
ьттстВо ^/тшшттштшю

•ОРГАННАНАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ♦ПЪРВИЯТ БРОЙ 
ИЗЛЕЗНАНА15ЮНИ1959 
ГОДИНА • С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 
1 * ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА 
ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО" 
Е УДОСТОЕНОСОРДЕН 

! БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СЪС 
I СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ *

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXXV *БРОЙ 1579* 15 МАЙ 1995 г * ЦЕНА 0.30 ДИНАРА
шшт

ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА
НАД ФАШИЗМА - 9 МАЙ

• АКТУА.111А ТЕМА

ДЕН С НЕПРЕХОДНА 

СДАВА
ВМЕСТО МИР 

- НОВА РАЗМИРИЦА 13 присъствието па участници от Мародиоосво- дарите ил вой- 
бодителната война. веТерапп от войните.' пред- пата.' Хърва I- 
седателите на Република Сърбия и Република ско извърши 
Черна Гора Слободии Мплошевпч и 146,мир апзесил на Реп- 
Булатовнч и др. високи личности от политическия . уолпка Ср ь- 
и обществения живот в страната: представители бска крайна, 
на Войските на Югославия, делегация иа Руската Съюзна репуб- 
федерацня и Република Гърция, както и пред- лика Югосла- 
ставители на сюзнпчсскитс-страни п прелета- впя най-остро 
вители на антифашисткото движение във Втората осъжда този 
световна война, делегация на парламента иа Реп- груб акт на хърватските"власти и се застъпва 
ублика България, намираща се иа официално воюващите страни, както и международните 
посещение в нашата страна, в център "Сава" в фактори да попречат на по-нататъшното насилие. 
Белград се проведе тържествено заседание по като се обезпечи връщане на предишните 
повод 9 май -' Деня на победата над фашизма, позиции. \
Доклад по повод ЗО-годишнината от тази пелпка Застъпваме се. също така. и в бивша Босна и 
дата изнесе председателя на правителството на Херцеговина да продължи примирието, както и 
Съюзна република Югославия д-р Радос Контпч. да сс осъществи договор за траен мир.

Прнветствувайки участниците в тържестве- В рамките иа честването на победата над 
ното заседание д-р Радое Контич. между другото фашизма председателят на СР Югославия Зоран 
изтъкна и следното: - Лилич даде интервю на списание "Военно дело“ ,

-Преди пег десетилетия, след шестгодишно в което между другото изтъкна: 
безмилостно воюиапе напред но Европа'п света. -Неочакваният бунт на нашия народ, както е

Първомайските празници ни напомниха на картина, 
видяна и преди четири години: трактори и камиони с 
бежанци сс изтеглят н безпорядък от Западна Слапопия. 
Конвоите главно отиваха за Република Сръбска, за тото 
Република Сръбска Крайна и без това е препълнена с 
бежанци от Лвдпчсва Западна Босна. Сърбите напус
каха домовете си.

"Повод" за агресията е инцидентът, станал при 
бензиностанцията "Славен" на ^автомагистралата Бе- 
лград-Загреб, при който бил убит сърбина Тихомир 
Благосвич. В знак на отмъщение сърбите започнали да 
убиват хървати в този райощ а сетне последвало без
пощадно избиване от двеге страни на границата -между 
Хърватско и Република Сръбска Крайна.

Този, може свободно да се каже. планиран от страна 
-на^Хърватско инцидент послу жи като изговор на Репуб
лика Хърватско да извърши на Първи май в 5,30 часа 
въоръжена агресия на Република Сръбска Крайна. 
Хърватски военни сили започнали да се съсредоточават 
в областта на Окучаии от три посоки: от Иакрац. Попска 
и Нова Градпшка. Сръбското население и гозн дял па 
Западна Славонпя било подложено на небивал терор и 
избиване н било принудено да се изселва.

Към 13 часа силни полицейски части превзели 
Яссновац, където сръбското население оило изгонено. В 
14,10 часа хърватските военни сили завзели Окучаии - 
най-гОлямото селище в тази част на Западна Славонпя 
след продължителен артилерийски огън. Пад Оку чаии 
експлодиралн повече от 200 нроектила. X 
бомбардирали п моста на Сава, като при гова довели в 
опасност и баталъна на "сините каски" от Непал. ^ 

Във вторник, на втори май, п в центъра иа Загрей 
експлозии, в които 4 души загинали, а имало и
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отекнали
много ранени: _Стана явно, че Туджман твърдо отстоява на думат 
си че "няма да остави на спокойствие населението на 
Западна Славения", макар че елека ръка подписва разни 
,мирни договори, съгласявайки се да не посяга към оръ*.

Въоръжената агресия на Хърватско срещу Ренуо- 
лпка Сръбска Крайна беше посрещнато от остра осъди. 
Реагира и Съветът за сигу рност при ООН- Пот ■редетвон 
пратеника ма генералния секретар на ООН 1>> трос I алн 
непрекъснато, няколко дни, се 1Т1,р|"е"|е11агпск 
хърватите да прекратят военните действия да и върна г 
на начални позиции- Подписа се и сиоразуменщ. за 
прекратяване на враждите, обаче Хърватско и по 
нататък не освобождава завладените територии. Дори 
напряга сетни сили да увери международна та 
общественост, че тази крачка била изнудена н и 
нататало "Хърватско да осигурява движението но 
автомагистралата Кслград-Затреб , за тото била
,,е31"оспа!!икът иа Хърватско, в ООН Побило с разни 
ма1ци1мцин и пресконференции, на конто сте лъжи и 
клевети сс опитва да представи сърбите за виновни за 
стана тото военно стълкновение. Доводите, с конто 
разполагат 0011 са, че ст.рбското население в този ре! йон 
г тястпашено и че хърватите са «и ресори.

Този досега най-голам удар върху »"|р|||,в Щ>оЦ'с 
межяV Република Сръбска 1хряння и У . !■ 
Хтпяаттко предизвика голямо огорчение н в С1
|щ^о^|алист|"?ес^ката нартия на Сърбия! |1 съобвц-нн”™

за ятото довеждат под вънпос целокупния мирти процес
,,а ,|1,^ТЖ^шеГ иа ойдине.итте нации и Киро; 
нейгкии съюз е осъществено споразумение .10 нр< н 
ратяване па поет.....те действия, а враждуващите С' Р-1 1
трябва да се теглят но 2 км в дълбочина, на д||ег1,С1рани.
кя то между тях застанат "сините каски .

да се разреши.
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Венци на гроба на Незнайния поин
записано п нстричсскп и1 документи. е нрнну.ни 

"светкавичното нападение" сцс-»апп1зма п затуй 9 майПяха поразени силите на Л

шШШЖтШщтП , I, мея отстрана па съюзниците би -представлявало
Югославската Пародпооспободмтелна и "смъртна опасност” за сърнето иа айха и 

антифашистка борба с незабравимо дело иа «паспосст за южппп фланг па Пзючнпя фронт.
“ ши прогреешшп сплп. кои то ) нос. и нроменонпто международни обстоя- 

отказаха да се. покорят пред фашнеткита телета - подчерта Лиднч - слсдобединяването на 
окупации и решително застанаха и отбрана на Гсрманини разтурянето на Варшавския договор, 
правото на свобода и човешко достойнство, с разлагането ма Съветскиятсьюз. вече ме 
Ст бскн т м черногорския т народи бяха съществува интерес за опнала Югославия, която 
ОПЮ.ЮПОЛОЖ1Ш..И ма борбата за «побода ме само доскоро подкрепяха влиятелните сили в Барона, 
в Гъебия п Черна гора, по и ма територията ма За такава Югославия Н31дежда няма място в 
ппепммгма Югославия. , “обшия Кмропейскн дом" и Бвропа с двойните си

Товорейки по-ната-гьк за значението па не- ........... нродълбочана кнокрнза-га. 1.1 Ю прави
юб илей д-р Контпч се спря и върху дмеш- всичко ш.зможмо да допринесе за вазстамоштапе 

обоамовка ма Балканите като „з-п.кма: ма траем мир ма просторите па предишна
-Сипаисллпм и траем мир при равноправен *тр- 1О|0(.л,11Ц1н - мзп»ква Лили I. 0 . .

етмчн е, воюващите страни, ка то изход от юго- Празникът ма победата ма (|>пип13ма - . май с 
глчигката кшпТб бил май-нра11шнн11|т начин за тържесгмено ознаменувам в пила та страна. Оч 

™.,.,1V па 50 -год||Н11111ната от победа та мил дадена е почит ма жертвите от пойна та с З-мпмуч - 
(Ьапшчма н най-адекватси начин да се отдаде но т,лчамц.е. а ма гроба ма Пезмаймпп воин и ма 
почит на жертмите 111.И Нтората сметоима пойна. За гроба ма Иоспм Ьроз,в Белград с.а положенч 
съжаление, ма сцената пак се намират д оено- немци.
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ШМДОЛггЛтйМШ“ ООН ТРЯБВА ДА 

ИЗПЪЛНИ МИР
пата си мисия

ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ, 

ЗАДА НЕ (Е 

ГЮВТОРИ IБ1Д
НАД ФАШНЗНВМ штдт ..«ВЯЯЬЙЯВ

усилията па Акаши, »шм»сн подход па Обединените
къмпослодонатолноизии и ,, „каза подкрепа на

и.лжошнна. конто Ф нан ‘ , ,,М1„алш.а прате- 
подписаното споразу- У^^^н^алш.н сокр-яар

ООИ за бивша Югославия, 
насочени ким.изпълненио на. 
задълженията, конто ироиз-

по
за;па

тичат от
мс1пм! ' з а прекратяване

и към послсдоиателно 
мандата па ООН п

.К1М11.1 каит.\ лацин ,,и наНа 9 май 1945 година и Ьорлин е подпис;аи^окумгит .ш»"•»>' „одп.к а.-.п <;ь*
фантетка Германии. От името на (Д1.1И1те-штедиге.11ки допуш и <■« |,|0-,1|тМ|,

най-онустоиттслна пойна и историята на чонгместого. Мооедш | 
мрачната идеологии на земното кълбо.

на
вра жда та
провеждаме
реализация на мирната мисия па

Във Втората световни война са участвали 61 I ерма пия - скромна '! чЖ!!1,^
държави е общо 2.1 милиарда жители. <>0 ,:дсд месени пп боли... .п отши." <"<•■' ! /I'
процента от световното население. Итази дойна I пйх. >пирпнн. ч,. са ' к " ,п('^ '.! ... к. м 
са загинали около Г.О милиона хора. 30 минало, германците дм< • Об . .пп към 
милиона от конто са били цивилно население, настоящето и бьш-шешсм. I!I* ■ Ч 
Само в нацистките концлагери и затвори се поражение в опит си да С1«ш- )• I
убити над 125 милиона души. Само в Кирова -пелия свит. I ермаиия изнолзни''1;"‘Л".е^ по,," 
материалните щети от воешнп-с разорения са век да изпери раниш си да .• • -Д ■ - ■

260 милиарда долара. За сила. Обединена I орманин шноли с н пеш ьрн 
европейската политика. Много силна, за да 

песе подчини на сирот-йск|по институции ида

I
преценени на около
победата над силите на оста най-много жертви
е дал Съветският съюз - 20 милиона загинали
или 11,4 процента от тогавашното население на ги подчини па себе си.-----  дезиитеграпнята на бинта СФРЮ. оа юна

В тогавашна Югославия Втората световна дилемата ''европейска Германия 
война е започнала на 6 април 1941 година с германска Гнропа" е не само реторичен въпрос. 
германското бомбардиране на Велград. През на който все оше не е даден отговор. I оня 
границите на Кралство Югославия след това са. поражда съмнения, че германците са 
преминали 870 000 германски, италиански. • позабравили историческия урок и със силата 
\нгарски. български и албански войника, на икономическите си мускули отново 

' Окупаторскпте войски в Югославия са се стремят към нова хегемония, 
предали шест дни след германската В Москва - величествена манифестация в 
капитулация, на 15 май 1945 г. От 15 милиона чест на героичните подвизи от Отечествената 
югославски жители 1.7 милиона души са война. Ис само по броя на жертвите, но и по 
загинали във войната. От тях 1 275 000 са много други показатели приносът на СССР към 
цивилни жертви. Народоосвободнтелната победата над фашизма с най-голям. Юбилеят 
войска е загубила 304 918 бойци. Около 400 беше хубава възможност за дова изява 
000 бойци" са били ранени. Народно- националната гордост в страната, която не 
освободителното движение в Югославия е сполучи в мира. историята срази идеологщпа 
било едно от най-силните в Европа. В началото й и раз по-къса територията й. Два пъти в 
на войната НОВ е имала около 80 000 бойци историята Русия е определяла съдбата на света 
срещу 500 000 окупаторски и 120 000 потушавайки планетарната алчност на 
колаоорационисткн войника. Към края на Наполеон и Хитлер, но и в двата случая не е 
войната НОВ е израствала в четвърта по успяла да използва голямата енергия от военн- 
големина въоръжена сила на страната на нте победи за вътрешно самоизграждаие. След 
съюзниците с общо 800 000 бойци. _ разпада на СССР съществува опасност от

Петдесет години по-късно, на 9 май 1995 разпад на Руската федерация и зова с най- 
година. с военни паради, политически големият световен страх днес. Зашото Русия 
декларации, откриване на паметници и има 27 000 ядрени бомби на територията си. 
многооройни тържества-в най-голяма част от Краят на Втората световна война е 

беше ознаменуван великият юбилей на "присъдил" на С.АЩ ролята па главен актьор 
победата над фашизма. За историята половин ,на световната сцена. Като предводител в 
век не е дълго време, но за настоящето и бъ- борбата против съветския комунизъм и побед- 
дещето на човечеството това е достатъчен птелка в студената пойна.. Америка стана ед- 
период за исторически равносметки и отговори ппетвената свърхсила и глобален световен 
на някои съществени въпроси, един от които е: лидер.. Сега СЛЕД се намират пред голямото 
кой е победителят в миналта война? изпитание да формират света но собствения си

Е Лондон - тържества и възкресяване на образец, което може да предизвика остри 
спомени за дните на "кръв. пот и сълзи" и за недоразумения и големи стълкновения, 
окончателната победа. Н въздишки поради От всички въпроси във връзка с Втората 
загубената важност. От сминентна глобална световна война днес на преден план изпъква 
сила Великобритания днес само е една евро- въпросът: дали тази пойна вече е забравен 
пейска държава, голяма, но бе някогашното си урок? През изтеклите 50 години на нашата 
вл— планета са водени или се водят над 150 локални

В Париж- военен парад един ден след презп- войни, които отнесоха най-малко 23 милиона 
дентските избори, които показаха, че страна та -човешки жертви. Затова думите на Хопхе 
е разделена по въпроса за по-нататъшния й Отпиша: "Ония. които не могат да запомнят 
курс. През изтеклите 50 години Франция миналото, са осъдени да го повторят" са най-' 
положи големи усилия да остане в центъра на важната поука н дните па великия юбилей на 
световната политика, но сега е очевидно', че победата над фашизма 
амбициите й са по-големи от реалните й 
възможности.

на

СССР. II.II!

Слободан Милошевич и Ясуши Акаши
шчнт >>1 подписа по го гноразч 
мение за прекрлтпане на враж
дата и към последователно про
веждане мандата на ООН и реа- 

В началото на миналата сед- лизания на мирната функиия на 
мпца председателят на Репуб- световната организация. Мило* 

Сърбия Слободан Мило- шевич изказа увереност, че Оое- 
шевич прие в Белград спеип* динените нашш ше използват 
алния пратеник на генералния авторитета си за бързо према* 
секретар на ООН Ясуши Акаши. хване на създаденото напре- 
В откровения-разговор бяха женне. 
обсъдени въпросите във връзка с 
осъществяването на мирната 
мисия на световната органи
зация в бивша Югославия'с 
акцент върху обстановката в 
Западна Славония и ролята и 
отговорността на ООП 
ряваието на мира и зашитата на 
населението в тази област.
Милошевич и Акаши оцениха, че
Зап^!щСл>авонняВпрмсгавлява ОТ I ЮШЕ1111 ЯТА
най-силното застрашаване на 
досегашните усилия за мир и 
осъществените резултати в 
процеса за нормализация на 
отношенията между Кипи и 
Загреб. Категорично е станови
щето на събеседниците, че е не
обходимо да се осигури пълна П11П .. ..............
защита па цивилното население. «главен? от председателя на
за което най-голяма отговор- парламентарната комисия за 
пост имат Обединените нашш. външна политика Николай 

13 разговора с Милошевич Камо°- те311 дни пребивава на
Ясуши Дка,..... юдчерта значен- официално посещение в Съюзна
пето на конструктивното отно- република Югославия. Българ- 
шсипе на Белград и усилията на скмте парламентаристи бяха цр- 
нашата страна за възобповленне мет11 от председателя на Съвета 

умиротворителния процес на гражданите „ Скупщината на 
оценавайкн ги като решавай, Югославия д-р Радоман 
принос за мира и политическото Божович. Оценено е. че отно- 

'преодолнванс на кризата. шейната между СРЮ и Бълга
рин са добри и се развиват на 
основата на традиционното 
лобросъседство и взаимното 
уважаване на интересите. 
Констатирано е. че съществуват 
хубави възможности за по
нататъшно развитие на отноше
нията между двете страни на

,,п„ . . . политическото, стопанското.йггггггг“-»-» ‘нгчякавдаи.
*,Петлесст1'одшим1И1ата"ог,-|обицй‘1,а с ози.т па Л"":.... "а МплошКРад“"овт

менувана като голям празник в моиого страни. В столиците и ма Присъстваха над 50 шефове „а 1ЛжавпУплнМосква. прие делегацията на Народното
паметните-места навред из света се проведоха комемопашш и конто бяха и Бил Ю....тъ.Гджон ЖджоГпжТ?,^ иЛСТЮ-ср?д събрание „а Рспубл, гаБълга
тържества, на които беше почетена паметта на героите от Втората седатилят на СРЮ Зоран Лилич Москппг^птп^ Ц П1" 11 пред' Р""- Запознавайки гостите с 
световна война и на жертвите на фашисткото мракобесие. , с импозантен тържетвен марш на воешштеЗапчч"а обстановката в нашата страна'

® маи в Пнриж се състоя военен парад пред 79 ,нсфове на пата война, продължи с тържествени пЯГг' Отечество- Радуловпч подчерта. чеСР 1<3го- 
правителства и многохилядна публика. От името на Юпштьп, Мейджор и Цемпи и завърши сРгпппм {пг»50рис ^ЛЦИ11, славил високо оценява устията 

С1 Югославия там присъствала председателят Зоран Лилич и Паклоннал гора. В речта ги предуюг ,1! " В0Снеи паРаД ва на България за поемахвчне на

тв(»то между двои*герани.

световна га организация Акаши 
подчерта решаващия принос на 
Белград за възстановяването на 
мира

ликаня

» БЪЛГАРСКА ПАРЛА
МЕНТАРНА ДЕЛЕГА
ЦИЯ ПОСЕТИ НАШАТА 
СТРАНАВ осиг\ -

ДОБРИ САсвета

МЕЖДУ СРЮ И 
БЪЛГАРИЯ

Делегация на Народното 
събрание на Република Бълга-

на

° ЮБИЛЕЯТ ИЛ ПОБЕДАТА ПАД ФАШИЗМА Е 0311ЛМЕНУ11ЛИ II МНОГО СТРАНИ

ВЕЛИЧЕСТВЕНО ТЪРЖЕСТВО В МОСКВА

е 15 МАЙ 1995 I. ЕттстВо
I



° КЪМ ЮБИЛЕИ нл ПОБЕДАТА ПАД ФАШИЗМА
° БОСИЛЕГРАД: ОТ ЧЕС 

ТВ У ВАНЕТО ИА 50 
ГОДИШНИНАТА ОТ 
ПОБЕДАТА НАД 
ФА1Н113МА

ДА ЖИВЕЕМ В МИР И БРАТСКИ
Изминаха 50 години ог победата.на Антифашистката коалици н, конто принуди 

фашистка Германии Да подпише безусловна капитулация. Оеиободенн от окупатора 
и от сксплоататорскня об|11сстиен строй, народите от цяла Югослапня, наедно с тях 
и миролюбивото и трудолюбиво българско национално малцинство, смело закрачиха 
в мир. Не оста наше нремс за колебание, ориентирът беше: да укрепим завоюваните 
придобивки и да строим но-щастлпВо бъдеще. Да живеем п мир и братски!СВИДНИТЕ 

ЖЕРТВИ - 
ЗАЛОГЗА 

БЪДЕЩЕТО

, Периодът от септември 1944 до които се опитваха да забогатеят, Босплеградския партизански отряд, 
края на 1945 година беше бурен и използвайки тежкото следвоенно. След освобождението той беше 
съдбовен за учредяването на лова та положение. 4 избран за председател на Око-
власт. С всеки изминат ден се Днес. кога то епокирамесиоменм лийския народноосвободителеи 
забелязваха положителни промени, за историческите събития, станали отбор в Босилеград, сетне стана

Петдесетгодишнината от победата над фашизма - една от нам-, 
мрачните пдеалогип в историята па човечеството, в Босплеградска 
община имаше нс само тържествен, но и делови характер. Имено- 
работнпците. учениците и останалите трудещи се, 9 май - Деня па ■ 
победата над фашизма проведоха на своите работни места, работа- 
ицмте зад машините, учениците в училищните скамейки, 
останалите трудещи се на своите ежедневни задължения. Обаче, 
когато се огласи звукът па сирената, машините за миг спярхп. 
навсякъде настана тршина и с едноминутно мълчение бе отдадена 
почит на всички, не само от нашата страна, но и в целия свят. жертви 
на фашисткото мракобесие.

Чествуването на този голям исторически юбилей започна па 6 4
май. когато съвместна делегация на Съюза на бойците. I1 
Социалистическата партия и Съюза на комунистите - Движение за Д 
Югославия начело с председателите на общинските им отбори 
Стоян Евтимов, Никола Крумов и Славчо Николов посети 1 
паметника на загиналите родолюби на местността "Кнн-стан", къ- . 
дето положи венец и почете паметта на загиналите бойци в борбата \ 
на Църноок. Тук в присъствие на ученици от околните села за 
значението на Народноосвободптелната борба и за борбата ма 
партизаните в Босплеградска община говори Стоян Евтимов.

В рамките на чествуването на 50-годишнината от победата над
фа шизма на 9 май във ценчки училища в общината ПО един час беше Навсякъде в страната се чувстваше преди 50 години, с пиетет трябва да
посветен на тази знаменателна историческа дата. С подбрана голям ентусиазъм и стремеж към подчертаем, че много безстрашни
програма Денят на победата над фашизма бе отбелязан и в възобновление. Особено младите народни синове и дъщери жертваха ската Ма
граничното поделение, както и на всички гранични застави, където поколения бързаха да изградят животите си за победата над 110-късно |П -
бгчпр \'гтппен технччегкп ппеглеп на нямппашетп се тук опъжне п достоен живот за себе си. До деня на фашизма. От бойните от Боси- банка на Югославия.

чГггпахотиитенавойната^собшо пожелание по6еаата главният лозунг беше: леградско. конто имаха щастието да пенсионер и живее в Белград,евокирани спомени за страхотиите на войната, с оошо пожелание зсички на фронта - всичко за допекат изгрева на свободата трима
I никога да не се повтори. , фронта“". Сетне "Докато е обнова, заслужиха отделно да бъдат ЕВСТРА/ТИ СТАМЕНОВ

Централното тържество се провел е на 9.май вечерта в залата на няма отмора". споменати в тези юбилейни дни. ИЛИЕВ /1919-1949/. строителен
Културния дом. където бе устроено тържествено събрание С в тогавашната Босплеградска , техник от Горна Любата. През НОЬ
подбрана културно-забавна програма, изнесена от ученици от околия през Пролетта на 1945 ■ ВАСКО АПОСТОЛОВ д>- активно сътрудничи с партизан-
пенокното и спепното учнлише па тържеството след като хорът на година функционираха всички КАТСК11 е първият партизанин от ското движение. Най-близък по. ю-

изпя .^ш пналния^симн за историческото управителни,съдебни и полицейски Босилегюдски край. Родете в село щнпк на Васко Дукатски. Осве-ОСНОВНОТО учнлише изпя националния химн, за историческото -си Пт селските до Околийския Дукат. Организатор и командир на домява партизаните за намеренията .
минало и значението на Народноосвободителната воина и победата °Ргпа» °тг вБосилегоад В и акциите на фашистките войскови
над фашизма говори председателя на Изпълнителния отбор на уч1^л,|щата започнаха да работят _____ ___________________ ___ и полицейски части. Той беше
Общинската скупщина в Босилеград Васил Иованчов. млади учители-гимназисти. Снабдя- първият секретар на Околийския

След като подчерта, че Втората световна врйна е една от най- ването Със стоки от първа не- Босил.сгра ДСК ннт ИОО в Босилеград^ Ръководеше с
свирепите войни в историята на човечеството. Иованчов добави: обходимостбеше много затруднено. партизл иски отпил с "Кл,'|"с™„"а

-За германския фашизъм, само арисвиитс. тоест чистите Организирано започнаха да дой- формиран на 20 май тра!.спо п^аз ло пол у ка в ск ло-
германии са честити и трудолюбиви хора. а всички останали са стват °аби“;с|^ 1944 година н с.Цьрпа „овете на йена Кобила,
хора от втори ред. Затова то трябва л* бъдат унищожени или п^,еща1тетС1 ,'|а П„СШ1ЮТ0 у пра в- река, Гъргоипшко. С
ирепотопени с иел да станат слуги на I ретня ралх. Аветите на леяие на приходите се състоя пър- оръжие п ръка срещу
фашизма, който се заканвал да унищожи човечеството, раздвижил вото заседанме ма Околийския ком- окупатора се биха 455
всички прогресивни и родолюбиви сили да се организират и итет „а ЮКП. През втората поло- бойни От 1941 но по
вдигнат на борба. В тази борба и Босплеградска община е дала вина на март Босилеградският д ' ■ ... .17
свой- принос С участвуването на 450 бойци, от които 51 са дали партизански отряд замина за Коси те
жим) та си. а & са <?,«„ интернирани в различни фашистки ко- -ой =^Р-; • «

11ародната милиция водеше голяма цпраии 68 Лица. В И01>
М./1. борба против черноборсаджипте. учдщииха 00111,0 570

души. След оснобо- 
ж ден пето 7 от. тих ста
наха оф»«цери, а 17 - 
подоф и цер н. С ноении 
от.чимнн биха удос
тоени 69 бойци.

лпмлчко I -НИ ОРОВ КОНСТАНТИНОВПК I |>Л I И СТАМЕНОВ ИЛИЕВВАСКО АПОСТОЛОВ ДЖАНКИ
рвп народен представител отпъ

Босплеградска олокия в югослав- 
родна скупщнна.в Белград, 
беше служащ в Народната 

Днес е

МИЛАЧКО ГЛИГОРОВ
КОНСТАНТИНОВ /1914-1987/.
шлосер от Радпчевцп. От 1928 до 
1932 учи във военно-техническото 
училище в Крагуевац. сетЪе работи 
в Крадено. Белград и Земун. където 
се включва в напредничавото младе
жко движение. През 1941 става член 
на ЮКП. В Босилеград го арестува 
българската полиция и го закарва в 
софийския затвор. През септеврп 
1944 се връща у дома и участва в 
превземането на властта. Първ 

- секретар на Околийския кометет на 
ЮКП в Босилеград. Народен 
представител па първата сесия на 
Народната скупщина на Сърбия.

Стоян ЕВТИМОВ

(шлагери - добави Иованчов.

° ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СНС II ДИМИТРОВГРАД НО 
ПОВОД 50-10Д1ШВ111ПЛ ГА ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАВ1113МА

ИЗЛОЖБА ЗА 
УЧАСТИЕТО ИА 

ДИМИТРОВ ГРАД- 
ЧАПИВПОБ ЗА ДОСГОЙНО 

ОЗНАМЕНУВАМЕНа 9 май 1995 година Пред
седателство на СУБНОР а Дим
итровград проведе разширено 
заседание, на което за значен
ието
победата над фашизма говори 
Йован Еленков, председател на 
борческата организация е Дим
итровградска община. Между 
другото той изтъкна, че още при 
нахлуването на германците и 
други фашистки пълчигца 1о 
душиот нашия край са положили 
животите си. Към края на вой
ната I

На състоялата се на 9 май т.г. мрссжом4>сп(чшпм от името нл 
Общинския отбор на СПОнрсдседателят.на ОО наЕЛК. .в Димитро
вград Драган Колен изпрати приветствие до гражданите на Дим
итровградската. община, като им честити ) май - победата пад 
фашизма,

В привсстстписто между другото се изтъкна:
-На днешния ден преди 50 години е нолрпсана капитулацията 

„а фашистка Германия, с което приключи Втората снотовиа война 
- най-кърпавата и най-разрушптелната н петорната на човечество. 
Това е победа над фашистката идеологии и спим па силите на оста. 
Над 60 страни са били поробени от фашизма, най-мрачната 
идеология, целяща да пороби Европа и целил спят.

■ Тогавашна Югославия с народнооснободителмата си войска 
стана един от редките снмвблн на борба П см,фотона и поробена 
Европа. Между пърлите застава в редицата ма борците срещу 
фашизма им давя огромен принос за победата, приказвайки на 
сноята територии четиридесетина окупаторскп дивизии и дшно 
време държа втори фронт по важност в Европа. Боди борба против 
л. окупаторски и II куизлпагонски войски. М освобождава 
г-граната З она е велика победа на свободолюбииостта, храбростта 
и ж"ергвоготовността/И никога не бива да се забрана заради опия, 
които дадоха животите сп и заради онези, които ндшгг.

('вой принос за тази велика побели дадоха и борците от нашия 
КОНЙ 1200 души се бориха в I и II царибройски бригади, а петде
сетина загинаха навред из страната, Мие трябва да бъдем достойни 
наследници и продължители на техните дела. Още повече, че йод 
формата ма мои световен порядък фашизмът възкръсна под пони 
форми". Ет.П-

■> ВЛАЙКО СТОНЛКОВПЧ В РЕГИОНАЛНАТА 
СТОПАНСКА КАМАРА В ШИПна 50-годишнината от

ДА СКЗАПАЗЯТ 
МОЩНОСТИТЕ И 

КАДРИТЕ
II Ниш неотдавна пребивана Влайко Стонлковпч, пред

седател па Републиканската стопанска камара със сътрудн
иците си. като се запозна със стопанските проблеми в осемте 
окръга в тази част на Република Сърбин.

След като изслуша изказванията на представители па нред- 
прилта Стонлковпч между другото изтъкна:

-Големите предприятия като Машинна и Електронна 
промишленост, трябва да запазят мощностите и кадрите сц. 
които могат, да им обезпечат просперитет след вдигане на 
ембаргото. ,, '

Председателят на Стопанската камара II. Стонлковпч 
обеща да сьдействува тото да се намали "администрирането" 
на граничните преходи, тъй като мнозина директори се 
оплакаха от поведението па митническите органи.

(арибрилският лартизан- 
ски отряд наброява 107 бойци,а- 
■в окончателното освобождение 
на предишна Югославия учас- 
твувят и I 1Г II иаролноосвобо- 
дителни бригади. като петде
сетина бойни загиват на поле- 

. Оттук законнатасраженията 
гордост на този край за приноса 
му в разгромяваното на фашизма.

Председателството прие пре
дложението в рамките на ознаме- 
нунаването на този велик юбилей 
да организира фото-изложба на 
запазени документи, снимки и 
вещи ма бойците от отряда, а 
сетне и от закл ючителмитоопера- 
нни на бойците от този край в
ИОБ. 0.11.

114.А.
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• ОСКАРФОДОРВ ДИМИТРОВГРАД

"НЕ ТЪРСЕТЕ ПРАВДАТА НА СТРАНИ"
На 4 май п Димитровград мебели. I ъй кп:о1 д,8’д м0пожепио на гумапската иро-

пребивава Оскар Фодор. ми- ството е драстично 81™л8,°' М11М.неност Пеп.р Милов, номо- 
нистьр на промишлеността в готови произведени:: по I ги * ' . '|1|НС(,И директор в ос-
правителството ва Република няма. то единствено Р®1'1®1"1®за I подчерта, чс ме санкциите 
Сърбил, придружаван от иомо- анулиране на дюна се вижда огнбвни Причина за лошото
щник-мннистъра Живоин С.те- продажбата на два магазина - с, ■ |М ^ п п разпаднето 
пич и началника на Пиротски Парачнн и Липллп. м ^Спппп Югославия и с това
окпъг Нешко Мапнч. Отговаряйки на това реш- на бишна |и'овла и

Срещата на министър Оскар ение Оскар Фодор изтъкна, че [,ат||,|д||г|т“ ,ЛППко!/й!и■ прапп и 
Фодор с директорите на иронз- такова решение е възможно ако I умара а , 1|СТуК гл и 
водственнте фирми от Димитро- с това се запазва колектива, в рпбоч • ..1 |.|юб- 
вградска община се проведе в противен случай... ’’ ", , Милен каза:
конфекция "Свобода", където В разискванията взе участие л и. за ко^|;л™ 
освен директорите на "Сво- и ир<’1г»м:ггед»г1 на Окръжния ьъ: I
бода“, "Цнле".кожарата и ГИД , 
присъствуваха и председателя: 
на Общинската скупщина 
Никола Стояанов. председа
телят на Изпълнителния отбор 
Зоран Геров, председателят па 
Общинския енндпкалер сгъне 1 
Димитър Веселинов и пред
седателят на Окръжния синди
кален съвет Драган Антич.

Министър Фодор, който за К: 
пръв път пребивава в Димитро ^ 
вград, най-напред беше запозна : 
от Н.Стоянов с основните харак •
терности на общината, преди ; 1 
всичко с промишлеността, из 
тъквайки, че след експанзията 
на стопанството през 1993 
година, през 1994 стагнацията е 
видима и стопанството не е в

Общественото

м ™,сС,,и
разноски па дванадесет свои Ра ^отииш: в босилеградската 

Недоволствисто у"“и еяна г отшпа бе актуал/ю не
фабрика за ||0Р^™|,*®^"тсвПч"||Скиок[/ьг,1Юнегщиза1не 
само в редовете на силикат ' чаршия най-сетне получи
от "дневен ред" о на делото съдебната
и съдебна разпързка. Слсл ПГР‘ бм^ка Вссмииова в Общинския 
колегия начело със съдияД» 2ГВ1|ОВИ решение, с което

р: ш тп сто ще о лек не с над Ю 700 лппараазаедносъссъдебн- 
пашогки на работничките- с над I I .300 динара.
Йдът анулира и устното/!/ решение за преместване на тези

тдавдаа- г
най-низка заработка. През август, 

те с оше

над

пте

добавки на стойност на
когато чбрапарата започна да работи и септември^
30-тина други работници са били "иеразпределени .

Как ще повлияе съдебното решение в чооапарата, която 
като договорен член работи в системата на ЮЛ1КО засега не е 
известно. Възможно е. подчертават тук, поне оше 30-тина 
работници да потърсят парични вземания. Раде Отаноев. 
пълномощник на чорапарата казва, че решението все оше не е 
окончателно и че ще го обжалп. Поради “несъответни 
разноски на работничките това съшото предвестява и 
пълномошикът им- адвокат Арсо Тодоров.

Министър Фодор в "Свобода"

111Ш1Ш1
Вр,ЧГДЛат;аГГНапппек-Топ„я страня., според Антич. е дало длъжността директор има друго 
консЬекниятъ"запозна гостите с възможност на някои директори мнение: "Мие ираме всички 
ппоблемйт^вГконФекиионео да се забравят и доведат своите предпоставки да тръгнем нап- 
нтр Ппрпм вгич к-п това ГРЧ колективи в такова положение, ред. В състояние сме да намерим 
недостиг насуоовпни обогютнп "Вземете вие в свои ръце душата на фирмата и всички да
свелства :: енеогентн плели вашата мотика и обработвайте тръгнем в една посока". 
ю:чко мазут -Без оглея на по- своята градина и се занимавайте "Не очаквайте правдата ог 
ъштата плоглама от плавптеч- с класова борба, а не с поли- друга страна, търсете я в соб- 
стюто, насочена срещу монопо- тика", кратко и ясно му отго- ствения си колектив. Търсете 
листите, те и занапред си оста- вори министър Фодор. нови партньори извън иякогаш-
ват такива. Това особено се от- „ Отделна среща министър ните големи системи. Взимайте 
нася за производителите на не- 0скаР ФодоР "ма с Ръковод- съдбата в цвои ръце, но и водете 
обходимия прибор за изработка ството "л" по-добре казано с сметка да не ви се случи да няма 
на конфекция " изпълняващия длъжността кой да застане на чело на фаб-

Сретен Ангелов, новият Д"Ректор на ГИД и част от риката", изтъкна Оскар Фодор, 
директор на мебелната фабрика бившето ръководство, тъй като като даде напътствия как за 
"Циле" също подчерта непоно- след познатите събития в 1 11Д първа помощ гумарцнте да се 
симото’ поведение на монопо- почти цялото ръководство наче- обърнат до Фонда за най-ниски 
листите', в случая произволите- ^ Михаил Иванов си дзде лични доходи п в тази насока 
лите на талашит като основна 
суровина в производството на

В.Б.

• ДИМИТРОВГРАД

"МЪЗГОШ" РАБОТИ 

НЕПРЕКЪСНАТО
Мината за лигнитни въглища “Мъзгош" изобшо не е прекъсвала с 

работа, макар че периодът за доизследване е завършен. Мината е реги
стрирана като частно минно предприятие в стопанския съд в Ниш.осведоми 
ни директорът на мината Николай Стефанов.

По време на до изследвания та е било необходимо да се направи 
генерален проект, елаборат за рекултивиране и защита на околната среда 
Генералният проект е направен с ревизия от Ибарските мини, а факултетът 
по защита на труда от Ниш е ревидирал елабората по защита на околната 
среда. Всичко това е било необходимо за да се даде иск за получаване на 
решение за трайна експлоатация на лигнитните въглища „от мината 
"Мъзгош". Направена е и систематизация на работните места по системата

засилена комунална активност
• През настоящата година в Босилсградска 06111,1111а в областта на инфраструктурата ще Р^^ници. _

бъдат изразходвани над 470 хиляди динара • Същите ще бъдат обезпечени'от ‘местното пя-»п.,К„ 12-™ п к11 П\Р°ченп >’СЛ0В|,Я* ще се поведат
самооблагане, Общинския фонд за пътища н строителни площи, лично учстис на гражданите рш поепппиятпето^п^по^пагЕ™! I• нт^терствот0. за да се намери 
и различни републикански институции: Републиканската дирекция за пътища н Генуб- в което тоДчно ше се°знаебкД^кпп^Рпт!мпг.^А .°бщесТВен0 предприят,,е’ 
ликаиския фонд по водоснабдяване. * 11 щего ^ щс ,,ш

На последната сесия на Общинската скупщина в сница-Ярешник през Злндол, 250 хиляди динара. За Р щ .държавата-
Босилеград отборниците между другото приеха и тази активност ще бъдат ангажирани три булдозера, от 
тазгодишната програма за комунални активности, които един на Лисинския район, а останалите два 
Съгласно тази програма през настоящата година в Любатския, където е и най-много запланувано. Именно.
областта на комуналната дейност в Босилеградска почти всичките местни общности на този район са ° ДИМИТРОВГРАД 
община щебъдат изразходвани над470 000 динара.Те запланували о своите програмни активности от този 
ще бъдат обезпечени от няколко източника. Преди видове комунални активности: Църнощица. Дукат, 
всичко от средствата от местното самооблагане, въве- Долна и Горна Любата. Мусул. Плоча и Барйе. Да 
дено преди четири години, Общинския фонд за пътища кажем и това, че за тази цел средствата ще бъдат 
и строителни площи, лично участие на гражданите, обезпечени: по 40 на сто от Общинския фонд за пътища 
както и от няколко републикански институции: Репуб- и строителни площи и от местното самооблагане и 20 
ликандсия фонд по водоснабдяване и Републиканската на сто лично участие на гражданите.

РР^публиканситадирекциязапътищас88|шстоще ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ ...„ле" темм!? пРедВ11дхд0 кРал на май мебелената фабрика
финансира прокарването и модернизирането на пътя От останалите комунални активности' най-голямо ,ма Дългпад^ш хиляди динара, че заетите ОТОКТОМВРИ
Ьресница-Ярешник през Злидол. който бе започнат през внимание заслужава вече започналата акция по миналата година не получават заплати, че почти 50 пеня п-ж-ипп 
миналата година, а Републиканският фонд по водо- допълнително водоснабдяване на Босилеград и Сметката е блокирана, тогава фалитът като че пи р ппрп впа«м
снабдяване с 40 наето допълнителното водоснабдяване Райчиловци, която трябва да приключи до края на Гака обаче не мисли новият пнпр^тпп ,,о -1Д вратата,
на Босилеград и Райчиловци - акция, която вече е в ход. месеца. За целта ще бъдат изразходвани над 550 000 гелов. Макар и много неппт/пяпнгк ..л Циле кретен Ан-
За останалите комунално-битови активности: почис- динара, от които 220 хиляди ще бъдат обезпечени от за продажба - в Патчпи ГЬ.пп ■^ мага3ннаса предзначени
тване, разширяване’или пробиване на местни и нека- Републиканския фонд по водоснабдяване, а останалите Парачнн г пяппт^ ипг~т.,.Л гЛЯН* АК0 ®ъде пР°даден магазинътв'

■отобщински източници и от гражданите. п!тГ'я гГ адично би се заплатили някои неотсоочни
Запланувано е и прокарване на нова водопроводна мебли СС купи матеР”ал за Производството на

режа, електрифициране мРежа »»а дължина от 250 метра, както и канали- „ р ’ „.?!!!?.. 11 М2ГЛИ веднага да бъдат продадени тъй като
бъдат финансирани от зац йон на мрежа на дължина от 1250 метра, от-това стоки ,,3°бщо няма. Значи необходимо е да се тпъгнеот

около 1000 метра в Райчиловци и 250 метра в Боси- МЛСТ?’от здстоя, а сетне - като че ли щембъде по-лесно Р
Реализацията па плана до голяма степен ще зависи пронз^дствотТсТдавТ^^ат0^^^  ̂41 "" ПЛатен 0ТПУСК’ в

от организираността на хората по селата. Там. където термоустойчиви бои Четипп ^УЧН" 0Т 1108 «Сериал и
навреме се организират да обезпечат своята част от ите салони ма " ||1ппт" пЕ г«° а ще се намеРят в "Зложбен-
средства и разрешат имуществено-правовите въпроси, и вид СЪтп7п шчегт .п П,?„\ЬелгРад 11 това ще бъде начало на един 
резултатите ще бъдат по-добри. . °"д сътрудничество. Довършават се п мебели чагпкп..изтепип

Местното самооблагане, което въведе Общинската На май пРеДСТОИ среща с всички магч чинепискупщина преди четири години е в сила до края на тази когагО ще бъде представена колекция пт магазинери,

А.Т.

обеща помощ.оставка.
А.Т.

" ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

А.Т.
на

ЗА ашнга?°-
ди

тегоризирани пътища в отделни села, уреждане на 
улици в града, прокарване и изграждане на водо
проводна и канализационна м 
на отделни махали и пр. ще 

.местното самооблагане, Обай 
строителни площи и лично участие на гражданите.
ПъЖтарА " "«‘ОЧИСТВАНЕ

Според приетата програма през настоящата година 
26 села са запланували различни видове комунални 
активности, от това 16 са запланували прокарване, 
разширяване или прочистване на селски или махленски 
пътища. Или запланувано е общо през 
година пр 
ново над
са запланувани, включително и

инския фонд за пътища и лег
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• в ЦЕХА ИЛ ЕН АД "СЪСТАВНИ ЧАСТИ" В БОСИЛЕГРАД
° ХОТЕЛ "МИР" В 3 ВОЙСКА БАНЯ ПРЕД 

НОВИЯ СЕЗОНБЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМИ 
II РЕШЕНИЯ

В Цеха за производство па ГШЦ-кондензаторн продажбенпте стоки са също кайто и цепите им 
вЬосилеград, въпреки че от иача.уото на март тази във вътрешността, а казват, че ще ги дават и па 
година производственият процес е възобновен, отплащане за два-три месеца.
?хяЛгГ«?тГ.!^0 ппо.ЛЕ?, И,3ВЕДС7Ее,Е" п Р0 гРа.3Д Според думите на ръководителя на босплс-
•Гъстакт. ||лма- ЕИ-АД градския цех Дане Велинов от предложените нови

от Ниш. в чнйто състав работи производствени програми с които трябва да се 
а^памп7^1!?в^ пТиеХ’ВС= 0ше "е може,ла К0,|КР' стабилизира за по-дълаг период произвол- 
пппгпаш '?1е^ч0?13рзпТр^!|!11тВ'я .пР01,зводственп ственилт процес, засега иай-осъществима е про- 
1,-т, ;ншгпя 1 '1-я^г.И,. т„рашш Решения за граматазанроизводствонаелектрическизапалкиС О о я , Засега като временно решение, тук захазовн печки. За тях пробно производство от 30 
пал о^длтпв113прано производството на ПВЦ-кон- бройки е направено. Изпитани са им всички техп- 
,а?21’КО™ и занапред остава в програмните нчески свойства п е получен РСО-атест. Понас- 
аК1Г„^!"‘,а цеха' Ооаче засега, а най-веролтно тоящем трябва да се изпита и цикъла па паленето
пмизвел^д-^т^^мо^а^потпебитр ^Г0Т°’ще се 11М‘Ак011 в това отношение всичко бъде в ред. няма 
™™нпг?от 1 ЕлектР0.!1"™ препятствие да започне редовно производство,промишленост от Ниш. Ьдна поръчка от 2000 Още повече, че тази програма е получила "зелена 

лгмпрня3 а Н * * -уведом,,ха в цеха'е направена и светлина" при Републиканския фонд за развитие, доставена в Ниш и е задо^нало производство на Обаче и с това всички работници не могат да
ДРУ^ЛОпР"Ч^О:*?.Ш,2090 бр0‘1КИ* * бъдат ангажирани. Що значи, че трябва да ?/е

ит средата на март в помещенията на цеха в изнампрат и други производствени програми. 
Ьосилеград е открит и магазин за продажба на Затова, на 'ръководната структура в Босмлеград- 
различни стоки от производството на Елект|юн- ска община, преди всичко с ръководната струка
ната индустрия. I ук между другото могат да се тура на Общинската скупщина, и занапред една 
купят електрнчнп уреди, като цветни телевизори, от неотложните задачи трябва да бъде ангажи- 
ютии, ооилерн, електрически печки, както и ране но този въпрос. Защото най-зле ще бъде ако 
резервни части за електрнчнп уреди, които досега повторно, като преди пет години, се затворят 
се обезпечаваха само от вътрешността. Цените на вратите на цеха. ,У1Л1.

/

ХУБАВИ ИЗНЕНАДИ 
ЗА ГОСТИТЕ

И пред настоящия сезон хотел "Мир" в Звонска баня е в 
порядъчно състояние. Навреме са взети всички необходими 
мерки за да бъдат доведени в ред стаите, леглата, расторант- 
залпте и лечебните помещения. И в първите дни на май, както 
и досега, "Мир" ще приеме в прегръдките си първите си гости.

И цените в хбтела са достъпни - 24 динара пълен пансион: 
подобрени са П съобщенията. До Звонска баня има шест 
рейсови курса дневно. Банята е добре свързана с Бабушнпца, 
Пирот и Димитровград.'особено след пускане на около
връстната линия Пирот-Звонци-Бабушнииа.

Попитахме управителя на хотел "Мир" Александър 
Рангелов, какви изненади се подготовят за гостите?

-Както и досега - за нашите гости ще организираме "ку
лтурно лято", сетне "Игрцбез граници" в съдействие със 
Студио 202. За любителите на музиката ше организираме 
(Авреме-навреме гостувания на музикални състави, така че 
всички, надявам се, ше бъдат доволни. Освен това - продължи 
Рангелов в края на май известният наш режисьор ше продлъжи 
да снима филм за животните. Този път ще се снима филм за 
сивия орел един от 50-те останали до днес у нас, който всяка 
пролет вие гнездо на "Асеново кале" и който може да се 
иаблдюва направо и от хотел "Мир”. Освен другите актьори, 
главна роля ще играят прославеният артист Велимир-Бата | 
Живоннович и момиченце. Нашите гости значи ше могат "на 
живо“ да наблюдават как се създава един интересен филм за 
птици... Както също ни уведоми г.Рангелов, вземат се мерки и 
за подобрение на снабдяването, така че гостите, които ще 
дойдат тук да останат доволни и догодина да дойдат пак.

По желание, могат да се организират и излети до прочутия 
Погановскп манастир, който тази години чествува 600 години 
от съществуването си, по неповторимата с красотата си кли
сура на р. Ерма.

ШИ щш
“НЕПЛАНИРАН“ РАЗГОВОР В БОСИЛЕГРАДСКА "ИЗГРАДНЯ“
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• "Не получаваме заплати от началото на 
годината и нямаме пари ни за свещ, а камо ли 
за издръжка на семействата си", заяви Сапе 
Асков на събранието на една част от работн
иците с директора #Стоичко Стоянов.- "Проб
леми има много, но главният въпрос засега е 
трябва ли да работим п по-нататък без нари? 
Кирил Велинов, директор на пред при я тнето:- 
"Вашите проблеми са и .мои проблеми, пари 
ще има а щс^бъде катастрофално ако 
престанем да работим"

Работниците в босилеградското строително 
предприятие "Изградня" от началото на годината 
досега не са получавали заплати. Това принуди 
известните строители, които сега строят обекти в 
Белград, дошли пред първомайските празници, да 
не се върнат пак на работа до като не получат 
отговор на въпроса: кога ще получат заработен
ите си пари. Тридесетина от 75 души. колкото 
работят тук, на 5 т.м. организираха "непла- 
нирано“ събрание и разговор с директора си. 
Поставиха му два въпроса:“къдеса парите, които 
са заработили" и изхождайки от факта, че не 
получават заплата няколко месена, "има ли 
основание да работят без пари и по-нататък".

В почти нажежена атмосфера работниците 
заявяваха, че не са доволни от положението в 
предприятието, като потърсиха от директора 
всичко да изнесе “черно на ояло . В какво трудно 
положение се намират не само работниците, пред
приятието, но и семействата им най-добре 
потвърждават думите на няколко души. -Дирек
торе, каза Саве Асков, просто няма от какво ла се 

Пари нямаме ни за свеш, а камо ли за 
семействата си. Хората от 

, ПТТ. Комуналното

подчерта, че "машинният парк е съвсем износен, а 
една част е изчезнала незнайно къде”, че отго
ворност за работа се търси само от строителите, 
а не и от всички други, които "не знаят какви 
задължения имат".-Проблемп има много, каза 
той. но основният въпрос засега е трябва ли без 
пари да работим и по-нататък? -И сегашното 
събрание показва, че невенчкн имаме един псъщи 
проблеми, подчерта Владимир Симеонов. Едни 
работници не дойдоха на събрание, други са в 
обекта на предприятието, но не искат да прпсьс- 
твуват. При така различни интереси аз не виждам 
решение на проблемите, заяви той.

-Вашите проблеми са и мои проблеми, каза 
пред работниците Кирил Велинов, директор на 
"Изградня". Проблеми има много, налице са и _ 
тези, конто вие изтъквате. Всички обаче не можем 
да решим отведнаж, но едни след друг. Когато се 
касае за вашето "черно на бяло“, за парите и за ■ 
заплатите, положението е следното: ЧТари има. ■ 
заработени са, но все оше не нп ги заплашат.
Наскоро трябва да ни пристигнат миналогодишни 
34 хиляди динара, а всеки ден очакваме да ни 
заплатят сегашните инвеститори. Ако "утре"
пристигнат всички тези пари, нссамо чс щсбъдат 
достатъчни за всички изостанали заплати, по и ще ^ л
останат. Затова мисля, че не трябпа да се поставя
въп|юса дали да се замине на работа или не. Вило От първи април влезе в сила наредбата на Изпълнителния отбор 
би пагубно ако прекъснем с работа, тогава няма ,,а Общинската скупщина в Димитровград за рационално 
ла има от кого и да очакваме. използване на питейната вола. Имайки предвид проблемите в

Веднага след събранието, па коего Велинов обезпечаването ма питейна вода през миналата година, наредбата 
обеща на работниците, че ще получат "110 някоя 0 „ ,)ед Още повече, чс с нея се забранява поливане на градини и 
пара ”, работниците на работа н Белград получиха зелени площи, миене на коли и улици освен за последните по 
средно по 150 динара командировъчни за март и отделна програма. И до тук нищо не с спорно. Ооаче. когато става 
аярил/2.50 дин. за един ден/,а тези в Босилеград ДУма за домакинствата, наредбата е: "ограничава се израз
но ЮО дни топла закуска за тези два месеца, ходнансто на питейната вола до 10 м месечно на домакинство .ако 
Райка Рапгелопа, шеф'на счетоводство пет дни сс има предвид, че според нормативи/съобщени от кок^уналаи / 
след събранието казва, че сега в касата имат 10 за едно четнричлсио домакинство са достатъчни до 12 м питейна 
хиляди динара, но че за януарска заплата /ако вола месечно, и от тази гледна точка наредбата е в ред. По дали 
пешо тя възлиза на 150 динара/ им нелостшат всички домакинства са еднакви? Домакинство може дабъдеот два, 
оше 6 хиляди. Кога ще л падат, тя не бе в съсго- /дори и от един член/, три. четири... ио и от шест или седем члена, с 
никела каже. Н-Б. едно или две малки попа. Всекнму е ясно. че изразходването наянисда ка домакинства не е еднакво. Нека се пресметне

М.Андонов/

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА НАРЕДБА

ЕДНАКВИ ЛЦ СА 
ИЧКИ СЕМЕЙСТВА?

живее.
издръжка на
предприятие1^Услуга" неин питат имаме ли пари 
и не ги интересува, че не сме получили заплати от 
Нова година досега. Стоичко Стоянов заяви, че в 
гшедприятието е голяма администрацията и тези. 
които^не създават доход, че "никъде няма едни 
администратор на пет работника . о пред 
приятието работя 20 години, каза той, като полата при всички само колко вода отаче през тоалетната, да кажем при четиричленно 

домакинство с два члена не може да изхарчат по равна вода. 1л 
друга страна в жилищните блокове водата се мери най-често ссдин 
обш водомер, а след това сс дели по равно па всички домакинства 
Как там ше се знае кое домакинство е изхарчило повече от 10 м 
вода и как то ще бъде изключено от водопроводната мрежа, тъй 
като това с предвидено като наказание. Песа ли тези домакинства 
„о своеобразен начин привилегировани по отношение иа тези. 
които имат частни кч.шн? И няма ли да сс случи както и с 
предишната наредба - наказание да плати този, който бива,уловен ■ 
да перо килим, макар че за три месена е изхарчил само 14 м'. а трзи 
в жилищните блокове с едни водомер са харчели и над 101) м за 
смийте три месена. Ие напразно народната казва, че се къса там 
къдсто е тъпко.

Да бъдем палено: изобщо не сме протпи рационалното 
използване ма питейната вода. Напро тив, ио сме и за справедливо! 
Нима вс може да се види по списъците кой по колко харчи и така 
гоие-долу да му се ондредеди. Ако това домакинство, което има 
само два члена изхарчи 5 м* тогава за домакинството от пет или 
шест члена ше има да изхарчи 12-15 м колкото и според 
нормативите би било редно.

Дано това л»1чо има повечко дъждове, дано навреме бъдат 
включени и "Пикови воденшСи", инак...

- СЛЕД СТАЧКИТЕ

НОВО РЪКОВОДСТВО НА гид
След д^е^шиото иХвната™

е ва ГИД
М-р инг. Михаил Иванов даде «•™вката д Михаил Ива нов в оставката си отхвърли всичкиизбрано ново ръководство^ За изпълняваш ^ ,|СГО> кат0 „зтъкпа. че за
длъжността генерален Директор е в. з ' °““ДШ|ЮТ0 положение в предприятието причи- 
Иван Марков, а за негов нитеса преди всичко в икономическата блокада
Величкова. За директор иа п|юпзво ДСТ ” 0 . па стра„ата. неадекватната и несъществуваща назначен НиколаЙчо Маиов. за директор вд на- сгряива „ М1ЮГ0 субективни
техническо-технологическото развити и а;|рбост|1 вгпредприятието. Иванов сьщепре-
маркетинга Слава остава меино е подал иск до общинския прокурор в
правния и кадров сектор и за. а ред о. Пирот, с който търг
Тодор Филипов за ' законността в ГИД.иех е назначен Никола Борисов, за ръко 
дител на сектора за контрол и осъществяване »г 
качеството Бранко Рангелов,търговски дирек
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ИНА И СОФИЯНИЕ, БЪЛГАРИТЕ" СКУЛПТУРИТЕ НА
НИКОЛА АНТОВ В 

ЛЕСКОВАЦ
ИЗЛОЖБА

"ДИМИТРОВГРАД- 
0Ш-ЦАРИБРОД- 

СКИ ХУДОЖНИЦИ”

ке почит с. х»"" й _
ароматичмо-мушкалии Образите: Месо. ми
ят театър Констан- лези ичарят. Печено- 
тип Каси мои1' от гр. Че- церът, Бизнесменът. 
лико Търново (България/, Румънеца, Петрушев и 
гостува на димитроо- Лудите, са хора, взети 
градската сцена с коме- напрано от живота, но 
дияпш от Ар. Бончев и изградени с голям Усет 
Но. Кулекое "Пие. Ьлга- от постаноаичка Сива 
рите . Представление- Димитров, 
то бе радушно посрещ- г„ „ействне
нато. от почитателите а ни никаква си
на театралното изкус- Р?^аи:^пап(1Къде„ о чака 
тво в Димитровград и '/„е зя обето-
многолюдната публика Бъдеще, -жестоко
остана доволна от нането^ъд моотно-
видяното. щенията в сегашния мо

мент. контещ към духов- 
н и ще та и м ат ер и - 
• мизерия. Върху то

зи Фон са изградени 
действията на партии и 

,, печат на партийна ли-
пислав Пенков а<,ри и обиковени хора. 
Павлов, с .«пй- Демокрацията се явява 

сторско умение пресъз- само като облик за сио- 
дадоха "актуалния по- родна изява на схваща- 
митически момент" в нията за Трансформа-, 
съседна България и прал- цип та 
тно изненадаха дими- Към д/жжпгг№а9- оя?“п •ж.тгг:

Комедията е остра Стаия~. наподоба валца на 
сатира на сегашното комиксите на "Пндексо- 
състояние в страната, 
като при това се търси

Съорганизаторите 
изложбата "Димитров! ралми-
нарибролски художииип -
Изяателсшо "Братство от Ниш 
и Културно-просветен иентьр 
"Насил Лприлон" от София про
веждат окончателната подго
товка за нейното експониране в 
столицата на България; Уточ
нено е изложбата лабъдеоткри- 

29 май 1995 година в

на

се

Теа 
Алеко 
ла в 
Мет

трал пият екип: 
Атанасов, Велис- 

Боранов, Спьефан 
оаиев, I ено Молу

ков, ЕГиктрр I е ризи ски. 
Милен Колев, Милен 
Иванов, Бо 
и Никола

та на
изложбената зала в централ
ната сграда на Националния 
исторически музей, която се 
намира на булевард "Витоша" 
/бившата съдебна палата/.

С 51 картини и 8 скулпту ри 
на любителите на изобра
зителното изкуство в София и на 

бшественост в Реп-

н а
ална

културнатао 
уйлика България ще се пред
ставят художиицте: Богдан 
Николов, Бранко Николов, 
Веселин Денков, Велча Велчев, 
Георги Йосифов, Душан До- 
нков, Димитър Димитров, Зори- 
па Николова- Костич, Иран 
Колев, Методи Петров, Миловаи 
Венков, Милорад Геров, Младен 
Йотов, Новниа Мл 
Никола Антов, Перииа Д 
Слободан Сотиров, Чедомир 
Илиев - като гост на димитров- 

- Дим-

и за отношението 
и пилото.

вото позорище" .у нас.
и ипилппт кппените в Общо впечатление е.

преодоляващ "балкон- театрален колектив, 
скияп си характер и ле- 0.11.
коверен" за новото, 'на-

Никола Антов в ателието си
' В Галерията на Народния музей в Лесковац скулигорьт Никола 
Антов в края' на миналия месец откри самостоятелна изложба на 
скулптори и творби, създава ни през елин продължителен период. I ози 
наш скулптор заема челно място между скулпторите от българското 
национално малцинство и е известен не само у нас. но и в чужбина.

Досега е организирал самостоятелни изложби в Ниш. Ьелград. 
Крушевац. Яесковац. Алексинац а е учествувал на международните 
пленери в Трявна - България, и Хайновка-ГТолша. Същевременно (от 
1963 година) до днес е участвал на над седемдесет колективни изложби. 
Носител е на редица награди и признания.

Скулпторът Никола Антов твори в дърво. За неговите скулптури 
рби изкуствоведът Сърджан Марковпч казва:
"Чрез дървото Антов доживява духовния образ на своя р-оден край- 

Тематика на Актовата скулптура съответствува на интимната 
осамотеност на неговато изкуство и тя е промикната от формата на 
неговата пластика... Наблюдавано като цяло. творчеството на Никола 
Антов показава последователан. често с много неизбежни съмнения, 
когато е обърнат към себе си. развой, в които началният психически 
материал, силната връзка с родния край. е пресъздаден в определени 
идеи, задълбочен и насочен към непознати области и неизразени проб
леми. Търсейки в скулптурите своето време, Антов с техните съ
държания и поръки намира нешто и общото време, изразявайки-то на 
себе си в издържана форма и език.“

С тази изложба в Яесковац димитровградският скулптор 
върди пзтънчанпя си творчески дух и 
в Яесковац.

алено в, 
онков,11(1

градските художници 
итър Анакиев.

С оглед на големия интерес в 
България, очаква се изложбата 
след София ла бъде експонирана 
и в няколко други български 
градове. С Перник и Кюстендил 
са осъществени конкретни дого
вори изложбата да бъде експо
нирана в тези градове.

Като част от програмата за 
ознаменуване 30-годишнината 
на списание ‘Мост“ Издател
ство “Братство“ предприема 
мерки изложбата "Димитро- 
вградскп-царибродски худож- . 
ниш1" през настоящата година 
да бъде представена в Димитро
вград и други градове в нашата 
страна.

• ОТ МУЗИКАЛНО-ЗАБАВНАТА ОЛИМПИАДА 
ВЪВ ВЛАДПЧИН ХАН

ТВО

ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ 
НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

СЪСТЕЗАТЕЛИ
На проведената на Първи музикално-забавно състезание 

май тази година Музикално- бе Центърът за култура бт Вла- 
забавна олимпиада“ във Вла- дпчпн хан в съдействие сМнаис- 
дичин хан. за ученици от първи терството за основно образо- 
до осми клас, вместо шест, учас* ванне и възпитание на Србия. 
твуваха пет основни училища: от 
Владпчин хан Сурдулица, Бело 
поле, Гилане и.Босилеград.
Изостана само основното учи
лище от Радовница.

От основното училище в 
Босилеград, на това финално 
състезание, участвуваха 23 уче
ника и постигнаха завидни рег 
зултати: две први и една втора 
награди. Инак. според утвърден
ите критерии и от страна на 
Министерството за основно 
образование и възпитание, на 
Музикално-забавната олимпи
ада, учениците се състезаваха в 
няколко дисциплини: в областта 
на литературното творчерство. 
изобразителното, музикалното 

„ и политехническото изкуство.
В състезанието по литера

турно творчество, босилеград- 
скотб основно училище пред
стави шестокласничката Со 
Глигорова, със собствена твор
ба посветена на защита и опаз
ването на околната среда и 
спечилп първа награда. В 
областта на изобразителното 
изкуство босилеградското Ос
новно училище представя Марян 
Стойнев, ученик от шести клас и 
спечилп втора награда, докато в 
областта на музикалното изкус
тво. босилеградското основно 
училище се представи с танцо
вия състав и спечели първа 
награда. Същевременно за 
участвувапето п завидните 
резултати на Олимпиадата, б,о- 
силеградското основно учили
ще. от организатора на това 
състезание получи художен- 
ствена картина.

Инак. организатор на това

още
плени люоителнте наведнаж пот 

изкуството
Ст.Н.

М.Я. . в.д.

600 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР ЦАШ1ЬРи. I
Яогановска манастир

• Д-Р СПАС СОТИРОВ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. 

ИСТОРИЧЕСКИ 

ДАННИ. ЗНАЧЕНИЕ
В древния геологически период наричан мпоцеп-плиоион 

наши те краища наподобявали на днешна Финландия. Навсякъде 
били разстлани взаимно свързани по-малки или по-гол сми езера ( |п1
Пиротското езеро общувало с по-високото Знснолско пое- -'.М 
редством река, която можем да наречем предходница на Ерма 
Когато Нанонското море - преди 5 милиона години - изтекло през 
Гьердап едно по друго исцсдили се и балканските езера. Стар 
Ерма вдъбила коритото си и заела дъно то на Зиеполското пояс 
като на долния край заедно с Гинска река образувала Нишава'
Но^случилн се още две събития от зпачепиеза дисшиия изглед на' Ерма веднага

Еродирайики в обратна от течението посока склоновете па •,,.„2"''’! ««та в долината изпълнени с по-рохкави палео-
южно Знеполе където най-напред се намирали изворите й Ерма ..... пластове, особено червеникави пермеки пястч-
отнела една планинска рекичка, коятоотзапад.отКолушиики ®[’03"лта отнасяла несравнимо по-бързо» т

рид при Власина, отивала на изток и вливала се в дрепна Струма Разпадането па мезозойскпте парбвици Р сравнение с
акова явление - една река да "заплени" друга - географиите ,,Я1,,ДЛ?Л0''атели0’ “ резултат на силни тектоническп гаМи- 

наричат пиратерня. По такъв начин Ерма станала още по-мощна- '“""п " "Отъванпя на степите. кактО и на заС11ле 
и пълноводна река. механическа ерозия в долината ,п г™ я 1 мимическа и

Освен това, поради карстова и механическа ерозия, както и "лк°лк0 «торични разширения. Между тях особено 
поради тетонически раздвижвания варовиковите бариери, които м- окпжо котловинната между Одо ровско гп м п 1йямкс—"■ ьйвя

Ш1

Погановскиата манастир след Първата световна война,
изнание: Георги Минев, Цариброд

о 15 ЧАЙ 1995 г. БрятстНо



; ° в босиЛеградската община
| ПО-ДОБРИ СЕЛСКИ 

И МАХЛЕНСКИ 
ПЪТИЩА

КОМУНАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
И ТРУДНОСТИ НА 

БОСИЛЕГРАДЧАНИ • АТЛЕТИКА

• 13 акцията, за разхубавяване п по-добро | 
уреждане на Босилеград преди няколко дни 
•Разсадници" от Вра иска баня на ул."М.Тито" 
уредиха 313 квадратни мегара зелени площи и ! 
засадиха 50 различни дръвчета и над ПО украсил 
билки. На тази улица - пред пощата наскоро ще 
бъдат положени няколко бетонни пейки и 
построен фонтан.

За целта от общински средстава са заплатени 
13 669 динара. Очакава се акцията за по-хубав и 
привлекателен град да продължи, главно покрай 
Добродолския поток и двора па основното и 
средно училище.

• Комуналната инспекция въз основна решението на 
ОС в Босилеград за комунално уреждане и хигиена преди 
няколко дни реин-гда приеме конкретни мерки против 
скитащите се кучета в града, които станаха сериозен 
проблем и опасност.‘особено за малките ни съграждани. 
Тъй като собствениците не послушали съвета на 
инспекцията любимците си да не пускат в града, тя 
упълномощила ловопазачите на "Сокол" да ги избиват. 
За няколко дни в града са избити към 15 скитащи се 
кучета.

Небрежните стопани, след като чуят за злаТа участ 
на кучето си се опитват да отмъстят на инспектора'като 1 
и по телефон му се заканват. По време на "мъмренето" не 
си казват I«мето. понеже зна ят. че може да бъдат 11 глобен 
за небрежното отношение към кучето си.

• Центърът на Босилеград се разху бавява, но в 
непосредствената му околност картината е 
поразяваща: боклук се вижда на всяка крачка, а 
Драговищица от различни отпадъци стана за 
резил. Можели комуналната инспекция да предпр
иеме мерки тоя позор да се махне? - Тези дни ще

. предприемем мерки не само срещу несъзнателните 
съграждани, конто-изхвърлят боклук там. къдсто 
не му е място, но и. против явното нрдириятие 
“Услуга" доколкото навреме не съхранява бок
лука на депонпята, казва кратко Васил Анастасов, 
комунален инспектор в Босилеград. В .В.

БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА ДУШИЦА
На първомайския турнир който се проведе в Бар лекоатлетката на 

"Железничар" от Димитровград Душица Деянова спечелН трето място и 
бронзов медал в бягане на 400 м с препятствия. Това бе първо състезание 
през тази година и успешно за Душица. <

Овсен.нея в своята конкуренция се представи и Тамара Стефанова 
също член па "Железничар".'

Б кое село акцият ще започне по-рано зависи от 
обе^печоването на собственето парично участие, 
възлизащо на 20 процената от общата стойност на 
работите, казва Васил Нова нов. председател на 110 на 
ОС в Босилеград.

До края на годината в повече селата п 
Босилеградска община ще бъдат почиствени стари и 
прокарвани нов'и селски и махленски пътища.
Акцията, която дава особен принос в подобряването „ ,
па селския бит пече приключи п Буцалепо. а преди о БОСИЛЕГРАД: ИРАНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
няколко дни започна почистването на пътища в Долна ^
Любата. Тук се почиства, пътят от центъра на' селото 
ндо махала Клагйс.. а след това ще пт. 
центъра към Бубении ц Бързаци. Щ 
почистването на пътя с междуселско значение от 
Д.Любата през Шипковица и Гаш&вица до центъра на 
с.Дукат. След като се завърши тази задача акцията за
по-добри селски ц махленски пътища ще продължи а "Младост", Босилеград: "Сниджслич" Тома-млин, 
I орна Любата. През тоя месец с запланувано ГБм.пг-по 9*9 (•
прокарването на ново трасе към църнощишката • к ншдМ у ь и м „Пй№,п.и ■ _
махала Чурчиинци на дължина от 4 км. Босилеград, 7 май 1995 година. Игрището Пескара , зр

-Акцията за по-добри некатегоршнранн пътища и,тели около 100 души. Времето и терена подходящи за игра. 
ще се проведе в повечето села. а предимство ще , I олмайсторн за домашиин отбор: Любомир Димов и I аденко 
получават селата., които'по-рано обезпечат, парични ' Захариев, а за гостуващия: гомнелан Богдамович. Съдия на 
средства от 20 на сто от общата стойност. С по 40 на срещата: Мирослав Аризаиович от Сурдулица. 
сто работите ще се финансират от Общинския фонд 
за некатегоризпрани пътища и от .кг 
ниското местно самооблагане. Ме 
пътища се финанси 
два 
Пзп

А.Т.

ДРАМАТИЧНО ДО 
ПОСЛЕДНИТЕ МИНУТИ

юдължи от 
е последва

ФК. "Младост": _ яза гол а голмайстор бе пак
ждуселските П.Гашраич, Н.Иойи.ч. Т.Богданович, който и бе най-

източника. ка,еа^,Ж=п°Ж^^ълннтслния отбор на ОС в Босилеград. / Р.Захариев/ , П.Пене.о. на срещата домашният отоор
Йованов подчертава, че наскоро (зависи от М-Нисилса. Лю.Диноо и тръгна на всичко или нищо, и на 

обезпечаването на иавта) ще продължи прокарването ДЛлаткоа. десетина минути пред края на
пътя Бресница-Злп дол-Ярешник на дължина от 15 Ф.К ."Сииджелич“: мача С гол г.Захариев изравни

км. чисто изграждане започна миналата година. Тази М.Стефаиоаич, П.Джорд- резултата, което може би и 
година за целта са необходими около 140 хиляди *'*г г пп п ч 'П°НГ °ггппянппи ч беше най-реалното, 
динара /миналата бяха изразходвани 33 хиляди/, от V //е«2л.кови.ч Л Максич' До края на срещата Р.За- 
които 12 на сто ще обезпечи посоченият общински Д.Богдшюцич, Т.Богданбоич. хариев имаше възможност да

С.Трайкооич и М.Дейкооич. донесе победа на домашния 
В петия кръг на първен- отбор, обаче дуспата която 

ството във Вранска футболна съдията престрого присъди не 
дивизия, в Босилеград гостува успя да превърне в гол. 
футболният отбор "Синдже- Следващата среща, шести 
лпч" Тома-млцн от Левосое. кръг. боснлеградскнят отбор 
един от главните претенденти за гостува на отбора 1 решнявка 

■ то място. от Буяновац.
Резултатът първи откриха 

I петите. В една добре изведена 
акция, в която участвуваха 
повечето футболисти в наказа- % 
телното поле на домашния
отбор, най-добре бс поставен а Продава се къща и 

I .БоГдаиович-и с точен удар | - 0рно място от66 
вкара топката зад гърба на | л ‘
I ашевич. След десетина минути 
футболистите на "Младост" 
изравниха резултата. Голмай
стор бе младият ио перспективен 
футболист Лю.Дпнов.

През второто полувреме ^ 
играта бс нещо по-добра.обаче. | 
не каква го очакваха зрителите. |
Гостуващият отбор пак отбол- |

асата па обш-

иа

Фонд. а останалите републиката.
Н.Ь.

° ДИМИТРОВГРАД
ПРОГРАМА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Т.пь
М.Я.Комуналното предприятие "Комуналац" в Димитровград 

старае за подържание чистотата на града и граничния пункт 
както и за зелените площи и дръвчетата по улиците. Това с*. 
провежда по предварително приета програма.

Що сеотнася до засаждане на дръвечета. програмата тези дни 
многократно е преизпълнена. Предвидено е да бъдат засадени 40 
нови дръвечета. а както ни осведоми Слободан Ма но в завеждаш 
този отдел в "Комуналац". тези дни улиците на Димитровград « а 
заседанието фиданки на липа и 120 брези. Ма гг-м но го са заседанп 
по улиците около основното училище и в спортния център, 
уредена е празната площ пред сградата на оившата Служба за 
обществено счетоводство, като там са докрани и поставени 
няколко громади от камък, с прекрасна от природата създал*, и.» 
Форма, които са свеобразна скулптура и не позволяват да сега. п 
тревата около. Предстои около камъните да се засади иглолистно 
растение, най-вероятно клека, за да бъдеамбиента оше по-х>оав. 
Същото ще бъде заседа но и около градските гробища и на някои 
вече озеленени площи на граничнияшункт.
ВеЧ За всяка похвала! На нас гражданите остава да пазим .« зелен
ите площи и дръвчетата!

се

ПРОДАЖБА

квадратни метра. 
-2 локала по 25 м.кв. 
-исзастросн плац от 

700
Пазарен център в 

Димитровград. 
Справки на тел.

0 18/ 40 188

м.кв

Каменната скулптура

Тази голина се нап^1.!Пватпито крит Ма поил Втори Иплсолог. Някои автори твърдят, чс 
Нога повелия Св.Йован Богослов, сьщсврсмеио били 

повдигна ги и Св. Йона и Кръстител /Мущяр/ при I рьпскн О до ро
ви,,. както и (.в. Архангел мри Трън. всички но долината па Ерма. 
Освен Константин и Еленд като ктитор може би да е участвал и ^ 
брат кг на Константни - Иоваи Дра наш. Приема се. чс изграж- * 
дането на манастирите станало в последното дссстслпс на XIV 
столетие, горс-долу около 1395 г. Следовател по. ето защо 
текущата 1995 година провъзгласена за 600-годншншш от 
сьшссву вимето на 11огановски манастир./Да прибавим, чс Мущяр 
бия разорен от турите/.

Обаче, желаем ли сираво^лшюст. грабна да изтъкнем, че 
изпи тните сръбски историци н изкуспюпслп (.в. Г;Гдойчмч и Ил. 
Метковнч изложиха други възможност за основаното па 
||(>1 аио1я:ки)1 манастир. (.поред тих ме Константни Драган! о
ктитор, а .......  друг Константин - ипук на поникна войвода
Лсснмир. Тоя Константни Деснмнр живял през 15 пек. 
Яока загелегво е на мереният древен ръкописот I«* в. в българския 
манастир Зограф, но този ръкопис бил притежание па 
погапопокш! С.и.Ионнн Борослоп. а подарен от Копс.г.«идни 
Деснмнр. Затова Петкоинч смита, че Погашшскн манастир бил 
построен накъде измежду И-Г>3 г. /косато турските пласти 
позволили възобновяваното па х-рнстннпскито хпамовс/ и 14ЧУ 1. 
/косато били иарнсунамн посанонскнте (ррескп/.

Иснчко на всичко, съберем -1..... . сд"° съществуващите лс-
ПЧ1ПН сисдеппц н ........... и тълкувания. като иай-присмливо и
най-веро достойно излиза предположението за Константин | 
Яна са III п дъщеря му I 'оспори Клена като ктитори па Мога поискан § 
манастир. Но. не мб*е др се смита.-чезагадката е окончателно | 
разрешена. За годината ма пострннането, за ктиторите и за име- | 
пата па майстори те-строители щссесиори п занапред. |

Какин е била по-нататъшната съдба на Ногановскп I 
манастир? Г,лед битката при Говнно рухнало ч дсспотсното па § 
Костадин Драгаш. П|>е:< първото десетилетие па 15 иЛиротскпя. | 
Т|рт,нскпн край п Зпеполнето ирензел дсспот Степан Лязлрсвпч, | 
който се наложил перел останалите сръбски владетели, а | 
следователно. И Погапопски манастир попаднал в неговото 
деспотстно.

‘.•Слсдвп-

- често се отказвали от световния жшют и катосъществуване . .........
от шелшшп търсели осамотени. скрити места. кьдс,10сеотдсш«1л 
на богосьзернанне. Тъкмо малката котловина между чутопните. 
навяваши уважение, някога неорохолнмн скалисти утслии па 
река Ерма - Одоровското и Влашкото Ждрела стсеал.ю изпъл
нява чи условията за уст[юйване на монашеско обтежп тне.
мя(!1т;аштдв=^кГ

Пастта |улена, на косвен начин подкрепва твърдението за 
ХСТ1СТИДПСКОТО нървосвст.IдIние. Легендата заенлиат- п нзлъл- 
баните имена Господин Костадин и I оедподя Клемния върху

Костилсто нре?втората половина на И-пек „ иеюнаТа лмчор.-
гавк» я... л-/вЛагвмг- *• «яглввьж

образувана июпНоросъздадсна та жегдиконска и разпадане на днржанам му. "Д"- „ Краището със
АО^стИбоншЙ битка „ри

Мирче, Господин ^1-СГр!,1ж/н!|?ст-о0зк!''н.чсксм'1о""л«‘1 
!ЖЖ^йЖч.Й™Йн;п;екрайКрай«, „а /1’омъ „н„/, „яя*

за 11п'запт„йски„

огнен от

1

м.1 \ и и \ ш; мин; \,,
о* I \ .. .411

11(1 \1К<)1Ш \Н(Ш
01'Ц||мп!|)0нград.

11рсм1пннмс се пред благородчите им н 
тегли лккопе.
(д-менегиа 11|шповн н Каменови

&/////Л о15 МЛЙ 1995 I.ЕрятстЛо



СаТиР-а * забава
босилеград- 
ски осили

ТОДОР ЦОНЕВ - СОФИЯ
и Босилеград пма епидемия. 

Понсчотоса заразенис “бацилус 
безиарикус". ,•••

От толкова много лскопмтн 
за ин*

❖
билки, босилеградчанп са 
тересоиани само за • копришпо и 
кисслсиа. ГОПЕТКА*!•

Пито един босилеградеки 
бизнес но дадо нпдими розул-

ССКСбП' ■.. .......................................................................
1Н*Ч<

I пти. Иключитолпо и речк
онетЬе туязпоса. ❖

Ьосилогрпдчани си гледат 
рл бога та. Само но я виждат.

Хигиената н Босилеград о на 
Завиждат ни

..уг Гш«У -• «У одбруси, а сьга се съгласи от

Д^Гои беше тека

рСко да се сетим'некок, оди училите, ама ишдо не "Де.
По тона ирои-. оди гьола г изрекаше жабе и У*ме мисьван>.
-Ти чуVI ли си, дедино, за иекога кои сака 

ри пие одиеднуш млою високо, 
жаба да си у свият гьол* ?

*К,%ая*иосчовш оди йедну гонетку. А еве кико йе
у йодно големо гьолище си живея.1а йедна жаба. II убаво си 

ж и всяла; начала мушичЬс, муала се из търстикуту, крекала, та 
йсч.ичо целото ио.ьс. Изродила вой се жаочетия колко очеш. II 
сне би било \ баво, ако йедъи дън на долището не дошъл вол да 
се паипйс поду. Навел се он, погазил до колена у гьолаГи почел- 

- да н ние. -
II идела га жабата и .млого вой се а рее кал волан съглам оил

* йедьр. с големи очи кико вилджая»е а ка се напил воду, изравнил 
гьропнV. а нлечьете шнроЬе и равне кико тенк.

II решила жабата и она да му се арекше. Ама кико жаба че 
ссарскше на кола ка 1)у не ма колко йедна песница. 1ула она дека 
арсксува1ъсто чуда пран: защо па и она да нестане голема колико

Почела жабата да се.наду вуйе. Надувувала се. наду вувала
• станула колко тнкп\. " Иошесъм малечка" - рекла си - уздънума 
дълбоко п пак почела да се наду дуйе— наду вуйе— наду вуйе—

-Докига бре. дедо че се наду ву не? * не изтърпе у кукат.
- Ь докига: Додека не се пукнула кико твоят балон що пукну 

ка га пренадува!
Гледам сипат се усмива, ама Ьнсало.
-Ти тате на кога .мислиш дека оче да стане голем? Дали не 

правиш намек за .мойто шефовско
•Бог да пази. сине. нейе за тебе! Тая гонетка йе за свите що не 
еду у гьолат. а .миеле дека може да стану све—
Гледам унукат трепка с очи, па поче:
-Айде. дедо. распраи йоще йедну!
Я поче да се отедзам. ама. детето навадило "йоше йедну, па 

йои1е йедну".
Уздъну и реко:
-Е тй чул ли си за онуя пословнцу:

она дигла ногу"?
Не съм. дедо!

-Есе—

1М.|

.(.И1ИДНО ранните, 
на боклука. **

Гюс:ш1еградчанн упражняват 
гимнастика поклан*\грипна 

нмкп се на началниците.- а III
ДУМ❖

II Босилеград не правете 
добрини, ше си направите 
неприятели.

•5* %• •••
Ахилесовата пета па босилс- 

I радиани е - езика.•> *
Не гледайте порнографски 

филмове. Гледайте какво ни 
правят данъчните органи. Това е 
едно и също.

Босилеград няма пода. Санк
циите са виновни.•> •> ❖

Босилеградчанп патенти- 
раха нов лак. Казва се "върко
лак".

д млого. кой сака да 
да се орати: "Свакаа не може.

Взаимствано ОДГВДД Щ Месечен 
лист, София

« КИРИЛ НДЗЪРОП ° 1.0РПС димовскп
Семейни Закъснели 
диагнози въпроси

❖❖ ❖
Не. босилеградчанп не стач- 

Такъв им е стан-куват с глад. 
дартът.

киНякои босилеградчанп не 
можаха да умрат за идеята си. 
идеята умря*преди тях.

*:* ♦>

Босилеградчанп много се 
интересуват от туризъм, искат 
да му видят края на това 
днешното време.

© Сизпфе, ше ти бъде ли по- 
ко твоят камък е

©. Жена с минало лесно намира 
мъж с бъдеща

€> Семейните драми най-чисто 
имат гост - режисьори.

€? Откакто започнах да пера п 
гладя - отношенията ни с 
жена ми се изгладиха.

С Жената рядко следва, но чес
то следи мъжа си.

€> Меденият месец'на младите 
излезе солен на родителите

да
о?леко, 

златен?
О Ако простият не те разбира, а 

умният не те чете, защо 
пишеш, нахалнико?

С> Наказуемо ли* с да измамиш 
лъжец и да ограбиш крадец?

V От две полуистини става ли 
една цяла?

чест
си с

"Чула жабата дека се ковеЩе хванем крадците, тръг
нахме им по следите...

V Дали усета гъдел една му ми- •> •>
фицирана идея? Босилеградчанп са за сърп и

Ъ Защо империите и динозавр- чук. II за тояга.» 
ите умряха, а останаха живи 
бълхите?

коп> па п

им. -К но си се бре. тате. патил за тея жабе? Незнайеш ли гонеттку 
за нам ни ре п таласъми, за цигани н чорбаджнйела попове и 
сл>1?е-?

-Знам. сине - поел 
ютку и да га ноуч 
-Маин се оди но;
Ама детето на в, 

разказуйсм...

С> За създаването на любовния 
триъгълник причината бяха 
бедрата.

С< Ако жената беше вярна като 
кучето и ако кучето лаеше 
като жената - и двете шяха да 
са идеални.

Медицинският анализ на 
урината на босилеградчанп 
показва, че те никак не пикаят 
срещу вятъра.

«т я - ама очу на детето да распранм
За поуЬе су школете— 

алн и я сирома кво да праим поче пак да

ьг
г«1 чим; 

> Ье.€> Защо човек става турист, ко- 
гато затлъстее, съблазнптел
- кога то остарее, и мемоарпет
- когато пзкуфее? Инап Пиколон

с корт БРигАЛА С7^четги~л
■наел <5>Р-А,ени?______ .УБоец

ЩШУ: •V
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