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Ако съдим по последните събития р бивша Босна и 
Херцеговина, и около нея. изглежда, че наближава 
развръзката на кървавата драма. Може ли наистина да дойде 
толкова очаквания край на човешките страдания, ужас и 
смърт, които ежедневно се сеят по п|Юсторпте па централ
ната република в предишна Югославия?

Па заседание на съюзното правителство; проведено на 9 юни 
нредссдателствувано от д-р Радое Контим. съгласно чл. 15 на 
Конституционния закон са утвърдени проектопредложенията на 
повече закони, с които се закръгля стопанската система на 
страната.

Изхождайки от необходимостта да се извърши фискална реф
орма на равнището на съюзната държава, правителството е 
утвърдило проектозакон на данъчната система, който да бъде ед
инен за пялата страна п да даде възможност за правилно 
действуване и стабилност на единния пазар п ефикасно водене на 
макроикономическа и стабилизационна програма.

С приемането на новия закон щесеобезпечи данъчната система 
да съдържа еднакви видове данъци в цялата страна, както и 
изравняване на условията на стопанисване и конкурентност на 
всички данъкоплатци на единния югославски пазар.

С. предложения законопроект се предвижда облагане с данък 
на домашни п чуждестранни данъкоплатци сразмерно с тяхната 
икономическа сила. а 
задължения.

С новите решения ще се насърчава влагането на чуждестранен 
капитал, относно еднаква сигурност на този капитал в цялата 
страна и конкурентността на нашата страна на международния 
пазар на капитала, стоките п услугите.

Правителството е утвърдило и проектозакон за изменения п 
допълнения на Закона за основните собственическо-правови 
отношения, с които, съгласно Конституцията на СР Югославия се 
изравняват всички форми на собственост у нас. С.този проектозакон 
са предвидени и основни решения във връзка с придобиването и 
правото па собственост над капитала, с който работят пред
приятията или други форми на организпране или вършене на 
дейности и услуги.

Правителството на СР Югославия прие и разпоредба за 
изменение на Уредбата за процедурата прп осъществяване на право 
от освобождаване от мито и приспособяване на митническите 
предписания, отнасящи се до изпълнението на въпросната проце
дура.

Правителството е взело решение за определяне на сезонен 
граничен преход в международния воден пътвгр. Будваот 1 ноември 
настоящата година, за да се даде възможност за развитие на 
международния наутичен туризъм.

В Милочер на между
народна среща на банкери^ 
д-р Драгослав Аврамович 
гувернер на Народната 
банка на Югославия е гово
рил за перспективите на 
икономическата програма, 
между другото е заявил, че 
в настоящата година се 
намираме пред редица проб
леми, конто не е очаквал. 
Той е изтъкнал, че хипер- 
инфлацията е победена, но 
страх от инфлацията същес
твува.

-И днес имаме инф 
онен натиск от 4-5' 
месеца. Уравновесен е дър
жавния бюджет което е 
голям напредък през изтек
лите 16 месеца на реф
ормата. Известна нестабил
ност по едно време създаде 
ремонта в електростопан- 
ството но и този проблем е 
преодолян.

Нашите валутни рузур- 
вп растат к днес, но.по-оав- 
1Ю. обаче очакват в скоро 
време положението да се 
стабилизира - е заявил 
между другото д-р Драго
слав Аврамович.

Ще зацарили мир и па тези простори па вечно немирния 
Балкански полуостров? Особено сега, след разпадането на 
предишна Югославия, когато мнозина от лидерите на някои 
републики, както и някои фактори от чужбина копаеха и с 
ръце и с нозе огъня да се пренесе в Босна и Херцеговина. То 
добре знаеха, че щом закппп босненското "гърне" ще им се 
усмихне шанс пак да "загоенодствуват" на Балканите. Този 
пожар сигурно няма да потушат силите за "бързи действия" - 
на НАТО.

Дали мечтите им ще се сбъднат, малко е известно. Засега 
е известно, че мирът е още далече от хоризонта над Босна и 
Херцегови

Защо?
Преди всичко зарад различния подход и нееднаквите 

аршини в разрешаването на босненската драма. Съединен
ите щати и Германия открито вземат страната на мюслю- 
маните. а русите имат малко по-меко отношение към сьрб- 
пте, но и те поради различни свои причини и съображения, 
досега не бяха много убедителни.

Дали в Босна и Херцеговина ще надделее схавашеното 
да се воюва до изтребление, или пък рационалния размисъл 
- да спрат кръвопролитията, а решение да се потърси по 
мирен път? Привърженици имат и двете опции.

Има немалко политически наблюдатели в света днес, 
които се склони да кажат, че ако Белград се е съгласил с 
границата на Дрина, относно с плана на Контакната г рупа, 
а Пале и К’нин още от началото па югокрпзата сътрудничат 
и координират лействпеята си. тогава тук е Гордиевият 
възел. Дори и неотдавна прокламираното обединяване на 
Република Сръбска и Република Сръбска крайна може да 

голямо значение за сърбите отвъд Дрина.
Други пък инсистират СР Югославия да признае Босна 

и Херцеговина, като в рамките й се признаят еднакви права 
на всички народи там; като се признае държавност на 1 епуо- 
лика Сръбска и пр. Тези аналитшш твърдят, че е по-изгодно 
крачка по крачка да се върви към обединяването на сърбите 
отсам и отатък Дрина, отколкотр да се върви напред на 
нож", като чели малко жертви са дадени и досега.

на. възпрепятствува се прикриване на данъчни

лаци- 
%_ на

има
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КАК ДА СЕ ИЗКУПИ ПШЕНИЦАТА?Все повече назряпа схващането,че без активното участие 
на Белград и сръбския президент МилошСвич, балканската, 
драма не може да се разреши. От първите дни на кризата там. 
той се обяви за мирно решение, това го потвърждава и днес. 
обаче не винаги имаше пълно съдействие от страна на ръ
ководството на босненските сърби.

Как да се изкупи пшеницата то време са били засети 2 320 С царевица са засети по- 
от тазгодишната реколта, кога- 000 хектара, или 07 па сто от големи площи от предвидените, 
то се знае, че няма достатъчно предвидените площи. а известни колебания по отно-

. паря? Този въпрос е предмет на Дъждовете п студеното вре- шепне на плана има при захар- 
ссриозно обсъждано в компетен- мс. недоимъкът на изкуствени ното цвекло. С тази култура са 
тннте органи. В Скупщината на торове, не са попречили н по- засетибТООО хектара, или61% 
Югославия тези дни е съобше- голяма степен сеитбата да се от предвидената площ. Били са 
но, че и покрий неблнгоирил I но- п.нп.рнн1 м ирелпптепмя срок засети 71 000 хектара, но за

харното цвекло е нападнато от 
разни вредители, които значи
телно намалили площите! И

В какна степен Мнлошевич може положително да плиле 
въиху развитието на положението в бивша писна и 
Херцеговина, показва и най-новият случай с освобож
даването на заложниците, на ООН. Благодарение негово 
застъпване бяха освободени над 232 от пленените общо 
350 "гини каски", след бомбардирането на сръбските 
позиции край Пале от страна на ПАТО. Пред целия сняг още 
веднаж се показа, че ключа за мирното решение е п ръцете 

Мнлошевич. За съжаление обаче, силните на деня н свйта 
по-нататък си играят дръндунка около вдигането на

производителите на захарено 
цвекло тази година не проявиха 
по-голлмо нптересование защо- 

Миого сс влага, а малкопа то
добива.днес и 

югоембаргото. Инак в Кооператизвня съюз 
па Югославия се. изтъква, че 
голям проблем що представлява 
изкупуването на пшеницата 
(очакват се добиви от около 3 
милиона тона пшеница). Не е

югоембаргото л(Ъже да бъде

В‘1ЛМожсби и нсединстпото в подхода към разрешанането 
й в самата Контакната група иде па ръка навоеннолюбнигс 
гг продължава страданията на ненини хора.

А именно вдигане на

разрешен въпроса с изкупвател
ната й цена и как ще се плаща 
излишека от тази култура. Пред
ставител на правителството на 
Югославия тези дни е заявил, че 
се търси спешно решение и на 
тези въпроси.

Матся Андонов
Комбайните наскоро ще влезнат в полето. 

Дали подгоУовони посрещаме жътвата?
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■ ИРГЗНДРНТИТЙ IIЛ 1>У Тони с осиопииит от |>аз- д|1жаниет° и м,|х>т11псдност|»г11111 л .[„теза
И(:Ш1 |ГУКГЛИПЛ 1»0|»ис говора между руския Р;13™1”1;щто п^ласнс ни <л.Пе- хмппа 1'Поръжейноюе^

|'щ I и и н Леонид Кучш тези министър Андрей К (мирен и принципно I -плуп„,|М0гхга от мюсюлманите ий „«-пята- 
дни са подписали споразу- новия сьиргдссдятел гаушшнпозпн*• роли на Ва1япягтом ,10Д“;11Д' ” УМ„)Ю.
менне за подялба на черном- дунЛродната конференции за бсзпрп(-трас1 Погна, тъжното нрисьс1иис па у I

А чот. 81Л процента бивша 10огослапия Карл Контактната г|>ура за ьос а )|,11Т0Л11|1ТСс„лн на Обединен
от флота са се паднали на Билт. Американската админи- ||рсд журналисти! нации. II а^ериканск»
1>усип, а 18,3 на сто естради»» подкрепя оръ- редакции п снета Коз пр<Д ф ‘ жакс„ секретар за отбрана 
понучипа Украйна. Най- жейното ембарго за Ьосна. ,№р-гал значеннею иа и*'I у,,лям Пери е на същото сганойгагя вюмда т&згааггкгда "•тег». ггпгйггг*-» "явяяшяа ргвггвагаг йк.-даггг~ йгяял яяяжятщ- аявуаьгвавниа след разпада на СССР. патицата с:и точка, но ишпп - П|1 Контактната група е » « ‘ с „пасиоо за САП1. !",“ ькваГерманският всст-
пг\'П1П АК-АН111 „„ ческитс аналитици ирецеишип, (.(.датсли на Сърбия (.лоболли » < 'по с ", дълбоко» ,1И

■ ЛОШИ АКА11111, .. Ф иа път о избегната оппо Мнлошонич "• Руският |п.н1иои мояежо п' 1
мирната мисия иа 0011 н нежелиата експлозия , прецизирал, но стана балканския к0 ' ,; "ьг; гъюз
лондш.с^ияГсстинк "Дойнн босонскш, конфликт, сел о “даи„с!Г„ във врз.яка ■ -Замил. ’ «»«™ ^оз
™мпал 1 че Обел1итиит(? задвижени йона дипломатическа (Умрсмахш1ното на междуиарол- * 1 д ' босненския
I" обезпокоени о? офанзива, коато трябва не само и1,'с (:апк1Ш„ „ротни С.Р Юго- а™ <><■ ? педнусмнслсно

.възможността силите за "Релотврати слапии. които бяха вьисдени |Ю |СПЯ засилването на мир- -Целият свят преговаря, го-
бързи действия да станат ил™ 'пПтп^пойич с^иссъблю- "Р1*?^1 тр,.‘'.!«!!!!!!.по ,п мюгюл- пата мисия на световната п по хелсф0на и заседава е
фактор и гражданската о " " ини но^ плавайра- ,, )Л'^ „иската фелгра ш'н оргшшзаш   сьзланане на „,^дседателя на Сърбия Сло

вивуснсшен^опнт зя*съживявало ^“ГЖ^и&Жд. ат, » б°да" Ми"°и1еи‘"’ за да бьде
тне в нея. Ава бп иредиз- на преговорите и преодоляване 'т1|0лзппт сериозното усложяс- нте иа маст<на съживен умиротворителният
викало катастрофа и затова на кризата е мирни срсдстпа.. |ШС обстановката и бивнм . здя1Н1ха функиио | процес в Ьосна - се изтъква в
ООН ще настоят! да бъдат По решение иа политическия БиХ за премахване на оръжей- след заселли е го1на миш егр.ит коме|1хар> публикуван на първа- 
пзбегнати ситуациите, в Пръ\ на Европейския съюз „ото ембарго за мюсюлманите, за отбрана пл членуват,,, та схрашша „а авторитетния 
които тези сили би могли да известният шведски дипломат опитите им опряха твърдо съюза страни. Л) г-д,. ' германски вестник "Фраикфур-
имат боева роля. Карл Бплт е нов сьпредссдатсл където най-малко са се за тази позиция на мл т кь гер алге.чайне иайтунг" под
гп-нит КРРПУГк-ОПИ на Международната конферен- |ШД,;вал„ . Прп верните пм ст,юз- кризата в бивша ЬиЛ. връхъг на 

■о1б^чя ат значител на ш.л за бивша Югославия вместо аме д.кпнеката админи- западния '»»»“ “
отоелязал значител на Л0РД Оуен. Веднага след цезия- . |(|П1е-гтсзилснтът иа иал съмненияга на русия, 1С зад
Гепевдулш койтоД? проКе- ™ето му на този пост Болт ЬХщ Ал Го? 5 казал на силите за бързи дейсттшя се
ден ШН -111И Силите от замина за Сочи, Където се ср- мюсюлмавск11л премиер Харис крие намерението на НА О да
иентъпа и левицата са орга- ещнас руския външен министър Силайджич. чс правителството проникне на Ьалканите, и
пизирали този реферецдум.с Андрей Козирев. Макар че не са на Съединените държави “енер- мшитид позицията на _
цел да отнемат монопола на съобщени подробности за съ___________ ^_______ Париж, които се прот! '
Ьерлускони в медиите, пре- ^тавят на американското сгано-
дн вдичко на телевизията, но 1% /117тж П 1/1 1111/11^ А внше, според което само съ -
нталианцитс отговорили на 11 жЗ 1 ж! 1_1_1 *11 / А IV • засилени въздушни удари на
главните въпроси положи- н/^11 Г11/1 I"I 1/1 И НАТО воюващите страни в 4
телно за бившия италиански III 1 жЮ Босна може да бъдат принудени
премиер. В Италия и зана- Л/11 ЖЛ^Л/417 I I 1/11ЛГП »* да и
пред един собственик може V 111^1/IV 1_з11ж! 1_з I "
да има повече телевизионни 
канали /Берлускони ги има 
три/, частният капитал 
може да влезне в държав
ната телевизия, а излъчва
нето на филми по телевизи
ята може да бъде прек
ъсвано с реклами. Резулта
тът на референдума навес
тява ожесточена полити
ческа битка на следващите 
общи избори.

иОТ ГОЛЕМИТЕ ГОРЕЩ 
ИНИ, които захванали Па
кистан в първата половина 
на юни са починали 60 лица.
Там все още не е минала 
опасността от нови топлотни 
удари, понеже сезонът на 
монсунскнте дъждове об
икновено започва в начало
то на юли.

■ НАЙ-МАЛКО 27 ЛИЦА
загинали, а над 200 души са 
ранени в бомбения атентат, 
който е извършен в колумб
ийски град Меделин. Този 
град е известен като "сто
лица" на нарко-мафията, но 
властите предполагат, че 
най-новата терористка ак
ция е дело на левичарската 
герила.

"МАЙСТОРЪТ
МИЛОШЕВИЧ"

НПК

рек ратя т стъ л к но вен пят с» 1 “.
Генералният секретар на 

ООН Бутрос Гали изпратил 
писмо до Съвета за сигу рност, с 
което се застъпил за приемане 
на предложението да бъдат 
формирани британско-френско- 
германски сили за бързи дей
ствия в Босна. Гали същевре
менно се застъпил и за нова. по заГ;1ав11еТо 'Майсторът Мило 
инаква от досегашните диплома
тическа инициатива. В рамките 
на силите за бързи действия 
споменатите три страни трябва 
да ангажират общо 15 000 
войника.

След двучасов разговор, проведен в Париж, брип 
Джон Мейджър и президентът на Франция Жак Ш 
вместна пресконференция, на която говорили за 
бързи действия в Бо«

“Тези сили се формират с цел да се осуети унижаването на 
умиротворителните сили на ООН -заяавил 111 и рак. В Босна е настанало 
положение, което вече не може да се толерира, понеже “сините каски“ 
са малочнелени и без достатъчно военни средства, поради което са 
изпаднали в положение да бъдат унижени, ватовата силата за бързи 
действия всъщност представляват средство на “сините каски“ против 
унижението".

Мейджър заявил, че британските и френските войници се намират 
в Босна “поради хуманитарни и стратегически причини, понеже е 
необходимо да бъде прекратен конфликт, който м 
Балканите“.

танскпят премиер 
прак провели сь- 

ролята на силите за
спа.

шевич".

Макар че досега беше познат 
като вестник, който защитава 
типично антисърбски позиции, 
"Франкфуртер алгемайне иай- 
тунг“ този ггьт пише. че ‘всички 
сега полагат надежди в Мило- 
шевич и всички виждат ключа за 

° ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛ РУСКИЯ ПАТРИАРХ ЛЛ мирното решение в неговите 
ЕКГЕЙ ИТОРП ръце" и дооавя.че председателят

Милошевич умело изпълнява 
тази своя роля. Освобождава
нето на пленените войници от 
състава на умиротворителните 
сили п Босна, изтъква вестн
икът. е двоен успех на председа
теля на Сърбия. Сега никой в 
света не може да му оспори пози
цията на мнротворец, а на до
машната политическа сцена 
позициите му укрепнаха значп- 

И|Г. п _ • телно. Последната оценка се
Югославия и Гърбил винаги могат да разчитат на подкрепя с твърдението, че сега, 

руска помощ - заяви патриархът московски и на цяла три години след въвеждането на 
I усия Алексей Втори на приема, Който бе устроен в югоембаргото. мнозинство от 
московската патриаршия за участниците въп Втората жителите в Сърбия са готови да
скупщпн^на пранославиетоСКаТа л>'паРламе"таР"а цр^едатеТ чеТтс™, ”о Тт” 

В работата иа конференцията участвува и делегация пето па мира п премахването на 
Скупщината иа Съюзна република Югославия, оглав- санкциите са най-важната иеп 

яваиа от подпредседателя на съвета на гражданите Най голямата барпем по този 
Радмпло Богдановци. В речта си иа пленарната сесия път е политиката на оъком 
Богдановци изказа благодарност на страните-членки ма ството на босненските съибп 
Междупарламентарната скупщина за помощта, която и- Отхвърляйки м? пнпя план и 
оказват на пашата страна в рамките иа усилията й ш р мирния план и
запознае света с обективната истина за кризата в бивша илснявайки заложници от със- 
Югославня и за усилията на С.Р Югославия за възста- тава на сините каски, те наоьс- 
ШФ1Ш средства ^ 11 Уреждането на спорните въпроси с каха целия свят против себесп.

м 11 ч ('гкигтг1 гз Нк-',1, И И тТ с1. .^ума за |,СТ,и|ата> че нконо- Германският вестник оцен- 
пио-тв юлпж П „3 , наложени неоснователно и ява, че опозицията в Сърбия е
века в койг^жмтДм"^^ а‘зац!1'°г1||||,,те "“Р?!11 п кРая "а "разделена и дезориентирана", 
телят на Съвета н?гпяж.тп т1°ГДг10Ш1Ч'Подпредседа‘ Екстремните националисти 
Рят ш1о на-Съюзната скупщина обвиняватпредседателя на Сър-
чеГжпунамп птг я^Рин^м^ЖДата "а нашата сгРана- б1|л “ измяна на "великосръб- 
време^У пиелвя п?1трпт1п ®ъдат премахнати в скоро ската кауза", докато демокра- 
К?ежду1тарлРаментаинат- гк-упм,т,я‘ар" На стРаните о г тшшата опозиция "сьс стегнати
по-на^™инн!я |™анг^имеНт^втаз1И1асо'кт1ОСЛаВ11еТО И#

оже да подпали

» ПРОБЛЕМЪТ СЪС ЗАЛОЖ
НИЦИТЕ В БОСНА Е РЕШЕМ 
БЛАГОПОЛУЧНО

ПЛЕНЕНИТЕ 
"СИНИ КАСКИ" 

СА ОСВОБОДЕНИ
ЮГОСЛАВИЯ 

ВИНАГИ МОЖЕ ДА 
РАЗЧИТА НА РУСКА 

ПОМОЩ

са

Това е голям успех на председателя на 
Сърбия Слободан Мплошепнч - за^ви 
специалният пратеник на сръбския лидер Ио- 
вица Станишич.

В началото на тази седмица благополучно 
с разрешен проблемът със заложниците от 

творителните сили ма 0011 в 
ха пленени от босненските 

на НАТО 
ле. На 13

■ СИРИЯ 11 ИЗРАЕЛ бн 
могли да подпишат споразу
мение за мнр п изтегляне на
‘"1'а^свпг*: енлп от Голан ^рб,‘/„отговор на въздушните удари 
до крал на годината замил по сръбските позиции недалече от Па 
.египетският президент лос- юни ръководството на Република Сръбска 

, 1>1уоарак въп Нашипг- освободи и последната група от 130 войници 
тон Пост. Колелото на мира на УНПРОФОР. 
трябва да се движи само
напред, понеже п обрат! конференция специалният прат 
случаи никой не би могъл да седателя на Сърбия Иооица Ста

води преговори с ръководството ма босненск
ите, сърби за освобождаване на заложниците, 
между другото заяви:

-Задоволството ми е да ви съобща. че 
властите на Република Сръбска решмха да

■ ТУРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ освободят всички пленени и блокирани войн- 
с упълномощил прапитсл- ици от състава на умиротворителните сили на 
ството на Тансу Чилър да оон Това освобождаване с голям успех на 
предприеме всички мерки, председателя на Сърбия Слободан Милошевич, 
включително п погини който се ангажира в разрешаването на този

г! ® проблем и който с голяма упоритост увери
доколкото Гърция прошири световната общественост в доброжелателните 
териториалните си води в намерния на Сърбия Югославия нежеланието 
егейско море. I ова с нова им да се намери мирно и справедливо поли- 
ссриозна комплпкация в тическо решение за кризата в бивша Босна и 
напрегнатите турско-гръц- Херцеговина, 
кп отношения.

ни на
На състоялата се по този повод прес- 

еник на пред
ани шич, който

осуети новата ескалация на 
насилието и тероризма в 
тази част на света, доба вил 
той.

о 15 ЮПИ 19951. ЕршктЕо



° °Т СЕСИЯТА ИЛ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА I! ДИМИТРОВГРАДТд|®,К.А»,^*Т,|||,СКЛТАСКУпщн,,А
ПРИЕТИ ОТЧЕТА И ПЛАНА ЗА 

РАБОТА НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪРОПИТ ДА СЕ 

РЕАКТИВИРА 

АВТОБУСНАТА ГАРА • ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ МИНАЛОГОДИШНИТЕ СЛАБОСТИ И ПРОПУСКИ

Безспорно е. че помещенията са голям проб- 
планът зл настоящата година на Културния лем за организацията на работата в Културния 
център в Дпмитррвград отново бяха разгледани център, но тежестта на този проблем реално да се 
на сесия на Общинската скупщина и след прецени необходимо е преди това да се изпита 
обсъжданията окончателно приети. При топа вече рационалността на ползване на вече съществу- 
посочените забележки за пропуските отново бяха вашите помещения (Клуба на самодейците, 
подчертани. А те са: ч “Джаджиното", Малката зала).

ма управителния съвет: при реализацията на . Въпреки тези категорични оценки, изнесени 
програмата за 1994 година не са реализирани още на предишната сесия, присъстващата на 
някои традиционни манифестации, като сегашната сесия директорка на Културния 

мрокисло лето", културна програма по откри- център и занапред говори за миналата година, 
ванс на С.тпошена чешма" и Новогодишната като за една,от "най-плодовитите години на ку- 
програма. Поради липса на необходимите лтурна дейност на центъра". Не е ясно обаче дали 
помещения за работа на Секцията по изобра- наистина вярва в собствените думи или само 
знтелно изкуство да се ползват помещенията в опонира-на казаното в материалите, представени 
училищата до решаването на този проблем и че е за.работата на Културния център през миналата 
необходимо да се реши проблема за работа на година. Получава "се впечатление, че всеки 
фолклорната секция, отнасящ се предимно до , отстоява своите позиции, заети още на предмиг 
ангажиране на човек, който ще работи с фолк- пата сесия. А това е, струва ни се, най-неудачният 
Л°Р?4 м .начин на комунициране между културните

Ма Изпълнителния отбор на ОС - недопустимо деятели в Димитровград, 
е извънредните резултати в театралната дейност На сесията бе прието експерименталното 
и организирането на Погановския пленер да радиостудио, което вече работи, занапред да носи 
бъдат покритие за слабата активност в работата името "Радио Цариброд", име, с което и започна 
на фолклорната секция и културно-художес- да .излъчва програма, 
шеното дружество..

Отчетът за работа през миналата година и

Известно е. че отпреди три години автобусната гара в Дим- 
итровград не работи, площадът в центъра на града е превърнат 
в гара за всички рейсове - местните, междуградските и между
народни го . 1пн е грешката, някой на заседанието я нарече 
нронедурална излишно с да се говори ( а не е и желателно). 
Факт е, че хубава сграда, строена по предназначение днес е 
почти зараснала в бурен, никой не а поддържа, ползва се само 
частично за други цели. а хората негодуват, че и иначе много 
неуредения център на града с паркираните безред автобуси 
става ошенп-непрнвлекатодгн и не приличаш на ’ ' ’

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА IIА КОМУНИСТИТЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ЮГОСЛА
ВИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОТКРОВЕНО И ОТГОВОРНО ПО 
ВСИЧКИ ВЪПРОСИ

Приемайки ниво решепиеза раби ш га на а в точената I ара, 
Общинската скупщина прави опит да сс създадат правим 
основи да сс^върне предназначената функция на гарата. 
Сградата е собственост на "Ннш-експрес5 от Ниш, който за 
последните три години не изказал пито минимум добра воля да 
активира гарата. Вероятно и занапред от "Ниш-експрес" няма 
да има воля, тъй като няма ни икономически интерес. Г1 сигурно 
или почти сигурно е. че гарата ше бъде и предмет, с който да 
се занимава съдът. Но общината не може и няма възможности 
за всеки автопревозвач. който обслужва гражданите, а тя е 
длъжна това да осигури на своите граждани, да строи нова 
автобусна гара. Значи, все пак, че новоприетото решение не 
може скоро да премахне рейсовете от площада в центъра. За 
похвала е. че най-после отговорните се захванаха да развържат 
този възел. Въпрос е само защо толкова се е чакало - цели три 
години. А.Т.

връщат на политическата сцена, решаване на всички комуналнр- 
Потвърждение за това са и битови проблеми в общината, за 
изборните резултати. В Общ- отговорна и успешна работа на 
ниската скупщина в Босилеград общинските органи, инспекци- 
на пример нашата партия макар ите, правосъднпте органи м 
че тогава имаше малко членове, полицията - подчерта Николов, 
спечели две отбори ически места. Общинската организация на
Впрочем, силата на една партия СК-ДЮ в Босилеград понастоя- 
не е в числеността и, а в щем има над 1г>0 активни 
програмните й определения н членове, организирани в 4 мес- 
борбата за практична реализа- тни организации: Босилеград, 
цпя на тези определения. Наш Райчиловци,ДукатиЗлидол.От 
девиз е борба за общество на началото на годината са приети 
равноправни граждани без десетина нови членове, 
оглед на вероизповедание, нацп- На въпроса ни как Общ- 
онална и политическа принад- ниската организация на СК-ДЮ 
лежност, за богато и правово в Босилеград оценява икономи- 
общество, за мир, за хуманен ческата програма и финансова - 

Готови сме да сътруд- та реформаФшколов отговори:
-Даваме й всестранна под

крепа. Обаче има явления, конто 
показват, че не се защитава 
достатъчно. Има лица на отго
ворни постове, които по един 
или друг на чин я по дриват, което 
въздействупа за повторно 
връщане на инфлацията.

Съюзът на комунистите - 
Движение за Югославия, като 
една от действуващите в Боси ле* 
градска община партии, бавно, 
но сигурно засилва дейността си 
и постепенно увеличава член
ството си, особено сред младеж-' 
та, работниците и селскостопан
ските производители. Пред
седателят на Общинската орга
низация на Съюза на комуни
стите - Движение за Югославия 
в Босилеград Славчо Николов

• РАЗРЕШАВА СЕ ПРОБЛЕМЪТС ВОДОСНАБДЯ- ЙЖЕ*астогапфбрмпра^то 
В АНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД на нови местни организации, 

както и всестранното включване 
в разрешаването на всички 
обществено-политически и 
комунално-битови проблеми са 
вградени в програмните актив
ности за предстоящия период 
като задачи с траен характер.

-Времето постепенно стихва
Вече. е Известно, че насоката в разрешаване на проблема_с водосиаб- "^"пел^мяване п^отдешш 

давеното на Димитровград са "Ивкови воденици“. Теозавол от Белград ното 0™едО'чяваис по огде.лни 
тези дни напълно трябва да завръши един бунар. който в момента сам дава въп|юси при отделни хора все 
20 янтара и секунда питейна юда. Запланувано е копаене на още три още има лутанпя. Обаче видими 
бунара. Електрическият ток за помпите вече е доведен, финансовите са и фактите, че комунистите се 
средства са обезпечени. Очакава се през този месец водата да се пусне във «
водопроводната мрежа. Ведно стова се налага полагане на нови тръби, тъй ,—————
като тези са тесни - 100 мм диаметър - да поемат цялата вода. Почти е о .. К0СШ1ЕГРЛ ЦСК А ОБЩИНА 
сигурно, че и това ще се направи с двойно по-широки тръои. ж

С изразходаваните досеТа 460 000 и необходимите около 1до за 
ще надмине 650 хиляди динара. Но мито не 
разрешава проблема със снабдяването ма 

Димитровград и околията с питейна вода. Остава само да се разреши 
градската депония, за да се получи постояно решение за ползване на водата.
Засега шесе издаде временно решение.

"ИВКОВИ ВОДЕНИЦИ" 
КАТО ДЪЛГОСРОЧНО 

РЕШЕНИЕ
ЖИВОТ.
нпчим с онези партии, които 
имат програмни определения 
като нашите, но и енергично да 
се противпоставяме на всички, 
които по един или друг начин 
опровергават нашите опреде
ления и на които личните цели са 
над обществените. В предстоя
щия период енергично ще се 
застъпваме за по-бързо раз- м.я.

ПОПРАВКА НА 

РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА
нов волоировов. инвестицията 
е скъпо ако дългосрочно се

ЛЛ.
намеси и ангажира Министарстиото за съ
общения и транспорт.

- Ма участъка от долна Лисни» до Ьожица 
асфалтът дотолкова е пропаднал, че никаква 
поправка или. детосо казва, кръпене не е възмож
но. оспсп да сс сложи попа асфалтна настилка. 
Тона е констатации на всички органи, конто са 
вършили контрол на този участък. В пътното 
предприятие казват, че голям проблем е с асфал
тът, обаче що се опитат да го обезпечат - подчерта 
Зоран 1’ангедоп, ръководител на клона на Пътно- 

шедприлтие от Врани и Босилеград.
Според върлите преценки за поправка на 

регионалните пътища Босплсград-Заграня през 
Дукат, 1’пбарцц - Кара мамина - Голсш и две реки 
• Босна кобила ще б ъдат изразходонаии над 1000 
кубически метра чакъл. Според ду мито на Рангс- 
лов, па тези пътища па отделни места ще трябва 
да сс востпппт и мропускиа гелпи гърби.

За отбелязване е че в гази акция и "Автотран
спорт" от Босилеград шс помощуна с дне-три 
ка миопа.

След по-дълго пнспстираисотстрана па Общ
инската скупщина и институциите но поддър
жане и регулиране на път.... . съобщения пред
приятието за пътища о г Браня тези дни започна с 
поправка па регионалните пътища в Ьосилс- 
градска община. Вече дне-три години тези пътища 
са В твърде окаяно положение. Регионалният път 
Власи па - Босплег|)НД - югославско-българска 
граница, макар че е асфалтиран, толкова 
пропаднал, че движаннето по него е Невъзможно, 
дупка до дупка по коловоза, а фрекненцпнта па 
движанпето о доста голяма, особено през 
последните дпе-три години. Поради топа, още през 
1991 година Републиканската пътна инспекция е 
наложила на Пътното предприятие от Враня, 
което сс грижи за поддържането на 120 
лометра регионални ггьтиша и и Ьосплоградска 
община, да доведе и ред този път. Обаче то не 
направи тона, макар че Общинската скупщина и 
другите компетентни институции непрекъснато 
инсистираха за тона. II кой знае до кога 
решаването на този твърде ос тър проблем за насе
лението в общината щеше да се протака ако по 
инпниатипа па Общинската скупщина не сс

• ДИМИТРОВГРАД

ОТНЕТ Е ОТБОРИИЧЕСКИЯТ 
ИМУНИТЕТ МА МИХАИЛ 

ИВАНОВ много е
едни отборйик оот Обш* 

Г1о иск мапт.о пъ'т след години и години, на

Закона за У~ /топага I
Инсп«и“ята по труда, с което се връщат на Работа в 1 ИД Злата
Шукареяа, Вилойко Тошев и Предраг Пейчев. Решение

Предложеното от .............. комисия решение
подкрепиха 1,1 отборници. четирма бяха про , I 
въздържаха.

то и

кп-

А.Т. М.Я.

ттимпшпнм«ив1т
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СФЕРА, НО...

СТРОИТЕЛЕН ПАРЦЕЛ 
ЗАХЛАЖДАВА ОТНОШЕНИЯ ГА

ДРЕБНИ
СМЕТКАДЖИИ
ЗАСТРАШАВАТ

СРЕДАТА^•гюетЗет^^».*
и предприятия не помагат 
сс наложи да им налагамезащита пс бяха съгласни да строим • При едно число граждани 

нренин шините мерки и ще 
НИКЯ.ТИ1Н1Н, кална Анастасов

Сътрудничеството между. Общинската 
скупщина п Босилеград и тукашния Център за оОекта. тдина но ш.проса песа

алнат^иД.1Об"ачевСищ10купннтсС11м0ТН01ИС- отп^впл »* »
С"3',аи:1 ТРУи"°С лЙ^1К'скГ;:~^трДно поязу- 

За какво се касае. „а|1С „а „осочспия парцел, метър Митрсн, ръ
ководител- па Центъра н Босилеград, казва, чс 
през изтеклите деист години градоустройстпо- 
нпнт план и тази част на града с менянан, чук 
сега са запланувани обекти за други цели, по тс 

ОС да им даде и друг парнел.

социална

1111И

ПОЕТО, ПО НЕИЗПЪЛНЕНО 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

са съгласниПреди десетина години Центърът за соии- 
работа и Общинската скупщина и Боси- 

леград като негов основател преценили, че за 
потребТТте на Центъра трябва да се изгради 
обект и заетите да минат в собствени поме
щения за работа. Ма 31 март 1986 година ОС. р МГ...1Т Г|Я

в местността “Берков вир“ д Босилеград - инспектор в ОС. и едни от най-добре осведомен 
кадастрален парцел бр.986/1. Уточнено е. че итес градоустройствените планове в общината, 
парцелът се дава срещу заплащане. Сетне била казва, че строителни парцели в града има, има 
определена и цената. В това решение се казва, ги и в Берков вир . и не трябва да сс вдига 
че Центърът и Сдружението тржбва да започ- "прах“.
нат строежа в срок от една,а да го завършат за Дпмптринка Николова, началник па отдела
три години - от деня. в корто с ОС подпишат за стопанство и финанси на ОС в Ьосилеград, 
договор за трайно ползване на парцела. казва:

В уреждането на отношенията по въпроса - Оттогава досега се измениха много неща, 
били включени тогавашният Секретариат за но проблем няма да правим. Мека од Центъра 
стопанство и Изпълнителният съвет на ОС, дойдат с проект за изграждане и с доказател- 
Проблеми нямало, но все пак такъв договор не е ство, че са заплатили парцела и ще го получат 
сключен. Митра Димитрова, социален работник на трайно ползуване. Основният проблем обаче 
и тогавашен директор на босилеградскил не е в парцела а в това, че Центърът няма сред- 
Център казва, че Центъртът заплатил неопхо- ства за изграждане. Каква полза ще има той ако 
дпмата сума (44 840 тогавашни динара) па 27 сключим договор, а сетне не само че не може да 
май 198цгодина и набавил проект за обекта. завърши обекта за три години, но не може и да

- Всичко беше напразно, казва тя. Хора на започнела го строи? 
отговорни постове в тогавашната ОС не искаха - Това е друг въпрос, изтъква Мнтрев. Ние 
да сключим договора.. Каква безотговорност търсиме ОС да изпълни своето задължение, 
тогава се прояви показва и фактът, че известни Въпроса може да се постави доколкото не 
средства, които тогава отпусна Републиката се изпълним нашите задължения. Сега първата 
обезцениха, понеже хората в тогавашната общ- крачка трябва да направи ОС 
ниска самоуправителна общност за детска и

НЕ ПАРЦЕЛ, А ПАРИ 
НЯМАТ ЗА СТРОЕЖ

ална

"Услуга“ ще го откарва в Крем- 
иково, подчертава Анастасов.

Инспекторът изтъква, че 
предприятията, които изпускат 
отпадъчни води са длъжни да 
вършат анализи на тези води, но 
не правят това. Засега обаче, 
казва той, няма големи замър
сители. Това показват и водите 
на Драговищица, в която сега 
има повече риби. което е пък 
доказателство, че в нея няма 
отровни и опасни материи, че 
животът се връша в реката.

- Проблеми все пак има, 
Анастасов.Все още има

По случай 5 юни - световния 
ден па жизнената среда към 
г.Васил Анастасов, комунален 
инспектор и инспектор по заши
та на жизнената среда н Боси
леград се отнесохме с въпроса: 
може ли Босилеград да бъде по- 
чисто п по-привлекателно град
че. тъй като съществуват веч 
природни условия за това?

- Тазгодишния Световен ден 
на жпзната среда посрешнахмес 
по-големн успехи и постижения 
в зашитата на околната среда 
отколкото, да речем, преди една- 
две години. Босилеград днес е 
по-чист град в екологично 
отношение п не съществуват 
някои отрицателни прояви, 
които да зоват на тревога. Това 
не значи, че всичко е в ред и че не 
може да е по-чист и по-хубав, 
казва г.Анастасов. Части на 
града и околността, особено 
Изворнша. пофано често бяха 
отрупани с боклук. Кея на 
Доородолскн поток. Драгови
щица също така...Преди една-две 
седмици боклука в Изворищпца 
затрупахме със земя, очистихме 
Кел. това наскоро ще направим 
на реката през града.

Сега п комуналното пред
приятие "Услуга“ по-редовно и 
по-отговорно чисти града и мз-

За пръв път откакто‘пое Междувременно е продаден програма, която бързо ще се карва боклука на сметището в 
длъжността директор на мебел- магазинът в Парачин за 174 реализира па пазара и ще донесе Кремнково. За да съкратим пътя 
ната фабрика "Цнле". Сретен хиляди динара, макар че от пари. С. магазинерите в остана- на райчиловчани и да дадем 
Ангелов се среща със заетите на съответна общинска комисия в лите магазини на "Цпле" с ПРИ,,0С в разбухяването на село- 
общо събрание, проведено на 6 Парачин е преценен само на 40.. договорено тази програма да то-Формирахме временно сметн- 
юни тази година. Събранието хиляди динара. Част от тези бъдат кухненски елементи. По ще г1,ещУ Изворщнца, откъдето 
беше насрочено по иск на средства (86 000 динара) пече са-този начин до август би могло да 
директора, а основната му цел платени на "Цпле" п с тях е се вземат заплатите от миналата 
бе да запознае работниците с набавен материал - талашит за година, а от септември да 
положението на фабриката и производство па кухненски започне изплащане на зарабо- 
плана. за заздравяване на комплети. Очаква се тези дни теното през тази година. При' 
фирмата. купувачът на магазина да плати всичко това, ако блокадата поне

_ °Ще о? динара. От тези малко попусне, има шанс за
м Циле заетите не са полу- пари бй могли да се изплатят на талашит от България по 

чавали заплата от октомври заплатите за ноември и част от изгодни цени, а предстоят и 
миналата година. Минимални тези за декамври. По в този някои работи за производпте- 
средства са давани на ръка без случай няма пари за възпроиз- лите на мебели в Русия и то тъ- 
да се плащат задълженията към водстйен материал, а това значи 
държавата, така че те са нарас- спиране на машините в "Циле". 
нали на 103 хиляди динара само "Кое е по-добре, да получим
за последните три месеца от заплати и спрем производството Значи, възможности за 

година- Длъжни се на или да се набави талашит и раздвижане на - производството 
Елекгродистрибуцията, на раздвижи производственият има,стигадасеработпнда "бч 
пощата. Поради всичко това цикъл, който сетне да донесе дем истински домак ни вч в 
джиро-сметкатана "Цпле"от 16 пари", попита се новият дирек- фабриката' Още повечЬ ако се 
март е в блокада и след 60 дни тор на "Циле" и веднага се успее и посредством банките п? 
по силата на закона пред съда в определи за второто решение, се опезпечат квеп тп 
Ниш е открита процедура за което прие н Работническиятсь- производството А и наточи отпи 
фалит. Благодарение на напра- вет - на се купи материал за се работи “с ееш очни9 
вените и продадени през май производството. С това се на успех Р
легла, са обезпечени минимални съгласиха и присъству вашите 
средства, ,с които блокадата на на общото, събрание. Въпрос е 
джиро-сметката е премахната. само да се намери произвоДстена

1ЧКИ

казва
хора и предприятия, които 
небрежно се относят към жиз
нената и околна среда, дребни 
сметкаджии, които нарушават 
общия ни интерес. Без оглед, че 
всекидневно съм "на мястото" 
известно число хора хвър 
боклук където си искат. Т 
показва, че еколожката култура 
е на низко равнище и че съзна
нието за зашитата на жизнената 
и околната среда трябва да се 
издига.

В.Б.

лят
ова

в ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ЦИЛЕ"

СЪГЛАСНИ С ПРОГРАМАТА 

НА ДИРЕКТОРА Анастасов подчертава, че за 
някои акции по подобравяне на 
околната среда средства отпу
ска Общинската скупщина. 
Един въпрос обаче, казва той, тя 
занапред трябва да реши: само в 
центъра на града, а това е 
сравнително малко простран
ство. не се отглеждат домашни 
животни, докато в по-голямата 
част на града те са наши 
"съграждани“. В.Б.

КОГА ГО ПОЛИЦИЯТА 
"ЗНАЕ ВСИЧКО"

ВНОС

ленена ВД^7боч^“1Йсм^а^РГ,Тто,пнч°е,нг

лема с малка находчивост: везеха на заел* по тпп чува ча от онези

значение са две нешл: първо, милицията “знаейс чко” знаТкой

и.ь.

кмо за асортимент, какъвто има 
"Цпле".

нзгледн

А.Т.
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КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
ХУДОЖНИЦИ В СОФИЯ

Ш 29 май 199о> година □ трм изложбени залп н сградата-на Пацпоналнпн

нс^частв}Лйха^п[Н1"бл1'и11,Телно^01це^толжовю^^ ^Л"*^а БлГар!'Я' "а Та3'* изложба 
Съюзна република Югославия.

Организатори на изложбата са издателство "Братство" от Ниш и културно- просветен център "Васил Априлов" от София. у у 1
Изложбата откри Божидар Димитров, директор на Националния исторически 

музеи, а за значението на изложбата и художественото творчество на дпмитро- 
вградските-царпбродските художници говориха-.Руен Руенов,изкуствовед от 
София, професор Станчо Стамов. заместник министър по просвета, наука и 
технологии. Венко Димитров, директор на нздателствво "Братство" от Ниш иЧш •• 
Кондев, директор на културно-просветен център "Васил Априлов" от София.

Пред многобройната публика в изложбената зала се представиха худож
ниците: Богдан Николов, Георги Георгиев, Душан Донков, Димитрие Димитров, 
Зорица Ииколова„-Костич, Иван Колев, Методи Петров, Милова» Пенков. Милорад 
Геров, Младен Йотов, Повица Младенов. Никола Антонов, Перица Донков, 
Слободан Сотиров, Чедомир Илиев и Димитър Аникиев като гост на димитро
вградските художници.

На изложбата са представени художници от най-възрастното до най-младото 
поколение, относно от Слободан Сотиров \у Методи Петров до Милова» 
Пенков.приналлсжащп на различни живописни школи и различни художествени 
стилове, в зависимост дали художествените академии са завършили в Белград, 
София, Пришива и другаде.

Мнозината от димитровградските художници са известни и извън границите на 
Югославия - в Европа. Америка и Далечния изток и са носители на високи 
признания за постижения в изобразителното изкуство. Ст.Н.

художници, разпръснати навред из

° ВЕНКО ДИМИТРОВ. 
ДИРЕКТОР ИА 
ИЗДАТЕЛСТВО 
"БРАТСТВО":

високи
КУЛТУРНИ 
ЗАВОЕВАНИЯ 
НА НАЦИО
НАЛНО II 
ДУХОВНО

01)0 К Ю Директорът на Издателство "Братство" от Ниш Венко Димитр 
1114 1111111 ^ППI> О вори за "Димитровския (царибродски) художествен кръг" и
1т1/\ЛЦГП1С I ИО бразителното изкуство в Димитровградския край.

Изкуствоведът Руен Руенов от София говор
стойности на изкуството и художествените пости 

димитровградските художници

и за непов го-
изо-

Изобразителното изкуство и културата изобщооб- вградските художници. Защото. както правилно 
икновено са привилегия на метрополите. на големите забеляза елин димитровградчанин в книгата ял 
промишлени и културни центри. Нашият малък Дим- впечатления на неотдавнашната изложба на Слободии 
итровград/по-рано Цариброд/никога не се покоряваше Сотиров в Димитровград, доста сме се хвалили, че 
на това правило. Оше от преди повече от сто години, имаме четирдесет художника, дайте да видим технпт» 
почти веднага след освобождението от турското творби . Изложбата на Слободан Сотироо.

творчество. г „ ......гтпп Т% К пуснало Иесъм специалист, та затова не съм компетентен и лометра отСофпя. Лично аз изпитвам неудобство и едновременно учудване
дълбокн°торени,наП^шн№Ш,заслугасепад^ж1 първите ===

само добри художници, но и добри пепагюи »рлеми Рмлкър ограничена и частична, „а много малко места: в Казанлък. Кюстендил. Пловдив,
ентузиасти, та успявали да открият талаитл^ вьли е ясно. че от само няколко картини и скулптури Още по страно бихме се почувствали ако потърсим духовните родства
ини и да им вдъхнат любов и ентусиазъм към живописта. половината от общия брой на димптро- на тези художници, отлъчени творчески пак поради кривките на историята,
Тяхното дело продължили някои отученнците им на иотсянсо^ (1_ които тук а представени, пее едни от София в по-ранни и в по-къснч години, други от Белград и
първомясто11ванПетровиСлободанСоти[юв.аслсдтях гн-рад цялостна'обща преценка на съ- аналогични центрове и по тази начин възприели различни облъчвания
Богдан Николов и Никола Денков. „ * уппжегтпени п други постижения на отЕпропа и света и съобразно логиката на регионалната култура тръгнали

След създаването на Издателство “Братство през ику ■ художници У' в различни посоки, може би, за да поставят граница, но и мост и във тази
1959 голина голяма рюдя и влияпиенърху подкрепата и яим.1тровградск1 .те *У"а°*™^ци, т0„„ представяне зала. 
по-нататъшното развитие на нечес-ь^анешпе традп таи • ■ Т.13М оС,ш‘ст „„ културата има и топа
в художественото творчество имат “ значение, че дава възможност на дело да се види какви
детското списание Другарче ^ слисанието за завоевания може да постигне една
литература, изкуство, наука и обществени въпроси ойи^гелио малочисленп народност, когато
“Мост", които популяризираха, насърмвпх, -Рци01|алп0 и духооно е.свободна. Ппшитс намерения 
утвърждаваха и на широката културна общественост ^ цш СТпо „ по-широко да представим и останалите 
представяха и тази част от културата на наше о ' постцжсния на българското малцинство в
малцинство. .. • Сърбия и СР Югославия - в литературата. издателската

И така с повече от тридесет художника, главно . (Г||ОСТ|И,„,ШСгТ03нфактощеГ10-добрещег10твърдят.
завършени художествени академии. К011ТО днес активно л о^ентада експонирането аа изложбата "Димитро-
творят, с предшествениците си и с новата вълна от ки-цапибродски художници" я София. столицата пълнотата на дарбата им и поради
художници, които сега учат в средните училища ил вгр.щеки а 1 лтур||а меТропола на българския равнище, което виждаме в тази зала:
следват в художествените академии в Белград. 11ови “ Ьългария и кул гу| ■ то ^ |( ср Ю|.ослп|Шя Един букетот възгледи.формирали се през последния половин век. 1 ук
Сал Пришива София и др., художниците от Димитро- „ециогорски народ, макър и многобройип срещаме акварелните идилии па Богдан Николов, изключително
вгоалско обшо на които е това. че са родени или и :ръбска .1 черногорски народ. ^ ^ иай.б^шк|1 „мтерссните темперни поВсяжи па самоукия Милорад 1 егов. лесно сс 
потеклото им е от Димировград и околността му и културни 'оже трябва дп бъде подтик за разпознава високата школа о натюрмортите на Слободан Сотиров или
любовата към своя годен край. без оглед на това къле славя емт иароди, ,1^00 ла българските,срчЛеките и изтънчения копиз и благояещеиня Охрид на Чедомир Илиев, о обиграния

^ще^^осткато^^ДймйтрооградааГхудожнншСили °р^,“е1^р,рп^д наРъю*1|0нтсТаТушяиЖжо? и НнхТлПнто27ц<^

... ....- Евк^Ьвя-.-Ьаак ,
изобразителното изкуство и културната общественост Кусо»- > у (Слободан Сотиров прсаставллвп силово поле па фреските и иконите от Поганопскня.манастир не е в 
изобщо логега нямаха достатъчно възможности да се твор|о. »° ^ Ослгрпдската и «вНйскптп зародиша на всичко топа. Дали началото поставено през 19 13-те от големия
за позна ятсобциггс стой пости и идеититета на Димитро- сш^бразеи Г1^! “и" 1 майстор Георги Ма,цев и следовниците му в Цариброд не е било наистина
вградските художници като колектив, зншото ососи *Уда.й“™“~]|{^оже да се каже, че художественото толкова увличащо и мощно или дали отговорът не е по-естествен.-че в
една тяхна колективна изложба, която Братство ” димитровградските художници е синтез Царпбродско. независимо от границата и историята, през тези год« и въ-
организира преди десетина година, топа е втора такава твор 'ество I л I 'та пръ3ка между тези духовно зрождепскил модем на културата о продължавал да гори. Отговорите а 
тпг.жПя и пак пес птичките художници. Издателство иаеръо-кпт \ безспорно и това, че тези иъпроси са п самата изложба. Нека та да бъде само едно начало на
“Бмтстео“ обаче е^ешпте/ию. заедно с Културния близки нароа». ^™с®р5й^Ю|^аоия е   оръзкаС»тШ1.тссънарод...«цн. Честито .«ахудожпиците,част

Нв5Нжи“та,Ламвждусръбск.. .........колективни и индивидуални изложби на Димитро о , , . ..........

« РУСИ РУЕНОВ, изкустпоисд:

ИМПРЕСИВЕН 
ХУДОЖЕСТВЕН ЦЕНТЪРмем-

Още по-страшш неща биха могли да ни хрумнат ако разсъждаваме
I и ги прави близки със техни 
ли пъпната връв на художника,

върху общото, което свързва тези антош 
колеги от други региони на Балканите. На 
която го свързва с родната стряха, с точно онази светлина, точно онези 
иространстнено-чертови пропорции, точно онези етически особености, 
характерни за географската ширина, в която се с родил. Нали, 
таканаречениат психо-географски фактор често формира плаетическите 
стойности на художниците от даден регион. Отговорите на тези въпроси 
биха ни помогнали по-добре да разберем художниците, с които се 
запознаваме днес. И псе пак изненадата ще остане, поради богатството и 

относително високото художествено

еалпзма

ЕрштЕо 1Г> 101111 1995 г.



• АНГЕЛ КОНДЕВ, ДИРЕКТОР НА КУЛТУРНО- 
ПРОСВЕТНИЯ ЦЕНТЪР "ВАСИЛ АПРИЛОВ;':.............

ИЗЛОЖБА С БЕЗСПОРНИ 
ХУДОЖЕСТВЕНИ И 

ЕСТЕТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ

• ПРОФ. СТАНЧО СТАМОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР 
ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ:

ИЗЛОЖБА НА НАИСТИНА 

ДАРОВИТИ ХУДОЖНИЦИ
След каго подчерт.г*^."//.о^а^м”|»м/1|а,|10нсме <п 

цнриСродскнте \уд<)*|"и,М, .,1»,|-|1 11||С/;К0 художествено и
‘1,пю,я" следя0ТО8

"И заключение шс си ,|°3,®^Д.^!.д^а1^(х^|мТзмчсн,|^?»аВеди|| 
се , чс но своите измерения тази ш!! о културен факт. Зашо като
художествен, на сдии „ ТОва пАшесмую време, на този
първа по рода си ог гак >в хне"". пемонгтоапня па нов тип човешки

!«■=«' ■——«—
пн искаме да живеем .

След като нхе.;-. усп= ш пргаиишгорпте Д« ™ °1—■”!
гос.надпи Стамон каза и

следното:
“Лз нгкам да благодари от името па Министерството на 

обтзоваинето науката м технологитс за великолепната ш.зможшк.1, 
ш с предоставена да се запознаем с: торбите па наистина 

варовити художници ■ Ст ари изт.н гран.нштена Ьъдгарчл. 
ва нашите сънародници-художници годим успех, а на пешки пас. 
удовлствисто от така добро повредената наложна .

Посрещане пред сградата на Националния исторически музей в София, 
където се състоя изложбата на димитровградските художници

Посетелите на изложбата с внимание изслушват произнесените речи при 
откриването на изложбата

Разглеждане на изложените експонати
ДонковаНо§ииаНМпя^°^Т3аТОрИс1е на изложбата отляво надясно: ДушанНович!нм,дайвБда тНр-иЖи -ГРиолв°^№ов^нко дй"итров'

15 101111 19951.
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Художници, журналисти и 
посетители след разглеждане на 

изложбата пред Националния 
исторически музеи в София

ПРИ ОРГАНИ-
ЗАРЕНОТО НА
ИЗЛОЖБАТА

ИЗДАТЕЛСТВО 
"БРАТСТВО"Е

ПОДПОМОГНАТО ОТ:

БЪЛГАРИЯ
"в ДИМИТРОВГРАД Щ1ША
щ \| АГАЗИД^В АЛЕНТИИО'1 -

Директор Налентино Михайлов,
тел.720-775• с

Директор Александър Марннков,

И ОП " РЕФОРМА^ - 'ЛЙиъУл. 
"Прнйсзднип" Но 16
Директор Александър Борнсоп,

тел. 48*528

ЕрштНо 15 НИШ 19951.
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България професор Д-Р Станчо 
СгЯмов използва гази аьзможносг 
гямо ла приветства и предегави

попче ЯД. ■ есе радва да представянето 
да Я"ст< да роднините ви от Западайте 
покрайнини”.

«•даШГйаЗЯ
помощта да Министерството да ку- 
лтурата да Република Сърбия.

димитровградски художници' 
журналистката Драгослана Дгии I
"‘"""Птин зали на Националния иегор- 
пчегкн музей да Българин в и>фия са 
изложени пропзвсденн1гт на п1“1®“?'
Ч\'ЛОЖИ1ШИ-ТПО|ЯП1 01 0 ЬЛ1 П|)СКЛ I «I
националност в Югославин. Пред
ставилите се твордп на Тази 1'"|?АР|" наистина имат какво да покажат... II.» 
изложбата са застъпени художници 
скулптори от различни поколения и 
етилови определения, от най-ваз* 
пастите, неотдавна починалия Мето
ди Петров, до най-младия член 
Милован Пенков. Между излагащите 
са и Ли кола Антон, „Душан Донков, 
Иван Колен, Младен Йотов. СлоОодан 
Сотиров. Порица Донков, гЗорнпа 
Ппколова-Костпч, Чедомпр Илиев. 
Новина Младенов, Мплорад I сров. 
Дпмитрпе Димитров. I сорт I еор- 
гисв. Пелча Велчев. Всуслнн Денков, 
Богдан Николов, Димитър Анакпев и 
Георги Йосифов.

-Живеем скромно, но в културно, 
отношение сме твърде богати - изтък- 

предп тръгване за София пред
седателят на Димитровградска 
община Никола Стоянов. -оаое- 

, лежптелен принос за това даде 
104 години, след

"Конти-Софийският ежедневник 
нент" вбпояотЗО май в текста на Янко 
Долапчпев под заглавие Съварод- 
ннци от Царибродско излагат за пръв 
път в Българин художествени 

пби". пише:"В Националния исторически 
музей в София вчера бе открита първа 
изложба на ваши сънародници 

скулптори от Цари*

тво Представяйки се оепрезентатшшо 
със споите и и й-до Ори И най-нови 
постижения, художниците от Дим
итровград достадиха ненсекиднсвно 
удоволствие да почитателите на 
изобразителното изкуство в София ибиха своеобразно оспсжопие встарото
здание на Историческия музей, .за 
изложбата, от самото й откриване, 
владее голям интерес.”

художници и 
бродско.Художествените традиции в 

\ Цариородско са положени през 
година от българина I еоргп Машев. 
По-късно те са продължени от 
списанието “Мост", което организира 
през 1975 година тяхното колективно 
представяне. През същата година в 
октомврийския белградски худо
жествен салон са приети Слободии 
Сотиров, Никола Антов и .Зорипа 
Николова Костич. Първите двама са 
наргадени със Златен плакст на Дру
жеството на художниците в Сърбия.

В настоящата изложба участват 
двадесет художници от различни 
поколения. Някои са вече известни 
извън границите на бивша Югославия. 
Образованието си те получават главно 
в Художествената академия в Бе
лград, в Прищина, Димитрие Дим
итров е завършил софийската Худо
жествена академия.

Изложбата е организирана от ку
лтурно-просветния център “Васил 
Априлов" към Министерството на 
образованието, чиято цел е да 
поддържа българското съзнание на 
сънародниците ни в чужбина.“

Кратка вест за изложбата дадоха 
и софийските ежедневници “Дума“ и 
“24 часа".

В “Народне новпне" от Ниш под 
. заглавие "В Националния истор

ически музей в София излагат

и»
на бъл-

яййяЗетжот "загриж-ените- представители на 
националистическите партии, на

■Западните покрайнини са 
главните адути в полити-Мнодриг Стояновци, короспон- 

исит на "Политика експрес" от Ниш, в 
1)1)011 от 3 юни публикува текст под 
заглавие "Изкуство и политика , в
който мише: ____"0 Националния исторически 
музей в София е открита изложба на 
димитровградски художници. Макар
чс ис беше оповестена както трябва, на
откриването на изложбата, която 
организираха съвместно "Васил 
Апрплов". Националният исторически 
музей и издателска къша "Братство” 
от Ниш. приел,ствуваха мвогобройни 
почитатели на изобразителното

които
:;Гнл°пм маркетингово не «от един
официален

димитровградските художници. 
Никой от присъстващите не възрази 
сиешу тази "грешка" ма заместник- 
министъра па просветата, науката и 
технологиите. 1 Га нашата забележка, 
че политиката няма какво да търси в 
тази успешна художествена манифес
тация някои представители на 
обществения и културен живот в 
София отговориха, че-в това няма ! 
нишо лошо. Видя се, че присвояването I 
иа "Западните покрайни” там е , 
всекидневно явление.

Накрая ла изтъкнем, че дирек
торът на "Братство” от Ниш в речта си ; 
на откриването на изложбата подр- 
общ) говори за творческите стремежи 
и постижения на димитровградски!' 
художници.”

и ог човек,

па

гимназията, стара 
това театърът Схрпсто Ботев", който 
ознаменува 107 години и други 
лтурнн институции. П тази община п в 
този край винаги е имало слух и 
разбирателство за изкуството и ку
лтурата. .

' Нешо подобно в София изтъкна и 
директорът иа "Братство" Венко Дим
итров, па пресконференция в препъ
лнената зала на Пресцентъра.

Изложбата по изобразително 
творчество иа нашите художници от 
българската

изкуство.Това беше хубава възможност цен
ителите на изобразителното изкуство 
в София да видят колективна изложба 
на димитровградските художници 
конто досега се представяха със 
самостоятелни изложби, както п да 
бъде представен един регион в Сърбия 
и Югославия с голям брой худож
ници, скулптори и графици.

Заместник-министърът на прос 
в | ветата, науката и технологите на

ку-

нацноналност

Па 5 юни в прекрасната галерия на 
Матпиа сръбска в Пови Сал бе откри га из
ложба на художника Георги Йосифов. В 
препълнената зала пред ценителите на 
изобразителното изкуство поздравителна реч 
произнесе С.лободан Ж. Марковпч. пред
седател на Управителния комитет на Змаевп 
детски игри. В речта.си. гой изтъкна, че 
художникът Георги Йосифов като тазго
дишен домакин-художник на Игрите е 
безгранично отдаден на децата н Змай и че 
неговата изложба е най-хубавото потвър
ждение за благородната мисия на Змаенпте 
игри в подтикването и утвърждаването на 
непчкп видове творчество. От името па Змаев- 
ите игри поетична реч произнесе директорът 
Павле Янковнч Шоле.

С вдъхновено слово изложбата откри 
Томпслав С.. Папловнч. В речта си. между 
другото, той изтъкна: "Георги Иоспфон - 
способен за голямо и дълготрайно творческо 
усилие, със силна мощ на дълбоко и внима
телно проннкаване и реализация на видяното, 
насочва ни в своя. но и нашия свят, с постъпа- 
ка. която е присъща само на него. която на 
всички е разбираема и прнемчива. Когато го
воря за делото на Георги Йосифов чувству
вам, че речникът става оскъден; зная. чс се 
намирам в опасност, която не съм отбегнал: 
много от създаденото с майсторското умение 
и художественото вдъхновение да не спомена 
както заслужава или дори и да не пред- 
ведствя...

Иа изложбата в Галерията на Матпиа 
- Сръбска Георги Йосифов се представи със 

124 творби в пет техники, създаднп през 
последните 15 години. Застъпени са пастели, 
рисунки, акварели, масла, илюстрации и 
сценографски решения...
. Петнадесета самостоятелна изложба на 
Йосифов е като свеобразен синтез на досега 
шното му творчество, предизвика голям 
интерес всред почитателите на изобрази
телното нзкусггво.

° В ГАЛЕРИЯТА НА МАГ1ЩА СРЪБСКА В НОВИ САД

ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ ЙОСИФОВ 

РАЙКА ЗА МОЯТА ДУША

УНУТАР ПРОСТОРА — пастел. 79 х 46 Д.Рангедоп

(П следващия брой: репортаж за художника и неговата изложба1
Томнслаи С Наклоним открина изложбата

15 101111 1995 г.



ГРАДСКАТ^ ГИМИЛЗИ}'1 СТЛИПСллв ТОДОРО» ПРОСЛАВИХА БОСИЛЕ-° "БИЗНЕСИ ТУРИЗМА" В НИШКА ВАНЯ

И ПРИ ЕМБАРГОТО 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
В Нишка баня от 7 до 10 юни се проведе делоиа спеша поп На.проведеното кьм края на НЕБОИШЛ ДИМИТРОВ, нцептрация на часовете усвоя-

название "Бизнес в туризма" в организация па Регппиа тп-г? “""ялия месец републиканско ученик от III клас в Гимназията вам и до 80 на сто от уроците, 
стопанска камара в Ниш, деловото сдружение "УгоппеС пт Бе- състезание ло руски език в в Босилеград, е кръгъл отлич- Останалото науча в къшн. Една- 
лград, Туристическата организация на Ниш самостоятелните Пожаревац межщ- 45-тс учен- пик. Още в основното училище е кво обичам всички предмети - и 
стопански дейци, Института "Нишка баня" и Холлннг йци-сьстезатели трима бяха от спечелил няколко награди и езиците, играя футбол, симпа- 
корпорацията "Сърбня-турпст". Генерални спонсори на ш™ о имназпята в Босилеград: Исбо- признания, между тях и дипло- тпзпрам белградски "Партп-
бяха Министерството за търговия и туризъм поп Гюапптепгтт-т иша Димитров, Нина Алексам- мата "Вук Караджич", Участву- зап", гледам филми...
на Република Сърбия и Тютюневата промишленост п Нм н дрова и Ивица Смплкон. Като вал е в повече, състезания не

1 оствпнш. най-добре класирани на окръж- само по руски, но и по сръбски СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ е
Взимайки участие в работата на срещата "Бизнес п тютт ■ НОТО сьстеадние, те бяха пред- език, математика, физика... на гим.преподавател по руски език 

министърът по търговия и туризъм в Сърбия Съпяжчн И копми’ с™|1теш| ||а средните училища училищно, общинско, окръжно в босмлеградската Гимназия от 
между другото изтъкна, че се намираме в период'на пъзгтанопяпл .е от Пчинскн окръг. Тона е голямо и републиканско равнище и 1991 година, а преди това 14 
и активизиране на туристическите потенциали нч стпчпятл п,Р,131|<ч|не за I имназилта в винаги е бил между първите, години е бил професор в гнмиа- 
Мпналата година - подчерта Нпколпч - беше стаби шпипч п I Босилеград, отделно за пич. Определението му сега за руски знята в Ковачица. Роден с 1952 
представлява прелом в нашия туризъм Показателите чч Гп»'.™. преподавател Станиола в 1 о- език. както казва той. най-много година в Босилеград, а.фнлоло- 
четпрн месеца от настоящата година, въпреки' югоембапгото - сч д0|ю"' К0Й1,° 110 жялейки труд и се дължи па гим. преподавател гпчсски факултет е завършил в
положителни. За успешно развитие па туризма - според Ипкоппч - • Белград. За него може да се
благоприятно са въздействували провеждащата сеу вас програма «4"' 7 7-;ЖЖс. каже, че е майстор в професията
по икономическо-монетна реформа, а с усвояването на щ о ' сн. 1 ова потвърждаватдосегаш-
странствепмл план ва Република Сърбия ще се даде още п голям ' --^Р**“*^ - |штс Р«Ултат» на "сг001' У'™'
тласък на този стопански отрасл. зГ ^ шш на състезанията по руски

Във връзка с въвеждането на такси за излизане от страната V V «Г Ш ^т0 сам0 ,,якои от ТЯХ:
СМиколич се произнесе, че е в компетенциите на съюзните органи. Ш'- -д Л 198-1- година двама негови
Въвеждането на изходни такси от 40 динара за 1гьтнпк и но 100 4' ИЯк ученика се класират на II и III
динара за автомобил не са вуннсонс правата ва гражданите П Г пГолимпмаГта”07'Москва

спечелва сребърен медал. През 
1988 година негов ученик 
спечелва първо място на 
съюзното състезание, следваща
та година на съющото състеза
ние негов ученик спечелва 
четвърто място, а през 1991 
година на същото състезание 
спечелва първо място' и на 
олимпиадата в Москва също 
първо място и златен медал. 
Факти, които казват всичко.

Станислав Тодоров Небойша Димитров За тези изключителни
. п „ Лгтг^гпг1./чггЛ ..... време, няколко месеца настоя- по този предмет Станислав успехивобласттанаобразова-

Н ОЬЩЕС1ВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАРЦ" В ваше всестранно дати подготви. Тодоров, който с голяма настой- инето Тодоров не иска даговори
ЬОСПДЕГРАД И на републиканското състе- чивост и упоритост работи с много. 13 колектива на боенле-

зание тримата босплеградски талантливите ученици. И не се градската гимназия имат само 
ж-»»-^гжлжжт ж гжт г-к * състезатели постигнаха твърде излъгал. Третото място на реп- похвални думи за него. Казват.
1 I 1-< I 1/1 \/| \ \ |-к| I I VI I А добри резултати. Небойша Дим- убликанското състезание крас- че твърде систематично се

ж 111Т1П ж V/ Ж ЖЖ Ж «Ж/ж. итров се класира па трето място норечпво потвърждава това. подготвя за всеки час и с голям
ИГПГНПН ГТ А и с още двама ог Бойводпиа ентусиазъм работи с талантли-

1 Ц И III I 1~М л VI Ж жИтжА изпълни нормата да се състезава На въпроса ни как успява да впте ученици. >мее да открие
’ ’ на тазгодишната олимпиада в постигне всичко това, и да талантлив ученик и с него твърде

Москва. намери време за развлечения той задълбочено работи, ватова и
Това ни беше -повод да отговори: успехите му не изостават,

представим Димитров и Тодоров -Отделен рецепт нямам. Най-
на читателите на “Братство“. просто казано с голяма ко-

: , ■ ; - ;• .

Общо взето, и покрай съществуващите санкции, министърът за 
търговия и туризъм в Република Сърбия Сл.рджан Нпколич 
положително оцени подготовката за предстоящия сезон у нас.

Двудневната среща "Бизнес в туризма" беше удобен момент да 
се научат, видят и покажат съвременните постижения в тази 
област. В хотелите "Радон". "Сърбия" и "Партпзан" бяха отворени 
изложби на прибори, храна и питиета, народно ръкоделие, както 
и информационна техника за нуждите на туризма.

Видни специалисти по бизнес и менаджмент в туризма изнесоха 
сказки, а срещата беше удобен момент и за обмен на опит.

М.А.

Общественото предприятие "Кварц“ в Босилеград е ед
инственото в общината, което и след четири години не успя ла 
застане на крака. Поради санкциите и икономическите трудности н 
страната предприятието не започна да се занимава с основната < и 
дейност - строителство и експлоатиране на неметали. Кварц не 
произвежда, понеже никой не го търси в страната, а в чужбина не ° БОСИЛЕГРАД 
може да го пласира. С по-широка строителна дейност не се 
занимава не само поради съшестувашите трудности в стро
ителството изобщо, но и поради това. че повече от заетите са |]Д| 
неквалифицирани работници. В това предприятие, от общо ‘10
работника, вече над три години работят само седем-осем души, от В Босилеград започна подготовка за откриване на 
конто петима работят сезонно -С механизацията на Предприятието Радио Босилеград. След неотдавнашната инициатива на 
прокараваат или почистват местни и некатегорпзмра.ш пътища в
°®”като се отделихме от отЯйцекоято,, ЖП/п/
общината експлоатираше находищага на кварц, към края на 1991 широко. Именно, след като представители на системата 
година станахме самостоятелно предприятие, но не ни тръгна, ((а сдружените радиостанции в Сърбия, преди десетина 
Кварца не експлоатираме, понеже - поради разрушителните санк- дни членовете на 110 на ОС в Босилеград везеха решение 
цни - няма пазар. Освен в бивша Босна и Херцеговина нашият кварц „а Общността на радиодифузната система от общ- 
търсеше "Югохром" от време на време малки количества взимаше ниската каса да се. заплатят 3531 динара за нзготовяне 
"Сьрбокварц" от Ръготина край Зайчар. Вече три години имаме на технически проект.
1000 тона кварц и няма кому да го продадем. Разчитахме, че в Според изявления на представители на Центъра за 
общината ще започне експлоатиране на лругп неметали, но и от лии^ании^отктша“/5мо^рплиостаимцята"за
това не стана нищо п изпаднахме в тврде трудно положение, казва “и|ж"с°жи съоржемил и уреди, за приот^блиие на 
Славчо Стоичков, директор на "Кварц". помещения а Културния дом и ир/са необходими около

Без оглед, че е трудно, бремето - казва Стоичков, ще понесат 250 
всички. Води се грижа, разбира се, колкото е възможно и заонези. 
които не работят. Сега те получават по 120 динара, йессчио.

М.Л.

• КОМЕДИЯТА"ДР" ОТ БРАНПСЛАВ
нушВч пред Зрители в боспле 
град

СУРДУЛНЧАМИ ИАСМЕЯХА 
БОСИЛЕГРАД1! АНИ

►ДГОТОВКА ЗА ОТКРИ 
Ге НА РАДИОСТАПИЦИЯ

но

• На 1 юни тази година в Босилеград гостува 
Самодейният театър отСурдулпца. Гостите от съседния 
град се предегавахп с комедията "ДР" на Бранислав 
Нушич в постановка на Предраг Плич. В едночасовото 
драматично представление почитателите на 
театралнотоизкуство имаха възможност да се насмеят и 
да видят успешни изплълнения на самодейците от ч 
Сурдулпца. Предраг Илич. Миряна Радивоевич. Марко 
Стоименов. Лиляна Джорджевмч. Зоран Пантелич. 
Мария Вукелич.Татяна Цветковпч. ИгорТасич и други.

Представлението бе добре подготовено пот любите
лите на театрално изкуство в Босилеград получи висока 
оценка, и гостите останаха твърде дволнп от поведен
ието на зрителите, които немяха изпълнили всичките 
места в залата.хиляди дпнира.

М.Я.11.1».

н.ь. °звонцп- В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД 
ПРЕЗ ИДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА УРЕЖДА СЕ 

УЧИЛИЩЕТОТРИ ПАРАЛЕЛКИ В 
ПЪРВИ КЛАС

‘*КЛИСУРСКИ КРАЙ ДНЕС

КРАЙ, В КОЙТО ГАСНЕ ЖИВОТЪТ Сградата на основното училище "Братство" в 
Звонцп е посторена 1980 година и тогава тя беше най- 
модерното селско училище в Нишки регион. Затова 
хората я нарекоха "Дерскулеката красавица". Но 
времето показа, че тази модерна училищна сграда е 
построена с много недостатъци. Парното отопление е на 
мазут, водопроводнитетърби песа поставени добре, при 
всеки по-силсн дъжд училището протича, вятърът 
навява сняг през зимата...

След назначава нето на Татяна Петровия за директор 
на училището започна акция по премахваме на 
споменатите и други недостатъци. Решен е проблемът с 
капчука, боядисват се холовете и коридорът, уредена е 
училищната градина. Набавен е матернлл за ограждане 

училищното игрище, в уреждането на което 
включи и младежта отЗвоГщи.

8 Босилегрпдскдта Гимназия през следващата
К, в |*-ички села а Клисурски край селското стопанство с полузамрял учебна година а първи клас има 90 свободни 

отрасъл В сравнениес положението отпреди 20 години само 5 процената МСсти,Толкопн места е запланувано от страни на 
отбивите с/засети със зърнени далтури. Пад 50 на сто от ливадите о този Мшшстарстаото за просвета и Сърбин и според 
кпай вече5 години песа окосени.Единственообработката на зеленчуковите плановете на училището учениците в първи клас ще
ЖеЖ бЪ^ви"":!.ГЛ^:^рсазаза„исааиеаа

че^Гроят нГкогщите не е намалей с голям процент - само с 5 на сто. се проведе па [2й юни а по математика аа 2, юни.
Най-голямата причина за злата участие само аа селското стопанство и Резултатите ще бъдат публикувани ма 28 юни сутринта, 

животновъдството но и на целия Клисурски край с миграцията на населен- Всички.учсшщи, които не издържат изпита в първия 
*ието. Средната възраст на хората в този край вече с достигнала тревожните срок и доколкото има свободни места, щс имат 
60 години. Интезитегът на морта литета е голям - годишно умпратоколо иЪЗМожност късмета сидд опитат във втория срок. който

е минимален: през цялата година тук се роли или ш- ще се проведе от 26 до 30 август.

Цена Димитров

ще сепа

11.М.души, а наталит 
р-оди едно дете!

етът
М.Я.

о1510111! 199.3 г.БрятстВо



ОПАКОТО НА . |1Л зв.тсзмлкпи ипи в новислд
ВЪПРОСА ...........—..................—

УСПЕШНО
ПРЕМЪЛЧА ПРЕДСТАВЯНЕ 

ВАНЕ НА НА МЛАДИ 
БОТЕВ МУЗИКАНТИ,

ПОЕТИ И 
ХУДОЖНИЦИ

Ботсвнпт ден - 2 юни • едно
временно и патрон на самодей
ния театър " Христо Ботев в Ди
митровград е нищо не бе озна
менуван. Никаква програма, 
пито подходящо слово за този

ДИМИТРОВ ГРАД ... ...................

№в*давявв»«ак 

Зя&кяк ЗВбвялввмавада^
вЯЯдагК» «дуНБвл"»"»..щттттттшт '
майно. Просто е неприемливо за Арда. Днклич, Миряна Стефапоним. Поя Маряиович лидерагурч’0 ^енсм(>;ь ,)ч'край Колеханиа Джорджевлчот
^ГкаЖ-^Жьт. и че " ^“^бпха —ни п Змай .. ........ а улика «,

кжта г? и» ***& м—ь»*« *««««"
“дгоРтоняКтМ(макаСрМ^а оснош!ЮтЛ”^ ^Н^ЬзГевн''датгкн''нпГда” прекрасна

чентоеш гга^със стпхотво рения ^!става дума ^ло ж^каГ^рги Йосифови неговата голяма
"а Замият Факт че е нищо не е развиват със. Змаевп детски игри бе осъществено и тазгод|шшото изложба в я * , |ош1 Са/се състоя оше едно значително
озиГмен" в!и? този велик поет в успешно представяне на младите музиканти поети.. худож, кул''ур||0 събитие: премиера на новонзлязлата антология на

А"“яявкявкя# Ьяавяягжяк взмжжяг- ■ —~ р »■“-
лтурннте традиции на оългар- ‘ •*
ското малцинство, когато прене
брегват най-великия от велик
ите поети на българското 
слово?

Бихме се радвали ако това е 
случаен пропуск. Но ако този 
"пропуск" се повтаря всяка го
дина с десетилетия, едва ли мо
же да се окачестви като такъв.

Вероятно новият Управите
лен съвет на Културния център 
ще има за какво да поговори на 
едно от следващите си засе- -

ОТ
Ун ксанл р.р Ра......о|,ке<.г|> под.трик-ш то >тОг концерт на димт ромгрнД' ктт дд

600 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР (3)1
• Д-Р ШДС сотшчш
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ. 
НЕРАЗРЕШЕНИ ТАЙНИ. 
ПОЛОЖЕНИЕТО ДНЕС.дання.

С.г.11. В първите дни след освобождението от ту рийте 1878 година 
Погановски манастир спохожда известният сръбски ощественнк. 
политически деец и писател МитаРакич (баща на поета Милан 
Ракич). Това се вижда от делото му "Из нове Срб|цс". печатано в 
списанието "Отацбпна" (кн. VI. 1881 г. Белград). Тогава в 
манастира имало много книги. Да споменем, че върху един 
Осмогласник отXV век всофийската Народна библиотека се чете 
записка от1747 г., в която се казва, че Погановски манастир 
доставял книги и на околните села..Мита Ракич взел от архи
мандрит Лазар следните съчинения, притежание на Погановски 
манастир (цитат):

"1. Едно Евангелие, писано на пергамент неизвестно кога, по 
всяка вероятност, съдейки според правописа, през XIV век. То, 
пред всикоотделно евангелие, притежава със боя и злато хубаво 
нарисуван образ несъответния евангелГГст; всяко начало започва с 
голяма винетка, прекрасно изработена с багри и злато: началната 
буква също .е изписана със златощред всяко евангелие е предадена 
биографията на съответния евангелист, а след всяко евангелие е 
посочено кога е написано,-

2. Един миней, писан върху пергамент,'кориците на който 
възобновил Матея Никола Кручич, зет от село Крупац година 
1677;

° ГОСТУВАНЕ НА ДРАМА
ТИЧНО-МУЗИКАЛНИЯ 
ТЕАТЪР •КОНСТАНТИН КН 
СИМОВ" ОТ ВЕЛИКО ТЪР
НОВО

СМЕСЕН
КОНЦЕРТ
На 6 юни т.г. ансамбълът на 
матично 
нстя нтин

-музикалния театър 
Кисимов" от ВеликоТо....

Търново (Република България) 
гостува в Димитровград, като се 
представи пред димитровградската 
публика със смесен концерт от 
български (обработени) народни 
песни, оперетна класика и руско- 
цигански песни. В драматичната част 
бе изпълнена сценка от "Женско 
ца рство”.

За пръв път димитровгралчани 
чуха изпълнения на оперетна 
класика:",Чардаши. “Ария на Сип
ва“, танго "Ревност", "Бал вСавоя". 
"Граф фоу Люксембург" и други 
арии на оперети, както и балетното 
изпълнение на "Прилепа")

Съставът: Петя Д ренска, Пламен 
Димов. Пламена Ненова, Румяна 
Рачева. Стефка Петрова. Виктор 
Терзийски. Жоро Сотиров, Момчил 
Конизиров. Свилен Аврамов, Липа 
Ковачева. Радослав Ачов и .остана; 
лите плениха публиката с качествен
ите си изпълнения и доставиха на 
димитровградската публика минути 
на истинско удоволствие.

След гостуването с комедията 
“Ние, българите" това е второто 
представяне през тази година на този 
известен и извън пределите на Бълга
рия драматично-музикален театър.

т?5тсТ.АпДЬ,^Щ'^.УАСТ НА НАРТЕКСА /"ВЕСТЮБУЛА V И ТРИТЕ ПЛОЧИ С ИМЕНАТА НА КТИТОРИТЕ И ПАТРОНА НА
3. Един октоих, писан върху кожа без съмнение от XVI нек: „ ЧЕРКВАТА.
4. Един октоих печатан 1536 голина, и Поганово преди се наричало Доброшево. От тези картини виж-
5. Закон за Служба Божил - без да се знае кол годи на - длмс, че по това време манастирът не притежаван предверието.

псчатсл... някой венецианец. което съществува понастоящем (отворено, с. дървени колонади.
По-нататък Мита Ракич казва: ‘Всички тези книги предадох, СТ1Ш век)- Вероятно предверието. а може би и гостинската- 

по заповед на господин генерал к.с. Против, па Народната бпбли- резидситска постройка в двора до външната порта са построени 
отека" .разбира се, и Белград. Дали и тези книги от непроценима към кран па XIX или началото XX столетие, понеже стилът, 
стойност са опожарени 1941 г. при бомбардировката на изработката и изгледът на дървените колонади на двете сгради е 
Народната библиотека (германците, на 6 април)? Библиотеката еднакъв. г

■тогава се намирала до Калемегдан. Ето още една програмна задача 1 . Към крал на август 1883 година Погановски манстир на път 
за Комитета на ОС в Димитровград по честване 600-годишнината от Власи през Заградьс. посещава големият славлнофнл п 
на Погановски манастир - да направи проверка за съдбата на тези .хуманист Константин Мречек, придружаван от Г. Златарски.

Перз същата 1878 г„ месец юли, манастира посещават извести- податкнм. обителитеи окържепието на маиастлфа-^шнастира 
ите белградски археолози-архитекти Д. Мплутинович и М. живее само игумена, добрият и говорлнвилт отец Васил. В 
Валтрович. Резултите на изследванията си те печатат под стопанството мупомага брат му. който сее настани птуксиялото 
заглавието Извешта] уметничком одоору Српског ученог си семейство..."Излиза , че подир архимандритНазаовЛогановскн 
друштва (Гласппк Ср.уч.д-ва, XVIII. 1880. Ьеоград). Една малка, манастир дошел отец Васил от Поганово когото -пт п-плика от 
во запазена п архивирана част от техните записки, миналата Нррчек - някоя година по-късно Вазов неочептапп лягклпп "Боже 
година обнародва М.Ракоци(Нишкизборппк, 18,1994, Ниш).Тук мой - казва Вазов - и каква е природата тукГпоп този чопм^п 
за първи път виждаме педантно-н документално нарисуван търсен Погановски манастгф, с неговия още по?мпт ген пп-ъщн!- 
акварел на Погановски манстир, крито Ммлутшювнч и Валтрович Освен това в “Хришчански вееннк" от 1886 г (УП^ 9 БепгЪад) е 
направили 18/8 г. с надпис "Св. Иован Доброшевски", тъй като за""Сано, че по времето па военната 1885 гГотем Васпт.й несе

о Г, 101111 199Г> г. ЕрятстЕо



° 110 СЛУЧАЙ СМЪРТТА НА ИВАН ВАСИЛЕВ-МАЛЯ

УГАСНА НАИ 
БЛЕСТЯЩАТА 

ДИМИТРОВГРАДСКА 
ЗВЕЗДА

° В "ДЕНЯ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО"

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 
ВТОРИ!

'Гова могат само димитровградчанп! В "Деня ма г»
предизвикателството", 31 май. Димитровград се класим па птппп Ут Плпеядата знаменити граж- Факултета по физическа култура в 
място, веднага след Белграч! х дани на Димитровград от земния Сараево. Сетне работи в Кралево, в

Това са официални данни, получени от Ютгпявт,,. „ ЖИВ0Т замина и Иван Василев. Ниш. като преподавател в Средното 
гпоот и оекпеапнн Ма тпетп мягтпр оГ0СЛаВСКЛ 01,103 за известен като Маля .човек, който машиностроително училище

^ Арилье, а В световната мани- остана спортна'легенда на града, своето "Василевче", както му 
ппмш,? участие тридесет градове от С.Р Югославия. Ако макаР че в него не пребиваваше през викаха, топло и искрено изпратиха 

се има предвид, че Димитровградска община има към 14 000 последните двадесет й пет години, неговите ученици и колеги, 
жители, а в манифестацията са взели участие 5125, мъже и 2775 коварната смърт го взеотживота на Иван Василев беше погребан на 
жени или общо (900 лица, повече от половината, тогава свободно 52-годишна възраст, в момента, нишките гробища-на 4 юни 1995 
можем да се самопровъзгласпм и за победители ' * кога то като опитен просветен деец, година, в присъствието на множес-

"Денят ма предизвикателството" в нашата стана ге птБепн-пп преподавател по физическа култура тво роднини, другари, приятели, 
отминалата тнпмл кпп-тт ппг-.сфдна се отоелязва в Машиностроителното училище1 колеги, спортисти и граждани на 

‘ • 1,1 1 п> вали само петнадесет града. "Жиш" в Ниш,можешеда възпитава Ниш и Димитровград, защото 
На Димитровград това И учи нови поколения. Василев-Маля имаше много .прияте-
е първото участие и то След като завърши гимназия в ли, защото беше добър човек, дру- 
пзключптелно успеш- Р°диия Димитровград. следва виеше желюбив и правдолюбив. тих и 
но В пямп1тр ш пппор падагогическо училище в Ниш, скромен. 
де!ште акт тногт»Рмр Р спе«'илност физическа култура, а Особ
имяпл^.. « еС високо звание на преподавател по *спортистите на Димитровград,
имало нито една пнетп- физическа култура придоби на Кралево и Ниш. Най-много го 
туцил или ведомство, 
което да не се е вклю
чило. Успехът все пак се 
дължи на учениците от 
двете училища и, раз
бира се, на трима неум
орни радетели, ентузн- 
асти в областта* на 
спорта - ДИМГЦГЪР 
ГЮРОВ. НЕБОИША 
ЙОТОВ пВАС.ААЛЕК- 
С.ОВ.

,където

обичаха баскетболистите. защо>" 
този спорт Василев най-много оби
чаше, с него се занимаваше; също 
така успешно играеше хандбал, 
футбол, тенис на маса. Като спортен 
талант се 
основното

ено го обичаха и пенеха
прояви още като ученик в 
чилище "Моша Пияде" в

Димитровград, кая 
ният му баскетболен талант се 

и в гимназията. Успехите на
то сетне раз

пан
кош-

доразв
баскетболния клуб "Асен Балкан
ски" във втората половина на 60-те 
години са свързани дълбоко с името 
на Маля. Стотици любители на 
баскетболния спорт идваха на 
баскетболните игрища, за да гледат 
умението на Василев, който с про
бивите си по левия фланг създаваше 
суматоха сред противниковите 
играчи. С играта сй пленявашелюби- 
телнте на този спорт в Пирот, Бор, 
Княжевац, Алексинац, Ниш... Само 
зарад Маля и неговото схващане на 
спорта, по неговия път тръгнаха 
мнозина младежи от Димитровград. 
Щом имаше свободно време, Иван 
Василев-Маля посвещаваше друп 

баскетболния спорт.
1ма

° ВРАНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ПОБЕДА О Г ДУЗ ПА В 
послвдиата МИНУТА
"Алакпнце" (Алакпнце) :"Младост" (Босилеград) 3:2, ( 1:0)
4 юни 1995 година. Алакинцн. орители около 150 души. Времето и 

%, . теренът подходящи за игра. Голмайстори, за ФК "Алакинци" :ИвицаСтой-
1Чанифестацмята кович, Бобан Ннколич и Иван Стоилкович. за ФК "Младост" : Блажа 

още веднъж показа, че Воинович и Раденко Захариев. Съдия на срещата Стоян Станкович. Без 
Димитровград има си- жълти и червени картончета.
ли за много предизвика- В последния кръг на тазгодишното първенство във Вранската футболна 
телства. стига само да дивизия се срещнаха Футболните отбори "Алакпнце" от Алакпнце и 
се даде възможност на “Младост" от Босилеград. Домакин бе Футболният отбор от Алакинце 

Играта премина в равностойна борба от първия до последния съдийски 
сигнал. Победиха и три нови точки спечелиха дома шиите футболисти, обаче 

к пппрпрпрш! „игтп ПРИ това им помогна съдията Станкович. който в последния минут на мача в определиш чисти- просто измисли дузпа за домашния отбор, която И.Стоилкович реализира и 
ТУПНИ- ' • * • донесе победа на своя отбор. М.Я.

1 В
хората да се изкажат 
макар п да песа включе-

тайннт
Играта му привлече вниманието 

йшки "Студент" /днес "Винер- 
бпокер". Още ;
Маля играеше

те на
и на и

като студент в Ниш, 
раеше за "Студент", тогава 
Втора баскетболна дивизия

УЧАСТНИЦИ В
"ДЕНЯ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО"

член на.
и въодушевляваше баскетболната 
публика в Ниш, НовиСад.Зренянин. 
Кралево, Суботица...

Димитровградските спортисти 
достойто се простиха от Маля1като 
го изпратиха, до нишките гро 
но може би е редно да се обмисли 
занапред да се организира баскет
болен турнир в Димитровград под 
название Мемориален турнир “Иван 
Василев -Маля“ при участието 
отбори от Пирот. Ниш... По такъв 
начин завинаги би се запазил 
спомена на един голям спортен 
деятел, какъвто беше Иван Василев- 
Маля.

полибил да заплени от съседния Сд ковскп манастир 15 000 оки паметниците на културата от Ниш пристъпва към обстойна 
вино, 18 сребърни кандила, 27 търнака и елин... рогат петел! Пете- изследователска дейност на манастирския комплекс, реставрира 
път бил любима реликвпя на схковскпте калугери. Такъв петел се сградите и храма, извършва очистване и консервиране на

стенописите. Следните официални решения се отнасят къмполучава, когато един от острите нокти на краката се накллемп 
чрез засек върху главата пред креслата. манастира:

През 189о година манастира посетил и Алеко Константинов. 1. Решение за регистрация, с което е обхванат от Закона за 
Интересно е, че и той. подобно па Вазов, почти не обърнал охранач«а културните имущества 1949г.;
внимание на храма и манастирския комплекс, но бил въодушевен 2. Решение за установление на неподвижни културни 
от пн1юодппте красоти. Манастирът станал популярен поради имущества с изключително значение и голямо значение (Сл. гл.

ажгоколо "его"сс об,,чай хората ла ^т!^
Бай Алеко Константинов написал: ‘Слизаме в Поганосски зкото природно окръженпе на Св. И. Богослов да получи 

манаспш Бедният манастир! Да останеше на неговите полусру- абсолютна защита.
тепн ггнад и и и" I десет души в година не би се полазили да го Св. II. Богослов, подновен и закрепен, получи извънредно 
ппг/г„тР мякап че от магепнииата му сгърчи комин, строен от привлекателен изглед. От 19,9 г. Св. Йоан Богослов е внесен в 
великия защитник на Перник, от Кракра. КРакъв поразителен ко- списъка па ЮНЕСКО, който обхваща световно най-знаменнтнте 
втпаст между вечтичките* по ту изпиеш къщички и величествените културно-исторически паметници, т.с. влезнал е в списъка на най- 
тгкЛ.ттогс издигат заз гя\ и девствените гори. кошо знаменитите творби ма световната културна[Съкровищница, 
п мтж-шт иГс1п о м.сше с храна и почивка силите и Тези факти.-както и фактът, че от 1965 г. тсснолииейката 

1 стес Лмашгага печа тна ограда. за да потъне! е прекъсна да работи и вместо нея бс построено шосе, предизвикахабързатеданапуснстссиро»1ашкащпешлмао^ д разкошна пр повишен интерес за долината ма Ерма, Погановскп манастир и 
в омайното царство на вечно тържествува ! I Звонгка баня. (При разширение и асфалтиране на новото шосе
ИР°??'- шоп голина манастпг-а обиколил и Кр. Мнятев. 1983 г. сипей от камени громадп над манастира затрупа двама 
||зюуст,ювед. познат по кшиголинГна^^^ му
Миптса сьЙша^ч^манастирьт тогава бил съвършено пуст и "о^от ЙЙ.ЖЙ

След Ньойския договор, Те^нз.штГняЗкоиът,, КЖЙ1!
влезне в рамките на Кралство ^ пткапано следното есгехл во-научии дела за манастира и околността му Г Караван п
1919 г., в Народ"»* музей» Сюфия било“’каИ '° / Републиканският завод за защита на природата изготвя
имущество на .Погановски ма аегир. ®?У"Ра^|ена прсзХУ проект за провъзгласяване околността нп манастира за специален 
подарена ва Св. И. Б®™™8 'т°Ге,ап * ^ звален от зидовете природен резерват. Дирекцията за урбанизъм от 11нш готви проект 
мКмаг^1ша«^др№Иисони ЗС^/ствлетне: черковин за повдигане па рекреаннонен център в .Загрвдье недалече от

одежди Поменик на “г'^^лта\т'от3на-1алото "‘"старчгго манастирски събори.почти са изместени от много-

^...!!мСекск^
Л°^С^здоютсмшо!1||ай-цсн110чоподашжда'и частично

Тук не взимаме под внимание и чоешге I раоежи за попълня п да ппсателтс, поетите и пътеписците повече от 100
любителски колекции. тш,бва да бъде години севдъхиовяватот манастира поколнпта фееричнаI природа.

Като важна дата в живота на „ ход хе. (Зпро-шм, множество наунш трудове - надхвърлящи бройката сто
отбелязана и 1927 година, „кога го би и У- д|| ||И| .за миналото архитектурата, фреските и природната обстановка,
снолинсйката иа мина Ерма в *^п1‘( п ж;шела били охранителните и рскреашюннитс проектопланове, както и реди 
дотогава непроходимите Олоровско и 11лашко .. ца га творби за изкуството, вдъхновени от Погановскп манастир- -

I у тлеел, ту бил поддържан и оживяван, но<лиш "М0®4,, д Ьепмко па гепчко, I югамонски ма пастир е най-ценното и най- 
обогатяване и дума не може да става. 11г • - ‘ ‘ . к0ло Пр0Чу.,*0 историческо и художествено имущество в Царибродско.
станало масово изсичане на веков1Н:I ге бу I амд„. Добави ли се към топа п уникалната ПрпродпА рамка . в която е
манастирскиякомш1екс,коетодопълш1гелноос | вкомпоипрап манастирският комплекс, получава се сьчстание-
ента. пт1.о1ие„пс - донякъде сс образен на неразделимо кул турно-природно единство от
променя,:кЙ-97.?когато Пш‘а|1оос^Кмаиасгар б1И^п|мвъзпнюсн международна важност.

^„^^т=Г0^й^ш.9% г. Заводът за зашита па

бища.

на

Слободан Кръстим

спомен
Па 5 юли т.г.се извършава една година, а 
на 16 юли две години 
заминаха на вечна почивка родителите ни

от деня. когато

от година на

безлюден.

ВЕЦКОДЛ1ШТКОИ11
С пиетет и благодарност завинаги ще ги 
носим в сърцата си.Дъщери Славка. Сиаска и Радка, синово 
Пили н бора. снахи Малина и Лена, внучки 
и внуци (>011н. Ерма. Пиана и Тамара, 
Тодор-Дорко. Сайт, Валентин и Игор. 
ирппнучка и правнуци Надя Нино. Димитр
ине и* Мапро, зегово Никола. '1ошко и 
Маса./Следил/

О15101111 1995 г.ЕрдтстВо



забаваУС&А1&}#* сатиРа *
'Клрибляифем ебрям моля, Ш>„доклчепие

БОГДАН НИКОЛОВ

(ПЕ)ИУЖНИ
"ЛЕЖАЩИ
ПОЛИЦАИ" УСМИТАВЬЕ
Отборнпиптс па Общин

ската скупщина в Димитровград 
приеха решение за подобряване 
безопасността и движението и 
сигурността на гражданите, оа 
тази цел н определени улици шс 
бъдат ностапсни така наранен
ите "лежащи полицаи

I) какво състояние са някои 
улици п града , от "лежащи по
лицаи" изобщо няма нужда. По
ради бройните дупки по тях една 
ли може да се минава е кола.

Одимен я оняльн по наршпюуту у Цариброд, 
га Стойна од Желюшу.

- Здраво наборс - окну му я 
одално се несмо видели.

-11а не доодим место у град

преко йЬ ^-оданс беи'|е,гюче11а д?забора'шя и да се усмита. 
(така да окне Псрку а оиа ока Верку. да рече Мера она рсне 
Гепа Загребе ню вилица а она ока да ню донесу 
ложицу...Да те бог самуна -сос наопако. Л йеднуш па

га измешала оно пзлезло камемак и васуль дробено. Пийс 
децата се затаимо од смей, деда лцуйе...

ка те тп

- то пратя» то чиниш, 
- каже он. - Заванул сам се

П РВДИЗ ВИ
ЕЛ СТВОКАТ

13 Деня на предизвикател
ството Димитровград зае второ 
място след столицата Белград.

Димитровград вероятно би 
заел и първо място ако органи
заторите се бяха сетили към 
бройните дисциплини да при
дружат и още две - сменяване на 
директори и надбягване на 
таксиметрови коли по главната 
улица когато пристигнат търго
виите на дребно от България.

А.Т.

- Море наборс при стари човеци това се често дешава - 
нане })и склероза и... Него дешава се и на млади, учени 
човсии да се почпу усмитаю и да грешаваю. I \ка скоро 
бедън расправнше за доктура у некой град - он рече у койп 
ама я не запомни. Доктурат бил од тия що о пра вля ю 
женете - гинеколог. Арно ама се разбирал и од зубарсЬе 
работе, а жена му на била зубарсЬи доктур и била си 
отворила зубарску амбуланту. Он ню помагал ка нс бил у 
болницуту, а ако юу нема он почел и да оиравля зуои на 
човеци. И кво стануло - почел да усмита работете. Дойде 
тека жена у зубарското, опружи се и зине да ню оиравля 
зубпте а он место у устата ню бръка мужду нозете.

Друг пут па жена отишла у болницуту да Ьу прегледа 
по некойе женсЬе работе. опружила се и раширпла ноЬе, 
ама била и позинула, а он - тека тпЬес мръсне рукавице на 
руЬете па на женуту почел да бръка по устата п Ьу питуйе 
койи Ьу зуб боли. Жена почела да блюйе - ирева за си 
искана па беж на врата.

Дока он расправляше бейоше пришли йош 
рн.мо у йедно смсянье. мешине ни заболеше.
Гамън се попресмеямо ка Раша Тодосипн од Кусу 

врану изока:
- Чекайте - рече - и я онядън чу йедну за доктурско 

усмитанье. Имало у йедно село негде надоле доктур* койи 
пръво учил за марвеног доктура а после и за доктура за 
човеци. Па лечил и иарОд и стоку. Арно ама дали вече 
године су га биле притиенуле дали од нещо друго, човек 
почел тека ко тогова женскотога доктура да се усмита. 
Отишъл тека човек да се прегледа - *нещо га мешина 
поболкувала. Доктурат му рекъл да стури пантало 
да легне, узел нож па га натиенул да га скопевля. Човек се 
рипие па на врата - тека без панталоне нзлетел на улицу.

НА ИЗЛОЖБАТА В СОФИЯ:
-Отнякъде се знаем? Аз съм от Източна Сърбия. А Вие? 
-От Западните покрайнини...

СПАСИЛА ГО 
ХАРАКТЕРИСТИКАТА...

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ

Директорът зинал о почуда.
- Предлагам вместо уволнение - да ми напишете една

зкъсаме 
та в друг

Ако се ценеше писанието на характер 
»оо

истнки. с 
ществено-което преди години се занимаваха немалко некои.па ка

политически деПци и директори, мнозина от тях са хубава характеристика и по договор да ра 
могли да кандидатстват и за високи награди...Ио да трудовото отношение. Аз вече си намерих рабо' У да
оставил» шегата на страна, а да изнесем една истинска град.
исторйка на нашенец. Харесала идеята на директора. Взел. че написал най-

росветен работник от .нашия край работил в едно хубави думи за просветния работник. Хвалил го и за 
затънтено място. Тъй като не му се нравели някои училищна, и за извънучилищна работа, за обществено- 
постъпки на директора, започнал да го критикува, така политическа дейност.
че директорът го "взел на зъб". Започнал да му крои Като взел плика с характеристиката, просветният 
шапката да го изгони от работа. деец вместо да замине в друг град, се озовал при

Като видял, че ще се окаже в крайно неудобно секретаря на комитета и казал: 
положение, нашенецът започнал да обмисля как да се - Прочетете какво пише за мене директорът, а е 
спаси, за да не избие държалето напълно. решпл да ме изгони оттук...

Почукал един ден на втратата на директора с Вместо да бъде уволнен, просветният деец получил 
усмивка от ухо до ухо и казал: подкрепа от комитета, останал и по-нататък на

Другарю директор виждам, че не сте доволни от работното си място, а директорът бил извикан да му се 
моята работа и че искате да се отървете от мене. И сам чети "конско евангелие" задето искал да изгони такъв 
обмислях за своето положение. Вместо да меуволнявате добър просветен и обществен деец. 
и сетне да си имаме разправии по съдилища, аз имам 
едно предложение.

нете и

Ударимо па у смсянье - псЬидамо се а Раша се смейе и 
наета вля:

- На тогова съшо тога доктура друг пут па 
козу - нещо куньала, несакала да пасе. Доктурат Ьу ватил, 
отворил ню устата п ню думал да каже аааа\..

Ъиинумо йоще толкова у смеянье, вачамо се за мешине. 
некойи стискаю ноЬе да се не унереде. Народ се насъбира, 
гледаю йедни се смею дека се ни смейемо, друЬи почеше да 
се крсътс - не знаю кво се дешава - помислили су си.може 
дека смо откачили.

М.Андонов
човек довел

1 м. ПЕТРОВ
О

ВАЛУТНА
:

I РР5Т-ТТО 1ДА| , със ‘с^оги^
Н-4 <ЬРЛН. ^-сго МАРКи^<Г~\\ 

с1ни/гА'г'/у Огпдо си я после дома, ръсетпм се па сам сп се смейем. 
» « 3^йем на бабуту за кво се смейем - мислим и она чепипне од смеянье а она Кутн и се мръщи:

пейе - каже - Манчо това за смеянье, това йе за
пп-к*ж пп..1 Све до йедно да льмти за паре, работи и надръжавне работе а лети и по приватне. Свако гледа да ти
е е К нКВ° Г У Работи >Г кико чегаурабо™ пч му 

шашаплтапО К0Й" па те кт> тия щ0 распранляш. се п
не чнч!пю?т0мИ паруляк па ....... У да се усмитаю. а дрхфч
усмитаю. сьставе край скс край. па и они вану да се

,-ЗВАШ ХРАЦ -)| валу'тга '1

&А- внканьс.

тг*4-'
"БРАТСТВО", 5 февруари 1971 т.
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