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Ппрлсвднтедят па Рст блика Сърбия Слобо- ля получи най-;модерна и най-хубава подземна ас- 
дам 1Чп.г10шсш1ч огкр1П|«1 < юли по случай Допя ма лозопътна етапния в Европа. Практическото 
въстанието па Сърбин първата югославска значение на това сигурно потрябва да обясняваме, 
подземна железопътна стайния "Буков спомс* топа всеки може да забележи, гя има огромно 
нпк" в Пелгрпд. Касае се за та щ най-м.паг.пТе значение в развитието на железниците и

представлява крачка към бъдещия 
пек. Просто казано, железницата н 
Сърбил така ще трябва да 
изглежда и така шс бъде след вре
ме. кога то завърши модерниза
цията на железниците у нас и 
реализирането на бързи железн
ици със скорост над 200 ки
лометра в час - оцени Милошевич. 

Ведно със селското стопан-

Прпнържсипцптс па посяната опция и раз ре
ша напето па конфликта и Поспа успиха да-погребат 
боязливия оптимизъм п срамежливата надежда за 
постепенно п все по-сигурно продннжнанг към полити
ческото решение за босненската трагедия, конто се бяха 
появили по време па четиримесечното зимно-пролетно 
примирие. Вече три месена войната п бивша Ьп\ се води 
С висок интензитет па боевите действия, а тези дни 
достигна нова критична г ска лоция.

За да се защитят от дпверзантско-терорпстките 
попадения на мюсюлманските войници от намиращата 
се под защита па ООН нзточнобоспенска аиклапа 
Среброппца. босненските сърби ат предприели жестока 
офанзива против тази защитена зона н. какго твърдят 
западните медни, пече са л завзели. Комаидунането на 
умиротворителните сили на ООН в Босна не е предпр
иело никакви мерки против злоупотребите на 
мюсюлманската войска със защитената зона. не е 
повикало на помощ ПАТО в .моментите, когато 
мюсюлманско-хърватската коалиция е организирала 
голяма офанзива около Сараево, но отново спешно и без 
притеснение си е послужила със стоманените мускули ц 
на за идния военен съюз против сърбите. Ма II юли в 14 ^ 
часа н 40 минути бомбардировачите от самолетоносача | 
"Теодор Рузвелт" в Адрпатика сл ракегпралй сръбск- 

позицпи около Сребреница. Конкретният ефект па

сто. което се стреми к ьм световно, 
пиво.развитието па енергетиката, 
пътните съобщения и изгражда
нето на автомагистрали с лпо пла
вателни ^скп п висока концен
трат Гя на учени и всички видове 
специалисти нашата страна има 
големи възможности за успешно 
стопанско развитие - изтъкна той. 
Аз съм уверен - каза Милошевич - 
че тези проекти, които днес сс 
|*еалнзнрат навред по Сърбин и 

1/'^' ДНСШШЦ1 който откриваме но 
‘ АА Ъ|учай 7 юли - са прсдвсстие за 

създаване на модерна, разпита, 
и най-съвремепи в Европа славил - сьставпа част демократична, просперитета-Сърбия, каквато 
на Белградския железот.тсп възел, пай-1 олямата наистина шс станс и най-близко бъдеше, 
сръбска инвестиция от Ю1*5 година насам. За да може да сс даде насърчение на такива 
възлизаща иа 750 милиона долара. Излизайки от стремежи, според Милошевич. необходимо е да 
влака, който пристигна от Болград-иснтъра. поср- завладее мир на Ела каните, 
ешнат с бурии 'аплодисменти от присъству- -Мога да заявя, че ще направя всичко да здиари . 
вашите, председа телят Милошевич сс об ърна к ъм мир па Балканите, да сс създадат условия на ь«. 
тях със следните думи: кашгге всички да живеят свободно и равноправно

-Много ми е мило. дсто имам привилегия ма - подчерта между другото председателят иа 
железничарите на Сърбин да заолагодаря на Сърбия Слободлн Мш 
сърдечното погрешаи е. и от името на милиони оа значението на Белградкия железопътен въ- 
пътншш. които от днес ще ползва т тази. без съм- зел сс произнесе и Жпворад Максимович. главен 
пенис, най-модерна и най-хубава железопътна директор на сръбските железници, като между 
стнации II Европа. Факт е.' че нашата страна петькна. че Белградският железопътен възел 
успешно реализира един такъв проект по нреме п представлява гръбначната система па съобше- 
в години, когато се намираме под пълна между- шипа на Балкани те, а Белград вече е провъзгла- 
народил блокада и нгбипал досега натиск;, доказ- ген за сана от шестте порти на Европа в мож ■> 

препятствие Белград народните железопътни съобщения.

итс
акцията, според някои информации не е голям - уиищо- 
женм са два сръбски танка, но и твърде комплицираната 
н конфузна обстановка п и около Босна въздушните 

* П АТО нанесоха нссъблюдаеми последици, наудари иа
усилията /ако изобщо ложе да се говори за истински 
усилия/ да се съживят преговорите и намери полити
ческо решение па босненския конфликт. ^ .. .

П мъглата иа конфу зната оосглиовкл в опиша 1>пЛ 
сс съзира само едни ясен факт: и мюсюлманско 
хърватската коалиция, и сърбите от I С. за съжаление и 
междуна ротната общност не проявяват готовност да се 
откажат от употребата иа войната като мощно средство 
на политиката. II воюващите страни, н ООН никак не, 
успяват та се освободят от илюзиите си. ме със силата 
на оръжието ще се изборвт за "старшите си опции, в
по-слаб вариант - за по-силни позиции в спонгуа.......те
преговори, и за нроектиранин в световните центрове иа 
политическата мощ модел за уреждане па бостм.скз.г ;
сметки. Псе тока-го е така. всяка офан....... . и контра
офанзива иа воюващите страни, вейка Д""-™-'11' 
акции на междунпротните посредници " политически 
главатари ще бъдат само движение в о.млгъоспии» крът 
па безсмислието»

Ю1ПСВИЧ.

на. че топа не можа да стане

• вшв 4т1в.*мж зая кая»; -
ЖИСТЙА

' I

К.1. Слея като подчерта много пъти доказаната 
готовност на нашите хора да отбра пипат родината 

4~Л'Л |>| '■ | С| II 111,' 1)11 А п свободата си п големци принос иа сръбския н
|>1 1)11/1 I I 11з1 11/А черногорския народ в Народпооспободптелната

, |. | 11 \ . бомба и следвоенното изграждане на страната.
I ОРА МОИ» 1>1 ДИ/Х/Ч Гадудопич изтъкна:

^ -Със снободно изразена воли да запазят
II 1> II И1. Р1А I КН.11 /\ Югослашш като обща държана па раннопраннп
III ни 1»1- .7/Ч1Х/ХТ 1 граждани и рап11011ра1шп членки па фсдсра ината

Л11 »/••.■« |\/| Сърбин и Черна гора осуетиха тоталното разру-
1з11 IV 1>1>1 питане на държаната,. По този начин те отнопо

II А ■> ||(| потвърдиха привързаността' си към общата си
1(11 ( Мд.1 | /V IА I I АI държана п изпълниха моралния си дълг към

големите жертви иа сръбския и.черногорския

изтъкня' Ми..... и 1*адул<)1,пч. председател па П Допи' на нт-аштш н Сърбия - 7
^=лскГ;,;^е;:тво^:,ч^;!р|,,и.... . юл,!";е^р™,;:;а'рсн?б:^оьрб,,^.обо-
п 1>р■ ок)леко Ъ|1Ж. I Ц.П1 Милошепич положи понси пред паметника на

Лепят на боеца - !■ юди и Денят ма въстанието Незнайния юнак па Анала и записа н наметна
п Сърбия - 7 игли тази ......... а биха озпамопупаип книга: "II чест па Дена иа въстанието вСьрОин
г многоброни и тържества и мпнис|)ес:ташп1 па юди 1941 и. великата наролиоосвободителна 
паметните места, п градонете и общините. борба. И чест на всички борци за свобода .

Централното четнъртоюлско тържество се Сслмн юли беше ознаменуван тържествено
състоя на ........... ата Чакор. на границата между напред из Сърб|.... . полагано па воини нредпаметн-
Сърбпя II Черна гора. Пред дие хиляди гряждянп пийте па загинали бойни, събрания, събори, ку- 
от околиите ср ъбски и черногорски общини лтурио-художсстнспп програми и други манпфсс- 
говориха д-р Милош Радулииич. нродсода гол на тапии.
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ВЕСТИ
САНКЦИИТЕ СА НАЙ-ГОЛЯМАТА 

БАРИЕРА ПРЕД МИРА
зло/шши-

1710 В СЕидк е 
ОТ’‘КРИТО

■сбнетбт за сиг> Р-
НОСТ МА ООП тези дии 
реши да смекчи режима па 
плаването по .Дунава в

"оюп* |»е!......... . се емдааа # См»бии нп"|фно е 1.111111111111 фактор ни 11111 ’'|;1,.77'|'<'<и)'«'Д 77,н7 "''чинни

росгяна се процедурата ла .„ к, пи го нро I пи СИО.I* срок от шест месеца може да се сключи мир » Ъиппт подуча па не на разрешение и1нкцннм. |чмм,,м '
ла превоз па стоки, инос п! 1()госда111П1 
нлнос п с.е продължа па па*! 
лидността па разрешенията - 
от три па шест месеца.

• П официална информация 
па световната организации 
се о нро пер ги пат твърдени
ята на хърватското прави
телство относно броя па 
избитите сърбиМа цели пет страници и иптор* 

птотиото американско списание 
' "ТаПм“ тези дан е публикумап

■ ЮРИЙ МП АПК. говорител1 рпзтч>и.»|' .предотшто;........а <л.|.0н»1
ш, М1МГ0Ф01’ н Кслгрнд, Слободии Милошеш!',. придружен 
.1.1111111 пи ир<ч:ко11ф1,р1Т1Ц11)| анализ па оботапонкатп м 0111111111 
че наблюдателите от съста- Югославия. Американското 
па на умиротворителните, списание с: тираж от няколко 
сили на ООН нимат дока- милиона егзомнлира. нолчеитнпн 
лателегиа ла премина па не на станошнцото па председателя Мило- 
югрслппски попски и Плточ-< |цеп11Ч. че ембаргот против Смолна 
на Слапопия. 1 република Югославия и ио-натап.к

.......  ..... пролст-пп 1Ж111 Н11П-Г0.Ч11М1Г111 бариера
'*,м' ] прел уста помпан пето на нсеоо\хиа I ен Н.ШН па международните1 м;,р *

епик-цип вротии (МО II; "Сърбин нашито п г 111111111111 фяк- 
облНСТТН III, кулоротп II; ЧЧ>Р НИ М1ПЩ НИ 1>а.1|КЯ1|ПТе. МО МНЖД\ ' 
спорт с продължени ла още , ',Г)|,1М(,1:Т , „к0 'ъякзя 1 ^
крепили 14 с-грнии -членки Л|,гор|11(.1МОЮ ,1Мсрик.1М(.ко спп 
ни Съвета на сигурност на! саниссжщ дълъг период е на щ ш т ъ ю 
ООН. Русин се е пьлцьр ! опит аналитично и псеоПхиа гно ла 
жала от гласува него, израз-1 представи обстановката на Бал- 
папки но голи на чип нела до-' каните и особено гра'жла меката 
нолсгпотоси поради отхиьр- война в Босна. За целта е изпратило 
лпнето на нейното нреддо- в Белград специален екип. който,в 
женне за суспензии, на санк-! непосредствен разговор с прелее

ла неопределено да теля Мплошепич да се за познае см 
становищата на Сърбия и С.РЮ 

ггпргм 1ШР1ШГ КИ относно възможностите за мирно■ ‘ гал I II ши 11ИД.К1К и».и- преодоляване на кризата в предпиша 
тен министър па I еиуилпка Югославия. "Мплошспич ще поеме
Ьь.парпп. не е^частиал и> личен' ангажимент в рамите на Гют *>ят гпприитр оПРНИ||
официалните оългарско- ' ,Лпита за съПипано на воюващите -'лел запъртенпте военни
турски разговори на ний-! 5 'операции - се изтъква в ипфор-
ц|1Соко ратпицг. понеже не; д р‘ постигне вгеобчптеи ммп" - манната на ООН - хърватите са
е онл съгласено програмата! " “..... .ТЛ,„ъ,. „Т : изправяли над сто сръбскина посещението на турския! ''ЗТЬМ1Н 1аим и дооапн, ю прелеела 1С.нп па лиого щ |( лама оо ким.в )гл та разлика ог . п Р1|ш гпал .. г.ватгкп 
президент Сулейлшн Дем-, Сърбил п посети сс ангажирал и рамките па досегашназа практика па американските чеши. „пит™ ат«Ктт« 
прел в Българин през среда-; дипломатическата акция за мирно преодолявано Признавайки клюмна та роля па председателя ; и ^ ^ около
та на първата седмица наI «аконфликта. Мплощопич п п|юиеса на преговорите. "Таим" ! ,ш,ята
юли. Българското 111,11111110; Публикува него п "Тайм” интервю е очевидно ка го че ли навестява съществени промени па ! лавалп 
,министерство н шефът на доказателство, че и в американската общество- климата не само в американските медии, но м в хърватски войници почупнли 
дипломацнпта са изразили! пост, преди- всичко в американските медии, аморикмеките политически структури. Тона ! пРрз°рпите п вратата на един 
принципно "частно" посе-' настават промени, конто може да се оценят като може да бьле от полза за перспективите па мира православен манастир и тормо- 
1ЦСННС на Де.мнрсл п 111у.мен-• положителни от аспект на отношението мм към и прекратяването на конфликта па Балканите в • 3,,М|! елпа стара монахиня, 
ски край. където живеят балканската криза н преди всичко па отношен- скоро време. (|)\нкиионерп п оф1Н111алпи
етнически т> рцп. пето н.м към Сърбия. Пилим сстремеж ьт на автор- г тела на ООН ще разследват и

ите от "Тайм" да анализират обстановката с: «.-поред I \МЮ1 по-натап.к хърватските злодея
ния в Западна Славоння.

Два месена след агресията 
на Хърватско срещу Запалва 
(;лапомия ист1шата за хърватск
ите злодення пад сръбското 

: шгвплио население най-сетне 
получава и о<|и1ппални нотвърж- 
ления на международно ниво. В 
офппнална информация на 
енстоината организация, която е 
пре^енгирана тези дни недвус
мислено се потвърждава, че 
хърватските воГнппп1 са стре
ляли срешу цивилни липа и са 
извършили многобройин нару
шения па и[»авата на човека. 13 
посочена та информация се ощау 
верпшат тш.рленпята на хърват
ското правителство, че гю време 
на бо роите са убити само 24*50 
цивилни липа. 011 привеждат 
до вол ите на шест инстанции, на 
които свидетели са потвърдили, 
че хърватските войници са 
убили най-малко 63 цивилни 
липа по време и след борбите. 
Привеждат се и изявления на 
войници от състава па умиротв
орителните сили. които са виде
ли много трупове по пътищата, 
по които са се изтегляли сърб
ите.

се

ц ннтс
време.

на сърби и ги принуж- 
да олеят и ядат сол.

■ РЕШЕНИЕТО НА ФРАН
ЦИЯ да извърши ядрени! 
проби п южната част на 
Пацнфика предизвика шно- 
гобройнп масови протести в
дру7^7Ги"°Д^гйЙ,|Тл!! ° ТРИДНОШО ПОСЕЩЕНИЕ НА В1.Л1 АРСКА сто 
ожтеточгип 11|1отм1111иц|| па' ПАПСКА ДЕЛЕГАЦИЯ I) НАШАТА СТРАНА
френските на,мерения са- 
членовете на екологичната! 
група "Грн1нн1С", които сно-! 
мощта на своя флот предпр-! 
не.мат конкретни акции за! 
осуетяване па планира 1111ГС1 
осем ядрени проби н«1 остров!
Муруроа. За да обезсили "Доколкото рсплизнраме четвъртина от дого1т|нч111тссчсчки топа ш<>съппоптата ни ".зелените",, бвде голлм успех- - и.пнм 3,,х«Захар,,...... кчадчи .1Г,
Фрап1Ц1Я е изпратила ко.ман* Сланяни". и Стопанската камара на СР Югослаяия д ц
доен, конто пленили един; 
кораб на "Гриинис".

внос, ИЗНОС II СЪВМЕС
ТНО ПРОИЗВОДСТВО

Възходът па югославско- .водиха разговори за внос на

■Ж1ЖЖЖ!- жйЕЕ
I помощта на който чош- лвеге страни, I езн дни па три- развитие на стопанското сът- 
1ИКТ1НТ пек ще може да се! лпевво поссщсиис п СР Юго- т-дншкхптюмеждулиетсстнани 
продължи с над 40 години, славна пребивава българска бяха полепи и в Народната банка 
I Г1П.Те наречен "ейдж-1" не стопанска делегация, оглапл- на Югославия. Униоп банка По
открит но време нн експер- ва|Ш отнрезпдента на фондапна лградскил папано Кпек-топ 
"Мептнге с микроскоинчпп Слатпнг* Захари Захар,,ги. стона петото на Сънбна КМг
черней. Доколкото терннн- Доколкото реализираме -Югопетрол". "МнлосЗакш," 
.нта е но пооткри гп и ,тн нро- чотнъртнпа от договорените сле- -|>убнп" н с нрсдстапнтелн 
дължи чопеткня жизнен лкн между фирми от нашите две съюзното нраш т(уГгпю 
пек с6.> проценти, кактоссс страни, тона ще бъде голям Лкшйло Ко, сга ги,.о.. ^ 
случило при чернете, УСПСХ> . заяви Заханнса п Сто- играл™' I, ™ "жеге ни* живеят 46 101111111 ;т|Г,.гп 11П /ч) .|/ с д,,иск,°Р пя компания
нощ..... „ вместо „ 71 е ппл ОПт , йк , е !мп' 1 ге|т..|,ед■. см,па, че неговата
умират ,, 1118 с„ голина к'ат0,'|лс" ■*« Световната
жг.нт"щАбьде ,|тод,,";ж",И| ™|'^а «шшмц"* МнхаЙда Ми- бъдс^ост лн!жду'югос.маи7си„Дн 
от сггяIIIннтс 7^ на 12й Л<3,,1С111'рЗихарпЗахариевнлпо- С1зетовнпябпзнсс,аАнг(‘.г||||,„- 
годппп. Учените вярват, че с !!° °^всп 'шоса 11 "зиоса нанов. президент на Капитал

съществуват възможности и за банка и собственик на ун вей 
съвместно производство. С саден магазин в София, заят • 
представители на Републикан- нашил магазин има място за
ските стокови запаси. ММ I, стоки от даде.... . Тайланд, за

Змаи и 14 октобар члеио- що ла няма стоки п ма 
веге на българската делегация първи съседи. 10грславя1ттс".

помощта па това откритие 
япюго по-бързо ще бъдат 
усвоени ефикасни методи за 
лечение на болни от рак н
така наречените старчески 
болести. пати и1 "САТИРА" - СОФИЯ

е 15 10.111 1995 г. БрятстВо



'Г”1 по!и'ми! КОМБАЙНИТЕ РАБОТЯТ И НОЩЕМ

ГОЛЕМИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА СТОПАНСКА 

ЕКСПАНЗИЯ
# 11«ш пнжмото с дл сс постигне >Iи|) пя !>а лианите. нъп- 

Х> кос 1 о ще продължим да полагаме максимални' 
пол и IИЧССК11 ) си.шп. изтъкна Слооодаи ЛI и.лоик^ии «I
13 първата половина па нае* внушителните резултати Л1 

-гоящата година оеню отПел- стремежи па колективите да 
язана стаонлпосл на стона пек- успешно стопанисване, можчу 
нтс процеси и непрекъснат ръст конто има и такива , които 
на производството в ночги вей- коренно са увеличили обема на 
чкп области, което иотвьрж- производството си в сравнение 
даЬа успешния ход на икоио- сьс сьншл перпол на «миналата 
мнчсското възстановяване на голина.Тона потвърждава и все 
страната. Гова беше комета- но-големпп интерес на чу ж .по
тира но-на среща на прелеела - странни па ртпторп за засилване 
теля на I спубликата Слободии на контактите е наши ире г 
Милошевич е водещите стопан- приятия и за г.ьзоб попиваме на 
ски дейни в Сърбия. 13 срещата
участвуваха председателят на вметни делови сделки. Обръща 
правителството па Сърбин йкп се кьм стопанските дейни. 
Мпрко Марянович. подирел- и редеела телят Милошевич меж 
села телят на съюзното прави- лу лрутю изтъкна. че сьщес- 
телството Никола Шаниович. '1нут.аГн1штстопански амбиепт и 
министрите в правителството на 
Сърбия Драган Томим..Душал 
Влатковпч и Ивко Дж

досегашните и влизане в нови п.

11орадичеститедъждове па воГшо.тисктсио. мта владее мобилно положение, какво к» песе помни 
през последните години. Заради страха от нови дъждове. жъне се и нощем. Спорел най-нови сведения, 
от обшо 400 хиляди хектара е пшенппа жътвата е завършена на 20 на сто от нлошите.

Средните добпни сс движат на около 4 тона от хек гар. Пай-големи добиви има в. околността на 
при опора вьр\> големите тпор- Зреплпин. кълето достигат от 7.58 топа па хектар, а осмпествепп са сьс сортовете от Поносалскил чески възможности и солидни 1 'институт по полсвъдство.

Изкупуването на пшеницата глава но вена от0.24 динара за килограм.а плащането шестава на 
чегпри пъти.

оновпч. ресурси, с конто разполагаме, 
председателите на стопанските имаме големи възможности за 
камари на Сърбия и 13елград и стопанска експанзия. Затова е 
директорите на най-големите нпй гджпо да сс постигне мир па 
предприятия.. Балканите, върху което ше иро-

Бяха обсъдени най-важните дължим да влагаме максимални ° ОТ М11С ГНУВЛПЕТО ИЛ ЮЛСКИТК ИРЛЗППЦП
деЙНОСГИ. КОИТО СС развиват В политически усилил - подчерта яштят^шят^ттттшяттяяшятштшшттттт I ..... .....ттяявяттшттгвпят
стопанските колективи и техн- Милошевич.

13 дълъг разговор, отделноите стремежи т,преки ограни
ченията. с които сто па нетното се внимание беше посветено и па 
среща, следствие па санкциите, вьпроси. отнасящи сс до 
да се осигури безпрепятствен предпоставките за увеличение 
проиес на произвола телството. на пропзводстпо за износ. Във 
Беше изразена единодушна връзка стона б»чпе изтъкнато, чс 
готовност да се продължи с заплати'че трябва да зависят от 
последователното провеждане резултатите в производството, 
на икономическата програма. чийто ръст продегавливл псотме- 
както и в нея да сс внесат нови н плюто условие за повишаване

° БОСИЛЕГРАД СРЪБСКИЯТ НАРОД 
НЕ ЗАБРАВЯ ИСТОРИЯТА СИ

Юнските празнини. I- юли - Дсипт ма боева н села тоя иа Изпълнителния отбор на ОС.) и 
7 юлн-Чспят на въстанието па парола па Сърбин Тържествена и приятелска атмосфера 
против фашизма и тази голина, каъто и пипаш разговаряха за, но-нататъшното сътрудничество 

творчески елементи, които да иа жизненото равнище па пасе- досега, п Боснлсградока община са рчбшнзапп между явете съседни обшпнп.
съдейсшуват за нейната ио-гол- лстгет 1|СПШГГ. аюза'"’а''боГиште.''(Ъ По повря 7 юли - Деня на «кеганиего. а

беше пзтьк. ^ 0^'^=;
на го значението на зачитането и мот <> гсь 1 р\ дничсмг,о иосъше Движение за Югославия, посетиха намети- Изпълнителния отбор па този фонд Радко Бол до.

стилна и е па оошо съгласие обо1.ст;. на .,а гинали в МОБ бойни, като п Богилеград по п.^жеггвпи начин бяха пу.атпп
между прапптелечлото. сияли- ‘ 1,|Стоха')гамогга „м и положиха слежн наета. употреба лвата бунара - за допълни го,. - 
китите и камарата в провел . снабдяване йа града и Раичиловциспитсина вода.
данедо ня икономическата ш-ш- Централното тържестпО по повод Четвърти Прел паметника на загиналите* бойци на 
рама у нас. ЮЛ|, „ .,-ази година се проведе па местността местността кпп-стан" биха положени букети

"те "Буков рид", кълето пред паметника па свежи план ниски цветя,
загиналите в Пароднооснободитедиата оороа

; • Димитровград
; Търговище. а зн значението па тази паин1 г.1.оОмп'
; за историческа та роли па МОБ прел свиралия се 
; пя род оч' Босилеградска и Търговищка оптнпп 
! ечово произнесе Оголи Епппшн. председател па 
! комисията за тачене па рено.ч1<1пт.пппго 
! традиции и член па Общинския отбор на < -М.ТОЛ 

и Босилеград.
-Четвърт юли е една от онези дати. за която

„„ г,.,непременно са може без кнкпото и лп о съмнение ла се каже. че Зя разлика от прели голина-яве. когато
Неотдавнаншото нзяилсиис см»рпж л ия ■ I • ..... . |1|1СДСта„лЯШ| преломен моменат в иггиуншга на борчесъдпо иразшшм. -I и • юли. бяха почти
Радое Джукич. министър в ос ............. нашата страна. Това е една. от онези олестпшп забравени. гази голина съгласно общото

правителството па бл.роня. не министерство. дати. с която сръбският нарил, съвместно г настроение ц-страната и в Димитровградска
миналата година чрезсъвмсста ца родите и штаналигс пароли и народности а (.ърипа и «101111111.') празнините баха ознаменувани достойно,
капиталовложения на малки съоръжеиня <• Югосланнн решително се ||ротппошн:|апп\а па Разбира се. не какао прели десетина голини, но и
предприятия с чуждестранни ..уЦ ■ 11 'фашистките злодеи. топа н този нуг те о(5стоаге.а<:1г.а га са малко ни-лруги.
партньори в Югославия са <• —• ■ |тмер|игразвт не ; потвърдиха, че през аишта л'ъл1ц|'ошшша и б\ риа Централното тържгсчпо по довод !■ ю)ш е про-
влезли 200 милиона германски • |п„.;ш|'пемаче<:т1Ю у ! истории пипаш са били и що бъдат готови ли се цПаеао в /Келюша. кълето си сещ,брали бойните
марки, предизвика внимание на м|шигтерг:гп0 чб жергиуиат за свободата, независимостта и „ К|,дПо са положени воини и носегенп грооопете
обшествеиостта. „ , *'1 . п,,колко конкретни отбраната па своето достойнство. Макар че „„ гиналитос     с.чово па пргдеапатела

Ми1ШС'П.|П.т Дж.У КИЧ лоба- '' '* . .. .................. мнозина се опитат да прекрояват ............та. б ъ- борческа та ор| анпзапма Ноиап Ьонкои
вил и това. че са създалсви 0 М‘11,1.. съо|п.жемпа. детето ше потвърди истината и педите ма ...... .. да вмггаинсто«(л.|<5ия е ознаменуван в
500 спорел неговите думи на „та <• Наролпооспоболигелпага борба. (зла. конто» ..... пие иа лва лай. Иай-иащ»е.ч,ва (» юли вечерта ,
сериозни прелнриятня. някои от техволош и к.о ; чсстпувамс и 50-голи......пата от победата вал Пойните се събраха прел Обшнаска га скуишипа'.
конто трудоустрояват и по сформиран си • 'г фашизма, и чук, пред загиналите патриот. ....... отк клето тръгнаха към основното училище. 1ам п
1000-2000 работника. Само в чнито ог.шшен вл , , казваме, че никой нима прало от слуги те иа присъствие аа граждани и представители па Обш-
Сърбия през изминалата година ио-малък. ■ ■ .. ‘„„.„„пи окупатора, ла нрави освооолитсли. Ьнрочем. ниската скуишипа бе положен невен
бели построени, или се иипя|«.1.• ;) 000 сръбският народ никога не забран......копа |п,.'Шомойатедпат,н плоча ншютанпбкшта па Иасил
пршгърнша със строежа на 4 г.»0 да ; ,,„ри истории - подчерта между другото Емтнмоп. Иванов Ниле. Па самия ден сутринта група от
обекта в частния сектор и това |ф<и р< х'101 ■ ; /дко ^продължение матьржсспюто по мопо,1 Дена     бойни за» а с рейс за мест ността
от онези малко, до 50 кп.м.. до я"} а ;,Г1,т'Сстши през на боева и 50-гпдпшмн11а га от нобедата па н | Гиитрншо инд село Сенокос, кадет е сформиран
големи нредпрнягня, заема ши |М1П(. |',,.Т ............ биха фашизма се проведе народно увеселение. Цариброаскинт партизански отрил. I ам смие са
над 250 кв.м. пдош. .7,><- ..... се трудоустроят около Официалните делегации ма двете попиши (в цоложев|1 пеими па пъ.ш<»мешто>лма1Д чешма и

Въз основа ма нрененки на ро,-, о()'() олботниш! контосега босилеградска та. освен Бвтимов, П<‘ и Владимир организирано скромно тържество. 11 а оставали о
министерството за.листно пред- обшсстноиого Сго11»|еиов. г:пк]1«гар па ....................... отбор па .............. кълето има иаметпнин и.т
приема честно стойността иа. ||3.п,кнп Меж-и Обишмскпн очоор па СНС. а» 'гърташаката.
капиталовложенията в стро- р.|;|,;пДжукич. о< вен ................. Пяха и 1’ндиног Петним.
ителвитсобекти с.32.» милиона лрхго '.очи||едссдател на ОС. и Душни Гхо.иг1. иред-
динара. За капиталовложения в

11*1

осъществяването па мерките и 
запатите за реализиране иа ико
номическите цели.

Бяха посочени повече пр
имери, свпдетслстг.уияши за

М.Н.

• и ЧАСТНИЯ СЕК I ОЕ ПА СБГБ11И

о:5ПЛмг;н\в\!Ш 
Ь()РЧБ(ЖИ1 Б
ш>л:зп1щи

ПОЛОВИНА ОТ КАПИ 
ТАЛОН ЛОЖ141И И ГА 

ОТ СОБСТВЕН МИ ДЖОБ
на

ма

1И.3110мепптщшп плочи са положемш шиггн.
\.Г.

о' 1510.111 19951ЕттетЕо



о ! \(;| |Л11111 ИЛ н:$П1,л-
111ГП/.Н1Ия смил идСКУПЩИНАТА I!
дпмпт14>в1тлд

1>осилк1тлд 11ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСМАВДЯНАМИ ИЛ• ШМ1КЛ10Ч11 АКЦИЯТА зЛ

ВОДА ЗА СЛЕДВАЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ВОДАТА ОТ 
■ИВ КОВИ 

ВОДЕНИЦИ" 

ЗАКЪСНЯВА
С.1.Г. П1С1К» |И-111«-1111ГЮ ^

• Иипймп пода и'1Л доспп ьчио и рнжмм ьт ш-ч
110и,ос:1т(>Д|1И1«||С1(), кон го б« ш.нгдоо п|Н‘Д" <'Л,Ш 
години с иромихнпт •Зи рсадшириис ни пкиннгн 
сд |1:||)л:!\од1Шпн нид 550 хилили динара •! риж* 
дините бинно дина ч дьлжимн ге си с>ми
Акцията.за допълнително нодоиииЯдяннне па Боснлегрпд н 

РаПчиповци гюсрслстаом вола от буинр. мппто ирглн ег-дем моч аа 
занижиха Общинската скупщина н Ь"СП.,н-1 рап и исПашп 
пълшгголеа отбор, успешно приключи. Но олучпй (.ками млп-Дсан 

аа въстанието а Сърбил и а присъотан.- на пот-ш 
всред конто и Любпша (.тпмеикоипч. директор но I Г.п\Плкпш.к »
фонд за воли. водата от бунарн а местността I ........... ш Чап

зсилеград бе пусната в същестаупдщпп резервоар, т.е. нодопрпаолПа 
система. С приключването аа тази блатородаа акнпа е нремамл . 
както бе подчертано по този повод. наП-големиш проблем аа 
босилетрадчааи и рппчилоачаап. които ти сполети през последните дт 
години.

|

Сп«)1пе,,шито работи па първия 
буна опри "Иикопм лоленици" са при 

очакпа сс монтаж на помните. 
Т|К|’гшиит проектите за зашита аа 

Нишана. Ионостигат локументн 
каластъра за изработка

к
САМО 90 ДУШИ ЗАПЛАТИЛИ Д 1.Л/М1М1ПТ ГУМИа«Ь(

И„ реализираме ™ !|.к|71(-"",|(и||| 1ъ.иубл^ ",,л"

::1!^о Лшпа;шпте!'л"^п'еа осаоболепи). а таилтппйшпт

4;а==:аа»
от82 л/сек. а другата 15 л/сек. Що деПстауаа едва от тях. а второш 1:(0 м1.„„„ динара. |.сз оглед оП.пс. и. < ■ -I ' - „т май.
ще служи като резероа. Засега действува по-малката. заплатят отпиша ж. а а срок о| н<т»к оня к..... • „„„ |ооо

-С облекчение и гордост можем да констатираме, каза по • л> мп л,,макшп:гаата бавно     I сумите .и. I ....,,'......1,31,1 плоски 1-
официалното пускане а действие аа аот.;ашг.дпата волопнстема 11(„тк|м„:1п(|. „„ до преди пот ями само Л> биха а. пл. " {
председателят на ОС в Прсплегрдд Сотир Т.отпров. ...... . ц„..|КТШ|М„„ ......... обаче не прек. <" «<>• •* \" ^; „
количество вода ще задоволи нуждите ........коч- селища мои,- за Г
следващото десетилетие. Да при- - “ -
помии 
около 
л/сек.

реки
м СК1НП1 от

шюок III зя опития на лепенията. 
Тона са копг/гатапми от засеня

«лц|,ого на Измънитолнии съвет при 
Общинската скушшшп в Димитро- 
пграл вън връзка с работите на 
Попарите при ■Микопи 1ЮДС1ШШГ. 
|Гнак. пьршш буинр :1.111а1 прелви- 
лсното количестно титла от 20 литра 
и секунди При нормални уг.лоппя, а 
очакиа <х мри наП-иоблагоирнятпн 
условия ла лава 10-1— литра в 
гок-ун.та. До гага г:а изразхолнаннI нал 
750 хи.тн ти аииара и то •ЬОООО за 
строителнитс работи, ор 000 за 
.тоиежланс па ток. 190 000 за 
замина на търбнтс на дължина от 
000 метра Т1*и катог;|.ш^:твунаи11!те 
г'н т*т'1111 п по могат да поемат съ- 

количество вола. и 120 
000 лнннра са за ироекто-доку- 
ментапшпа. I! тази сума <; и псичко за 
втория бх нар. който в момента не се 
строи понеже се намира на частна 
плот.

ДОСТАТЪЧНО а А ДОМАШНИ мо пчъп

V,

.спиш щат. ногн*жо срел■ 
етиити сим. изворът и с.Мзнор подава 

10 л/сек. а буиара от 25-30 необходими за
II<1 НЯКОИ ВЪН*[«.•шл па ие

всичко зароси. прелиХората в двете селища са доно- 
пешно приключилата 

м.ководнпте
мястотоуреждане на 

|»ко ло буна ря.лвп от ус
акция, коя те водеха ръ 
хора и ОС. нейния Изпълнителен 
отбор и в двете местни общности. 
Удоволствието е още по-голнмо 
ако се има предвид, че вода има 
достатъчно и че е премахнат режи
мът във водоснабдяването, който 
бе въведен преди една година. - 
Вода има достатъчно, но тя трябва 
целесъобразно да се ползува. казва 
Иван Тончев, директор на явното 
предприятия “Услуга". задължено 
да се грижи за водоснабдяването. 
11е е допуснато с нея да се на появат 
градини и други-селскостопански 
площи. Впрочем, според едно реш
ение на Общинската скупщина 
такава нецелесъобразна употреба 
е забравена и лица. които не го и 
спазват ще бъдат подведени под 
отговорност.

Спорел посоченото ИК VII ЙОТО
| кутипнеко решение по-
гребпте.чяг. който не зай
ча ти вноската нсрок от •№ 
ши след сгюкл й ще бъде
изключен от водопровода. 
Ьез оглед, че изминаха два 1

1 Заключено с ла се наложи на 
кадастъра и срок от 10 дим ла 
изготви необходимата докумен
тация. а праиио-и.мушесвената 
елхжба да побърза с експроприация 
за 1.6 ха плот в защитната зона. 
Всичко 101«1 е п|к*дусчовис за пуска
не на водата от новопостроения бу- 
иар прм "Иикопм иолешиш".

Услуга н<- прм-:рокл.
ляга тази драстична мярка. 
Хората може би досега се

. каз
ват тук. и ш- плащаха. Сс-
■ (.милваха а акцията

I а. кога то всичко е налице.
■ > ч а к па м е потребителите

\.Т.Босилеград

ТРИБУНА Причините за такъв гретмаи безсд.мпеип гд 
многобройип м тяхното по- сериозно разяснявани 
надминава а.мбшшите на тази статии. Затова вгиучая 
ще се опитаме само да далем основните обозначения 
п да посочим възможния път за тяхното ра-збпране.

Основното съдържание па всеки актнпнзъм. па н 
на съодъеню отношение спрямо национализма почива 
върху три съществени условия, които ние условно 
суолим1П1ахме п оиреде.тч.ме като. ДА СК ЖЕЛАЕ. 
ДА СЕ МОЖЕ-и ДА СЕ ЗНАЕ. Подчертавайки 

11с липсва индивидуално и колективно усилие да условността па такава квалификация, имаме предвид,
не сс позволи ломпилцията на техните екстремни че те представляват сопс11С1о ято циа поп на всяко 
форми. Много войни са водени, много човешки антинационалистическо дсйствуване. 
жертви са дадени на фронта на борбата срещу 
екстремизма и тоталитаризма. Много интелекту
ални усилия са вложени за осветляването на този 
феномени. Голям брой науки и изследователи като 
обект на проучване имат тъкмо тези идеи. както 
техните сманиинатории съдържания, така и 
дсструктппнпта им роля. И интерес:' на истината 
обаче, необходимо е да се каже. че все пак много по-

течният ко
нструктивен. откодкото деструктивен аспек т. Този 
абсурд с оше по-голям ако "се има предвид пос
трой костта между критическите обсерваиии па 
единия и другия облик на екстремизъм. Именно, 
въпрекггчеотрицателните последици, които тяхната 
екстремна изява остави по човешката история почти 
еднакви, значително по-голнмо пространство с 
посветено на критиката на тоталитарните системи, 
откодкото на национализма и шовинизма.
Историята на национализма вXX иск говори, че към 
него чосго се отнасяме с подценение. Най-често това 
с отношение на презрение - "тона е глупост" или на 
морална оеьда - "тона не е добро". Говорейки обоб
щено. по отношение на обшсстпспото влияние
науката п достатъчна степен не се е занимавала с - ^ „
национализма, и шовинизма. Много по-малка е леесоПгтео .т ь;т???'ЬЛ,,,,тел,,0’Усилис ла сс наяде- 
библиография та па сериозно и задълбочено подла- носител то п да се п|,отпвопостав

»а»яяяяетг -■ -
това нужно!/ рискуваш възможността за оше много 
неприятности /закани и шантажи - сто това ти най- 
малко трябва/. "Чуждите национализми" може някак 
си и да се критикуват но как срещу "своя"? 11ска -тава 
нравят други, които за това са платени, защо тъкмо

.1 к< МО.Ю1-ИЧСГМЖ) см значение, става сродени, н.1 
Ц|И:!1. пи* п вандализъм. Идеите на социална правда и 
национален идентитст песатшкакно изключение за 
та капа възможност. Напротив, и едната, и другата 
дож пипват своето оживотворепис в екстремни 
форми. Първата, като сгалитаристическа утопия и 
тоталитарна система, а втората в "лика" на нацио
нализма. шовинизма, па и фашизма, като най- 
радикален облик на рсалпзиия на национална 
идентитст. '

НАЦИОНАЛИЗЪМ
Па първо .11 пето ие случайно сложихме услови

ето, чсотделният 1шлши|д или колективът ЖЕЛАЕ да 
се ангажира срещу национализма. Представлявайки 
съзнатедио-волсп-мотиг.иционеи комплекс па 
противопоставян 
“ДА СЕ ЖЕЛАЕ

П ъп пенмко, което е нужно - ранен 
сгног.пь11 псичко, което е различно - 
снооода II и що от псичко тона без 
любов... не срещу национализма факторът 

в много елеменети нлияе върху 
‘аитниацпаналпстичсското (п.зпание па пече добре 
известната релацпя: впрпапс /съзнание/ - условие за 
всяко дейстнунаис. Поставя сс въпросът: колко, къде 
и при какви условим някой 
противопостави на национализма. Ако съществува 
достатъчно здраво съзнание за опасността, която сьс 
себе си носи национализмът, тогава вероятно такова 
съзнание ще

Си. Ангустпн

Две велики идеи обозначават края на този 
мпленпум. Едната, която носи в себе си идеалите па 
социална правда и втората, която стреми към 
изграждане на национален идептитет. Те оставят 
дълбока историческа следа, раздвижавайкп п 
мобилизирайки широките народни маси. като рядко 
коя друга •идел в развитието на човешкото общество. 
С различен интензитет на изявата си. историята па 
човечеството, бележи и множество облици па 
практическа реализация, па тези идеи. Сполетява ги 
съдба, характерна и за много други идем. посети в 
себе си сманципаторпа енергия: с времето и вслед
ствие на стечение на обществени обстоятелства, сс 
превъртат в свой антипод. От идем с хуманисти- 
ческо съдържание в определени исторически усло
вия стават идеи на деструкцпя.

За всички идеи, па и за пдепптет на сЗниалиа 
правда и национален идентите важат аксологическ- 
ите закономерности. Няма предпояагаем1ГСтой1юсг- 

съдържания, а с това, няма и.предварително п 
вечно "добри идеи". Всяка социална идея. без оглед 
на, актуалното си емнниипаторио съдържание, 
трябва положителната си историческа мисия винаги 
наново да потвърждава. В оня момент, когато загуби

голямо внимание сс посвещава па

ж с л а с да се

детерминизира и актцпизма към 
национализма. Това най-често не с спорно, ако 
противопос тавянето сс отнася на на ционализма, като 
отрицателно явление или ако е насочено срещу нацио
нализма на "чуждата иаиип". Нещо по-елбжена е 
ситуацията, когато се касае за неоходимост па 
противопоставяне на национализма на нацията, към 
коята и самите принадлежим. ,

ни
Защо е тона така / Защо по-сериозни разисква

ния за национализма се поведат едва. кога то той сг 
смучи/ Зашо като на-идеология и практика не се 
противопоставя в по-голяма степен?

888888® штття.

о 15 ЮЛИ 1995 г. ЕтгетВо
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° СЛЕД "СТАЧКАТА" II КОНФЕКЦИЯТА II ДИМИТРО»ГРАД

ОСТАВКАТА НА ДИРЕКТОРА 

Е НА МАСАТАI ОСВЕН РЕПУБЛИ
КАТА, ВЛИЯНИЕ

ДА ИМАТ И 

ОБЩИНИТЕ

е птЙ™ Свобода па2..28п29ю1ш като топла закуска. За май трябва да бъде 
гтХ?. .-Ж™, м ка • "(-оповестена н без изплатено а, що потолкопамощепо 50 динара 
Огипнрм . 1|к0" казсйт - спонтанна, за псекп зает. При условие когато гумарата
мпхр Пп гн„1”11Л пари, покрай оше някои като най-голлмо предприятие не е изплатила ни 
,пт „ Й..™“®™»111, зас,|гаии1 проблемите и по 100 динара, когато и останалите фирми 

ЗВ^1лп°п^ерекцията, ако стачката бе легална. изплащат само минимални суми. както
слел стачката е проведено разши- изтъкват в "Свобода", това е все пак нещо. 

1мп2л3»пе?а.,,1,С на аботш1чсския съвет сучас- Стачката е прекъсната па 29 юни и произ- 
Ца около петдесет заети, членове на а»- годстгото с тръгнало с ускорен темп. тъй като 

^^1!Рсдстави-телп ,,а °Тдел,ш'гебригади. Зя има задължения към чуждестранен купувач. 
- 'ката всл,,ага са осведомени началникът па Програмата сигурно ще бъде изпълнена, но 

то К-Т. 11 0КРХ« пРсдс<?пателят на Общинска- като последица ог стачката с неотменяем иск 
пп^71,111а'^1!нпЯК1,г1Тсиндикален съветп на директора, даден на 5 юли. за осгобож- п редее да телят па К_. в Димитровград. даване от дължносттп'директор на комфекии-
чпп ърсс,ю с нач-1шзката заплата да бъде ята.
ос1и динара, а средна 500-600 динара. От От 15 юли заетите отиват па колективна 
името на ръководството па конфекцията този годишна почивка, за да продължат сработя от 
иск изоощо не е приет, имайки предвид, чс първи август. Кой шс дойде на чело на 
мощносатите са ангажирани 100%. а иропво- "Свобода" и дали оставката шс бъде приета, 
дителността па труда е едва 60%. Все пак за 
април средно са изплатени по 142 динара и 50

• От октомври тази година пздатслстпо -"Братство" шс 
започне да функционира като обществена нисти- 
т>',м,я за задоволяване нуждите па българското 
малцинство в Югославия и областта 
рапсто-н книго-илдатслската дейност

След няколкогодишно разта- 
капе, Министерството за инфор
миране па Сърбия неотдавна 
изготви законопроект, с който 
съ ш еству ва що то издателство 
“Братство" се трансформира в 
и нфо рма цпо но - и з датсл ска 
институция за българското 
малцинство в Югославия. Спо
ред законопроекта от октомври 
тази година "Братство" шс за
почне да функционира като седателя на 
обществена институция за 
.задоволяване нуждите на бъл
гарската народност в Югосла
вия в областта на информи
рането и книго-издателската 
дейност. С. това трайно се регу
лира статуса на издателство 
“Братство", което засега това 
нямаше и сс среша с редица 
затруднения п по въпроса на 
материалните средства, и по 
въпроса на други обстоятелства, 
пряко влияещи върху работата

Законопроектът бе обсъден 
на заседание на Изпълнителния 
отбор на Общинската скупщина 
в Босилеград и при това му бе 
оказана пълна подкрепа соснов

на информи

ра забележка в него по-ясно да 
бъде регламентирано 
на средите, в конто живее бъл
гарското малцинство върху 
работата па бъдещата 
туцпн.

влия не го остава да се види.
АХ

инсти-

За член на Организационния 
комитет за отбелязване па 30- 
годншн ината

° ПОРАДИ ОБИЛНИТЕ ДБЖДОКАЛЕЖН II ДИМИТРОВГРАДСКО
на списание 

“Мост" членовете на Изпълни- 
п ред- 
скуп

щина в Босилеград Сотир Соти
ров.

БЕЛЕШАНИ ПРЕКОПАЛИ ПЪТЯтелпил отбо п назначиха 
Общинската

па две места жителите на 
местната общност Белещ са про
копали асвалтппл път от Дим
итровград до Желюша но време 
на обилните дъждове в началото 
на този месец. Прекопава пето на 
пътя се е наложило като момен
тално решение за отвеждане на 
насъбралата се вода от дъжда' 
между линията и пътя, в която сс 
нам11рат много къщи.

Констатация на членовете на 
Изпълнителния съвет при Общ
инската скупщина. I. 
обсъждаха този проблем 
прекопаването на пътя е било 
ненужно, тъй като съществува 
необходим пропуст за водата.

Проблемът обаче е във факта, че 
дори 2 1. пропуст на преките 
улици или пред къщите на 
отделни лица е затрупан по вина 
па живущите в Ьслсш. Известно 
е. чс преди заселване па тази 
общност от едната и от другата 
страна на шосето /тогава тук 
ми навя шс между на родното 
шосе. а и след това/ съществу
ваха канали, конто водеха вода
та в реката. Сега има доста 
безправно заети площи и без
правно затрупани канали п 
иропусти, така чс голата няма 
къде да отива и прави истинско 
наводнение. Този проблем сс яви 
и преди мие-три години. Тогава

са били дадени решения всеки да 
очисти затрупания канал, а 
междувременно съответна ин
ституция да предложи как 
окончателно проблема да се 
разреши. Едва ли някой е 
постъпил така п водата пак е

Общинският изпълнителен 
отбор обсъди и някои актуални 
въпроси във връзка с предава
нето на Ралпо-Нпш за българ
ското малцинство в Югославия. 
Констатирано бе. че е необхо
димо да се уточнят задълже
нията на Републиката и общи
ните относно финансирането на 
това предаване. За целта в най- 
скоро време ше бъдат органи
зирани разговори в репуб
ликанското министерство на 
информациите.

направила щети. С предста
вители на местната, оощост е
договорено на Изпълнителния 
съвет да се проведе договор 
колко могат те сами да направят 
за окончателно разрешаване на 
проблема. Но докато не се 
почистят всички затрупани 
пропуст» няма начин нещо да се 
прави от името на общината.

д.т.

му.
които 

е. че

м.я.

национализма. Свеждайки нашите амбиции в реални 
рамки, тук ще даде.м само няколко обозначения, 
намиращи се п пряка или косвена връзка за 
антинаиионалистичсското поведение.

Първият въпрос, който се налага е откъде изобщо 
идеята за национален ндентитст? Струва пи сс. че тъ-

суитилни начини на изява. Безспорно съвсем ш* е | 
леко да се забележат и идентифицират тъкмо I е.ш | 
начални и "безопасни" облици на национализма. 1 
Това е едни от на-чалните проблеми п 1 
противопоставянето на национализма, койго пее 1 
за подценяване. Нейко отрицателно обшсствснно § 
явление в своя зачатък няма голяма 
транснарснтност. която ясно да я представи. С 
времето нараства, за да дойде момент, в който 
забелязваме цялата нейна иогубиост. често пъти 
много по-късно и- с намалени шансове за по- 
г.сриозио противопоставяне. Закъснялата 
активност изисква много повече енергия и време, 
по навременната.

Още един важен въпрос: заслужава нашето 
внимание. Възможно е да се дефинира така: дали 
може да сс определи точката /линията/, която 
националното, като богатство на разлики, разделя 
от националистическото, като идеология на 
човешката деструкиин? Дали е възможно да се 
определи онази граница, на която природното 
чувство и съзнание за пкорсност на собствената 
нация става явление, конто и на която изникват 
многоборйнито авималви диспозиции?

аз?! "Техният" национализъм е опасен, "нашият" не е. 
впрочем "те" първо стона започваха!

Такива и подобни конформистични становища в 
отбраната на своето пасивно отношение възможно е 
да се чуят в изобилие. От негпранс. че изобщо 
"нашият" национализъм съществува до намалява вена 
неговата опасност. Несьблюдава сс основният факт.

национализмът/като и всяка-друга идеология/, 
когато завледее масите става "материална сила . 
която нужно води в стълкновение с друга 
друг национализъм. Затова и изтъкваме значението ва 
адекватно съзнание и желание ла сс противопоставим 
преди всичко и императивно срС1иу национализма в 
редовете на собствената напия. I азбира сс. всяко 
съзнание, па и това. за което ние тук говорим, 
изключително с сложно и многословно явление и е 

влиялото на многобройни фактори

кмо нактуалпата "експанзия на субект! шитста" с ро
ден въпросът: “кой съм "АЗ"," относно "кон сме 
“МИЕ"". Най-чест отговор, кой го е предлаган е “ТИ си 
числящ към НАЦИЯТА" или "МИЕ сме НАЦИЯ".

че и
папия или с

Следопатслпо. предлага ссидснтпфикаипя само с елин 
сегмент на човешкото съшсстго - само иденппета да 
етническата обшност. При това. не сс съблюдава 
/нарочно или случайно/, че всеки човек притежава4 

идентификационна матрица. Пренебрегва 
се ндснтитстът на индивида, като неповторимо и 
автентично същество, но се пренебрегва п плентптета 
па човека, като принадлежащ към човешкия род/като 
генерично същество/, който по много неща сс 
различава от останалите облипи па живот на пашата 
планета. Налоризацията на такъв едностранчив 
пчемтитст не само. че е вулгаризацпя на самача 
човешка природа, но стона се създава иантроположка 
основа за почвача па национализма.

по-сложна

отражение на „,
/икономически, политически, културни, социални, 
биологически, психологически и тшУ. 13сяко социално 
същество живее в конкретно обкръжение, което
определя неговото съзна иис.^ас това ^пкичкинронс^.
явяващи се в дадентоталитет силно влияят върху формиран-го 
съзнанието, а стова и върху общественото повел* вю 
Следователно, дали някой и в кон сте е в . сс
експонира в противопоставянето па ....
зависи от множество полеви фактори. *1>о| м |мии 
еъответвото съзнание, като съществено условие ва 
всяко обшсстисио поведение.

па

Въпреки това.чс нобшестпоното сьтеспю рее 
възможно да се направят прецизни граници, 
оп-спорът условно може да бъде положителен. 1 е- 
мелиа изходна основа «онази, които определя чове
шките свободи. Свободата па моята национална 
изява «ограничена със Също та кана свобода на по-, 

национален ндентитст. В оня момент, 
със своята свобода да "бъда" нацпо-

Слелпашата проблемна ситуация, която желаем 
да подчертаем е резултат па понятна та конфузия, 
владееща около дефиниране на понятието "напия" и 
"национализъм". Нерядко националното се отъ
ждествява с национализма или ма национализма.се 

стойностен съд. Нещо йо
на икона л п.тъмВторото значително условие вя"Т..1’-''ЛА оналистичсскн ангажимент °прсле, >.мс. к. до ;I. 

МОГАТ да се противопоставят срещу наипоналн 
етическата идеология. 'I о °1фостево гълк>ва' • • - 
отнася до всички онези обективни уаюп т. кошо 
улесняват или дават възможност за а'1деввеЬ.отве-г,юобв1ествевомоложсш1С.из Р.0ВЛ1ОГЛ
на институции и механизми за ^ ,
действува всУ, степента на на расна лост '13'м'но- 
кягипма поитическите тенденции» даденост па 
обществените процеси и т.н./. Главно тези фактори.са 
зададип^и не зашсаг от волята ва индивида ■ !
ло значителна степен ла сгъватлмлеьр......
противопоставянето срешу национализма.

придава положителен 
голямо обръкнанс внася понятието 
понеже н то. както и много други понятия е времето 
мени своето значение в различни исторически
моменти. Характерно е. че то има ..................... .
положително стойностно значение, за да получи и 
сегашно времеп|1сднми0 н е г а т п н н и конотания. и 
неннода на раждане на нацията и освобождаване от
.......... . робство, нанпоналпзмт.т притежава
еманпнматорпа енергия, за да в изменената 
обществена ситуация, стане средство на ипетру- 
ментализания и яз.аможна конфронтация. II.мно 1.1
научна мисъл и обществена прак тика отда... . пече па
национализма гледат като на отрицателно и пропие 
обществено явление.

инакъв 
когато аз
налеп довеждам под въпрос съща такава свобода 
на друг напипвал.тогава това сиесвобода.относно 
в нашия случай е национализъм.

Затова тодсраппиа. разбиране и на но-друг 
нашюиал. по и изградено чувство за сунтшшост па 
тези граинцнеа основнитеностулатп на живеене в 
многонационални общности. • Следователно, 
преди да се разгънат националните знамена, 
трябва ла се направи всичко мъдростта и любовта 
за "нашата" мания да по станат в "зов па тръби“.

Драган Колен
Третото условие на всеки '''К 311ЛГ Ти ангинаииопалпня дефинирахме като ДЛ ■■

съ гьржателио подразбира необходимия к ■ • ,
знания и разбирания както на сложения " } >' ш| 
феномен нация, така и па комплексно го ест - ТРИБУНМножество са облиците па изява ма наииояаяи.о1.т. 

Газличават се и по интензитета на изявяване: ш '■■■ 
ждуетничееки стълкновения до твърде умерен, и к
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сюилисмт; ш»1.. 1ШМ1Япш н Босилеград*:к \ • ШШМЖЧ1"л,;".... "- ш деп постгл пл оь|Ц|шл
"НАПРЕДЪК" РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТТА СИ МОРР/ГО ОС1АИЛ ЗА 

богатите
• В заихапупашпт попи програмни акгптинт: млекара за нроизнодстно *'« ''

„поптотеми» па различим инини* месии ироилнсдппш ще бъдат илралходнани над 4>М) 
хиляди динара • Актннностте трябва да приключат до кран на настоящата година

11)11()р1гп'11итс определения на страната, 
отпил. като суша от иай-исразпитите и 

Републпклтл. има иполимслю п шшунлнето па 
кредити - подчерта Младенов

|7Ю II НЯКОЛКО 110Лр0б|10СТП ОТ ПроскТИраНИТе
Млекарата що оьдо допирана и ооботаеиа 

сграда па прелиринтието т.е. н помещенията па 
опиеформа гл а соло Рлдичонпп и е: незначителна 
адаптация помо1Н(М11Шта ше могат да иоолЛгг попи 
съоръжения ла преработка па 500 литра млнко 
па леи. И мяеколаПшш сезон топа що оончо. а прел 
останалата част на годината конно млнко. И 
ннколко районни нентроно шо бъдат органи- 
аирани пунктоно за млнко от частни селско* 
стопански производители.За отбелязванео.чет1 
еобегионата си оиноферма "Напредък " лйонно 
призпожла от 250 до 300 килограма качествено 
и много търсено сирене.

и другата иннеотнипонна прогни 
шебъде лоцирана в сградата на кланпмата. 1ака 
че и за този пил производство сродства за изграж
дане на сграда нима да б плат нужни. За ида лупано 
е именно да се проработил около 500 килограма 
месо п различни сухомеснп продукти, за които с 
оглед нл здравата п чиста среда, те има сигурен 
пласмент па мести пи пазар, както и п съссунпго- 
0б1Ш!1П1 II 1ШИ.11 тях.

.... мг./.к-ппчт тишината си почивка“ за голямо, Иьнросч.т кьле п е щ • Г* )(С г,подетаилииа трудност, но е - 
число боеилеградчанн ис * ; пои пач щ-оето се подем плат на

Т'"'Л?™".Ж V ш' М|" "/.0.Т .. \юат''Ц-а. но- 
„ ьпрос. 1л,,| | . . ‘ казнят, че шо заминат при

ом. полите на <тих ноч««яка «а па море или баня 
1«олителите син села м. 3.1 гю н , ■ * к нари? Само трима души
с понятие с едно /главно/ исч:/ст оТ почин ката си ла

който получанаме нл /и,а Ф ' оЗдраши я дом клапа.че на море
друг работник н чораипрнч а. д*|^*-*******Р*|м|(1 тт* само директори и 
м.чп Нпчп и ^ «1'м тл.То ч,,; ;,о ;гоен«т..‘на частниръководители на огделнп I • Г • к.чзпа един просветен

о0..киоВе„-

п ХттштЛ «Викномчшге хора. конто пролог,-задянат огради» 
миопнютяо ще бъде далече по-трулио ако продължат сегашните 
утопия на живот. Ако не поради друго.то зарили топа. че носа добри 
:'7!%"т1пш !агоаа че но могат ла разберат. че ...-само ...математиката, 
,,,, к I, петашиите успешна на живеене за едно число хора минус по

та к 1<н 
младитеЕдинственото обществено седскостонинско 

предириптпе п Носидеградека община "Навре- 
дьк" прали усилим чрез пони програми и разшир
яване на дейността си да създаде за себе си 
сигурна опора, а същевременно и да помогне па 
селскостопанските производители., П зона до 
голяма степен те успее ако реализират лпе 
програмни активности: да се построи и започне е 
работа млека ра за производство на сирене, п 
кланицата да се приспособи за производство па 
различни нидонс месии произпсдения: колбаси, 
месо за сакра и дпу го'видово су хомсспп

В "Напредък ’ ни уведомиха, че и за двете 
инвестиции проектът е готов. П.и 
специалисти на Общественото предприятие за 
маркетинг и дизайн от Ниш. 
възлиза на 490 000 
подчерта директорът 
Млндемон. 38 на сто ше бъдат обезпечени- от 
собствени средства, а останалите от кредит на 
Републиканския развоен фонд.

-Предварителните договори, които напра
вихме обещават и единият, и другият проекти да 
бъдат финансирани и доходно оправдателни, 
за що то стана дума за проекти от производствен 
характер и гона за производство па храна. Тъй 
като 1хч:илеградска община се числи към около- 
гичеекм чистите среди. пропзцодстночо на храна е

една от и 
нашата си

игли.

налелия. 12ч) гнили са го

I1, нпесгииията 
динара, от конто.,както 
на "Напредък" Кряико ма(.1.МЮ така

"""ХашотолюГпа големи разлики? Зяшо голямо число работници ие 
»,о.-.;, огям.яг "И ... 1П.Т.ЧО море, а сл.ю число техни водачи мат 
\ 1-ло.шн по-малко или повече- црехи- ла пр.-бш.,'.с,.т там. Л всички 

„ минуси и с • минус.I. Работниците имат минуси т.е_ 
о.рпиат<-л.ш баланси .... банковите си и пощенски те-кушп сметки. В 
мпнуп. са им предприятията, .дче-дояателно това и директорите и ръ- 
кок.дптелпте им. Сноп минуси имат и полпт.гн-скп дейни, след това 
хората, които печалят в областта нл сивата ико.ючнка и онези, които 
са задължени да .. контролират- Разликата е само в това. че работн
иците и обикновените хора не- знаят как от минуси да получат плюс 
Т|,п като те в сегашните условия и нищо не- могат на оогатите. остава 
им само ла ги изпращат на добър път до море и ла ги посрещат, на

М.М.
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ПРИНОС ПА ВОЙСКИТЕ 
НА ЮГОСЛАВИЯ оръшане.

Н.божнлов

Груииии на д|.лжтт () км.
Покрай 1ругого го.тя трябва да и рьконодсгиото 
бьде разширен, наспиап и набит ок|и.г и Републиканското мини- 
г: чакь.1. гперспю за сьобщенпя и връзки.

Покрай голи п|.г. г. течение а пунисонсутнирдепата от'стра
на гочипа1а поениого поледение на на Мряш1гел(;п;о10 на Репхб- 
ио емниге кр111ерии ше г.грои и лика Сърбия политика за рпнио- 
II).1н Iя)1.плег|'а.1 -11.н:ор. 11зг.ор- мерно регпона.чпо развитие на 
Слаг.че и Извор - (д'мшчка маха- републиката. Ьсзаюрпо тона с
ла. па II.. 1ЖМпа около 12 км. крупно строително мероприятие 
как го и 1П.тя ♦ '.ерафимова годе- за нашата община, н което, 
пипа - Жерави но на дялалнш 0 как го и досега ||р|;ног:ьт па Пой-
км. които пог.«*чего ог полото скпге на Югославия е особено
пата ше биде трасиран и ирока- голям - подчерта председа телят 
рап ма пого през .твърде скалист па Общинската скупщина п 
и 1ИПЦЧТХО.П1М череп. Гтосплоград (/.отир ( отпрои.

-( л.г с1.отпетната военна За отбелязване с. че локал- 
глужба * ключихм»’ договор, пата власт, според договора, п

гази важна акиин за ио-нага-

*|)ак~ьт е. че едно от основ
ите ограничаващи условия за 
по-бързо и интензивно пазитис 
на Ьосилсградска оош1иш с 
лошата ньтна мрежа и вч.обшс 
лошото състояние па пилата 
ппфрястрх кхура. Поради това 
локална га гляст и другите обш- 
1шск11 структури полагат уси
лия ла смекчаване па този проб
лем. П гова отношение пет дивна 
се включиха и своя помощ дават 
и гойскиге па Югославия. Под 

, р1.коглдс1В01о на Смаил Габа- 
ког.ич сггрон гелното поделение 
от Трета армсГшка област с 
нужната механизация започна 
ла С! 1*011 «и. 1п от Еосплеград до

след като свое съгласие дадоха 
па 11 • 1111н:к! I

° В ЬОСПЛЕГ РАДСКД ОБЩИНА

И ДОБРИ, И ЛОШИ 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ДЪЖДОВЕТЕ
Тази п[юлст м началото па 

лпточо н Ьосилсграаска общи
на. след т[.11 нослелоиатслни 
сушнн години, изобп.четвуваха с 
дъждове, конто все. по-често
- .... прндружваин с градушка.
Ежедневните валежи повлияха 
от едва страна пресъхналите 
поради дълготрайната суша 
кладенци н потопи пак ла бъдат 
пълноводни. Обаче поради все 
по-честите градушки в много 
села са създадени родина не
желателни последици. Отделно 
в областта па ипфраструкту- 
ря та, къдсто пороите сериозно 
причиниха щети на местните и 
нека геги ризи рап и пътища, 
които на места почти са непро
ходими. Покрай.тота дьждоветс 
и градушките причиниха големи

щети и па полспъдството. 
градинарството и овощните ку-
лтупн.

Според начфиппалиа пи((>ор- 
маппя. зашого сведения взехме

п.шпото икономическо разви
тие на обиршата има основно 
задъл жение ла осигури гориво и бяха 
масло за механизацията и от някои селскостопански про

изводители. а ле от отговорни 
лица в Общинската скупщина: 
градушката големи щети с при
чинила в селата: Гложйе. В\;иа- 
ле!ч>. Ьрестшши. Ммлевци, Г’ру- 

Лпсинския район. На.търи- 
. Яреишик. 1>истър... Обаче 

какъв е точно размерът на при
чинените щети. все още не с 
известно. В общинската управа 
все още нс са мрсдприсли конкр- 
етнп мерки за ла имат точни сва
ления п евентуално да оформят - 
съответна^ комисия, която да 
установи всички щети. Наистина 
Общинската

навреме ла разрешава евенту
алните имуществен и спорове с 
частни лица. къдсто триона да 
мине трасею. или ш.к къдсто 
трябва да бьле разширен съот
ветният, път.

Да
шиш
пакажем и това. че ако 

поради някои неиродвили.ми 
препя четния договорът за изгра
ждането па посочените пътища 
нс бьде цялостно реализиран до 
края на настоящата година, 
акцията ще г 
идната година.

продължи и м| мм

м.я.

сгптсси0"' К°"Т0 °"1С,,сл", 'к "Ряктнка потвърдиха способно
Пола да будс р-ьзвьрзаи "гордиевнпт възел" пот козя пътека пя 

бъде направен широк и удобен път от километър и половива ппез 
. дереджетата па I егарскн дол „ Крсмикопо. големи заслуг имчт о 

БЕЛУ1. село с над тридесет-ломак-пна-па. отдалечено само два ^Улно.зсриспгге I а1н ел Огопмпит и Симеон ^пагапон П трхи 
километра от периферията на Босилеград, е типично пламниско [,Ь1№ »ю»»"'"т булдозер беше играчка, а твърде лошият тепе,, 
село с-Хубава природа и сърдечни хора. За него местният поет с Р- РГ’1’0" "нез него беше пробит път от полза за тпи Ж 
изпял стиха: "В малка котлоппна скрито, родното ми село тук е Ьелут. Извор и I есен. Пробиването на пъти стана в коля и-ЛГай 
отдавна свито". Въпреки близостта и хубостта му. сърдечността па "?п %'птм» гол""''1- а за целта бяха пзпазхоппз и, „е
хората.таланта на поста,битовитепосгройкн ма-гукашппя фермер ° Р 'С от 10-000 п,||1аРа. както казаха хората от обипшгкоте 
и още други забележителност, до Бслут много трудно сестнгаше. У фапление. За сравнително малка сума е направен пътзИ^т.м 
макар че съществуваха два пъта до него. 11 единият, и другият бяха пРсй?зпн средства и за всички сезони’. ъг за вен ши
в окаяно съаряние Благодарение па председател а па 00 наСПОв ака се сбъдна една от най-големигс мечти на 6рги,.,„о„, „ 
Босилеград Никола Крумов сега в Бслут може да се пристигне по 'п‘т ла посрещнат XXI век. Затова са благодапенп на пг, , ^ :-^"ов 
нов път през I егарскн доли или по поправения с.тар ггьт през Крем- Допринесоха за успеха па тази благородна акиин ' ВС 1К ,‘ които 
икооо. Крумои поде ишщиат1шата за попия път. мобилизира птички

Радко Стон 11ЧОП

скупщина с по
мощта на механизацията па 
к о м у н а л н ото и р ед п ри яти е. 
" > слуга" и Пласащеките хпдрое- 
лсктрсип. както и предприя
тието за експлоатиране на кварц 
предприема мерки за прочис
тване на местните пътища и и 
тона отношение последиците от 
дълготрайните и проливни 
дъждове,иго бъдат саннрани.

1л> преки 
тта па почната се оказа и ка го 
твърде полезна. Вече казахме, чс 
потоците и кладенците пак са 
пълноводни. Всгсгацията с без
препятствена. а

° В НАВЕЧЕРИЕТО НА XXI ВЕК

НАЙ СЕТНЕ ПЪТ 

ДО БЕЛУТ
шегите, плаж нос-

пасищата. и 
ливадите са пъдни с трева. Това 
е охрабрлпашо за хората, отдел
но за животновъдите, които 
очакват високи резултати от 
сенолобива, Косптбата с в пъ
лен разгар.

М.М.о I1510.111 1995 г. БрштЯо



нко!Й\нт^-,?'‘"''тсдте^,'л'^'" ж.виснмтс „

5||'"; '!'■ |'1||1!, ^1,“' "'' :1 Г|'' 'г ' . "^ '|. '|!

^да«ЖК,,в ........... .
Г|1пЖ'п'р,п ■п1\,'’^1|,|км'зп "Ь|тШ| >"ч.«-Ч11111он леи. за 
ГГи 1 ■ V" 1'ПД0Г'Т1М| моменти, м гатит: п сс.г,па аа I робовете ма предните. Ига 
с насъбрало и човешките дути. 
състоиние повече да 
носталгиите!

Ж!—/--««.ьгахп. '(.е-' ■ - -   1 •

0Р13 ФОТООБ ЕКТИ В А штПРОБЛЕМИТЕ да 
НЕ ПРЕРАСНАТ в 

КАТАСТРОФА
И БОКЛУКЪТ 

СТРУВА
13 минали» брой ип "Братство" Ос печатана 

статии пол заглавие "Брссничопп. пойчето 
свиждане в родното село ма 11.чни‘ичГ 
Организационният отбор капи 
света Преснимани да дойдат и организират Отбои 

родното им село. Пщшиатниа за такъв събои 
който да се проведе на Пет ронден нсотланна имаха' 
божичанп. Суодулишка община. Па 12 юли - 
Петровлеп. в Долна Любатд вече четвърти 1п>т 
поред се «събират пръснатите по света долно- 
люоптчаии. II други хора, родени в лр\ ги села в 
Ьосплс! радека община оповестяват че ще 
последват идеята за свиждане па зсмлипи 

Насита за та,борите е ххблва. разбира 
наблюдавана ог сегашна перспектива. |1о ш,. 
обаче, че хората щяха

па първите спомени лав конто 
пръснатите по

нко това се 
които не са в 

издържат под ударите ип 
и съзнаписто. че е крайно премела се 

предприемат мерки та селата да не изчезнат.
уредните, т.е. съборите не шс имат нолити- 

чеекп характер, казва се в досегашните 1111111111- 
а Iчг.и, сл,гласен съм е казаното ако при това се 
миели за. промоциране на програми, и иден на 
поли I ическп партии. Пъп всяко друго отношение, 
искали или не. .на тях трябва да се воли твърде 
сериозна и конкретна политика. За тото без 
мнения, инициативи, предложения, планове и 
програми трудно ще може да се навакса 
пропуснатото. А съборите трябвала бъдат подтик 
за конкретно действува не. Без това не ще имат 
по-голямо значение.

Изхождайки от факта, че от селата излязоха 
школувапи и способни кадри е различни про
фесии. налага се този умен потенциал да се 
използува. II рсппталпзаината на селата обаче 
участие трябва да вземат и представители на 
Общинската скупщина. Задното без помощ на 
държаната трудно може да се постигнат някои 
по-значителни резултати. Впрочем, 
възможност колко-толкова тя да поправи 
пропускитеси в развитието на селата. Още повече 
ако се има предвид, че пели 30 години различните 
обшпнекп и селски ръководства поне в селските 
центрове "отркнваха” нехоие и "трудоустро
яваха" селското население. Разбира се. на думи.
Ма думи и остана.

Сегашно го иоколоенпс.особено пръспатите и
!!^0.-,у,Л1'111 .,кЛЛ,т 11 111I‘V*111 е-Г| 11 ,|П |1Г|аспа През това лято събирачите изкупуването на гъбите.'конто 1К .М1 «Олимп оповорпос!.Ако не поради друпд. иа гъ5,,# главно на "лиепчар- са значителен източник па доход 
то поради факта, че след човека, след хората ката“ и "пъргави" в Босилеград- па повече износни фирми се 
осгапл1 следи. Остават спомени, дела. зад някои п ска община направиха сравни- появиха н повече откуичпип. от 
лоши дела. Най-трудното е кога то след хората, телно добър бизнес. Понеже които едно число п извън 
г-дсл човека осганс - вшно. г/т зашо съборите времето бе благоприятно «ггъби общината. 13оички обаче пред- 
тряова ла бъдат и място за договор, за а кипи. Ако имате почти навсякъде, настана лягат една и съши нова. За елин 
това изостане, от съборите няма да остане шило. голяма.па дирена ра кой повече да килограм "лпсичпрки" запла- 
II те. както и селата ще започват да изчезват, ги себерс. Някои хора на ден са шатб динара.за суров “въргаи". 
Впрочем, ако ппшо не се мени и бащините къщи. събирали и по 15-20 кг "пър- прм условпс да е първо качесто 
н които се връшаме от време на време, ще рухнат ган", което за една седмина, да 4.5. а за второ 2 дпн. Килограм 
като деловите. Тогава не ще има пи къде да лой- речем, им донася 700 до 900 изушен "върти" заплашат 
дсм.'Го гава това не шс бъде проблем, а-траге п п|. динара. около 20 динара..

Съби

в

Яж --се.
«вам

посредством вестници 
раздвижат инициативи за свиждане и събори ако 
селата в Ьосилсградско се развиваха е по-чруг 
темп. ако не бяха "отнесени от вихъра" Ин
ициативите изтласка дълбоко залегналата любов 
към родния край. Закърмени е тази любов от една 
страна, а от друга измъчвани от съзнанието, че 
селата вее повече и повече стареят, инициаторите 

. нямат друг начин освен да се съберат п да се 
опитат да отърват селата си от изчезване.

Какво стана със селата в Босилсградска 
обшина. отдавна е известно. Мо-голямо число от 
тях твърде бавно се развиваха, някои и не 
почувствуваха подобрение. Наистина, не само 
селата г. тази обшина сполетя тази съдба. Много, 
много други среди във вътрешността пе успяха да 
се избавят от изостана лоста. Разликата е в тока. 
че хората в боейдегралеките села дълго време 
нямаха основни условил да останат в .тях. Ц 
повечето от тях до преди петнадесет 
нямаше ни ток. пи пътища. Тъй като постната 
земя не им обещаваше бъдеше, .младите се

да

Какъв ценен боклук има в и».;н кон ндшер. намираш се в 
центъра па Димитровград, никой не знае. Г/го.- че контей
нерът стои тук заключен със синджир вече няколко години. 
Има ли изобщо нещо вътре и какво, никой ие-знае. От 
комуналното не могат да изпразнят контейнера', ако изобщо 
нещо има. тъй като ключът от контейнера не е при тях. 
(..ъседнпто контейнери често са и препълнени.. понякога п 
запалени. Този поне има привилегия да не могат да го 
запалят.

А.Т.това е

С ГЪБИ ПОДОБРЯВАТ 

ПОМИНЪКА СИгодини

За вършапайкп учи
лища, те завинаги напускаха селата. Търсейки 
по-добри условия за живот- пак заради депата - се 
отселва.ха и останалите категории липа. като 
майсторите-строители на пример. Ма края. 
лошите условия за живот на село създадоха 
безмерни последици - миграцията напълно 
опустоши.повече села. В тях изпяло сс .мени дем
ографската картина. Стигна се догам. че лист: г. 
повечето села не .може да сс приложи философ
ското понятие, според което снегът винаги сс 
ражда и умира. Тук нов живот почти не сс ражда. 
Старите умират, а млади няма.

определяха за школуване.

райето на гъби все още 
продължава. В надпреварата вН.Ьожи ши 1М>.

*»•»?

скрити мари. По-рано обичах да го слушам, 
а сега ми сс стори всичко гова. което 
започна и този път да ми разказва.>ато 
наистина много странно и неосъществимо. 
Макар че ми е познато, че тук са минавали 
керванскп цътшна. че горе в планината е 
имало мина за сребро, па и днес .местността 
се нарича Сребърна, че обикновено покрай 
тези пътища има и пешо скрито, ««сс пак 
неговите приказки този път ми се струпаха 
прпцпонални за премело, в което живеем, п 
един момент ми се струваше, че п той вече не 
вярва п топа.

Дойде и комбето. пак пълно половина е 
работници на "Сточар "..половина е пътници 
като мен. Аз и едно пойнпче от заставата, 
тръгнало на отпуск, намерихме място и 
седнахме. Комбето тръгна по асналта..но 
насъбралата се прах до връх Видлич се 
виеше вътре.

ВС.милопии влезе попа група работници. 
Клин ош«'от вратата викна: "Хайде правете * 
място да седна, какво стонаГ“ Моччетвах. че 
това се отнася до мен. макър че имаше и по 

млади от мене. Направих му място и той седна. Нрав 
мислех си. защо го комбето е техно и е пуснато да 

превозва работниците на "Сточар". а необикновени 
пътници. 11 то без пари.

Току що иадезнахме от селото, зад нае остана 
блестящото кубе на новата черква, нещо страхотно 
пукна и'започна да тр«т!ка.Спука се гума. предна.За 
щастие имаше резервна, но крана не държи. 
Запънахме се всички п дигнахме комбето. та 
шофьорът п един от работниците смениха гумата. 
г(0 Днмитропп>ад после почти всички си мълчаха, 
като чели ип беше страх да не се спука пак гума. а

• ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

ДО КРИВОДОЛ И 
НАЗАД С КОМБЕТО

Пред» шест сутринта озовах сс иа портата при 
машините иа "Сточар". П къщичката шг пазача пече 
бяха дошли двама селскостопански техници, единият 
мойнабор-ст.ученик.

-До Висок ли?
-Да. малко до Криводол.
-По работа или мо репортаж?
-II едното, и другото. Имам малко картофи, па ла 

ги пръсна от 'Златината'. А вее шс се намери пешо и 
ла се запише за вестника. ,

След.десетина минути пристигна и комоето 
фермата.

-Качвай се, вика ми наоорлнлта.
-Ама то отива към разсадника. шс сс кача като се Мотив от Д. Криподол

-Че остане делата без салата, пошегува се някои.
II долни Криводол пристигнахме към седем и

половина. Комбето продължи за ............... . К км ага
часа след обед вече го чаках .та обра що- Па .моста 
чегири-пет дена е въдици хващат риби. . чи.чшието

ши и тези ............ са дошли от I рад при баоа и
пидо. Гледам депата, гледам отсреща училището в 
Криводол не» мисля: колко много лема е имало тук, 
кога то зградатн е построена. II каква здраваи х\оа- 
на зграда. а днес вече започнала да рухна. Паднал е 

. и половин покрива ма селския магазин, който пе 
работи, изпаднали са няколко камъни от основите 
,а моста. Нима кой ла ги върне на мястото им. За 
щастие и водата пъп Височина е много намаляла
така. че няма опасност за моста.

-Здрасти, какно правиш тука. чакаш комбето . 
Сега ше пристигне, но можеш ли този бидон е 
млякото и малко лук ли отнесе.....а дъшератп.

Купчина въпроси, отговори и мозлрпип нане.л- 
нъж ме върнаха от ,мислите за миналото. Идвам 
често тук и хората вече добре ме познават.

•Здравей, оздрапс ли. беше болен май. питам 
парил селянин, когото познавам по приказките ягг

'"'"-Качвай ссссга. носле може и да няма място!
Влизам в комбето и сядам па слип от ",Г^' 

седалки. Вътре вече има хора. I! гряла до (.г|Ю ела
ка/о мс^гетрт.гнатиг за Пигок. ползват комбето вместо
^^,"^,Г:Хтаии,!!,к^чг,г.ра едва 
зае-га в кооперацията, качнайки г.е в комбего.

ргяаайЩт:
Бачовско поле. кт.дего тонарнт кашон ; е 'й а / а. и 
сега и могло опие на спермата сс о 1«яож ла «и
""^ГиГдах^Гот дгт.ж'1:те нали1'в<^б‘е
рия: какгю е тона тука разсипано, масло л\\I е. к«шю 

Лелсес. мойто олио, изпиша * /I,
господ убие, счупило сс шишето. (лидох« 
динара!

шиите е.

ч ша пече няма.
Олезних на площада. Комбето продължи към 

разсадника да оставя заети и пътници. Какво ли ше 
правят хората, кога то то си ре? .Заетите ще отиват е 
камион или е трактор 
го ползват като най-удобна и почти единствена 
връзка е Нпсок? Как тогава ше изпращат бидони е 
мляко на синовете и дъщерите? II 
бележка, писъ.мпс. лекарство, хабер.

ролер!ко

те. а оставалите. които сега

ли обикновена

А.Т.
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СЛЕД ПЪРВИЯ ЗАПЙСВАТЕЛЕН СРОК1В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 1994/95 ГОДИНА
ЬЧХИ.МЛ 1‘ЛД:I• БОСИЛЕГРАД: 36 СВОБОДНИ МЕСТАПО УСПЕШНО ОТ ЛАПИ В .........измита и “ Ж

първи клас остипик . 6 . ;^|/|мп к0„ку,,синия. коякото 
останаха не поради пакик» П{Х;0|Ц, учешиш за това средно
поради нолостамк-V 1«; ма 9(1 ученика но време на

55, от които само един

писането на ни'1'ормацннта им рт>*

^вЕХ^.«.'дав™»директора не Пяха доста пил и от к I 
зп успехи п техните училища и 
директора не бе и състояние да ни 
уведоми, което, както подчерта той. 
11СО още се дт.лж и ма бе:ютп НЮ|ЧИ н :1.

|; босплеградското оснопмото 
училище от общо 655 ученика без 
е..чаби бележки, или напрано 
минават. 600 ученика.43 ученика са 

помранптелен напит. а само ( 
повтарят класа. От общо г:
:швт.ритлите. 22 1 са с от 
успех, 20 2 с много добт.р. 
лобьр и 25 със'.тдонолителен ус1 

И | к |диед11мстпеи нк»тг> учи.чи ще 
и Бистър от общо 88 учипка « 
отличен успех зямърши хи -•> 
ученика.с много добър • 25,с добър 

20 п със задоволителен • 16 . а 4

....=г=к
релейните обучения ............... . на останалите 2(<> > <и нк»
Ко млин Понястчтпшем пооечеТо от заиършплм 2 и>. а ои -а * 
учениците. 276 гимназисти и около сипи шш шш щ/олж-та на I 
070 основци, безгрижно прекарват леи шмит. ()| тп\ . •> « а с отли'гл 
лятнпта°си ааканцин. Помага! на успех. -18 учошшн са с ивогн лобтр 
споите попители. а някои са \спех. »•> с ловът и 1о 
заминали на гости при ролнини. оолителен успех. 11а попраш1т< 
Обаче и»ш н такива. които т.прекп пепит по <«.■»'^ГЛСя^никн
оТ=-з.г^е„^«»гт е& ЕЙгЯм,

• и как ще решат проблема си онези, отплохп 01 бос ши ив лскп 1| 
които в първия записвателен срок не гимназия с наб-1 олпмого хченп м.ко 
успяха да сезапшиат в някоесрелно. отличие "оукопа грамотв / 
виеше или полусвито училище. 13 течение ни нистоп шп я > н »

И и едното, н в другото училище година, както ни уведоми и 'к 
със задоволствие подчертават, че торът на I имнизишн. I оас Ь 1 
сега успехът и по-пеленнето на учен- |юп. техни ученици сп оеш пън и л 
иците по отношение на миналата пзш.предни резултати и на н .и ш и 
учебна година с по-добър. Малък е нпдоне ученически •••1
броят на този. които са на попранп- Имотна Димитров. Мина Ага кеан 
телен изпит, а и броят на повтаря-' дрона н Майна С.милкоя по руски 
чпте. Казват, че тона се дължи преди език и Велимир Александрия по 

добре организираното история участнунахн и нп републи- 
редовно, допълнително и дооапъчно катът» рапниик*-. 
обучение. И в едноТо. и в друго учи
лище цялостно са реализирани 
всички запланувани активности.

отношение на възии- 
ователната програма.

В двете иъ

пърпмл заш1С1и'тслсн' срок конкурираха
ученик ис издържа „ „бтината сс налапат, че.

заа/’ит,:ГсТ.т,а.и пус..«. «•«-“»» «■»
математика» а записването па .30 август.

е успех са 
останали по

М' II
ДНП

на • щтяшшншпшг
ВСЯКА ГОДИНА ВСЕ 
ПО МАЛКО УЧЕНИЦИ

успех
■'ЙТс

пн.

И‘Ч.

Числото на учениците и основните учмлишл п Босилсградска 
пГ,„, • от о ...на голина намаляла. Осен и Босилеград.къясто

ш селските среди сс упелнчана б|юлт
иГучш и а та V- по 1 -5 ученика шш онези, на чнито прати е сложен 
кчччшаг)1 11| ез току-шо изтеклата, по-.юбре казано изтичащата 
учебна годиш, лшекн глъч и учшиш.сн затъней не се чуваше в 
Опушиш Росен, Извор. Рибарии. Броенина, Ярсишик, ДРъжапа, 
\1иш Яно.. /Г.Любата/. Варатарци /I Дълмиио/. Карамешим, 
Барйс. На някои от тях "пременен" катинар морали липса на лена с

. СЛОТо1ш'е1<л''ек<-анлрошЛЛ11ректор на оснонното училин.е в
ги1 прп па] ]|п пя| |цп Щ Щ I Я | В .Босилеград казва, че през тази голина в училищата г; общината с 

1111 1М1 Ш1 »«« ;*■*■** I ^ало 97 I ученика, от които 122 в първи клас. От началото на
има около 20 ученика

ученика повтарят класа.
13 училището н Горна Лиснал от 

иГшю’69 \ •пика от пъраи до оемп 
епика. 
II 6 със

уч»
клас. с отличен 
с много доб ър - 
зидонолителен успех.

2а отб«,.,1Язпанее, че и учениците 
от основното училище

успех са 1.3 уч 
.37. с добър 13

всичко па II течение на

** Iкакто по 
тате,пноюбраз 
така и по отношение на извъпкла- -- ^совите активности. I новата учебна година в първи клас шс 

по-малко.В ГИМНАЗИЯТА БЕЗ НО 
ВТАРАЧН 1П1111111111П1 Ш11Ш п.ь.

В Гимназията в Босилеград, 
както рядкр досега, могат да се 
похвалят, че учебната 199-1/65 
година са завършили без повтаряни. 
Наистина, 13 ученика, разбира се не 
всички, и идната учебна година пак ...•

|° ДИМИ I гот гАД

ПРИЕТИ СА ПОЛОВИНАТА 
ОТ ПРЕДВИДЕНИЯ БРОИ

° ДИМИТРОВГРАД
В първия срок за приемане в средните учи лиша. в Димитровград 

в гимназията, от предвидените 90 свободни места попълнени са 
половината.

Именно, след анулиране на приемните изпити по сръбски и 
отсрочените по математика, на приемния изпит са сс явили 46 
кандпадата на тестиране но математика. Тестовете са решилп и 
приети в първи клас в този срок 4-4 кандидати. Вече има няколко 
кандидати издържали приемния изпит в други градове но намерили 
се под “червената линия", които също са приети в гимназията.

Както ни осведоми заместник директора на гпмназплта_Мпря_на 
Алексич. о първия срок обикновено се обаждат по 45 ло 50 
кандидати, така че още е рано да се говори дали гимназията ще 
оформи три паралелки в първи класили не. Имайки предвид чеосмп 
клас са завършили над 110 ученици, за очакване с през втория срок 
през август да се обадят достатъчен брой кандидати. Девсдесет 
може би няма да сс обадят но 75-80 най-вероятно което е пак 
достатъчно за три паралелки.

.аагаМма*^-УСПЕХЪТ Е 
ПО ДОБЪР Училищата заглъхнаха

II СКЛОННОТО 
УЧИЛИЩЕ УСПЕХЪТ 

МНОГО ДОБЪР

настоящата учебна голина постнг- 
ултати нп отде-[>ез;

училищни състезания и с реш
ение нп Учителския сьпет на нспчки 
са присъдени схютветна грамоти, а

маха извънредни 
/шиОТ

С обща средна бележка от над 
3.60 учениците от Ос нетното поради отличен успех и отлични бс- 
училише п Босилсградска община лежки по псичкн предмети.от пърои 
приключиха тази учебна година. В л° ‘>сми клас: Ана Мниопа. Любина 
училището г1одчерта11ат.чеуспе\1.тс Ми колона. Бисерка Голорслш. Пиана 
отражение 1<а усилията, които I лнгоропа и Пипна Нпксп оч 
дадоха псички училищни субекти: и босилеградсмзтоосноиноучИлипи1 и 
учителите, и учениците, до голяма Меб«.»Пша Йорданов от горнолю- 

|сн и родителите. Тук обаче батското «:а носители на "Вукчша 
па дп подчертаем, че успехът не грамота", 

шлостен. Тъп {сато до момента нп

МИНАЛО
ГОДИШНИЯ

В сравнение с миналата от.-и
Пия 100Я/04. тя ям \-чрип;| Т1м|бучебна 1993/94 тази учебна тр 

година. 1994-/95, успехът на 01 
дим1тювп
па-дооч.р благодарение на висо
кия успех на първокласниците. 
Тази година те наистина сабпли 
над средното равнище на всички 
досегашни генерации. От 67 
записали се в първи клас 23 са 
отличници. 18 много 
пиво на
пцц 85 са отличници (33,60 
сто). 64- са много добри. С успех 
класа са завършили 208 или 
82,22 на сто. Само един ученик 
повтаря. Средната бележка е 
3.70 /миналата година 3.54/. 
което с много добър успех. Най- 
добра паралелка е 1112 със 
средна бележка 3,94. Тук няма 
слаби бележки, както и в Шь 
Най-добри ученици са МАРЛИ 
ВАЦЕВ.МИЛАН ТОДОРОВИЧ. 
А111ГГА ГЮРОВА и МАРИЯНА 
ДЕЛЧЕВА. За тях училището е 
подготвило специални награди.

м.н.
А.Т.щеките гимназисти е.

обезпечена от РТС.
11а II август в Димитровград г, черквата “С.в. Богородица-" 

Павле Лкссититвич шс изнесе концерт под название "Духовно в 
духовното“.

От 18 до 20 август в Димитровград е заплануван филмов 
фестивал "Век на филма".

От 19 до 26 в Градската 1'алерия 
открита художествена изложба-"Пир 

художници от 11протскп окръг.
От 21 до 26 август е запланувана Художествена работи

лница. * *
с участие на

а тече и музиката" - 
изпълнители от Факултета на

В ЗНАКА НА 600 
ГОДИШНИНА ГА НА НО 
ГАПОВСКИ МАНАСТИРш. Мани. 18 много,лоб| 

гимназията от 253 учея- ч Димитровград шс бъде 
ютека палитра" с участиеяа

Според приетата програма от Културния център и Дммитро- 
вгра, следва да сс очакват пнтсрссяп културни сьбичмн през

заема ознаменунането 
анонекм манастир, което ку

па

лятото. Централното място в програмата
на бОО-годишшш юбилей на 11огаионск....... ....г. ......... . , ..........
лтруносъбт пещс доминира нкултурипн живот на града до крал музиканти от Геш-блпка Българин, 
на годината. Па 26 август под название "Тече водата.

гтакто с прието на I август гшгжествсно ще бъдат открити цигулари на дело. концерт 
манчгтпгг Уиа07ппто 7'!,? «!3„л,0ж(5а плсн}Ц,а "Погановскп муз икалното изкуство. Място на събитието"-' "Строшена чешма".

художпмш 1ТС-творци, участници в "Поганоиския пленер": Ппш. ’ ’
Нравя, Алскспнац, Пирот. Софии. на

На същата дата шс сс състои тьржсстпсно откриване па Т 
етил Погановскп пленер; с подбрана програма, която 
август ще се рспризпра в Димитровград.

Па 5 август с заплануван концерт - 
бъде изпълнен в Погановскп манастир 
I ърново.

оже^Жб!,т?лн.и,1аа,,аСТ"ра ТрЯбиа Ш'.ссоткрис Ма"к» октомври. Оз^до'?

Па 24- август следва концерт "Монтана"

на

Както личи . август наистина трябва да сс очаква като 
културата в Димитровград.
През септинри също е запланувана интензивна културна 

програма: Малък театрален фестивал", на който ще сс видят 
1|С| "Р" "зпълпенмя па театри от Крушовац. Димитровград. Пирот 

г- , Ептарп, конто ще 11 още елин град. Запланувани са също три концерта на сериозна 
ученищи от Велико и духовна музика, както и три художествени изложби.

Централната манифестации "600 години Погановскп

подготвило специални награди.
Що се отнася, до абитур

иентите, а те са 45, всичките сд 
издържали пзгшта със средна 
бележка 3.98.

А кога то става дума за от- 
съствпята в цялото училище ги 
има 15 846. от които 14 743 
извинени и 1103 иепзвниенн. В 
сравнение с броя на учениците 
излиза, че всеки ученик в гимна
зията нс е бил на училище цели 
две седмици.

месец

§на
за две

художествена работилница. ' ' ------- иьь,и.11 октомври, ит о до < е запланувана
Па 8 август в Димитровград те се гнзптппт Пппрм 1,пЛ»,т!|А...мап1 С >'част,,ет0 ,,а редица учени, проучили и

откппванс па "ЛЙ1ЕК". трашшиопна ^1п 1(1)ггпп11и°п1бтл П Ма тпРигппх^по^и .Погановскп манастир, а па 8 'и 9 октомври
И* 10 август ще бь'д/ п Пма ЙГаКГ“™....... ТЬрЖССТпа "овод тоз" мбе'

-Поганопо- в Поганопски манастир, прогама.'която ще1бъде - Ст„.

са

А. I.

1 15 ЮЛИ 1995 г. ЕрштВо



•ШЩгГ <и*1:1У ,аУ

Р,Ж.А21..1СЯ КА ДУ Ш А.!
игри-коитосе проведоха п началото па месец сръбска п Н'оо11 Ап К -1а ',ати,м летски пост: -Иай-миого ми харесва 
ЮНМ Г"..?.Д ХУ^1Ш•впечатления всред изобразителното пзк?стпп &"ТС,1151 •"•тепчс.и.тс рисунки. Тук с достигна
ГЖЖГВД: ~ вИПЕ»ЯЯ& се ......
вград. Касае се за ученическия духов орке- лите. конто щтатоз , Дпе,,, "0ССТ'|Т<’- иаЛ-хуСаоа глелка към широкия Дунав,
стър. младите поетеси Милица Велчева, дошли яа открнваЯет^по-^к ле" 6лх!1 Намира дома. и ателието па художника 
Елнзабета Давиловия и Саня Стаиоспа и предеаплннаше! пчГ™ "“т* наистина Йосифов. Заедно с Никола-Депкон и Ален-
младите, художници от основното училище, душа... ' ' аслада за полка сандър Ранчев от Дпмнтронграл прекарваме в
които се представиха ма 38-та юголавска " От името т - приятен разговор плколко'часа с художника,
изложба на деца-художници. бата Унсйш, .п™ 'ТС ПГри :я'|злож' Т>'к се срещаме и със съпругата му

Но най-ярка творческа изява и изклю- негоха ппоФегпппр01,:з* ^'««ездаиа. актриса по професия, инак и 
чнтелна чест и доверие ца 38-те Змиеон игри ппедгедатепУп ола" ^1аркопич. плена и лава ръка ма художника, с чиято
получи безсъмнено един димптронгралчанин Павле и,,' |лп гел||"л С|,}|0Т ", поета подкрепа всичко това се случва. Тук е и сива
конто живее и твори в Пори Сал. Става дух,!,' I зложПатГпткп, Тп,У'^КТ7' и |,гр"тс' МУ р'.нл. "отоъртокладшк. А и майката „а 
за художника I е.грп, ИОСНФОК. Като Говорейки ч? ! ■ „!°''"‘-Лип С...IПаялапмч. художника. Лиляна Иосифопа. дошла от 
дългогодишен сътрудник''ма Змаевнте игри изтъкна"ГЧ^ ех-пои.^,7 V,'.Иос1"1" с1' тоП Димитровград па разгледа изложбата и 
тази година му бе,не оталадена голяма чест. на теми' пмпп п.1 разнообразие почувствува радостта от успеха на сина си. С 
но същевременно „ отговорност: да устрои художествени’ трхн к-п ^I',„7 ЛС"'-1К" тонлп усмивка „ бодрост, дълтеолишнатя

Матииа соъбска в Попи Гтл м-п то^ пресъздаип живота, като възникване, 
изключителна чест по още по-гол,смо То^а,''еп|йш|Юпо'л^^™о, Жд,''"ЮСТ' 
предизвикателство! 125 тпорбина едно място: пачи,,, чиято скрита сипа егъбужлш 
пред любознателните очи „а многоброни,, чувства ,, мислило възражд,,'в^,а представи 
ценители на изобразителното изкуство в у „ас. които наблюдаваме- 1 Д
града със световно известна културна Колко приятно беше 
традиция. В подготовката па изложбата, 
която п род лъжи почти една година най-много 
му помага Раде Обременим, директор на 
Змаевнте игри. С. творческо вълнение и радост 
двамата творци. Раде като писател и неум
орим културен радетел. Георги като 
художник и верен сътрудник на Змаевнте 
игри. в честите си срещи взаимно се допълват 
п зареждат с творческа енергия. 11епа дейната 
смърт на Раде Обренович само за миг спира 
палитрата на художника. Съкрушен от 
загубата на големия си приятел, но и горд. че 
е сътрудничил и другурувал с такъв човек.
Георги продължава да творисоще по-голяма 
творческа енергия, така както само Раде 
умееше.

И в резултат от това голямо и продъл
жително творческо са мораз дава не на изкус

ел-

просветна труженица I 
театър "Христо Ботев” 
изкуството на много поколения деца и 

ю. сега ни 
лико към 

голини, но и за 
ата. която дълго 

. разглеждала с насълзени очи.
тази вечер да си Развълнуван е и Никола Дснкон.худож- 

димитрооградчанин. Ь разговорите, които ник и преподавател по рисуване. Безкрайно го 
водихме испушахме по време на разглеждане радва успеха на неговия ученик от Димитри
на изложбата всички обезателно изтъкнаха и пграското основно училище. 1$ разговора за 
родното място на художника1- Димитровград изложбата. Денкоп изтъква: -Въодушевен 
и планинската красавица Стара планина, съм от изложбата на моя ученик, сега 
чиято колорит е трайно прнсъсващ п утвърден художник. Особено ми харесват 
творчество па художника Йосифов.

Записваме някои изказвпния.Дуимщи 
Обременим, сътрудник и Игрите. -Ка* 
чета ние на цветове, какви мотиви, неперс 
пространства. свобода, мир. суматризъм..
0.1 и пера Шплмкн. писателка: -Йосифов е

ОТО.

и актриса в самодейни 
вдъхвала любов към

Георги Йосифов 
и Раде Обренович

почитатели на театралното мзкуств 
разказва за влечението наЧЧн1телеи 

ОТО' МП изкуството още от дете 
впечатленията си от изло

км
жб

дание". Тези творби създадох между 1992 и 
1995 година.

-Изложих и акварели, техника която 
дълго не съм работил. Това е най-трудна 
техника. Дали съм'успял или не. ню се види. 
но аз съм доволен от пейзажите, планинските 
предели, манастирите. Дунава... Маслата са 
по-стари, създадени още преди 15 голини, а 

неговите рисунки, които се отличават с едно е завършено преди три сел.мшш. Изло- 
чистота и мекост. Мисля, че Георги е жих и илюстрации и сценични оформления, 
постигнал истинско майсторство в мекостта. * както и 4-5 рисунки, на които в последно 

В приятна обстановка.с димитровградска време посвещавам най-голямо внимание, 
домашна ракия, с конто ни почерпва -Занимавам се с всички основни техники,
художника, споделяме за изложбата..'Георги н0 най-известен сьм по рисунките. Когато се 
разказва: кандндатева за академията, преминава се през .

-експонирал съм 1-5 творби п пот техн- Сито и решто. но рисунката обезателно 
„XII. В техника пастел съм представил 2 I ря6ва ^ се овладе^ По,,еже без „ея „е се 
творба: пейзажи, цикли 'медуза'. "абстрак- ' “ в. . СКУлптон

рисунки „.мат и документална пия", "в пространството и 1131,1.111,рост|..-и, р”унката заобичах още като ступа,'тНиш,„мир Костмч - На.чански. стпото'. "катаклизма „а вуконарското , гра- „сунхата заонпчах още като с у.,
Говдрейкн за пътеписците си рисунки. 

Георги ИосиФов споделя: -В последно времес 
подкрепа на Раде Обренович направих този 
сериал от рисунки. Отделно ме привличат 
гръцките метеори, понежес молив мога добре 
да пресъздала камъка. Тук са и "Каменната 
къща“ и "Буковареката кула".

Преди три години Георги 
екиипа от художници на Сръб 
театър, който победил на кон 
сцени»

кпо сь- 
>птни

поет на’ простряното 
- Шиле. пост: -Гео

наистина 
11а пл с .
Йосифов е познавач на архитектурата, на 
града. п който живее и работи, па затова 
неговите 
стойност.

I дискретен
Никоипч зрги

■^1'

бил член на
ския народен 

курса за 
а "Дила".шо оформ 

% която била изгп
Й* "Непстадион". Т
ъ- оформления на 7
вч ите програми на Змаевнте игри. както и голям
Й брой илюстрации, публикувани в детски 
Ч§ книги и учебници. II когато нак 
Р попитахме* как постига всичко това. 
ш Йосифов кратко ни отговори:

лепне на операт 
ълнена на булапещанскпя 

и. сценичните му 
овпна улица за юнск-

рая го 
Георги

по 10 часа. 
картини

Па разпяла, пожелахме на майстора' на 
•ов все така постон;:::о да

-Рисувам всеки ден. някога и 
Досега съм нарисувал над 4000

изкуството Иоси4 
създава нови творби за всяка душа-.

Денко РМП ГЛОИ
--

‘ ■
7

Стени - масло, 110x95Рисунка, молив, 63x48,1992
!РАЗКАЗ ОТ КНИГАТА 
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ДИМИТРОВ III

пипат гости от Софии. от Загреб, от Слраоно. А.» бя\ 
и :ш рева рил братята си. Мама изпади жива туриш:?. 
Та гко сипа и белни чайник да сгрее ракии. Сложихм»- 

ралилта. Нищо не липсва, но па мама псе й се,ма лес:
-Каквато ни верата.такапа ни и почерата!
Опитала пихтиите п калената напипа. ти отмопо 

замьрморм:
оредила ги с. досвидило й сс да тури повечко месо 

и те ти резултата! От едно лайно двое нокладе не 
станат.

|!ъ ши! \\кпа Прагът назад, сипва наляво и лети по 
Дълъпн Прег към първата воденица под прелото. Няма 
никой вътре. Катинарът дебел. Ьеж нататък, пън иго 
рата воденица, манастирската, дядо Иетрашко. памет* 

оиаид/клка и захапал ппгара от вестник, отвари

ВИДЛИЧ е моят първообраз на планина п навярно 
затова всички планини булят у мен повече емшню- 
надпи,отколкото географски представи. 1 >иачп. как-ю 
се заас. Впдлмч е само една п.пка па Западна 'Пра 
планина. Гънката, която мишия през мозъчната ми 
кора. Пиле да пиене, камъче да се чт.ркх лнс 11 г е , а 
дам да бера с другарчетата оал люляк ^
по голопскптс около манастира ик . ;

близнам пълчи камък, помисли.! I ) 
глава.

па
Ш1.1

"Кка'в|«т. кучето му и то сс 
разлаяна и пълните, изглежда не особено гладни. 
\гщ<|||ок|г1>вио поемат към планина 1а.

Здрава та ни изплаши у дома прежъ.чятото лице на 
Пра г ми. Га гко сссмъча. изгубил ума и дума. а мама се 
покайва - ти е виновна, никога пее зачитала нълчте 
праз,Н1ИН. всс някаква работа си намери, пуста опустя-

1||р!!з“1||р\п|11'|"|:'«7от Имллчч сс спуснаха и ЗпОърд- 
пего ''синеоките ринари". По иьрпи петли над село
„росниста снаряд. Наскачахме сънени от сламен мппе.
■)Л да се скрием нзимника па Кръс, ината къта. I (ата 'а 
махала се натъпкахме п топа мазе с ишнегнепо мро.ч- 
оиче. изцъклено на север, прано срещу Пинлич. кълсто 
скоро се пропидпха чопешки пърполппи. • .лея час-ш,а 
мо джаде.то от Годеч за Пирот заръмжахп митри. 
(■1-пн;п;лските.сокани зго|я,риха па пемСки.а полиоро-

Кдипипт 0,|)инср - ......... . бъбрив - пземпше па
колената си малкия ми брат Дстко. слагани) му
поен „ата   пика. показна ше снимка ма сми син и. ни
„ клин. пи н ръкав, разперпаше ръце:

1п'|1||(ст1|'ряб11а'|не ла се досетим, че немците са 
обсадили Ниш като заек „трън./

...Нзех си последни те дни от годишната отпуск., за 
ЯЧ-тп п иак съм па соло. Пашите заклали прасец,, 
уречили го.разделили го па четири-и иушепитесуннч, 
'и!,,,, и спръжкатп. и маста. Ир|1Готш1.н11 се да шкр-

. ла. извора
За с"К.?а 31Л.ШШТС и хлоик-
ите откъм планината. июит-
„те^Ж!п^Г™1:7^,шеХемГ^

конче Пстатко. Истатко 1.г.11.-|1«м;м"0 «кю,с;,е |.п попи. 
отколкото на кон, но се сланеше с бързия си бш и ш.|

стрел,!7,7|Х"ка1ш1'’с1П1орп'|^ 1с'7'е'промст "о' '1'Грсз 
загриба нозете Ми и оше малко шс > 1

Оф,,Уго и ме спаси 1гърлото на В ьра.
По-голсмиит. ми б/>ат. Псосзпп . трь,

йжайгвяжяс
освен зад тоя трън. I а наближа1И |1ра"н.11.1 У I 
ми Посерттгьн. Гледа - две кучета си 11 \и\^'(, 
едното наднича, а другото го пробутва да сс г.к| ...

вода от Пън се обажда нощна птина.
-Кюалото мнуче от село, на добро време с! - пика 

баща ми. -Когато сс лви отгоре, от Добрендсл - тогава 
е нп лошо! _

По радиото зазвучапп старинна сръбска песен. 
Мама бърза с. отзива си, сърбите „спт. та душата 
обръшат. ама да нямаха тип пусти борчове!

Прогнозата па кюнлото излезе вирна. Летен предно- 
1Ю|’0дшпеп ден. Снегът се стопил. Пикакана рабо та за 
мепс по топа нромс. Ще наобиколи селското землище. 
Тук-тнм се зеленее набола шпепипа. Нпдлич като се е 
опънала под синевата, не мога очите си да откъсва от 
аса. Тихо до оглушапапс'. Звънка нпозрачност. Ьслипо 
бранише избуяло като запуснато. II мястото на иико- 
I-;,шпа га мандра, и мрогопътсо покрили с дъбчетп.

Нъзпивам през Долина падина за Сърбина бара. 
къдсто сс е ширнало изкуственото езеро, иьлноС риба. 
Тук си карат плажа младежите от Цариброд и околни
те села.

.. Ьлокът нп земеделската кооперации 
надупчен и нашарен от странни пътечки. Ис с;гм1,анс- 
шкй, мравешките са тънки като конен, а тези епкаш са 
изчегръчттпи с пърха па тонжка. Пито по разб1тпм. 11о 
па обид татко ще ми каже. че топа било работа на 
попитите. Храма са сп мъкнали но дупките. За паснпат

п Равнище о
до

ес.

Мама тгрокобпа,'топи било па пойна!

оI .
15Ю. III 1995 I.БРШТВо



II НЕИЗСЛЕДВАНА \1>\|;о•Ш,«,№Й-Л1ИИЛц| |> !Л|,ЧЛ1111. ЕЛАТЕ ПА 
ИЮ1И11ДК11В-|»В в крали<■ днмнтрот 1*лд ГОРНОКРИВОДОД 

СКОТО "КАЛЕ"почивка 

ил чсшю 
море за 
40 ДЕЦА

.....

НЖ&яМвва
............... . мишки. Обезлюдява се полип ^ :

гъне и родиш, край. и рмдпптп хижа. и бащински,, лом. м май шил

1°"Хората обачеса като прелетните птици: чунапат изкопен ш,с-
тинкт да г.о завърнат кьм родното гнездо. да но V1 ! *,.?|,!!,1/,!п нг-гяпряш-ии. "Г/1,1п/»к1Ч1поло'1« ки кдьк*". кякто и много други

5=:=^к==се ГОСНТОТ ТОЗИ с:И0М('11М:ГрС1Ц11. \ ,щ.схлшипи • "гори*»кр|шо;|о;гското кале* преди шии нсто на
1а 1I шилен и във Иеряар е било носело. I (ялото соло нразнун,. Л /И *» л;тпшол Турипто се отпили, но не успели да

?да?те^1й1т... ....и. КОЙ к„„....... е кой копа ,̂, ^Клато
И.ци—^ччши». I М0АР; ,. .. I, Цариброд. таи юлоаа насрочнат к..„.мо,тг.., Така и етана;»,, ками, турмиге пуснали ожадня лото

^зяй!ж:г|й™:■ вИМ:иЛ"»=™ «^*ает @гг5а»ав&»ях»ав
1>()1Н 1>\!К;М1ЦЛ1>11 третото поколение. Коренът на испмки е гук.п н.зи ридиим и 1>кн. с;,г.Д|| К1>лг.г;, копали тд рипте...
КРПГ1Г К:11 \ V ||()Ж 1111- втнп долини п но тези трспясали инпи. тучни ливади... "I орнокр1шояг»лс>дпо кале" а не»; щх-лстя вляна интерес за мно.лша
■ ■ I ■ н п кииППИ! I Отдела знаете: може да свържбм покъснитс шипки. да напи* , ММ.ПМ||„|> конто и;и:ат и копаят, ткр-д-пкп злото. обаче не е известно някой
Ц11 I) 1ЧК^.1 • паме дама рито на нашето битие, да отгатнем препра гное ни е на . ЛОг0га ла е намерил пешо. . ,м1Вгт1тт

жппота И пай-пече:СИГУРНО шепьозобноппм елин \\баиа траш1НПН Остана ла ос надяваме проля» ш»™ на горнокрпподеленото кале
^йюбопто а IV гшп М1 пачо Можсла успеем и /ш село опорим "Грилинк-- „ -Селище та стапят „релмст нн сериозно проучваме-. като по 
6Ш ° 0°на'Ш|1а\|Н1кЗарсяототес илси. 11 желателно лойлАе! | та/,,............... ............ »м-ху

. * IV.,..,,, к*|.1то;юл се Тръгне но каменистия път кьм
Кшнто ,11 <з?, ' I I ,ш местната общност "Селище".Ту.-

НеГОШПП ............ . " ■ '1; п„а|,оГ,КП. И' се НИЖЛИТ НН слели 01
ига няма къщи. „шо, У„ те,.оня испмото нашмнне ни .местноегга 
"«“■‘.“тукТи.та1.ЮЖО 1в„ е еъ,„»!г1,унило сели,не. кьнето сн жш,ее„„

О: Се,....
' шнйяш"Снчш оГтнх! но'минниннсто нн местността сигурно не е С«

хора

II организации «и 
Цоип.ра за огдн\ и 
гкрн.п.м и Софии 41 
:,,>ца от Димитровград 
(с придружа на |тгк- 
лица около г>0) О, 10 до 
20 юли ще прекарат 
починка па Черно море 
а курорта 1‘анда край 
1>ургас.

Тона е тора година 
на организиране на 
почивка за деца от Дим
итровград на Черно 
море.

НИТ»»
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АРХИТЕКТУРА И 

СТРОЕЖ
Изложбата ” 11.11.м1 прои

гра дек итс-нарпбродскп ху
дожници" п|х.*дмзш1ка голям 
пмтсрсс сред любителите па 
изобразителното изкуство в 
Кюстендил. Спорел ду 
на Цонка Ьакьрджиоиа. рь- 
коволителка на художе
ствената галерия "Владн.мир 
Димитров - Майстора". в коя
то изложбата е експонира па. 
изложбата е била масово 
посетена и получила изклю
чително голям отзнн в 

другите 
дни. като оценките за худо
жествената стойност* на 
изложбата и съвкупните 
художсетне1111 Iюст11 же'1 иIя 
па художнпцмтя са твърде 
положителни.

С оглед на факта, че Кю
стендил е един от най-из
вестните художествени цент
рове в Ьългармя. познат по 
това. че в него живеят и твор
ят или оттук са поникнали 
много художници, мненията 
и преценките за изложбата, 
дадени тук/могат да се пр
иемат като твърде компетен
тни.

митс За историята, живописта и природата на Мога попски 
манастир учените и изкуегиовълпте: започнаха ла пишат веднага 
след освобождението оттурцитс. Всички нзелелпачи сд1шдуп1ж» 
отбелязваха, чс най-ценното и Мога ново не са архитектурата, 
външната украса и строежа, но живописта и иконописта.

Действително, гледано от вън. Мога попски манастир питосьс 
скромните си д||.мепз1.1п. пито с пластиката, пито е. Украшения ш. 
пито със строителния материал не действа монументално и 
разкошно като прочутите манастири от Рашка и Моравска 
школи. Обачссходни по грубия строеж и у простена архитектч ра 
са п редица други манастири в източна Сърбия и съседна 
Ььлгария. иоилигнатн през средновековието. Затова сс говори и 
за западно-българско черковно строителство. Обяснение за 
скромността на тази армгтектура се намира и неблагопршт1а га 
обстановка в тия краища, създадена след турското нашествие.

Парадоксално с. че тъкмо порадитол у простени чист основен к«»|»пп.«и и (|,|ш.к,т* ,п гх-х.ш п • 
план Нога конски манастир се сочи като типичен образец на <гьна.1овид|1о начупен, 
моравски вариант православни храмове. 13 известната Ьольшал 
советская архпт^ктурпая зициклопедия схематичното хоризон
тално сечение на погановг:ката черква е използвано като илю
страции на средно балканското са крал но строителство.

Храмът С.в. Иван1 Богослов е елпокрабпа уостройка с три 
нисидп. една олтарна и две странични за помощник певците, така 
че отразява очертанията па детелина с три листа.

За разлика от поисчсто великолепни рашко-моравски памет- лък. изравнявайки се с изда 
нпцп. които притежават и по пет куполи и блестящ външен вид. пите па страничните аиспдп. .! 
в По га ново пад паоса се издига само един купол иолпрмп от вьрху лицевата страна па иис 
осмостспеи П.-1|,||б1ш.11 укрятсимита, ся скромни, по приятни, ииристсмш-стиуиа .|,|,ои гои I 
11аГ|-нисокятя точки па чоркиата исскупола.а 1п.р\1.тиа чотпър- припомним, чс на акпапг • 
титата кула пад партскса /иритнора/. Кулата с обиколена от гри рпетпап от Палтроппч и Ми , 
прани с пг.чопи ,|,роптош1 с: по-особсио аиданп стени наподо- понпч 1878 гол. пиелг.пммч. 
бапати шах,ми гна диска - детайл характерен за моранските па- отсъстнуна. Мсговппт покии 
метнипи. Останалите стени па черкната песа ................ахматно. иочги изцяло маскира дпа енч,

Ипечатлепие на богато архитектурно разчленение и ожппе- прозореца от западната сте,па и 
постна храма придапатмиожестното плоскости и линии получе- партскса. Псе пак. преннеип, 
нн от С1Снсну|«пата пластика па покрипа. Най-висок е четири- приля нп и.п к:>гз ия на етап нит к, 
странпят покрпп па кулата. Сшедпат дпустраипте покршш ма рашюнесие и хармонична кош, 
трите ,|)р01гтма /лиа оттях пматобратпп наклони/. Още по-долу озппип па цялата пое- • ка 
с нокрпппт на паоса на лае поли. начупен егниплонидио на изток. Оиаюиатслно и в апх пек
Под него са спуснати полукош...... те покрнип па страничните турне отношение Погапош к,
конхи п. па края. да нюанс под. тях е най-низкннт покрпп на манастир не е без постойн, гн-, __-
олтарната апсидп.Обшо взето, с малко материал и много тпор- които вс са измъквали от ч V ■> / з , . , , . . .
ческа нппепшш е получено ........... едно т.зхояи1цо-низходяню на сиеппа.мнгтпте 'Го а .угбг , Л + 3 6 ’ 1 3
степенуване, в пилен унисон със стъпя.,юпиднитс тераси и- зпат и отнасящите го ом--,
абразишипс попръхппми на околните баири и скали. Сякаш авторите, конто го |ш,ншг^, к 'м 'Т-Ч |’НО " ",0 " 
снмпо.ппзпрат възходите и умалянито п|5пдружааа|цп човешкия пскопиа яихитгктмт 1.У: ^ зяпадпобългарската средно,
живот. Пай-сстнс. като удачна архитектурна притурка от ,и“ш пй т К "о отричайки, чс корените са византийски
западната .............. а храма - вероятно към кран па мивалия или пълна |,азл'|л ппез \р1/.1|,'!;!//г^!иГ1 °Р?' г,К1'ДСТЯ с:с кат0
началото па пашин пек - е построено открито пречвериа Покри- Моччаннн °3 ',л |)|,л| а1,11П- Сгьрбиц до Влашко и
нът па прел перцето е подирим с И-дървени стълба и 13 пъка На 
широчина на;».... . степите нп партскса с по един страничен

масме-локалпигс п

|1».н <1 111111,* < I <*1111 11.1 Ч<| И.П 1.1 II к\ 1.И.1 I <: \ к|1.м • пи * 1>, 
К.1Ч1.К. .1 11 • • К I • • 11 ( I. I • • II НЮ

П.'1«1И на поглиопскага 
па. конто ,* пзст п като п.|кк |р.- 
ннн на г:|н>д1юоа.,1 кански ср«мн< 
|«‘К011<>|| гни хралюпе в Го.шм.11 
сьистс.ка ар\нт«ккгу|)на пмп
К.'Ю1И>ДШ|. ,

Изложбата > п Кюстендил 
се закрива на 17 юли. а след 
тона заминава за Варна, къ- 
лето ше бт.де открита па 25 
юли п рамикте на културно- 
туристическата 
тапия "Варненско културно 
.чн го". ' ’ .

; ______ - ч.'/-----------------

ма нифсс-

и.д.

х-11г1кт.",';и»,1Тк'»11?Та. СК1ВД‘М||°СТ в композиционно отношение е 
■ ‘ I ‘ I П‘1 3,1 фасадна ш декорация, (..гроптелпият материя.! е
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. имена от историята

КАПИТАН
СИМО ° III! М1ЛЮР11ЛМ

ШЕСТ МЕСЕЦА БЕЗ МЕТО* Л1ШЯТ ИЛ 11МЩН31ШКЛТЕЛСПЮТО
ВСВОЯТЛ КАТЕГОРИЯ - ПЪРВИ'' ,

папки историята си. ние заболяваме ппг,„„а'|1':'“|1ата сгтортио-рскрпатипия .ма....Ьс-стишя -Пп, * 'Па 15 юли е нолопн» ГОДШ1.1 откакто < че бел Мето/
от комплески на (Малоценност и ерелпзвпклтелстоото" за пърп пътсс гнчнкмк-ттл г,™Та п Л "а ! 
търсим духовна опора в нужда ® категорията на обшшщтсс до 20 хилУчи^житмиУпа ..."Димитровград.! 
история и нужди исторически лни- а,Р'ю 'Н'сто ствърде висок процент отклик налип- арал сп|ое/,-1
пости. Но непознаването на своята сто.Само Белград има по-висок процент учнетвншп гЙ г"Та1 
история не значи липса па история. Димитровград ««община Ства-река. -V '•четващм - 00.90.Съперник
Напротив, нашето минало е изпъ- •Ц^нмт на предизвикателство е нап-маггпптч ......... „„„
лисно със събития и личности, конто Й [2;^!!7Га' понеже включва спортни и спортно-пекрс^тивш. 
биха предстапявали достояние и д,1и!1,тл1',т- както м всички структури на нпсепсчшето ° рскрсат"°"и
•Гет^Жст от машата Висок красни Зт много
{ЙГ Й 0,5,0 и,КОЛОВ /КаП1,тан В тел! обипищ^нппктюсц^^^^ население.! моминото сър!ц, иедостижим.Зи

Симо Соколов е роден в село 0 съставена програма, формирана делегация у. тчноиечи| опчзкп' 1К'°К" младсж Шшмор И '^изпс-
Грозпатовци /днес Сурдулишко/ съперник, и в хола на манифестация са реализиращ 30 спортни и гппчнп’ . "°"Р"ШС- 1 ак1,п бо 4-,сто " 
през април 1848. а е починал на 29 Рихруативни дисциплини. Организаторите саР съ-тавилн^Вм™м . Ш|,1Л" г0-4""" 11 ДО края ип 
април 1918 годим!. Учплсееа Нстор- сьтртанич.-стпо с ПТТса го лосташин, лЬ птички гпажлчш!" ""С " °!

гическия факултет Димитровградска община през 1990 година ще бъде включена а „
чта Велика школа. чнжлуна родната програма на Деня на предизвикатепетпото ' Още С1.ПССМ малък Мето <;<■

Там е възприел идеите па Георги С. „ га н1тто|> "а тазгодишната манифестация еСоколското дружество! бо ™лсгш.п за крачола на баткп 
. Раковски и Любен Карапелов за р ■ п' * СтЛ1. 1 си Иван и от иего като от непре-
освобождение от турско робство. г/и, : съхнат изиор па красивото
Пана пот* ' \| ,то а' и* "и л ъо "вобвода" ^ " Л"СКЛ ^УТНОЛПЛ ДИВИЗИЯ гребеше е пълни шеп,', и '

топна „ШЬС1 ° 1 О място НЕУСПЕХ
българска доброволческа чета. *, *,,>отлаш1п приключи тазгодишното футболно първенство във ВраЛска »,

В Руско-турската война 1877-78 4‘>п>ол1т Д,т,1зи»1. където между денеттеотбора сеоъстезаяа и "Младост" ,, Мялко обаче е известно, чс 4а_*рсо 
година организира набиране на °.т. оосплсград. Ьосилсгралекият Футболен отбор с обшо 16 точки се Уп-тоди Мстрои. нашнн "1>ДМ 
доброволци опълченци в Плоещи и к'л2с,,Ра_на о-то място. па иърио място убедително се класира Футболният ОНЗИ" отс па младини б« 
работи като разузнавач в полза на .отоо1' Пчиня от I ъргошние и идния сезон този отбор ще се стдстезапа в всестранно надарена личност, 
руското кома ндуваие. През декември 1( Гг^"гралг' познат п по-ръсно известен каю
18. < година организира въстание на - безспорно, шестото място, с оглед на амбициите и възможностите на \ художинк-карикат\Т)НСт. сатп- 
селяните от Кюстендилско Краище Оосплсгрл чскитефхтболисти. по наше мнение, е голям неуспех. Още повече; пик и много чьижайн на (тапии 
/Кюстендил. Босилеград. Трън/. ако ,,ма « «Т^оил. че почти винаги досега босилеградскиптотбор е имал! континент 1 ",а,ит
Като ръководител на въстанието пГнт,-'Чвш за горната част на таблеклта. | .
поддържа връзки с руското военно о^АрЖ2ЖХ.ч™*Г0Л,,"Н0Т"Ф>'1*>Л'10п1'р"г'"стп0 "» кап,1та"а на| Истински бард па културата коменданство. -дислоцирано в Ч*' «оивовит I I- . .м
Радомир. ч-*

Бил е и народен представител 
във Второто обикновено народно 
събрание на Княжество България 
през 1880 година:

Върнете сс, върнете 
на щастлива младостна дни 11редпн111н!
Птици прелетни отлепиш 
...Желаипв лн|ннн.
Асен Минев

на

ЖИЗНСМПЛ СИ III,Т.годш
ическо-ф илоло г ич еския • ра кул тет 
ппи Белградската Велика 
Там е възприел идеите на Г

пиеше
от извора тайните ип ИСТИН
СКОТО ИЗКУСТВО.

иесие. иегошш глас. Като ерген 
Мето еднакво добре пееше 
всичко - от "стари градски пес
ни”. чрез “севдалпиките’ - до 
арии от най-различни опери. 
Прекрасен бе и като изпълнител 
на театрални роли. В младежк
ите си години, връщайки се 
късно вече ог ссденките "горно- 
малскнте" желюшки момичета, 
слушаха неговия глас - силен 
бпритон, от който ехтеше цяло 
желюшко поле. Когаго го 
чуехме, излизахме да слушаме 
пеенето па нашия "РУДОЛФ 
ВАЛЕНТИНО“: както то нари
чахме. зашото Мето много при
личаше на тоя световно известен 
красив артист.

И чрез песента и по-късно 
чрез изкуството, чрез.добро
желателната тънка пропия Ме
тоди Петров още на младини 
започна да “ТЪРСИ СВОЯТА 
ДУША".

оглед нп реномето което има нашият отбор в рамките на Иранска’ 0'г нашия край. 
дивизия, шестото място наистина е неуспех. Обаче ако се има предвид, чс в | 
течение пп текущото Футболно първенство извършихме: смяна на отбора, на1 В тази кратка г.поменна бе 
една наистина досега добра генерация Футболисти. Може би тази смяна• лежка шс посоча само една 
ии-ше да бъде дпе-трцгодини. От друга страна и съдиите на лве-три срещи: нетна способност - неговото 
пи съсякоха и просто ни взеха някфлко точки.

Ннаи Николов М.И.

също скромен, повечето от местен п|.юпзхо.т. Трябва, обаче, да се 
признае, че и в тази скромност проличава подчертано творческо 
вдъхновение и практическо умение. До прели двадесетина години 
покривът беше изцяло от стари керемиди. Те пе бяха по вкуса па 
реставраторите, така чс лнес: покривът - освен предисристо - е 
покрит с подходяща ламарина, замествашл някогашните оловни 
плочи. Стените са построени от мелелап или частично обработен 
камък, бнп.рнн блокчета и тухли. Кубето и ръбовете па стените 
са от делани блокове па дени бт коритото па Ерма. Не съществуват 
правилни редици, освен при корнизите, дъговидните външни 
проекшш на сводовете и фризовете /които са от комбинация 
тухли и камък/, както и фронтонпте с имитация на шахматно 
табло.

ски зборнпк. бр. 3 и Томич. Г.. Делянки. Б! Мптронич, М.. 1979.. 
Ипротскп зборник. 8-9).

Преди всичко, стана ясно. чс в древно минало манастирският 
комплекс се състоял от много повече постройки в сравнение със 
запазените четири: храма, конака, мутвака и чардака /без 
стопанските пометения/ и то на много иб-голямо пространство от 
настоящия оградения двор.

Разколите във вътрешността на черквата показаха, че на 
мястото на днешната ио-рано не е имала постройка, което не 
икзключвл в1»зможносттс1 за сьщестиувансто на сакрален обект 
някъде в непосредствена близост. Оказа се. чс основите на храма 
са необикновено плитки - ст,стоят се само от два реда неделан 
камък залят с обилие варовикова мазилка. Цялата сграда почива 
върху чакъл и едър речен нанос.

Дълбочината на разколите в иаоса с изнасяла 1.45 м. Устано
вено с. чс и п миналото е вършено прекоппнне. Днес подът е с 11 см 
по-висок от първоначалния и е мокрите тухлени плочи 30x30 см. 
Н северозападната част па иаоса е намерена само една проста 
гробница без твърди стени, покрита единствено с варовикова 
мазилка. Празна и ограбена. II и северозападния ъгъл на нартскса 
са намерени два унищожени и празни гроба.

П пода ип актуалното ирелверие са откшп и основи на по
ст ро. но ио-теенб а по-дълго, ирсдверис. От цигани сведения 
научна ме. че и през 16 в. било строено второ ирсдверис. 
предхожда що сегашното трето.

Разкошно в двора показаха, чс всякъдс около черквата се 
намират гробове от различна старост. На сонорния сектор в двора 
бяха открити множество малки мопашкп килпп-изиоейиии 
/2,7x3.2 м/. всяка с отделно малко огнище. Зад тях. още но 
западно. изнъП /торя. бяха откоиани слабо построените основи на 

помещения, на 40м далечина от чсчжната. какго и 
родина гробове. Цялото това пространство било покрито с 
калдъръм. .. _

Смята се, че и долна та част от конака. 9х5м. е повдигната, 
кога го и черквата - строеж ът и материалите са еднакви. I орната 
част от конака е вероятно от края на 19 в. как то и нредверието и

Декоративните ефекти са постигнати чрез няколко решения. 
Например, чрез .гъбестите ръбове йод линията па покрива. Най- 
изразител си е корнизът обкръжваш кулата под покрива. I акива 
са и външните дъговидни проекции па сводовете. Съшо и ос.емте 
ппластри на куполния барабан, ачепитс аркади пял И1ЮЗориите и

Намери и.
11 оста ш I " своята С-! IЕ ДЛ 

културата на двата братски юж
нославянски народа - българ
ския и сръбския, с което с. право 
г.г гордее нашия край.

др.
Тухлите са използвани за релефно и колоритно украсяване па 

стените. Фасадата на кубето е украсена едва хоризонтална Фриза 
от тухли поставени в три реда. Фасадата на клетата притежава 
само един хоризонтален фриз с клетъчен строеж т.е. в клетки 
оградени с тухли са. вмъкнати четвъртити камони блокове, (./ген
ите на черквата в средната и долната зови см но са опасани с 
фризове - едни от тгшреднм тухли и два к.тстковедни. IУ хлопа т

паметници потича от XIII. а

Поклон! 
■ 10.111 1995 г.

Ц|||11

Асен Петров Миневукраса на балканските черковни 
особено се прилага през XIV в.

Интересно с. че досега изследва чите песа обърнали внимание 
на бигъра като сттюихолеп материал. Пе|юятпо е докарван 01 
Звонска баня вдпи па пълноводие със сила ви. иътеписнтсоткрая 
на миналия пек се изтъква, че тогава коритото па Ерма опло

пя ХГЛМЯ сссмггоиотся«8ВЯ11'гечясг11! 
олтарната конха. псшшитс. игкк:а. и наргскм /|фнпюр./■ о 
дъното на аисидите сс 1Ш.ми|.а по сиии "|юзо|«1. М п, ; ,1.1.1 
пасила п|«зо1Юиа се ьтссггяпа иаш.11 ло ис-ииатиия 11 тпит м «• 
пушкаримна. 1! страничните прозорци па и1ралсимсп..|П н.га. гака

.................... купол оП-
легит^ху?стф.! .Я,глят1.фя. Ъа|я.ба.п.т и 
соссм тесни отоесни нгюзории. но в иаоса шмдее иолу» аЛ;■ 

Най-много глапоболия на изслолнашпе .талаш нимпюра. и 
него се влиза от мрелперисто през срслниа | р.п'*, |«0{1' |1П П"|'|1'

а нал тази необикионсиа галерия сс и-шша -л11 т - ' ■ ^ ,
камбанария с летнри по-голс.ми мро^ с . К. м^голо 
предназначението па галерията и зашо "I’111™!'1’].' , 1|(,
изолиран от наог;а - топа измъчва „ нешля
галерията е-служпла и за укриване, 01<3рана в .. у

Т1.ж1:и помпистопански 11л II юли тлзн голина се нлкършиха шест 
й».ч:ецл ог пеиалеПплта смърт па шината 
мила новрожалпма съпруга, майка, 
лъшерп и пч-цм

^ Зп пил пята часг от манастирския ансамбъл заема мутвака. с 
прочутия опюмеп комин - по всяка всроятнос:т ннвгъпша трьис* 
зария. II на западния сектор отвън двора ралкоиитс откриха 
основи от пял комплекс сгради, хубаво ()б|>аботеп11 и много стари. 
Па югоизточния ъгъл на тоя комплекс било намерено огромно 
огпише с радиус 2.1 м! Псичкп находки са конзериирани и отново 
закрити с пръст.

Интересно с. чс изследва чите най-малко пишат за резилен- 
|Ц||П| чудесно хубав чардак. 11икой оир(,]К1Л1!ио не сс произнася 

за кого |Гкога е построен. Радоиич твърди, че сега разделените 
постройки - конакът, мутпакът и чарл'акът - починат на обши 
лревни основи. И миналото тук се издигала една монолитна дълга 
партерна сграда.

Авторите заключит. че огромният спюптолон комплекс па 
Мога попски манастир в миналото е бил обитаван от многолюдно 
монашеско братство.

или наводнение. ■ пт ,П/К„ИТ;, прана на Сдел археологическите разкопки, генералното реставрирано.
Ил някои стари снимки личи. чс 'ин ог * л ■' момгиткн ||.копссрипрн1№ - осъщеспкшп с малки прекъсвания п

черквата била невежо покрита с белезникъна мазилка. рорполл между ЮГ/> и 1973 г. -след построяваното на траен писпщ
по-късно била опалена. ,„„телт1„ иочиобностн мост пял Крмя н подновиш! крепостна ограда. ИогамовскиНова светлина и попи тем1Пческо-с1ронтсл и вол оо - ■ шмя(:т||„ ............ много живописен и привлекателен вид и стана
върху йога попския манастирски комьчекс х ^ 1 ^ |ф1ШСЛ ,!асто:г,шп и хиляди ,юсопггсл1,.

^............ ...... .......... .............

чн

/‘Л с
НИО. II I \ <.. II \К01!Д

«м .1нми1|нм11|шд. 
жнн.мца пъп К\!1гр>1онгФ 

(|>|М\НЦИН
По то:ш но пол на оемп юли 1995 година и 

кпп дадохме панн- 
|юи- 
ним

** ' а.

ерап -
дими гроигралеката пец| 
хили, а на 14 юли пое 

бита, за 
пипа П

егихме дпмпт 
да си спом 

полога.
гра
спо

леки го гро 
тлии лик на най

ЛОНИ:Онеча 
II ДоIII

съпруг Ьранко. синопе Лаоид 
са Горда на. нто ри баща Паилс. 

тър със с.емоПстною, баба Торкл 
Петна Кленкоии. С

а ПкКбра 1 ркл
И Исом е 

копн.
околен
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Богдан
Николов

* Рат и Ра * забава
ИЗ АЛБУМА НА ЕДИН БОЕЦ
-ПАРТИЗАНИН (1945-1995)'Клри/елШцрм ебрлк Стлория Решета ря от Пзятовци обичал ла прави 

*Ш ** Към |У60° г/шни/ * пиния" I го да отиоа ла Срита,.

^Ей&гггдакжгк
КГЛ"ЕрлП хо™|',кякпос:тлллГЯ идем лябригаяу яа градил, 
а пие тукп разгря джуйстс...

кьди е моятА куглииа
Още едни останала от бай Стадия Решстара.
На ||ъ1'нитеслел1юен1шсъюями избори имало само две

активист от Цариброд да похвали 
патето село е едно от най-добрите в

та ти те, иднарезул
изатопчяни:

ЧЗЬяздая ялвве.
Ка3°-Добрс бе, яете. а къле е тогава моята куглииа...

Ьогдли ПикоЛои

мислим си у себе: има сено лаА пра по да пи кажем. 
г.ао?и, жегна и иьршпдба несу импулс, че,има Лоше коджа 
работе да се уработе. _

Ючера мин у до сват Гьошиии и гледам насред д пор куп 
земля и надига купят Педпа се пили глапата на сват I ьошу.

-Свате - изока я - квосе укопуйеш у дпорат. да нейе.недаей 
боже, ров оди войиуту?

-Мапп сс Манчо оди подигравЬе! Епа копам шахту! Нали 
бпм времето. I уя шахту 

)а до лъга—

• ниП-убине у сели. Това мпдомо кпги зпж*мм|||ч-бир|итеб|,011к 
тритечсрЬс...Та мисълта ми Пе дека има млого разни олморле.

Тия дни ме орете Ледьн иабурлия и ме пита:
-1>ре Манчо. остаремо, огрознемо. изкриаимо се кико 

кобплЬе. а 5рс не отидомо ни у бпню. ми на море да се 
Нали гледаш ква Л<* убаппя на те-

1 уТ ) 111‘ йшУ/?# У
"^олморимо кико чопенп.

V лепизорат. Д да ти кажем нстцну /тука се наведе къмто мене 
И и ми шъпну на уше.да неби некой да ни чуйе/ а има. Оре брате, 
г и на кво очи ла попа париш... Ина Леш ли дека л съм рошил туя 

•4 голин да отидем до Зпонску бпню. ора те млого йе убпво. ма 
Лоше йе и лекопна: егп размърдам старо кошчинс...

за морето - реко я - л сваку годину

съм на одмор. па гледам да утра 
одлагам годину дъна, ама „лъга баб?

-Арно, арио! реко я. -Иеяни на одмор че копаю шахту. а 
дру1)и че возе яхту! И поварка ла не чуйем кико сват I коша 
благосивля ду мете ми.

Оцутра се стретомо с Г1ер*«у оди I ума руту. Вати меон под 
руку и рече:

-Манчо. айде че ндемо до "I ашиюто”. оти ми преседеод 
“принудим олморйс-“. Веруйеш ли.с лушу 

не могу да дънем: залела мойта: дъггъска топа требе да се 
напран, йутре друго, трети льк - трето! Ако су принудни. е баш 
по принуду све требе да<х- напран. По-рано отид^-м на работу. 
пошлайемо се. попа шал имо се. истина и поработпмо - лък 
мине. Барнеш сс-дома. че се патиш за това.за онопа. че испийеш 
и кавенце- А съга отегъл се дън ко гладна голина. П све 
варкамо нещо да завърши.мо, отн йутре ни чека друго!

-Тека йе, тека - тешим га я. - Истина Господ йе ре 
дъна да се работе. а на седмият да се одмара. Ама 11{ 
икът не йе казал кико да се одмарамо - с работу или без 
работе.

•\Т V

*
•А мал ко си се ммнул 

по!
съм пул нпкнга оди никога, а и свако лето те 

гледам нарамил си я матику. я сръп, я косу~
- _ л л _ -А чул ли си дека има Плаво море. Боло море. Църно море.Сигурно знаЯете онуя прпказнудпи а Пе Пелия преди. им 6 „ 11ър„е|10 „оре. па и Жълт море?

илистиенуша рекла на копач!» сте: Жени. апде док олмаратс. |; 3“то1,„ ^ ,|ул| Цьроеиото и Жълтото не знам
” ла каже: -Я нап „обресеод^м ...... яем на Зелено «оре.

к делям държаля...’ Л съга но1;е че потрошиш по пазарат п .!.■« иш.,п|..0д,1 „.сг,., „„ „
..едва ли че наядеш „егле държаля. демек топа била тежка и -;,е^*0е™йек> °"туПе лру1„

За женете нпл не ооатим оне се оямапаошеус преден,е Тия дни синат-общинар оди Ниш ме зарадува по
на вми" п^те.“ на^чорапцн ил“ 8анеле.ТзГшно яреме телипонът Рече ми: "тате нпяесе пърнумо оди |>екреатит1пят 
ткайеоше и иър!;е. Помним кико Яедна печер ус опьнше одмо11 ||а ■•латнбор. . баво беше ама кратко. Изгледа Л( ка 
думаше: “Щом налдем време да сп одморпм. а я се мунем у одморът че прекараме с пас на село. 
разбоят!'. И могу Яоще да ви кажем дека на туя женнцу •Арио. арио! - реко му я. • Доппете да си поодморите!

я на море 
-Кико/ ПеОДМОРЙЕ идем

кико измиелншетия

до
йе мс не распитуяе кудс пс-това 

;ъ ега се на са ма ри.

къл шсс
ро клети-

- ще Г70‘1И8ЯМ<?' след годлщмлгл
ло члвлгл •
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