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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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‘ОРГАННАНАРОДНАТА
; СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА
Ш : СЪРБИЯ «ПЪРВИЯТ БРОЙ
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; ГОДИНА * С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ
; 1* ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА
; ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"
;ЕУДОСТОЕНОСОРДЕН
; БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СЪС I
I СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ *

ГОДИНАХХХУ *БР0Й 1582» 1 ЮЛИ 1995 г * ЦЕНА 0.30 ДИНАРА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ С. МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ В БЕЛГРАД МИНИС
ТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г. ПИРИНСКИ

АКТУАЛНА ТЕМА

"ТОРНАДО"
НАД БОСНА?
Колкото от една страна се полагат усилия за мирно
решение на югокризата и босненската драма като нейна
кулминационна точка, толкова повече пък някои фактори
от друга страна прават всичко, положението оше повече да
се усложни. Развръзката на босненската драма, изглежда
е започнала, обаче коя посока ще вземе, едва ли някой
може да предвиди.
Последната офанзива на войските на Алпя Пзетбеговпч
срещу босненските сърби е явно предизвикателство във
войната ако може да се включат и чуждестранни военни
сили. Известно му е на Пзетбеговпч. колкото и да се хвали
пред цял свят в своята “непобедима армада’, че еслаб исам
не може нищо да направи. В излив на гняв. че загуби /кой
знае за кой път/ офанзивата срещу сърбите, той открил
огън и срещу "съюзниците си по оръжие“ хървати...
Най-новото решение на бонското правителство, да
вземе "историческо решение” за изпращане на германски
войски в Босна е ново долина не на масло в иначе разгор
ещената атмосфера на Балканите. Официална Германия
иска да обясни пред света, че тези сили. които шо прати
със самолети "торнадо" и "трансал“. трябва да бъдат
поместени във военновъздушните бази в Авпано в Италия
и на 'други пунктове на~Адриатика. като оказват съ
действие на "силите за бързи действия" на НАТО, както и
да помогнат на “сините каски" ако се окаже нужда.
Външният министър на Германия Кинкел и военният
министър Рийе, се произнасят, че*ези германски сили "ще
имат ограничени действия:, контролирайки босненското
небе.
И на небето и,на земята в Босна стана много гъсто.
Европейският съюз и членовете на Контактната група /в
която отдавна има разногласия/, недостатъчно действува,
за да се възстанови, мир на Балканите. Засега по-сериозни
инициативи за потушаване на босненския пожар
проявяват Франиия и Русия, докато Америка, както и
досега, лавира: водейки сметка да нс накърни свои и* .
интереси.
„
г
Съпредседателската двойка Билд-Столтенбсрг дей
ствува всекидневно. Тези дни обиколи Мостар, Сараево.
Загреб и.Белград. В Белград пГ прие сръбският пред
седател Мнлошевич, който и този път подчерта, че бо
сненската драма може да станс само по мирен път.
Слободан Мнлошевич, посредством своя специален
пратеник Йовииа Станишич успя да освободи всичките
388 заложници от "сините каски", като оше веднаж
потвърди принципното си определение за мирно реша нане
па проблемите.
И в някои съседни страни все по-чести са исканията МП
балканнте ла се установи мир. Председателите на
България и Гърция Жан Виденов, и Костно Стефанонулос,
както и външните министри на България, I ьрция и
Югославия - Пирински. Паиуляс и Иованович се произ
несоха по софийската телевизия, че на Балканите са
крайно необходими мир,стабилност и икономически про
грес.
Налице е обаче и това, че освен Пзетбеговпч и хърват
ския председател Туджмап не клони към мирно решение
на кризата, но изчаква удобен момент, за да наруши
при миристо с Република Сръбска крайна.
На ръка па воеяиолюбците иде л пспрмшшпно^о
държание па ръководствато на Република Сръбска, което

ГОТОВНОСТ ЗА ИНТЕНЗИВИРАНЕ
НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
• Мнюшсвпч и Пирински сс застъпиха за преодоляване на кризата н опиша Югославия е
политически средства п за укрепване на мира п стабилността на Балканите • Промихнането
на санкциите е жизнен интерес не само на СР Югославия, но и па България, кояго търпи
големи щети ог югоембаргото
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На 19 клш 1995 година пред
седателят на Република Сърбия
Слободан Мнлошевич прие в Бе
лград министъра на външните
работи на Република България
Георги Пирински . който напра
ви двудневно официално посе
щение в СР Югославия.
Председателят Мнлошевич и
министърът Пирински обмениха
становища по най-важните въп
роси в развитието на билатсралните отношения между СР Юго
славия и Република България и
обсъдиха актуалната полити
ческа обстановка в региона.
Съ б есед 1Н щ и те ко нстап I рах а,
че сръбският и българският
народ-тачат взимни приятелски
чувства и имат съвместен стре-

меж към прогрес па пелия Балкански полуостров.
В разговора е изразен двустранен интерес за всестранно
развитие на добросъседското
сътрудничество между двете
страни и е подчертано голямото
значение на съвместните икономичсскп интереси, конто имат
силна опора в предимствата на
съседството и близостта на
пазарито. обективната нужда на
отделни региони от двете страни
да поддържат тесни стопански
връзки и в резултатите, конто са
осьшсственп в досегашния период в областта на двустранното
икономическо сътрудничество,
Готовноспа на СР Югославия и
Бьлгария за пнтензивпране не

<7ЬТ1‘У Д1НИШСТВО !п!кОЛ0111 ЯТА

оглед 11.1 ■ л 11Ш1 л
НАЦИОНАЛЕН ПАРК
НА ДВЕ ДЪРЖАВИ
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основа, мирният процес в бивша Поспа и Херцеговина нс
СС с
лезни птици" като "торнадо , трансал и т ■-|-0 “
предвещават шшю добро. Дали след оО '“ЯР ',’........5.?
позволи кимври и тевтони отново да кацнат на Балканиг ..
Матея Андонов

.Сг.С^Сг-'.*■

г-

само на икономическото, но и на
културното, спортното и други
видове сътрудничество е
потвърдена п в периода на санк
циите, които значително
ограничиха възможностите. по
не предизвикаха застой в
комуникацията
между
стопанските и други партньори
от СР Югославия и България.
Затова поддържането на контпнунтета на контактите и премах
ването па санкциите е жизненен
интерес не само на СР Югосла
вия. но и на България, която
търпи големи щети от югоембаргого.
Слободии Мнлошевич и Ге
орги Пирински се застъпиха за .
преодоляване на кризата в
бивша Югославия с полптпческн средства и за укрепване на
мира и стабилността на Балканите. Особен принос в тази
насока може и трябва да даде
непрекъснатото развитие на
добросъседските отношения,
взимното разбирателство и
уважаването на равноправиего в
отношенията между балка::ските народи и държави,
Г1о време на посещението си
в нашата страна българският
външен министър Георги Пирински се срещна н води разговори
с югослоискря външен министър
Владислав Иованович. съюзния
премиер Радое Контич. председателн на вънищополптнческпя отбор при съвета па гпажданите в „Скупщината на С.РЮ
Борпсав Иович и с подпредседателя на С.ПС Горан Псрчевпч.
Защитата па Ду па н и крайграничните области и нретпорннапето на Стара плапина и нацноналей парк еоои I, интерес паднете
със едни страни
Нредстаннтелн на министер
ствата за защита на жизнената
среда на Сърбин и Българии тези
дни се срещнаха н Ниш н
обсъдиха актуалинте пън роси па
киосланско-българското сьтрудннчестно н областта на еко.1)11 нита. Па срещата е изтъкнато,
че защитата на Ду пан н кранIраннчннте области н иретнорннапето па Стара планина н наци
онален парк е общ интерес на
шете съседни страни.

Помощниците на министрите
>а защита-I ш жнзиюната сред а па
(/ьрбнн II 1> ьлгприя Милош М н ло< анленнч и, Ботю 3 ахаринои
занинха. че н реализациите на тези
се ангажират
проекти ще
1
* пецналнслт.н от днете страни. На
.< рещг»та е ши1пранен догонор за но
натат мина разработка на ищен та
за създа! шие на 1»а.' I канска
асоциации н областта на еко
логията. Оснонна цел на асо
циацията ще бъде унифицира ше
на съоръженинта и съгдасуш те
па критериите за решанане на
проблемите и защитата на жиз
нената среда на Балканите и съ*
.... .. нместно включване и межд>пародиите екологични проекти.
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ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ

И СЪГЛАСИЕС
РАЗГОВОРИТЕ В
БЕЛГРАД

НА КОНФЛИКТА И
ОТМЯНА НА САНКЦИИТЕ
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външните иабоТи на Република Българин I сорги Мир- „К|,„| След пфннннл
НИСКИ беше посрещнат'па ГНИ "Градина" от пред- ц|,н|м>сн, конто му Пя

ството на външните работи на С.Р'Югослашш и
посланика на Република Българин и Белград I еорги
Ю ру кон. Министърът на външните работи на
България се сиря па тържествен обед. калето прелседателят на 00 в Димитровград Никола С.тоянои
■ запозна гостите е местоположението па общината и
правата на населението, които то като национално
малцинство осъществява в С.Р Югослашш.
На връщане от Белград българският външен
министър г-н Георги Пирински отиоио се спрян Димптровград. където н разговор с. председатели на Общниската скупщина н Димитровград Никола Отониов
изнесе впечатленията си за процедените разтвори в
Белград. Неговата оценка е. че посещението ечнърдс
успешно, а постигнатите договори с президента ма
Сърбия Слободан Мнлошевич, премиера на С1Ю
Радое Контрч и югославския външен министър
Владислав Иованович ще интевзннират сьтрудиичеството между двете страни, с което шс окажат и
значителен принос за стабилността на Балканите. Н
края на разговора г-н Пирински изказа изключи юли.»
благодарност за посрещането от страна на рьководствОто на Димитровградска община, обещавайки. че в границите на своите възможности лично шо
помогнезаусиешноосъществявамена крайграничното
сътрудничество и укрепване па сътрудничеството
между Димитровградска община и българските
погранични общини в областта на стопанството, култх-рата п спорта. Оценено бе също. че разг01юрите в
Чпмптровград по време на посрещането изцяло бяха и
съгласие с всички разговори, които българският външен министър имаше в нашата страна.
В разговорите участвуваха и българският
посланик в Белград I еорги Юруков п съветникът към
посолството на СР Югославия в С.офня (..речко
Джукич.
'
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Балканитеек
НУЖДАЯТ ОТ УНН»
II УСКОРЕНО
развитие
Балканите <;е нуждаят от
Мир, стабилност м иконома
»1сг-кн просперитет в края иа.ХХ
ИСК. Тона сдиндушно становище
ни югославски, български и
гръики■ ПОЛИТИЦИ б(ЛНС И31Т.Кпито Iкомисията "Панорама" на
Ьългя реката национална толенпяии и и шфпйския ПОТНИК
"Земя".
..
^
МрОГШДШГПЛ пя I ъриия Кос
тиг Стефнионулос. премиерът
па България Жан Бнденов и
пьппшптс минист ри на I ъриия и
ОР Югославия КароласПаиуляс
и Или лпелаи Ионанович се застъ
пиха за нова физиономия на
Балканите - без войнип локални
каши. е икономически разшия
на полуострова, който е богат
на суровини, енергия и страте
гически пътиша.

|’Ш1|-п|>ни. който е ма официално 111
косг дава те с за всички
носешенне н Югославин. Коя е осно и
.
ш,;0пц информация ма
иата 11(у|
посещението Ни и кон е У
,.:шк :,а българската нарояр-ълат основните въпроси. кошр I
■ * I Н уют-лаики. същевременно и за
обсъшпе е Нашия колега г-и Ч ин
;..................
срелегна.Как||ош,.| п останалите ................... прел- »1 -г-1V,.цщцис за ролята на бълс;танптели на Югославия.
..-.(„-кото национално малцинство в
-Целта е да уста воним
мм .1К1
''рск >
от„„Шенията между !
Н11 рашппие па министрите па 111.11111111 и. п осл,пи
„ славянски I
р„йоти между правителствата на Бил1
;.а|та,, Югославия.да обменим мнения с|р.мш.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
1Ш К;1 кио равнище са ма те отноше.
позволите да се обърна към
МИР и
т1а сега. какви са проблеми I е, кон са
:
... Ш1Шцтссънародници в ,. . ,'|>\ ;| 111|<| РГ'ТПО
бариерите и кон са 1п.зможноспис. нъшI
■■
г (,||(| поздрави.стези I СЬ I I УДПП П-ДЛ 1Ю
К01,1ТО,№, „озполят и н тези условия да Югосл.т• нскрчш ; о11а международната студентска
|,а:ш1шаме добросъседски отношения, няколко ду ми да ги у Шл I.
»
състоя тези дни в
Ьсиеи това. разбира се. проблемите п сито. ко "V ' '
штамече 1 ?>еша. която
раПо1|а „ конфликтът в една част-от които злипм,1н.1г и н.и- Ипесмятаме^^ | Белград прадставнтели на 15
организации
]|его МСмогат да не бъдат тома па бъл1,1ри1е.
Г,/.,,,«!„ т г; н-рлии подписаха
раз,01,ор,по. а разбира се. какво става, грабва да бълаз с и"иг,т|‘;.^ ; ‘1!а'^1а ! 1и!^,Тат1а ми^&тоуайпеспю
„ кепета • заяви г-п I сорги Пирински. елементи м_.жлу^ ’
Тг»уднп и напредък на народните и
||а Вас е известил, че вече четвърта парола и да по» 01 ши » ^
; лъ
,[1ТС,
| оап11а как с Югославия под санкции, момея 1 и за УкI' 1‘1 ' " ‘ б
;
р, този документ между другото
Ембаргото има голямо влияние и па сгпото и прин гиклво 10. ■> I аз
I ■г. 3ашклно. ч<- студентите от Русиа.
|3ь.|,|-а|лт. Какво е отношението Ви но който имахме |ук епк-полин кмета
в 1.-1 т я (-пя. Република Сръбска,
този въпрос?
Димитровградска оошнна стати ясно, \|.1к-едоння. Каталония. Франция,
Нашето отношение, отношението че много контакти продължават, ч^ бразил. Сирия. Либия. Палестина,
||а прапителстното ма Бмп-арип беше има пелошн основи за развпгието им Гърнмя. Румъния. Испания. Черна
заааС1Ю нееднократно.включително и п ио-нататък и чс. разбира се. въпрос е
гора и Белград се азстъпват за
дт||па през средата на април насреща тези условия да не остават на книга.да
свободно икономическо, културно,
с оше аяколко министри на страни, не остават текстове, а ла бъдат реал- : научно и спортно «-трузжетесгво
засегнати от санкциите - подчерта пъп- пост. II българският език ла се изучава пр^ПгТавнтед1||те на гтзденските
ипшят министър на България.-11не там като български - изтъкна накрая ]
'1|за1111;,
асоц,Се
мцого ясно заявихме, чс подкрепяме мипистт.рт.т па вънпшнге раоотн на | договориха да подемат иниииатпва
едно паралелно лвижоиис кп>м полити- Република т.лгарпя г-п I еорги Мир': за съживяване на връзките и
ческо решение на конфликта, трайно, ниски прел журналистите на II» сътрудпичеството межлуунивер*
балансирано.* табилно и справедливо, журнала и Радио Цариб|юд.
ситетите от споменатите страни.

ПОСЕЩЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОСЛАНИК В БЕЛГРАД ГЕОРГИ ЮРУКОВ В БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД

ПРИНОС КЪМ ПО-ДОБРИТЕ МЕЖДУДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ
Ма 26 юни т.г. посланикът на Република
11.5 Л И Л П 111 Я:След раз[опорите Г.Юрукои и С.Сотнрон дадоха следните
България в Белград г-н Георги Юрукои по п:<яоления залашпя пестимк:
собствена инициатива пребивава в Босилеград,
придружаван от секретаря па българското
ЮРУКОВ: ИМА ПРАВ А, ПО II ПРОБЛЕМИ
посолство г-н Марин Райков. Ма разговорите,
конто с гостите устрои председат елят на Общ*
ИВ разговорите, които бяха успешни стана дума за политическо, икономическо
инската скупшнна в Босилеград Сотир Сотирон и хуманитарно сътрудничество между България и СР Югославия, както и за
стана дума за по-нататъшното въпроси, свьрзани с положението на българежото малцинство в източна Сърбия,
гътт-ппнирг-тои
г Г> |Агпгп '1 шш м Направихме опит. коПто според мен бе успешен, да разговаряме по всички въпроси.
п ,Я П ^ пг-1ШРГТПЯ, -..щ ш.яната ,п 2 толера"П.ост разговаряхме и по въпросите, по конто имаме различни мнения.
иьлтупп п ла
1>щбб I апиапк, и|»<1 па « "<• Става дума за практпческото приложение па правага на бългагското малцинство,
българското малцинство в СЛ Ю. Ьсз оглед па ||Ск-ам да подчертая, че не става дума за политически въпроси, а за културни,
известните различния по отделни пъп роси. двете хуманитарни и икономически въпроси, за изучаване на мапчшшя език в училищата.
• страни се съгласиха, че в СР Югославия не се за което нее нормално да се изучава само едва часа седмично,
нарушават правата на българското малцинство.
Чухме гласове, конто са в унисон с официалната югославска позиции, а тя е. че
както това искат да представят нн-* щпкр1 ••мн* българското малцинство има много права, но има и някои проблеми, които ще
решаваме п хода на сътрудничеството.
в Югославия и Бъл
Считам, чс о.по-нататъшното междудържавно емшуднпчсстно крайграничните
гария. Осъществи
"ощппп. особено Босилеград и Дпмнтронгрд. триона да получат мястото си.
ването па права 1.1
България
се надяна, че топа сътрудничество ще се разпипп далече по-успешно след
занапред трябва л.»
■ калянето на санкциите. България се застъпва за политическо решение на кризата
се задълбочава, а 1
н предишна Югославия и за отмяна па санкциите и за тази цел и занпред ще се
по-нататъшно 1
астьипа пред ООН."
сътрудничество
особено след сваля
' СОТИРОВ: БЕЗ СПОРОВЕ ОКОЛО НАЦИОНАЛНОТО
мето на неоправла
МАЛЦИНСТВО
телните санкции,
българското мал
"Първото официално посещение на българския посланик о Белград Георги
цииство трябва да
Юоукоо оцевяааме като значителен принос към псе ио-допрпто отношения между
стане истински мо
- .1 Югославия и България, които се изграждат па попи. стабилни основи Собствен
ст между двете при
|ри"ос в задълбоча павето на сътрудничеството, което след премахването на епикпмтс пге бьде пздпганто на най-ппсоко възможно равнище, ще даде п нашата
ятелски страни;
• 'бинта. Въо всичко топа имаме допълнително задължешк- и отговорност, понеже
След тези раз
кат числящи се към българското малцинство трябва да допринасяме-за сближен
говори г-н Юрукои
ието и разбирателството между сръбския и български народи, които га близки във
и г-н Райков водиха
аспкоотношсние.
Седни дума • искаме ла бъдем истински мост на сьтн\"1шп|п'тпптп
Г.Юруков
разговори и с пред
Кога-го стана дума за положението па българското малцинство и С1* Югославия
ставители
на Дем- ,
„
не приемаме политизация и интернационализация'на въпроса за положението нч
Ократичшш сьюз па българите и Югослашш. българското малцинство с помощта па разни конструкции За съжалениеVтоп-.
Секретарят па I лашшлсъпстна ДС.БЮ г-н Иван участваха някои .............................. кръгове в България и Демократичният съюз п
Николов заяви след разговорите, че и гук,.как то българите в Югославин. Затова искрсно вярваме на официалните определения на
и по време иадсотдавиашнитс разговори между България, че не трябва да имаме спорове около националното малцинство и
Владислав Иованович и Георги Пирински 1г
"сръбскатастрана е признала, че има проблеми възобновя^^етопаврьзкптанплсс^^^^^
сътрудннчестно и
училищата, информирането и веро- бяха скъсаш,^ЛоЖнето^^ГнтобСш^
изповеданието . Искаме да вярваме, каза той. че .................
в областта на стопанството, образованието култуо-п-го^пппД3
тези проблеми ще се решават в духа иа добро- както и за парламентарно и междупартийно сътрудничество' Канппчме ге чг
съседските отношения и толераицилта.
,
премахването на санкциите този процес ще бъде много пом||1ТС1131Н1ец
' и дпустртнБ.
"
"
полезмГ:
'
1Бн:ко Ьожилон

е

1 ЮЛИ 1995 I.

ОТ КОНСТАТАЦИЯ
КЪМ КОНКРЕТИ
ЗАЦИЯ
На 27 юни 1995 година в Димитро
вград пребивава посланикът на Република
България в Белград г-н Георги Юрукои
със сътрудниците си. С общинското ръко
водство тон води разговори за реализация
на договореното между външните мини
стри на СР Югославия и България Влади
слав Иованович Георги Пирински,
отнасящо с.е до Дими тровградска община.
11о време на престоя си в Димитровград
г-н Юруков посети ГИД. Гимназията и
Центъра за култура, където пред събра
лите се журналисти между другото заяви,
че има съвпадение в мненията от нуждата
за създаване на приятелски амбпеит за
реализиране на сътрудничеството, за което
стана дума в разговорите. За съжаление.
продължи Юруков, сравнително забе
лежителният потенциал, с който Дим
итровград като микросреда разполага,
поради санкциите се намира в едно сложно
положение. "С моето идване тук се съз
дава основа за следващи контакти и да
преминем от констатации, че имаме
големи възможности за сътрудничество
към конкретни дела; Съществува добра
воля на високо ниво, а това е от значение
за нас., които работим на конкретната
реализация" - подчерта българският
посланик.
В Димитровград г-н Георги Юруков сс
срещна и с представители на ДСБЮ.
Както узнаваме, главна тема на разговор
ите е било образованието и положението
на стопанството в общината.
Длекса Ташко»

ВттетВо

НАШ СЪБЕСЕДНИК^отиКсотиров, председател нд ос в Босилеград............. ..... ....,

ГЛАВНАТА НИ ОПОРА И НАДЕЖДА Е - ФОНДЪТ
какнато е Косплгградска'о^цим"''* '|'{**|»Г>°1,|кС|V 1 к‘'111'' 1‘к" "■«•станалите, краища,

• Тези въпроси биха повод за разговор със Сотир Сотиров • председател на ОС и Босилеград.

стпй™гг,я|№--е—о.
1 ТДСЛНИ СГОНЯНСКМ Субекти. Ко-

градска община н как жппес паселсинсто с оглед на факта, ме тя е
икономически изоставя. .. че
неоиравдателните санкции „пйсериозно засягат неразвитите и
бедннте?
1
-С. прилагане на Програмата
за икономическо съживяване па
стопа нетното на проф. д-р Аврамппмч и пя Пт1!..тР1П'.лтл ич

К =ЕНН'“ игзуми*вЕ

Тези дни ще приключи акциита за Д0111..11111ТГЛИО
снабдяване с вода от бунар па Босилеград п Райчнлопин.
която нреди половин година раздвижи ОС и нейният НО.
Сводата от Извор и стазиогбунара. подаващ25-.**0 л/е.ек,
тези две селища не ще ишт проблеми с нигеипа вода през
следващите десетина години. От значение е да се
подчертае, че всички досега извършени анализи показват,
че водата от буиара е годна за ннене.
Преди една седмина започна прокарва нето на нови и
почистването на сегашните пътища към селата, къдгто
съществуват гранични застави. Акцията провеждат
войскови части, които, според ду мите иа Сотиров, ше п
издължат и следващата година.

-Отсъздапеието на безмитна
зона не се отказваме. По едно от
главните условия за огкрива_ „ •
нето й е да имаме магистрален
пг11)гп1г''1п.1п’Лгг'.?ПП ° така 11
и1»7- Очаквам въпроса с пътя да
Я*сш'отра,:-"" е " ВД""- се реши чрез пространствения
““"“Оьрб"-На псичнн досегашни избори
СНС
” и: общината гласуваха над
па
сто от гражданите. Тя обаче
НИЧССТВО С ЮМКО. В ХОД Са
тговотгге сътпулппчегтвп пя все ощс ,,ЯЙ,а ,,ЛР°2С" предете,..." °
, "'г®1?' ',,,тм ",,т0 " републиканския,
шип пй .....
Лр
пито в съюзния парламент, пито
(.11М110. Общината дава принос пък кадри в републикански оргаколкото може и с отворена за ии, тела и институции. Как това
печки. конто искат тук да ^"тГ^нойн.^Гй™™™ на
Т°
разширят дейността си.
общГшата?
резултати
К аК по
..... .П .ПГТ..1.И
ГТ!
.
какио» нлняитло на мастния
-Това са факти, които

%

гато СС касае за програмите 113
областта па комуналната дойносг и нифпастпуЬ упа что,, г '
п.тт грпп *', '1”' са| '
дачи се осмцествяват по-ннтсн3,ш"° " п0 динамика и по обем.
Нрпнителстиото и.. реихблика Сърбил миналата тдимл.прнемайкн политика за региона чии

стопанството к „а^&!,„аВ
През миналата година дойде до ска община като нкоиомнмес кн
съживяване на производството в "с',л‘",,та 11 К1,ПЙП>«....... ..
чорапарата. а през тази в цеха на
-През миналата голина ФонЕ И. в които беше прекъснато дът за развитие на Сърбия помопроизводството. В предприяти- шува няколко програми в нашеята. в конто имаше сериозни то стопанство: изграждането па
затруднения производствените сервиз за технически прегледна
мощности започнаха да се пол- возила в автотранспортното
зуват все Повече и повече. Сега - предприятие, реконструкцията
работят всички предприятия.
на кланицата в Напредък".
Със стабилизирането па разширяването па капацитетите
динара с.е увеличи ижизненото
в “Бор" и в открива пето на цех за
равнище наработниците
и домашно ръкоделие в състав на
изобщо на населението. Без ЦДМ от ||пш. Във всички тези
оглед, че все оше е трудно, пое- програми Фондът участвува с.
ледователно се реализира СОЦИ- около 800 хиляди динара,
алната функция на Програмата. Покрай това ос реализирана и
така че се водигрижа и за найпрограмата за радио-релейна
бедните лица.
връзка в областта па Г1ГТ съобщенията, която сега сс въИзтече първата половина4 от
годината. Как и колко се реали вежда в пробна работа.
зират тазгодишните разпопим
Раз.,ик.,т« между рдтитнито
„а Когиитпа к кй обшпна и
планове?
па 'репч блнката псе
-Съществува закъснение в развитието
пак и занапред е голяма. Каниреализирането на програмите в та
- лоиложеиияга и общината
областта на стопанството. к‘а1то чс ли прекъсваха.
покрай другото и поради бавно-__

шие „рсднгрмптин да се (лм.рзпаг с
[:кп силни предприятия
Има ли резулта-

А
Л
1
|

кай?лй;%3&!

™" 'р»™.'.
-Считам. че в тази област не която пад 95 на сто от населен\
организирахме добре.
пето еотбългарскй малцинство,
(?.$■
-.VI ряова да се предприемат считам, че общината трябва да
■ V-»- ; доиьднителни мерки, за да има един народен представител
\ привлечем частния капитал.
и хора в републикански органи
*
Безработицата и общината и тела. Това всякак ще дава
все «щ<* с осп,р проблем...
принос в развитието й.
Сотир Сотиров
.п тип пит т Пппптя Пп
Г|,
”
12^00 души чърсе- ког.?тЛсТаЖАза^^‘мТстнКтс
-1 очно е. тази разлика е щ,', работа. Имайки предвид пътища. Тези с регионално
голяма. Ма цпонлл пият доход на общото число на жителите значение са в компетенция на реиглава от населението в общи- безпаботимте п обпипптп т убликата и ионемс пъти досега е
пата. все още възлиза на 1/3 от око,,п и ,,я сто Попи пябппш ,|;,гьква,,°»чс тсса в ло,,,°състояРейката.-Тази разлика
може да г.с намали с рсалпзи
чрез изграждане иа пови произ- иема ли се нещо този проблем да
ранена по големи капптало- водствени мехове, преди всичко в се решава?
вложения в стопанството, при селското стопанство ■ чрез из-Считам, че песе води достакоето на такшза краища, покрай граждапс на мини-ферми за от- тъчно сметка за равномерно разфинансова помощ от Роила, е глеждапс на добитък в частния витите на регионалната пътна
нужнаи помощ в изнамиранего
сектор. Съб|шапето и преработ- мрежа в републиката. До това
“апрограми и техни носители. ката „а лечебни билки и горски становище се стига ако се има
ко^тоукинГнГхтобопектопложт°- както п ломашиото рь- предвид лошото състояние на
ко,,( 1 Р> кшп| |,а хчсоопскар
колелис също така са една от тези пътища в нашата община,
. нииатп. програма за преработка възможностите да спрем мпгра- От 120 км само 33 са под лоша
на мляко п месо. разширяване на цпя га в селата.
асфалтова настилка. Мисля, че
програмата за ломппшо ръкодс13 списъците иа борсата по икономически е по-оправдателлие идва селски цент|»п - засега . труда има и около -10 души с но да се строят иътпша къмобщг, 1 •.шепна и ДЛюоата и рско- т,*шс м 30 с модусите образо- ниските центрове и граничните
петрукпия на хотела, в града, па ипс. Преди два месеца прсдста- преходи отколкото да се финанКасассеза 'дребни програми. шпелм на ОС. директорите на спрат различни околовръстни
за които са необходими общо предприятията в общината-и пътища във вътрешността. През
около 3 милиона дина пп. До борсата по труда 1 клон Враня тази. година ще се извършат
края на годината към Фонда, взеха решение десетина души от поправки на землените регпокоито ни с главната надежда тлх да получат работа. Пред- пални пътища както п поправка
трябва да сс обърнат и остана- приятната обаче това бавно на асфалтовата настилка на
лпте фирми, в които е необхо- реализират*н мисля, чс за това пътя от Рибарци през Боснлодпмо да сс разшири асортимента няма никакво оправдание.
гоад към Власина. Очакваме
на производството.
,
Предприятието за пътища от
II Ние изтъкнато, чс създа- Враня ча изпълни задачите си.
Стопанството и общината е
низкоакумулатинно и не е и Боа',"е| |ШД<:К1,‘ Обпиша е една «т понеже пътищата и занапред са
състояние да създаде ус.' |(|цим за иъз.можпоетите за несобщото и основната бариера в развитието
но-х скорено раз и и ти е. IIII не често разнитно. 0 но постя на се. чо така- на общината.
. .
иътн п.т.кнаге. че едно от усло- ма зона що стане И раня. Знг1411 . 1и
Н.Божплон
пнята за такова развитие е тукаш- тона. чо со отка.шаго от
е идеяга

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ВОЙСКИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ В БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД
.
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•Тъпжсстиа нн всички гр111111*111и зястивн • Нп -1Нслужили
командири и пой.1.1..,а а. иърчп...
*
Г>лагодарстш*11п писма нол>,1их«| усноин
у
Гюшазшггн II частното ,,р,'ДП|1ин гпе I пия
И- „ •
и, ПИЧ ■ Лепят на Попските на Югослапид п
оГшач бе ^РЖ-тетвено ознаменуван с редица спортни и
Посилеграяска общии»остържест ,» >■>
У е1п1,шх:1 граждаанте ,,
културни манифестации. кх.тпунаиечо и този
у
местното насетите.
....
градското поделение, където прел
команлипите И>ги1ипите и шюгобройннтс гости от града пученнцнтс от
ПгЛ,.Г,КимГ иг[,миазията за значението на този леи. както иза
тпт Л^птяа, ич Нг.йгките на Югославия в нооонастамалнте обстоятелетм ГОВОРИ командирът Красимир Отои.чкопич.
В локлалчгнГтонлкопнч подчерта, че \(> юни ме случайно е взет за Ден
на Войскитею'юСшавин И .гази дата 1870 година пън Венеция Сърбин
яЧитготг „очни, зли г1ЮШГ1У*|е1ше за военен съюз н сп.нместип поенни
1Кний с'?Й у ТшиГГш, 'мтелно освобождение ип Балконскня
акции Срещу I урния до 0x011
^
,;(;сллга началото ип
оеюб,шитеш иго12 К[’с,« иЧерня горд. които са дали значителни
ь^ятати''кн-м той и добави:
*
-Ако историята нн борбите нп тези нани, открай „рейс немирни простори, тук. където с години се преплитат и стълкноштнт различни с11етоп(Н1
култури и цивилизации, е имала какао да ни научи, топа п[геии не, |ко ..
човекът и неговата морална сила са били и ъчнапред осмШП /м Оьд.

ЕттетЗо

|||.о1л.зхол„|1т.|'.1Ктир|| поСслнтс-. Чопт.т „Пш, н иегапп ля бълев центъра
,.гм.,п . ..
па |»111»ЮИ1ЮТ1» вм> пешки борби н сплнот-иня. При това никога иЕтрябпп 1)3 | | \ ЛТ ТЗ I У I) Д I I
Мбрпоим 1, шшта от 11,||юш1,ро<:|,об|1Ш1ггаипт!1 б,1|'П;, I, л„т1|.1,;„и,1С1к.|
сънропта. Дълбоко (п.м унерен. че 110111111111110. комаилиритеп нсичкн по: !•
г ■ 1711 | С| I I А
Л1ШП. конто по
плп ',ц,уг и;иии папат п|..пмое п укропнпнето ип инн, г 11.11/1 П/\

........ ......... «ой( кчп г ид

От 11М<1-|) ни 1тселс11и,|'т поПтнштп мращикл чесгнтп председателят
нн ОПщш1скат,1 ехушиимя Сотир Согирои. хмII I11 между другото хг.111
•Тпатд1Ш1мпят пп приинмк га ......„да ,: прелото, когото полнит прогрееш,,;н сплтотбешиш, ................. ..
от победптд мад.|.пиш:|иа, Войскпте ма Югослапид п н,н,к, ■ граждани на (:!’1С> могат да се гордедтсъс споите
.............................................. ..
им п победата над,рани,ама.

|{ мечта епСот11|.чн1ееенршг н т.рху на,по,типа крианена обетаноака и
усилилта. конто прапителепитт на (.л.рбпл полага на нреополлнането на
таан обетаноака. като мри тона подчерта:
-Наша пре,п.ах,ни1а зад,... е да „ьрпнм но пъти иа икономическото
1:ъж1111лна11,'ирнзшпнеилстраната ин-Оспопиа преди,нгганкааауспехптоаа
0 траен н стабилен мир на папки нросторн нп предишна Югослппнл.Дашс
................. ......................сте да ипапте интегрнтетп п суверенитета мяСРЮ.стабилността, аащото пие сте една от • рпктормто па мира. На тер,,ториятя на нашата община ................ ..
.между пас н „„селението •
отшптг пебшю и ше бъде па.....ако
'Р„,т най-добро нотш.рждапл п д||енмшдт ден1,106,11111 Готпроп.
Ц пропължемие ип тържеспюто иа 10 поПнтщ п командири по
тържествен начин бяха пръченн 1юЛнпшкп мри.,ши........ награди, а за
успешно.................
поделениетон Ьосплогрид Плагодпрстве1|11пием»
получиха Основното училище. I нминзпптл п частмо,,, нредпрпнчпе 1 аая .
'рържестното по повод Деня нн Войските нн Югослпнпя н Ьосплеград
уоелпчпха .........ипс от Основното училище. I пмшгапятп и Центъра за
култура е подбрана култури,1-звбанш, програма. В рамките на тържеството
,.<• мрпнедоха п спортни състезания по футбол на малки арата, волейбол п
баскетбол. Участваха отбори от .......................деление. ,|.утбоя....... отбор
"Младост", ........... а Гпмннзпята и отбори аа някои предприятия.
Ннкрпп дн кажем ит,и1п.че п.рж, етап сенршюдоха и на пснчки гранични
„етапи в общината,
М.11.

110. III 1995 г.

•еъгаее.аеъее е еа «е/«
1,11711' Г| 4 1>11<1
|Г)|иСЛА1)1Ш

1)1,11 всички поделения на
Войските на Югослапид на тернторпнта на Димнтронградска
община е ознаменуван ношшт
празник 16 юни. Празникът
-рцлп родина со чества за нторн
съгннено условията бе
Д!помни но псе
ОЗП.1МСН1 инн скромно, но все
пак тържествено. Но повод
Празника, както и тщигидосега, па пий-добри ге войници от
отделни подсленнн СЯ пърчени
маграднн отсъстпнп н други
,,арридц за успешни военна
поинпост. Ма всички п.ржестна
„ казарм|п.с „ ,-рапнчтпс засташ, Пппс1,гТнунаха годим брой
^,.'..,/^1X10 и нпедстаI раждани, кпк ю и нрсдс.1,1
шпе.чп на обшостненин и
политически живот н обшипата.
Д.Т.

е

• в
14

и юПСКИТЕ ПРАЗНИЦИ - 4 И 7 ЮЛИ

частните снлкди-

П,„п,к^аТрудиеж,ТСуслЖ,^пп;п^-; = ---ья,
сс чувствува недопм,к (
™ дД»,. Отлолио. когаго става
Гюснлсградска обшшя.суят
о
||(.0|йх,)д11М,„;Т:б|.аш1ю.олно.
пума за снабляпа11сюс.ьссгокног
Р» оГ).г1(. по тл1,1ко личи. че това
<:ол...Ипиошш
“
а на някои си манипулации на
е последица ис 1М недоимък ■ а м . *
.,лс пипе снабдители са по11р||||Г|П11ЛИТСЛ1ШТ(М|релприяп <1‘
'|'>хшгге магазини са понаходчиви от тези в об|ц(с1 ниши
[•
г това при отллеяи
.„„„•дени а-ликата е по-1; з !^!‘‘^”у;,иХ!1ш.к.ка10пр«.това«
;^^:,ГгЖ,е^т^лиГ1коипотреСнтелп купуваха
не но шнннедпе. но по пакети •авв ** Гш!интпл които се занимават е
Между десетината чпеш " ^
ЗТ.1НОНСКОТО прел•гчновпи и които досега ус <чшвЛеност на Мнлна' Николов' от
ипиатие Мпл-коме|Н1 соо •
и,03 година и засега, както
сРаЛчиловин.11редирпя11и. го |>*
. Предприятието има три
ни уведоми Николов, V' ""I"
е ™!» а село Долна Любата. В
магазина, от крито два ',^'1
4'Плата за изтеклата делова година

ряайув ззякгййяя?»
и мм с
раз,'Н(ка' от лр"?сте частни пред.,,.пятия, които не дават стока
.11 гк.н.-к ТРК- КУПУВаЧПТС имот тази възможност.
Онова когаго отделно заслужа на мнима нI »е е тома.. че ма г азпперите
„ -Ми
към купувачите мюшерите и че тук
съвсем Радко момпшаиат пените, е което пряко лават свой принос в
на
икономическата
програма.
л,*л*
реализирането
з;н

^ .
.^
‘

о СЛЕД СМЯНАТА ПА РЪКОВОДСТВОТО В "I ПД”
-ДИМИТРОВИ» АД

»„

УСИЛИЯ ДА СЕ СТАБИЛИ
ЗИРА ПРОИЗВОДСТВОТО

^
шцщи

• Р1М11ШШЙШ1*
РОБОТИОТО МУ МЯСТО

Сннмки I: Пнструкти
военно учение по сгрели»
офицери от НОБ и уч а щ и
подофицери и офицери от Бо
леград през 1949 година. Те
първите командири п преди
нншкото обучение в Бесиле
Снимка"2: Партизански
пред паметника на "Буков рид
4 юли тук се срещат бойци, 1>младежи и*възрастни от оощн|ните
Враня, Търговище и Бос иле
Снн.мк ата е направена на 4 юли
1974 г оди на.
Снимка 3: Бойци от НОБ и
запасни офицери от трудовата
ч на
бригада "Коста Стаменкович"
акция но залесяаванс. 1978
година.
Стоян Евтимов

• с деловите
партн ьорп
Македония финансовите отноше
ния са недефиниранп, .не се знае
КОЙ кому ДЪЛЖИ. ОТНОСНО КОЙ от
КОТО търси,
• финансовата полиция отново
глобява предприятието е 14
хиляди динара преглеждайки
документите за стопанската

принадлежности и оцеляване
на предприятието.
• със сегашния и и къл на про
изводство трябва, да се оси
гурят изостаналите заплати,
и то от домашния пазар.
• да се подобри организацията
на труда: с кадрово пре
разпределение и привличане
на млади кадри.с приоритети
в производството, гаранти
ращи максимално ползване
на ресурсите, с пласмент на
стоките и тяхното наплащане. с въвеждаме стандар
тите на НСО 9000.
При това трябва да се акти
визира комплектно високо
образованият кадър, рекон
струкция на съществуващите
производствени линии' компюторпзацпя и компюториа обра
ботка на данните във всички
служби и сектори с ранно на ЛИ
зацпя на режийния персонал,
Формиране иа тимове, следени!
изразходването на енергия И
материали. ИЗнампране на НОВИ
дейности.

След иплолкосслмпчна подготовка, п Брсижтрдд се пгоподе
и чето 44 то пи?в Януарм ' маП
учредителна Скупщина на Младежката оргавиапннп в
1
годила.
Босилеград, на която, делегатите биха запознати с целта и • във финансово положение
задачите на организацията и избраха ръкшн&ни лица о
фабриката се намира на така
отделнитеоргани и тела.
наречената "положителна нула",
... оа председател ма Младежката пргапизацин е избранСланко .
ако ,,с се вземат предвид трите

Р:1зГжРа се. предстоят оше
належащи задачи. КОИТО трябва
ла се решават. Една ОТ твърде
важните е въвеждането на критсрии за пъжнаграждаване на
работниците Б ТОЗИ СМИСЪЛ НС

След поредицата оставки на
ръководителите в “ГИД" и
.-издаване /процес, който все
още трае/ на временно ръко
водство, общата ситуация в найголямата фабрика в Димитро
вград е доста критична. А тя се
пължи преди всичко на няколко
обстоятелства:
• предприятието не разполага с
оборотни средства.
• всички договори за комисионна
продажба са непрецизнн и във
вреда на предприятието.
• с определени фирми не съще
ствуват договори за делово
сътрудничество, а сътрудн
ичеството се базира на ус тип
договори, с което е нанесена
вреда на предприятието.

? ТЪРЖЕСТВО ЗА НОВ ОБРАН- ° БОСИЛЕГРАД
ЦИ В БОСИЛЕГРАД

е Младе
НА ДОБЪР ПЪТ! Формирана
жка организация

Преди десет дни в казармата в Босилеград
се проведе тържество по случай утрешното
заминаване на новобранци от общината във
Войските на Югославия. Тържеството, което
стана хубава традиция,организира Отделът по
военни въпроси в Босилеград и на него, освен
бъдещите войници, присъствув1аха техните
родители и представители на По.делението на
вътрешните работи и на Общинската скуп
щина.
За войнишкия живот и задължения на
новобранците говори подполковник Ср еч ко
Томич, представител на Коменданството по
военни въпроси във/ Враня. Говорейки’ за
настоящата обстановка в страната и извън нея.
той подчерта, че в историята на югославските
народи понятието войник; защитник на
родината и свободата ртвинаги е представивало
и представява възвишен идеал, чест и задъ
лжение. Това е затуй, каза той, понеже ние
никога не сме застрашавали, пито пък- ще
застрашава ме чужда свобода и мир. а винаги сме
готови да защитим своята своб ода. мир и
равноправие на нашите граждани.
Пожелавайки добър път на новобранците
във Войските на Югославия от името II.'!- Общинската скупщина и от свое име,. В псил
Иованчов, председател на Изпълнителния отбор
на ОС в Босилеград, покрай другото каза:
Ме само че се надяваме, но сме сигурни че и
вие, както и много поколения от българската
народност преди вас, ще бъдете прилежни войн
ици, добри другари и сигурни защитници иа
висички наши придобивки.
Спонсор на тържество бе ОС б Босилеград.
В.Б.

о

оншиил

||'ЛЙ110 11ЛХ0Д>Ж1(И

БОЙЦИТЕ ОТ НОБ ДАДОХА ГОЛЯМ ПРИНОС
През текущата 1995 година
честваме юбилея на победата
над фашизма и с пиетет си сномняме за 4 и 7 юди 1941 годшФ.
когато югославските народи и
народности тръгнаха на ре
шителна борба против фашис
ткия окупатор.
След Втората световна война
бойците от 1ЮБ създадоха своя
организация - СУБ1ЮРЮ.Учреднтелният конгрес на ррганпзацпята на бойците в* Сърбия, се
състоя на 9 май 1918 година и
Белград. В работата на конгреса
участваха и представители на
бойците от тогавашна Ьосилеградска околния. След тяхното
върщанс от Белград и в 1хк'плеград се учреди общинската
организация на СУБНОР. която
не беше многочпелена. но члено- '
вете й бяха млади на възраст от
25 до 35 години и дейни,
организационно монолитни и
патриотични.
През изтеклите 47 години
Съюзът на борците заедно със
Съюзяла командирите от за паса
сеафирмира като важно звено в
отбранителната система на
страната и деен фактор в изграждането на обществото. Бойни
те от НОБ запасните командир»».
дадоха голям принос в много
обществени акции, успешно
изпълниха задачите си на голям
брой постове, неуморно рабо
теха с младите поколения. Доказателство за това са и те.зп
стари снимки.

ьосилеградскл

Избран е председа те. членове иа Изпълните.1 шии и
к оигролиин о тоор. приетол.е решение
за сдружаване с Общниския младежки съюз и са избрани представители и
Скупщината на I еиублнканскня младежки съюз.

:

.^ГЖН" 3<*"Лат" /март-

без зна,еи„с « „

.„ След такава обр.,сойка на
положеи,,ето» изводът е категоР1,чеа: ДОколкото продължи
така» педпрпятпето не може да
оцелее.
с вЕстествено- предприемат се
#‘^!1,!?12?11?Ц1111’СЬДЬ,>Жа1щ,с®в:
ии11КИ залежали СТОКИ да се
продадат по цени, който
- Диктува пазарът,
9 зилочнатия цикъл в производството /за период ог два
ИзепЪЦЧП/„вВЧТЧК‘!чТ-Рг’,6,!а ДП

размах &е от Ю па сго от
работниците ежедневно отсьствуватот работа/, коетсьшо зле
се отразява въп\\- трудовия
процес
1 '
ц
В заключение трябва да се
посочи, че ако всеки отговорно
поеме своето бреме на. задълженил п качествено изпълнява
трудовите си задачи, може да сс
Очаква стабилизираме на предпрплтието. В обратен спучай.
4К0 "ССППЗИ1НЕ па трудовите и

младежката организация, между другото подчерта че с
кччротпо!^ Г
мак-СПмално
формирането на своя организация се създават по-благопрпятнн
ч
ГВС|10' по-високо качесусловия за всестранна активност па младите във всички пори на
™° ед110вРеменно означава
обществено-политическия и културен живот о общината: Още
по-голям износ, повече
повече ако се има в предвид, че след въвежданието на
сурови...... относно по-дълъг
многопартийната система, младите са изоставени и заглъхна
' период на производство в
тяхната активност.
,\|следващия цикъл, по-високи

технологичните норми ВОДИ
предприятието към провал,
В предприятието считат, че
близкото време ще даде отгопори на всички тези въпроси.
1

Босилеград, Митко Ризов от Глржйс. Емил Радойков и Горан
Радойковот Грушщи.Станин1а Йопапчоп от Бистър. 11ван Зарев
и I оран Милано» от Райчиловци и Елизабета Матова от
Босилеград.
.
отб^
"л
председател па Отбори е избран Гора.я РддоПкоя
'°Р ,0а- 381
Съгласно Устава и правилата за работа на заседанието са
избрани и двама представители на босплеградската мпалежка
организация в Скупщината на Младежкия съюз на Сърбия;
I оран Миланов п Емил Радойков. Прието е и решение за
сдружаване на Общинската младежка организация в
„ .чктиялосчч, Я.Ч

110.111 1995 г.

Ст.П,.

БрлкгВо

° В КОЖООБРАБОТВЛТЕЛНОТО ПЕЕДРИЯТМЕ I) ЖЕЛЮЩА

ЗАПОЧНА ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО
НА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС
След осеммесечен застой и
пълната безизходица, новият
директор на кожобр'аботвателното предприятие в Желюша
- Димитровград Райка Ставров
реши да възобнови производ
ството. Всъщност две неща са в
ход: съблюдава не на хаотичното
състояние в това предприятие и
разчленяване на поотделил сек
тори, за да се установи до коя
степен е рухнало всичко и пола
гане на усилия да се създадат
що-годе условия, за да се възоб
нови производството.
Едно е ласно още в самото
начало: стоки в складовете няма.
няма оборотни средства, до
живян е пълен финансов крах ,
владее безредица.

Раздвижени са всички лос’
тове и в началото производ
ството е възобновено с около 30
на сто. Всъщост сегашният пе
риод с второ начало на пред
приятието: взимат се кожи на
обработка по принципа "на
половината"!
В предприятието е започнал
процес на пълна прсстроийка:от
ръководния екип до последното
работно място. Соглед, че много
от машините са в дефект, голяма
част от оборудването е унищо
жено и разнесено, предстои обе
миста работа по съблюдаване на
целокупното положение във
всеки отделен цех.
В момента се подновяват и
врзките с онези фирми, които в

бъдеще ще бъдат основните
потребители па промзведнплта
на предприятието. С. оглед че и
на тях липсват оборотни сред
ства, ествестено е.че предлагат
стоки за стоки т.е. един вид
натурална размяна.
Ще даде ли това "натурално
производство" определени ре
зултати и ще може ли пред
приятието отново да заживее,
трябва да се изчака. В пред
приятието обаче не ча кат: напро
тив денонощно се търеент иачипи и въ зможности предприя
тието да започне с постепенно*
възобновяване на трудовия
процес.
Ст.М.

ДОГАНИЦА

МАЛКО ХОРА - МНОГО ПРОБЛЕМИ
Село Доганица в Босилеградска. община е
едно от онези села където миграцията на младите
е взела такъв размер, че след години едва ли тук
ще има къща, на която да не виси катинар.
-Отидоха младите, останахме само по единдвама в къщи и това повечето в напреднала
възраст- казва Тасе Иванов. -Обаче най-зле е тона.
че който веднаж отиде вече не се връща. Нивите и
Л1 щадите остават необработени, животновъдният
фонд, с което селото ни някога беше между първите в общината е спаднал на стотина до "двеста
овце и стотина крави, а.преди някои животновъди
отглеждаха по .0 до 90 овце и няколко говеда добави Иванов.
-Останахмесамо стари и некадърни, а времето
натрупа много селски проблеми, които не сме в
състояние сами да разрешим, а от Общинската
скупшина и другите общински-институции като
че* ли сме забравени. Ето.тази година изтича
местното самооблагане, въведено преди пет
години а в нашето село от това несме имали почти
никаква полза. В другите села с помощта на тези
средства се разшириха, прочистиха или пък
пробиха местни пътища. В нашето село нищо. За
какво тогава сме плащали това самооблагане.
Махленските ни пътища са в твърде окаяно
състояние. От една до друга махала не може да се
отиде. Централният, дето го казваме селски, път съшо. В селото нямаме магазин. Най-близкият е в

° В АКЦИИТЕ ПО КР ЪВОДАРЯВ АНЕ В

село Иазърица, но и той човечето с затворен,
отколкото работи. Мага зине рът живее в
Райчпловци и само от време на време навижда
работното си място. Пощар в селото не идва.
Писма от нашите от вътрешността, от Бистър до
нашето село. понякога пътуват повечето.
отколкото от Белград до Бистър.-Някои дори и
никога не стигнат до предназначеното лице. Телефонът вече дълго време не работи. Изкупването
ни добитъка също така е нсрсдсопно или пък това
става па черно. Всичко това неблагоприятно се
отразява върху селския бп г и топа е една от
главните причини за голямата миграция подчерта Максим Стоянов, председател на сьвета на местната общност,

и
И

МНЕНИЯ
КАРТИНИТЕ МИНАХА
ГРАНИЦАТА

Изложбата на димитровградските /царибродскпте/
художници вече е факт! Софиянци, любители на изкуството я
посещават, изкуствоведите дават първите ласкави оценки.
Изкуството на царибродскпте художници се сравнява с
изкуствата, създаващи се в Пловдив, Казанлък, Кюстендил...
Впрочем от София изложбата, зарад големия интерес замина
в Кюстендил.
Организирането на изложбата се срещна и с изобилие
обективни, но и субективни трудности. Особено жалко е. че
против нея се обявиха тъкмо хората, службено задължени да
организират изложби. Сатава дума за Културния център в
Димитровград, убеждаваш и заплашващ художниците, че
било още рано за това. че изложбата ще се политизира. Седна
дума, искаха да ни върнат в някои други години. Страхът, сеян
от Културния център, намери почва само при двама худож
ници. А 20 с помощта на други димитровградчани. обичащи
своя род и изкуство, помогнаха и материално, и морално.
Благодарение на тях, на издателство "Братство“ и директора
му Венко Димитров, изложбата успя.
Това е за положението отсам границата. В София трябва
още веднъж да се подчертае ролята на културно-просветния
център "Васил Априлов", който осъди "границата степенните
мрежи" и на изкуството даде ролята, която му принадлежи,
като прие художниците от Димитровградско /Царибродско/
с чудесните творби.
Но и оттатък не мислят всички, като хората от "В.Априлов". На границата на 22 май т.г., когаго картините трябваше
да минат границата, митничарите покрай това, че забавяха да
изпълняват служебните си задължения, отправиха ч обиди
към организаторите с. думите: "Какви българи сте вие. Щом
сте от другата страна на границата вие не сте българи..." А
щяха ли те да бъдат митничари, ако нямаше граница?
Имаше и други неуредици: и на пресконференцията с неу
дачните въпроси, и във връзка с несъстоялия се коктейл...
Накрая и за масмедиите. Тяхно е пиано да осведомяват
така или иначе: по собствен вкус и модел! Лошото е, че някои,
като нашия ТА ИЮГ, който иман коресподептвСофпя и чпято
ко^есподентка от Ниш бе дошла на изложбата само за тая
цел, не обелиха пито дума! За Радио Царибродс двете минутки
за изложбата е ясно: директорка му е Зорпца Милева, която
е и директорка на Културния център в Димитровград, за който
казахме каква роля изигра.
Все пак, радващото е там, че представянето на димитров
градските художници в София, а сега и в Кюстендил, наистина
е културен и естетически факт!
■ Ст. II.

Но и покрай това. времето върви п търси
ежедневна активност. В това отношение местната
общност настоява в рамките па своите
ьчл ггхфп п аТГТПП1Г) КГ ГНПАМЕвъзможности, да преодолява проблемите и стона • В Р} СКИ КРЬС.]> I I }>\УЬ1Л11>иЮ 1>Ь и.5ПЛ1НЬ
да-улеснява живота. В програмните активност.
ПУКАН ВЕ.1ИК ЮБИЛЕИ
както ни уведоми Стоянов, тази година в местната
общност на.преден план изтъкнали поправка на
махленските пътища за махалите Ьанкерцп.
Метежсвцн и 1 ънка артина. както и разширяване
п прочистване на пътя от Иазърица до центъра на
селото.
м.я.
На 15 юни о Руски Кръстур тържествено Ос ознаменувана 50«ясна годишнината от излизането на 1 уске слово”, постника на русинската
- народност и Югославия.
Откривайки тържеството. Наталия Дудаш. дпре кторка на
шцн
ДПМП I РОВ1 РАД

50 ГОДИНИ ВЕСТНИК
"РУСКЕСЛОВО"

!.„шо!.а“штс малцинства. Любомир Л> кич. секретар за информации
11.1ИСЛ Цо.мони. секретар за осъществи на не правата на националните
' . малцинства в покрайнина Войводпна и др.. и говори за историята и значен
ието на вестника и цялото издателство.
оп
Юлиян Камешщки. главен редактор на вестник 1 уске слово в р ечта
....... ..............изтъкна,
че от първия брой. който пзлезнал на ю. юни
11,-| ко 11а нп йотон. бивш учител и Дим- си мсжду
другото
все
до
днес.
постникът
е
представявал
Цялото семейство крьподаптнопгиад. Милка I Vдонска- |0-15 гошша » Руски Кръстур. па
рители
Голубоипч. Славка от Лескова II. трибуна за изява на самобитността на руси"ите.
жсетното прпсъствува
на трайносътруднВ акциите по солидарност.
Ллскршлар отДим' Дникм
В;знакпопол
юбилея, на
които често се провеждат в Дими„трош-рад'но и в Ьцрог. МотГОш.
^".ръто^у.^тпена картина като
тровград, а кръводаряването е една
Белград. Сомбор. Ниш...
1
от основните акции, Димитров.;}а
„ожс лп се каже че сте
градчани винаги са били отзивчиви.
семеен кръводарител?
И преди, и днес пноиентуалио броят
,м;|• Осиоп менесоколо 55 кривона жителите Димитровградска
ларннпш111.(;ъ другата ми Ката рипае
обшила се нарежда между пай-.
дала крр.в26 пъти,синът ми И па,, 1о
активните в тази област.
шл п. а дъщерята Златина 12 пъти.
Клин от многото активни кръвоКдшГ година се случи, че всички
дарители сигурно е и Цнетлн
дадохме кръг). Дъшерггга беше
Еленко», понастоящем пенсионер.
абитуриент. синът студент, жената -91
просветен работник по професия.
работеше в ГИД. а аз бях поли-Кръводарител съм още от 15-1 >
П|чегкп деен. Може би е нескромно
година. Спомням си. беше май месен.
Цветан Елеинов
||() ||ИК.(,Г| тогапа це забележи пито
Бях войник на летището в ( омбор. .....
. 10||П> освен че от организацията ПЯ
На войнишко съревнование един № пш
с|> пи
к ^
съпругата получихме златна
крак, раната беше отпоренаи. *
" угс „мг,кота а тя Орден за двадесето кръводаряване,
кървоизливане. Оказа се чее^еобход
него Тогава тя бс първенец но кръводаряване в
даде кръв. Обадихме се десемима лу
гам0 г|Ш1отг:ки окръг.
спешно заминахме за Мони Сал. Ма -I ;
\цш пи разлика в о тзивчивост на грнжлвама от обадилите се ||М/|х;^'°. ' ' к,,ъв за папите вреди и сега в акциите но кръводаряване и
кръвна група. всички ионска.х*ш да ъ дсм кръв за дани. л I . Д ш||)тс
солиларвост^
нашия другар, доколко си спомш
-•
.Оттам че разлика няма. Винаги сме би.ш
казваше, мюсюлмаи от I узла.
„Гтопгане пъпни или между първите но кръводаряване. 11 ш'
Гости и сътрудници на тържеството в Руски Кръстур
Кои са мотивите за кГЪ'»;;а|;''";'''«1‘;;|;'|^1;;1'1|"т
„ ТС:)„ акции. Да ис споменавам нрочутте
живота на хората. Има ли "О ®агил жппотл па младежки трудоаи акции и "31И’'1
||Г1.„1|ч,к „т гг.шатоясгап "Братетяо“. I! разговорите.- конто вяха подени по
това , че знаеш че твоята кръпеенл л
страната след освобождението. г рг 0
10
тържеството Се изтъкната готопноетта зп разширяване на
иекого?
35 „ътн. беяствпя и земетърсеяия а (.копие. 1>апи л>ка...
)Т0'СТ1трул1шчсетгюмежду "Братстяо" н ■ 1‘уекеслоио .
Ьленков до сега е дал Ч
“»
||0 Ш|||0Т последната война памтчгпха подслон у пас.
(|11 .п,рЖ1.ст1юто Се изпълнена богата културно-художествена
Разбира се най-много в организира) ш ■
ДММитровградча1111Ш1Ш1П1са били и сега изказват
|‘|„ заслужили сътрудник п работници бяха пръчегш признания и

ЕДИН ОТ МНОГОТО АКТИВНИ

Ог ратко Джуров» па Одра АтанашиаотЛукяшшд.

БрягстВо

ггг...—..
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"'"Тю случай юйшгеп п Музея нп ИоПпалина Се открита изложба на
I мдп шIитп ип изпателстно " Руско сл»>по".
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• СЕЕЩА СИОНОД: СВЕТЛАНА КОС ГОИ Л, млади поетеса

1

сънища, нресьздад11111 I! ПОЕЗИЯ

КОРИТЕ»
Онази народна "От бащите и автор. Ма преки е по-леко,
депата", миналата година но най- разговаря с някого, копто пече «■
нож наял нпкпкиа подобна или съща
добър начин потвърди и младата
който го разбира.
поетеса Систланл Което нн от Ьо- ситуация,
Стихосбирка ти е сьстаиена от
лград с издаването на пърпата еп
цикъла и исмциост предешстихосбирка под назпание ' 1.1.1 г.1 И3- три
ИЛии4к субгилеи отблясък на
ТЬТ ИЛ РОЗЛТЛ". Заредена п споя емпица- бленунании. но и Р,,<11'
дом от творческа енергия и топлина лексиннн порнин...
на споя баща утвърдения лптера•За да създала поезия, чопекм
турен творен Симеон Коетоп. Свет трябна да отпори душата СИ II
лана Костова стъпи п снета на шекрено да нзиоиядпа споите чу петна.
литературата, предвестяпайки ус Топа. мо накакъи начин прелета плана
пешно поетическо начало...
предпзпикателстпо. понеже всеки
Появата на пърпата й книга бе иска да намерисебесн птопа. Обаче
елин от поводите да иоразгопаря.мес чувствата не се пресъздават лесно.
тази надарена поетеса за шйнмто К'оако поети на снета описвахл
'Гя може да се описпа е*,
'.•3 любовта?
безброй начини... Но ако иричин ;■
много различни описаниа »*•
ч\'петната шепи бъдеио-лосно и сами
да изразите споите чупетпа по поп
на ч нн.
Псе ИО'1 О.Ч11М е броят н.»
м.юди то н областта на изкчеми* го. които илеимиит н иреди:г
МП К II ат 1111101011110 със сноп го
?т«
ТИО,р»
' би. Да. 1и младите имот
III.;»:МО жпосг зо тиорчоско пзнно?
•Младите творят и течните дела
с интерес се следят от хора ни
различна възраст. но струпа ми се. че
младите пее пак се разбират найдобре. Мисля, че всеки който пр
итежава талант за писане има -въз
можност и да се докажа..'
-За мен поезията щеостанесамо
любов.само мой миг. когпто мога да
се срещна сама със себе си и на
кратко да се отделя от ежедневието.
(.1101.1.01.1 К«Ч I пи.» о родена
иа 17 януари 1976 година и 1нРазгоноро води
лград. Гимиозистко.
Донко Ранголпн
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интересование. тоест раздаване па
поезията...
Кога си започна.!» да 11111110111?
Какво те пдъмюнява да твориш?
-Първото си стихотворение
написах, когато бях в трети клас
основно училище. II тогава, както м
днес вдъхновение намирам в непо
средствената си околност, в хорта.
копто ме обкръжават, в събитията,
изпълнени със силни трепети и въ
лнения. Така при всяка вълна от ем
оции. своето пр вживяваме, тъгата
или радостта си. делех със своите
стихове. Те носеха цялото'бреме на
чувствата, облекчавайки ми. съ
рнето.
_
Кп лко дълго си създапала
своя та кинг* I н какво ти значи
нейната поиша?
-”Ш
иепотът на роз ата" е моята
първа стихосбирка. П исах л около
три години, с кратки или по-дълги
прекъсвания.С нея доживявах итъги
и радости. Оня. който я пр очете.
може би ще разпознае сео<е си в
някое стихотворение. Може би тази
. книга ше му стане като приятел, « ъветодател. като някой, който е
изживял същото, както и самия
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Изложбата на димитров
градските художници, която бе
експонирана в София от 29 май
до 22 юни. бе. пренесен а и
открита на 26* юни в X}уложествената галерия "Владимир
Димитров - Майстора" в град
Кюстендил.
На открива пето от пмето на
организатора присъствува
Маргарита Никифорова и
сътрудници от Културно-прос
ветното дружество "Васил
Априлов“. а от името на
“Братство" художниците Когдаи Ииколоя и Душаи ДоНКО».

При открива ято поздраоителмп речи произнесоха Ценка
Бакл.рджнсиа. директорка на
Галерията. Маргарита Ннкнфороиа и 1югдаи Николок.
Изложбата предизвика
голям интерес сред ценителите
иа изобразителното изкуство.
След Кюстендил, където
ще продължи до 22 юли,
изложбата, както сеочаква, ще
бъде експонирана и в Перник и
Варна.
С.М.
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Младите маши читатели ше
1,т1 заряд...... и наг|>алени <:
\\Папи стихоае и попя Аито,Н)111и па българска поезия за
яла. която неотланна излезна
|>| печат а нзлаапе ма Змлеки
я'м'кп Ниш и ме/клуиаиолнпм
, I ч п,а. наа лиска
шск л10
"|'у а „
лшер.иурд
'Съставител па тази „опуляоиа и гпас1)ичоскп хубано о'||юр, а д пТютя с шшинт дст. к.Г„ост н редактор-Кирил
Ма й.рои от София. Иазъроп с
юбър позна па ч на поезията за
юиа и юноши понеже е не само
мдеки поет. по и дългогодишен
редактор п детското списание
«Славейче", което излиза в
(|м||ця. 11 реводът и мресьздаиюю ма сръбски език поети1 ■ кп и вдъхновено направиха
пр--водачите [Милорад Герои и

1600 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИРА)

Денко 1’нпгглон. I срине лстсм,
поет и художник. а 1анг«лов
нелатт н редактор па детскою
списание "Другарче . Всичко
топа поялия ля се пияни една
хубава и вълшебна книга у нас.
Антологията пол заглавие
-Цнете
период
^
)?0 мило"
п);ш||||обхваща
() ^,.лгаг,Г;к;1
,а
поезия за лена. В нея. кякто
самитескставптели п преяолачи
изтъкват ся включен,, стихове,
и,ю„,т, с безкрайна обич към
родината, семейството, градицията, труда, ученето. пр|цю;1нпте прелести...
I онорейки на премиерата на
книгата, която се състоя ма 0
юни в Дтриума на Музея ма
Войвояина. д-р Слободии Ж.
Миркоиич. професор по детска
литература и председател ма
Управителния съвет ма Змаевите
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„ мбяпа \
^IV....,епа^
С, нг за > М. ;г "1?'
заолуж■"« - за' '
изм.кил. ч. прелставянето на
мапионалнитс
литератури
за
депа
е хубава традиция,
която
продължава снисанието -Д^
топен» . Па премиерата на
книгата говори и детският поет
Душа.. Джур......ш от Полгорипа, коию каза,чеспоявата на
тази книга е направен духовен
между сръбската пбългармост.............
скача лптера гура.
Зз хуОлиото представяне ма
антологията допринесе и
понося дека» а актриса Вера
Остопч лрьчан. която чете
стихове...
Рале Пишавич

ИМЕТО НА ЙОАН ТЕОЛОГ ПАТРОНА НА
ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
СЕ НАМИРА И ВЪРХУ
СТЪЛБЧЕТО ВСРЕД ПРО
ЗОРЕЦА НА ЮЖНАТА
ЕВНИЦА

° д-р СПАС СОТИРОВ

ЧИЙ Е ПОГАНОВСКИ
МАНАСТИР?
13 поредица с останалите съседни манастири неоспорими •
че Св. Иоап Телеолог /Св. Иван Богослов/ е относително
обстойно п всестранно изследвам. Направени са блсстпиш
разбори н получени удивителни заключения за художествената
стойност на фреските му. Обаче, още първите автори, особен, •
домашните, дори н чужденците, се напредварваха на всяка пеня
да докажат, че този културен паметник е или "чисто“ сръбски
или “чисто“ български. Зачена се непримирима кавга, която
иел рекъсмато тлее. а от време - ма време дори се и разгаря...
Като доказателства в полза ма едната или другата кауза
навеждат се народността на /предполагаемите/ ктитори.
черковната юрисдикция т.с. под чия черковна власт се намирал
манастира, потеклото и отличителните черти ца подвижния
духовен инвентар /иконите, помениците, книгите/, езикова 1,1
редакция на надписите, персоналността на Ж11в61шсваш1 и
образи на светци, стиловите харак теристики на архитектура I а
и живописIа, имената п народностния произход на монасите п
пр. Не веднаж едни н същи доводи са били тълкувани
противоположно, в зависимост от изходящите позиции II |
авторите.
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По начало считаме, че такъв вид препирни в навечерието и.»
о-хилядното съществуване па човешката цивилизация, по нови»' \
календар, когато глобални проблеми надвиснат над съдбата и.) |
<?7АНЛин^лй№1Ь|11иОН
цялата планета Земя, са в голяма степен анахр01шчни. По и Ги- I -изпис%Шьр§у I 1лрШмпл *

ЦШ§

наберем ли сили н кураж да сеотърсмм от бремето '"неппеме
!
музеи - лондон
сръбско" или "непременно българско“ ще се намемнм *~™~-...
неминуемо пред трети изход. Ето. доказателства:
Преди всичко, за собствен,шеството иа манастира не би
о&стоятелства*.еиезав11Симо0от0миого11скоп1Н1тнГ,||пх)р1|1(|Ч1||а когатоТапнкалКонстп '"РЧе;й'ла
к:нка година надени,
манастира взета като цяло. А тя в голям хр0„олог „чоск™обсег е трИбмто ™ Дастп^Тт Л,'!^19 маП/" сс «.стои помен. В помена
изминала през турската епоха, без присъствие на сръбска или а иа торни йон т ггг^ !ф,еРС||с8колппа/погач1|/1|8свещннка,
българска държавна власт.
'рьосл'1 "л" „ ™ „ “ашшил те ее ^°" "'"Ургин „ ,,а„а гьрпеза за калугер„теВ10р0’ВСеощеполоЖ11тел|Ю ||ссез,|аек°й нлнконса ктитор, всичко топа ТП16Г.ЧПГ,
е
Л|,ца- ь- интересно и важно е. че
те на манастира, така че всяко провъзгласяване за сърбежи и пи но в ма нает, пч Гп & оеъщес гшта не в Св. 11нан Богослов,
български е в корена си уязвимо. 1айната е задълбочена от манастипскин
'п-Иоппп IПредтеча, къдото трябвало в
В манастира не са нарисувани портретите на Драган,/'
°‘,е,,,,к ла се в,,есс 11 »мсто на баща й Констандпн
ктиторите, мито са в черковния под погребани техните шини
тпртп
какъвто бил обичай в негово време. Индикативно е. че дъщерята мпнастнт Я0""“*™ ктнторка Елена, когато се строел
на Констанд,,,, Елена след смъртта „а баща с, 1395 г.К | Гат,соТ,ог Втор,, к,к-о! 1
‘ »Р«сжесео»гьжпл™ за Ма.юпл
о| и. някои охкви и думи от надписите в нога попския
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БрятстЕо

ИНИЦИАТИВИ

ПИСМА

БРЕСНИЧАНИ,

ДОЙДЕТЕ ма свиждане в
РОДНОТО СЕЛО НА ИЛИНДЕН
УВАЖАЕМИ 1>1Ч-С1ШЧЛ1Ш,
Организационният отбор от соло
Пресипна пи предлага да организираме
ПЪРВИ ВРНСНИЧКИ СЪБОР за всички
бреснпчаии на 2 август 1995 година при
манастира п родното ни село.
Основните цели на събора са:
взаимно за позна на не н друга руна ш\
развиваме па обич към родното ни
село и Босилсградски край. запоз
наване с п()стнжсинята па Пресни
мани в разни области, на живота и
труда н договор за акции, конто ще
допринесат за развитието на Кре
сни ца през следващите години.
Срещата няма политически характер.
Креспичани.
. За нас. нейните синове и дъщери.
Бф»еснпца е най-хубавшпмсът на земята.
Където и да живеем, накъдсто н да
ходим, ние нос.пм в душите п сърцата си
свидни спомени за родното ни село. за
неговите многобройни хълмове, равни
ни. долове и котловинни, за буйните
дъбови и букови гори. за тревистите
пасиша и цветните ливади, за нивите и
махалите, приютили сс в източните
склонове на гордата и красива планина
Църноок. за веселите ни детски игри. за
дните и годините, в които мечтаехме.
Там, в родното ни село. научихме да
бъдем честни и трудолюбиви хора. там

бяхме закърмени с човеколюбив и
много други човешки добродетели. Там
почиват прелите ни. там са короните
нп. оттам тръгнахме да търсим щасти
ето си в света.
Броеница беше много оживено и
напредничаво село. Общинско място,
районен център с. лпе училища и 200
деца. телефон, милиция, няколко кръч
ми. кооперативен дом. Пенка неделя и на
традиционните ни празници в центъра
на селото се виеха хора. през лятото
навсякъде се чува ха жетварски и пасти
рски песни. Днес обаче Броеница тъжи.
Гъгуна. защото миграцията откъсна от
нсл чедата й. а нивите остават поизо
ра ни. ливадите нсокосени, постепенно
заглъхва животът в вся. II мие. които
изхвръкнахме от родното пи село като
птички от гнездо, вс.с по-рядко, навеж
даме бащините си огнища. Ще забра
вим ли нашата мила. родна Броеница?
Бреснпчани. Броеница сс нуждае от
нас. Затова дойдете на Илинден да се
полюбуваме засяно на нейните красоти,
да укрепим връзката име пея м помежду
ни. да се договорим как и с какво да й
помогнем, да почетем паметта на
нашите предни.

ИЗМИСЛЕН "ИНЦИДЕНТ''
Обикновено при заминаване в пенсия сме свикнали да слушаме добри думи. Петака
се случи с мен и Цветанка Атанасова. Ние доживяхме горчива обида. За нея се погрижи
временно изпълняващия длъжността директор в ГИД Иван Марков.
На организираното тържество поканихме близки сътрудници - към 40 души. между
които сега бивш директор Михаил Иванов. До говорихме се и за помещения: използвахме
столовата, понеже в Клуба бе насрочено заседание на работническия съвет. Г-н Марков
бе отсъстващ и "не знаеше" за договора.
По време на тържеството г-н Марков ме извика и грубо ми съобщи да прекъснем
тържеството, защото уж сме пречели на работата на съвета и че в противен случай ще
извика милиция. Аз неотреагирах, защото не съм организатор на търж естоото.
След известно време наистина по шефа на осигуряването ни извика, че е Д01шла
милиция. Отидохме пенсиониращите се и някои колеги и за нашеочудпане наистинаа бедошла милиция. За щастие тя не се намеси, защото действително нямаше и нужда от
намеса.
Но последооателеп да защити "авторитета" си. той дава по Радио Цариброд
информация за "инцидент" на група работници в ГИД. Жалко, че и Радио Цариброд
"насяда" и я излъчва по радиовълните. А още по-жалко е /дори и смешно!/, че на
осведомителното табло изтъква имената на работниците, които се подвеждат под
дисциплинарно, зарад тържеството.
Авторитетът се изгражда и издига с всеотдайна работа, организаторски способ
ности, с такт и умение да печелиш доверието на хората, дори и на заминава щите в пенсия!
А не с измисляне на "инциденти" и със силата на временно заемащ висок пост. Това го
зная от своя над тридесетгодишен опит на общественичка и работничка. Ето защо търся
от г-н Марко публично да се извини.
Корка Величкова

ПРОДАЖБА
Пазарен център
в Димитровград.

Справки на тел. 018/40-18 8

Палеолог Втори. Някои букви и думи от надписите г. попиюпския обша бнтопо-с.шко1Ю-стинческа същина - да свързват близките
храм са също гръцки. Например.* името на патрона е изписано с балкански народи:българите.сърбитен македонците. Иеоива.да
гиъикн букви н думи като Йоан Теолог /върху кръглата западна сс губи от препил, че манастирът бил с троен н епоха, когато
й
пчоча и'южното' прозоречно стълбче/. Трябва ли зарад топа националното съзнание и лнепншл смисъл.на думата, никой не о ,
"юганогск.^манаст!^ ла провъзгласим и за гръпкп? А да не притежавал, а "автоно*.... те" нелможи пладеелп нсскн за свои
СП°Четвърто' Краишето!

през

11.1 28ю'ни Ю95 голина се напършихл ЛВЕ
| I I 1111111 м I < М1.р( П1 II I №11111111 > м."

Продава сс къит н дворно
лшетн от 66 квадра ти метра.
-2 локала но 2Ям.кн.
-незастросв плац от 700 м.кн.

тел^ГГОТ^Ж“^

025‘и/018/71»-830.
За ()прга низа 11,11011111111 отбор
Инанон М11111
Д1111Л.Н11Г. Стефан
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ЛЮБОМИР МИШЕВ
ог Димитровград
Неговият светъл об раз завинаги ще
остане п сърната и сио МСИ ите нн.
Вечно опечали НИ: съиру га Николина,
Е-адик. сснаха
деца М прима II Циан. зег Са
(ли та и пнуин Епос. Емил. Любо>шр и
. 111411гни

™рГпо м затшдвалп с
ТЪЖБИ ПОМЕН

”,ерк0"
"
турско време
търпяла промени
на
македонските, българските, сръоските и гръцките духовни Дра готите /Дсяновичитс/. казва: "За прецизните национални
власти.
чувства на населението н източните предели от държавата на
Шесто, сепаратистките тежнения на феодалните велможи, Цеяноиичн пито днес съществуват две еднакви мнения, а още
включително и Драга ши /Деянови**/, били твърдо ярко изразени по-малко е възможно понастоящем да се сбдч какви са били те по
/Х.Василевнч. 1902/. На Констанлпн Драгаш първенезвеип гр|Гжа времето, кое! о разглеждаме в нашето съчинение /сиреч. Средния
била да запази владетелския троп. което практически ознаI тва
иодтнекване на заден план народностното начало и ез-шпс11,10 л\ век/.
г бар /1927/. автор па няколко обширни и задълбоСедмо. в Нога ново е особено интересен
,,С|т„ Лудин върху' погаиовскн га живопис, разсъждава: " Като
светците портретирани с цял ръст в яолназа мг.' о г . - •
Г
. ■ дпаМа български н двама сръбски светци. Погамово
че по това време се явявати в други срсд1юбь,^ансм1.храмове, гук нрел лш * л^ „обг>с ^ждул ържа„„„„ характер яа културата в
са един до друг светците: сръбските иил мсо11/1 '
г ' мата част на Балканския 1Юлуост|ч>и .
Св.Сава, българският СаМваи Рилски нмакедопжо
Кр ъсто Мнятсп. в книжката “Погаповскпятманастир /1936/.
Йоаким Сарандопорски/от Крива Паланка/.
к7шггл1шш.........сапа по почин на Царибролското бежанско читавите, пс е
Осмо. жителите в деспотството на год пКож-ганд
д да ||С пр|шас: -Ц средните пекове па Ьалкана не са
Драгаш п тогава, и днес притежавали спе1111<|>п
-• .
И)1 с-ьшествувалп държавни граници за релипнпа, науката и
ически и битови белези, различни ОТОШШ па гьссд|
■■ ' |"|ЗКуство’то. Всичко тона е било общо достоя ние. защото е
През турско време тези шопски белези ош:
- I
' гк||||/
починало па една приблизително еднаква култура■
.|мми„ [|П
изражение /на пример, езикът на Ппроюкпя • - *
■
Ллъжни гме да изтъкнем.чензнаснпки нашеюгданонптепо
Националното диференциране на шопската стнпческа слипа <
^ „1||1Й п Поганопскп Манастир?", не нравим топа за да
Зи българи се сбъднало към кран па XIX пек и началото а
;
.
М01И ш,лщ, 0т ........................ . прошипосташншл XX
»,. • 7на македонци и по-късно. I ъкмо онов. »
01СКЧ„м ненужните и пеу,мести нервннедиференш.рано шопско население участмло ^Я1Я.яши<г
„ възбудено страсти. На шопите е присъщо да се клонят

Па 29юнн 1995 голина сенавършиха пет
1.1 411.1.1
голини от

1 |.г; ма. малки

м.|\ и;мк

има

ШШШшшштт, щшшштт
акварел па храма б>' 1[ (,мс Разтягнато време на сфосж иц ’
.1||||0ГП1 като писмата Петсрляшки пещери /конто
%тестве|’ю поражда н “разтегнато" заключение за собствеността ЦД
<Кдо
и като
на целия комплекс...
манастир? Трябна лпнетиля кл го иеолнги 1(.ско.»
,|ин(..па МУ; значението на който
на Йл^мГда1,те,,прис?яГГи°ма,|агл,',[,1:ти,«у.........Чеса паша
възгласи шо сръбски, шо българи, то гръпкп /низан,
г0рл0сг и богатспю.
що македонски?
/Следна: 8а архитектурата и жциопнета па Нога моно/
Нога попски манастир е
шопит^сГгатреки^ашюиалиата разчлсненост.

Бттстйо

110.111 1995 г.

мпжолона

о г Д||.миг|юш'|>ад

|1|и*М1*и» мкилпа. но ие успят да за личи
< помощно слол пея. То пипаги щебъ дат в
< |.|>цага ин.
() меча лом и: съпруг Порне, синове IВасил и
Никола, дъщеря Петра. снахи Ол ивс:ра и
Меиоика. аег Слаича. ипут I и пиуч кн и
(•папали многобройни род» нии.

1111 МЕМОРИАМ
11.1 2‘> май Ю95 година, на 62 години
1р.п I|*|н. > почина

.1ЮБ1;И НИКОЛОВ ПАСЕН
ог се.чо 1>(чд‘и - Ьоси.чеградско
|||-ЧПО

НЮ помним гноглпя му лик.
и: Юда. Лили. Елка. Станка и
пколопи.

О

?*сатиРа * ззбзвз
‘Хлри&аШурек. ебрлк ЗАИМСТВУВАН
ХУМОР
БОГДАН НИКОЛОВ

ШМ1.1ШКА
К'акпп с приликата между
п
земетресението п
стареца
любената'.'
Приликата е. че: Но се знае
кога ще почне. Дали изобщо ще
почне. Колко ше клати. Кога ще
повтори.
ГАТАНКА
Какво о топа: силно, муста
като. напълно безполезно за
жената? - Пиян шоп!

алнист

• Нешо. виждаш ми се отчаян.
- Така е. Топа, което аз имам
в мечтите, комшията го има п
легло то си... „
/
МЛИСТ01'
Директорката към безработен:
- Искате ли да ви взема на
рабо та? Какво умеете ла върши
те?

■Да правя депа. Имам едина
десет...
шч;ц| лка
Учителката възложила на
учениците за домашно упражанпс да напишат рождените си
дати и година. Ма другия ден учи
телката ги прегледала и попитала Ивлпчо:
- Е, Мванчо. кажи сега на
колко си години?
- Малка с те за мен, госпожо...
КРАДЕЦ
През поща в жилището на
една жена се промъкнал крадец.
Отвътре се чул силен пик:
-Крадец!
След малко по-тихо:
- Крадец!

-ЕЛЕНА , ЩЕ МАХНЕМ ОТТУКА ТОЗИ ПОГАНОВСКИ
МАНА СТИР. ДВЕ ДЪРЖАВИ И ТРИ ОБЩИНИ СЕ
"ЯДАТ^ЗАРАд НЕГО 600 ГОДИНИ...

А след още малко:
- Ей. крад.пьо!
От "Смях“ - София

.■мм*»»»»»*

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ

ЕЗИК, САМО ДА IIЕ
Е БЪЛГАРСКИ

СТАБИЛНО
ПОЛИТИЧЕСКО
ПО ГЮ'ж*1<11МР
1ЮЛи/1\сШЩ

Митко Латпнов. шеф.
на вътрешния отдел п ДиЕдна дммитровградчанка митровград след освобоотпва в касапницата в Димитро- ждепието. получава писвград да си купи месо. Прода- м0 от ",Ф9Т* с косто се
вачът й подава килограм месо и ,,ска ла напише кратък
предлага:
доклад за политическото
-Имаме хубави дреболии, положение в околията,
черен дроб. мозък, език...
Гяда Митко и пише:
Може. дайте ми килограм
• нашем срсзу о краезнк; само моля ви. се да не е л»у сенс прпча."
български! - казва димптров,шщо повече,
традчанката. ‘

МЕСО ЗА УДБАДЖИИТЕ
_
10„
п „

След 1УЪО година Олга Нашила
изпраща по-малката си дъщеря Милена
/сега тя е ж урналис в Белград/ да купи килограм месо. Отива момичето в касапницата
ПР" Гиго Брезничкн. взима месото п го
отнася при мапПка си. Олга поглежда месото.
не п
»есва п казва:
ми. върни месото и кажи на Гиго
топа месо нека даде на у абаджиите, а на нас
нека даде по-хубаво месо...
Момичето се връща при Гиго. По това
време месо купува шефът на УДБА. Мими
оставя месото и казва:
-Мама каза това месо да дадеш на
удбаджннте, а на нас дай по-хубаво...
Богдан Николоп

РЕКРЕАТИВЦИ
'|',1,1 пролет баш ме ма мучи: дт.ж ме стайс, работа се
замлела ма сме страме. Км требе сено XСоколи ижу^а
моруз да комам. а -гребе и лр>'Ь« рабою около пжу ла
П1|!|лмамам. Патил съм се за гламу п се чудим кмко сне да
СТИЮЙи снматога у Н.мм да дойде, ом йеолужбенпк човек, чиновник' там у обшпнуту и си мислим лоста му
йе работата тамо. Знам кпга дойде» Друго ле ю при мене. а он
каже лека оди чоиепи глава му йе пукла:те йсдън тражи гова,
то д пуг друго. Г рог трето... свеж му се завиис.
Мислим си н тека. чудим се кому да за имам. та да ми върне,
оти у седо вече само старци и недъгаво блбичЬс.
Огаем я йодно йутро а бабата отсече;
-Иеокашсинатога!
.
-К'о бре бабо да га окам. малко ли главата му гори лоле!
-|'ори ама другико. I ам с ретнйе се расирай. а тука че га
лпзне вегар, па и ельнпе че га ноланече. може и дъжд да га
запати, ама че га кали. Видиш ли кпкъв йс станул, зарубил
шию. а меппшата му кока йе у седмп метлей...
Слушам и бабуту и не веруйем. Иедно време ако я
заоратпм да окамо синагога, а она очи че ми изкопа: “Та он
затова ли йе панталони лепил но училпша?".
•Добре де. реко я - че I а окамГ
-Ссдо и написа ситно, ситно, йедно те кова ппсьмце, ем га
жалим, ем мене и бабуту си жалим... Ега иайде време, нека си
одънсот градището.
Онядън лоби отговор. Ене кво ми пише:
"Татс.све разбира и жал ми йе за нас Ама туя годни де се
опраяте без мене. Еве тия дни само то не съм отишъл на
Златибор. Данаю ни рекреатпван олмор - све че буде кадър*
жавне ясле: и йеденье. и спаиье. и иленье. и кърчанье... Друг
пут нсма тсквая прилика да ми се даде. А може да поведем и
женуту и децата. Кво да се пран - Аелнуш па човека падне
сеЬирчсто у мед!" ^
Четим на бабуту. она прежмавуйе ко сойКа на юговину,
гледам насълзила, не знам радуйе ли се или вой йе жал..
Най-после уздъну. па рече:
-А бре Манчо. одека на държавуту толкова паре. та 1)и
прача джабалък да се ломатаю по туя планину Златибор?
пали су ни стпснули оди све стране. та не ни даваю да
пишемб?
-Е одека? Нали има порез, прирез. дорез... Да тражим ли
ретпшкуту оди данъчното.''
-Я се манп с гея ретнйе.. Или у пошуту и обърчай теливонът на черкуту оди Цариброд. Еве ньойният не работи
два-трп месеца, нсма паре оя куде да капне, а щомс\ зорлийе
- че дойду. Пали се сечащ ка беше шпацията кпко нпшлийте
дотърча шс “ Аман-заман. само за леб да иска рамо не може. Че
помогнемо. ама и че си попессмо бранните...". Ако се пак
върне тая ивлапия че да видиш па порт\„. С.едп и му пиши:
"Сине.са будете рскреативин. ама немой после да будете
цивкаивци. па да ми завпкуйете кико нема това. нема онова!
Щом су ти по-мпле държанието ясле. немой после да доодиш
на татинете. Оти нали знанеш - требе да сейеш. та да жньеш!
Е тека му напиши...
Гледам я, слушам бабуту и не могу да се начудим кво Ьу
йеватило. Дали само туя вечер йе на осеспала или па муката
вой йе дошла до гушуту.
1с МУ напишем! - реко - Ама довечера. Съга требе да идем
да иФсвърнем сеното оти че се зд\ ва.
Пати я вилуту и поило на рекреацпю къмто Сенокошко.
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