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БЕЛГРАД Е СИГУРНА ОПОРА 

НА ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА МИРЕВРОАМЕРИ- 

КАНИЗАЦИЯ НА 

БАЛКАНИТЕ
лятото3|еше цонтра"тема0 нл м ЛГД,3 Милошевич и Холбрук обсъдиха плана и еди- 
бройни дипломатически инициативи и’ ппЖШН° 0цениха' че с обективен подход към 
срещи и разговори на държавниЛъково? пРоблемите може Да се създаде сигурна ос- 
дители. В тази интензивна дейност &Р Юго- 2 ?? Чялостно Решение на кризата.

вите фактори, а упоритото застъпване на ната тема на разговора на С.Милошевич с 
нашата страна за мирно преодоляване на испанския външен министър и председател- 
конфликта в бивша Югославия получава ствУваЩ на Министерския съвет на ЕС Хавиер , 
все по-голяма афирмация. Белград се Сштана на 18 август в Белград. Запознавайки 
утвърди като пункт, на които се изграждат с°пана със становищата на СРЮ относно кон- 
и верифицират мирните инициативи и като фпикта в Босна и кризата в предишна Юго- 
една от главните опори на усилията за мир. славия^ Милошевич изрази надежда, че

Европейският съюз много повече ще се ан- 
• Посещението наСлободан Милошевич в гажира за прекратяване на войната и ще до- 

Русия на 10 август и разговорът му с руския принесе за афирмацията на обективния под- 
президент Борис Елцин бяха оценени от х°Д. понеже еднострачивостта е един от фак- 
международната общност като важно съби- т°рите, които забавят преодоляването на 
тие,

Кой знае за кой път балканските народи изпитват на

да-ЕйкЕатажЕБ
във вътрешните работи на предишна Югославия Германия 
и Съседните американски щати, при съдействието на 
някои други европейски страни, сръбският народ от Ре
публика Сръбска Крайна нямаше да доживее наи-тежки 
дни в своята история от заселването си в тези краиша 
преди 500 години. ^ 4

Тези, които разтрогнаха предишна Югославия и помог
наха да дойде до сецесия на Словения, Хърватско и Босна 
и Херцеговина, а сетне и до гражданска война, пак вземат 
страна на мюсюлманите и хърватите. Ако не беше така - 
нямаше да се стигне до хърватска агресия срещу Репуб
лика Сръбска Крайна. Първо те въоръжиха до зъби чер- 
носотниците на Франъо Туджман, който продължава 
започнатото през Втората световна война от усташкия 
злодей Антз Павелич.

Черносотниците на Туджман, възползвайки се от 
разногласията в ръководството на Република Сръбска 
Крайна за няколко дни превзеха Книн, Обровац, Бенковац 
и други градове и села, подлагайки на небивал терор и 
изгонване сръбското население там. Сърбите от Крайна се 
налагаше да поемат път на неизвестност и страдания към 
майка-Сърбия отсам Дрина, а усташите останаха в Крайна 
да ограбват и опожаряват с векове създаваното.

Вина за трегедията носят и водачите на покрусена 
Книнска Крайна. Подлъгани от хазардното и воен- 
нолюбиво ръководство на Република Сръбска от Пале, те 
измамиха собствения си народ, а сетне го оставиха на 
милост и немилост на усташките главорези. Вместо да 
застанат начело на отбраната на своята република, те 
издигнаха бяло знаме преди да е започнала борбата. 
Наложи се невинното население да образува колони от 
бежанци, които допълнително бяха пресрещани и подла
гани на гонение, тормоз и избиване от усташки и. 
мюсюлмански пълчища.

Пред тия зрелища с дни оставаха неми и слепи лредиз- 
викателите и подпалвачите на тази небивала след Втората 
световна война катасрофа.

Повече от година и половина Съюзна репу 
Югославия води борба с привържениците на войната за 
мирно решение на югокризата. И вместо Република Сръб
ска Крайна и Република Сръбска да подкрепят мирната 
инициатива - досега те първо отхвълиха Ваис-Овеновия 
план, сетне плана на Контактната група, плана 3-4. Днес,

жертви, се правят

А

което даде силен тласък на уми- кризата, 
ротворителния /процес. Милошевич и Елцин * На 23 август в Белград пребивава вън- 
единодушно константираха, че решението за шният министър на Румъния Теодор Малеш- 
кризата може да се намери само с поли- кану. Милошевич и Малешкану изтъкнаха, че 
тически, а никак с военни средства Елцин международната общност наи-сетне трябва 
отдаде признание на СР Югославия и предсе- Аа се определи за мир и стабилизация на 
дателя Милошевич за решителната им при- отношенията, което изисква предприемане на 
вързаност към мирната опция и обнародва акЧии за обезхрабряване на всички сили, 
свой мирен план за предишна Югославия, които искат да постигнат целите си с военни 
Двамата президенти остро осъдиха хърват- орвдотва. В разговора беше подчертано, че 
ската агресия ррещу Сръбска Крайна премахването на международните санкции

• На 12август.председателятМилошевич против СРЮ е предпоставка за възста- 
прие в Белград Ясуши Акаши и Бернар Жан- новяване на мира.
вие. В разговора бяха обсъдени въпроси във * в редицата международни емисари, 
връзка'с активността на ООН и СРЮ за помощ, които това лято минаха през Белград отново 
на населението от Сръбска Крайна и за се намери руският специален пратеник Алек- 
деескалация на конфликта. сандър Зотов. На 24 август Милошевич и Зо-

• След като американската админис- тов п°пожитепно оцениха инициативата на
президента Елцин да бъде свикана нова 
мирна конференция за предишна Югославия

трация реши да се намеси по-активно в 
международната акция за изнамиране на 
мирно решение за конфликта в бивша и изтъкнаха, че в рамките на подготовката за 
Югославия, Бил Клинтън изпрати правител- тазиконференциятрябвадаседефиниратак- 
ствена делегация начело с РичардХолбрук да ова-политическо решение, с което равно- 
обсъди с председателя на Сърбия най-новия правно ще се защитят интересите на всички

страни в конфликта.американски мирен план. На 17 и 18 август

» СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

блика ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ В ПРОВЕЖДАНЕТО 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА

Правителството на Република Сърбия 2 100 000 тона и при наличието на запаси от 
тези дни проведе заседание председател- 1 000 000 тона от миналата година-това коли- 
ствувано от Мирко Марянович, като обсъди чество е достатъчно за следващите две 
актуални въпроси във връзка с осъществява- години, като същевременно има възможност 
нето на програмата по икономическа стабили- 2 000 000 тона да бъдат изнесени на пазара 
зация, обявявайки пълна мообилизация на като излишек.
всички субекти, участвуващи в нея. Констати- Констатирано е, също така, изплащането на 
рано било, че положението на пазара се ста- пшеницата да стане според утвърдения план. 
билизира, преди всичко благодарение пови- Според изнесените данни личи, че произ- 
шение на производството в първите седем водството от януари до юли е увеличено с‘ 
месеца на годината с 10,1 на сто в сравнение 10,5% в сравнение със сащия период на 1994 
със същия период на миналата година. Цените Година. ,
в последно време показват тенденция към 
стихване, със седмичен ръст от около 1%, 
няма промяна на курса на динара, а снабде- 
ността о основни хранителни произведения е 
подобрена,

С продажбата на пшеница от държавни 
резерви значително е подобрено снабдява
нето с хляб,,както и с други изделия на храни
телно-вкусовата промишленост, Правител
ството е обсъдило и някои други мероприятия 
във връзка със снабдяването на пазара д 

мляко, олио и др. жизнено необходими 
произведения. С допълнителни мерки ще се 
подобри снабденоотта на пазара със захар, 
като по такъв начин се премахнат опитите за 
спа

след като паднаха толкова невинни 
сериозни усилия по-мирен път да се преодолее кризата, за 
да не избухне още по-голям военен пожар, който може да 
захване целия полуостров. В това начинание голяма роля 
играе Русия; пък и САЩ излизат с подобна иници

Саржво^Загреб°-*дсГевропейските^столици, съдейству- 
ваики за спиране на безумната война.

И на последната си среща министрите 
работи на Гърция, България и Румъния пряко се ангажи
раха в тази мирна мисия, при което ^мат пълна подкреп 
на СР Югославия и сръбския председател Милошевич, за 
да победи мирът на Балканите. СР Югославия, н която за 
един месец надойдоха над 160 000 бежанци е изправени 
Зд готеии затруднения: как да се обезпечи подслон и 
пЬепи?ание 1а тях. Огромно мнозинство граждани в 
страната откликнаха на възванието № доказва помощ и 
да се дават самопожертвования за пострадалото иасе

^Хдачин^ „Тко" екст^мнУи^аИрНтин у нас обач. вместо
да окажат гостоприемство на бежанците ида нмпомагат 
Во^й^здина^съдетг^шла 'н^йчлного 'Х^воб*одни^месгп1"^Но 
политицщ^^т^ис^т^чуж^а^ч^Тда попр "вя^юйтзшга

атива.

на външните

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА "БРАТСТВО"

Правителството на Република Сърбия на 
заседанието си от 28 август 1995 г. утвърди зако
нопроект за основаване на информационно- 
издателска институция "Братство". В По
нататъшната процедура този законопроект 
трябва да бъде обсъден и приет на сесия на 
Народната скупщина на Сърби 
встъпи в сила в качеството на закон ще бъде 
основа” за трансформация на съществуващото 
издателство "Братство" вНиш.

,В законопроекта, който беше подготвен от 
републиканското Министерство за информации, 
се предвижда информационна-издателска ин
ституция "Братство" да започне с работа на 30 
септември 1995 г., а до края на октомври да бъде 
приет Статут и да бъдат назначени Управителен 
съвет, Надзирален съвет и директор на "Брат
ство".

я и след като

си. И в чужбина най-сетне си проби път истината за 
положението на прдолите на предишна Югославия^азбра 
се кой е агресор, а кой потерпевш. Прогресивн^асветовн
общественост все по-често дига глас за ,5"гца^вгнпавс®“к^р 
ите, които неправилно бяха наложени срещу 
Югославия. Мирът трябва да победи, за Аа «в бъде още 
по-висока цената на евроамериканизацията на Балканите.

Матея Андонов

месо,

кули с него.
Правителството обсъди и информация за 

реализирането на жътвата и'изкупуването на 
пшеницата в 1995 година. Произведени са

/



° СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ И РУМЪНИЯ В 
ЯНИНА , '

БЪЛГАРИЯ Е СТАБИ
ЛИЗИРАЩ ФАКТОР НА 

БАЛКАНИТЕ
ВДИГАНЕ НА ЕМБАРГОТО - 

РЕШИТЕЛНА КРАЧКА КЪМ МИРА
Призивът на трите балкански страни да страни и за изграждане на тесни връзки 

се премахнат санкциите срещу Югославия между тях. Тази оценка на Пирински, според 
е изключително важен политически акт в атинските медии, трябва да се разбере и 
момента, когато се интензивират дипло- приеме като призив към всички балкански 
матическите усилия за изнамиране на поли- страни да положат съвместни усилия за 
тическо решение за кризата в предишна възстановяване на мира в предишна Юго- 
Югославия славия, което е от полза за целия регион.

България, Гърция и Румъния още веднъж
призоваха международната общност да ка^о са изтъкнали на преден план предупреж- 
вдигне югоембаргото, за да може час по-скоро дениото на тримата министри, че санкциите 
да се възстанови мирът в предишна Юго- срещу СРЮ нанасят неоценими щети на целия 
славия и целият регион да се освободи от ^0У( и затова премахването им трябва да 
изолацията и да търгне по пътя на проспе- ^ неизбежен елемент на глобалното 
ритета. Този път призива га отправили вън- решение на балканската криза. Медиите в Со- 
“<"25. министри на трите балкански страни са подчертали оценката от Янина, че
Георги Пирински, Каролас Папуляс и Тоеодор продължаваното на войната в бивша Югосла-

Р?ЗГ0В°РИ в вия би било голяма трагедия за Балканите и 
гръцкия град Янина на 26 август т.г. изтъкнали призива на тримата министри към

Обсъждайки положението в бивша РОЮващито страни в Босна да со съберат ок- 
Югославия и на Балканите, шефовете на оло ма'сата ^ проговори .и с помощта на 
дипломациите на България, Гърция и Румъния М0Ждународната общност да изграждат 
единодушно са оценили, че вдигането на спроведлив, стабилен и траен мир. 
югоембрагото е решителна крачка към ^Политическите наблюдатели оценяват, че 
възстановяването на мира и ускореното ик- призивът на трите балкански страни да се 
ономическо развитие на Балканите. В гръцки- премахнат санкциите срещу Югославия прод- 
те медии отделно е подчертана оценката на с^авлява изключително важен политически 

, българския външен министър Георги Пирин- актВмОМента.когатосеинтензивиратдипло- 
ски, че мирът и създаването на стабилни ус- п "
ловия е основната предпоставка за ускорено 
икономическо развитие на всички балкански

• Българските вестници "Поглед" (седмично издание На
(пловдивски'всекидневни к^тез^дни^бликувмаии- 
торвю с югославския посланик в София д-р Радой, 
Смилкович. Тук предаваме няколко акцента от това 
интервю.

пред изчерпаване и без вън
шна помощ цялото населени» 
на Югославия ще бъде в бел! 
ствена ситуация - заяви юго
славският посланик в София 
и добави:

-Антихуманият замисъл на 
ембаргото е ясен за всеки 
здравомислещ човек. Знае се 
че против вдигането му са 
САЩ и Германия. Известно е 
че за тези две държави ем
баргото е форма и начин да 
засилят своя васал Хърват
ска. Как иначе да се обясни 
това, че по време на оръжей- 

ембарго срещу 
бивши югорепублики Загреб 
създаде сфъхомодерно въо
ръжена 200-хилядна войска? 
Очевидно Хърватска е въо
ръжен авангард на онези си
ли. които имат апетит да вла
деят Балканите и важните 
транспортни коридори между 
Средния изток и Европа.

• Как преценявате пози
цията на българското прави
телство по военния конфликт 
в бивша Югославия?

ърватска да гар- -Ценя високо позицията на
антира живота и сигурността българското правителство, 
на тези хора? - Като. гледам Позицията на София доприне- 
колоните сръбски бежанци се за ненамеса в конфликта и

на други балкански държави. 
Активността на България в

всичкиното

матическите усилия за изнамиране на полити
ческо решение за кризата в предишна Юго
славия.

° КРАИШНИЦИТЕ ИЗБЯ
ГАХА, А ТРАГЕДИЯИТА 
НА СРЪБСКА КРАЙНА 
ПРОДЪЛЖАВА

-Сърбите и хърватите са 
братя и днешното избиване на 
сърби от хървати е трагедия - 
изтъкна д-р Смилкович в от
говора си на въпроса "Не мо
жеше ли правителството на 
Република X

МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ 
ВМЕСТО ВЛАДИСЛАВ 

ИОВАНОВИЧ ХЪРВАТСКА 
ЩЕ НАЦИО
НАЛИЗИРА 

ИМУЩЕСТВО
ТО НА БЕ

ЖАНЦИТЕ?!

проточени на десетки кило
метри, не зная кого повече да 
жаля - дали сръбските изгна- посока вдигане на ембаргото,

което засяга и други съседниници или тези, които са ги из
гонили. От снимки и телевиз- държави, също оценяваме

положително. Сръбският иионни предавания всеки 
вижда, че това са мирни, без- черногорският народ са приз

нателни за позитивната поз
иция на България към реша
ването на кризата в Югосла
вия.

Туджман призовал хър
ватите от цял свят да дой
дат в "освободена Хърват
ска” и им предложил къщи
те и имотите на избягалите 
сърби

защитни хора. предимно селя
ни. Те не са искали да напус
нат селищата си. Войската на 
Туджман ги прогонва защото 
са сърби и православни. И
този геноцид става в края на- изникна спонтанно желание 
просветения XX век, пред 33 всенародна помощ на бе- 
очите на цялата световна жанците от Крайна? Видни 
общност. духовници, общественици и

• Ще може ли в селата и интелектуалци създават ак- 
градовете на Сърбия и Черна Ционни комитети за тази цел, 
гора да се осигури хляб и пок- а Българският Червен кръст 
рив на тази огромна Човешка събира и ще изпраща по- 
маса при тежките санкции, мощите, 
които понася днес Югосла- -Добрите вести пътуват 
вия? бързо. Зная, а чрез медиите

-Без хуманитарна помощ нашият народ научи за този
кчинтрииип °т други държави или от спе- благороден братски 

раина "понеже сега Чиалиаирани организации Всяка подкрепа 
това е хърватско имущество" ТОВа е не°сьществимо. През нашата справедлива кауза ни 
президентът на Хърватска послеДните 3"4 години броят изпълва с безгранична лриз- 
Франо Туджман призовял на бежанците към Югославия нателност. Затова от името на 
хърватите от цял свят дадоСЧ ' *аДвишава ф0 хилядидуши... моите сънародници благо
дат в "освободена Хгюват- За всички бежанци Югосла- даря от все сърце за неоцени-
ска" и им предложил къшите , аяя е оазис на спасението, но мата помощ, която ни оказва
и имотите на избягалите ! ресурсите на този оазис се братският български народ, 
сърби?!

И други хърватски ръко- ; “
водители дават изявления, от !
които ясно може да се раз-

_ бере, че етническото прочист-
и„т„„Ч^'п по’А°6ре Да запознаят подчерта, че в момента на постъ- ване е официална политика 

си ° пол°жението у пилите в Ниш и околността му над на хърватските власти Мин 
нас след агресията на Хърватска 6000 бежанци са спешно нео<>- истьоът за обновя т '
и окупирането на по-голяма част ходими лекарства, средства за скЖ Р-, п1 ^ХърИТ' 
от Сръбска Крайна екип от жур- хигиена и детско облекло. заявил, че
налисти на високотиражния Журналистите от Република имуществото на бежанците 

“Поглед" от София и България обещаха, че щом се мине под държавно
ежедневника "Марица" от Плов- завърнат ще публикуват в мас- Управление ВЪЗ основа на 
див - Иван Дионисиев, Хенриета медиите обширни материали аа правителствена уредба която 

и Александър Стоилов положението у нас, като по такъв ще бъде приета наскопо Това 
посетиха тези дни Ииш и Белград, начин подпомогнат развилата се имущество ще бъде оазпое- 

В Ниш българските журнал- там акция по събиране на хумани- делено на хъоватпки 
исти прие за местни к-п ред се- тарна помощ за бежанците от йи а уовпбз?» Н'
дателятна Общинската скупщина Сръбска Крайна Тази акиия УРеД0ата повече ще
и завеждащ щаба по приемане на получи особен размах след пуб" ааФитава хората, които ЖИВе- 
бежанци от Република Сръбска ликуването на интервю на нашйя ТезИ и апартаменти,
Крайна Томислав Кликовац. В посланик в София д-р проф отколкото избягалите им соб- 
п??&,ъ=^т-лен и иачеРпателен РадошСмилЬкович, коитоза*"По- ственици". И председателят 
въпаоси нареДиЧа глед" взе Иван Дионисиев, а Драго Кърпина потвърдил че
ските журналисти Щ ° ар' сетне го заимствуваха и други правителството на Хърватска 
-. Го^рРе“ъв връзка със ™4И, сред които и "Марица" Ще издаде уредба за пРретвоф 
смекчаването на проблемите на Л яване имуществото на
бежанците, Томислав Кликовац М.Андонов избягалите сърби в държавна

собственост.

• Знаете ли, че в България

Пред хърватската агресия 
краишниците избягаха от век
овните си огнища, но траге
дията на Сръбска Крайна 
продължава. Хърватите 
безмилостно опожаряват и 
срутват къщите, плевниците и 
останалите постройки на сър
бите и ограбват всичко, което 
може да се ограби. И това не

° БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТИ ПОСЕТИХА НИШ И дава^ки^омободителите^да 
БЕЛГРАД не опожаряват

тите по Кс

шение на съюзното правителство Милан Милути- 
нович, доскорашен югославски посланик в Гърция, е нов мин
истър на външните работи на Съюзна република Ю 
Досегашният външен министър на СРЮ Владислав И01 
е назначен за посланик на СРЮ в Обединените нации.

На снимката: Владислав Иованович предава дл- 
Милан Милутинович в присъствие на Радое Ко

гославия.
ванович

ъжността
нтич.си на

жест. 
за нас и

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД 
ДЪЛБОКО ТРОГНАТ 

ОТ СЪДБАТА НА 
СРЪБСКА КРАЙНА ИЗЯВЛЕНИЕ НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ ПРЕД ТАНЮГ

В^Г^РСКИ АКТ 
НА ХЪРВАТИТЕ

българските писатели Николай Хайтов йнпреДоеДател на Съюза на 
защото как другояче да се наиеч! бпмй РеК°Х ТОЗИ акт варварс|<^,,
бежанци, жечи и деца, богато бягаха от КпвиЖРаНет° На оръ6с,<ите 
ватскаИТпоне^е те саИнай?големитеевйнЧеОК°ТО прочист8ане в Хър‘
писатели ^оп^чен^и^т^ове^н6^3^^ ^^^за3^а ^^г<арв*и''"в

йКЖк » цялата
деца. Какво е това общество цХХа Цивилното население, жени и
никога не може да се прости на Ой^п?Р°ДИТе? Това е Фикция и това

“-™. някои^^които са" преведени на Гз

седмичник

е Г СЕПТЕМВРИ 1995 г. ЕрятстЕо



-----НАВРЕДЛО СР~ЮГОппдрйя~
ПОДСЛОН И РАБОТА 

ЗА БЕЖАНЦИТЕ
лика СръбскаЛКраин1 на^а^с/га^“один|УстаанаКне6ив1лТСКаСре1ДХРепУ6'

след като настаияв^^^&Ж »

се настанихаТп^Лс^игродниниа,прееели<™>сеХл/к^лед194бИгНа' Главно
на колонизацията. н се тук след 1946 година по времето
души. За0една^частИот0тяаНвечеае°обезпеченаИаТработаРИлТИГНаХа над 12 000

собственост. Р Дл а обработваема земя в държавна

и п одругит^ 'общи н и в^Реттуб л икеГ1 Черна ‘гола' ^и® бвжанЧиса разместени 
много местни общности в ^бланишки окоъг ооганизипят мя^-На ЧеРвения кръст 
ране на помощ з^пострадалото ст айната население отСр^кЖина^'

да се намери подслон храна и препитание за рсеки човек а за учашите ст 
обезпечени места в учебните заведения. Г а за учащите са

от

° ДОЛНА ЛЮБАТА: ПРИ БЕЖАНЦИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА СРЪБСКА КРАЙНА
° БЕЖАНЦИ ОТ КРАЙНА В ДИМИТРОВГРАДНАЗАД НЯМАТ КЪДЕ, 

НАПРЕД - НЕИЗВЕСТНО! МЕСТА ЗА 

ДВЕСТЕ ДУШИБежанците преживяват тежки дни, „ 
наи-мъчно е на онези, които не знаят дали 
са живи най-близките им и ако 
къде се намират. Населението в Босиле
градска община, в която над 95 на сто са 
българи, е готово да оказва безрезервна 
помощ и подкрепа на попадналите в 
нещастие хора все докато тя им е необ
ходима

С изпити и сгърчени от нещастие лица, 
дълбоко замислени и навъсени прекарват де
нонощията си бежанците от западната част на 
Република Сръбска Крайна, настанени в 
ученическото общежитие в босилеградското 
село Долна Любата. Картината може да бъде 
от което и да е друго място в Югославия, в 
която от 4 август насам пред оръжието и ом
разата на хърватската войска убежище 
намериха над 160 хиляди сърби.

На пристигналите тук бежанци, главно от 
Книн, Слун, Бенковац, Дърниш, Войнич, насе
лението на Босилеградска община широко 
отвори сърцето си и топло посрещна пос- 

народ. Председателят на ОС в 
Босилеград Сотир Сотиров и председателят 
на общинския щаб за бежанците Владимир 
Стоичков казват, че общината ще им оказва 
безрезервна помощ все докато тя им е необ
ходима.

а сеттригодишният Душан Зеляк от Дърниш 
казва: -През 1992 година хърватски войници
убиха наи-малкия ми син непосредствено до Съгласно решението бежанците от Крайна да бъдат 
къщата ми, а съпругата ми стреляха на разпределени във всички краища на републиката и в 
вратата между две стаи. Опожариха четирите Димитровград вече пристигнаха няколко групи. Както ни осве- 
ми сграда, взеха ми трактор, лека кола, 100 л Доми Владимир Николов, комисар в общинския щаб, до 2 
олио, 100 л ракия, пари, закараха ми 130 август са настанени 76 бежанци. От това число четиринадесет 
овце... Бях болен и неподвижен и оставиха ме са настанени по частни къщи тъй като се касае за лица, които 
да страдая повече. Имам пет дъщери и много в нашата община имат роднини или блиски. Двадесет и едно 
внуци, но не зная дали са живи и къде са. лице е настанено в мотела, също толкова в старческия дом, а 

Зеляк, старият краишник, който участву- Двадесет в болницата, 
вал и във войната от 1941-45 година с 
насълзени очи продължава. Тогавашната 
война бе нищо в сравнение със сегашната.
Хърватите сега убиват, колят, опожаряват за 
да станат етнически чиста държава. Това е 
същински геноцид, подчертава

Страданията на Зеляк са гстрада 
хиляди и хиляди сърби в РСК, -Най-тежко и 
най-мъчно ни е сега когато повечето от нас

са живи

той.
ния на

нищо не знаят за своите, живи ли са и къде са. 
казва 68-годишната Мария Балак от Дърниш 
Сава Цвиич от Войнич с насълзени очит казва, 
че има две дъщери и четири внучета, но че не 
знае какво е станало с тях. Милорад Шеша от 
околността на Книн не зае къде са родителите 
му...

НАСЕЛЕНИЕТО СЪБИРА ПОМОЩ
Станко Дончев, преподавател в дол- 

нолюбатското основно училище и член на 
посочения общински щаб е дясната ръка на

В начало в Д,Любата, т.е. в Босилеградска бежанците. - Хората, казва той, дойдоха почти т- ■ -
община пристигнаха 75 души. Сега има над 60. голи и боси. Организирахме се и създадохме 
Останалите са заминали в други мета в минимални условия да облекчим, трагедията 
страната - при свои близки или пък да търсят им. в селото има постоянно лекар, но тъй като 
най-близките си, които също така са били повече от бежанците са в напреднала възраст
принудени да бягат пред “демокрацията" на здравната защита не е на съответно равнище. Очаква се тези дни да пристигнат още няколко групи. За 
д-р Туджман. Почти всички са на средна или Хората обаче са стегнали сърце, не се целта във фискултурната зала в основното училище вече са 
напреднала възраст и годините им са още оплакват. приготвени около 40 легла, а обезпечени са още сто, които ще
едно тежко бреме, което са принудени да Общинската скупщина в Босилеград от бъдат поместени в училището в "Строшена чешма" и под 
носят Без оглед обаче натрупалите се години бюджета си обезпечава нужни продукти, а трибините в спортния център. Ако има нужда ще се търсят и 
повечето от тях едвам сега разбраха, че всеки ястията готвят самите те-бежанците. Предсе- други помещения. Оценено е, че на територията на общината 
има свой неверник и предател, че всеки Лазар дателят на ОС подчертава, че средства няма могат да се настанят около двесте бежанци. Приготвяне на 
има свой Бранкович, всеки Дража свои достатъчно, но че ще потърсят от републи- храна е поело гостилничарското предприятие "Балкан“ и 
Калабич всеки Цезар свой Брут... Сръбският «ата и от Червения кръст на Югославия засега бежанците са доволни, В рамките на програмата-за 
народ в РСК казват те, покрай правител- понеже резервите на тази общинска органи- трайно настаняване на бежанците в Димитровградска община 
ството и войската на Хърватско имаше още зация са вече изчерпани. Думите нр Сотиров приключва евиденцията на свободните жилищни и селскос- 
едан противник - ръководството си, което не подкрепя и Владимир Стоичков като изтъква топански обекти, които биха могли да се ползват. Идеята е 
организирало и не оказало съпротива, на хър- че всред населението, предприятията и ор- покрай обществените имоти, които не се обработват, които 
ватските сили ганизациите в общината е раздвижено ок- със съгласие на собствениците могат да ползват бежанците

-На няколко дни преди агресията в Книн не тивност за събиране на пари, хранително- срещу определено годишно заплащане. Ако има желающи, 
виждаха Луксозни леки коли. След вкусови стоки облекло.., Акцията успешно някои от бежанците могат да се настанят и при стари и 

трагедията разбрахме, че само обикновените върви, казва той. осамотоли хора по селата,
хора не са били осведомени за готвещата се на бежанците е известно, че там където Освен това прави се и евиденция на свободните работни 
трагедия Тези от ръководствата на време царува сила и оръжие правдина няма и че места, така че съществува възможност в договор с фирмите 
заминали на сигурни места, казва 63- тъкмо затова не могат да се върнат на род- да бъдат настанени на работа работници със съответна квали- 
годишният Симо Илич от Книн. нита си огнища. Не им е обаче известно какво фикация, необходими на димитровградското стопанство.

Тези хора които всред живота са били ще стане занапред. Повече от тях в Д.Любата В настаняването на бежанците освен Общинския щаб, са 
изправени пред смърт и които са имали само на искат да останат. -Благодарим на хората, ангажирани Общинският червен кръст, Центърът за социални 
една от двете възможности - да останат и които Ни посрещнаха с голяма любов и грижи и Епидемиологичната служба при Здравния дом. Що се 
загинат или да напуснат прадядовите си ог- уважение, но в тоя икономически изостанал отнася до бежанците от, преди две години от.Република Сръб- 
нища и да тръгнат на неизвестен път - сега край на може да планираме бъдещето си, каз- ска Димитровградска община води грижа за триестина 
имат само голи животи. След тях са останали ват те, останали тук бежанци,
опожарени домове и села. И гробове на свои 
близки, доколкото не са разрушени, Осемде-

НЕБИВАЛИ ЗЛОДЕЯНИЯ И 
БЕЗБРОЙНИ ЖЕРТВИ

Старческият дом и Димитровград - едно от убежищата на сър
бите от Крайна

се

А.Т?В.Божилов

оБрштНо 1 СЕПТЕМВРИ 1995 г.
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ПРЕДПРАЗНИЧЕН РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

“"13АПАЗЕНИ СА СТАБИЛНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ В ОБЩИНАТА
к
1

• Предстоящият празник 8 септември - Деня на ос- ромките на Центъра за култура от В 1 °®л“(?1!7аУ?свП°поио1юПРчо 
вобождонието на Димитровград е повод за разговор с ™зи година работи Р“' тпзи гор бна Димитровград за
Стоянов^за изминапия**едногодишенКпериодНИКОЛО ТЯЖ ЦЖ'^продизвГаЬ

жените гшлио отаниии в Сърбия ството и постигна извънредни причина за лошо качество на жените радио станции и г.г»™птп™ които му аават право
^нКааЧоетТн°аТ^канСеЪоГоноо6ору- Яог/дина в тази манифеотация да

Т°3^Отдетлно^значително за Ж=й! ,»на
нашата община през изтеклия пе- зование през 1995 година са ин- работите върху разширяване на ФУ к^лт^она манифестация 
риод са иЩзанапРред стабилните вестиРаниРпочти 100 “хиляди ди- ^^^ЖеГн^Гл^зи"'и инте^ сТд
междунационални отношения и нара. Това значи, че и в ос- тома за каоолна телевизии и о п-2ти.^лииягп отлеЛни 
готовността на средата, нейната носното, и в средното обра- очакваме ^рИ^^о“и спортисти.^За
отвореност за сътрудничество зование са създали условия за прием, да започне да раооги I^ипвят на Сок-
със всички, които с добри намер- нормално провеждано -ч обра- локалната толовизия. пт/жогтпо и и^въноед-ения идват тук Ние не поек- Този година за трети път олското дружество и извънред
лекнахме предУвремето на еуфо- работи и Погановският пленер, ната спортна активнот на тази ор-
рии ^от*различни0национашзми,°а Манифестация от значение за
запазихме съвестта и съзнанието ^801^. града и. по-широко, имайки пред- стопен ® л^оМ

вид броят на участниците. Като мация на физическата култура, 
резултат от това и откриване на Общинската скупщина е отде- 
градска галерия, която значи- лила значителни средства за 
толно що допринесе за обогат- реновиране на терена на футбол- 
яване на културния живот в ното игрище и трибините на 
нашия град. Театърът също е игрищата за малки спортове, а 
участвувал в културния живот на финансира и проекта за изграж- 
града с достигнатото ниво, но 
афинитетът и вкусът на димит
ровградската публика искат и
повече и по-качествено. Общин- доснабдяването. Инвестициите в 
ската скупщина настоява да комуналната област са значи- 
разроши и просторните проблеми телни.
на градската библиотека, а в -Да, тази година, въпреки 
рамките на изворното фолклорно трудните икономически условия 
творчество все още има труд- са постигнати значителни резул- 
ности, тъй като проблемът с Кул- тати: от окончателното асф

ране на пътя през Козарицз 
уреждане на повече улици в 

на канала и 
чешма и най-

• Какво бихте изтъкнали като 
най-значително за нашата
община от 8 септември 1994 до са обезпечени’ средства’ за една

провеждане на В ДИМИТРОВГРАД
н.т

1И11ЧКИ
гражданите 
н общината

щ

на хората от нуждата за съвме
стен живот без оглед на национ
алност или вероизповедание.
Защото това е перспективата на 
хората не само от нашата община, 
но и на Сърбия, Югославия и бал- 

. А присъствието на 
различни култури, езици и до- 
брожелающи минаващи е богат
ство за нашата среда и тя това 
знае. Тъкмо затова на никого и 
никога няма да позволим да руши 
това богатство на средата. Успех 
е в днешното изключително ис
торически сложно време да се за
пази всичко това.

Своята отворе
община доказва и тези дни, прие- турно-художественото дружес-
майки бройни бежанци от Книн. тво все още не е разрешен на
Обровац и друси градове с иск- съответен начин, нито статусно града, уреждане
рени намерения с тях да подели добре поставен. Също и музей- самата Строшена
всичко и в размери, които може Никола Стоянов ната збирка, поместена в Цен- важното уруждане каптажа Ивк-
да им облекчи мъките и зователния процес Освен че търа за кУлтУРа- не може да ови воденици, което трайно или
страданията, а които са се намер- обезпечава пари/например в гим- намери съответно презентиране за по-дълъг период трябва да
или. назията за оборудване на пред гражданите, тъй като разреши водоснабдяван™ но

• Каква е вашата оценка за кабинета по информатика/ предзначената за това сграда Димитровград. Трябва да изтък- 
положнието на стопанството в Общинската скупщина участва и в /Джаджиното/все още не може да на, че в областта на комуналните 
тези наистина трудни условия? разрешаване* на кадрови се адаптира. Така разширените дейности тази година на тери-

-Перз последните десетина проблеми в образованието Дейности на Центъра за култура торията на община са ангажирани 
години нашето стопанство сега е създавайки допълнителни ус- изискват от основателя /Общин- почти два милиона динара, а това 
в най-трудно положение. Това довия за дефицитарни кадри/гим ската скупщина/ най-сериозно да са значителни средства, 
обаче не значи, че то е в колапс, преподавател по английски в гим- "Разгледа съвкупната кон-
от които няма изход. Трябва да се назията/ или обезпечавайки сти- Чвпци_я в тази институция, за да не
търсят решения, макар някои и пендии за студенти от нашата се Д°иДе Д° нежелателни после-
болни, бавни и тежки. Истина е, среда дици.

Преди санкци' • Когато става дума за здра- 
премахва- веопазването, познато е жела- 

положение, а нието на хората за активизиране

жг—■ »«*»• •• ~

шштшштт
премахване на натрупалите се ТивРизи Р Решение за ак- 
вътрешни слабости. Крайно е 
време всички да разберат, че вре
мето на самоуправлението е ми
нало и такова отношение и такива 
слабости еднакво 
колкото и санкциите.

• Отразява 
положение в стопанството 
вънстопанските-дейности?

-Известно е, че извънстопан- 
ските дейности, отделно обра
зованието и здравеопазването в 
една част са компетенция на ре-- 
публиката, а в една част на общи
ната.

:
честити 

8 СЕПТЕМВРИ 
ДЕНЯ НА 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ОБЩИНАТА 
ОТ ФАШИЗМА

каните
дано на спортна зала.

• Това лято Димитровград 
почти няма проблеми във во-

алти-ност нашата

като им пожелава 
лично щастие и 

успехи в преваз- 
могванетона 

сегашната трудност

А.Ташков

I

ТРИБУНА НАЦИЯ И /ИЛИ/ 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Борбата 

местима със
срещу 
свобо

В Трибуната на "Братство" г-н Драган Колев 
отново /за кои ли пореден път?/ ни изппяпм 
пред дилемата /си/: нация и /или/ национ- мйноот^к^и У^«ВО На ЛЮб°В И ВСе°Т' 
ализъм. Хамлетовата /Колевата/ пипрмя ля Ааиност към собствената нация и 
бъдем или да не бъдем /национални/ вечеДе яп^пмНИе 33 нейно всестранно матери- 
разрешена: да не бъдем. Според него идеите вТЖ““ развитие, без това да бъде 
за социална правда и национален идентитет са 5 ва ДРугите наМии. В това отно-
ое превърнали ,гЕот идеи с хуманистическо ^®н_и®наЧИ0Нализм'ът е едно благородно 
съдържание в ...идеи на деструкция" исазаги- ^=и?ТВ° И няма НИЩ° общо с горепосо- 
били_"аксиологическото си значение^ наГ«яТе екстРемни форми. С други думи,
ставайки средство за "насилие и вандализъм"' напионя™^?3 разлика “ежду понятието

По-нататък, г-н Колев донякъдеправилно нацД°яализъм и патриотизъм, 
забелязва, че; '...значително по-голямо поос- вяо^1и°Шени?т° към своятв нация съще- 
транство е посветено на критиката на тотали- п™п,тКН0 е обРазеЧ за отношение и към 
мтРп^Теои°т^ми'отколкотонанаЦИонализмаи нации' Правото на собствен на-
шовинизма /за шовинизма не е точно'/ и си п^^?лен иДентитет, същевременно е и 
кятяЗВо въпР°са: "Защо /на национализма/ да се_Увзжава чуждият. Ува-

ва идеология и практика не се Развивайки собствената национ-
ппя1^п°ПОСТавяме в по'голяма степен’" В • куптура, ние даваме принос гаразви- 
ЕГп“ На текота г'н Колев "сублимира пя?1 и и на ДРУГИТе нации, защото култу- 
СрП&1^тл с “®т°Аологическите принципи //?А Еоа3 На една УаЧия не принадлежи само на 
б<^5ба срещу наци^ализма " ДА & 3^АЕ/ за ч^тво В КРЗИНа °МеТка на Мяаото чове-

негативна конотация“ на ня- л ® настоянието си да постигнат матери- 
Унашатз ьаиВг.5Н6ШНОоВреме' г'н Колев «з» алн°,и АУ*°вно съвършенство, нациите 
обществена ппяЛамкя? ‘ И К/ наУчна мисъл и ™ А°лълват и състезават, което
ализма глеля?акТтя 3 отАавна вече на национ- гятепИм1,0рИЯТа винаги е било основен дви- 
обшеотвено^влКенТи°е.''а 0Трирате™° и вредно че етЛва ^ЧлупоТт'''3 Закон итГна
ми^и^ишТкакмто^300™ На г'н Колев Аа оглади! ™Т° развитие действуват без 
да направя няк™^™ 1Де' искам и тоя път г5<НКяТл Ва какво ние мислим за тях. 
връзка с негпнито*?^™4601™ за®ележки във нпяи^1.^н{1ев пише: "Неоъблюдава се ос-

=1г ™«
___ Ч другите? Само човек, който обича своите

национализма е несъв- 
одата и демокрацията. ализма а приори, а из конкретните общес

твено-политически и исторически проти
воречия на съответните държави.

Национализъм в позитивния смисъл наране на стационара. Ре
ализацията на това решение е от
срочена поради факта, че в 
стационара - болницата в 

са воелни Димитровград са настанени са вредни бежанци от Сръбска Крайна. Що 
се отнася до здравеопазването 
изобщо и тази година общината 
отделила 60 хиляди динара за 
оборудване на Здравния дом в 
Димитровград й това и занапред 
ще прави.

• Тази година се чества 600- 
годишнина на 
манастир, манифестация с 
ликанско значение в която

ли се това 
на из-

Погановски
репуб-
Общи-

зова*0®™, Общинската скупщина То1а еТповод дГкТжвт уЧа0Тие 
се старае за инвестиции и матери- постижения?? Щ0 33
алното обезпечаване. По този Т об'шотта на куп-
начин направо влияе въху ун ойп.мипТЯ 
създаване на побои Vсловия Л -Общината не амо, че 
провеждане на образователния мН?ртТ!пН° участва в тази за нас 
процес, Общината се е стараела и фе^тация ™аи^ппТ*ЛНа МаН^,'

нВиТ?ГсТрТ;сИтУвСаЛ°дВГ;еаТбе^

° ПО ПОВОД ОСМИ СЕПТЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАяпЦенгьРът за кУлтУРа, Основното училище и Гим

назията ще устроят културно-забавна програма. 4

на

Екоято нужно води 
друга нация или с дрУг

м.р.

о 1 СЕПТЕМВРИ 1995 г. БтгсгВо



' ГРАДСКА ОБЩИ НА*1'"*"00'31' Р63УЛТДТИ НА СТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕ-

ВСЯКО ТРЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ ИМА ЗАГУБА Е ОБЩИНСКАТА I 

СКУПЩИНА | 

В БОСИЛЕГРАД 1
НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 

ЧЕСТИТИ

• Ели на десет от 
39ь 000 динара •‘ СреДНИЯТ отчитат загуба от

ради югоембар°ото°работиасСнаматниаП0' възлиза на 152 77 динара Най гпп

I жЖаНЩзаетите получават заплати. Наистина те са ?Р™ТИ0 ''КваРЧ" - само 59,5^нада 
малки и недостатъчни да задоволят жизне тРя®ва Да подчертаем че това^ поел
ните потребности а поврчрта лг изне' приятие от въвежланртп нл л,., р д‘
приятията нередовно ги заплащат Р6Д' нРа^ическил и не Р«&оти. Работя? самото

останалите 7 са частни. В тях работят общ? ^бш^ст^146' Лични АохоДО имат и заетите в 
1007 работника, а средният личен дохоп ркйто предприятие "Автотранспорт"=!==*“»»>-- иЯ жгйж ьгйа,"ЖВйк;»

| тРеТ0 място, след Ветеринарната станиия и 
I Гч™ОТ° пР0ДпРиятие "Мая" където°средният 
1 ВЪЗЛИЗа на 50° Динара /обаче то
щ оамо еДин работник/. Следват- явното 
Щ лР0ДпРиятие Услуга -192,99 динара ОП Шш 
к 1бВ (?7пНЯ " 169-94 Динара. ЧП "Дукат" - Л

омеои"П 7?яеАа '138'89 Динара. ТП "Милк-

ЧП Гранит -111,11 динара, ЗК "ГТобеда-
I "К?аМрем1-5991з2динарНаа. П°СЛеДН° МЯСТ° &П

М Според тази информация от общо 1.9 В Цеха на ЕИ в Босилеград, който след петгодишен застой 
стопански предприятия в общината само 7 започна да работи през март т.г. с 50 на сто от мощностите си 

Щ първото полугодие приключиха с напоследък се сздаеат условия за по-успешно стопанисване 
® положителни делови резултати - без загуба- докрай производството на ЛВЦ кондензатори, главо за потре- 
Щ Земеделска кооперация Победапромет“ ЧП оите ва Еи Радиоакустика”, в предприятието ЕИ "Съставни 
Ц "Победа”, ОП "Чорапара”, ОП "Автотранс- чаоти . в чиито рамки работи босилеградския цех се готвят
II порт", ЧП "Авист", ЧП "Дукат" ОП "Кобос" и нови производствени програми. Този път, казва Дане Велинов, 

Ветеринарната станция. Останалите 12 РъковоДител на цеха в Босилеград, се полагат усилия да се 
отчитат загуба, която възлиза на 395 000 ди- Усвои производството на стоки, които не се произвеждат у 
нара. Най-голяма загуба отчита "Слога” - 161 нао' а к°ито се търсят на.пазара.
000 динара, след това "Бор" - 88 000 динара г- •Каоаесе главно за две такива програми, изтъква Велинов. 
"Изградня" - 64 000, "Напредък" - 33 ООО "Про- ЕДната 0 за производство на кварцови печки за домакинства 
грес - 31 000 и ЯП "Услуга" - 7000 динара и п0‘малки работни помещения, за които някои материали и 
Останалите частни предприятия отчитат части Да внасяме от кюстендилската фирма "Конис“, а 
загуба от по 1000, 2000 и 3000 динара втората за производство на апармни системи за осигуряване

от взлом на къщи, апартаменти, работилници, коли... И тази 
програма, според плановете е замислена въз основа на 
сътрудничество с чуждестранен партнъор.

.

8 СЕПТЕМВРИ - 

ДЕНЯ НА СВОБОДАТА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАНА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И 
КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ В ИРЕН ЬЗМОГВ АНЕТО 

НА СЕГАШНИТЕ ТРУДНОСТИ

1

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА Ш

вм.5кжхас-
в Бабушница ПРОБНО ПРОИЗВОДСТВО 

НА КВАРЦОВИ ПЕЧКИна гражданите в общината

Ч Е С Т II I' И

6 СЕПТЕМВРИ-ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА ОБЩИНАТА 
ОТ ФАШИЗМА щ

II м.я.

йаггяаяяяязггггя^ггягг

деца може да обича и чуждите. Или трябва дите на тая борба са добре познати и изучени 
да мразим своята нация, за да обичаме /и да и няма нужда г-н Колев да си блъска главата 
ни обичат/ другите нации? Дали отричането да ги увива в научната си терминология, 
от национализма като чувство на любов и Целите на тая борба също са ясни. Тя се 
гражданска отговорност е гаранция за мира води или когато една нация иска да овладее 
и стабилността в междунационалните отно- друга нация и с борбата срещу противник- 
шения? овия национализъм иска да сломи най-сил-

Войните и стълкновенията между наци- ното й отбранително средство, или пък 
ите имат други, съвсем конкретни икономи- когато една идеология иска да се наложи на 
чески, политически, исторически и др. нацията. Каква е целта на г-н Колевата 
причини, но в никакъв случай не произлизат борба срещу национализма нека съдят 
от национализма като чувство на любов към читателите.
своята нация. Истинската опасност никога не идва от

Впрочем, г-н Колев признава, че: "В национализма, а от обществените противо- 
преиода на раждането на нацията и ос- речия и антагонизми които довеждат в опас- 
вобождаване-от национално робство национ- ност нацията и пробуждат национализма 
ализмът притежава еманципаторна енергия, като отбранителен механизъм на нацията, 
за да в изменената обществена ситуация, Именно затова в рамките на едно сво- 
стане средство на инструментализация и бодно и демократично общество трябва от- 
възможна конфронтация . говорно и без предразсъдъци да разре,-

Ако е така, то национализмът и в мина- шаваме проблемите. които довеждат до 
лото е бил средство на "инструментализация ескалация на екстремните форми на национ- 
и конфронтация“, а и днес има “еманципа- ализма, а не с отворена борба срещу национ- 
торна енергия"/ например национализма на алните особености и националните чувства 
сърбите в Босна и Хърватско./ Защо тогава на хората да предизвикваме нови междуна- 
национализмът на 19 век да е положителен ционални стълкновения.

и “”1“- пр,гг ягда=гг„*~гг."“вкг',„иГь;:
гтпйиХгт 4 ’ турен просперитет на своята нация.

"Противопоставяне" е друга дума за Национализмът в чувство с което всички 
бообасоещуП национализма, тоест борба свободни и цивилизирани нации по света се 
с??ш? наииятаН Тая борба е изключително гордеят. Трябва ли ние да се срамуваме от 
?гасйа ?Чнай-често се води - безуспешно, своя национализъм? Може би трябва да ре- 
Б?Рба?а или к?кто г-н Колев казва "про- видираме и историята от такива национални 
томп^аетне^на национализма не е нищо великани каквито са например Вук 
друго, а борба срещу националните особе- Караджич, Доситеи Обрадович, ГПаисии 
ности нз нацията /езика културата, религи- Хилендарски, Левски, Ботев и други. 
ятГ^историята и др / и' ^цгюналните чув- Борбата срещу национализма /в пози- 
ст?а наТоата Тая борба е груба, сурова, тивния смисъл на понятието национализъм/ 
навлиза *в ^^^неприкосновените сфеУри на не само А*4
човешката личност и нарушава правата на но е и вредна. Защото именно чувството на 
човека. Борбата срещуРнационализма не национална 0ТГ°в°Рв°а1 ® В0а|°' което ви' 
може да се води иначе освен с пропаганда и наги наи-много ни е липо 
насилие, с ревизия на историята й изк
ореняване на културата на нацията. Мето-

В цеха от март насам работи една половина от работ- 
ниците, а втората е на платена почивка. Всеки следващи ме< 
се меняват. Средната заплата в цеха възлиза 140 дина 
Когато не работят работниците получават 60 на сто от т; 
стойност. Доколкото започне производството на печките 
започнат да работят всички работници.

:ец
ра.
ще

Според думите на Велинов подготовката за пробно произ
водство на печките вече приключва и се очаква тези дни 
същото да започне. Доколкото, казва той, успешно издържат 
изпита и произведат качествени печки, в което тук изобщо не 
се съмнява ще се продължи с редовно производство. За целта 
не са нужни по-значителни финансови средства понеже.могат 
да ги произвеждат почти със съществуващите алати и машини. 
От значение е да се подчертае, че те имат предимства над 
останалите печки, действуващи на ток поне по това че го 
изразходват по-малко.

В "игра" е още една програма - за производство на ин
сталационни елементи за токова мрежа /прекъсватели, бу
тони, щекери и пр./. Изготвеният проект е доставен на Фонда 
за развитие, но все още не е известно дали ще бъдат отпуснати 
нужните средства. При това, подчртава Велинов, и занапред 
ще се произвеждат ПВЦ кондензатори, от които една част за 
потребите на "Радиоакустика". Понастоящем се изучават 
възможностите една част от това производство да се пласира 
на близкоизточните пазари. В.Б.пОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАД I

н» 1И.ПЧМ1гражданите и община г»
ч I: <: I и т п 1| 8 СЕПТЕМВРИ

■1_ с пижолашш аа крепко адриш'. 
таи не и но-добьр жипотЙоан Николов

оБратство 1 СЕПТЕМВРИ 1995 г.



01г1 1Л снопи: 1»ль опиши, гражданите
II ДЕЛОВИТЕ ПАРТН ЬОРИ, 

ЧЕСТИТИ

.... ..........

фТШШат;.
пц ог- 17в; 8 СЕПТЕМВРИ«мгкаЗО» Т*п

1уипна С1вм«1
1И.‘Л1Л‘,'*>,,»,'*0'РпД'6“г"> 

т.* ©•»* ег ввм
18320 ОтИгсп/егас! 
ЕЖагЗа КагдсЦа 1 
Тс1сх: 16840 '
Те1еГах: .010-63-112
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НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ 
И ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА 
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8 СЕПТЕМВРИ 
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II 10М11ПГ.
1ШДП1Т.1И и на 
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3 А ДРУГАЗЕМ-1БОР АДИИЧКА
Димитровград ДИМИТРОВГРАД

I Балканска 109 ---- ------------ **“
Телефони:[директор (010) 63-284 
комершоала (010)63-288 163-183 

факс--фин. лир. (010)63-68"/ 
рачун 42802-601-6-705

!
18 3 20пекара I
тел. Iжиро
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Ципи роиград
ма всички спои потребители н граждани 

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИР
р-

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ОТ ФАШИЗМАПРАЗНИКА НА 

СВОБОДАТА
у
I-СТОЧ VI“* изкупува в< ички видове селскостопанска 

продукция, снабдява населението с минерални торове, 
семена и други вь-Лфонзодствспн селскостопански материали

IТ1РЛСАРА“ снабдява население го с: члнб и всички видове 
хлебни излелия. П магазините ма “ПГ,КАРА“ винаги гю иап- 
ннг.кп и достъпни всекиму цеПп ще намерите стоки широко 
потребление. Качествои) на стоките п-услугите са на най- 

високо равнище.. Те1е'ое-Й1гексн» 
Ксаегс:;*1г« 01 
±1Го г»4*в;

*ва г-'БР РаЬпка пате§1а)а
В05К0 ВС7НА 2
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ВРАНЯ

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИТЕ 
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Мебелна фабрика "Васил Няаш.п - Ниле“
щишивежда «О™» и Д|.чт «ебели

СНШ..К,. каче. пши но пн.рдо
у’**'........* >«•«•*•

;__________

?и«Ф«с
Димитровград — Балканска 94 161 I ;

1 Тел «раи: .СВОБОДА” — Димитровград, ж. р. 42*02-601-1 1557 код СПП — Лнчюроаград
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8 СЕПТЕМВРИ ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИна своите работници и потребители и на всички 
граждани в обшилата с пожелания на всичко най- 

хубаво в живота.

па VII \жл1:мит|;сн 
К.ЧПКПТ11 II всички ' 

ГРАЖДАНИ
“ДУНАВ“,е пап-енгур- 

чата ютиписка фирма за 
захтраховка па лица н нму- 
щестпа. Доверието печели и 
потвърждава и с постоянно 

увеличаващото се •1111:110 
клиенгн.

ш

я ваякан (?) 2РРД\)Ц6 РАВВ1КА ГАНМАСЕИТЗК1Н 1_ НЕМП5К1Н
____  ,Ь00° «■ 199 шнок 50 244 Щ(> 19625 19658 (966Л

РНШШОА

НКУЗАСУ МИЛИ. П \ ОНОЩИН ИЗК.1ЕНЧУ 1111 - 1)п|.ц. ц-| ,м т 1•УГОСТИТЕ/ЪСКО ТУРИСТИЧК&-ЛРЕДУЗЕТ1Е СА П.О. 
Ул. Маршала Тита бр. 41 Димитровград

ДЕТСКАТА
ГРАДИНКА
"ДЕТСКА
РАДОСТ"
и Босилеград 

честити 
8 СЕПТЕМВРИ

Фах: 61-137,
Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988
Фах: 63-370
Рест. „Гацино“: 62-684

Телефони: г " ~
Директор:0 
Факс: 010/63-574 
РД. Градина: 61-410, 63-493

централа 010/63-180 
).10/63-574 п,1 гражданите и Ноенлеградска община.

Ч Е С Т II I' II
на гражданите от Д|шш роигра^

ДЕНЯ НА 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
-ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

"» родители ре, ма децата 
п градинката н на пенчнн 

| ражда и и в община га, като
на лама.....«та кухия и прштш ' ми пожелана лични успехи и

часоисн на отдих и у носел гния Щ щастие

“БАЛКАН“ и своите заведения на гранпчно-пропу- 
скватслнпя пункт, п хотел “Балкан“ ресторант “Гацнно“ п в 

останалите свои заведения предлага богат избор алкохолни п 
'безалкохолни напитки, ястия

"ЗдраиВс** с ................ ,, т>.

ЦСЛ'” " "“•* ™<> шепите и,
.ОЛСЛ.Н. В.,0. МО-.П , . ......... . ,

■ус"..
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• КОМУНАЛНО-БИТОВА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГР

ТРИ БУЛДОЖЕРА
щата година активностите в комуняпи°ТАЯ' пътя от Ранчйм-пг. 
товата област в Босилеградска Аол в Бреснищ каетп'1,?" до махала Ранчин-
мат едно от приоритетните места Чпй. »8" метРа нов път’ ло*^ да пР,обие около 3000 
естествено, защото изоставането в мнвл® и врщица. След това Ла ^УРчинци в Цър- 
структура с години наред, пряко з1сягаФС до местността^прочисти пътя през
ономическото развитие на общината Пп ПЪТ!5 пЕез село МъонпУмш Р°кбори1Де и Двата

деление на Войските на Югославия тв° "°' който ^Рябм да с'въоже ^Ган в МилевЧи, 
ителното поделение на Трета япмоТ*6' СТР°‘ Груинци през Рамни^п 1?ЗИ ПЪТИ111а с пътя 
ласт, което е поело задълж^ни^лаТ^ °6' и^РаждаР под!лениетпБмСИЛпегр-аД' когот° 
изгради двадесетина километоаДойш^И И Юго°павия иАч^ето и1?оажл^°иИСКИТе на 
дътища със собствена механиз1иия п^, ки пРивръшва. изграждане вече се

нитЕия ХНЧн°аВЪП^иТоекДаТаеЛ На ИзПЪЛ'

Босилеград, ниР осведоми че единТЛл^ В Г0ризиРани пъ^ищТв^о^че оелГспел^318’ 
ангажирани булдозера на юаЖото поеТ Я2 бъдат обезпечени как“ и „Е 
приятие вече един месец е анг^ипан “Минския фонд за пътища и стЬоителни 
прочистване^ разширяване и пробиване на гпо^И’ сРеАства от местното самооблагане 
пътищата в Паралово. след това ще прочисти кансЛ^нсте^и6^010 И °Тделни релу2™;

° в БОСИЛЕРАД и райчиловци

ВОДА НА ВЕРЕСИЯ

чиловчайиГК?АиаилИ и рай' Х°ДИ, К°ето по служебна длъ- 
юли°тгаНЛ°" НаЧалото на жноот Да вземе дълговете 
ществивашияТпвл5?Та В °/?’ По вРеме на приемането • 
подсилена^г^п^л3л?Вкар бе на Решението представители 
няЙят ппл*л=В?Да от бунаР ' на ос изтъкваха, че по този 
нетослиРт°ДЛеяТлВ °яабДЯва- начин ще се съберат около
волотвиеТбаче°не з^тащат 13° ХИЛЯДИ' °Т нео6хоД-ите
съгласно решението на Об
щинската скупщина в Босиле
град, според което и те трябва 
да участвуват във финан
сирането.

Според приетото преди 
четири месеца и половина

за допълнителното водоснаб
дяване тогава 550 хиляди ди
нара.

От май насам малко е чис
лото на потребителите, които 
спазват посоченото скупщин-: 
ско решение. До преди пет 

прпюимо ■ ДОИ от 1220-те домакинства,
двете грЖи,л НСТлВаТа 8 колкото има в двете селища 
заплатя? пл теп рЯб 83,Да п0 еДна' Две или три вноски са 
ааллаТЯТЛ0 100 ДинаРа /д°- заплатили само 149 души. В 
пен^?7,РпТа ° минимални общинския фбнд за, отрои- 
50НлиилИл?а7Л?ТИ запла1Дат по телни парцели и . пътища, на 

спалните слу- чиято сметка се заплащат
зона?теийг^бтяДеНк'' докато вноските казват, че нерадаш- 
ооганичяпмш/? работилници, но заплащат и стопанските и 
организации и предприятия по други организации. От

ин-

цело
купното число занаятчии, 
предприятия и ведомства 
дължимите суми са запла
тили едвам 10 на сто!

Защо не заплащат потре
бителите засега не е извест
но. Още повече ако се има 
предвид, че по въпроса няма 
официална оценка. У 
че едно число граждани не 
спазват решението и не за
плащат понеже "водата не е 
годна за пиене", макар че вси
чки официални анализи по
казват обратното. Друг.и като 
лично

г

ишипсоп,
И ДИМИТРОВГРАД

АП предузоЬе зд произвсджу 
коифЕкцн^ н лролкт роба

СА П.О.

! п

! БоСИЛЕГрдд
ЖНРО РАЧУЛ 64130-6018579

* ФАНС: 017/77-670 Й
знаваме.Тоя.: ЦЕНТРАЛА — 017/77-451 * ДИРЕНТОР — 017/77-412 * 017/77-433!•

Телефони: директор 63-104, комерческа 
служба 63-487 и 63-173, склад 63-296

Па сйом гс ку'«Vна>шНа всички свои потребители, делови 
партньори, трудещи се и гражданите 

честити

н Г|)П * ГНИ ИС:
оправдание привеж- 
", "повече пъти сачестити дат, че,

заплащали за вода", трети че 
"босилеградчани щели да 

вода ако. бивши общин
ски политици не я дали на 
райчиловчани" и пр. Обаче не 
само, че липсва тази офи
циална оценка, но и отговор 
на следния въпрос: защо ор
ганите задължени за реализ
иране на решението' това не 
правят?

До него съвсем естествено 
налага и въпроса: -дали с 

отведнаж, а разпределени в бездействуването си те на
пет вноски - като се започне казват онези които заплащат 
от края на май а приключи до вноските си? - 
края на септември. В посо
ченото решение се изтъква, 
че потребителят който не 
заплати която и да е вноска в

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО имат
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НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
<. пожелания «ча още по-добри резултати и лично щастие:

I
°благоустрояването

В ДИМИТРОВГРАД
Ю0 до 2500 динара. Потре- 
жителите тези средства не 
бяха задължени да заплатят се

КАНАЛЪТ В 
СТРОШЕНА 

ЧЕШМА ПРЕД 
ПЪЛНО

УРЕЖДАНЕ Щт
След уреждането на чеш

мите в "Строшена чешма", 
това лято интензивно се рабо
ти и върху комплектното уре
ждане на канала в този квар
тал, който не самозагро-
зяваше тази част на града, но На каналата са възоб- "Велини", така че изобщо 
представляваше и постоянно новени и "облечени"с декора- Димитровград и старата част 
огнище на заплаха от заразни тивни камъни трите мостчета на града наистина изглеждат 
епидемии. - към основното училище преобразени.

менно в продължиние на "Христо Боетев", към-частни Безспорно, построяването 
летните дни каналът бе иззи- къщи(коетоедновременноеи но канада в "Строшена 
Дан от двете.страни и патос- разширено) и на площад чешма" е най-крупната инве- 
иран с декоративните сено- "Строшена чешма" на пътя за стиция по благоустрояване 
кошки плочи. Наред с това с Пъскашия. през последните две години,
тези плочи бе обложен и тро- Понастоящем се строят Засега обаче все още не се 
тоарът опиращ до стените на последните метра от кана- назира разрешаване на проб

ната в горната му част към

Дали-потребителите ще 
започнат да спазват реше
нието или и занапред ще си 

_ правят оглушки засега не е из- 
течение на 30 дни от срока и вестно. Най-лошо би било ако 
/вноската за май да се 
заплати най-късно до 30 
и пр./ ще бъдат изключени от 
водопровода. В него също

по въпроса не се вземе ясно 
становище и ако потребите
лите и занапред заплащат, 
т.е. не заплащат вноските въз 

така се подчертава, че потре- основа на -личното си убеж- 
бителят които не заплати су
мата ще бъде предаден на 
управлението за явни при-

юни

дение и желание.
В.Б.

° ТОВА ЛЯТО ДИМИТРОВГРАД

С ПОДОБРЕНО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
а

Измъчващият години народ Димитровград проблем с во
доснабдяването през лотните месеци има изгледи окончателно да 
бъдо разрешен, поне за десетки години напред. Преди всичко 
Димитровград това лято не остана жаден, защото редовните валежи 
значително подобриха запаса на подпочвени води на цялата тери
тория на общината. Дебютът на врелото "Пъртопопински воденици" 
нарасна с 40 л/сок, без тенденции да намалее и през есента. ’

От друга страна, явното предприятие "Комуналец" 
усвояване на значителни капиталовложения за построяване на нови 
кладенци в местността "Ивкови воденици", откъдето в градския во
допровод трябва да се влият нови 30 л/сек вода. До тази месност вече 
о построен електропровод за помпите, а досега.© построена само една 
от заплануваните две през първата фаза. В тази местност трябва да 
се построят още няколко кладенца и по тоя начин да се обезпечат 
допълнителни количества вода, но все още не са уредени 
имуществените отношения със собствениците.

След техническия прием Димитровград наистина няма да жадува, 
защото проучванията са показали, че има обилни подпочвени води в 
тази местност.

Остава обаче все още да се разреши проблемът за градското 
сметлище, постоянна заплаха да замърси подпочвените води, както 
и хващано на отпадъчните води на гранично-пропусквателния пункт 
Градини-Калотина, което също ще предпази кладенците в "Ивкови 
воденици" бт замърсяване.

каналния зид. лема с градските вад| 
та, минаваща край С 
център и вадата 
ността "Яза", извиваща по 
ръба на новото селище "Сате
лит" до някогашната воде
ница. Безуспешният опит от
ново да се пусне вадата през 
Спортния център, само до
принесе за загрозяване на 
тази част на града, тъй като 
водата застоя и в коритото 
започна да расте шавар. Ри
боловното дружество в града 
това лято проведе акция по 
частично почистване на шава- 
ра, но проблемът се нуждае от 
коренно разрешаване.

и - вада- 
портния 

о1* мест-

Р0 „АУТОТРАНСПОРТ 
СМ&, Босилеград

започна
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" ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА В БОСИЛЕГРАДСКд 
ОБЩИНА ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА" В БОСИЛЕГРАДСКД ОБЩИНА

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИПРИБИРАНЕТО НА 
РЕКОЛТАТА Е В РАЗГАР Трито възпитателно-образователни ве- ведомства ще ^ Ча

домства в Босилеградска община: гим- нови нагледни средства и с по значителен 
назията, основното училище и детската град- фонд на книги. Вигим!
инка подготвени посоешнаха новата 1995/уо е увеличен със съответни книги за прочит по
учебна година и съгласно решението на Мини- сръбски език, ИС™Р!1Яскшшза лабогат?3' 3 
стерство на просветата редовните занятия в основното училище с книги за лабораторни 
започнаха навреме, на 1 септември. Във всич- упражнения подмия I и' бярлогия, с я°1ня*ол*°
ките три учебните помещения са белосани, а географски карти, РЗД*?**^итктичегк1и/1?Т' 
там кълото о имало н\/жда са извършени и ската градинка съответен дидактически ма- 
други необходими поправД В Основното учи- териал, както ®ИА°В®
лище и гимназията приключиха поправител- тари: чинове, черни\ дъски и пр., с к°®т° обу. 
ните изпити, ас оглед на факта, че внитоедно чението ще н® '2°
от възпитателно-образователните ведомства Охрабрява и ^°т пр®^'
няма изменения и допълнения на възпитател- сега няма проблем с учебници Iл другиридове 
но-образователните програми, повечето от учебни помагала. В ря'ияа3™ ^5?,^!°аяото 
просветните работници ще могат да ползуват училище подчертаха, че ™ч™ гю Iвсички пред- 
миналогодишните си планове и програми за мети има отпечатани съответни Учебници и 
работа До средата на септември ще бъдат вече са пуснати в продажба. В гимназията 
изготвени и приети от страна на училищните снабдяването ще бъде организирано в 
съвети и годишните планове и програми за началото на учебната година, 
работа, в които що бъдат вградени всички Инак, гимназията и тази година започна с 
училищни активности през тази учебна годи- работа с 12 паралелки - по три във всеки клас, 
на. Учителските кадри също така изпълняват а в основното училище с 69 от това 4о в дол- 
възпитателно-образователните норми - по ните класове и 26 от пети Д° осми клас. Ин- 
всички продмети има съответни преподава- тересно е. че тази учебна година подведом- 
тели. Изключение е само по музикална кул- ственото училище в Паралово ще започне с 1, 
тура, където и в основното училище и в гим- а в Голеш с 2 ученика. В Детската градинка, 
назията с години наред този предмет се пре- капацитета ще бъде цялостно изпълнен, що 
подава непрофесионално. И сега, както ни значи около 100 деца, разпределени в две 
уведомиха в двете училища, има обнародван възпитателни групи (ло 50 в едната и другата) 
конкурс, а дали и този предмет професионал- и около 20 деца в село Райчиловци, където 
но ще бъде застъпен, остава да се види. Ох- трайното помещение за това все още е под 
рабрява и фактът, че в новата учебна година въпрос, 
всичките три възпитателно-образователни

В Босилеградска община, кърската работа о в пълен разгар, 
особено в планинските села, където поради лошото време, коситбата 
и жътвата продължиха. Поради това, а с оглед не и занапред се 
предвиждат валежи, селскостопанските производители се надпре
варват с времето - бързат да приберат и сеното и житото. В този тежка 
и усилена работа на мнозина помагат близки и роднини, ученици и 
студенти, дошли тук от вътрешността.

Инак, в низките села сенокосът отдавна завърши. Завърши и 
жътвата. В ход е втория откос, а както казват някои селскостопански 
производители, в низките села, Райчиловци, Радичевци, Млекоминци, 
Рибарци и други по поречието на Драговищица на отделни ливади що 
косят и трет откос. В планинските села жътвата започва, а сенокосът 
е в заключителен етап.

Що се отнася до добивите, общо взето по отношение на миналата 
година реколтата е сравнително по-добра, отделно когато става дума 
за сенодобива. Обаче поради дълготрайните валежи сеното повочото 
селскостопански производители не успяха да съберат и от валежи 
пожълтя, но все пак когато го има не се страхуват. Дълготрайните 
валежи лошо се отразиха и върху качеството на градинарските кул
тури: картофите, чушките, доматите, лука и пр. Много от тях започват 
да гният. Голяма беля причиняват и полските мишки, които за разлика 
от преди сега на територията на Босилеградска община ги има много.

Да кажем и това, че това лято климатическите условия, отделно 
дъждовете благоприятно повлияха и върху поникването на гъби и 
други видове горски и планйнс^ плодово: малини, къпини и 
боровинки, от които някои хора направихи сравнително добър доход, 
и по няколко хиляди динара. М.Я.

• В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПОСЛЕДНИ ЖЪТВЕНИ ДНИ
Тези дни в Димитровградска община приключват жътве

ните работи. Зърното на пшеницата, ечемика и овеса в по-ни
ските части на общината /Понишавието, Забърдието/ е про- 
брано преди две-три седмици, остава то да се прибере от 
последните парцели в наи-високите райони /Висок и в Бурел- 
ските и Дерекулски села/.

На частния сектор с пшеница общо бяха засети 9500 декара 
с овес - 3500 и с ечемик -1500 декара. В обществения сектор 
с пшеница бяха засети към 3500 декара.

Въпреки неблагоприятните климатични условия през 
пролетта /студено време и дълготрайни валежи/ добивите са 
сравнително добри и се преценяват като средни за го/в 
На частния сектор средният добив от пшеницата е 250 
декар площ. от ечемика 200, а от овеса 150 кг на дка. Върху 
добивите значително влияние оказа недостатъчната 

- употреба на минерални торове, с оглед сравнително високата 
им цена, както и на защитните от плевелите вещества.

На обществения сектор са засети към 3600 дка с пшеница 
и тук средният добив е по-висок - от 300 до 350 кг на декар.

Частните собственици разполагат о достатъчен брой ком
байни така че механизацията бе достатъчна за срочно изпъл
нение на тази задача. Обезпечени са и необходимите 
количества нефт, относно с регресирани цени за жътвените 
площи, макар че обща оценка е, че 5 кг нефт за 10 дка площ е 
недостатъчна.

Засетите площи с царевица на територията на Димитров- 
градска община, благодарение на редовните валежи, 
обещават добро плодородие.

М.Я.

” ДЕТСКАТА ГРАДИНКА В БОСИЛЕГРАД ЗАПОЧНА С РАБОТА

ЗАПОЧВА ПОПРАВКА НА СТАРИЯ ОБЕКТ
дителите заплащаха по 20 динара месечно, а 
за децата в полудневния по 10 динара. Сега 
ще последват нови, увеличени цени. Колко 
точно ще възлизат засега не е уточнено, заяви 
той. Известно е, подчерта директорът, че ро
дители за всяко трето и следващо дете в 
градинката не ще заплащат.

Наред с редовната си възпитателна дей
ност тук ще бъде извършена поправка на ста
рия обект. Става дума за поправка на вън
шната част на обекта и за тротоарите около 
него. За целта ще бъдат изразходвани 
хиляди динара, от които 35 хиляди отпусна 
републиканското Министерство за работа, 
борчески и социални въпроси, а останалите 
ще обезпечат ОС в Босилеград и градинката. 
Очаква се работите да започнат тези дни, а да 
приключат до края на месеца.

Детската градинка "Детска радост" в 
Босилеград след годишните почивки пак 
отвори вратите си на най-малките ни съграж
дани. Тъй като на време бяха извършени 
нужните подготовки преди няколко дни 
започнаха да дохаждат децата в целодневния 
престой, а от днес и в полудневния, т.е. децата 
от предучилищна възраст. Директорът на 
градинката Владимир Стоичков казва, че не 
се очакват особени проблеми при приемането 
и поместването на децата в дваТа съществу- 

щи обекта. Подчертава, че ще има места за 
около 100 деца /50 в целодневния и 50 в 
полудневния престой/, разпределени в четири 
възпитателни групи, както и за една възпи
тателна група от 20 деца от предучилищна 
възраст в Райчиловци.

На въпрос какви цени градинката ще търси 
ит родителите, Стоичков каза: -Миналата 
година за децата в целодневния престоя ро-

ината.
' кг на

ва към 50

В.Б.
Ст.Н.

РЕПОРТАЖ ВЕРЗАРЧАНИ ОТПРАЗНУВАХА ИЛИНДЕН
Надвисналите и сипещи няци“ прехвърлили седемде- да задавят с тях мъката си йпгя-гя 

дъжд тъмни облаци на първи сетте. 14 Онези Фо-кеЛлйитр 1 2°2!,а ТЕ.Л3?' за -възобн°- и тълпата се разделя на две:
август в Димитровградския Те са и най-радостните: сат хоро провикват'срРУи 32 '1Весе‘ край чешмата и в училището,
край породиха у мнозина вер- селото, което вече считаха за технитеРпрови квания и пол мпвя? °б1роселско' но и п0 Д°- Тук отново се сипят пред-
зарчани съмнение ще се мъртво, отново заживява. свирканияРс писъците на ле- заснайлечп^тТ^“3 И Музика’ ложения как да се уреди обща
състои ли насрочената им в Изпълниха се долищата с цата край чешмата изгонват пъта ' 33 П0Правка на гостна стая, кое трябва да се
печата среща на Илинден, глъч, със смях. Лузика и пе- 1огадРесетилетна?а ?ишин1 защото тук ГаТ ч^нма^ ^рави за догодина.
Още повече, че самият праз- сен с радваща сърцето врява, чак към върховете на плани- ст^Т^яЛп ЛРЛ2 = Презцялотовремемузи-
ник осъмна мъгловит, а обла- Тук насред село след оно- ната н а плани става тесно. за привличане и ката не стихва, хорото не от
ците още не е бяха разкарали. ва първо "запознаване1, за- Една група дала иниииа- чужйиня °ТЛ~1Р,®Ш„НОСТТа и от ста6ва, хвацат се и най- 

Все пак желанието на вер- почна истинско веселие. Изви тивата да се'събират веп- етиеп^лъъР™ Секи стаРИте, ей така да тропнат с
зарчани да възобновят тради- се хоро. отначало срамеж- зарчани всеки Илинден в вата Ипиил» Л инициати- крак, за да згазят стаилата се
ционния си селски празник - ливо, сетне по-буйно и по-не- селото, приобщава още и се пълноиеннпА ^ заживее с години мъка, че ридищатаса
Илинден - надделя. В пре- удържимо. Слънцето раз- съветва какво трябва да се Ски ппяяни„Д истин‘ онемели и че селото е зкпуст-
добедните часове към селото пръсна мъглата, а и облаците направи, та идущата Среша да СнСзи Р„«1К;„да лсе върнат яло. А то е само на седем
потеглиха десетки коли, ве- се отдръпнаха към план- бъде по-организиранаосмиТ 0Незиизцезнали обичаи. лометра от Цариброд може
лисопеди, а имаше и пеше- ините, избягаха по-високо и лена, по-богата Всеки допъл- но™леА°'Едните часове от- да стане курортно място сти-
ходци. Заседналият с години между тях, изля цялата си ва с пред ,-р и за ™ СпппмЛ-1Двясват облаци, га искрата на обич към родния 
зелен покои над селото, над летнапрелест. • . и за по започпст слаби поевалявания край да лумне впожаолаза-
ридища и чуки, беше раз- Всички виждат: навсякъде пали хората отвътпе Р'Д
буден. Лека-полека край чеш- гората е тръгнала да прев- да И раздялата е яятппгяямп
мата насред село се събираха земе селото: обраснали са в Щ с обещан^ че идаета година
хора, отначало се суетяха, шубраци някогашни ниви Ц ще доведе всекиАпоне пягато
сетне ставаха по-шумни, раз- сливови градини, ливади. Щ -2, щзнещялото
-------------- Само неколицина, които ид- В тлнТ, неможе свои

ват т\/к ппр”ч грлм^ииатп В̂н роднина, близък и познат. И 
Верзарчани прииждаха и в почивка, поддържат в няка- ■ бихме били

първия момент се взираха в къв ред имотите си и чиитс 
°и' ся1аш РазгаДаваха къщи стоят гиздаво изви- 

кои от коя фамилия е, чии сяващи се срещу рухващите и 
черти носи. Детският глъч сякаш потъващи от срам в 
край чешмата разсея съм-, прииждащите шубраци. Многс 
м,?та.ето и на наи"скептич-. запуснати домове, без про- 
танип започна спои- зорци и врати, като че ли
танно, обзе ги вълна на здрав- ослепени, немеят 
исане и ръкостискане, набу- По-възоастните пяягппягъ
еХсеВгаПРкаквКо°Иоабо?и е™Де Ят бе3 много шум' сп°мнят си 
е сега, какво работи. Обез- млади години с .кипящия в

селото живот, едва задържат
накипели сълзи и бързат да
разказват весели спомени, за

ки-

несе се и музика.

несправедливи 
1 към всички онези верзарски 

Щ зетьове и-снахи, които също 
сяха дошли и които изведнъж 

щг с веселбата си, с хубавите 
| / предложния, с радостта си. 

/ показаха, че са приели селото
като свое и че знаят да се 
ра/^ват.

ривечер отново потяга 
върволицата към Димитров- 

I гРаА- а тишината отново зас- 
яда над селото, за да възцари 

’ покоя си, смутен от илин
денското веселие.

люденото село изведнъж се 
напълни е хора. В селото са 
останали над десетина "коре-

Стефан Николово 1 СЕПТЕМВРИ 1395 г. ЕрлтстВо



ДЕСЕТ ГОДИНИ 
СПИСАНИЕ "МОСТ"
ТРИ

екземпляра за кратко време просто бе разграбен.
ова начинание представляваше осъществяване 

на една от основните потребности на съвременния 
човек, па следователно и на българите в Юго
славия, - да живеят пълен духовен живот, да се 

т изказват чрез свои духовни изяви, осъществявани 
в литературното, научното, публицистичното и 
други видове творчество на своя майчин език. 
парод или етническа групировка,'която е лишена 
от тази възможност и право, остава без душа и без 
очи, и е изложена на изчезване.

Благодарение на едно такова списание, какво- 
то е Мост , българите в Югославия се сдобиха с 
възможност да изграждат и развиват своя твор
ческа интелигенция, която направи сериозни пос
тижения на научното и творческото поле. В худо
жествената литература са овладени всички ви
дове и жанрове, започвайки от стихотворения» 
разкази, новели, повести, романи, драми; животът 
на нашенеца вече не е само в легенди, приказки и 
народни песни, а за него са създадени литературни 
герои, чиито образи олицетворяват бита на този 
нашенец - селянин, работник, служител, учител, 
ученик, студент, строител от Бурела, Висок, 
оаоърдието, Босилеградско краище; негови 
любовни и социални драми, както и сурови приклю
чения, които от време на време го сполитатлоради 
границата.

Следствие на творческите изяви на творчес
ката ни интелигенция, в която доминират интелек
туалци с виеше образование, българската народ
ност в Югославия вече не е анонимус, нито в 
областта на художествената литература, нито в 
изобразителното изкуство, нито в науката, каква- 

, то беше между двете войни в кралска Югославия. 
Тя има свои

1
ПРЕЗ май тази 1965

години ОТ появяваГн°еДтИоНанаНапВ^аИтХаа ® 
списание "Мост" през 1965 годйна. Оттогава таи 
десетилетия българската народност /малцинство/ 
в Югославия развива творческа дейност на бъл
гарски език в областта на литературата науката и 
публицистиката. Има своя пуЪликация вУ която 
чрез стихове и белетристика, научни и публи 
цистични трудове, репродукции на художествени
вр= и проблемите°с*юнл^>кивее^ СЪД=

ческа работата*1 ^О^и^киТа^^^ст">'съдържащи

§Й .

твор-

оиолитека, в която преобладава ^итератуонТ 
1в?Рч.еств° «а авториУ<тьл- 

от автори от 
пишат за насъщни 

°™‘,‘ па нремето. пито една област - 
обществено развитие, обществени лр 

политически живот, учебно дело и [ - 
изоставена и пренебрегната, намерила е^сътветен 
третман на страниците на списанието или сътветен 
ално отношение, или и по-широко

Появяването на "Мост" като списание 
тип /по съдържание и области/ бе 
резултат колкото на назрелите нужди о. .«гчаеи 
публикация на български език, толкова и на един 
голям ентусиазъм за развитие на творчеството 
които не отстъпваше пред никакви трудности и 
препятствия. Неговото издаване понесоха на 
плещите си 7-8 души млади автори, представили 
се вече със стихотворения, разкази лите 
есета, 
както и

мостгари, живущи в Югославия, както и 
други националности, които 
проблеми на времето. Нито 
мика, иконо- 

ществени дейности 
| култура - не е ПЕРИОДИЧНО

СПИСАНИЕ
врегион-

от общ 
преди всичко 

от такава
I» р а т е г и о

видни художници, учени и писатели, 
които много повече са уважавани от други и в други 
среди, отколкотб в средата на нашата народност. 
/Куриоз своего рода, които заслужава вниманието 
на социолозите по култура./ За излизането ни от 
тази анонимност в 
списание "Мост"е

Тридесетгодишният изминат път от "Мост" е 
плодовит, изпълнен от богати творчески резултати 
в словесното изкуство, науката и публицистиката.
Мост" се явява като един вид културен светилник 

_на бъгарската народност в Югославия, която ос
ветли с духовни стойности затъмнени

Един бегъл преглед на сътрудниците на списа
нието в излезлите 140 книжки показва, че през 

з със стихотворения, разкази, литературни Чялото време то е отворено за широко сътруд- 
неколцина също млади научни работници, ничество на автори от различни националности, 
■" някои обществени дейци, на които стига Да предлагат издържани художествени или 

творческите дейности в духовната сфера им бяха наУчни текстове. Печатани са преведени творби на 
при сърце и които схващаха от какво голямо повече от 90 югославски поети и писатели /от 
значение са те. Имаше и съмнения, и черни пред- пРеДишна Югославия/ и от над 1Р0 учени, публи- 
сказания за неуспех, че тази лъжица била пре- Дисти- културни деятели и пр. Също така печатани 
голяма за нас. Тези неверни томи бяха малцина и 03 съчинения от около стотина писатели извън 
опровергани от първите, положителни резултати границите на Югославия /преводи дори и от ки- 

През изтеклите години нашите творчески сили таиски и латино-американски писатели и поети, 
се развиваха, нарастваха и показаха все по- напРавени от български преводачи/, 
завидни успехи. Те вече не се състоят от по некол- Тези Данни красноречиво говорят колко голям 
цина в една или друга област, а станаха мнозина. е_г1Рин?^1.н_а с!1исание "Мост" както за създава
на страниците на списанието се представиха с [

духовната сфера приносът на 
безсъмнен.

простори
цели десетилетия. С тези хубави резултати "Мост" 
оправда своето съществуване и потвърди правил
ността ца неговата концепция, определена още в 
първата книжка - списаниб за литература и 
изкуство, наука и обществени въпроси, като 
замисъл на инициаторите за неговото издаване, 
които бяха и неговата първа редакция: Асен Лаз
аров - обществено-политически живот, Спас Соти
ров - наука, Марин Младенов - литература и изкус
тво и Миле Николов - главен редактор. Потвърди 
се, че тъкмо тази и такава концепция на първото 
наше списание гарантира както по-широк кръг 
сътрудници в три основни области, така и много 
по-голям брой читатели, покрай общата заинтер
есованост, списанието да привлече и вниманието 
на множество специалисти от различен профил.

На страниците на списанието се представиха с неТ? и развитието на един вид автентична култура 
литературни творби 88 българи от малцинството на 6ългаРите в Югославия /през периода на ИБ при 
над 80 души с научни и публицистични статии над напълно скъсани културни и други връзки е

‘ ^ матичната култура/, от едца страна, и усилията да 
станат достъпни на читателите високите художес
твени и научни стойности, които дават тон на лит
ературните и научните течения в световната кул-- 
тура и научната мисъл, от друга. И едното и другото 

инася за разширяване духовните хоризонти 
злгарската народност в Югославия.

30 души художници, неколцина записвани на 
народни умотворения, предания, обичаи и пр. 
Разбира се, не всички издържаха творческото кръ
щение, но горното число показва колко голям и 
какъв културен подем предизвика "Мост" в нашата '■^1“ 
среда. В творческото каляване изтраяха, от една 
в друга книжка се потвърждаваха онези сътруд- на °' 
ници на списанието, които имат талант и предис- 
позиции за такава сложна, субтилна и изискана 
работа.

ългарската народност 
Издаването на "Мост" бе посрещнато с извън

редна отзивчивост както от потенциалните бъде
щи сътрудници /особено сред учащите се/, така и 
от широкия кръг читатели. Тиражът от около 3 000 Миле ПРИСОЙСКИ

« ДЕЦА ОТ БОСИЛЕГРАДСКО НЕ ЗАМИНАХА НА МОРЕ В БЪЛГАРИЯ ° ФИЛМОВИ СРЕЩИ - НИШ 95

МАЛКИ И ГОЛЕМИ ДЕЦА "ЧЕЛЕ КУЛА" НА 
ЛАЗА РИСТОВСКИ

на почивка В България на ученици ОТ разрешение в писмена форма и не организирахме 
БосИЛеграДСКа община, НО ОСНОВНОТО почивката. По въпроса повече е осведомен 
училище В Босилеград, на което бе Владимир Стоименов, подчерта той, като ни 
доверена организацията не изпълни а ос-
поетата задача. И ТОЯ пример показва, иовното училище и секретар на ОО на СПС в 
че не Сърбия, а хора В общините за- Босилеград, заяви: 
трудняват връзките на малцинството с о^ 
ьългария на училището, понеже почти всичко бе съгласувано,

Годишните почивки минаха, учебната година включително с кой автопреооовач да заминем, в 
започна а група от около 40 ученици от Босилеград- кое място на Черно море да прокараме почивката., 
ска община не заминаха на почивка на море в Ре- Направихме допитвано и до няколко отоговорни
публика България, както преди няколко месеца хора в ОС в Босилегрда, които гюдчортаха, че рък- 

ално предлагаше Агенцията за българите в оводство на основното училищо не о тряооало да 
на при Министерския съвет на България, държи толкова до формални неща» Васил 

което сетне прие и Изпълнителният отбор но Йованчов, председател на Изпълнителния отбор на
ОС, казва, че на хората в училището но е трябвало 

разрешение в писмена форма.. Тохиа

В прекрасната Нишка оценка е, че и покрай скром- 
крепост от 21 до 26 август ната филмова продукция 
се проведиха 30 по ред зарад санкциите у нас от 
"Филмови срещи" Обща ден на ден се създават все 

по-добри филми, а расте и 
броят на талантливите ак
тьори и актриси. ■

Най-голямата награда 
на фестивала " Челе кула" 
е присъдена на Лаза Р 
товски за ролята си във 

к филма "Подземие". "Цари- 
» уа Теодора1 получи Миряна 
(та Иокович ("Тъмна нощ'1], а 
(дт "Цар Константин" Мики Ма- 

нойлович ("Подземие"). 
Грамота, за изключи- 

тмлшетл > телна женска роля спечели 
Вше Милица Михаилович ("Па

кет аранжман“), а за мъжка 
- Славко Щимац ("Подзе
мие“). Награди за най-добри 
епизодни роли получиха: 
Оливвра Маркович (''Урне- 
бесна трагедия”) и Бора То- 
дорович ("Подземие"). За 

! най-добър дебютант беше 
“ провъзгласен Борис Исак- 
, ович ("Вуковар, една при- 
- казка'’), а за най-популярен 
I актьор Драган Мичанович 
I ("Тъмна нощ"). Награда за 
| жизнено дело “Павле 

Вуисич" беше присъдена на 
Любиша Самарджич.

::
ис-

офици
чужби

Общинската скупщина в Босилеград.
(5ез поетениии да защитаваме I
циативата ще тръгнем поред. Именно преди два задача бе само да организират деца и да ги ааводат 
еиа посланикът на Република България в Бел- на МОре.еца посланикът м у _ - - - ------- дали в случая е виновен един човек или

почивката не бе организирана по "наредба" на други 
иклл п пАшмилтл ллгпгя но о известно. Сога даже но

претенции да защитаваме или осъждаме никакво
ИНИ1
месеца __— - ---, - _
град г-н Георги Юруков, пребивавайки в Босиле
град връчи официална покана на председателя на почивката не бе организирана по нарс 
ОС в Босилеград г-н Сотир Сотиров от Агенцията за хора в общината, засега не е известно, ьога Д 
българите в чужбина при Министерския съвет на РБ е от значение дали има или няма виновни. 11родпо-Шшшммтшштшт,
?чилишврв Босилеград да организира почивката, нерядко и от автори от българското малцинство со 
боелставителинаучилището посредством теле- из)ъква, че Сърбия, т.е. Югославия затруднява 
фонни и лични контакти са осведомили едно число връзките и контактите на малцинството сБългария. 
?тговорнихораврепубликата, за които Почитал и, чр таКива твърдения не са точни, показва и 
че могат да Ье произнесат, т.е, да дадат принос в въпросът с почивката - затруднения гтР“вят хора в 
организирането на почивката. Допитване в напра- общините, които все още нв могат н® 
вено и в републиканското Министерство за прос- райерат, че за развитието на 
вета Всички са били съгласни с предложението, бросъседски отношения са нужни и взаимно разои- 
като подчертавали, че не съществуват никакви рателст&о и двустранно доверие, 
пречки то да се реализира. Обадили се и ученици.

Защо децата бяха излъгани?

М.А.
В. Б.

о1 СЕПТЕМВРИ 1995 г.ЕрДгстЛо
/



° СЛУЧАЙНИ ЗАПИСКИналожни диция с
Мешане

тра ЕДНА ГРАНИЦА 

-ДВА АРШИНАКОСМИЧЕСКО СВЕТОУ
От 19 август до 1 септември т.г. в новооткри

тата Градска галерия в Димитровград пред 
своите съграждани, почитатели на изобразител
ното изкуство, почти след десет години, отново 
се представи диммитровградската художничко 
Миряна Денкова. Онези, които са в състояние да 
сравняват, посочват, че пред нас е вече зрял 
творец, творческа личност, изградена и 
притежаваща свое светоусещане, със само
стоятелен рисунък и вече изграден стил. Самата 
художничка изповядва: "За мен картината е свят 
и целият живот, пресъздаден в малък размер. 
Свят - всичко, което ни окръжва и всичко, което 
ни прави“.

На изложените тридесетина картини 
/предимно масло/художничката с голям емоцион
ален заряд разкрива вътрешния си свят и своите 
преживявния, чиито корени дълбоко са залег
нали в шопския бит /"Шопкиня", "Старият шоп", 
"Шопска къща", цикъл картини и скици, от 
Погановски манастир/, доживян и пресъздаден с 
един модерен подход, с цветове и багри, 
отразяващи вътрешното настроение на 
художничката в творческия процес.

Картините на Миряна Денкова изобилсТвувт 
образи и видения, някои от които пред

ставляват същински цикли - "Следи на времето", 
"Време на търсене и съществуване" и пр., в които 
космическото и делничното са жива спойка 
Разкошната й палитра често притиска 
подтискващо чувство /тъмно синъомастил яво/, за
да премине на други ........ .........'
голяма ефирност. -"Зелена техника", "Зелена 
глава“ и пр.

Образите, дори и на епичния Крали Марко, са 
повече вътршен изблик на художничката, 
отколкото детайлно и филигранно изработване, 
пресъздадени така, както са залегнали в 
богатата й душевност.

Земното и неземното, светлото и тъмното,

От Димитровград тръгвам на почивка - за Гърция през 
България, Нашата граница'“^ съвСемРненужнобЪЛГаР'

СКаследРвсичкиТфРормалности остава да платим пътната 
Предварително зная, че затова са необходими де- 

сет маоки Уви! Заседналият "чиновник" в будката, след 
като пита къде отивам, студено казва: ''Шестдесет 
марки!"

-Моля?
' -Шестдесет марки!
-Много, нямам толкова пари!

-Ам3и т^еа^пена, гагато Тструвала колкото цветен 
телевизор!

-Не ме интересува, плашаи!
-Ами аз съм бългрин, от Цариброд...
-Да си българин, ти ще живееш в България)
Не мож ли по-малко?

-Дай 40 марки! 1Я ос п , с
Давам 40 марки, той ми пише бележка на ^5, а 15 

веднага слага в джоба си. До будката седят още двама, 
които уж четат вестници.

Петнадесет дни по-късно влизам на граничния пункт 
Кулата в България. Формалностите сравнително бързо се 
завършават. Последна е пак будката където се плаща 
пътна такса.

-Добро утро, казвам на млад мъж, заседнал вътре.
-Ти Магяр ли си - пита ме вместо отговор.
-Не, българин от Югославия.
-Тогава минавай, нищо не плащаш.
-Мерси и довиждане!

такса.

си имал, а? Плащай!

с много

и платна в светло-жълто с

А.Т.

М.ДЕНКОВА, Шопкиня (масло)разкошното и пестеливото, прел- 
ставляват прекрасно съчетание 
на изтъчен усет и композиционно 
единство и с изящна композ
иционна структура. АПЛЛГЛТМОЛП

Денкова не робува на една АгР Б11АО СЦ I ИгОВ
техника: маслените бои прео- *

ЙМО ГОДИНИ пбгднбвскй МАНАСТИР (6)

ЖИВОПИСТА И 

ИКОНОПИСИТЕ 

НА ПОГАНОВСКИ 

МАНАСТИР

■
ДЕНКОВА е 

родена 1962 година в 
Димитровград. През 1981 
година завършва сред
ното изобразително учи
лище в Ниш. Дипломира 
на Факултета по изобраз
ително изкуство в Бел
град през 1986 година 
при професор Милица 
Стеванович, а през 1990 
година при същата про- 
фесорка магистрира. 
Член е на УЛУС от 1§87 
година. Носителка е на 
няколко награди: на 
Факултета по изобрази
телни изкуства /1984/, на 
Ф°НД "Петар Лубарда" 
/1986/ на Университета на 
изкуството за постигна
ти професионално-худо
жествени резултати през 
1986 година и пр. След 
себе си има няколко 
самостоятелни изложби 
в Димитровград, Бел
град, Ниш, Прищина и 
другаде, а е участвувала 
и на колективни излож-

МИРЯНА

Живопис - история на проучаването. 
Отличателни черти на Костурската школа. 
Значението на погановския стенопис.

Няколко пъти бе изтъкнато, че най-съществените 
въпроси, свързани с историята на Погановски манастир, и 
занапред остават без сигурни отговори. Не се знае точно 
нито кога е построен, нито кои са били ктиторите, нито кои 

;! са били майсторите-строители, нито кои художници са го 
X живописвали, нито кой е обезпечил материални средства 
I за живописването... Дори единствената достоверна дата,
\ запазена над входните врати на наоса, която се.отнася към 

датата на завършване на живописта, се тълкува различно 
- според повечето автори касае се за 1499 г., но някои я 
четат и като 1500 г. Разликите вероятно ое явяват в зав
исимост от кой стар календар изследователите изхождат 
при изчисляванията - дали с нова година от 1 септември 
или 1 март отн. 1 или 14 януари.

Също така не съществува абсолютно единодушие и по 
отношение художествените качества и естетическия досег 
на погановските фрески.

По такъв начин неизвестностите и тайните, които съ-' 
пътствуваха историята на манастира определиха и самите 
изследвания на този паметник да приемат драматичен ток, 
да бъдат пълни с обрати, спекулации, противоречиви
заключения. ФРЕСКИ В Ю^КНАТА ПРРНИ1 1Д

Отначало, след освобождението от турците, в центъра ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ЮДА който при тъща Усуса тълпата 
I на вниманието бе годината на построяването, идентитета или замахва с оръжия към него;Рдолу, в десния ъгъл
| на ктиторите и архитектурата на манастира. Пръв, който лл°'3Тол ПегьР ге готви да одсече ухото на един от оскърбителите 

обърна сериозно внимание на фреските бе руският мелалипйЛ3п^еначастот^ожД^НИЕТОНАБОГОРОДИЦАдолу, 
изкуствовед Теодор Шмидт /1908/ Неговата статия бе медалиони <= ликовете нз светците Мисаил, Гури и Самон 4 Н У’ 

й отпечатана на немски език. Двадесетина години по-късно политически и лиугтим к
| съотечественикът му Андрей Грабар - най-напред в "Йз: подготвено да (^зпоиемеЧЛ?„АаЛеЧ °ще Не' 
| вестията на Българския археологически институт"/1927/, започнатото'^ възпРием®. разработи и уъсъвршенствува

I -подробно, аналитичнсГи с мног^ф^то^репр?дую^'и1 убе- погановАитТстенописи по^т373 ИЗЯВа И своеобРазността на 
> дително показа, че погановските фрески представляват Положението°Г1?рятс години и АРУ™ автори,
\ оригинална художествена творба с високи достойнства Че 60-те голини ^ а ° да 9? мени кРая на
I по своето съдържание и стил стоят усамотено между 500-голЗмииятяДПя Десетилетия. Тогава, а по случай 
I всияки Дотогава известни манастирски и черковни фресксъ рухване на Виаднтия ^БзГгоъ^^то Ти А П°А тУРско ИГО И 
\ изображения в средата на Балканския полуостров. Че задълбоченоТпо-изчеоп1?елнРо ля ппо^еНИ захванаха п°- 
: погановските картини представляват опит на смело под- изкуство създавано поез тТТко 1Гчват християнското 
: новяване на стари византииски образци с нови мотиви Запоъвпът7пъпкиохмД/ТТК р ме'
: нови композиционни рещения, нов колорит, нови пози на /1957/ вр наизкуството АКсингопулос 
! фигурите и нови веществени подробности... ван на тъикТ^кп?ТТрИЧес?°'сравнителен очеР><. публику-

Миятев /1936/ казва: "Като отстъпва от традиционната живопистав ''черквата ??ви]?ррВХваочебииросхОАСТВОМежДУ 
византийска естетика, погановският Художник се е заел да рана 1483 г / аъптТо»Т1Т бр ?,Господне /декори- 
решава, живописни проблеми, които са били подигнати и стенописи-ге вЖя™ известните Метеори в Гърция, и 
решени в Италия отдавна преди него. В това отношение тай итално сходноПрограмно °СВен тях' с пораз‘
е бил един предтеча и реформатор, комуто е било съдено черквата Св НикппяРв^йяг,иоСтТИк°В0 съдъРжание се оказа и 

1 Аа 06 род” “ раб°™ в вдн° време, ко4то при дадените ДоЕия'украся^^ севернаГрЪ1»каМаке‘

би.

бладават, ала често ползва и 
комбинирата техника. Това 
умение да издигне играта с чет- | 
ката до мъчителен творчески 
процес /“...игра, очакване, по 
някой трепет, по някой страх, 
усилие, радост" свидетелствува, 
както самата споделя, че "произ
ведението се ражда мъчително, 
но понякога и на един дъх".

Картините, а чрез тях и 
художничката, успешно кому
никират с ценителите на из
куството, установява непосред
ствен контакт и го водят в интер
есния свят на художничката.

Онова, което е съществено: 
картините на Миряна Денкова не 
оставят равнодушен посетителя, 
атакуват емоциите му; предиз- р 
викват различни вълнения и | 
будят към размисъл.

Неотдавнашните чертежи от 
Погановски пленер "Ли 
Погановб" само допълват разноо
бразието в творческата й изява.

С тази изложба младата 
димитровградска художничка се 
приобщава към плеядата талан
тливи и самоутвърждаващи се Щ 
димитровградски художници.

1

ца от

Ст.Н.
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• ГОЛЕМИ ТВОРЧЕСКИ ЗАВОЕВАНИЯ „Д ПОЕТА МИЛОРАД ГЕРОВ

ГОДИНА НА КРУПНИ УСПЕХИ
Милорад Геров, поет, писател Йелена г-т= - 

преводач и афорист от българското на- съпповоп!, ичич_Неманя Суджум пои 
ционално малцинство в Югославия поеч иЪпЕ2 д на оркестъра на ЙованД 
настоящата година бележи завидни ус- напимл компР "КолибРи" % «та е 
лехи. Чествуваики в началото на годи- п“л ^п°зиторът Ференц Ковач 
ната 30-годишнина на присъствието си сбоони^тР®йата на май излезе от печат
насЛГГнов^ГвсГпо^убавирезул?!™ Т^ЖлиТ“^^^^

фестивал Златно слънце" в Нови Сад Ан?елА м1мвЪЛГарСКИе0ети^и писатели: 
на 14 и 15 април твърде успешно беш§ Ветмин йр ’ Борис Христов,
изпълнението на "Твоите очи" от стихос Лимитно Величков, Георги.. Маринов, 
бирката му "Влюбеното момченце". Муз- ЛюбомиоРХпп ЛЗН°п’ Иван и°РДвнов, 
икалното изпълнение беше на дуета ЕЩулг-™Р Хр-истов’ Петко Асенов и Иван

изР=теК0ИТ° Ве^° 6 И съотавител на '
През втората половина на май - в 

рамките на Майските тържества" на ос- 
в9вните училища в Сърбия Милорад
н1Рс0^яИр^реос^еияТнеаНп°о2РВДСТаВЯНе Ра Шияч«и 6 включила стихотворения за?Р2г якракчак »
твува™ >на'СколективнатаА Геров^чао' голям7"03142звестниятИюгосла1зс™ лит*

ва|ивРия място заКстиховетеРн^Н°еров в
|̂'^^°^аалн°<вв изказа за^ворбитеА»^ 0^“^ название "Време е да 

™ЗслУжава да се отбележи и това, че В течение на 30-годишното си
1а шастиетТ1,3гГ°ДИНа МиЛОрадГеров ТВ0Рчесв° Милорад Геров ярко показа.

0 Негови стихотворения за че когато творчеството на един автор е 
влезнат в три антологии за деца "на равнище" - езиковите бариери почти 

у нас. Милош Радулович от Подгорица в ги няма. Той с еднакъв успех пише и на 
черна гора го е наредил сред най-успеш- български, и на сръбски език 
ните детски поети у нас, а сетне и Олива- • ...

М.Андонов

° БОСИЛЕГРАД: 
АКТИВНОСТИ

СПОРТНИ
"ЛЯТО-95"

И ЗА РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ, И ЗА 

ПОДГОТОВКИ
В организация на спортното 

дружество "Младост", през 
настоящото лято в Босилегад, 
под название "Лято - 95“, се 
проведоха няколко спортни ак
тивности. Именно, през изтеклия 
месец приключиха два турнира по 
футбол на малка врата, а в подго
товка са още два, един по волей
бол и един по футбол на малка 
врата за деца до 12 години. Ос
новен белег на двата проведени 
турнира, не само според думите 
на тренЬора на футболния отбор 
"Младост но и на всички други 
любители на футбола, е масовост 
и качествена футболна игра. И 
двата турнира потвърдиха, че 
всред младежта в Босилеград 
има талантливи не само футо- 
болисти, но и други спортисти, 
само че трябва много по-голяма и 
систематична и организирана 0 
работа в това отношение, преди ^ 
всичко от онези, които пряко 
работят в тази област.

В първия турнир, който се 
проведе през първата половина 
на август участвуваха 10 отбора, 
а първо- място зае отборът 
"Коруби". Във втория участвуваха 

тбора и се проведа през 
втората половина август а първо 
място спечели отборът "Град
ска“. Организаторът на турнира 
СД "Младост“ на първок- 
ласираните отбори, връчи кула и 
по 20 фланелки. Провъзгласени 
бяха и най-добър голмайстор и 
най-добър футболист. За най- 
добър футболист бе провъз-

.................. .................................... ..... ............................... ........... 1.т^„-ггг.п..г............г.............. гласен Ми ле Цветков, а за най-

Гойк^ сХтНиачТОппгочС^^\°паР« ДСК° ИЗКуСТВО ОТ ХУ 8- ^куство, тежне/що къмЧновинРи, в същинскаТвйлина се 
? ПОСОЧИ, че трябва да се очакват нови долавя в Поганово. Погановските фрески, нито две пълни 

открития и съзнания във връзка с костурско-метеорско- десетилетия по-млади от живописта в Св.Никита и Трес- 
П°Г^вопис. кавец, дегенерарали са се в карикатури..."; Погановските

През 1967 г._в обширна статия, печатана в Нови Сад, се фрески без рисунъчни, композициони и колоритни финеси 
обади С.Надоичич, които към предишния стилов кръг проявяват определена рутина и технически опит на едно 
приключи и храма Св. Никита от Скопска Черна Гора /изпие- внезапно дегенериране, изчезване на едно изолирано изкус- 
ван някъде 1483-4/, част от фреските в манастира тво"; "И пътя на стиловото развитие нафреските в Св.Ники- 
грескавица /Македония, измежду 1480-1490/ и олтарните та до фреските в Поганово всъщност е път от едно комплици- 
фреско-картини в калената към Св.Никола Болничен в ранб изкуство на проредени интелектуалци до упростена,
Охрид (също ет края на XV в.). спусната на селска уровен изобразителна изява"...

Други автори към този цикъл приобщават и някои памет- Явно е, че естетическият критерий на С.Радойчич приз- 
ници от западна България /Кремиковски и Бобошевски нава за изкуство единствено постиженията на класическ- 
манастир/, Влашко и т.н. • ото, болярско, изящно творчество. Според него то е вечно,

Основните общи черти на тази зографска школа са: съвършено и неуязвимо, извън времето и пространството.
1. Почти един и същ програмен и топографически план на Изхождайки от такава позиция Радойчич дава присъди за 

живописта, състояща се от няколко целооти: в горните други течения и опити, включително и за погановската дек- 
плоскости на стените се поместят сцени от най-главните орация. Затова погановските фрески за него са "селски", 
християнски празници и теми с догматско-апологично дегенерирани и пр, в сравнение с ония в Преображение, 
съдържание; под тях е изобразен христологичен цикъл Св.Никита и Св.Никола. Въпрочем, за него цялата костурска 
/събития, свързани със страданията и живота на Исус Хрис- школа е напразна конвулсия, която бива поразена в 
тос/; още по-долу следва хоризонтален фриз от медалиони настояването да превъзмогне византизма. "По такъв начин" | 
с бюстове на светци, светици, мъченици (в по-малките хра- - казва иронично той - "всъщност, цялата кратка история на 
мове одсъствуват) и най-долу е пояс от стоящи фигури на напредничавото балканско изкуство от късния 15 век е 
светци, апостоли, архиереи, монаси...; история на една несполука“.

2 Повтарят се не само тематическите решения, но и едни Обаче, за щастие и за разлика от Радойчич, всички 
и същи иконографически модели; останали по-стари автори /Шмидт, Грабар, Филов, Миятев и

.3. Владее изобилие от надписи и светци с поръчения, др./, както и съвременните пишат афирмативно и с 
писани с еднаква сигурност на старославянски и гръцки или възхищение за Поганово. Така, ПСуботич /1975/ по случай 
смесено- изложбата на копии на погановските фрески в Народния

4. В художествено отношение тази следвизантийска музей в Белград изтъква, че те "без съмнение принадлежат 
живопис представлява ново явление в историята на бал- към кръга на най-добрите изобразителни постижения в 
канското изкуство - повече или по-малко сръчен опит да се подчинените области на Балкана . Към редицата на досега 
обединят някои основни схващания: класическата византи- известните паметници от костурския стилов кръг - чието 
йскаидеалистично-мистична живопис, ориентално-декора- число по-нататъшните изследвания сигурно ще разширят - 
тивни елементи и ренесансно-реалистични /натуралистични/ Поганово представлява последната велика издънка и дори 
полппбнпптм- н к вероятно, неговотб наи-високо постижение изобщо'.

У Казаното потук както и други компаративни заключе- Действително, нелепо е да се порицае едно изкуство - 
ния дават осЖни1живо^ста от метеорското Прео- както е сторил Радойчич - единствено затова, че не е по 
йетеСвНиколасГникита Св. Йоан Богослови др. да вкуса на дворцовото, "Финно". славяно-византииско със- 

и йние на отделна художестоена повие. След рухването на средновековните балкански

Охридската архиепископия. д Гпябао посочи като вмъкване на реалистични детайли, със "селски" разби-
Излиза, че онова, което още А.Гра0ар п рания . Понеже в стария източен, вйзнтийоки, параден

особеност на тогава художествено осамотена т Кост„оска художествен арсенал, погановският майстор не намирал 
стенопис е фактически характерно за цялата‘ Костурска художествен арсе , Новото >маНе на Бити-
в Кхудожесгтве н о^тноше н ие^ оео каза Хкат°Л поел е дн а Г “той до известна ст^ен §е обръща към запдат.е. рене-

творческа издънка Ф^нале на Костурокото тачен^; на ^следователно, ето защо в съвременните изследвания не 
Обаче, йе може да сепре“ьдчи, че в све на отричат специфичните художествени качества и

горното заключение качествата на погановската живопис особ0НнОСТИТ0 На погановските стенописи, нито се прене-
оценяват /диаметрално протнвопогожп?.^^ школа брегва значението им за историята и развитието на сред-

С.Радойчич /1967/ в ^атиета Е^ахудожествена школа ^ балканаско поотвизантийско изкуство,
от втората половина на 15 в. неочаквано
важаващо оценява погановската живопис_ Моганов /Продължава: Групировка, описание
фрески стоят на края на развитието на стила, които се явява „огаиовските фрески/,
в Св, Никита и метеорското Преображение 1483-1484 и ....... ............ ...-------

"ЦВЕТЕ МИЛО" - АНТОЛОГИЯ НА 
ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА

Сад”! 'н3аМч= ЯГГи "вГ-

тол о гиятга' " Ц^ете "ми л о*“" "бъ л г а режи 
детски поети, която са превели и 
"Раздали на сръбски език Милорад 
Геров и Денко Рангелов. Антологията е 
съставил видният български съвреме
нен поет Кирил Назъров, редактор на 
списание Славейче". н н

Антологоята на български поети за 
деца /първа преведена у нас/е малка по 
обем, но голяма по съдържание и на 
високо равище. Тя беше много добре 
посрещната от критиката у нас и трябва 
да означи насърчение на авторите й за 
по-нататъшни усилия в тази насока.

7 о

връчени подходящи награди.
За отбелязване е, че проведе

ните вече два турнира по футбол 
на малка врата, освен това, че 
бяха единственото организирано 
развлечение на младежта в 
града, послужиха и за подготовка 
на футболистите на босилеград- 
ския отбор пред новото футболно 
първенство във Вранска фут
болна дивизия, което олоред ду
мите на тренЬора Георгиев ще 
започне през втората половина . 
на този месец.

М.Я.

На 21 ав 
три ГОД! 
нашия \

т1995г 
от иео

иил1'к"пуг гушцл дядо и
згус
ИНИ

година
зчакваз

се нав 
ната сзършиха 

мърт на 
тъст

х АЛЕКСАНДЪР ТАШКОВ - 
ШАЦА, пенсионер от 

Димитровград
ните минават но не могат да 
чат спомените за неговата до

бита към

Светлана, син 
гана, 

ара.

Годи 
зали1

рина, трудолюбието 
сички нас. 

ечалени: съпруга 
\ Иван, дъщеря Павлин 

зет Влатко и внучки I .

и о
ВС1>
Оп

на. снаха Дра 
Ивана и Там;

Изминаха четирид 
смъртта ма нашат 
пи ма майка и бабг.

есет тъжни 
а мила и н

дни от 
езабра-

НЕВЕНА КАМЕНОВА 
от Димитровград

В оъбота, на 9.9.1995 година в 
ще посетим нейния гроб на 
градоките гробища 
цветя. 7
Каним близки и познати да 
придружат.
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0 БОСИЛЕГРАДСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
МЪКИ

ТОКОВ УДАР
"Оти моме оти 

попо не работи." 
Нар. песен

(ИЛИ КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ 
ЕДНА БУКВА)

■ Един собственик написал статия 
защита на частната собственост и по-спе
циално за удобствата и ползата от соб
ствена къща. Но словослагателят, без да 
иска, вместо буквата "к" в ш/мата "къща" 
навсякъде слагал "т". Ето какво се 
получило:

"В днешния икономически кризис, който 
няма собствена тъща, е осъдон на 
скитничество, което го разстройва морално 
и материално. Тъщата е спасителен оазис, 
в който се прислоняваш и който те ободрява 
денонощно със съзнанието, че тази тъща е 
твоя и можеш да се разпореждаш с нея, 
както си искаш.

Наистина тъщата изисква разноски, но 
те се възнаграждават от ползите, които 
виждаш от нея. Достатъчно е да се спомене, 
че ако на долния етаж на тъщата се отвори 
дюкянът и се дава под наем. особено сега, 
коГато подобни тъщи се търсят най-вече 
стойността й се повдига изобщо, а вън от 
това носи редовни приходи.

Много естествено е, че приспособеният 
на дюкян долен етаж на тъщата трябва да 
отговаря на изискванията на клиентелата и 
да бъде с модерни удобства за задо
воляване и на най-изтънчения вкус, ако 
човек желае тъщата му да е рентабилна..."

Заимствувано от вестник "Тримата глу-

ПЦЕТАвЗа нещастие на народа
често пъти разваля се ‘ ,
електропровода.

• Един тлъминчанин не от голям 
кеф

озова се при електрическия 
шеф:

у четврътак преди Свету Тройцу стиже писмо од 
старотога сина из Ниш.

"Тате, пише детето, много нашинци тука по Ниш 
почеше преди некою годину да си спаве наше селсЬе 
славе. Каменичатье Ранджеловдън, желюшатье Спа- 
совдън, гоинчатье Унурию... Ни с женуту смо решили и 
ни да си славимо нашу лукавачку славу Свету Тройицу. 
Затова у суботу качете се с маму на влакат а я че ви 
чекам у Ниш на гаруту."

Четимо с бабуту писмото па ни мило.
■ Убаво се сетило детето - оратимо си - да си обнови 

наши стари обичаи. Он ко най-стар да си нашуту славу 
преузне од мене ко що съм я од мойега бащу, он од 
шеговога...

- Тлъминския реон токът го
мъчи

повече дни той в тъма се
гърчи.

Оттам дукатчанин запъхтян 
каза:

- И при нас няма една фаза! 
Шефът с ястъклии мустак 
хитро подскочи на крак
и отправи псувня интересна 
по адрес на Никола Тесла:
- Кой го е карал да измисли тока, 
народът е развалена стока...! 
Набожно благослови тъмата
и подобно прокълна светлината!

Од мерак бабата си и повика па ка се пое мири рече:
■Я че де до да поспраим кво тре бе, ама двоицата не 

може да идемо. Некои тре бе да се върти покре врата, 
да рани кокошЬете, прасето и козуту. Ти сам че си 
идеш.

У суботу сабале се до на влак та у Ниш. Синат ме 
дочека с кола. Квартирата им у йедну високу зграду 
покре Нишаву, на убаво место, мирно...

Окоп пладне почеше да дооде гоейете, сви наши, 
лукавчатье, желюшатье, цариброджаъье... па ка улезну 
пръво с мене праве здраво живо, целиваю ме у руку, 
питую за бабуту, кво има ново по наш край... Туришеме 
та седо насред тръпезу, а снаата принесе пред мене 
копач, пченицу със свечу, чашу цървено вино... све ко 
що си йе ред. Я пререза колачат, прочето молитву 
благослови, прекръстимо се, целивао лебъцат, йед- 
нумо, пинумо, децата попояше па се разотидоше. ' 

-Айде тате - рече синат - додека жената събира 
масетеи измине судове нийе да излезнемо да се расо- 
димо покре Нишаву.

Радко Стоянчов паци
София

IБАСНЯ
Царят на животинския свят, 
тук бяха Рака и Котарака. 
Съвещанието водеше кака Сврака, 
Доклада изнесе девойка Сойка, 
протокола написа кума Лиса. 
Критиката Пуяка изнесе 
и следното решение взе се:
" Бухалът...
просветата ни провали.
Той се заменя с подевка 

Кукувичка.
Тя да води просвета 
нощем по всички кюшета."
За да се народа забавлява 

тя заявява:
-Ще отворя барове и дискотеки, 
та да се весели всеки.
Ще правя модни ревюта 
по вкуса на всички парвенюта!
-А за прогреса?
/Тук всеки зад ухото се 

почеса/.

И решиха:
За да има прогрес 
да се състави комитет 
с председател Рака 
с осемте крака.
Комисията по майчинските 

грижи,
Кукувицата да ги движи. 
Всеобщите културни нужди 
на Магарето не са чужди.
За враг на цветята 
обявиха Пчелата. 
Отговорник по чистотата 
става Свинята.
Природата и гората 
се оставят на Козата. 
Върховен дълг на вълка и 

Чакала
И%аЕекГсНЕИзЖВЯТ ХаЛа!
В ПАРЛАМЕНТА НИ ТАКА Е!

Излезомо из зградуту па пойдомо кумте рекуту ка

па мЧеИобл1РлаТн°знЧой: УЗОКа * 3 "°Се ^сакоше

-Не бой се дедо, не бой се, оно се играйе - ока йедно 
детище и притърча та ме оте. "
__-Море бем ти я текво играгье, това по нашинсЬи си
се ока дръсаше. Пъртеничне панталоне иначе...
гз,,Л°сузе се я и даврандиса да могу да одим. Синат 
Ж и ока по детището защо йе пущило кучето а не
уплаши амави^имЛдеи^га напело%мей^а*че пукне6 ”
се та
ДрТа "топена па «« аЕва
миниче?иаМ*„аг.&;°епа -° свйгье рашенице. треЬа миничетия - ко поганци, еидна бучава па им се очи не* 
виде, друга мазна па се лъскаю е

-А за прогреса... 
Дълго мислиха.

Славчо ЛИЛОВ 
"Сатира" - София
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ДИМИТРОВГРАДСКИ
РАЗХОДКИ

улазе по станови ла кпЛ^.,^д ку”е °л л°пови койи- V-кгвгдавг
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