тел на нейния Изпълнителен от- Общинската скупщина на 
бор. казват, че не съществуват последната сесия взеха решение 
никакви обективни трудности и за участвуване на потребите- 
причини да се забашГ акцията, лнте във финансирането, 
която трябва да приключи всрок -Всички извършени анализи 
от един месец. Това ще рече. че на водата от бунара показаха, че 
босилеградчани и райчиловчанй тя е съвсем годна за употреба п 
идващото лято ще посрещнат с вода ще има достатъчно. Обаче 
достатъчно количество питейна само за домашна употреба, а не 
вода. и за поливане на ниви. ливади и

Голяма част от работите,. градини. В обратен случай пак 
най-важните, вече е завършена, шс имаме трудности, казва 
Докарани са търби. които да се Сотиров. Той подчертава, че за 
положат от бунара в местността 
"Требеиииа“ /под индустриал
ната зона в Босилеград/ до 
резервоара на Рампи лел на дъл
жина от 920 метра, лве помпи, 
кабловс за ток. който е прока- 
рои до кладенеца п други нужни 
съоръжения. Остава да се уреди 
мястотр около бунара. да се из
мести една част на градската 
канализация и една част на 
Драговищица и да'приключи

ЧЕСТИ Т II ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ
"БАБУ ШПИЦА"

ПЪРВИ МАИ
На всички граждани и трудещи, 
като им пожелава още по-добри 

резултати в бъдеще н Бабу н1Н1пи1 ни 
производители и па 
всички граждани в 

общината
Саоред решението на 

Общинската скупщина 
домакинствата ще заплатят 
по 100 динара. Онези с 
минимални пепсин и запла
ти ще участвуват с по 50 
динара, а домакинствата, 
получаващи социална по
мощ са освободени. Юриди
ческите лтц1 /от занаят
чийските работилници до 
предприятията/ ще запла
тят но 100 до 2500 дни. Счи
та с«, че но този начин ще се 
съберат към 130 хиляди 
динара. Потребителите сре
дствата обаче не ще запла
щат отпеднаж, но и срок от 
нст месеца. Първата вноска 
ще стане до края на май, 
втората до края на юни и т.н. 
Средствата ще се заплащат 
на "Услуга1', а и решението 
се подчертава', че потреб
ителят, коню не заплати 
вноската 30 дни след срока 
й ще бъде изключен от 
водопровода.

Т«1е/оп-41ге><Ц« «»ннч 
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ЧЕСТИТИОР РаЬпка патвб!а]а
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1 ВИ МАЙЯпбШа
като им пожелава 

подобри 
успехи 

занапредЧЕСТИТИ
ПЪРВИ МАЙ- ПРАЗНИКА НА ТРУДА

твърде достъпни цени._______________________________ _

I

д. г. п:
1Г1Р»А\А\ПЬА\
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 86 

най-сръдсшо 
честити

Ма споите работници, тру- 
дс1цитс се и приятели

1 ■ТЪРГОКООП Жнро рачун: 42802-601-7-341 
* кол СПИ Димитровград

Телефони:
централа (010) 62-231. 61-488. 

63-166. 62-695 
6,3-369 
61-488

телефони: 63- Юф, 63-173.63-487-

от Димитровград

На всички свои потребители, делови партньори, 
трудещите се и гражданите 

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА 
МА ТРУДАтехипчка база 

Телефакс . напояване ще сс оспособят \ 
съществуващите вади, които на 

ни поддържане ще се доверят на 
бектн■ и "Услуга", която се грижи и за 

водопровода. Това ще повлияе 
остро*• предприятието да поеме още по* 

голяма отговорност във водо- 
снабдяването. В.Б.

"ГРАДИЛ" стори но д< пснчкн нилопе общсстмеш 
частни къщи. "ГРАДИЛ" с уС1 наложи м комуналнобитопото- и лмаис ма пътища, мостомис и мр.

остъи I
I о

1СХ сс

ПРВИМАЙ 1
като им предлага широк избор на стоки по достъпни цени.
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ГОДИ11ЛТЛ ИЛ КУЛТУРА!А• I)МНЕНИЯ КУЛТУРАТА Е ПРАЗНО"
,, л ,шс наистина има за какво в "Гояииат

|щ|а=ш=1 щтттт
П0 (5Й™™ ет рЖ^и^ия Сърбин поето- дванадесет месеца!
явно излънва колко е широка КУ^РД™ „у00. 
пори на живота^и бита наг хората оьщ^тпуаа.

■Култура на“облеклото, храненето, общуването^ 
и п р. За да напомни с крилатите думи, не оез

КУЛИ™зТпотпта3о1 културния живот на Димитро-

«йгжвйахйЙЗйработи киното, липсват и други на шпация, 
видсотекилронотеки^и под^понС засега/ остават

култерата^си^ните многостранни™ зможности.
Защото, ако правилно бе схвана! призивът на 

Министерството ни културата. с'ЛИмстве»шта^ ку
лтурна институция в нашия град своевременно 
щеше да приеме “допълнителна * културна програ
ма, с която да обхване всички области на ку
лтурата, щедро и многократно популяризирани от 
Радиотелеоизия Сърбия. Сякаш тази инициатива 

ние сме извън обсега

БЕЗн600 ГОДИНИ ИОГАНОВСКИ МАНАСТИР
а на

ЗА НАУЧЕН ПОДХОД И 
ОЗНАМЕНУВАМЕ

отстоява на превратностите на епохите и зъба на премете. гмишипта
Само този допод е достатъчен, за да се искаже недополстното 01 С01ашнта 

"проектопрограма" по ознаменувано на тази забележителна годишнина.,
Именно с няколко изречения, но добре отразяващи ХПР0К’СРП 

заплануваното честване, "проектопрограмата" дава основание да се тоърди,'1а" 
меко казано, за несериозност и повръхностнос! п ознаменуво! ето 
шестотинтодишния юбилей на манастира. Заплануваните музихпл ю-сцемиш11 
изпълнения и "Поганояски пленер” могат дп бъдат “МО допълнащата шег-
относно “декора" на една сериозна програма по ознаменуваме. Сдинстоем .... '
точка в "набелязаната" програма е заплануваната изложба на репродукции 
фреските на Погановски манастир. ™

Основното би трябиало да бъде Научен симпозиум (конфсрс ия) за 
значението на Погановски манастир през шествеконното му „

ГрГги—^
и самият той да се афнрмира не само п страната, но и и '•УЖОИНП; 
години съществуване на Погановски манастир е удобният повод 

окончателно да се отпечата Монографии за Погановски манастир, п която дп се 
обобщи всичко ценно за науката и религията, за изкуството и други области на

0.11.

ИЕБЕГО
РОДНО

на

Височка котловина!...
Тука аз съм гордия орел 
с разширени крилс 
във висините -

защитникът на 
красота!...

манастир 
600

живота. па КомитетаОттук изникава и въпросът по проектопредложението за състава 
по честване При пълно уважение на някои набелязани имена, никак не може да се 
схване, че няма пито един историк по изкуството, мито един публицист и пр.

За осведомине: списъкът на членовете на Комитета по честване е предложен

този рядък юбилей е схванато твърде повръхностно. без необходимата широта и 
задълбоченост. 3а да не бъдем голословии. ще посочим, че за членове на Комитета 
са предложени дори трима'театрални дейци между които един артист-самодеец 
(?!), художници, музиканти. Никак не може да се разбере кик например няма 
място" в състава му да влезе докторът на науките Спас Сотиров, автор на книгата 
"По долината на Ерма" и един от най-добрите познавачи на този край от много 
аспекти!

Следователно, честването на 600-годишния юбилей не трябва да е 
манифестация която набързо щеоттечес бързоструйнптеводи на Ерма,а сериозен 
повод за всестранно научно осветляване на този културно-исторически.паметник, 
относно да се представи пред нашата и чуждестранна културна общественост с 
автетичната си манастирска постройка и архитектура, неповторимите стенописи 
изумителна околност.

При това би трябвало да се доизярнят и някои неуточнени и докрай неизяснени 
неща: дали манастирът носи името “Иован Богослов" или "Иван Богослов", каква 
ролята на ктитора му Константин Деянович. значението на фреските за^реднове- 

1 ковната живопис и зографство, появата на двойни икони и проче.
Честването на юбилея накрая е и удобен момент официалните лица в Димитро

вград окончателно да кажат на нашите съседи от Пирот, че Погановски манастир 
се намира на територията на Димитровградска община и че с тяхното му 
присвояване предизвикват недоволството сред гражданите и културната 
оо щественост на Димитровград, имащи законно право да се гордеятс това средно
вековно светилище. Ст. Пиколон

твойта

Не позволявам, 
земята с во г посеяна
; да прелитат птици!
Не позволявам, 
да кълват.твоето семе:

Орачът, кои го го пося, 
бе моят господар 
И носеше ме па своето рамо...

не се отнася до нас или пък 
на която и да било културна инициатива, понеже 
сме са мо налея ни до пръсване.

Ако наистина нямаме сили и 
по-смело да закрачим в културните дейности, или 
ако считаме, че нашата годишна програма за 
работа е толкоз всеобхватна, остава да недоумя

ващо нашият град е "мъртва пустина“ в ку- 
' лтурния живот.

Според нас инертността и-рутината 
връх в културния живот на нашия град. все се 
очаква от Културния център да раздвижи иници
ативи, като при това изпускаме влака да се 
приобщим към градовете с пълноценен културен 
живот.

таланти /дали?/

вам е
са взели

Сега,
летя във висините, 
прахта му свята зашит, 
Аз - Син съм на Орача!

а ва м.Не без значение е, че с провъзгласяване на 
"Година на културата" Министерството на ку
лтурата е готово материално и да помогне добре 
осмислена културна акция или програма. 
Естествено, необходимо е само заплануваната 
акция да има по-широко значение и да допринася 
за покоряване на нови върхове в културата и да 
създава непреходни ценности.

Милорад ГЕРОВ 
(От новия поетически ръкопис)

-Изтъква се, че проломът на Ерма е природен шедьовър, е срутен веднага след 1944- г.. когато още не е съществувал 
некоснат от човешка ръка и съвременната цивилизация - Заводът за защита на историческите паметници, нито 
забравя се. че от 1927 година все до днес из ущелията са Шурдилович се е занимавал с документиране; нужна есправка. 
пъплели влакчета по теснолинейката, а сетне коли, камиони и защото снимката навява известно съмнение във 

|| рейсове по асфалтното шосе; да не споменаваме изсичане на веродосгойност; независимо от това. в текста е неточно 
горите 1945 година и по-късно; безмилостно разкртване на написано, че черквата уж била срутена от земетресение през 
миниатюрното у.щелие при устието на Погановската рекичка 1929 г.; както изтъкнахме, това е станало след Второта война 
ит.н.; като строителния материал бил използван за повдигане на

-На стр. 16 се казва, ктитори на Погановски манастир животновъдна ферма.
г.. „ пм * и * гтнпп н ппт г х/ били госпожа Елена и Иован Теолог /!?/, алиас - така се Читателите не могат да бъдат доволни и от лектора-

пЛШУЛ,1^а*Че,Т.К0.в.|,Н МАНА1ЛИ1 НИЦГКИЬ > подразбира - Константин Деянович; голямо объркване и не- коректора Д.Манич-Форски за прекаленото множество 
11ЦНИШ.АВЛ>УИ, Народна библиотека Пирот, лепост, защото Иован Теолог /те. Богослав е патрон на допуснати правописни и технически небрежности (напр. на стр. 
1995) черквата/; 17 четем “Благослов“, "у тамбуру су пророци" и т.нУ.

-Изпуснато е да се споменат няколко действително Преводът на резюмето от сръбски на английски - освен, че 
знаменити черкви и манастири от Царибродско. като старият намеква за по-сериозни амбиции на авторите - е даден по 

В началото на април т.г. Народната библиотека в Пирот, Лукава шки манастир /възхваляван още към края на миналия образец на ученическо съчинение. Съвсем ясно проличава че 
подпомогната от ОС Пирот, издаде книжка под заглавие век от Валтрович и Милутинович, сиреч Иречек/. преводачът 3. Цветкович буквално се движил от дума до дума 
"Водач-манастири и черкви в Понишавието”. Автор е Милица трънскоодоровския "Мущар", мъзгошкия манастир и др., а от гц-п превеждането, което не е в духа и гтпук-тупннтр -*яч-пнп- 
Петкович, а в групата сътрудници на изданието четем имената Друга страна се говори за меоности на англнйггм
на познати местни творци, като Б.Найданович/бивш директор някъква несъществуваща \ Накпая пя пппирптярм
на Народния музей в Пирот/, Д. Манич-Форски /известен черква в с. Поганово... ч. Ч IV че получаваме обшо ^еча-
писател на локален диалект/, И. Шурдилович/фотограф с За посочените дотук г,»..лЗКЧУ\Огр>д™нмц* /—^ тление ня ппмСГД н
отлична репутция от Завода за защита на историческите недостатъци - а има ги още - Рсо“чиг350С\ДЦ;/ пгч»п-Л-п
паметници от Ниша/и др. / вината е на главния автор, но [—^\Рг^ч повръ.хностност. Да. пъ-

Пб начало смятаме, че всеки принос към нашата краевъдна грешки /вярваме случайни, а ОиТ.ов в«Сочк. връхностност, защото как
литература, особео популярната^ заслужава признание, не преднамерни/ са направили Ко гу/с) 4 ‘‘нак-оезчувствонаприте-
похвала и насърчение. Затова, не само с любопитство, но с и останалите сгърудници на 7 ^чо / снеме - да обясним, че
радост и нетърпение взехме в ръцете "Водача" на М.Петкович, изданието. ! \ гУлсно.ц»Л създателите на този "скро-
още повече, че се касаеше за първенец от този род литература • Например,'картографът ХУж држнн.^пЧЦ»"» IV 4 оДоро8ц,. гх О с. мен водач" /техни думи/ неса
за нашите, краища. Тръгвайки от имената на авториския А.Велим е сложил Погановски О ' се съобразили с факта, че в
колектив и реномето на издателската къща, предполагахме, че манастир върху територията О Лю..ноа»и /** г-..„г7,ч г~Н> областта, която е обхваната
читателите са получили мериторен осведомител по историята ,|а ОС Пирот, вместо ОС Дим- * ] \ V, А- сьс съдържанието обитават
и значението на черковните старини в Горното Понишавие. итровград; сроред него \ во,.,„о^ 1 ЛГр*+““т* X и жителите от българското

Уви, за съжаление, се оказа, че стойността на "Водача" Звонска баня се намира на \\ 4 О / ш малцинство в Сърбия* Защо
чувствително е намелена-да не повярва човек-от поразително' запад, вместо на изток от / потРяй\ / дават повод и храна за
ефтиното допуснати грешки и небрежие. Сякаш е налице съ- Звонци; паметникът в Цари- 7 су*о8оО|/. ДЛ^ьГт.гЛ,8Ци "70 ненужно разпалване на
чинение на начинающи, а не дело’на опитни деятели в ку- брод е на юго-изток, вместо, _ /л Бвр^ц» 1/} х Ур-д.|»а страсти и разпри, недос-
лтурата. Не е оправдание твръдението на авторите в пред- на северозапад от града; не е “V / С) о •*•/]* Димитровград тойн
говора, че техният текст "няма никаква научна и про- сложен съответен символ за V \ Учч м хора'
фесионална претенция, притежава информативен характер и всеизвестната влашка пещера 7 Ч «УХ ✓ Въпреки всичко,сър-
основнотому назначение е да запознае читатели с бащината и "Ветрена дупка”; не е __\ ~^7\У^А дечно пожелаваме на автор-
ценностите на този край". Ето, няколко примери: означено нито калето при с_\ гЧГ ' _ ^ ,ите колкото е възможно по-

„ Го и идол, и т.н. . / ^ ухп-нц» скоро да приготвят ново.
-На заглавнта корица четем, че "Водачът" се отнася към Считаме, че частична (ш I/ уточнено* подобрено рав-

цялото Понишавие, а от въведението и текста узнаваме, че отговорност за тези пропуски ог,мово /и номерно сътворено и по-
става въпрос за храмове единствено от Горното Понишавие се паДа и на специалния . явро,ц" V/ пълно издание коетб да
/разбирасе^до държавната граница/; - консултант Б.Найданович, д-ниМдМ представлява същински

- Съдържанието" също не е в съгласие с увода, защото който е географик по про- Г /( "информатор" а не обоат-
липсва посоката "Пирот-Завой"; фесия. Отделно, че е позволил I () нота Не трябва голя.м труд

-Няма нито дума за влиянието на гръцката черковна власт авторката М.Петкович да сло- ^------(Ор.кнт* '\ 1 // за това - необходими Дплко
в нашите краища; ■ жи Смилоаци отн. Св.Кирик и / V / \ 16 повече вн^айие гаползване

-Към културните имущества в Пиротския край са Юдита по посоката Пирот- У ( -------- - \ ЦЬ на всичката съш^?тамвтша
причислени и някъкви неопределени "урбани целости-какви. Висок, вместо Пирот-Крупъц ■ >ч \ , ' IV /—^ обемиста съществ>ваща-
кои, къде се намират?; , • /-Тепош-Смиловци^ребевни ^/ 4^/ '\/ литература въохм тачи тема

-Фреските върху стената на предверието на Суковския ва/- ' * ' и пп-отг^о™^ таз те^
"ава-ир не са по-ново време", но са_ живописвани от Автор на фотоса Св. Арха- Ка_ти_ п„л към читателите отношен
хтн?/1Я71 30графи П0чтп ведиага слеД изграждането на "гел при Изатовци не може- м и Е1пммм5м^увапИ във "ВоДача" са пълни с грешки рама /1871 година, според Валтрович и Милутинович, 1880/; -

ОЦЕНКА:
"ПОВТОРИТЕЛНО

и на цивилизирани

/
а не частична

Д-р Сп.К.Сотиров

Брл-тстНо 1
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» ВОИСЛАВ ДБВИЧ

ТВОРЧЕСКИЯТ 
ИЗРАЗ НА 
ВЕСЕЛИН 
ДЕНКОВ

’ ДИМИТРОВГРАД

ТУК Е РАДИО ЦАРИБРОД
Вече втори месец всеки ден в 11 часа, на ултра-къси вълни 

от 98 мегахерца в етъра прозвучи стилизираната мелодия на 
народната песен от този край "Пошла Троянка" и малко след 
това: тук е Радио Цариброд.

Така започва експеременталната програма на общинската 
радио станция - Радио Цариброд. Както ни осведоми Зорица 
Милева, главен В отговорен редактор на Радио Цариброд, с 
експериментална програма ще се продължи следващите 2-3 
месеца. Моментално шемата е следната: от 11 до'12 часа всеки 
ден, всекидневни, така наречени сервизни информации. От 18- 
19 часа тема на деня - 30 минути, осведомителен бюлетин и. 
музика. На събота от 10-11 часа колажна емисия, а от 11-12 
поздрави и желания на слушателите.

Що се отанасл до езика, информационият бюлетин 
последователно се излъчава на сръбски и български език, а

ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ
нарежда сред художниците, 
конто рвръзват творческата сп 
изразителност с реалния свят.
Обаче реалният свят само е на
чална основна, от която Денков 
издирива скр 
стойности. В
към тях той поема трудната 
задача да ги овладее, т.е. да 
психологнзира формата, цвето
ве светлосгга и композицията Като феномен изпъква двусмис.- флуидът е основа на изобрази- 

, като цяло. леността, понякога и загадъч- телността.
о процеса на творческата си ността на композиционната Нематериалното каУо про- 

експресия денков се старае да пзолираност от околното про- дукт на описания художенствен 
елиминира подчертание матери- странство. По този начин твор- свят е свързано със спецпфпч- 
ални структури. като ги подчи- ческият израз на Веселин нпте изобразителни източници, 
нява на неооходимостта от Денков става структура за себе Общо взето то е резултат на създаване на атмосфера и амб- "
иент

ити психологични 
отношението сп

останалото зависи от госта в студиото.
В момента работят двама радио техници, а осем са сътрудн- 

пци-начинающи журналисти. Все още никой не е настанен на 
постоянна работа. През май месец е запланувано, заедно с 
Центра за обучение на кадри при Радио телевизия Сърбия, да 
се организира обучение за всички, които минат квалификаци
ите и покажат най-добри резултати. Ведно с това трябва да се 
проведат разговори за включване на Радио Цариброд в 
системата на сдружените радио станиции в Сърбия.

си, до голяма степен независима спонтанно експресионистико 
на илюзионнетично офор- от вънпшнпте влияния. С.трук- стягане, за.да се получи картн- 

мена празнина, в която "кварти- турата, която .преминава в стег- на, лишена от твърда материя, 
руват" хора, предмети, обекти и пата форма и композиция. Тове картина с подчертано ираци- 
темата като цяло. е близо до прочутите майстори онално пространство, което я

Цялата визуелна картина на на барокната живопис, в която прави сюрреална. 
света е представена по нов начин.

А.Т.

° ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 
Н БОСИЛЕГРАД

• ИЗЛОЖБИ

ПРОФЕСИОНАЛАЦ И 
ПРЕД ЗРИТЕЛИТЕ В 

БОСИЛЕГРАД
СОТИРОВ В 
БЪЛГАРИЯ

ИВАН БОГДАНОВ: ТВО 
РЧЕСТВОТО 11А СЛОБО 
ДАН СОТИРОВ ПРЕД 
СТАВЯВА ПРИНОСНО

На .11 април тази година в Босилеград гостува самодейният театър 
"Христо Ботев"от, Димитровград, където се представи с комедията на 
Душан Ковачевич "Професионалац" - комедия, с която димитровградският 
самодеен театър спечели висока репутация всред любителите на 
драматичното изкуство не само в Сърбия, но и в чужбина. Защото 
комедия димитровградският театър, освен в Крагуевац. Кра.( 
Деспотовац. Княжевац. Алексинац, Враня и други градове в Срби 
представи и в Република Блгария - в София и Смолян, и навсякъде зрителите 
оставаха твърде доволни, от качествената изява на артистите.Като резултат 
на това последваха съотвеннти признания и отличия и нови покани. На 
Републиканския преглед на самодейните театъри в Сърбия, състоял се през 
юли миналата година във Враня, Димитровградският самодеен театър 
спечели три признания: трето място за колективна игра. сценография и 
сценично-музикално оформление; първа награда за изпълнение на мъжка 
роля, "златна маска" спечели артистътСлободан Алексич.а на Александър 
Златанов, бе присъдена диплома. Димитровградският самодеен театър е 
повикан да участвува на 31-я,преглед на професионалните драматични 
театри на Сърбия "Йоаким Вуйч", който щесе проведе през средата на май 
тази година в Ниш.

ЯВЛЕНИЕ В ДИНАМИЧ
НАТА СЦЕНА 11а ИЗОБРА
ЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

с тази 
дево, 
:я, се

На 10 април т.г. в София бе 
открита изложба на Слободан 
СОТИРОВ. В репрезентатив
ната галерия на Мннистар- 
ството на културата (Стамбили- 
йски 17) пред множестово люби
тели на изкуството, между тях 
много царйороднчани. живеещи 
в София, изложбата откри 
заместник-министър на ку
лтурната ИВАН БОГДАНОВ. 
След като говори за развойния 
път на художника, за неговото 
школуване в София и Белград, 
за неговите успешни изложби 
от Цариброд и Ниш, през Бе
лград, Рим, Цюрих, Стокхолм. 
Лондон и дори Токио, господиI! 
Богданов каза: “Без оглед на 
развойните етапи, през които е 
минавал Слободан Сотиров си 
остава портретист. Ученикът на 
Илия Петров се впуска в сърев
нование със стари л млади пор
третисти.

Творчеството на Слободан 
Сотиров представлява прнносно 
явление в динамичната сцена на 
изобразително изкуство през 
следвоенните години. Художни
кът повече се опира на своя бо
гат опит и по-малко на художес
твената авантюра. Неговите 
платна, изключвайки портр
етите, са изпъдени със скромни 
предмети от обикновения живот 
и чрез тях той изразява своите 
настроения и колоритни реш
ения. Настроението, което от 
тях лъха е просто и ясно".

След това думата взе Стефан 
Стратиев, аташе по култура в 
послолството на България в Бе
лград. Не по-малко развълнуван 
от художника, той каза, че 
изложбата на Сотиров в София 
е ново в "нашия съвместен жи
вот" като изрази надежда че в 
бъдеше "подобни изложби ще 
стават все по-често и размяната 
между нашите страни ше бъде 
по-активна в наши обши 
интереси".

Изложбата на Сотиров, 
то бе оценена като голямо ку
лтурно събите в София и като 
второ завъртано.на художника, 
■в България,-след София, тези 
дни ше бъде открита и в Перник.

Ь.Н.

драматичният театър от Димитровград, на който това бе второ 
гостуване в Босилеград остави добри впечатления и всред любителите на 
театралното изкуство в Босилеград. Артистите: Слободан Алексич. 
Александър Златанов. Весна Николова, Делча Гигов и Миряна Алексич се 
представиха като талантливи артисти, а комедията "Професионалац“ като 

■ иенично-музикално оформление високо издържана. За боенлеград! 
зрители това беше истинско културно събитие. М.Я.

ските

-Ще го потърся нлвънка. казвам п см излизам.
Пред вратата ме посреща колегата от радиото. И той стиснал 

плик в джоба.
-Тука ли е?
-Нс. няма го! Може би е отишъл дб границата да срещне

* ВМЕСТО 
ПОРТРЕТ ЧАКАЩИЯТ

АВТОБУСИТЕ
рейса?

Стоим прел пощата и чакаме. Ето п и куриерката на Нишка 
банка с голям чернен плик в ръката.

-Още ли го няма? "
■Още. . ■
-Моли пи се дайте му плика, той сигурно чака рейса на 

границата, а аз имам работа. Пък и вие... чакате!
Палне дама. взимаме плика и чакаме...
След малко сто го и нсго. С малка чантичка под мишница п 

голяма чанта в ръка.
-Много лп ме чакате?
•Пе е много, ама е студено, а и ти къде си досега?
■А бе бай... знаеш го. нали синът му следна в Ниш. па да 

изпрати нещо на детето, та ходих да взема торбата и пари да ми 
даде. Пак за сина, де! •

-Добре де, взимай пликовете и хайде да ходим в "I ацшюто" 
или в редакцията на кафе!

-Днес пе мога. чака ме началникът на пощата.
-Тогава свърни при нас, когато замине рейсът, да обадим да 

чакат ръкописите. ,
-Я ми напишете на една хартийка телефоните! Кога 

рейсът, аз ше обади и на "Братство", и на радиото. Вие може би 
гат» работа. да не чакате!

Така е нйеки ден, всеко утро. по дъжд. сняг или слънце. Откак 
. г..„шпшиа илика г то,- закриха рейсовата линия' Димитровград -Ниш, единствената 

Студено априлско у гро- С п ,11Ж!1шг| {ата1 пряка връзка с Ниш остана българският рейс на международната
кописите и бързам К1,мш|ощйда.шшзам| К Г - „ линия Софии-Ннш, като единствена възможност да пратим ръ-

-Пямо го тука! - посреща ме продава • копнейте до редакцията в Ниш, единственият начин на бройните
Тационото”. пт гепнпт1,ппнте студенти да се прати малко "провияит", пари. Нишка банка да

-Пс е влизал от сабале- казва_ еди «г „ратн документите до Бела Паланка. А той,

началника на пощата. Вместо отговор па моето доброугро лой бшш| д|ф0кт0р „а цеха па "Ннш-експрсс" в Димитровград, сега
"И дТодрашто си това утро. още п, няма! Седни де, той .не дойде! ■жур"ал,к?г,,тв Г° иарекТт. НА‘
И на мен ми трябва.

замине

ИЛ

нашият в>ишеикоя-
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НАШ РЕПОРТАЖ• НА ПРАКТИКА б ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

БЕЛГРАДЧАНКИ 

УЧАТ БЪЛГАРСКИ
Неотдавна на няколкодневна клена. Ще ми е по-лесно № бъдя 

практика в основната училище преводач.. Имам орат, кои го, 
се намериха двестудеитки от Бе- както и аз, знае двата езика.

Нищо особено, ако те не -Аз случайно записах оьл* 
следват български език и лнте- гарски, ооажда се Ьояна. исках 
ратура и ако не са белградчанкн да следвам световна литера тура, 
по рождение! но тъй като не успях да се

Бояна Лазич е четвърти курс зашивам там, записах се на 
при професоф Марин Младенов, български и... това беше люоон 
а Александра Стояновнч-Неш- на пръв поглед. Изобщо не се 
кин е апсолвент. разкайвам без оглед дали, К01 а*

•Защо решихте да следвате то завърша обучението, шс ра- 
български. ботя както преводач или не.

-Защо да не, когато на мен Изненадана съм обаче и си давам 
това ми е майчин език. казва с за право да кажа, че учениците в 
гордост Александра. Майка ми с основното училище по знаят 
българка от Бургас и аз, макар български така както трябва, 
че съм се родила в Белград, 11 Очаквах много повече, 
години живеех4 в Бургас, там След обед Болна и Алексин- 
свърших четири класа отоснов- дра случайно срещнах на бито
вото училище. Пък и баща ми е вил пазар. С българите си тно 

. завършил полувисешестроител- рсха и се пазарсха на чист бъд
но училище в Бургас. Май-естс- гарски! 
ствено беше да следвам език. 
който зная, езика на*майка ми

лград.

д.т.

^ЛШШаа
Снимка: Георги Соколов

Махала Клюцинци, панорама

Студено мпрговско утро. С двама братовчед,,
I.,.шамеотЖелюшакъм Банскидол. ВъР™*' тлитика Но най-много обмчаше да разказва: за наши

то пътят през Планиница е негоден за нъту ваиес кола. и герои от войни, известни овчари и занаятчии,
лона се отправяме по пътя през село Грапа корто сьселян '•герои о хо цн_ песнопойки_ за мъжаги. 

съкращава пътуването до иай-голямата банскодолска тър о 0ТВеанъж и по две котлета качамак и
махала Клюцинци за няколко километра... носели на гърба си по пяла кола дърва от планината-

Пътуването от Желюша до I рапй неусетно нос»,ина, р погребейИето премина в тъга^и въ-
изминава. От сърцата на всички ви, които I“Ца ” зкоесяване на спомени за този скромен и трудолюбив юноши тази път сме изминавали и по “а пъп, през зкресяване на стомени з ро нд вс1ик|).
ГаГ;регТрваС,Ге0ГоГ,Тпо^н7ерНе^7аслуП^аСТОилС^ ^".“ЖГшли да «у заралят сееш и се
впечатление ще разкаже от тези пътувания. Тогава поклонят пред светлата му памет- 
Грапа бе оживено село. прочуто със своите води, воден
ици и овощия. А какво сега е останало от всичко това.
Къщи без хора. заглъхнали воденици, пък и някои от 
буйните извори са пресъхнали...

К.1 I
Тт

След погребението на чичо.с насъбралите се селяни 
и роднини поразговарахме за живота в Бански дол днес 
Разговаряхме с Грозда и Новко Стоеви, Илия и пада 
Станоеви, Стефан и Нада Алексови, Мика и Манол 

Неусетно се изкачваме почсозя пътечка из Грапска Тодорови. Денка и Димитър Тодорови, Бераско 
планина и след един час пътуване навлизаме в Грапско Тодоров- с Зс магазините

Глама и Бански връх. нашите ниви - най-чистите, най- които живеят в Димитровград. Пирот. Ьор. Княжевац и 
свидните, най-съкровените наши "вълшебства", с които другаде в страната, ще могат по-често да ги посещават, 
заедно прекарахме щастливите и Ьес^ли детски години,' да им помагат в кърските работи, да им донасят про- 
които се носят съкровено ^ сърцето и никога не се дукти и лекарства от града, а това, както сами изтъкват, 
забравят. Всички стоим и мълчим... Чувствуваме съще- сега им е най-важното...
временно.облекчение на душата, но и угризение защр От разговора се уверихме, че са тъжни, понеже са 
сме ги напуснали, защо са о‘станали сами, защо няма кой останали сами и отдалечени, но и горди, че децата им са 
да слуша песента на славея, да бере горските цветя, да успяли в живота, че са се наредили добре и че се отбиват 
пие студената изворска вода. да живее и диша чистия при тях.
планински въздух?... Не искахме повече да ги запитваме. Всъщност те

Продължаваме замислени към нашата, най-голя- самисе изповядваха за мъките, но и малкитеси радости...
банскодолска махала - Клюцинци. И тук всичко е Силно впечатление и този път ни направи

_________________________  тихо и.тъжно. От двадесетината къщички, само от трудолюблето, издръжливостта и упоритостта,
® НА ГИСРТъЖНОТО СЪСТЕ^ АНГ1Р ПО РУСКИ ЕЗП1С няколко се вдига пушек. Това е знак, че в тях все ощесе рационалността на тези сърдечни и добри хора,

пл илг отпии/ ио живее. Понеже тук в планината хората дори и през свикнали да не чакат от никого, но сами да се справят и
лятото са свикнали да кладат печките с дърва, за да не с най-трудните си житейски изпитания... 
харчат тока. Поне тук дърва има и повече. Минавайки 
край дома на дядо Арсо, който бе един от най-заможните

1Ж™ , "ривече р си тръгнахме. Пак „и изпрати северняка. 
се отбива тук ни разказва, че синът на дядо Арсо. бай развълнувани, в ушите ни шибаше неговата
Горчо е при синовете си в Пирот. песен:

В махалата тозц ден бе траурен. Погребение на 83- 
годишния ми чичо Иосо, който целия апкивот прекара 
на родното си огнище. От всичко чичо Йосо най-много

❖• %•

Бояна и Александра с препода 
български език Елена Зл

вателката по 
атанова мата

В БУЯНОВАЦ
. ❖ ❖ ❖НА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСТА 

СЕ КЛАСИРАХА 
УЧЕНИЦИ ОТ 
БОСИЛЕГРАД

II Т

-."Тъжно е в Бански 
не се

дол сега. 
а!"-.чува вик на дец,

Денко Рангелов

ДПМП I 1ЧЛЛ ГАД

На окръжното състезание по ру- Пчински окръг, безспорно е гордост 
ски език, проведено в Буяновац, за всички тукашни просветни 
далеч най-добри резултати показаха работници. Обаче най-голяма гор- 
тримата, състезатели от босиле- дост е на самите състезатели и тех- 
градската гимназия. Небойша Дим- ния преподавател по руски език, про- 
итров с 53 от възможни 58 точки фесор Станислав Тодоров, който не 
убедително победи и зае първо жалейки нито време, нито труд, 
място, а неговите съученици, Нина работейки и допълнително, само 
Александрова, с 48 точки се класира колкото е възможно повече, учен- 
на второ и Ивица Смилков с 46,5 иците му да и навлезнатвтайнит^на 
точки на трето място. С това те този предмет. Впрочем, Тодоров, и 
изпълинаха нормата за репуб- досега като преподавател по руски 
ликанското състезание по руСки език, със свои ученици учествувал не 
език, което ще се проведе през само на републиканско, но и на 
средата на май тази година в съюзно състезание. Това е още едно 
ГГожаревац. Победата на босиле- потвърждение'за успешната му 
градските гимназисти, и тримата възпитателно-образователна дей- 
ученици в III клас, е още по-убед- ност. 
ителна, ако се има предвид, че 
състезателите, от другите гимназии състезания участвуваха и ученициот 
в окръга, не успяха да спечелят босилеградската гимназия по 

, повече от 40 точки. математика, физика и сръбски език.
Фактът, че на предстоящото обаче въпреки че всичките показаха 

. републиканско състезание по руски добри резултати, не успяха да 
език, тримата състезатели от осъщес-твят нормата за репуб- 
босилеградската гимназия, ще ликанскосъстезание. М.Я. 
бъдат представители на гимназии от

СТРОИ СЕ "СУТЙЕСКА" Една от най-дългите улици, 
улица “Сутйеска"* (едната 
сега се нарича "Иовшина" 
асвалтирана) от болницата надолу 
тези дни е разкопана. Според плана 
за работа в комуналната област, е 
предвидено тя да бъде асвалтирана. 
о момента строителното пред
приятие "Градня" прави нивелация 
на улицата и .я насипва с чакъл, 
подготовяйки я за асвалт.

Средствата се обезпечават от 
Общинската, скупщина. Да ли ще 
бъде обезпечен асвалт, остава да се 
види. Както и да е, крайно време 
беше тя да се направи, тъй като при 
най-малки валежи ставаше непро
ходима. А тук има значително 
число жители.

Дължинато на улицата е 370 
асаалТзЗ^ОО.™ На ра6отите 6ез

чест 
и е

Да кажем и товр, че на окръжни

А.Т.

ф БттстВо 1 МАЙ 1995 г.



° ПАМЕТНИЦИII СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО

МАЙОРОВАТА ВОДЕНИЦА • СПОРТНИ НОВИНИ

ДВЕ ПОБЕДИ И 
ПОРАЖЕНИЕ 

"БАЛКАНСКИ''
Между плодните градински ниви и поля минава желанието дядо Лековият син да вземе Дъщерята на 

широко асфалтово шосе към границата. По него бързат Гого. Това бил техен план. който с вътрешно умиление 
огромни камцонп и леки коли. Река от железни насе- да съгрее и зарадва тяхното сърце. Но... 
коми. хора и туристи денем и нощем тече покрай модерн- Веднаж, откъм Бачево, се задал тежък и тъмен 
нте хотели и магазини... ' облак. Гърмотевица расцепила небето, изсипал сеснлен

А на стотина метра само от границата, покрай дъжд и градушка. Реката понесла яза; водата се разляла 
вадата, между тополи, върби и трепетлики се е сгушила по некосени ливади ц ниви, унищожила градини и 
една много стара воденица. Тя живее повече от-сто и върбаци. Малката вада към воденицата се испразнила и В последните три седмици димитровградските футболисти 
петдесет години и казват й - Майоровата. ЬСр- раци и жаби изпълнили вировете. Спряло да трака, кр- одиграха три мачй. Осъществиха две победи и претърпяха едно 
ечеталата на нейните пет камъка и днес още тракат, ечеталото. заглъхнала песента на камъните. поражение.
пткъГ^ла^ Еднасутрмн рано,страшно лдосен и сърдит, изтичал Като домакини диммтровградчани "изпратиха" отбора на
откъм вадата и само се виждат много стари кафяви и от къщи Гого. Хванал своя висок кон и го яхнал. Винаги "Мпя ппгт" от Мрппшпня к-пям Ниш г 9 0 \ппп чр нмячя шпитпе 
че[!»нн керемиди на покрива. Но тя и ден-днешен пее и държал високи и хубави коне. яздил като офицер и ‘У1лааост от мерошина край Ниш С А.и, макар че имаха шансове 
тихо трака своята приказка за богат човешки живот, за?ова носел пряко ра си Майо ра Животното да напълилт мрежата на гостуващия отбор. В тази среша се прояви 
който покрай нея се живял, подскочило и хукнало напред към Горна чешма покрай С хубавата СИ игра Иерица I еоргиев.

Майоровата воденица построили двама комшии ' плотовете и сивите дувари, покрай гробището. Горе. на па 15 април димитровградчани гостуваха на отбора на ' Пуста 
Гого и Леко и наблизо край нея имали свои къщи и край село. пред низка сиромашка кгьщурка спрял копа, река" от Войник. Мечът се одигра въвТВласотинце и "Балкански 
домочадие. Край мостчето под върбите била къщата на запенен и изплашен от пламъка в очите на господаря си. глатко загуби С 2:0. Още веднаж се потвърди неписаното 

. дядо Леко. Малко по нагоре, между купите сено. бяла -Нека да излезе дъщеря ми, тази гадина, аз да "правило" че диммтровградчани простО не умеят да осъществяват
!'^еко-°РтаЦ,‘ измъкна от гушата й гръкляна и да го пронеса през село, по-добри резултати когато гостуват. Пусторечани с нищо не бяха

к-пчппийски&си по маттш11 във^^вгичкп ^ 1мппн1 мпАйнче е вечемоя дъщеря! по-добри от тях: обаче конфузната игра на "Балкански" имкомшипски си помагали във всичко, имали и бройни Бащата викал с болка и отчаяние! Негови желания гппмпгня Пп ппйттг/пчл^ят ппГ>рт Трнтпптпя\я гвпнтр шянгп- 
семейства. Дядо Леко имал спретната съпруга, синове и и блянове се срутили, не се осъществили мечтите му. ™°М°Г!!^„ Ге п? Птшт^ 
дъщери, а дядо Гого също имал и съпруга, и синове, но Бащината гордост се влюбила в беден момък от село, „ ве' л°кат0 гостите от Димитрош рад не успяха, 
най^много се славедс дъщерите си. прочути красавици, обещала* му се. през нощта избягала и. през баири и И третият мач, Балкански одигра-не говори много похвално 

Тракали воденичните камъни, идвали помеля ри от шумаци заминали при роднини в Северна България... за играта му. 1 03 път за противник имаше I адник от Сурдулица, 
Висока и Гоин дол, сипвали се и пълнели чували ебяло * Замълчал се Гого. Сякаш тъгата свила гнездо в който някога играше важна роля в тази част на Република Сърбия, 
пшенично и златно жълто царевично брашно. Дядовците неговата къща. Но оставало синът на дядо Леко да вземе "Балкански" беше обаче равен във всяко отношение на сурду- 
радушно посрещали своите клиенти, а след жътва най- другата дъщеря на Гого". Може да станат близки личани. Хубавата си игра увенча с още по-хубав гол в 20 минута, 
многосе събирали помеляри. защото готвели брашно за роднини, даобединят имотите, да безабрави постъпката който отОеляза Порица Георгиев. И когато се очакваше димитро- 
дълга зима, оставали по няколко дни. да чакат ред и на Мара. Но. случило се нещастие и в семейството на вградчани да реализират още някой от създаданнте шансове
™е”н ?,“Ж?бл.Жградинп^ГдоГт,; ЛвК°Б«л паднал първи мрак. щурците пеели в младите атаките с„
и чушки лютиви. Тогава дядо Леко почвал да пече ракия откоси, светулки прелитали по жътва. Писнала горчиво . иъв ВТ0Р0Т0полувреме домакините продължиха с атаките си 
от сини сливи и сараджета. Покрай казана и червения стопанката на дядо Леко. Писъкът й отекнал в селото. Н.ъм вратата на оеличковнч, но оез ОСООен успех, ьдва в ои минута 
огън цели нощи се водел разговор. А сутрин, щом се Тя хукнала боса през царевичните ниви. Камшиците на Крумов отбеляза побсдоСнпя гол за "Балкански . Ь.окържната 
съмне, помелярите отивали към вадата да' измият ръце и тревата и бурена я удряли по краката, но тя нищо не футболна дивизия за юноши " Балкански" продължавасу 
очи. но и да хвърлят поглед към дядо Готовата къща.Там виждала и не осещала. Тичала към поятата. Там се си игри. След като се наложиха над “Танаско Раич'' дори с 9:0, 
вече шътала стопанката, а скоро се появявала и обесил нейният син - нейната първа рожба, надежда и сетне поразиха и "Слога" с 11:0. До края на първенството в тази 
дъщерята му Мара. С големи, къдрави коси. сплетени в отмяна. Любел се с една млада вдовица, но знаел, че 
две дебели плитки, омотани около главата, сини очи и баща му никогагняма да позволи да я вземе за жена. И 
лице, бяло като мляко. Облечена в пъстра блузка, под той сложил край на живота си.
която набъбвали момински гърди. Ергените като Дядо Леко съвсем замълчал. Селяните го виждали 
омагьосани се вглеждали в нея. Минавали и селските как ходи по пътя и сам със себе си говори. Бил почти 
ергени, търсели погледа на красивата мома и уж се съвсем обезумял...
отбивали да поискатогън за цигари или да пият студена Искате ли да видите Майоровата воденица? 
вода отбунара им. Ще я намерите сгушена край вадата, остаряла.

Двамата дядовци имали голямо желание да станат и почерняла от години, бури и ветрове. Но хората от 
роднини, а не само ортаци на воденицата. Все по-често Градини и Царнбродско я знаят и ден-днешен й казват - 
се събирали на софри и гощавки. Заедно отивали със Майоровата.
съпругите си на петк. пазарен ден. в Цариброд. (Разказала Вера Крумова Тасева.
Гощавали се с баници, свинско .месо със зеле. греяна правнхчка на един от дядовците, конти 
ракия и пушено месо през зимата^ Летно време си днес живее в Ниш) 
помагали на полето, в оран. по жътва. Споделили си и

НА

спешните

дивизия остават още два кръга.и димитровградчанн имат големи 
изгледи да спечелят първо място.

ДС.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 май 1995 ватгодина навърш

10.ГОДИШ I
ртта.на нашата мила и никога незабравима 
и съпруга

от смъ 
майка

Олга Киркова
от Димитровград

Записала: Лиляна Цейкона
С любов и тъга ще пазим спомен по нейната безмерна 
скромност и благородие.

Семейства КИРКОВИ и ВЕСЕЛИНОВИЧспоред силите си и превратностите на своето време - 
неуморно и смело работеха за взаимно опознаване, 
културно сближение и общо разбирателство между 
съседите със сроден манталитет и обичан, близък 
език, една вяра и сходна историческа участ/Нико.ча 
Миркович, проф. д-рМиодраг Пбровац.РадеД 
Десанка Максимович. проф. д-р Дпмитр 
нович. проф. д-р Радивое Пешич. Ратко В 
нович. Бошко Токнн, ВелимирЖивоннович.Топлица 
Савич. Светозар Ранчпч. МилентиеСтоилкович и дрУ.

Синиша Пауновнч е интересна, значителна и. по 
много творчески отлики, твърде оригинална фигура 

чна сръбския и югославски културен и литературен 
живот на двадесетия век. Именно па нашия век,защото 

Поесели се във вечността един голям сърбин иоще тозй жизнен и неуморни) мъж действува непрекъснато 
пп-гпл^м пш.ятел на българската култура и повече от седем десетилетия като журналист, пуб- 
литеоатураР вид2н журналист на -Политика", лнцист. писател, поет. преводач; като ценител на
писател^преводач и галерист: С11НИША ПАУ- изобразителното изкуство п частен галерист....
НОВ ИЧ /1903-1995/ През нашето столетие той Пез шумна слава, без поддръжка от висшестоящи
изпъкна като непрестанен и непоколебим знаменосец обществени, политически и културно-идеологически 
на?ная дружина тип и пм„™»п.рбп. които - институции, без видни обществени постове, той с 
на оная дружина упорит/ непрекъснат и пожертвователен труд остави

след себе си завидно творческо наследство. I) своята 
гъзидателна личност той съсредоточава качествата на 
дяла обществена и културна институция. .

Синиша Пауиович.авторът на романите Србпйа 
койе нема“ /1971/. “Пустаземл.а“ /1948/, на стихосб
ирки и други книги - за най. българите, ценен като 
преводач на много български автори ■ романисти. 
разказвачи и поети: Иван Вазов. Иордоп Иопкоп. 
Алеко Колета типов, Владимир Полянов, Елин Пелин. 
Ангел Каралийчев. Антон Страшимиров. Стефан 
Костов, Георги Райчсп, Светослав Минков. Димитър 
Калфов. Емил Коралов. Никола Райно». Рачо Стоянов. 
ИеГю Яворов. Гео Милев, Елисавета Багрлпц, Дора 
Габе. Николай Хайтов. Николай Кънчев. Иордвн 
Радичков и други. Полече ог тридесет заглавия от 
български писатели и много други статии, бележки, 
рецензии за българската литература! Мнозина од 
вилните превежда ни автори е познавал лично, кпкто и
много български художници (от 1939 до 1941 г.е 
пребивал в София като кореспондент на в. 
"Политика"). I! елитното на времето кафрис 
“България" е бил известен като Синиша Сърбина. 
Той проявяваше интереси и към литературните 
творци и художници от нашето малцинство и редици 
случаи ги подкрепяше и подпомагаше техните изяви.

Белградския си лом Синиша превърна в I вперил и 
в пея видно място зле колекцията "Моите български 
художници": рисунки и картини, които е купувал 
лично от художниците • приятели или е получавал 
като подарък при гостуваннятя им в Белград (Кирил 
Буюклийски, Борис Донев. 'Маша Живкова, Белчо 
Обрешкоп, Сирак Скитник Дсчко Узунов и други). • 

Името и делото на Сннишн Пауиович шесе помият 
от многобройните му приятели; почитатели и

Поклон пред твоя гроб, братко Синиша!
Д-р Марин Младенов
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БЕЗПРЕТЕНЦИИ19 НОЕМВРИ 1971 г.МЕТОДИ ПЕТРОВ

ПЪРВИ МАЙ© Ис с важно какъв характер 
имаш. а - какпа характерис
тика.

© Целта оправдана средствата - 
особено когато тя е лична, а 
те - държавни!

© Колкото по-къса е паметта 
на засслапащитс, толкона са 
по-дълги заседанията.

© I|е би било толкона лошо, че 
1-о оледпаха сляпо, ако той не 
бе слян!

© Разчисти си сметките с 
ки, конто знаеха,чесметкпте 
му не са чисти.

© Животът е борба. Само че за 
едни спободен, а. за други 
класически стил.

© Едни измислят машини, а 
други ; машинации.

© За повишение някои се под
лагат на всемъзожни униже
ния.

© Не повишаваше тон пред 
висшестоящите и го 
повишаваха.

I
!■:. таеше ли колика

май? Кога пош,ближеше "Ра™и/«»песма. та

"Мамо и тате, стедзайте се да доч е кат. е
Пека пУ.ТУошпу а овцата ама орат или за

*Щис. ^пГаТ^ЖПаТиСиашоаи о%и

РР.ебоемо по-млади, и и у селото имаше йоще народ, 
ши е, овце, краве, 
е тил дни пак дойде писмо: 
ате и мамо,

синове, черЬе и унуци. 
се заузии околоз»

, а нийе с
псич*

пи

тъ
коЪ
*до!1Сесемо,^ео11е^Пгледайп1е 3^коМ'можеСдр'уг1<?тс? у1а 
понаб авитс.~“

'знам СаМинчо',1 к'ико *ч°дочекамо. Йедвч 
1М ноЪе. а и рекло неми. П ендзията не стидзи, 

реба да купиш и зейтин, и млеко, и орашно. 
още одавна зяю празне, а тая пролет кико за 

не, па не може ни лудиш да наберем, .за

С,П“
съплита 

че т
Кошаре . 
инат закъс
другото и да не орагпим—

-// неми да оратимо!
-Па кво че праимо?
-Дай моливът, да им върнем одговор 
-Че дадем, ама какво си намислил?
-Намислил съм да идемотуя годин при н,и~.
-Море я не се завутуй. С кво чи отидемо, а може. 

да не дава господ, успугп и да линдрошемо!
-Кво.с кво? Па с автобус?
-Е. ама я немам опънци, а твойте беневреии се 

излизали, неми сукно. нема нищо!
-Епа тъгай, дай да пресметнемо кико че ни буде 
йевтино?
-Най-йевтино че буде свак да' си седи дома! • рече 

бабата.
-Па тека и да напишем?

*7ощурел ли си бре, може тая да йе последня, не 
се знайе дали надогодин че смо живи. Еве и праунуци 
дочекамо. Иди тражи паре на зайем до пендзиюту, а 
после че видимо ко че §и върнемо.*

Опари се я, па у кърчмуту. А*ига тамо затеко йоще 
неколико старци, омусили се~

-Е е е? - питуйем.
-Че дойду одговараю они у йедън глас 

тражимо паре у зайем до пендзиюту-одговараю они.
Я позину нещо да кажем, па после си помисли: защо 

да им загорчим дънът. Малко ли им йе съгашнята 
мука, па теЬи реко на кър.наратога:

-Я ни дай по йедну чащу, да разбийемо малер!
На сви свитнуше очи. Помислите: Манча има паре. 
ггр о дължи:
-Давай, да 

да истресе с* 
свет нема 

ам нел 
и гостите...

л

БЕЗ ДУМИ
/.//тя т$з

ЛЕДЕНО
СЛЪНЦЕ

СЪВРЕМЕНЕН 
ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК

по-Магаре - съученик на функционер от близкото минало.
Бизнесмен - мелез от джанбазин и мениджърка.
Секси-шоп - сношение между шоп и шопкиня.
Пленум - вид селска служба, на която за курбан се поднася най-умният 
унист.
Турбо-фолк - фестивал на гювендии.
Телевизор-апаратза дресиране на глупци. Грнрпя пипяи пппектпп ня

вЙо,г=1рЪСТ0С"е На Д"ПЛ0МИРаН° МаГЗре " конфекция "Пови Рмай"Р от 
Бюрокат - паразит, който става и за мастилница. Пирот. Драган пиколич, неот-
Финансова полиция - бирници, които събират десятъка. давна от Самостоятелните епн-
Сепаратист-Давидова звезда, която се длъжни да носятопозиционери дпкати получи награда "Златно 
руг национален произход. слънце“ за особен принос в
Комунист - Фашистс петолъчка. ху ма ннзацнята на труда и
Християни - вярващи, които считат, че колкото им е по-зле на тоя свят, угплпиртя оя пяКптч ия ще ИМ бъде по-удобно в гроба и обратно. > сломляпI за раоота на зетите.
Комитет - място, където се събират коматари. . някои димитровградски
Мафия - разбойници, които разполагат с пари и власт. директори, конто не позваля-
Сива Икономика-социализъм в първоначалния стадий на капитализма. ваха Дори и през февруари да се 
Народ - рая, независимо от историческия момент. - пуска парното отопление (в
Сиромащия - живот в праисторически условия. техните канцеларии има от-
Демокрация - по-приемлива форма на диктатура. делни печки) по аналогия би
Многопартииност-кавга между имащите власт и нямащите власт. тпябпялп пя пппучят Прпршч
Култура - Марлборо, кок^-кола, дънки и чорапогащници. слънце™ 0 уЧаТ Леден0
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