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° СЛЕД РЕДОКИАТА СЕСИЯ ИЛ СКУПЩИНАТА ИЛ СЪРБИЯ
• АКТУАЛИА ТЕМА

ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ РАБОТАНАТО БОМБАРДИРА 

САМО СЪРБИТЕ Народните представители на зателнпя кодекс- отхвърлени' Републиката през настоящата и 
I епублпка Сърбия тези дни пр- бяха измененията, които под- следващите две години, сетне 
иключпха редовната сесия, песе представител па СРС и избирането на четвърти под- 
колто продължи 90 дни. След- предложението рспубликан- председател на Скупщината и 
вашата редовна сесия ще започ- ският парламент да предложи на четирима представители в Съ- 
не в октомври, но представите- Съюзната скупщина да уреди вета на републиките в Съюзната 
лнте вероятно ще имат и през отношенията в областта па скупщина й накрая би трябвало 
юни извънредна сесия, за да наказателното законодател- да има въпроси, 
завършат започната работа и ство_. 
обсъдят ошс някои просктореш-

Самолетите на НАТО отново бомбардираха тер
иторията на босненските сърби. Па 25 май около 16 часа и 
20 минути от бомбите на западния военен съюз пострада 
селището Яхорпнски поток, намиращо се в непосредствена 
близост до Пале, макар че тук не е имало никакви артилер- 
нйнп оръдия. За тази опасна акция въздушните сили на 
НАТО са получили зелен сигнал от Обединените нации, 
като им било позволено да изберат една от три цели на 
сръбската територия, а като главна причина за бомбард
ировката е взето несъгласието на босненските сърби да 
върнат част от тежкото оръжие, което своевремено беше 
сложено под контрол на умнровнтелннте сили на ООН. 
Наредбата за въздушните удари по сръбските позиции е 
издал специалният пратеник на генералния секретар на 
ООН за бивша Югославия Ясуши Акаши. допълнително • 
"мотивиран" от сърдитото изявление на американския 
президент Бил Клинтън. според което Акаши неоснователно 
блокирал исканията на комендантите на "сините каски" от 
терена за въздушна интервенция на НАТО. От друга страна, 
мюсюлманите'и хърватите извършиха нови злодеяния над 
сръбския народ, но великите сили нерешиха да посегнат със 
силата на оръжието си и срещу тях - само им отправиха 
привидно остри упреин.

В редта си на ХХХШ международни среши на 
журналистите в Долни Мнлановай щефът на югосла- 
венската дипломация Владислав Иованович изрази 
голямата загриженост на югославския държавен връх от 
най-новата ескалация на конфликта в Босна п Херцеговина, 
подчертавайки, че СР Югославия се обшита енергично 
против всякаква употреба на силата. Той същевременно 
осъди пленяването на заложници от страна на сърбите и 
добави, че евентуалното изтегляне на “сините каски“ от 
Босна би било голяма грешка. От името на съюзното 
правителство министър Иованович призова воюващите 
страни и международните фактори да намерят нови сили и 
начини за продължаване на преговорите, понеже те са ед
инственият начин за преодоляване на босненската криза. 
Макар че„УНПРОФОг 
изтъкна Иованович, прекратяването на мисията му оше 
повече ще затрудни положението. Той се спря и на едно 
твърде симптоматично явление: всеки път. когато се 
постигнат опипаеми р»езултати по пътя към мирното реш 
ение, кофликтът в бивша Югославия ескалнра. анулираш, 
положителните постижения.

И най-новата ескалация на кризата в бивша Югославия 
ясно показа, че политиката на натиск и изнудвания в процеса 
на преговорите няма никаква перспектива. I азп политика 
фактически е най-голямата бариера 1шед усилията за мирно 
преодоляване на кризата в бивша Ююславия. 13 края на 
третата година от въвеждането им санкциите против С1 
Югославия загубиха моралния и всякакъв друг смисъл и\ сл 
една от главните бариери пред мира. Много страни нае 
разбраха този факт и все по-често предприемат инициативи 
пред Съвета за сигурност за окончателно премахване на
Ю^Въздушните удари на НАТО не са и не може да бъдат 
изход от задънената улица, в която се намериха ООН и 
западният военен съюз след бомбардирането на ср''<]^!'1С 
позиции в Босна " - заяви руският представител в ООН (хр 
гей Лавров. II югославскят представител в световната 
организация Драгомир Джокич подчерта, че Съветът за 
сигурност на обII трябва да се определи за попа политика 
коггго ще насърчава всички страни в ковфликгн да 
преговарят па равноправни основи. За да допринеса! за 
стихюнсто на конфликта,- руските министри за външни 
работи и отбрана Андрей Козиревм Павел I рачовек ровили 
та дойдат в мага, където ще се срещнат с лидерите навоюващите страни вошгг да се намери начин за прекрагяна11'

борбите и вьзобнб1нг|гапс на преговорите.
Военният и държавен връх на САЩ перманентно 

анализирал обстановката н Босна, но «йсл като сърби и- 
плениха заложници от състава на сш и с каски кд о 
отгоггор на въздушните удари на ПА I О, функционерите оБе чия лом все погнгче се отказватот агресивната си реторика
и заявямгг че не се обсъждат .гони планове за въздушни 
удари Сега и те настояват решението да се търси н ООН и 
на дипломатическия терен.

КОЙ ПРЕЧИ П 
РАБОТАТА ПА 

СКУПЩИНАТА?

Възникнаха спорове обаче 
ения, конто междувременно им когато започнаха разисквания 
представи републиканското за закона за минното дело. на 
правителство. който бяха дадени 120 аманд-

март,пррдставителитепр- но не „ в подробност!,. ^ ™ 2Х,!“
неха само 6 от 22 точки, тъй като сесията беше прек- „п лйрчятяпнп ше ге ..лмепп 
колкото бяха внесени в дневния ъсната. Правителството и скуп- пакет ’0Т закон|| в строител- 
ред. Най-много време отне шината отхвърлиха почти вг:и- ' „ „'пъчните облагания 
първата точка - отчета за рабо- чкп амандмами. а разискванията които до започваме на сесията’ 
тата па републиканското прави- във връзка с този законопроект е „зро™, правителството 
телство в периода март 1994 - щс бъдат приключени вероятно Както неофициално се.уз- 
март 1995 година. Разисквани- ма следващата сесия. нава. извънредната.сесня на реп-
ята продължиха почти цял ме- Представителите тепърва ще ублпканския парламент би 
сец, изказаха се почти всички имат работа, която ше трябва да трябва по да започне с работа на 
представители, разделени в две завършат ма извънредната 20 юни. и може да се случи да 
групи: правителствени, кон то сесия, а една част и на редовната продължи до краячна юли. 
одоорянаха отчета, изказаха сесия наесен. От дневния ред зашото презавг^,ст представпте- 
похвалнн думи за дейността на останаха още 15точкп. някои от Питр шр м пат ня ппчппка

които пак шс предизвикат шпро- Л"Тд!“0е пристав,™елн гс рябо- 
отричаха, км полемики. Мнозина прелета- тат със същия темп и по времена 

I ези интересни разисквания пр- вптелп вече оспорват проекто- извънредната сесия.'когато се 
иключпха с приемане на отчета, закони за геоложките пзслед- работеше със закъснение, ще

ванил. а вероятно ще станат продължи много. Имаше случаи 
разисквания и във връзка с про- ма неспазване на правилника за 

ЗАКОНА ЗА МИННОТО ектозакона за уреждане ва иро- въхрешния ред. жестоки пре-
странството и селищата, неза- реканпя исловенси престрелки, 
строеното землище, изграж- Не се опазвате и пред- 

В началото на май. поради ®||С™'““К™'1,ли^Ппкпчй а,|ден0Т0 за разискване време, 
харватската агресия па Западна н . , и-уч1100напР,|меР.че »ед1,н деи
Славонпя. беше решено да се пр- I“? '“аЛ ‘„ бъдат в, есени ", двама 0ПА',31ШП0НН" пРел‘
пемат становищата па Скупши- зГпътиг™ с^бшения став,1тел11 пътп да 1,ЗЛ113атзакопа за пътните съоошения. зад мпкрифона. като накрая

прекратяване валидността на председателствувашият ги по- 
някон закони, изследването, МОЛц да не пречат повече на 
дамгоснансто и обеложаването нормалната работа па пар
на огнестрелно оръжие и му- ламента. Но и такива появи са шщпп, за помилването, наслед
ството и за безопасността при 
работа на парни котлове п др.

Пррсктозаконът за мерки за 
здравна защита на животните в

правителството - и опозицион
ните - които всичко

НЕЯСНОТИ ОКОЛО

ДЕЛО

досега не изпълни задачата си,
ната по повод тези събития - и 
сетне се мина към втората точка 
от дневния ред, Закона за 
прекратяване на бременност в 
здравните учреждения, (.'.лед 
това представителите изгласу- 
ваха оше и Закопа против 
тютюнопушенето в затворени 
помещения, изменения в Мака-

прпсъщи в работата ла много
партийните параламенти дру
гаде. пък и у нас.

п.д.

° ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИЛ ПРА 
ВИТЕЛСТВОТО ПА РЕП У 
|>ЛIIК‘ V СЪРБИЯ МИРКО 
МАРИНОВПЧ ПОСЕТИ ПОД
ЗЕМНА ГД Ж.П.ГЛРД В 
Ш11ТЛЛ "1!ЖО.б С.ПОМЕ- 
1111К"

ГОЛЯМА 
ТРУДОВА 

БЕДАПО
БелградекIшт железопътен 

възел. едно от пашите на й-го ле
ми капиталовложения след 
1915 година, струващ към 750 
милиона долара наскоро 
бъде пуснат в действие. Тези дни 
този голям строеж, посети пред
седателят па прави телство то на 
Сърбин Мпрко Ма ря ио ви ч, 
и ри дружен от подпредседателя 
Слообдаи Бабич. републиканск
ите министри Ду ща и Платковнч 
и Алексп Иокйч. кмета на Бс- 
лград Иебойша Чович и др. 
срещна с представители па ин
веститора и специалисти на 
строежа.

на щс

Лиляна Тодоронич.
"Рения 92"

И С.С
журналист на



з’л сигурност на оои
ПРЕД СЪВЕТА

ВВДТШ®|»ЯМЙЙШ
конфликт

БАЛКАНСКО: 
ЧЕРНОМОРСКА 

ИИИЦИАТОВ А ПРОТИВ 

ЮГОЕМЬДР! ОЮ

ВЕСТИ
■ Само с помощта на спра-. 

педлипо решение за п сно
ва щнтс сгрппи п бивша Бил 
може да създаде оспопа за 
траен мир - изтъкна пред
седателят на Сърбил Сдо- 
бодан Мнлошевнч в раз
говора си с 
станнтел в

ПОДКРЕПА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА БОРБИТЕ
Бълг........ . «ЬР.М.Н, РУ^

ПИЯ. Уь|Ч'йня и ванс на икономическите санк-
:1Н(;п.пим1 :ш ||| ®* н тг ши „а световната организация
мах нане на икономи н■(. пг < Съюзна република
санкции на свегоинага I Югаслания. Както е известно, низация иротнн С1 Ю.осла Югослания^^^ ^ до(0|)0.
0,,яр. |,цКият седмичник "То рена на априлската коиферен- 

“ дниС публикувал |дия „а“ страните от Чериом- 
чс седем балкан- орскии регион, която сесьсгоя в

ШИШ.Ш- И без подписите аа Македо- 
I рсмахвлис па югосм- ния и Албания съвмести,ага. 
Документът с полип- инициатива на България, I ъ 

половините представи- рцня. Румъния, Украйна и 
тели па България, Търцпя, Моллова е документ с голямо 
Румъния, Украйна, Молдова, значение не само за С1 Югосла- 
1ЛОР Македония и Албания п ш,я, но и за останалите ралкан- 
светопиата организация според ски и черноморски страни. 
•То нима-, е връчен на генерал- Нейното подписване и офнци- 
11,1], секретар на ООН Бутрос ално представяне в Обединените 
Гали като е поискано от него да иашп1 е важна крачка към ста

на Съвета за сигур- билизирането на политическите 
отношения и подобряване-го на 

След публикуването на тази икономическото сътрудничес- 
информаиия в гръцкия ссдмич- пю „ региона, на който между- 

власти в Ско- па родните санкиии нанасят 
съ- огромни икономически шети.

|>УСК IIII И|И-Д* 
Контактната 

група за Босна Александър 
ЗГотов, ксГйто тези дни 
пребивава в Белград. Наша
та страна, каза Мнлошевнч. 
манифестира безсъмнена 
привързаност към мира н 
затова е необходимо премах
ване на санкциите н отказ
ване от политиката на на
тиск, понеже това са нан- 
големите бариери пред мира 
и стабилността в региона.

нима
информация, 
ски и 1 но липса л и офиниа л I ш 
типа за и 
баргото. 
сито на I

Съюзното правителство призова Обединените напнп дявахиядаввв
издаде съобщение, в което изрази голямата ( п 3,1 '
поради най-нопата ескалация на въорьжомтн конф им I 
бивша Босна и Херцеговина. I! съобщението (.е оценява, чс

К ца боснеяскмя конфликт'заи гра шава умм|юттюр-
птелнил процес и насърчава привържешшпте яя1“’1;11'1']1;1 
опция. Уверено, че мирната опция и и) хм опорите, оспопа! аши 
се на рапионраппето на всички народи в Босия. иш<и 
алтернатива, съюзното ирпнитолстно нризопл воюващите 
страни н бивша БиХ веднага да прекратят яъоржешш, си 
стълкновения. Съюзното правителство оказва подкрепа 
предложението па Ясупш Дкапш за спешно прекратяване на 
всички въоръжени действия и за измамирпне на политическо
14 "|Тр!тнтслст1Ю,1 о на С.1’ Югославия призова Обединените 
нации да изграждат мирната си мисия н бивша Югославия 
върху обективния подход, еднаквото третиране на всички 
воюващи страни и последователното спазване и прилагане на 
тези решения - се казва в съобщението па съюзното 
правителство - накърнява авторитета на ООН и пречи 
усилията за мирно, справедливо и всеобхватно преодоляване 
па югославската криза.

■ В разговор с подпредсе
дателя на правителството 
на Сърбин д-р С.лободан 
Ункович и републиканския 
секретар за външни работи 
Дойчило Маслова рич, 
който е.проведен тези дни в 
Пекин, заместник-минис
търът на външните работи 
на Китай Дан Бингуо е 
оказал безрезервна под
крепа на у 
Сърбия и СР Югославия за 
мирно и справедливо прео
доляване на всички кон
фликти в бивша Югосла
вия

■ Представителят на Репу б
лика България в ООН Слани 
Пашовски е вьрчнл на гене
ралния секретар на све
товната организация Бутрос 
Гали писмо с официалната 
инициатива на България, 
Гърция, Румъния, Украйна 
н Молдова за смекчаване на 
санкциите на Съвета за 
сигурност срещу СР Юго
славия.

■ Турция е взела непосред
ствено участие във въздуш
ните удари на самолетите 
на НАТО по позициите на 
босненските сърби 
твърдят турски вестници. 
Турски военни самолети 
Ф-16 се намират в базите на 
НАТО в Италия и оттам,

ескалацията

го предаде н< 
пост на ООН.на

пик официалните 
пие и Тирана са издали 
общения, и коиго се твърди, че 
тези страни не са подписали

с.пли ята на

• ПА 23 ЮНИ В СОЛУНна

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА 
МЕЖДУБАЛКАНСКИЯ 

ДЕЛОВ СЪВЕТ• шишуШшжр1,0 "°,,ол
ЕНЕРГИЧНА ОСЪДА На заседанието в Солун ше 

бъдат дефинирани функциите 
на Междубалканскпя делов съ
вет в насърчаването и разви
тието на икономическото сътру
дничество между балканските 
държави. Ще бъде уточнена и 
позицията на Съвета към прави
телствата на всички страни по 
ключовите балкански въпроси.

Представители на СР Юго
славия н§ заседанието на Съвета 
ще бъдат Деян Ковачевич. 
генерален директор на "Мосто- 
градня", Тодор Павлович. 
помощник-директор на “Юго- 
петрол" /Ниш/ н 1зоин Муси- 
чич. генерален директор на 
"Енергопнвест Бродопетрол

Ще участват представители

** •» «• ягк
акцията на западния военен съюз, а воюващите страни в > огЬшшалпо загопанне на 
бншна БиХ бяха призова,... да прекратят борбите си и да ?е™д°;&ансмш делов'", 
възобновят преговорите. който беше създаден на състо-
Сърбското движение за лош вид агресия, която НАТО е ялата се през февруари в този

обнова (СПО) призова ООН да извършил досега". И Реп\б- град конференция за балкан-
вземе безпристрастно отноше- ликанският отбор на СК-ДЮ ското икономическо сътрудн
ице към воюващите страни и с най-остро осъди бомбардира- ичество. Засега е известно, че в

според турската преса, политически методи и прего- пето на сръбските позиции заседанието на Съвета ще
"заедно с останалите ворн, а не със силата на оръжи- недалече от Пале. Председател- участват предстваители на Гъ-
самолети на НАТО са сто, да се избори за прекра- ят на този отбор Горан Латино- рцмя.СР Югославия. България и 
изпратени да бомбардират тяванена въоръженитестълкно- вич заяви, че международната Румъния. Предполага се. че ше
сръбския шаб край Пале вения и за спазване на резолюци- общност още веднъж доказа, че дойдат и представители на
ня И км от Ся пяепо" ’ ите на световната организация, няма еднакво отношение към Албания, докато турски пред-

• . СПО ПрИ30ва Главния щаб на воюващите страни и последова- ставители няма да има поради
■ От 26 до 29 май т.г. в войските на РС да прекрати телно провежда несправедли- най-новото напрежение в гъ-

Ьудапеща се е състояло бомбардирането на Сараево и вата си политика към сърбите, рцко-туректе отношения,
заседание на Скупщината. други действия, които се изпол-
на НАШ, на което са обсъ- зват като повод за въздушни
дени въпроси във връзка с удари по сръбските позиции, 
разширяването на запад- Говорителят на Демокра- %
нзттж ‘отношенията <м<мс'ду тичната •паРтпя <ДС> зав" на |
Русия II НАТО, новата памднат^обшност^а шесгку 1 структура на сигурността в ввРОДната оошност същесгв> |
Европа и кризата в бивша аат кРъгове и държави, което 
Югославия. В заседанието Форсират военната опция .ДСе 
„а Скупщината на западния на становище, че натискът с

Па тазгодишния междуна- | 
роден филмов фестивал във | 
френския град Кай най-гол- 1

"ЗЛАТНА ПАЛМА" НА
емир кустурица 1- Сценария на филма е написал

Душан Ковачевич. 
нптели на главните роли са 1 
популярните наши актьори § 
Предрат Микп Манойловнч, I 
-1азар Рнстоискп. Славко | 
Щнмац и други. I

Това е

° НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФНЛМОП ФЕСТИВАЛ В 
КАН

военен о юз гя учятп ... аоешш средства трябваше да 
250 представители на 1Я бъде насочен към мюсюлманите
н^жое^о^к:: ;г;,жш I:
ви. I ова е първото заседя пие към съроите, които Ояхл прину % 
на Скупщината на 1/ЛТО, леи, да се отбраняват. |
което е проведено на тор- Най-новите удари на НА 10 
иторията па бивша страна- п0 сръбските позиции в Босна. ? 

на Наршапския според оценките на Демокра
тичната партия в Сърбил/ДССУ.

0 са "още една военна акция па
■ П нападението, на хърват- НАТО с благослова на между-' 

ската армия на Западна народната общност". От аспект 
Славония са извършени на мира на това са контрапро- 
злодеяния - заяви специал- дуктивни акции, още повече, че 
нмят пратеник на Обед- и Днете‘стра1ш бяха предупре- 
мнените нлпмм пп ппярчтп дени да върнат тежкото оръжие,
!,а човекТ ТадеушПРМа“о- «рбнте бяха бомбардн-
вйецки, който неотдавна Гражданският сьюз в Сър- 
посети тази област С:ьс бия /ГСС/ изрази дълбоката си 
задача да утвърди размер- загриженост поради ескалаци- 
ите на хърватския геноцид ята на въоръжените стълкнове- 
над сърбите в тази част на ния в Босна, а Народната партия 
Република Сръбска кра- -окачестви бомбардирането на 
ииа. сръбските позиции.като "пай-

а изпъл-

третото голямо 
признание на Емир Кустурица 
на филмовия фестивал в Кан. 
^очно преди 10 години той 
оеше удостоен със "Златна 
палма“ за филма "Баща в 
командировка".

-Фестивалът в Кан се отли
чава със своеобразна града
ция, той е място, където може 
да се надяваш най-много, той е 

рк фамилии

членка
договор.

за малките народи и 
’ за хората, конто нямат намере- 

' ^ ние да се занимават със смета,
които се произвежда в най- 
силните филмови продукции, 
каквато е холивудската'- заяви 
пред журналистите Емир 
Кустурица.

е I ЮНИ 19951. БрятстНо



• ИРАНЯ НАКЪДЕ ВЪРВИ НАШЕТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

НЕСЛАВИОТО ПОСЛЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ 
НА МАРТИН МИ РОВ МАРТА

ОКРЪЖЕН ОТБОР НА 
СПС ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

Съгласно Устава н Решението на Главния отбор на Социа
листическата партия на Сърбил към средата на май тази година 
във браня бе създаден Окръжен отбор на СПС за Пчпнски окръг’ 
Отборът наброява 51 чланове. от които 25 са влезли по пост 
(председатели ге на седемте общински отбори па С.ПС и председате
лите на Общинските скупщипи председателят на окръга, членовете 
на I лавнпя О1'бор на СПС и съюзните и републиканските народни 
представители от Пчпнски окръг). Останалите 26 са избрани от 
оощннекнте организации въз основа на утвърдения отстрана на 
I лавнпя отбор ключ . От Общинската организация на СПС в 
Босилеград по пост членове на Окръжния отбор са Никола Крумов 
и Сотир Сотиров, а от останалото членство Владикиш Стоименов, 
секретар на Мзпълнитеипя отбор на ОО на СПС. в Босилеград и 
Славко Пелинов, председател на Съюза на младите социалисти.

На учредителното заседание на Окържнпя отбор за пред- 
седател е избран Сръджап Нпколич, републиканска министър за 
търговия и туризъм. I ювопзбраните членове на Окръжния отбор на 
ОПО в Пчпнски окръг избраха и Изпълнителен отбор от 13 души. 
докато секретар на Изпълнителния отбор ще бъде избран на 
първото заседание на Изпълнителния отбор.

• 5 МА&Б№&ГОДИНА^,,ЛМЕРИ СПАСЕНИЕ ЗА КОВАРНАТА БОЛЕСТ СКОПИЛ НА

Ие_е необходимо да се“ представя в дпмитро- Болницата. След многочасови разправии - 
вградената среда "Марта". Защото приживе гой съпругата му не остава нищо друго, освен да го 
бе шофьор на автобус, всекиму е откликвал и върне в Димитровград. Напразни бяха всички 
помагал. През целия си краткотраен живот е убеждавания и молби.
помагал на хората, вярвал е в тяхната човещина. Няма да споменаваме имената на никого от 
оатуи на погребалното му шествие се източи Пиротската болница, които така жестоко се 
хиляден народ. А какво преживя той през последн- държаха с болен, напълно безпомощен. Дори и на 
пте си дни, трудно, мъчно е да се разкаже. онази цинична дежурна лекарка, която запитахме

Коварната болест бе взела размах и той за името й, а тя ни отговори: "Какво, да не би да 
тръгна от Здравния дом п Димитровград до Пирот, пишете за мен!". Само ще кажем, че това стана на 
оттам за Ниш, а сетне до Баньица в Белград. 5 май 1995 година в следобедните часове в 
Искаме да разкажем за това, дано проговори Пиротската болница.
човешката съвест на много здравни работници. II Да бъде трагедията още по-голяма: всичко 
да спрем вниманието на гражданпете да ускорят това става пред очите на болния, който се озова в 
откриването на стационара в Димитровград. кошмар, но намери сили да каже:" В такова ли 

Безспорно е. че Марта, ако имаше стационар, състояние да си ида у дома? Защо никой не ме 
щеше да б ъде приет, зашото. където и да се иска. Виновен съм единствено, че съм болен..." 
полваше, за него "хуманните" врата на здравните Изнасяйки това на вйдело, жал ни е за мед- 
ведомства бяха затворени. Може би напразно ицинския персонал в Димитровград.'който 
говорим, защото зад затворените врати вопълът еднакво лекува и тези от Димитровград, и тези от 
няма да се чуе. други среди. Вярваме в тяхната хуманност и се

Недоразумението започна от болницата в надяваме, че ще намерят сили да се против- 
Пирот, откъдсто пред майските празници беше поставят на "колегите" си от Пирот. Ще могат лп 

ж-и--гжжж_^_ _ изпратен за Ниш. Оттук, без каквато и да било да се изборят за равноправен третман на.наши
II ■ 1/1 Г \/| ПРИ помощ, след празниците е отправен за Белград. Па пациенти и то само - в името на хумаността и

ЖЖЖ ЖЖ Баньица вратите на Ортопедната клиника за него човечността и цивилизованите норми?
ЖЖЖЪЖ^ ГЖ ГЖ А ПРЖ7 ПГ СТ ЖЖ А бяха затворени. А състоянието му крайно лошо. Накрая пи измъчва още един въпрос: дали
И И ш ш^1 ) -II 2 ЖД ) I ж 1x1 НА 1 II . ьлед заявлението на съпругата му, че е готова да болестта преждевременно изтръгна от семей- 

г ^ поеме/заплати/всички разходи, прекарва нощта ството. роднини, колеги и приятели.този наистина
Птаомглпмиа Поиот.щг г с- г- в х°Днмка- А след многобройните прегледи и добър човек? Или коварната болест се е вмъкнала1 тази година денят на сигурността в ьоснлеград бе отбелязан анализи конзилиумът от лекари приема решение във всички пори па нашия живот? Дали в неговите 

достойно. 1ествуването по традиция започна със спортни да се върне в Пиротската болница и тук да му се очи бяхме убедителни, че смс направили всичко да 
състезания. Проведоха се два турнира по футбол на малки врата, дава необходимата медицинска помощ. не го загубим. Според възможностите си ние това
■Един на окръжно равнище във Враня, където участвува и отборът И тук настават драматичните моменти. След правехме, но дали н за него бяхме убедителни - шо 
на Отделението на вътрешните работи в Босилеград и друг на пзвървените^стотицп километри по студено и остане тайна, 
общинско равнище в Босилеград, на който освен отбора на дъждовно време - срещна затворена вратата на 
Службата в Босилеград участвуваха и -отборът на конфекция 
"Кобос". гранично-пропусквателния пункт "Рибарци" и пя 
граничното поделение. 4

По повод Деня на сигурността председателят на Общинска га 
скупщина Сотир Сотиров устрои прием за работници от Службата 
по сигурността, като беше запознат с работата,успехите ^трудно
стите,‘с които се среша тази служба във ежедневната си работа. |)|7 Д ГТЦIIР А | |П 17 ГЦ7171ЮТГО Р17Ц 117IIII17Председателят на ОС изрази признателност на работниците от Ж НЮ III /А11АЖ 1.2 БДЕШП/ ■ V/ ■ ЖтиЛ-ЛШЖт
Отделението на вътрешните работи за успешаната им дейност,
като при това изнесе и отделни забележки и напътствия за успешно Общинският отбор на СПС в Бсплеград 
по-пата тъшн$ работа. При това председателят Сотиров на застана на становище, че трябва да се реализират 
милиционера Йордан Ва^ев и заместник командира на гранично- съдебните решения и на 15 май т.г. върна на 
пропусквателния пункт Иован Стоилкович. като признание от работа Калинка Глигорова, която бе уволнил от 
името на Общинската скупщина, връчи по един ръчен часовник. За работа преди 52 месеца и половина. Именно, 
предана работа те получиха специални награди и от началника на според решение на тоговашипил председател 
Секретариата на вътрешните работи във Враня-Стоян Стаменкович. ОО на СПС, Калинка I лигорова, завеждащ 

В рамките на чествуването на 13 май - Деня на сигурността бе административни и финансови работи в пре
устроен прием и при началника на Отделението на вътрешните фесионалната служба на бившия.ОК на СКС е 
работи в Босилеград Стаменко Пенев за бивши работници, сега уволена от работа на 31 декември 1990 година 
прнп.пнрш. ня тя-ш Слхжба "по силата на Закона - понеже представа

Делегация на Отделението на вътрешните работи в Босилеград функцията на ОК . на СКС". Съдебните 
посети семейството на загиналия милиционер Станиша институции обаче се произнесоха, че решението 
Г.тоичковйч във Владичин хан и на гроба му положи свежи цветя. "по силата на Закона е - незаконно. Не само че.... наложиха на ОО да я върне па работа, но 

|Л|,> * започнаха да му налагат и големи парични глоби,

на

М.Я.

° от ЧЕСТВУВАНЕТО НА 13 МАЙ ДЕНЯ НА
СИГУРНОСТТА В БОСИЛЕГРАД Д

Слободан Манон

" СЛЕД ЧЕТИРИГОДИШЕН 
КАЛИНКА ГЛИГОРОВА

СПОР МЕЖДУ ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД II

които напоследък нарастаха на 9000 динара, а 
съществуваше опасност (доколото не я върне на 
работа) да нарасте на 15•хиляди динара...

Решението за връщане на работа стъпи всила 
на 13 януари 1993 година, но за "силните на деня" 
в ОО на С.ПС законите на държавата бяха по- 
нпшожни от волята им. Всички други бяха 
виновни, но не и те. Даже, за виновни бяха про
възгласявани и журналисти и вестниците, които 
писаха по тоя въпрос. На края, членовете на ОО 
па.СПС и на Изпълнителния му отбор потвърдиха 
основния принцип: всяка партия, независимо дали 
е управляваща или опозициона. трябва да спгазва 
законите на държавата, в която действува.

на

в.г».
85Й

» "АВТОТРАНСПОРТ" ОГ БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА• В БОСИЛЕГРАДСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "БОР"

1,5 МИЛИОНА ДИНАРА 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ
ГОТВИ СЕ ПРОГРАМА 

ЗА МЕБЕЛИ
• В предприятието за обработка на ята и представители на Републиканския 

дърво "1>ор" п Босилеград изучават завод за трудовата борса - клон Нрави 
Възможността да се свържат с никои покрай другото бе подчертано, че и обла- 
по-силна фирма и да започнат да глта па дврпообработвателпата нромиш- 
пронзнеждат .мебели *3а целта готвят леност съществува възможност в пред- 
програма приятното за обработка па дърво Бор ла

В босилегра дско го предприятие сеокрпе мебелна работилница.
-IV,,,» рпииственото в обишната за.обра- Какви са възможностите, т.с. може ли 
боткама дърво, нонстояшем готвят прог- „ скоро време "Бор” възможно повече да 
рама за производство на готови мебелни сепроизвеждат готови изделия и мебели. 
Г.зделпя X това начинание се търси -Съществуват възможности, покрай 
възможност дьрвото повече да. се <|иша- производството на паркет, да пропзясж- 
лизира-сега се произвеждат около 2000 дамо финални, т.с. готови излелия ог 

паркет, различни елементи за опаковка дърво. преди всичко из областта ма 
т| други иолупгюизведения - и капиталът мебелната промишленост, казва Пили 
от гом издно богатство възможно повече Х|шсгов, директор на "Бор". Помещения 
па остава в общината. имаме да открием цех за пронзводсНЮ на

Идеята за производство на готови маси. столици и други финални мебелин 
дрз.вви изделия, с коего да спре изнася- изделия. За да имаме по-голяма шнурпоет 
сто а дървото като су|юшша. ис е нова. „ пласмента; намерението ииеда се 

Неотлавва бе актуализирана, когато по свържем с някоя по-силна фирма. Според 
инициатива на Общинската скупщина в наши преценки най-добре е да установим
Босилеград бяха проведени разговори, по делово-техническо сътруд....мето със

ил които бе гюгьреем отговор на СИМ110 от Враня, 
юшюп могат ли 'и в условията ва юго- Как всичко това що се реализира, 
коичата стопанските организации вобши- засега нсс известно. В Бор подчертапп , 
на-га ;щ газш ряг прет си че са започнали да готвят програма, от
мощности и програми'с което да се КОлто ще се узнаят всички подробности, 
увеличи и числото на заетите. Ма събра- преди всичко колкосредетва ше бщьи и 
нисто, иа което присьствуваха представи- обходпмн за целта и как ще ги ооезш ,
те/ш на ОС, директорите на преднрпяти- чанат.

Възобновяване на 1юзшш парк. локо- ние. Това обаче едва ли ще бъде доста- 
мнлектираве ва автосервиза и уреждане тъчно за успешното поддържане иа 
па кафенето - това са основните цели на рейсовите линии и затова се налага тази 
предприятието през настоящата делова година да подновим возвпя парк поне с 
година. два-трн пови рейса. Запланували сме да

"Автотранспорт“ от Босилеград нс набавим нужните съоръжения за 
веднъж е изпадал в незавидно ноложе- сервиза за техническо преглеждане па 
ние, но нинаги с намирал сили и начини возила, да приспособим кафенето на 
за преодоляване на трудностите. И сега- предпрмипето за летния период п да

извършим реконструкция на покрива на 
работилницата. За тези цели ще ни 
бъдат необходими около 1.5 милиона

поради югокризпта. икономическата 
блокада и други причини • топа щ>ед- 
нриитиссоборпсостри проблеми,об 
успешно поддържа почти всички линии, динара. Надяваме се. чс една частоттезн 
а работниците му редовно получават средства ще ви отпусне 1‘еиублпкав- 
заплатитеси. Миналата делова годива е скпвт фонд за развитие, а другата част 
завършена без загуба, това ве е малък ще отделим от нашите приходи - заяви 
успех, но "Автотранспорт" нима оборот- Велинов, 
ни средства н акумулация. уоси ле градското автотранспортно

Г1рн наличието на този обстоятсл- предприятие понастоящем поддържа 8 
стпа какин са амбшшйште и плановете рейсови линии: две международни, две 

предприятието през настоящата локални и четири междуградски. За 
делова година? - пощггахме директора тази цел използва 17 рейса. Товарният 
яа “Автотранспорт" Йордан Велинов. транспорт с в застой. От 28 април е 

-За нашето предприятие настоящата възобновена рейсовата линия Боснлс- 
лелона голина най-вероятно щс бъде ио- град - Враня през Босна кобила. В сряда, 
трудна от миналата, понеже повече от петък и събота рейса,т тръгва от Босилс- 
нашито рейсово са стари; напълно амор- град в 5 часа, а от Враня в И- часа. В 
■поправи, и щс ви трябват много повече неделя рейсът трайна от 1юсидоградв 11 
трудови усилия и нари. за да ги часа и се върша от Врана и понеделник, 
поддържаме във функционално състоя-

>аче

ва

М.Я.
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МТ^ЛАТИОВА^И^АИЕ1.А

ОВЦЕ, КОЗИ И СВИНЕ
заразените ош е са само'отделни1 случаи и 4 села 
Жи повторните прегледи 
случай нс бе открит - под*е 
Ветеринарната станпи

СТ0Пстсш1пагша-га станция н Босилеград т. тази
годи1^Сше"прояьлжГ1 с тази <^пшшст. ^С|ТОред

^ина!ншГпнспгтДот Ниш и ^п^л',канската

година“'!" Босиградска община започна 
шег шждане на овцете и козите. Акцията, както 

подчерта Стоилков, шс продължи все докато не 
Оьдач прегледани и ваксинирани всички овце и 
кози. Ваксинирането с безплатно и затова ог 
Ветеринарната станция в Босилеград призовават 

4 животновъди да ваксинират овцете и

• ПЕТИЦИ II IIА 18 ЧАСТНИ ЗАНАЯТЧИИ II' 
СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ

ВИСОК(ЛИ)Е ДАНЪКЪТ

етйЬ мг 

Е==!==:||=
Па овцефермата ня Власина члз <юл<хтбсо^ 
•ГЯК1.П пазмеп. че бе унищожено цялото стадо. 
Тогава и и Босшюгрядсрса о0'|н'яз 0>1ка открцт1 
Полип овце. обаче с бърза и система!и ши.
интервенция на компетентните органи в о|ид1П1йтя
тя бс сложена под контрол, но нс зашили н изк

ВГМдГбе^ТП^Пш!!^ пеТМЦ11п!: П^ПИСПЯО^тНРв'ч^Т|Ниц!1ЗП 1101114 
собственици на фирми. В нея те сс оплакват от определения им данък 

и ако Се не намали те ще бъдат принудени да запорят
началника Милан

на тези стада друг 
рта директорът на 
Босилеград Иван

за тази година 
фирмите си.

По този повод се озовахме в данъчното, където 
Каладжийскн ни показа решенията за данък за този месец. От 
първото решение, случай но взето,.се вижда, чс един часовничар в Дим
итровград месечно трябва да дава 197,95 динара. От тази сума 2/10 
динара се дават за ползване на комунални обекти отобщ интерес,,сп>що 
толкова се отделя за самооблагане и 1.75 дина па ефирмпринатп. Значи 
общо 6,55 динара отиват в общинската каса. Републиканският данък 
в конкретния случай е 24 динара на месец или 20 на сто пьрху 120 
динара осъществен доход. Върху осъщсстден доход от 4.п) динлрл о< 
на сто или 167.4 динара са за инвалидно, пенсионо и здравно 
осигуряване. При условно нищо да не се увеличава през 
излиза, че в конкретния случай чаСовничарътот Димитровград трябпп 
да даде 2 475,40 динара за данък и други облагания за година. Да ли 
това е много или не... зависи. Но освен първите 6,55 динара месечно или 
19,65 годишно, които налага общината, останалото се определя "от 
горе“ и едва ли може оттук нещо да сс промени.

Д.Г.

годината.

всички 
козите си.истсри"ара1^дстанш.яс осуе„ванвто „

на свинската чума - заразителна

в Босилеград и по-
“'“Еждайки от «з« факт. ос^—™ •' нататък шс

болест при свинете, която вече с години се среща 
в Боснлеградска обшина. От началото на 
настоящата година са ваксинсирани над 
свине, а до края на годината трябва да бъдат 
ваксинирани още 3500. И това ваксинираме се 
провежда според утвърден ред и е безплатно.

• ОБШуМ.ГОЕНАТА^ГРИЖА ЗА. ДЕЦАТА В БОСИ изкорлването па 
домашните животни и по-нататък е една о I приор
итетните задачи не само на ветеринарнигс 
институции но и па останалите републикански и

0б11-Осуетлнаието и мзкоряването вс само на 
бруиелозата п сиипската чума, по и на всички 
други заразителни болести при животните е и 
наша задача номер едно. Миналата година

ДЪРЖАВАТА ВСЕ 

ПО БЛИЗО ДО ДЕЦАТА
ТИ.

м.я.
# Боснлеградска община с район с отрицателен ръст на 

раждаемост и чрез различни мероприятия се полагат 
усилия да сс увеличи числото на младите ин съграждани

Най-често това се прави нашата община е с отрицателен 
посредством държавни инстру- ръст на раждаемост, детски 
менти, конто дават материална добавъчни се получават нс само 
подкрепа на семействата да до третото дете /където ръста на 
отглеждат повече деца. Не е раждаемост е положителен/, но 
известно дали тези мероприятия за всяко дете до 19-годишна 
дават по-значителни резултати, възраст, което отива на учи- 
понеже точни данни няма, но е ли ще. Основното е приходът по 
сигурно, че те създават една, член на домакинството през пос- 
сравнйтелно добра атмосфера в ледните три месеца на миналата 
тази област, В Службата по година да не е по-висок от 106 
обществена грижа за децата динара, доколкото това право сс 
към ОС в Босилеград полагат осъществява от трудово отно- 
уенлия нито едно дете, т.е. шенне, т.е. 127 динара, ако 
семейство да не остане без детето е без един или двамата 
парична помощ, която произ- родители. Доколкото правото 
тича от законните разпоредби. на детски добавъчни се осъще

ствява от селскостопанска 
дейност - когато приходите се 
взимат за цялата минала година

СЕЛО С ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИБРЕСНИЦА
1 -

1 ""ЧЯЧ*.

В Боснлеградска об
щина височината па 
детските добавъчни за
виси от числото на децата 
в едно семейство. Доба
въчните за първото деге 
взлизат на 39,80, т.е. 
51,75,'доколкото детето е 
сираче, за второто 49,75 
(64,65), за третото 59,70 
(77,60). За всяко след*

- приходите по член не може да 
бъдат по-високи от 6,20, т.е.
7,44 дип., доколкото се касае за 
деца без родител/и/. Обаче, за 
всяко трето и следващо дете 
държавата отпуска добавъчни, 
без оглед на материалното поло
жение на семейството.
а л-ното&положен не на* семей- Бресница. село в Босиле- общината, "боледува “ от мигра- пъти ща, особено онези, които са
ството тази служба отпуска гРадска община, има добри ция. В селото понастоящем има в най-окаяно положение, за
известни средства на всяко ново- условия за развитие на селското десетина младежи, които са махала Придол и Широко
родено дете. Понастоящем те стопанство. Селото заема над останали на бащините домове и прпсое. Запланували сме и
възлизат на 199 динара 1700 ха плош с 830 метра са всред най-добрите селско- пробиване на път към съседното

Малинка Киоилова пе- Когато се касае за грижата надморска височина. През стопански производители, село Буцалево. през Грамадье и
ферент в:^посочената служба за децата и за борбата на сел°то ш,,,ава река’ коя™ с Характерно е и това. че и тези. Разкръсйе. Покрай това крайно
казва,1 че"материал^ата^од- общДествоТО за увеличена раж е време да спрем по-натат-
крепа, която -те оказват е раз- даемост, трябва да се подчертае, • дШШ мамицаши' ге и гпрттп С КПП1П?™.”!'. 1 'езп в т-шното пропадане на двете се-
лична, т.е. получава се по че незаетите майки в общината селото Тчк е и ггпапт нп ге ппгтЕтт завпнаг-и са леки сгради: кооперативния дом
различни законни основи, за деца до една година получават лекото училите н шттпт грпото1Пм!,.м?^1^0'^аиЪрШаТСев 11 училището. За първата вече се
Детски добавъчни, казва тя, така наречените майчини.до- Нивите и пипаните гя ппъп ттм м™°Тя’ ,<1,^ /КЯ1Т 11мога 11 къщ_ Договорихме с
миналата година ползуваха 681 бавъчни. Това едногодишно пЛ^нчеш гебт^т,^ " так1ша-
семейства за 1225 деца. От материално право осъществиха кЙ мп*к УСЬРД"° помагат
началото ла годината досега са 15 майки. Сега тези месечни големи пппгтпя ш-тпаг м
подадени 1016 искове. Всички принадлежности възлизат на тмчш тшп.тп № Младите са и наи-деинп п в дял а останалата част ще
все още не са обработени, но 70 динара. Г ™ Г акциите,.които тук предприема поправим ние. При това ще
към 1800 деца тази година ще . в т ето^ ™ местната общност за уреж- поканим- някое друго пред-
получават добавъчни. Тя добавя П| Р,,,“1,^ ,|®г0 11 па животно- дането на селото и подобря- приятне или частник пя птк-ппят

--------------- '' ' “ ::====™

— ---- 'п,,,?™ са ‘'Збранч ще предприемем съответни
.!,Р гаа " пР°гРама мерки и за адаптиране на 

рез газ го ж активност училищната сграда. Запла- 
през тази година чували сме и други селски

е> те шие на настоящата активности, преди всичко за 
година приоритетна задача ще уреждането нГгробИщата н 
махле1шкмтеУпът^п,я Д° ,,а чеРквата - подчерта Винко Дим- 
лешето зГ™ »\ гР т°Преде' “тров- пРеДседател на Скупщи- 
Факта че м тя,,, !.^ ЯЪЛЖ11 на иата ,"а местната общност, 
продължи тгпгж™™ Се Накрая да подчертаем и една 
междугелгкия РД^ДсНе1° иа хУбава, -но вече забравена 
Яреш|ик п„ т1=Р СН,ща' тРадиция. В чест.на изборите 

™Ва ще се местната общност тук бе прове- 
механпзацплта рВп^1яп,р *0гат0 Де»а. трудова акция - очистване 
да я използваме и за прочистване мрежГ" П°Д едектР‘1ческата 

а някои наши махленски

Бресничките пасища предлагат хубави възможности за животновъдство

ващо дете сумата е като 
за третото.

търговското 
конто предприятие “Слога” от Боси- 

на родителите леград, което в сградата има 
свой магазин, да реновнра свояима и си.

0 В АКЦИЯТА МО КРЪВО
ДАРЯВАНЕ В ПЧИИСКИ 
ОКРЪГ

В рамките ва Седмицата на Червения кръст” младите 
социалисти на. Сърбия в съдействие със 
Социалистическата партия на Сърбия подеха широка 
активност по кръводаряване. Акцията в'Пчински окръг се

1 1 КРЪВ ОДА- к^аритсл",'3^.спс‘?""|^»ле“ад”която<^зпратнап 

РИТЕЛИ ОТ «ар&.Жи;; Й&^"рвс,етм^ от
БОСИЛЕГРАД

с0:^пя^;а7лБН,Н?0"йОа,'в

ни

по

в

м.я. М.Я.
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°съРБиЖ!;в,|,А ос,,о,!|тгЕ уч,,лищл ОТ° '1\ИШ|1{01> С1>С С,ОЯИ ЗАХАРИЕВ, НАЙ-СТАРИЯ БОСИЛЕГРАД
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ИЗЯВА 
НА ДИМИТРОВ ГРАДЧАНИК01АТ0 БОСИЛЕГРАД БЕШЕ ХУБАВО СЕЛО-

| От 19 до 22 май в Печинци се проведоха тридесет и третите срещи на 
| основните училища на народа и народностите от Сърбия. Срещите събраха 

всичките у частници от миналогодишните срещи, проведени в Димитровград 
• представители на основните училища от Александровац Жупски, 
витомир1ща, Драгаш, Ковачица. Нови Пазар. Печинци, Пирот, Призрен, Руски 
Кръстур, Сръбски КръстурЛ аванкут, Уздин. Чантавир и Димитровград.

Ст Димитровградското основно училище на срещите се представиха 18 
ученици, членове на фолклорната секция и четири преподаватели. Учили
щето се представи и с изобразително и литературно творчество на своите 
ученици. По време на срещите участниците са посетили Обедска бар 
известнитефрушкогорски манастири. Изявата на димитровградчанн е 61 
приета радушно от публиката, пред която са се показали два пъти.

0Т к“артДл Д°6ри дол. Липа п Божпчка река имаше и къщи със 
! 1|а сламени. покриви. Плевниците бяха покрити със

гърба си носи 93 голини. Под тежкото бреме на слама. Сетне започнаха да се строят нови къщи и 
“д" ПОЛПИра се с Т0яга- "° и 8 ВС1,ЧКИ бяха покрити с керемиди В домоветТси

десетото десетилетие на живота си той помни светехмес малки видела, с.тях осветлявахме стаите.
пвадкетогостопетпеСИЛеГР?Ц " цел11я кРаП п,Рез а в мутвацмте за осветление ни служеха огнищата, 
двад^етою (^лстие, Спиехме на рогозини, а някои имаха и дървени %
мягтп° Лрля^Гтпяпц^глпот^ТР На своетс> Р°дно кревати. Храната готвехме в земяни грънци в § място. Деда Стоянча говори премислено и ясно, огнището, печките бяха малко. После, като нова ' I
ст ите и‘не щастията Не,Ш‘ " "* премълч4ва ТРУ«“>- .^шизнаха шпорегп за печене на хлябТвар?а1 *

годили6 ^а™лет«0™"а^без баща. Детските ми По коситба и жетва хората си помагаха стлакн.
' И ммзеРни- Тогава когато някой босилеградчанин за почнеше да прави * -----------:--------- ---------------------

н°не^остен Кя^ ппп^их?пТенС^Д^ПИеТ0"°к макар кьЧ.а- МНОЗШ1а му се прптичаха па помощ, когато | » ЦА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОЛИНА В III11“ н невърстсн. бя\ принц}ден да върша работи за трябваше да се изпреде вълната, жените и момптесе I |П1 . 'г.мл ,11 . пи<| ' **
™ пл г.1*иЛ^ ™10|!,еХМе С волове » дървено _ събираха наседенки. На площада пред Общината на ' ...............................
рало. снопите и сеното прекарвахме с дървени празничните дни и в неделя босилеградчанн се 
шейни /сани/, рядко с кола. Снопите вършехме на събираха на събор, по цял ден се играеха хора. 
гумносконе,житото смитахмесбрезови метли и го Тогава имаше много добри кеМснджии, хубаво 
веехме с дървени лопати..За първи път метален плуг свиреха и циганските музики. Най-хубавите събори 
пеш. покаран през ,1423/24 година: това бяха в Босилеград-бяха на Мала Богородица и на Умни

а И
ил а •

А.Т.

ТРОВ ГРАДСКАТА ГИ1МНАЗ ИЯ

БЕЗ ПОВТАРЯЩИ В 
ЧЕТВЪРТИ КЛАС

% От 53 четвъртокласника в димитровградската гимназия на края на тази 
учебна година пито един не повтаря класа.а 19 са отличници. Както изтъкна 

% на заседание на училищния отбор директорът на гимназията Томислав 
% Гаков, тази генерация четвъртокласници е една от по-добрите. За това 
" говори и фактът, че класа завършават 44 или над 83 над сто.’а само девет 

са на поправителен.
Освен с успеха на четвъртокласниците, членовете на съвета беха 

запознати и с резултатите от конкурса за преподавател по музика. Досега 
никой не се обадил и макар че конкурсът е открит до попълнение, трудно 
може да се намери квалифицирано лице за този предмет, тъй като и съседн
ите средни училища имат същия проблем.

11а заседанието на събета бе.избран заместник-директор на гимназията. 
Това е Миряна Алексич, гим прреподавател по математика. Приета-е и 
програма за подготовка на. учениците от осми клас от основното училище 
за квалификационния пепит в гимназията, както и.план и маршрут на 
екскурзията. Съ'щата ще се проведе с учениците от I. Н-и III клас до Будва в 
течение на 4 дни, от 26 май. Цената’е 150 динара за всеки, а отиват 143 
ученика.

Понеже гимназията няма достатъчно средства'да купи книги за награди 
на отличниците и най-добрите учинициДа от общинския бюджет като чели 
се срамува да търси). Центърът за култура от осъществените средства от 
своите програми ще обезпечи книги за най-добрите ученици от тази 
генерация четвъртокласници.

А.Т.

1 » ПОДДЪРЖАНЕТО ПА УЧИЛИЩНИТЕ ОБЕКТИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СТАВА ВСЕ ПО- 
ОСТЪР ПРОБЛЕМI
БЕЗ ИАРЙЧИЕТО СПИРА 

ПОПРАВКИТЕ
ОБЩ ИЗГЛЕД НА БОСИЛЕГРАД В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

• На преден план: местностите Орище и Конопище, училището и училищният двор,
• В средата: селището и мостът на Драговищица
• На заден план: голините в местностите Чукар, Лещава и Рамни дел, ниви и дерета. 

(Снимка на Йордан Захариев)

германски плугове, докарани тук като репарация. В петък. В това време имаше и селски служби, сватби, 
това време всяко босилегралеко домакинство имаше разни народни обичан и макар че животът беше 
гумно, плевник и кошара за добитъка. По околните изпълнен с тежък труд. хората умееха да се радват 

| хълмове - Кремиково. Тегарски дол. Рамни дел, и веселят.
I Рисовица. Дойчин дел и Липа - бяха нивитесовцете. Дядо Стоян Захариев казва, че в миналото най-

на места и с кози. В боснлеградската котловина, големите страдания на босилеградчанн били- 
* полето, имаше много ливади и бъшчи, сливови и причинявани от пороите.водоносната. Низоколните 
I овщни градини. Най-хубави бяха сливите в местно- баири настанали многобройни дерета, които при 

стите Тутулейски бъшчи, Требеница. Суви ливади, всеки по-силен дъжд дотичали и затрупвали с 
Чипевица Блат, Аризанови кошари и край доловете, камъни, пясък и дърволяк много градини, ливади и 
от двете страни яаЛЬворшица и Добри дол. През дворове. Най-големи щети причинявали Ч егарокм 
лятото в Босилеград идваха девойки от планинските дол, Изворщица, и повече долове в Лещава и Добри 
села па жънат жито а през есента да бер>ат сливи дол. Затова започнало залесяване на хълмовете 
п^по-иможж1Т™семе«“тва От горните села около Босилеград. През 1917 година Босилеград 
дохаждаха и вършани с един или повече коне - б1шопожаренотчетницитенаКостаПечанацитова 
пачката^ Леда Стоянча е иайголямото колективно нещастие на
Р 1И в •Йосил™рад, както и в целия край. се босилеградчанн. причинено от не)човешка ръка. 

8 подлъожаше нашата хубава народна традиция да се Тогава изгоряла и къщата на Деда Стоянча.
I уяяжяря гемята да се обработва с голям труд. Най-старият босилеградчанин се радоа, че 
1 • Гшжн н мера! 'затова накякъле беше разорано, неговият роден Босилеград стана хубаво градче с 

Р^х^ ^Т етг^ик? пшеница, просо, на ме<!та и много нови модерни къщи. с няколко фабрики 
ов^- Се^е поГете от някогашните бъшчи станаха - Продал е 26 плаца в Магурка и други места, взел о

, «...
| на Драговищица. Всяко семейство имани - гоижат дъщерите зетьт и внуците, а не ме оставя и
| /ра^?т^ГажиГис^м;ГиТ^ГияГглед |нътми.кой^о живее а,.в Ьбйаодиаа - каза накрая

I -В чаршията раснеха високи тополи. Къщите
| бяха покрити с керемиди, а в махалите Рамни дел.

Старата истина, че обектите по- износени външни и вътрешни части 
на 27 училищни обекта. На поло
вината от тях под въпрос са покри-'

бързо рухват, доколкото не се 
поддържат, се потвърждава и при
училищните обекти в Босилеград- вите. Според цени от октомври 
ска община. Сградите на основните миналата година за целта са не- 
училища в общината страдат несамо обходими над 266 хиляди динара, 
под влиянието на "зъба на времето", Иска за средства доставихме на 
но и под ударите на различни спеку- 'Министерството, и очакваме да 
лакти, хулигани и крадци. отпусне средства поне за обектите.

На територията на Босилеград- които са в най-лошо състояние, 
община съществуват 52 обекта, казва директорът, 

конто са собственост на централ- При поддържането на учили- 
ното основно училище в Босилеград, щата трудности има не само поради 
Освен в Буцалево й Радичевци липса на средства, но и вследствие 
всички останали села имат училища, вредите, които нанасят различни 
някои и по две. Но поради липса на крадци. Открадват не само дребо- 
ученици сега детски глъч се чува )ши", каквито са част от електром- 
само в 29 училища, в Груинци. Из- режите. но и дъсчен под. керемиди, 
вор, Ресен. Рибарцн, Бресница, дограма... Най-драстичен пример за 
Баратарци /Г.Тлъмино/, Караме- ограбване-е в с.Караменица. 1ук 
ница, Лрсшнпк, Мали Я»юр /Г.Лю- съществуват две училища, но деца 
бата/. Д-Ръжана и Барйе тези прос- няма пито в едно. Миналата година 
ветни ведомства временно са зак- от старата сграда господин крадец 

ити. На всички тези обекти обаче - откраднал прозорците и вратите.
Харесал му се и пода.

Как. кога и дали щесе реши този 
въпрос, засега не е известно. Може 

3 добре да се осуети и спре пропада- би крадецът или крадците не ще 
й нсто на обектите, през средата на бъдат официално открити, което ще 
% миналата година представители на остане черно петно в работата на 

Общинската скупщина и на субектите, стараещи се за имуще- 
основното училище бяха изготвили ствохо, в този случай общественото, 
едногодишна програма за външното 
и вътршно поддържане на учили
щните обекти. Спорел нея всички 
обекти са класифицирани в четири 
групи. 0 пъроита са училищата, 
които работят и които трябва дп 

предимство
работите. Във втора 
лищпта. които работят,

• 1

ска

ниви за ез оглед че на някои по-малко, а на 
други .повече- са нужни поправки. 

Изхождайки от факта, че е по-

Столн Евтимов

В.Б.

• ПО ПОВОД "СВ. св. 
КИРИЛ II МЕТОДИ"

СЛОВО ЗА
ВЕЛИКИТЕ
ПРОСВЕТИТЕЛИ

’МОТЕ'И',П 113 КОЗ А Р И11\• ДИМИТРОВГРАД в извеждането на 
та са учм- 
но които не

Димитровград към Рлдейна и са п толкова лошо състояние и в 
ни е в окаяно състояние, особено последната ся обектите, в които 
» връх Козарина. Своевременно, моментално не се работи, но които 
летва със санкциите срещу С1 незабавно трябва да се запазят от 

бе прекъснато, ма кър че „попа пане
асфалтова настилка. ' пишиптр ггплпнпиха от лодготовсиата -Всред училищните сгради

оото само внимателно и имаме и такива, които са в твърде 
умя за ньт, който о лошо състояние, казва 1оше Алек- ■ 

за пътища на Република Сърбия сандроп, директор на Основното 
ината, неговото зя вършана по бс училище "Г.ДимИТрОВ" В БОСИЛС-

авдано или не отделен. сГ въпрос. ^ Дко сега няма ученици, утре
ристигнахл за втори или мпже би ше има и трябва да ги

Ж "ЛХ-ЙКЙК поддържамо^Прсз година,
бъле асфалтираиа и улица "Дотко Петров”, която е съставна главно 31Г преправки и поправки о 
маемм регионалния път, а започва от двуместното. босмлсградското училище, бяха

Освен пътя през Козарина, предприятието за пъТнща тези изразходвани над 10 0 хиляди 
дни закърпи и дупките по димитровградските улици, макар чс ДИнара и почти всички обезпечи реп- 
тези. като "11аПдсн Киров” и главната от жп-гарата до убликанското Министерство за 

нлшкл рампа също се нуждаят от цялостна асфалтова Пп0СВетп. Тази година трябва да
илкя, понеже става дума за две улици - входни относно. из0ЪпШ„м поправки и подменяне на

изходни от града.

имат

Регионалният път от ,
I 'миловци вече няколко годили 

ад до 
тоятс

лавия, неговото довърш. 
о беше приготвено за Снага

гът и дъждът, напран
з шосе, по което ■ 

рий. 1’ъЙ като става д 
кин

стъкът Димитровгр 
ади познатите обс За пръв път след години 

църковният празник "Св.Св. 
Кирил и Методи" бе повод първ
ите минути от часовете в 
димитровградската гимназия на 
24 май да бъдат посветени на 
делото на двамата славянски 
просветители Кирил и Методи.

С творците на славянската 
писменост учениците и досега са 
се срещали в контекста на 
определени лекции, но никога по 
този повод. Може би затова и 
интересът им към делото на 

осоетители бе по- 
(кновено.

аванс
лаганс на

мето, СНС 
гилКа и; 

вно може_ 
ойпетенция ва

пано селско 
да се 1гь

3|Ю
лис

Дирекцията а 
ас гие ва обш

п комистеиции и« , 
без финансово участие ва оо 
отсрочвано няколко пъти.Опран, 

От 24 май, най-после, маши 
—ти път и з*

пито II

двамата пр 
голям от 001лука

ИЛСТ1 Л.Т.

Л.Т.
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МЕМОРИАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА НА МЕТОДИ ПЕТРОВ• нл г> 10Н11 п йони слд щеьъдготкрита
изложил нл гкоргм Йосифов

ТВОРЧЕСТВО, НАСИТЕНО С ГОЛЯМА КРАСОТАВ'галерията на Матицп сръбска,, и Попи Сад на о юни ще бъде открит 
хупожествонп изложба на Георги Иосифо», художник от Димитровград, 
който понастоящем живее и работи в Попи Сад.

На около 150 платна ценителите на изобразителното изкуство що има I
възможност да се запознат с досегашното творчество на този изтъкни I 

от по-младото поколение на "Димитровградския художественхудожник 
кръг".

Инак Георги Йосифов като 
детски игри е и тазгодишен домакин-художник на тази значителна детска 
културна институция от международен характер.

Експонирането на Изложбата в галерията ,)т Матицп сръбска 
само за художника Йосифов, но и за ро/

дългогодишен сътрудник на Змпсоитс •

с голямо 
ншл мудоверие и признание не 

Димитровград.

ТЕАТЪР
ПРЕМИЕРА ПА ПИЕСАТА 

"НОЩ ПОСРЕД ДЕН"
Постановка: Борисао Григо- Престъпник. 1 ук е и ПропадналияI 

рович. художествено оформление: политик, чийто език и речи се 
Новица* Младенов, и ролите: разминаватедействителността.
Слободан Алекснч. Весна Николова, Поотделно артистите доста 
Александър Златанов. Славча Дим- успешно са сс справили и уоед- 
итров. Силвия Йосифова, Мирослав ително пресъздадоха образите 
Нанков, Таня Александрова, Делча сцената: Майсторът /(..лобода н 
Гнгов. Славча Антов, Красимир Алекснч/. Домакинята /Месна 
Ппигоров и Александар Алекснч Николова/. Селянинът/Делча I и-
' На 24 май т.г. голямата зала на гов/. Селянката/1 пия Александро- \Гг*толм Пстпов, художникът Слобо
Културния център » Димитровград па/ Милиционерът/Славна Димит- |)а 2;) мпй т.г. и Димитроиг |,,чл. н прекрасниге шОАОа ш л стод" " ^б^одииостта Димитро- 
димитровградските театрални само- рои/.Дстективът/йтвчп Лнтв/.Де- ||0МСЩСИШ| ма у;,. -Балканска* 8, и присъствисго дан Соти|юв. художник, карика-
дейци за пръв път в годината се оойката /Силвия ИоспФопа/, Момъ- миогобгюйии почитатели на изобразителното вграл да се огяьлжп г.ялтпог.чегкия си
представиха с нова пиеса "Нощ кът/Мирослав Наикол/п Пропадна- !.3кТсТ.о ! 1 пр.,к гел.г ма художника и карпка- турист и културен деятел, "рекарал1творчв;|сия си
посред ден" от Новица Савнч. съ- лнят политик /Александър Злата- У" ~ 0.ГК„.,та Мемориална художествена живот в града: с наименование на улица, издиган,
времен сръбски писател и драма- нов/. Няколко ръкопляска ние на тур *» Методи Петров Организаторите на на паметник - бюст, откриване на легат, учредя-
тург. отворена сцена потвърждават, че ИЗЛОЖОП па шеюдп 1нлров. катурна награда 'БайОнзи II пр.

Самата пиеса представлява поотделно и като колектив равнище- изложбата, сънругаза Вснста ГстрО « ^ Жиигшмгното напсдство иа МвТОДИ Петров
сатиричен поглед на автора върху то на изпълненията е доста високо. ство "Братство пред ценителите на живописта •Ж. иьопи ;талант за художнико го тача
нашето съвремие. Образите са взети Единствено "развръзката" небе изложиха 60 а кварелц/темперни И ВОЛСНИ бои/, говори за ОСЗПОрен талант, 3 Уд ' *
направо от живота. На автогара убедителна, когато всички се пре- направени по мотиви от Димитровград, поречието ерудиция. за естетически мислещ 1ииреи п ль 
чакат Майстор. Домакиня. Пропад- познават и излиза, че през цялото . *> и близките на Димитровград села, както лбоко нравствена личност, Ьез оглед дали ползва
нал политик Девойка,, търсеща време това са близки хора: Май- ||Я^олко патюпмоггги - ВЯЗИ г цветя. туша, темперни, водени ИЛИ маслени бои. той

„бГн И СетянкаВШлГщ,ю«ерЯн наНляатслсгпо успешно пресъздава сивото ежедневие в ефирна
Детектив, а накрая се явяват Ак- майка и на Майстора, и да Пропадна- "Братство Венко Димитров, койго между дру красота. П^тглп г-.
орлеонйст и Фотограф. Групата лия политик. Обосновката на автора гото каза, че Методи Петров с целокупното си. Нзложоата на методи петров ще оълс
очаква автобус, но автобусите за такава развързка е доста тънка. творчество: акварели, портрети, стенописи, пла- открита до о 1 май. а през следващите месеин шс

Общо впечатление обаче е. че кати е оставил в културния живот на града неза- обиколи някои градове в страната и в чужбина, 
пиесата е изиграна сравнително лпчпма'следа. При това, както и в приветственото Ст.Н.
успешно. - си писмо по случай откриване на Мех

нл

К

отминават празни, а не спират. 
Чакащите автобуса започвах разго-' 
вор върху обикновени-агйтейски 
теми: за трудния живот Условията 
на блокадата, за личните си “драми“ 
и за своите погледи върху днешния 
момент. Над всички тегне обаче 
властта, олицетворена в Детектива, 
докато Милиционерът със съ
жденията и разсъжденията си. също 
е взет непосредствено от народа.

Образите са изградени реалис
тично с примеси на гротексно в пове
дението си: например Пропаднал! 
политик/Александър Златанов/.

Действието се развива с умерен 
темп, набира скоро' 
лицата в комични а

юрилната
Ст.Н.

600 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР (2)

- Д I» СПАС СОТИРОВ

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ. 

НЕРАЗРЕШЕНИ
ПОЛОЖЕНИЕТО Д1ЩЙРМЕ&_

1ЯТ

ст и довежда 
ггуации. Тази 

. комика обаче тегне да прерасне в 
трагедия щом се намеси властта, 
целяща да защити "великите" си 
цели; раболепни и послушни 
граждани, които едновременно й.се 
подсмиват, но се и страхуват от нея.

С голям успех е изграден образа 
на Селянина, чака

±й---

щ смъртта с 
типичната си "селска" философия.- 
колкото се може повече да я отбегне, 
дори “хиляда години". Нес по-малко 
внушение е и образът на Детектива, 
опитващ се всичко да подчини на 
своята несъбдната мечта: да хване 
тридесет години преследвания

Преди да продължим с истроията на Погановски мамастр м 
дадем още няколко важни сведения за ктиторите Господин 
Констандпн и Господа Елепа. Констандпн Драгаш около 1356-7 г. 
сеоженпл за Кера-Тамар, най-възрастната дъщеря на българския
цар Иван Александър. Съществува намек, че Кера-Тамар към края • р. •
на живота на Констандпн или наскоро след смъртта му повторно . цар,ша елена продължила да се грижи за храмовете,
се омъжила за турския султан Му рид. Може би затова като ктитор ловдпгна-аа в Жегликрвската и други области. Починала
на Св. Йоан Теолог/Св. Иван Богослов/сс явява не Кера-Тамар. а кат9.мо.,,ах,,ня И помена М-оО година, 
дъщерята на Констандпн Елена. п 1Хакто казахме, през първото десетилетие на XV век

Във всеки случай излиза, че Господин Констандпн бил твърде ^е^тщеки манастир влизал в състава на десгютството на С.теван 
нещастна и трагична личност. Още повече, че от запазения му лик 11 ?ДРСВ114'г след стъпването на престола турският султан Муса 
върху един л ист от евангелието на тъс га му Иван Александър, сега , г‘ съ'),,гРа войска и с огън и меч опустошава източните
намиращо се в Лондон, получаваме впечатление, че той бил умен Ш1аде,п,я ,,а Деспот Стеван. Според С.т, Новакович /1879/ Муса. 
и сериозен човек, с благородни черти. * предвождайки силни орди. "удря от София към Трън" Каква ли

Елена сс омъжила за византийския император Маноил II Участ™гава сполетява Погановски манастир? От 14-10 до 1413 г.. 
Рппт?Р?.я пу 1Гогиба/щ й К°»ста«Д|"| пострадал при полето Пт.лтг!?1! краища управлявал турчинът Юсуф. През 14-13 г. 
I овине на 10 X 1344- г. /според някои източници - 1395/. Година ДрегаУг Сгеваи отново вьзвърща Пирот и областите до Знеполе и 
иЛ^ТГ!?гГИм,ата >'част,!,а Господин Констандпн дъщеря му Елена /-п хйт0 ,,агРада от новия турски султан Мехмед, комуто 
и зет му Маноил II Палсолог оставят завещание /днес бихме СП0‘'40г,,аДДа свали злия Муса.
Гюелтр.п^гК,'-! "'|Ю||Д"/ от 500 черперп и манастира С.о. Циан , , |фе„д Деспот Лазаревмч 1126 г. отново идват турците, което 
Пред I еча в 11ср|а, от приходите па които всяка година да сс да па г '• потвърждава древният френски пътешественикЗярхкь,,.ЕЦаагвцаааяататсаадде» вявавг“*»*-■ ■««— ■*

_ Под1'Р смъртта на съпруга й Маноил II Палсолог 1425 г влезпете в наоса през малкия вхол и гр пТу, т,^Т ОТ храма* ^ом 
царица Елена имала изтъкната роля в черкцрвния и попптпчегки' главата -си надпис, сьдъпжаннетпДцп ете' СЬЗ,|рате над
жтпют на Цариград. Двамата нейни синове Йоан. VIII Щдеолет ™ка: "Изволснпем отца ^^ по™еше.м,ем^,ГаеНИТе Са "роче-'’" 
Константни XI Драгаш Палеолог били последните в вднтнйгк Свет°го ДУха се пописа то» божте™ V » совершеннем 
императори преди окончателното превземане на Царнгмп о умното възлюбеното нам иппт^ ч ппгР ' Светого ,,'все'
I сманлинте М-58 г. и рухването за вечни времена па византийската Богослова в лето з.н. (70(?8>1500)^месец октомрИ™.

Г101 Аиивски МАНАС1 ИР
- акварел на Д.Милутинович и М.Валтрович от 1878 г.

° ТЕАТРАЛНИ СРЕЩИ 
"ЙОАКИМ ВУИЧ" и 
ДИМИТРОВГРАД

ГРИ ПИЕСИ
От 16 до 25 май т.г. в Димитро

вград любителите на театъра 
можаха да видят част от програмата 
на 31-те театрални срещи "Йоаким 
ВуИч"вНиш.

На 16 май 
левашкият

се представи 
театър с пиесата 

мък за под глава" он Милица 
Новкович в постановка на Драган 
Яковлевич.

На 18 май Народният театър от 
Ужице се представи с пиесата 
"Дълго пътуване през нощта" от 
американския писател' Юджин 
0’Нил в постановка на Лиляна 
Иванович.

И на 20 май театърът "Йоаким 
Вуич" от Крагуевац 
пиесата "Черна дупка" от Горан 
Стефано век и в постановка на Душан 
Тузланич.

В програмата извън конк
уренция Кукленият* театър от 
Силистра (България) за най-малките 
изпълни "Снежана и »седемте 
джуджета", а на 24 май димитро
вградският театър "Христо Ботен" 
се представи с пиесата "Нощ поср« л 
«*»"• Ст.Н/'

Кра
"Ка

изпълни

о ПОНИ1995 г. БрятстВо



° ПА РЕГИОНАЛНИЯ КРОС 
1) ПШ11

"ЗЛАТО" ЗАДИМИ 
ТРОВГРАДЧАПИ

БАСКЕТБОЛ Ма 8 юни 1995 година се иавър| 
содгм голини ог смъртта на нлиш 
СЬИр'

■папат 
я мил

"БАЛКАНСКИ" "ЕНЕРГЕТИК" ПЕРНИК 2:2
" ФИИАЛЕ ЗА КУНА 

ТА IIА ЮГОСЛА
ВИЯ ПО КАСКЕТНа традиционния регионален 

крос "Бубан 95" членовете на 
лекоатлетнчння клуб. "Железничар" 
от Димитроврад пак се завърнаха с 
медали. В категорията на най-малк- 
ите участници Един Башнч спечели 
първо място, както и Тамара 
Стсф аноиа. а при младежите Елена 
В ладимироиа. На четвърто място се 
класира Дмлна Стефанова, а 
пето Пиана В ладимироиа.

На регионалната (като 
квалификация за купата на Сърбия), 
проведена на 20 май са участвали 
Душица Деянова и ‘ Тамара 
Стефанова на 400 метра с препя
тствия и Сливица I юр 
тласкане на диск и копие. Т

Е®лите на футоолния спорт имаха възможност да видят хубава и интересна Р Д‘
игра с много голове. Димитровградчани поведоха с 1:0. обаче още три гола 
и общо взето, нерешеният резултат е най-справедлив.

БОЛ

ПОБЕДИХА 
АЛЕКСИ! I ЧАМ И

"Свобода" - "Напрс- 
"-74:80/33:40/Дьк
Пред любителите на 

баскетболния спорт в Дим
итровград се одигра мач за 
фпналето за Купата за 
Източна Сърбия. Отборът 
па "Напредък" се наложи 
над "Свобода", макар че 
резултатът беше 
вестен от 1-ва до 40-минута. 
Все пак - алексинчани проя
виха повече умение в кри
тичните моменти и зас- 
лужно победиха.

на

.дърводелец от Димитровград 
Поклон прел паметта му. 

Семейства Ташкови, Лазарови и Павловиова в 
езп дни неиз-

Иа 10 юнп 1995 година се навършават 
четири 
та мит

на десет голини от смъртта на наша* 
а майка.гнекърна.баба и прабабал.т.

° ВРАНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
ДОБРА ИГРА И ПОБЕДА НА 

БОСИЛЕГРАДЧАИИ

° ШИПКА ФУТПОЛИА ДИ- визин "СВОБОДА" 
"ЕКОНОМИСТ" 

/Ниш/-83:74 
/43:39

НАРАВНО В 
ДИМИТРОВГРАД

"Младост" (Босилеград): "Челик" (Пело поле) 3:1,/2:1/ и, 2Д »,лп в Димптрои-рм с0 ср-
ешнаха отборите на "Балкански п 

> година. Игрище "Пескара" край "Синджелнч" от Ниш. В този твърде 
60 Души. Времето и теренът лоши и важен меч и за двата отбора - накрая 

одходящи за игра. Голмайстори: Л. Димов - 2 и Р. Захариев - 1 за резултатът гласеше наравно 1:1. В първото 
домашния отбор и С.Мнхайлоннч за госту ващия отбор. Съдия на полувреме димитровградчани пропуснаха 
срещата Мо.мчнло Плич от Схрдулнца. Жълти и черпени картончета няколко шанса, а в един момент съдията 
НдЧа не отсъди и дузпа за домашния отбор.

‘ ‘ ’ Резултатът първи откриха гостите в 56
минута, а домакините едва успяха да 

и така вземат една важна т 
ата си да останат в Ни 

лна дивизия.

В спортния център "Парк в 
Димитровград, пред около 500 
души неотдавна се одигра 
баскетболен мач между 
"Свобода" и "Економист" от 
Ниш за купата на Юг 
Домашният отбор успя да се 
наложи над 
"Економист"

'резул

димитровградчани показаха, че 
е време да се вземат мерки за 
изграждане на спортна хала, в 
която да могат да се играят 
мачове по баскетбол, волейбол. 
•футбол на малки врата и др. 
интересни спортове.

Босилеград. 
Драговищица. 3 
нсп

21 май 199 5 
рнтели около 1

ославия. ЕЛЕНА НАЙДЕНОВ А . 1ена,
плетачна от село Нзатоици 

Нейния светъл лик никога няма да 
забравим.
Опечалени: синове Георги и Петър, 
дъщеря Павлина, снахи Живка и 
Светлана, внуци Саша и Ленче иостана.111 
роднини.

силния състав на 
и победи с 

83:74/4339/.
Футболистите на "Младост“ от Босилеград в осмия кръг на ИЗрав„ят 

първенството във Вранската футболна дивизия най-после отбелягаха в б0рбг 
победа и своето салдо увеличиха с три нови точки. В неделя, на 2 1 май. футбо 
босилеградските футболисти, бяха домакини, на футболистите на "Челик“ 
отБело поле - Сурдулица. Резултатът от 3:1. полувреме 2; 1 е отражение на 
играта на двата отбора, а с оглед на головите положения, можеше.да бъде 
изразен и с повече голове.

До края на първенството.във Вранската футболна дивизия остават още 
два кръга. В следващия кръг босилеградскнятотбор гостува на Динамо-И,- ца 21 ма‘й в Ниш гостува 
който сесъстезава вън от конкуренцията, а в последния на отбора Алакинии- отборът на "Балкански" който 
отАлакинии. ^ премери сили с ОФЬС "Нищ" и

за; >би с 2^0.

очка
шка тат от

течение на целия мач

ОФК "Н11Ш" 
"БАЛКАНСКИ" 2:0/Ш

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 юнн тази година се на върша ва една 

от трагичната смърт на 
, брат. девер и внук-

гъжна година 
МЛIII 11)1 мил спи

м.я.

шщпкто (3). "Този стенопис в манастира е първ и последен, под и По времето на първата австро; турска война 1689 г. мана- 
пад него не съществува никаква друга мазилка. стирът, както п цялата средищна област на Балканите сполетява

Във връзка със стенописите възникват два до днес не напълно катастрофална участ. Австрийците превзели Пирот и оттам пред- 
разяснени въпроса: Кои са били и откъде са пристигнали майстор- приемали походи към София, Знеполието, Берковско.. 11ъргавнят 
нте-художнтш и. второ, откъде са набрани средства за награда на австрийски капитан Шенке.шорф. комендант на Пирот, на 9

Илк0тоасТ1агГеЛдоТ^вилД^?прос. голямо значение има извършва илячкосю™'* грабеж на местното население. Това

С РА ик?и от^кде га^абраш. парични средства за поганонската хайлуцп от сегмени Знеиолски беху се половина подпвплп. Беше 
живопис? Колкото и да еяпое^юие^уктеявлнет спмтъ С°ъшеств\^ на XVIII век в манастира

Ю8ЯЙК околиите =ТолС.Г»Т»

След Охридската архнепискогшя покровители 1Ш| Г1ога1ЮК-К11 ^1ГДл"те,!!!СПоорхп1стоРбплои трудиоК^непоносимо. През XVIII
и останалите околни манастири били и Печката ирпаршия и *олСТ||С своеволствувал злият кърджалия Кара Фсиз, по 
гръцката църква, и българската Егзар)\ --''"Р ,'Д и;екове иародному •Каравезня. Гой “пзедс сно заирс по света - теше да
повечето косвени сведения през XVI век и по пата гь момпе свет за лсб. та псече све корийе и що имаше дърво по
съдбата на погановската ооител и хтнаст11рсм я комплекс о ' сп, ||0 сги ССЛа он е зулум направил и нсостапи ни мома ни 
твърде променлива. От надписа върху едни черве.икъв блок/перм '„собезчастепа" - казва се н една стара хропикаФт

мутвакът е строен стъшеврсмешю когато I х|. ' ||а приобщил към споя харем. Подгонен оч царш радскшевлсти. Али
Богослов. Подкрепа са еднаквият материа ши"ш ™ п.,сбсп|ал с Лпгл в Сърбия. Сръбските плети го екстрадирали
строеж на даете сгради. През 1об6 г. магерницат, I 0||....ян(. „а туриите, конто го погубили на 111,1 за Царш рад. Хубавага 
е възобновена. По-късно, след полусру^ю и опустовгаю! с, а^ днп| сс омъжила за лнчнпи капитан Меко отсшпта ма
магершшата била дограждана към краяиа.XVIIли иаЦ^юто _ Милош. |к-сснта "Лйдс, Лнгъо.лапонечерамо, леле сеотиасп
XIX век. През к|,м тази красавица...

идограждання. В светлината на откритията на I адови''О,-една кратка забележка, прибавена към ръкописа на иеро- 
• че прочутият, внушителен комин иа °а монах Пнакия. узнаваме, че но кърджалийско време Пога.юпски

войводата-юнак Кракра Пернишки през ир пгттп ппте манастир бил занемарен и запустял.
геиоисме с предпазливост. Радович дори смя га, «е оста' ь 1 |згс },ак 1821 година благосъстоянието па маистира отиопо
/долната партерна част/ на конака с калугерските кплшб как зак,7с;1шало - църквата била снабдена с керемиди, полюлси и
магевишита, някога били монолитна нартеина сгралп, построена закрей и т едновременно били построени и някои
дагюятио към края иа XIV век, а нс през XVI столетие. яомакшнски сгради - стаи и обор. Около средата и през втората

Важна дата от историята на Погамовски манастН1 •• ||о;ю„има „а Х[Х пек, неравномерно поддръжап. маааегирът
катобип вграден иконостас между наоса и олтара. Вь|I •У "а„0,ша да обеднява и да се а.сппва. С лошпзглед дочаква и края
™ , ,йсто на духовника йеромонах /монах, който има з шо ш. д, Хогава )|СГ0 об1|тпш1 архимандрит Лазар.

Гю1Хо ш върши и свешсвичсски служби/ Старан. ой е иссьм на гхрекого к_и ,ск> мрсим освободителната война срещу 
нено знаменита личност в историята на 11о1ановски мап> . I • 1 ,,з0сстнт1Т трънчанпн-знеполеи, вожда на Шопското
заиюто името му намираме записано на оше две месго-1 ; ^ а^.|.а1|)|С за изгонването на турите /по-късно строител на гара
върху ете”и-ге на близкия манастир Сн. Никола Пдан1ШП1 Цариброд/, взел от Поганопскн мапетпр един ръкопис с имената
Жу^и/-организатор-/ за зогра(|н.сансто му. голш. IЯ» ■ ^Хрскп царе и го отнесъл.. Белград, където го предал па 
Манастирът /в. Никола Пла1.и.шчки бил метох^ю.ановс^ Л11Сат(и1Я' Добри П.Войиикоп. Последният, от споя страна, то 
манастир, чийто игумен бил '• V. ' тн Поганонски изпратил на Ьгзархпята в Цариград.
йеромонах Стефан се намира записа, о и рьрху г.н. ю.амо. . (Слсднн)
поменик, осмо по ред, което пот1я.рждан<1 заслуг у

ТВО

АЦА КОЛЕВ, студент - 
юрист от Димитроипрад

Неговата топла усмивка и до&ра душа 
останаха сред нас. неговите най-близки, 
но болката нищо не може да замести.

ведомяваме близки и познати, че 
панихида дадохме иа 28 май. а на 8 юнн 

посетим гроба му и ще положим цветя, 
лени: майка Яника, баща Мнлча, 
мил.снаха Биляна и племеник Боян.

но
Ос

ще
Опипеча. 
брат Е

ГЬЖЕИ ПОМЕН
На 5 юни тази година се 

навършоат 40 дни от ненадейната 
смърт на нашата мила съпруга, 
майка, спекърпа и баба

ЛОВКА ГЕОРГИЕВА
01 Димитро нград

11а този ден п 13 часа ще посетим 
ба й в димитровградските гр- 
ща, за да положим цветя и да се 

ламета й. Нейният

гро 
оби
поклоним пред 
светъл лик завинаги ще остане в
нашите сърца.

Каним близки и познати да ни 
придружат.

Опечалени: съпруг Цветан, син 
Васил, дъщеря Невена, братя Воин и 
Любомир, зет Станко, снаха Спасия. 
внуци Непал, Саша и Игор. внучка 
А нита и останали мпогобройни 
роднини.

оПОМИ 1995 г.ЕржгВо



забаваУС&М&}?* сатиРа *
НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИебрл*

ТОДОР ЦОНЕВ - СОФИЯ ОЖЕНИЛ 

СЕ, ПА го 
РАЗЖЕПИЛИ

Преди 55 години еди» « I»' 
ог Лосион дсл срещи»-" 

мома от сьщото село иа 
събора нл Свети Поили и II»" 
опеки Одоронци. Повел тлнец 
ергенът, х«иналя се момата до 
него и тигралн цнърсто хоро. 
След хорото нл момата се 
харесал медлльон нъи вид нл 
жълтица и повече сериозно, 
отколкото на шега, казала на 
ергена:

-Ако мп

ген

Идем си тека я из пазарището, гледам кво йе натрупано 
потоапа г, ка нской мс дьрнну за рукав.

...
"3тШш< сс,'дстс?къп сьм ти Я господин, я ме погледай!

.... бенщ пГюд^л мия полове, та ме беше издокарал кико 
желюшко момче. Дрейетс ми светеоше иа мене^о^адте пак. 
премелата ля ной се не нагледаш. А и у лжебовете имаше 
повечко паоиис, та п самият бсо напет, лича».

Д я погледай сьга: заприличал сьм на плашило, а ти 
"господин, та господин“. Ония дьн ми орати йедън моя 
приятеля: ако сакаш ;ш будеш господин гребе сваку вечер да 
сменяваш върску, свако йутро чорапни, а сваку неделю 
гадже А ко шо видиш, айде върсЬе и чорапии некико и да 
сменим, ама за третото ич ме не бива...

-Това е виц, господин Манчо!
-Може, дете, и да йе виц, ама йе истина...
-Видиш ли господин Манчо, сакае да те питам за гадно 

Цариброд кво мислиш за нарибролекият пазар-
-За къв пазар, дете?
-Па за нашият пазар, де...
-Я не видим никакаъв пазар, дете. Пазарджлйе има колко 

очеш: и наши. а и от Българню... Ама ако окаш ти това пазар, 
баш ми йе жал. Не видиш ли ко су се наредили по тротоарат 
п начучали кико просяци, не дал Бог. Па погледай од куле до 
кудени йе пазарат: тука од мостът, па там до ония загон с 
неколко серЬпйе. А тия що се начучали покрай рекуту, може 
п да се истърколье надоле... Нема пазар, дете, нема! 11ма бедна 
улица, има кал п лочЬе. има народ, ама пазарище нема!

-Па кво предлагаш, дела Манчо?
-Е. тека те обичам що ми рече "дела Манчо“— За кво я да 

предлагам? Нека предложе ония шо жму или се прае да жму. 
пали су паметни, пароузимаю за това да миел е-

Ама ка ме питаш, дай да не ти растурнм атърат: предлагам 
господата да не прана женете на пазар, а да узну це^рийете и 
торбете п онн да дойду тека, да се поискаляю. да се помуваю 
п да се побутаю из туя навалнцу, ега прогледаю най-после..

Детето щракну некикву кутпю и рече:
-Убаво! А съга да видимо кво йе нзлезло од нашето 

еннмакье...
Пак щракну ктиюту, нещо зацвърча. записка, поче да 

шушти и дзвъни...
-Лелее - нищо не йе нзлезло! Дай, дело Манчо, пак да га 

повторнмо!
-Е сине. я само у воденицу по два пути оратим йедно и 

съшо... А п немой млого да се кахърпш. Това що оратимо 
ги йедва ли че се чуйе куде требе.

по т

купиш, ще ТИго
спиш пенеста:

Ергенът радушно приел 
догонора. Купил медялмжа, 
чпапал момата за ръка и я 
помел 
майка 
на ла
събрали се съседите, на
пра пила се нсселба. След 
нзнестно нреме пристигнала п 
музиката на пръщанс от 
събора. Чукнал тъпанът, 

другия... ревнали спирките, изпило се
• Положението е бременни> - голямо хоро. Свекървата била

п.пкщ гепбппт сложила риби н тиган да гиочаква се пооре ||Ъ„Ж„, „0 не могла да из-
мъти и водата... • Не давайте на жената дЪрЖИ> пзлезнала да играе

• На неграмотните ни едр- власт - останалото п сама хоро, а работата около рибите
ите букви не помагат. ще см вземе. предала на снахата. Обаче,

• Някой обича държавата - • Па печените агнета им е снахата никога не пържила
все едно кой ще ги риби и се чудила какво да им

прани. Взела дървената лъ- 
. Кога то

- Пижо, държавата стана мафиот...
- Па она винаги си е била таква-а!..

у дома. Посрещнала ги 
II му и много се зарад- 
, че й под и снаха. На-САТИВ 9Заимствано Месечен 

лист, Софияот

МИГАР
мгптчжич

• Не сме без корен-но несме 
ни ряпа.

• Който държи тоягата - тоя '

а някой държавните ясли.

нията се даваг в ск>пщ есетата. В гова време прнс 
инските зали. тигнал п вуйчото на младо-

• Цените паднаха. Слава им! женеца, навъсен и разярен.
• Ако в скупщината си Извадил една снимка и казал: 

да дете оставки - кой тога-

млека рят.
• Течението в джобовете е 

по-опасно от течението 
във фабричните халета.

• И човек без зъби умее да -Вуйчовото момче, ти си 
взело момата на моя син. Ето, 

• Кратката памет умее дъл- • Засяхме илюзии - ще има погледни снимката, ако не мивярваш, това не е хубаво, ние 
сме близки роднини...

ва ще пи засмива...уха пе.

берекет.
• Ритнала го с единия крак, • Ако всичко ви падне във

водата - не ще ви помогне

го да говори.
Музикантите прекратили 

ни спасителен пояс... свирната, хорото се разтурило
• Жените мечтаят цветни 11 I™4“' се насъбрали около ✓1ЧСМП1С МСЦЛН1 ЦИСI НI• „уичото да ццдПТ това чудо.

сънища и когато отпуснат Настанала голяма разправия.
краката с.и... Най-после свекърът запо-

• Бездейният поп и ярета - вядал на невестата да се върне
КОЛИ... и бащиния си дом и така и

станало.

а той поискал да хване и

• -МИЛОВА!! 
ВИТЕЗОВИЧ
-Койго пес зло не 

миелн. Но който МИСЛИ 
- не му е до песен! я иПревел: М.Андонов

Йордан Мила нов

пгтровяха В
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