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° МИНИСТРИ НА СР ЮГОСЛАВИЯ, ХЪРВАТСКА И МЮСЮЛМАН
СКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИЕХА В ЖЕНЕВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОДЯЛБА НА" АКТУАЛНА ТЕМА

РЕПУБЛИКА
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СВЕТЛИНА В КРАЯ НА 
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•Република Сръбска е Ш, 
международно призната 
мирът се очертава на хори- 1С%,/ 
зонта • Създават се условил Щ&Ш 
за нова международна кон
ференция за бивша Юго
славия на най-високо рав
нище • Равноправно отно
шение към двата ентитета. 
Република Сръбска и мю
сюлманско-хърватската 
федерация ще имат отделни 
конституции • Наскоро нови 
карти на Босна в съзвучие 
със съотношението 51:49 
• Двата ентитета ще имат 
правото да се свържат кон- 
федерално с Хърватска и 
СР Югославия

Когато Алия Изетбегович на 5 септември тази 
година заяви в Анкара, че ",никога няма да се съгласи с 
каквато и да е сръбска република или конфедерация", 
нашите домашни военнолюбци и истински противници 
на интересите на сръбския народ като цяло - поради 
незнание и заради собствен профитот войната - побър- 
зха да съобщят с цяло гърло, че сърбите отвъд Дрина 
са предадени и че от Република Сръбска няма да 
остане нищо... Получава се впечатлението, че те се 
надяват на неуспех на преговорите на загуба на Репуб
лика Сръбска, за да могат да обвинят за това режима 
в Белград.

Но само три дни по-късно - в петък, на 8 септември 
- министрите на външите работи на СР Югославия. 
Хърватска и правителството в Сараево се съгласиха с 
основните принципи за подялба на Босна.

Не ще и съмнение, че Босна и Херцеговина занапред 
ще съчиняват два ентитета - мюсюлманско-хърват
ската федерация и Република Сръбска. Република 
Сръбска окончателно е приета от света.

Затова не случайно в първите отзвуци след спо
разумението от Женева беше изтъкнато, че признава
нето на Република Сръбска от страна на петте велики 
сили - САЩ. Русия, Франция. Великобритания и Гер- 
мания, които приеха основните принципи на мирния 
план за Босна и Херцеговина, представлява осъще
ствяване на националните и държавни интереси на 
сръбския народ като цяло и победа на политиката на 
Слободан Милошевич за мирно преодоляване на воен
ната криза в съзвучие с интересите на всички три 
народа в Босна и необходимостта от равноправно 
отношение на международната общност към тях. Тази 
историческа победа на разума, на търпеливите и 
упорити държавнически усилия на председателя на 
Сърбия и на всички други сили на мира още повече ще 
изтласне на маргините онези привърженици на воен
ната опция, които дълго време не позволяваха на 
народа на тези простори да живее като останалия 
нормален свят.

Затова подкрепяме ония, които казват, че мирът 
трябва да се отбранява на всяка цена.'Отсега всички 
разумни хора са длъжни да се борят силно ^ публично 
против насъскването на воина и опитите подриване 
на мирното споразумение като против наи-голямото 
злодеяние.

Нека подчертаем още веднъж: само с помощта на 
преговори мъдра дипломация и търпение'сърбите 
могат да осъществят националните си интереси.

Вярваме, че международната общност ще умее
правилно да валоризира една такава политика на ьн 
Югославия.

баименно затова, че бо^баРД^РОвкиге вльхновяеаг 
кураж на ония, които се застъпва/ на войната и против

РПрез -следващите седмици може да се оча™^и
народ наНтези^ростор>и конференцията оМтелно 
триа да Тдонесекраина войТаЬ и суспензия на санк-
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ОБУЗДАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ
Положението в- момента, поставки във връзка с инфла- 

въпреки противоположените цията и тем подобни, 
оценки, е стабилно и не съще- Правителството на Сър- 
ствува боязън за провежда- бия, както подчерта минис- 
нето на програмта по иконо- тьрът за търговия, туризъм и 
мическа стабилизация. Тряб- гостилничарство Сърджан 
ва да се направи всичко, щото Николич не отстъпва от сво- 
от месец на месец расте про- боднбто формиране.на цени- 
изводството, като ведно с те, а мерките които взима и 
това расте и предлагането на предприема са насочени да се 
пазара, а пй такъв начин да се повиши предлагането и обез- 
обезпечава и стабилност му. печи по-добра снабденост на 
Това е основна оценка на на- пазара, както и принизявано 
белязаните мерки на под- на цените, 
председателя на правител- -Реагирахме с краткосром- 
ството на Република Сърбия, ни мерки - изтъква Николич, 
която той изнесе на неот- преди всичко в областта на 
давна проведената прескон- външнотърговския оборот, 
ференция. Главна причина за внос-износа, компенсацион- 
повишението на цените през ните сделки с цел да обезпе- 
изтеклия месец и половина ©, чим по-дългосрочна сртабил- 
според мнението на предста- ност на предлагането и цените, 
вители на правителството на " ~ “
Сърбия - в големите лихви^о- 
ито

месопродавниците, след като 
се добавят разни данъци - ще 
струват 15, относно 17 динара 
килограм.

- В най-скоро време ще бъдат 
намалени и цените на храната 
за добитъка. При това-се пред-, 
вижда намаление на лихвите 
върху - кредити за живот
новъдно производство.

Правителство на Сърбия 
взима сериозни мерки и за 
уравновесяване предлагането- 
търсенето и на олиото, захарта 
и друг
необходимост.

Като аргумент плюс към 
правителствените мерки мин
истърът за селско стопанство 
Ивко Джонович сочи, че ми
налата година, когато е прие
мана програмата за ускоря
ване на селскостопанското

и продукти от първа

бом- В предвид са взети цените 
на 11 най-важни произведе- 

- ---- надминават приетия раз- ния: цените на месото, както е 
мер от 15%. При това се им в оценено. че те са н^правда- 
предвид

производство, специално на 
животновъдство, банките да
ли обещание да окажат пълна 
кредитна подкрепа. Днес 
обаче положението е съвсем 
по-друго. Банките кредитират 
само една трета от програмата 

общата кредитна маса 
само 20% е в селското стопан
ство, което е недостатъчно. 
"Възлов проблем е, изтъква 
Джонович, при финансирането 
на селскостопанското произ- 
водство - е в банкерската сис
тема, в лихварското отношение 
на банките, 
много високите разходи на 
капитала".

-Ако лихвите спаднат - 
както изтъква министърът на 
финансите - Душан Влаткович 
- селското стопанство, спе
циално животновъдството, 
ако получат допълнителна 
кредитна подкрепа - и месото 
ще поевтинее и дългосрочно 
ще се опезпечи по-стабилен 
пазар и цени.

предвид и използването на телно високи, и непременно 
производствените мощности требва да бъдат намалени, 
и липса на истинска конкурен- Според най-новото цено- 
ция породи което възникнаха разписание -1 кг юнешко ком- 
редица възможности за разни пенсирано месо ще възлиза 
злоупотреби на монополно 11,40 динара, а в продажба на 
положение и разни спекули, дребно - 13,оО р. Ю 
както и най-различни пред- плешка с кости - 12,90; без

кости 14,80 динара - обаче в

и от о
циите.

нешка
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» ОТЗВУЦИ В СВЕТА ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ ЖЕНЕВА

ПЪТ КЪМ ТРАИНИЯ МИР 

НА БАЛКАНИТЕ
„„пно гкзшоиио''* Солана: "Сега сме много

• ХолОрук: "Проломон момент .) изнамиранетона мир» ния конфликт в предишна
по близо до мирното, справедливо и тройно роиюнио^^ 0^ончатолНоТо прекратявана на 
Югослапи?'# Билт: "Ои|0 много У^илинс °°ана @а Контактната група • Алия Изетбеговин 
войната"» Иванов: "Започна Роа™™*}!?"Тк0^промиса от Женева.
призовал мюсюлманито да со съгла само учаотва в мирния процес, но и да даде
Женевската сроща на оъншнито миниотри собствен принос в следвоенната обнова на Региона.

Югославия, Хърватска и мюсюлманското'пропит Съпредседателят на Международната конфер.

усилия за^танча^лиото пре^крат^ане наЦойната* 
външният министър на Германия Клаус Кинкел се 
застъпи за приемане на “Маршалов план за след
военното обновление на Босна и Херцеговина. 
Според германското предложение необходимите за 
тази цел кредити трябва да бъдат отпуснати от 

САЩ и Япония.
’ “Можем да кажем, че е злочиала реализация на 

Кантактната група" - така оцени спо
ите на 
ското

СВЕТЛИНА В КРАЯ 

НА МРАЧНИЯ ТУНЕЛ
(От 1-ва страница) . ,
Най-сетне светлина се съзира в дългия и мрачен тунел на 

кризата в бивша Югославия. На 8 септември в американската 
мисия в Женева министрите на външните работи на СР
Югославия. Хърватска и мюсюлманското правителство в 
Сараево Милан Милутинорич, Мате Гранич и Мухамед Шачир- 
бей приеха споразумение, в което оа утвърдени основните 
принципи за постигане на договор за подялба на Босна бъз 
основа на съотношението 51:4р. Документът, който е приет 
устно от тримата външни министри в присъствието на 
членовете на Контактната група и шефа на американския 
преговорителски екип Ричард Холбрук, е една от първите 
предпоставки за провеждане на нова мирна конференция за 
бивша Югославия на най-високо равнище в скоро време, за да 
се приеме окончателен политически договор за бъдещето на 
Босна.

стоо в
основните
голям отовук в саота.
лог са предмет на многоброини изявления 
и комонтари на влиятелни световни политащ^ 
дипломати, аналитици, журналисти и вестии4иа | 
тях доминира оценката,_чо най-сетне о °нврта»° 
трасето на пътя към трайния мир на Балканите, но 
същевременно со предупреждава, че са необ
ходими ощо много усилия за окончателното лре < 

тяване на войната и трайно стабилизиране на 
становката. _ „

Американокият преговорител Ричард Холорук 
оцени, че женевското споразумение за основните 
принципи представлява преломен момент в изнами- 
рането на мирно решение за Босна. Ге бяха в 
състояние да постигнат договор, който макар и 
ограничен, ни води към мира“ - заяви Холорук и 
добави, чо разликите между страните в босненския 
конфликт все още са големи и затова най-тежката 
работа тепърва трява да се завърши.

След двудневната министерска среща на 
Европейския съюз в Сантандер, външният мин-

Равноправните на свата ентитета
Външният министър на СР Югославия Милан Милутинович 

в изявление за Танюг оцени, че женевската среща, макар и 
прелйминарна.има преломен, даже исторически характер. На 
тази конференция, заяви той, международната общност 
окончателно прие всички аспектии на равноправието на двата 
ентитета в Босна и Херцеговина, което на практика означава 
признаване на Република Сръбска като равноправен субект в 
отношенията с мюсюлманско-харватската федерация. Това 
се вижда и от приетия документ, според който Босна и Херце
говина се състои от учредената с вашингтонското спо
разумение федерация Босна и Херцеговина и Република 
Сръбска. Всички останали принципи произтичат от това. Ос
новен между тях е принципът, който дава възможност на 
двата ентитета да живеят въз основа на сегашните си консти
туции и да установяват специални отношения със съседните 
си страни. По този начин е създадена основа за конфедерално 
свръзване на Република Сръбска и мюсюлманско-хърват
ската федерация с Югославия и Хърватска.

Окончателното териториално разграничение е въпрос 
който ще се разглежда в следващата фаза на преговорите и 
на мирната конференция за предишна Югославия, а основа за 
договор ще бъде със отношението 51:49 процента. В договора 
за териториалното разграниченние ще бъдат внесени всички 
промени, с които се съгласят двата ентитета в процеса на 
съгласуването в зависимост от приоритетите и необходимо
стта от компактност на териториите. В Женева не са 
разглеждани картите, изтъкна Милутинович, но не ще и съм
нение, че те ще оъдат различни от ония, които фигурират сега.

Съгласие за мирен живот и сътрудничество
Шефът на югославската дипломация обясни, че в рамките 

на основните принципи е прието двата ентитета да формират 
заедно или реципрочно някои агенции, и комисии, най-важна 
от които е комисията за връщане на изселените лица и 
имуществото им, за справедлива компензация, опазване на 
националните паметници и арбитраж.

Спорес Милутинович от голямо значение са и взаимно 
утвърдените задължения на двата ентитета да организират и 
проведат избори под международен контрол, както и да прие
мат и приложат всички международни стандатри във връзка 
с правата на човека, включително и правото на свободно 
движение и завръщане на бежанците в домовете им.

Югославският външен министър подчерта и голямото 
значение на факта, че с тези аранжмани са се съгласили 
всички страни в конфликта, което дава надежда и оптмизъм 
за успех на мирния процес, край на войната и начало на мирен 
живот и сътрудничество.
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плана на
разумението между шефовете на дипломаци 
СР Югославия, Хърватска и мюсюмай 
правителство главноят ру<жи преговорител на 
срещата в Женева Игор Иванов пред агенция 
Интрфакс. Той изказа и голямата загриженост на 
Москва поради въздушните удари на НАТО против

Лидерът на босненските 
мюсюлмани Алия Изетбе- 
гович, както съобщи Ройтер, 

сънародниците сипризовл 
да се съгласят с компроми
са, който е постигнат на сре
щата на външните министри 
на СР Югославия, Хърават- 
ска и мюсюлманското пра
вителство в Женева. "Сър
бите бяха принудени да при- 
емат държавата Босна и Хер
цеговина, против която се 
борят, а ние сме принудени 

I репуб- 
Изетое-

приемем тяхнта 
:а" - обяснил

Да
лик
гович.

босненските сърби, които са 
гляма заплаха за постигнатото
споразумение.

Официален Париж "със задо
волство" е приел вестта за съроо- 
хърватско-мюсюлманаското спо- 

истър на Испания Хавиер Солана заяви на прескон- разумение в Женева. “Споразумението от Женева 
ференция, че "сега сме много по-близо до мирното, е първият договор на всички воюващи стр 
справедливо и трайно решение за страшния кон- Босна" - подчертал външният министър на Франция 
фликт в предишна Югославия", Европейският Ерве де Шарет и оценил, че "това е решителен 
съюз, според думите на Солана, е уверен, че има напредък към мира".
голям шанс Ъа допринесе за мира и е решен да го И британският външен министър Малколм 
изоползва. Споразумението за основните принципи, Рифкинд е на мнение, че женевският договор е 
което сключиха Милутинович, Гранич и Шачирбей "важна крачка към мира". Това споразумение про
дава възмоност да се установи нова динамика на бива път на мира в Босна - казал Рифкинд и преду- 
преговорите и по-бързо да се стигне до всеоб- предил, че в по-нататъшните преговори трябва да 
хватния и траен мир на Балканите - оцени шефът на се завърши "голяма и тежка работа“. Според негови 
испанската «дипломация и изгькна, че този "твърде преценки преговорите до окончателното решение 
важен успех трябва да се използва за ефикасна за конфликта в Босна ще продължат няколко ме- 
подготовка за мирна кинференция на наи-високо сеца. 
равнище. Солана подчерта и задължението на ЕС

ПРОДЪЛЖАВАТ УСИЛИЯТА ЗА МИР: Милошевич в разговор с 
руския заместник - външен министър Игор Иванов

ани в

° ПРИЗНАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪРБИЯ
° ВОЕНЕН СЪЮЗ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН МЕСЕЦ

БОМБАРДИРАТ ПОЗИЦИИТЕ НА БОСНЕНСКИТЕ СЪРБИ 4ПОБЕДА НА УПОРИТАТА 
МИРНА ПОЛИТИКА НА 

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НАТО "УБИВА" 

РЕПУБЛИКА СРЪБСКА
• "ДЖЕРУЗАЛЕМ ПОСТ": "Голяма е заслугата на предсе

дателя Милошевич за умерения оптимизъм, който лъха от 
последната мирна инициатива"» Политически партии и 
дейци, сдружения и предприятия честитиха на Милошевич 
женевския успех
В многобройните анализи на сегашния етап на уми

ротворителния процес за Босна, както и на резултатите на 
женевската среща на външните министри на СР Югославия, Хър
ватска и мюсюлманското правителство световните аналитици отг 
дават признание на председателя на Сърбия Слободан 
Милошевич за големия му принрс към усилията на международ
ната общност за политическо разрешаване на кризата в бивша 
Югославия. “Голяма е заслугата на сръбския председател Слобо
дан Милошевич за умерения оптимизъм, което лъха от последната 
мирна инициатива - се изтъква в уводна статия на израелския 
всекидневник "Джерузалем пост". Вестникът поздравява договора 
от Женева, оценявайки го между другото като голям 
дипломатически успех на Милошевич. И признаването на Репуб
лика Сръбска от страна на международната общност, според 
"Джерузалем пост", е голям политически успех на сръбския пред
седател.

Споразумението от Женева за основните принципи като първа 
голяма крачка към трайното политическо решение за конфликта 
в Босна от обществеността в СР Югославия беше прието с надежди 
за скорашен мир и оценено като голяма победа на принципната и 
упорита мирна политика на председателя на Сърбия Слободан 
Милошевич. Политически партии и дейци, сдружения и пред
приятия честитиха на Милошевич женевския успех. "Признаването 
на Република Сръбска е резултат на Вашата упорита мирна поли
тика, която се избори за обективно отношение на международната 
общност към воюващите страни в Босна и Херцеговина^ - се 
изтъква в честитката, която членовете на съюзното правителство 
изпратиха до председателя на Сърбия Слободан Милошевич

Маркале, за който без локаз-гт а??? пособи за самостоятелен живот, след като 
обвинени босненските сърби, сетне опрТв з^иТотТеТлностт^” П° ДОУГ НЗЧИН Да Я

ком1ндуваНне°Ъда ^изтеТли“теж^ои оръжия СР °^ествеността и политическите партии в 
ст заЕГитвнаТона^ около Сараево ^на КтоПТ °СЪДИХа интервенцията 
чествена като "необходимо средство" яя ня I?»»!;0 против босненските сърби и при-жгетжгхг: "п?~
резолюции на Съвета за сигурност и мппяПИ журналисти, съорали се на прескон-
ните норми, военно въздушните сили и силите ЙЖ1' руският президент Борис Елцин с 
за бързи действия на западната алианса не ня°зЦп1аИН° остьР тон осъди интервенцията 
избират цели и безмилостно унищожава? ввзвваАните_сили против босненските сърби, 
военни и цивилни обекти, разоряватЧпалпвя °^а^еотвяваики я като недопустима. "Ние 
и села, избиват невинно население Ц е^? ;Р^ва да помогнем на сърбите, бега им отпус- 
дума - вършат небивало злодеяние Поеслт? нтатД хУманитарна помощ, но ако акцията на 
вайки предварително подготвени мпячнм п в Босна продължи, ще се създаде 

НАТО-вците не признават Факта ч??йп^ положение, в което на преден план ще 
ненските сърби се включиха в мигачия изпъкне горещата тема" - заяви Елцин, от-
Не ?? съобразяват с острите предупоежлен?!я На ввпР0Са на кореспондента на
от Москва и други столици, че тях натаЦера* бите ДаЛИ Русия Че ДаДе оръжие на сър-

месе 
лика 
ние.1

цели,

е 15 СЕПТЕМВРИ 1995 г. ВрятстВо
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» ДИМИТРОВГРАД ° БАБУШНИЦА

ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ ИСТОРИЯТА СЛЕД ПОЛОВИН ВЕК 

- ОТНОВО ПРЕД 

ИЗПИТАНИЯ
Осми септември Деня на Славия 

освобождението бе тържес
твено ознаменуван тази годи
на в Димитровград.

В присъствие на бройни 
гости на тържествената сесия 
на Общинската скупщина го
вори председателят Никола 
Стоянов, които между дру
гото изтъкна, че връщайки се 
петдесет години назад в оне
зи съдбовни дни и събития, 
вярвали сме, че свободата и 
борбата за човешко същес
твуване на тези балкански 
простори не ще има нужда пак 
да се плаща с кръв и човешки 
жертви. Свидетели сме обаче 
на нов егзодус на сръбския 
народ заради осъществяване 
идеята на национални дър
жави и чисти нации. Като че 
ли историята се повтаря. За
това, изтъкна Стоянов, озна- 
менуването на такива юбилеи 
преди всичко нека да ни 
напомни за тези, които своите 
животи и своя труд са вгра
дили в следвоенното разви
тие и изграждане, но и преду
преждение на всички, които 
се опитват колелото на исто
рията да върнат назад.

Говорейки за следвоен- санкциите общината да тръг- 
ното развитие на Димитров- не в °Ще по-динамично разви- 
град, председателят на Об- ™е и създаване на още по-до- 

* щинската скупщина напомни 6РИ жизнени условия, осъще- 
за бързото развитие на общи- ствявайки своя интерес чрез 
ната, което е спряно с насип- интересите на Република 
ственото разкъсване на Юго- Сърбия и Югославия.

още повече с въвеж
дането на несправедливите 
санкции. Но и в тези условия 
се правят усилия за запаз
ване на достигнатото ниво и 
създаване на условия с окон
чателното разрешаване на 
юго-кризота и премахване на

В края тържествената се
сия Никола Стоянов връчи 
традиционните тазгодишни 
септемврийски награди, носи
тели на които са:

Общественото предпри
ятие "Металац" за постигнати 
резултати в областта на сто
панството.

-списание "Мост" за пос
тигнати резултати в развити
ето на творческата дейност 
на българското малцинство в 
Югославия в

Възкресявайки днес спо- тици хиляди бежанци, които 
мените за славните дни Г.а бор- търсят убежище в Сърбия. Влас- 
оата против фашизма преди оО тол>обивите ръководители на 
години -не можем да забравим тази сръбска република поло- 
свидните синове и дъщери от жиха оръжие пред Туджмановите 
лужница, които паднаха в бор- фашистки бойовници без гръмнат,

куршум...
Нгд невинното население там 

се върши небивал терор и клане... 
Обезлюдват се села и 
заличават следите на ср 
домове, които с векове са живели 
в тези предели...“ - с тези думи, 

тите и отборницитена тър- 
хествената сесия се обърна 
председателят на Общинската 
ск^гмшина в. Бабушница Зоран

Сиасич след това подчерта, 
ча голяма зина за трагедията на 
сръбския народ оттатък Дрина 
носи и ръководството на Репуб
лика Сръбска, което с години 
води хазардна политика и до 
скоро,,не се съласяваше с 
предложенията на Сърбия и СР 
Югославия за приемане на мир
ните инициативи.

И покрай несправедливите и

..
градо 
>ъбските

ве,

Щ
Й§1ш

литературата, 
науката и публицистиката.

-местната общност Височ- | 
ки Одоровци “за постигнати 
резултати в комуналното уре- ; .
ждане и подобряване жизне- 
ните условия на своите граж- 
дани. ! ЙГ

ш
към гос

-соколското дружество 
"Сокол" за постигнати резул
тати в Областта на спорта и 
спортната рекреация/

-Слава Златанов от Ди
митровград (живущ в Бел- I 
град) за заслуги в изграждане I
и пускане в действие на радио [бата за свободата А б гази
Цариород. | народносвободителна борба дракоуски санкции - празника на

ОЛед заседанието В град- Лужница даде над 700 жертви, свободата - 6 септември Бдбу- 
СКЗТа галерия Сърбислав при много разрушения, огпабване шницо посрещна с добри резул- 
Златкович откри изложба за 1и страдания. Днес отново, сме тат/ 
участието на Царибродски иапРавени ПР°А изпитания. Гено- 
паотизангки птпял в НОк я цидната политика на Загреб, и
група бойци положиха венец и I в к„лтурния дом .6е пусната
цветя на възпоменателната . небивали стра дания на ъбския Е "зйсткч?‘,РрадиостаниияУкоято 
плоча при Основното учи- . народ там. От Република Оръбека Чейств?вГда« подо

| Крайна потегли колона от сто- бру информирането на насе
лението в общината. В общината 
е въведено петгодишно местнз 
самооблагане за разрешаване на 
комунално-битови проблеми 
Та ги акция ща подп 
луолика Сърбия. В 
годината е построен пътя от 
Звонци до Ракита на дъ 
4,2 километра; строени са селски 
пъ-ища до Проваленик, Дучевац, 
Братишевац и Горни Стрижевац, 
а поправени са и асфалтирани и 
няколко улици в града.

Извършена е и реконструкция 
на хотел "Църни върх" в Бабуш- 

Предприятие ‘Тигър" проя-

шютш
ЗОРАЧ СПАСИЧ

НИКОЛА СТОЯНОВ

РАДИОСТАНЦИЯ И 
МУЗЕЙНА СБИРКА

лище.
АЛ.

.... ... ......
омогне и Ре-°БОСИЛЕГРАД течение на

лжина отБАВЕН, НО ВИДИМ НАПРЕДЪК
• Денят на освобождението на Босилеградска община от 

фашизма - Осми септември в Босилеград бе ознеменуван с 
традиционна тържествено-делова сесия на Общинската 
скупщина, на която присъствуваха и представители на 
трудовите колективи

-С последователно провеждане на политиката за мира на 
ръководството на Сърбия и Югославия и с активно участие 

дународната общност ще се обезпечи мир 
рите на бивша Югославия.

Началото на мирния процес и прекратяването на военните 
действия ще свалят от сцената привържениците на зоенните 
опции, ще осуетят намеренията им чрез война и невинни 
жертви да осъщесвяват личните си интереси. Справедливият 
мир и неминуемото премахване на санкциите ще дадар 
възможност да се открият нови развойни перспективи и да се 
афирмират креативните сили, а Сърбия и Ююслзоия отново 
да завзимат мястото в световната общност. Правителството 
на Сърбия, въпреки затрудненията продължава с после- | 
доватолното провеждане на стабилизационна.';, политика, ] 
съживяване на страната и създаването на реална основа за ; 
пазарно стопанисване. В това отношение е и новият пакет »*г. I 
икономическите мерки.

Така е в този бурни времена, стълкновявайхн 
конфликти, все пак трябва да имаме оптимизъг. 
да мислим и работиме за по-свотло бъдощп 
доклада си Сотиров.

ница.
'вяви максимум находчивост при 

трудни условия за сто- 
знисване. То откри цех за произ

водство на тестени изделия в 
Любераджа, взе млина, адаптира 
и поправи и съществуващите сел
ски воденици За празника на 
свободата “Тигър." пусна в дей
ствие и нова хлебопекарница.

В помещенията на Културния 
музейна сбирка 

, която ще се 
обогатява с нови 
бо

на меж на просто- ешните
пз

В тържествената част на реното състояине, географ- 
заседанието за следвоенното ското местоположение и сла- 
обществено-политическо и бите комуникационни връзки 
икономическо развитие на с вътрешността на страната 
Босилеградска община го- ни, а от друга страна и на не- 
вори председателят на Об- достатъчните и добре обмис- 
щинската скупщина Сотир лени обществени капита- 
Сотиров. който между дру- ловложения, както и на не- 
гото подчерта, че Босиле- достатъчната наша актив- 
градска община за изтеклия ност по отделни въпроси - 
51-годишен следвоенен пе- подчерта Сотиров, 
риод отбелязва бавен, но все 
пак видим напредък във 
всички области на живота: в 
стопанството, образовани- 
°то, здравеопазването, в
спортния живот, културата в наши стопански колективи
областта н- /нфраструкту- вече са се появили пред Ре-
рата, съобщенията и пр публиканския фонд за разви-
Всичко това. подчерта Соти- тие с нови програми, а
ров. се дължи на всее-раи - бщественото предприятие
ната помощ нз Републи т ЦЦМ" от Ниш от началото на
Сърбия. Но и покрай тон.: I олината откри нов производ-
Босилеградска община все отвян цех в областта на до-
още. е в кръга на икономи- машното ръкоделие. Завидни
чески неразвитите общини в резултати отбелязваме и в
Сърбия и се среща с редица областта на комунално-би-
лроблеми които търсят оър- това га дейност. Самр от нача-
зо и спешно разрешаване. лото на тази година са про-
Разбира се, с още по-голяма , чистени, разширени или пък
обществена помощ и пълна пробити на ново над 100 км
мобилност на всички общин- селски и махленски пътища,
ски субекти. Всякак най-значителна акция

-Изтеклият период от 51 СОТИР СОТИРОВ 9 решението с Д
години за Босилеградска мото водоснабдяване на
община е период на постоя- Спирайки се върху изстоя- Босилеград и Райчиловци. За
нно но все пак бавно разви- щото стопанско положение, цвлто Са изразходвани над година, какго и решението па 
тие* относно развитието на Сотиров подчерта, че еъпре- §00 000 динара, от които 60 на откриване на местна ра- 
нашата община по отношение ки затруднените условия нп ого са собствени, а остана- дмостанция. На заседанието 
на другите общини е по-бавно,, стопанисване и бремето не лите 40 но сто обезпечиха от- отборницит© подеха иницил- 
поради което нашата община санкциите и в течение на нас- делни републикански инсти- чива за въвеждане на ново 
е в кръга на 10-те най-развити тоящата година в област та на гуции. местно самооблагане,
общини в Сърбия. Това преди стопанството отчитаме из- Говорейки за проблемите, 
всичко се дължи на зава- вестен напредък. Отделни ^ коиго се среща общината.

м бе открита и 
оден кът"

$ допълнява и 
С предмети от
* достатъчно известна история на 

редица Нужница.

подчерта1 в | НОВИ ПРЕПРЕДВАТЕЛИ

гатата, но не-

В течение на настоящата 
В година Бабушница успя да пос- 

трои няколко препредаватели, 
Сотиров като нлй-изпъкващ които до значителна степен по- 
подчерта, проблема във връз- уредени™ рНепети:
ка с бавното трудоустрояване !^™внаят^н’Р ддел, горно Кърн- 
на младите, ,'реди всичко ино. а в момента се строи репети- 
школувпни кадои. на които не тср в Ракита. Тези уреди покрай 
е даден шанс да работят, да съществуващите вече, ще спомог-. 
изкарват прехраната си и да нат почти във всички села в общи- 
дадат свой принос 8 развити- ната да може да се следи и трета

ТВ-програма нп Радиотелевизия 
Бол

ето на общината.
В деловата част на се

сията пред отборниците се 
намериха няколко въпроса, 
между които отделно вни 
мание заел у жават решение т с ват и редица други спортни колек- 
за регулиране режима з тиви и секции. В навечерието на 
областта на .движение! о. празника на свободата-6 септем-
решоние за допълнителна ма- ВРИ беше организирано и бок- 
териолна сигурност на участ- съорско ревю на юниори, с цел да 
НИци в НОБ И въоръжените се навърши пропаганда на този 
стълкновения след 1990

В областта на спорта - тази 
година се чувствува 70-годиш- 
нина от създаването на първия 
футболен клуб. С успех действу-

ОПЪЛНИТОЛ-
рт, които няма традиция тук.
В Бабушница гостува и из

вестния аюъор Миленко Павлор, 
който изпълни монодрамата "Аз, 
дезертьорът"...

По случай 6 септември - Деня 
на освобождението делегация на 
Съюза на бойците положи венци 
на Паметника на освободителите 
р Бабушница.М.Я.

М.Андонов
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, чч,; ....... > > пспVКПИКЛ СРЪБСКА КРАЙНА в|
равод ~ЕТО »д ввД.......5

РЕАКЦИИ НА ДСБЮ
можем да бъдем безраз- 

1 факта, че в цари- 
бродската болница вече са 
настанени 20 бежанци. Из* 
вестно Ви о, че петицията за 
възстановяване на цари- 
бродската болница боз- 
малко о подписал целия 
град. С оглед на факта, че 
вече се създадоха възмож
ности за скорошното й въз
становявано, ние като ини
циатори на петицията и пар
тия на българите в Сърбия, 
търсим от Вас съответен от
говор във връзка с проб
лема, който май нарочно се 
прави, само и само град
ската болница да не откре
хне вратите си за нужда
ещите се от спешна медиц
инска помощ".

. ИО НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД ПО ПО
ВОД ДОГОВОРА В ЖЕНЕВА

НАДЕЖДА ЗА 

ОНЧАТЕЛЕН 

МИР В БОСНА
ОК

фад Зо^анТеров че в Дими- предимно живеят числящи 
тровградска община имало се към българското нацисз| 
възможност временно да ално маЛцинст 3°-СъЩ 
приюти към 200 бежанци от отнася и до ^неразвитото 
Република Сръбска Крайна, община в Южна Сър
ЙаРте%РнадаРизВпр^тТдо вълнГпр^ЗоХжа^'. 
Министерството за човешки ПОп^мнгкият'^ъвет Чп

пцКГвГ^и=К:
той, мех^Гдруготг^изтъква! ^пщинаНикола^тояношВ 
че ДСБКС е изненаден от писмото, подписано от Ангол 
великодушната покана на г- Големеов, председател на 
“зорЖров тъй като ик- ОС на ДСБЮ. между другото 
ономическото положение в се казва.
Димитровградска община и "Колкото и да имаме раз- 
стопанството е пред фалит, биране и да съчувствуваме с 

В писмото Шукарев мъките и страданията на 
изтъква, че "с идването на бежанците от Хърватско, не

лични към

пт името на Изпълнителния отбор на Общинския 
" соииолистическата партия в Димитроград 

лТбКолевЧна пресконференция поздрави договора Драган Колев но прескот^ н. л ане на окончателио
в Женева като ночалипиголишните въоръжени стъл-

цен°иПмР принос ,а Д—б"^Гше"Е 
Ж1вЛГт%Рър^итеИв БСосЙИпЯолучав^т държавен иДеН-

ет^Н^,иГ^сПтРо^ГеуРфИорНиея°нЧ^^Гтъй6^^ 
товГе само началото на края. Надяваме се, че до края 
на годината ще бъдат създадени условия за спра
ведлив и траен мир в бившаТогославия, а също така и 

премахване на санкциите, което на Сърбия ще даде 
възможност за по-добър живот на нейните граждани.

на

А.Т.

- ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ОС И ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД 
ПИСМОТО НА ДСБЮ в Босн^от“^рЪна3и^силитеМ А^ТСХ*в които^има

значителен брой цивилни жертви.НЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

СТАЦИОНАРА

А.Т.

° ЗА БЕЖАНЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СЪБИРАНЕ НА ХУ
МАНИТАРНА ПОМОЩ

решение на територията на започне и реконструкцията на 
болницата.

Броят на бежанците,
Реагирайки на писмото на но [

ОС на ДСБЮ в Димитровград Република Сърбия, 
до председателя на Общин- 3. Началните р 5._____ .... _______ разходи за
ската скупщина Никола Стоя- настаняване, храна, облекло, които ще бъдат настанени на 
;;сз, Изпълнителния отбор прибор за ученици и пр., които територията на нашата 
при Общинската скупщина на се оказват на бежанците на община зависи от съвкупния 
заседание от 1 септември територията на Димитров- брои на бежанците,които ми-

градска община не се числят нат в Сърбия, от програмата, _____ _____
на стопанството, но на общин- която ще бъде направена от Сърбия, вр 
ския' бюджет, републикан- съответните органи, както и таниха в Ьс

нов, училище 1100. Детската град
инка 180. Гимназията 120,
Центърът за култура - 115. 
Сушарата - 100, а отделни 
фирми вече дадоха като по
мощ от своите изделия, Су
шарата, ЧТП "Таня“. ОП 
"Чорапара-... а свои произ
ведения предложиха "Кобос" 
и останалите обществени и 
частни предприятия и фирми. 
Явяват се вече и първите, 
дарители на свои къщи. имоти 
и покъщнина. Така например 
пенсионираният просветен 
работник Светислав Стамен- 
ков от село Бресница на бе- 
Женец дава своята добре 
обзаведена къща. покъщнина 
имот и други сгради на трайно 
ползуване. Неговият пример 
последва и юристът в пенсия 
Димитър Янев от същото се
ло/ както и Кръста Стоянов, 
просветен работник в босиле- 
градското основно учлище, 
които също така отстъпва 
своята добре обзаведена 
къща в село Църнощица и 
Христо Зарев от село Гру- 
инци. Безспорно примери за 
похвала. В Общинския щаб за 
бежанци подчертават че 
акцията има траен характер, 
т.е. все до като има нужда от 
нея. Ще се събират, освен 
парични средства, храна, 
дърво за отопление, облекло 
и обувки. За целта тези дни 
ще бъдат формирани във 
всяка местна общност 
съответни отбори, а отделни 
лица това, което искат да 
дадат могат само да го пре- 
дадат в Общинския червен 
кръст в Босилеград.

С това населението от Бо- 
силеградска община опро
верга твърденията на от
делни лица, вестници и пар
тии от съседна България, че б 
общините, където живее бъл
гарското малцинство насила 
се довеждат сърби, в случая 
бежанци, с цел да се аси
милира българското малцин
ство.

Над стотина от 160 хиляди 
сърби, бежанци от Крайна, 
които спасение потърсиха втази година прие следните 

заключения: временно се нас- 
осилеградска об- 

I ученическото обще- 
Долна Любата, къде-

1- роблемътсбежанците ския'бюджет, републикан- съответните органи, 
от Ср^ЛЗска Крайна, които са ския Червен кръст и Коме- от възможностите за нас- 
изгонени от своите огнища и сарията за бежанци. Само е таняване на територията на 
намерили убежище в Сърбия, апелирано до всички трудови нашата община. Страхът от 
а една част и в нашия град, не организации, всяка съгласно нарушаване, на националния 
считаме за политически, а своите възможности, да взе- състав на населението е само 
преди всичко за хуманитерен. ме участие в оказване помощ, още един опит за политизация 
Страдалниците трябва да 4. Нито в един момент не на проблема, който изобщо не 
бъдат приети и да им се по- се отказваме от възстанови е политически, 
могне, което направихме и яване на стационара - болни- 
занапред ще правим. цата. В момента наистина той граждани на нашата община

2. Обезпечаването на по- е използван за настаняване а да сътрудничат и окажат по
мощ, която в момента оказ- бежанци, тъй като все още в мощ, за да направим всичко, 
ваме на бежанците все още не бюджета на общината и в което можем, та бежанците от 
е дифинирана трайно и в мо- Медицинския център в ирот Крайна да се почустват колк- 
мента им се оказва само най- не са обезпечени средства за ото е възможно по-добре в 
необходимата помощ за пре- санация. В момента, когато нашата среда, 
живяване до момента на трай- средства се обезпечат ще

щина - в 
житие в 
то населението, съчуству- 
вайки с техната съдба, широ
ко отвори сърцата си, прие ги 
под закирила, готово да поде
ли и последното парче хляо с 
тях. Безрезервно даде под
крепа и радушно ги прие и се 
включи в хуманитарната ак
ция на ЧК и други хуманитарни 
институции за сабиране на по
мощ. Акцията въпреки че е в

6. Апелираме на всички

Владимир Митов, пен
сионер в Босилеград, инак 
дългогодишен пчеловъд, 
между първите се 
откликна в акцията за 
събиране на помощ за 
бежанците от Крайна. На 
тях той лично занесе и по
дари 15 килограма мед, а 
казва ще даде и други ви
дове хранителни продукти. 
Същевременно Митов при
зова и останалите пчелари 
в общината да му се 
приобщят и те да дадат от 
своето производство и с 
това колкова-толкова да 
улеснят изгнаническия им

А.Т.

ВРЪХНА ТОЧКА НА 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ
на защитата на собствения изказали като българи и че 
идентитет и национална осо- бежанците могат да нарушат 
беност чужда неволя по такъв националния състав, ДСБЮ и 
начин да се използва само за- дружеството "Нишава" търс- 
това да се докаже, че ДСБЮ ят от българските власти да 
още съществува, че се бори за защити така наречените за-
правата на малцинството, падни покрайнини от сърби- самото начало и въплеки че 
Особено загрижава, подчерта зация. С идването обаче на повечето от насепениетп о 
Колев, съюзът между ДСБЮ и новата власт в България мно- със слаба материална основ! 
екстремната емиграция в го неща в отношението й към и живее скоомно я 
България, оличена в друже- малцинствата се промениха в окото стопанство не е н^си- 
ство ' Нишава . Техното ста- полза на малцинството и само тупни кткг-Г 
новище, че на сърбите /от ДСБЮ търси опора в екстрем- н^рез^лтати Дадена и е п^^ 
Хърватско/е място в Сърбия ните кръгове в България на полкпе пъл 
и че те няма какво да търсят изтъкна Колев. ’ им ЛЙ,КЛЛТ|, лА111
в тъй наречените Западни Въпреки всичко, Димит- частни^институии^сямТ И 
покрайнини, опровергаха най- ровград както и много пъти няколко дни са4 събрани н^ 
добре самите граждани на досега ще помага на тези, ко- 5000 динара Безоейпвнп^ 
общината, създавайки усло- ито имат и по-малко от граж- приет и апела 
вия, според своите възмож- даните на града, които са в л.3 синдиката
ности, за приемане на 78 бе- неволя, заяви председателят еднолне1няАяя'^аТПОеА5а 
жанци от Крайна. По този на Общинския отЗор на Со- п§л?а 1втптг,яР/6<,ТКа' За 
начин Димитровград показа, циалистическата партия в отр ратГгЛ.1.?1Р^НСПОртноТО 
че когато става дума за хума- Димитровград ДраганРКолев отдели над^ООдин^оТ 
ност, народът не пита за на срещата със журналис- делението на вътоеиш^те нация. Посочвайки факта, че тите. спп вътрешните
по последното преврояване > екипшйня 5°ипп°^ЧИНСКатана населението 52% са се Ат- скупщина - 400, Основното

Реагирайки на съобщени- 
ДСБЮ и писмата доята на

министър Маргит Савович, 
Драган Колев, председател 
на Общинския отбор на СПС 
от името на членовете на Со- 
циалистичката партия в Ди
митровград. пред журналис
тите заяви, че ДСБЮ и този 
път идването на бежанците 
ползва, за да възобнови сво
ята теза за нарушаване на на
ционалния състав на д 
тровградската среда, и 
ване на чуждото нещастие, в 
случая на бежанците от Хър
ватско, за печелене на поли
тически точки, е връхна точка 
на политически цинизъм, из
тъкна Драган Колев. Стано
вището на ДСБЮ не отразява 
мнението, нито чувствата на 
средата. Още повече, че 
ДСБЮ няма нито мандат, нито 
легитимност да представлява 
тази среда и малцинството, 
тъй като тези неща се печелят 
на изборите. Не може в името

ими-
1олз- епа във всички мест-

м.я.

о Брп-тстВо15 СЕПТЕМВРИ 1995 г.



• ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ° в БОСИЛЕГРАДСКИ "ПРОГРЕС“НА ДИМИТРОВГРАД

"РАДИО ЦАРИБРОД" - ОФЙЦИАЛНО
По повод Деня на освобождението на лт,г0 

Димитровград, след петмесечна експери- обезпечи радио Мариброд трябва да

"р^ обРщин1та3ав°?ноИ ^Н*°РаЧтукН1 
дио Цариброд. 4 н кятат^та' В многонационалната среда

Откривайки радио Цариброд, Миливое значи мнпг^п=Т&°Вградската' РаДИ0Т0 Ще 
Павлович, директор на радио Белгард миГен и хапмпчич раНеТ° между хората'33 
между другото изтъкна; "В изобилие на гла- тчпеч ^,Хар ичен икономически и кул- 
сове, които се чуват от вълшебната кутия т?нмч^= °1 на ВС1ЧКИ граждани в тази 
която говори, а която точно предното жепячн1т обЩина- Придружавам се към 
години е осмислил нашият велик изобое атмосферата, изпълнена с дух
тател Никола Тесла, гласът на радио Цаои- ла гвЛппоиТЯ и взаимни творчески усилия, 
брод трябва да бъде не само разпознавания ЕПренесе и извън границата и да бъде 
това, че е най-младата радио станция но и ппп™рИМер и на други на Т03и балкански 
по чувството на отговорност за явГилт я^?рИ' тра™чно обезпокоени с национ- 
ворената реч, Радио Цариброд влиза в про^ Й^япя^Р3^11 и "Ловения, 
торите на медиите в едно по много неша лип ИяпР^ЗДИ Белград пожелаваме на ра- 
преломно време и затова от радио Цаоибоол пп ля .Г А галсът МУ Да се чуе възможно 
ов чаква. ползвайки бройните поедРмства Да се помни по-дълго”,
на радиото като медий да предложи на Мипч.5?о0пС Аомакините и бройните гости 
слушателите бърза, точнаАи оввна ин брод ° Па8Л0ВИЧ РазглвДа РаА"° Ин
формация за събитията в нашата страна. От

ХЛЯБ ИМА ДОСТАТЪЧНО
Повече от съ 

да са подменят.
оръженията в хлебопекарата са стари и се налага 
Сервизът за коли и тенекиджийницата не работят 

од въпрос е кога ще започнат да оказват услуги. 
Хлебопекарницата в Босилеград, която работи в рамките на 

общественото предприятие "Прогрес" засега работи нормално, но 
доколкото не се подменят износените съоръжения и набавят някои 
нови машини, производството може да спре, каза за нашия в-к Иван 
Пенев, директор на предприятието. Касае се, заяви той, за машини и 
съоръжения на стойност от 121 хиляди динара, от които най-сериозен 
е въпросът с износената хлебобъркачка.

За целта е изготвена програма, но тъй като предприятието не е в 
състояние да обезпечи нужните средства, помощ е потърсена от 
фонда за развитие. Налага се, подчерта Пенев, да се сложи ограда 
около обекта и да де извърши частична вътрешна реконструкция. За 

Зб хиляди динара. Предприятието е потърсило от 
онда да отпусне и тези средства, но както заяви директорът му, 
ондът все още не се е изказал нито по първия, нито по втория въпрос.

Има ли сега трудности в производството на хляб?
- Нямаме особени трудности при набавката на брашно - казва 

Пенев. От републиканските резерви месечно ни пристигат по 30 тона 
брашно тип 500, а цената възлиза на 0,35 дината за килограм (в тази _ 
цена йе са засметнати разноските в превозването). Нямаме проблеми 
и при обезпечеването на нафта. Дневно произвеждаме от 2800 до 
3000 бройки хляб с тегло 0,600 кг. С 
нужд

й п

това са нужни

кг. о това кколичество се задоволяват 
райчиловчани и на училищата, 

о полубели хляб, а цената му е 0,90

_ .................,____________ _____ \, от които шестима в хлебарни
цата. Средната заплата възлиза на 180 динара, на пекарите от 200 до

ите на босиле 
ега се произвежда само полу

!град
вежл

чани и

динаара.
В предприятието работят 23 души

° ПРИКЛЮЧИ НАЙ-КРУПНАТА
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД 22°§»ПрРогрес" т, че заплатите могат да бъдат по-високи при 

условие да започнатда работят сервизът за поправка на леки коли и 
тенекиджийницата. Пенев казва, че се полагат усилия тенекиджийни
цата да започне с работа. Кога и дали в сервиза ще започнат дау^е 
оказават услуги, засега не е известно, понеже, според Пенев, той е 
нерентабилен. « .

ПОСТРОЕН Е КОМПЛЕКСЪТ 

"СТРОШЕНА ЧЕШМА" В.Б.

««и»»--»»-/.»
• ОСТАВА ДА СЕ ИЗГРАДИ 

ОЩЕ ПЛОЩАДЪТ "СТРОШЕ
НА ЧЕШМА"

° В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В 
БОСИЛЕГРАД

За Празника на освобож- 
дението приключи най-круп 
ната благоустройствена ин 
вестиция в Д1. 
през последните две-три го 
дини, относно след построя 
ването на канализационна 
мрежа в града.

Миналата година от 1 юл. 
до 1 септември в нова "камен
на одежда" в старинен сти 
бяха облечени и възобновен, 
двете чешми - по-старата, но
сеща надпис от 1903 година, и 
по-новата, построена 1945 
година. Всъщност точната да
та кога чешмите са построени 
не се знае. известно е само че 
"Строшена чешма" е най- 
старият квартал на Цариброд 
и че всъщност това е истин
ският Цариброд, а "Чарши- 
ята" е изникнала по-късно.

До отпочването на благо
устройствената акция по пос
трояване на чешмата, канала 
и трите мостчета през него, 
наистина това беше най-за- 
грозяващата част в града, 
заплашваща населението с 
избухване на епидемии, тъй 
като водата не бе годна за 
употреба и постоянно бе за
мърсена, а каналът постоянно 
затрупан и истинско сметище.

След сегашното му пос
трояване: на чешмите и кори
тата с отичащата вода, сте
ните на канала със сенокошки 
декоративни плочи, "Строше
на чешма“ е може би новият 
"имидж" на Цариброд, от
носно Димитровград.

ИМА НУЖДА ОТ 
СЕЗОННИ РАБОТНИЦИимитровгра/

който
осечен

В цеха за сушене на овощия и зеленчуци в Босилеград, 
стопанисва в рамките на "Здравйе" от Лесковац, след дввум'

^ застой, производственият процес е възобновен. Застоят
приключването на производството от миналогодишната реколта и в 
очакването на тазгодишната, от два месеца, както подчетра ръко
водителят на цеха Никола Андонов, е използуван за почистване, а на 
отделни машини и за съответни поправки и сега отново са активизи
рани. Понастоящем тук се работи в три смени и без застой.

В цеха подчертават,че суровини имат достатъчно, отделно 
кромид, който миналата година недостигаше и поради това производ
ственият план от минлогодишната реколта не е осъществен, 
цялостно.

- Както и досега, суровините обезпечаваме от Лесковашкия край, 
Шумадия и Воиводина. Готови сме и да купим, разбира се на пазарна 
цена, цялото количество не само кромид, но и други видове овощия и 
зеленчуци и от селскостопанските производители в нашата община -

т:

, след

4^-'-
и гражданите се снабдяват с подчерта Андонов, 
вола за пиене Понастоящем в босилеградската сущара, имат около 500 тона

ПЛолизпъпнителят и стсои- КР0МИД- пРез Челия производствен период главна суровина ще бъде
I юдизпълнителят и строи именно кромидът, защото тази година го има в изобилие. Разбира се, 

тел на соекта-частната фир- ще се преработават и други видове овощия и зеленчуци, моркови, 
ма "Ваш ДОМ достойно изпъл- пащърняк, чушки., които също тока навреме се обезпечават. Според 
ни задачата си: каналът за
почна да строи на 1 октомври 
м.г. (относно през октомври и 
ноември), като продължи от 
май т.г. и предаде ооекта до 8 
септември. Следователно , 
обектът е построен в предви
дените срокове и ра’змери на 
инвестициите.

Инвеститор на този обект 
е Общинската скупщина, а 
главният изпълнител явното 
предприятие "Комуналца", 
което също положи макси
мални усилия обектът да бъ
де построен и хубаво, и сроч-

За построяването на чеш
мата и околността й,канала и 
мостчетата общо са изразход
вани към 240 хиляди динара. 
Тази сума е далеч под истин
ската цена, тъй като строи- 

"Комуналаи" с добро
волни акции е обезпечавал 
наличния строителен мате
риал от Сенокос.

Каналът е дълъг 350 мет
ра, толкова метра е направен 
и тротоар край канала също 
със декоративни сенокошки 
плочи, патосът му е около 
1500 квадратни метра, трите 
мостчета са извити, така, как
то са били в началото и цели
ят .този комплекс наистина 
представлява обект с капи
тално значение, защото и в 
най-сушните години водата на 
Строшена чешма не пресъхва

думите на Андонов през настоящия^производствен период в цеха са

получат около^ЗОО^тона различни видове сухи изкелия. Понастоящем 
босилеградската сушарата се нуждае от сезонни работници, отделно 
при преработването и сушенето на кромида. Андонов казва, че при 
преработването на кромид цехът се нуждае, от 70 до 100 сезонни 
работници, а те с оглед че по-голямо количество от заплануваното 
производство е кромид, ще могат да работят няколко месеца. При 
това всичките ще имат добри заплати и ще получават топла закуска, 
както и тези, които са на постоянна работа.

В цеха подчертават, че почти целокупната продукция е намерила 
място на домашния и чуждестранен пазар, а това очакават да 
направят и с тазгодишната, а доколкото югоембаргото бъде пре
махнато, количеството за чужбина ще бъде увеличено.

Накрая да кажем и това, че босилеградската сушара бе между 
първите производствени фирми в общината, която отдели известно 
количество изделия и парични средства за бежанците. Андонов 
казва, че доколкото има нужда ще дадат още. Безспорно хубав и 
хуманен жест.

телят

но.
м.я.Ст.Н

• БОСИЛЕГРАД
НОВИ ЦЕНИ В АВТОТРАНСПОРТА• БОСИЛЕГРАД: ТЪРЖЕСТВО ЗА НОВОБРНЦИ

ТЕЖКО, НО - ЧЕСТНО Съгласно решението на Общинската скупщина, прието на последната сесия, 
п въз основа на повишонио цените на авточасито и другите видово даждия. които 

о влияят върху дойноотта и Стопанисването на автотранспортните пред- 
ия от началото ни този месец в Босилегродскв община в сила са нови цени 

услуги в моотнии аототрнаспорт. Същито по отношение на дооегашнито са 
високи о 15 ни ото. За толкова са пооишони и цените на автотранспорти 

услуги в междуградския и мождудържавон автотранспорт, съгласие за ко 
д0до оъотвотното републикпноко миниотерство. Ето и новите цени на

АВТНаРлинията Бооилоград - Кираманица, Босилеград - Караманица -10 динара. 
Бооилоград - Горно Тлъмино - 7.5, Босилеград - Долно Тлъмино - 7, Босилеград
- Бистър - 6,5, Бооилеград - Бранковци - 5.5 динара.

Но линията Босилеград - Горна Любета: Босилеград - Гложки дол 
динара, Бооилеград - Дво роки - 4, Бооилоград - Долна Любатп - 5 и Босил
- Горна Любета - 6 динара.

В мождугридокия овтотранопорт:
Бооилоград - Сурдулица -12 динара. Босилеград-Лосковац-19, Босилеград

- Враня (проз Боона кобила) - 18, а през Влпоина - 17 динара, а на 
междудържавните линии: Босилогрод - Скопйо - 23,5 динари и Босилеград 
Кюстендил - 15 динара, а но връщане от Кюстендил - 250 лова.

■'Автотранопорт' Бооилоград подчертават, че новото поскъпвпно на 
уолуги е на равнището но другито автотранспортни предприятия и е 

първо от април таза години. Както и да е, зи все по-празния джоб на босилеград- 
ския работник и оелянинте е голямо.

колко нашият народ
На 7 т.м. в казармата в Босилеград бе организ- “ оеобсдатанои каза:

ване°наЬс^птемврийски^'^^оре^®б6|>сжци от - ^глад.

^итъ|лке^^ен ^ачи!1евръчиГ<лризовките^им^^на опитвали да ни-мат^кмо -и свобода, ни е 
представител" на" ^нданГтГото половини новобранците,

оленията^пред^тях откосилегра^ка^община, ще

Че^е тежка, за^еоправдателните'рурови^:анкции бъдат,скулшинс,и,от свое 
трана и за политиката, която вод побър път на новобранците пожела Милчо

да заставаме

Л°наТ проблемите! хубаво в^°дГвНБаосТиРла^д%6спо°нГрЛиЪчТасПт° 
в света, военни въпр "Победа" и частната гос-

ни тилничарска фирма "Младост^ от Босилеград.
В.Б.

пряко
ломят% ито
МО НИ)

I - 3.5 
пегрод

Шнашата с

никого. Нашата страна води 
политика за мирно решаване 
което все повече и повече се уважава 
След като изтъкна, че в сегашните ТРУД* 
стоятелства е тежко човек да бъде воиник,

I!
техните

М.Я.
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о ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИЛЕ НИКОЛОВ ПРИСОЙСКИ

"МОСТ" НЕ Е НАЧАЛО НА 

ИЗДАТЕЛСКАТА НИ ДЕЙНОСТ
години издатолство "Братство';
да но печата ”ИТР ^}нП_ичина ник с оригинални стихотво-

8«йг»вЯЕНА по топа времо изложеха «ата Дейност читателите имат
лочат четири книги на и възможност да се осведомят от

«та;
6ибт^иогоасЬските7бележки в чаваш, както и за оценките, биолиографски 1о които даваш, оставям те сами
мЕношИчоСса излозли от лечат да ти отговорят, макар че и аз 
книжк и “а Здо™а Тодорова, като читател мога да ти кажа, че 
Вукица Стоименова и Богдан си много субективен.
Николов. Богдан НИКОЛОВ

б. Ти изглежда мислиш, че
само с твоите произввдвиия_® П.С. "Мост” не е първото и ед-

Г-Нгте= кг г—■яяр*. да.т«“ьая&ж.”ж
шоноц" от Марин Младенов и е Цариброд през 1889 година 
моята книга (т.е. на Мило точно 76 години преди Мост. 
Присойски - Б.Н.) литературни

ромо бошо на ДРУ- 
От моо имо и от

Ти по това в 
гата страна, 
името на ощо няколко души, 
прочели твоето съчинение, 
моля ти се да но ни отбраняваш, 
ти за това нямаш право.

3. Ти сега се връщаш или со 
опитваш да со пърнош към ко
роните си и пишеш за акаде
миците от Босилоградско Иор- 
дпн Иванов, Йордан Захариев^ 
_мануил Полдимитров. С 
голямо закъсненио го правиш 
това, понеже до 139 брой на 
"Мост" или за последните 30 
години нито един род няма за 
този хора. А по това време ти 
бошо главон редактор на 
списанието - защо нищо но на
писа за този знатни хора от своя 
роден края? Защо? Опитваш се 
да говориш и за културното ми
нало на Царибродско, а заб
равяш, че преди години отхвър
ли моята статия за вестник 
"Цариброд" като табу-тома.

4. Пишеш, че материалните 
сродства били причина

нищо не написа за това събитие 
на страниците на "Мост ?! За
това свободно мога да кажа, че 
ти сега искаш да направиш пре
оценка на сеоо си, но но и на 
събитията. Ти искаштук да со 
представиш на читатолито на 
"Мост" като че ли винаги си бил 
против такива девиации, но ото 
не си имал сили сам да со 
бориш!?

2. Отиваш до такава спмоз- 
говор, реших да ти напиша това абрава и пишеш за духовната 
отворено писмо. сфера по вромо на информ-

Когато човек прочете тези бюровския период, застъпвам 
пет-шест странички, не може да ^ за отбрана на така нароче- 
не се попита нима това пише ните информбюровци, както и 
тридесетгодишният редактор за подозрените. Застъпваш со и 
на списание "Мост" или това е ^ онези, които избягаха през 
някой друг Миле Присойски?! границата и онези, които со 

Ето какви забележки искам "намериха в затвори или бяха 
да ти направя: заточени на Голи оток"/!?/. Този

1. Ти първо пишеш за огром- няколко реда не искам да 
ните постижения на списанието коментирам, само мога да ти 
под заглавие "ТВОРЧЕСКО кажа, че ги нямаш морално 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ", а отведнъж право да се застъпваш за тези 
на втора страница казваш: ...по репресирани хора, защото това 
време на фамозаната Резо- го правиш с голямо закъснение, 
люция на ИБ и след нея бълга
рите в Югославия оя 
от възможността да имат в ръ- $ 
цете си нови художетвени или 
научни произведения на бъл
гарски език (останаха им на ^
разполагане единствено зава- | д СПАС СОТИРОВ 
рените книги в безмилостно | Н Н 
прочистените библиотеки, из- | л«ггМЛП|у|Л ГО\ЛПМ-
вършено от полуграмотни по- | ^ | С, П \У I 1г1Ч^ “ I ш * Ш шшш

тайЖйЙЙЕ? | РОВКА, ОПИСАНИЕ И
| СРАВНИТЕЛЕН РАЗБОР

Р ?ова ти пишеш сега, а забра- | У А ЬС А РТМ14МТС
вяш, че и през тези години е | I IГ» I I Г11 шшш ш ■—
имало издателска дейност на | 
български. Още по времето на |
"Глас на българите в Югосла- 

" бяха печатани петнадесте-

- ***
1

Уважаеми колега Миле, 
Внимателно прочетох тво- 

бележки къми те встъпителни 
30-годишнинаната на списание 
"Мост1' и тъй като в тях има неща, 
които не могат да минат без от- (I

пот

ха лишени
.441   ■ - ■■■ - -. ‘УУЯХА

1600 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР (7)1 Поганово), претходанта влашко-молдавска и отделната, 
величествена, руска цялост.

В рамките на централно-балканското следвизантииско 
изкуство, създадено през първите стотина години от тур
ската властгСуоотич разчленява няколко помежду си почти 
независими школи - най-старата охридска, едновременната 
костурска идр. Поганово се явява като последна автентична 
издънка на школата от Костур /Кастория/...

“В Поганово - казва С.Радойчич - за последен път и сбито 
са снети елементите и почти всички мотиви, които са в 
обсега на по-малки или по-големи проекти, създавани в 
редица паметници от 1483 до 1500 година.“

Действително, вземат ли се предвид скромните димен- 
зии на храма Св.Иоан Богослов, факта, че са живописвани 
само наоса и апсидите. а не и нартекса /притвора/ и егзон- 
артекса /предзерието/ - и при това ако си спомним при колко 
трудни и неблагоприятни обществено-политически условия 
е възникнала - погановската живопис все пак очудва и 
предизвиква истинско възхищение поради извънредно обе- 
местия и разнообразен тематически репертоар, както и 
начина на реализацията.

Гледано като цяло, погановската живопис преди всичко 
въодушевява с програмната си коцепция и едукативно- 
възпитателните цели. Изборът на мотивите и сцените, ведно 
с подходящата отвесно-хоризонтална подреденост на 
картините, илюстрира сърцевината на християнското учение 
и духовно-старейната йерархия на членовете от, тази кон- 
фесия.

Така. образът на Христос Твореща е най-високо в купола

До преди двадесетина години стенописите в Погановски 
манастир бяха запустели, потънали в прах и покрити със 
сажди. Благодарение настояванията на Републиканския и 
Нишки заводи за защита на паметниците на културата, а под 
вещата ръка на художниците-консерватори Бранислав 
Живкович, Зденка Живкович и Часлав Цолич. през 1973 г. 
беше завършено очистването, консервирането и копирането 
на фреските. От тогава те блесят с изворната си чистота и 
съзвучие на багрите, причинявайки радост на зрителите.

Проучванията, направени през последните няколко де
сетилетия показаха, че погановската живопис не е така 
осамотена и оригинална, както се смяташе по-рано и че не е 
продукт на някоя местна,.тукашна, художествена работил- 

| ница и локални майстори.
Без да се оспорват специфичностите им, оказа се, че 

I погановските фрески принадлежат към едно от няколкото.
| възникнали през втората половина на XV в. и началото на 
1 XVI в., поствизантийки изобразителни течения. Тези течения (частично изтрит). Надолу, под тази сцена, са предадени

неговите инкарнати и емисари върху земята - апостолите и

вия
ина политически публикации на 
български език, а главният ре
дактор на вестника Иван Караи- 
ванов изготви и редактира 
сборниците "Октомври1' и "Су- 
тйеска", печатани също на бъл
гарски език. Споменаваш полу
грамотни полит-секретари по 
културата, а не споменаваш 
нито едно име и по този начин 
нанасяш обида и на онези сек
ретари по културата, с чиято по
мощ и "Мост'1 започна да 
излиза.

Съгласен съм с твоите 
тики за прочистването на 
лиотеките, но и от тази де- 
виация имаше по-големи прес
тъпления. Аз мисля, че най- 
голямо пр 
забраната
книги. Ти вероятно ще ме об
виниш, че изнасям лични неща, 
но не мога да не ти напомня, че й 
ти в твоето списание за "общес
твено-политически живот, лит
ература 
за сходно да

кри-
биб-

или по-големи стилово-географски це 
гръцката, цент*'’4 ч'••«'кгзг* 'к

пости са: итало-
а ща и евангелистите, тълкуватели на неговото учение и дело.

, Какво трябва да последва? Разбира се, самото евангелие
т.е. христовото учение във 
вид на непреривно текущ 
разказ за живота и мъките на 
Сина Божи. Този разказ до
пълват вмъкнати илюстрации 
на великите християнски 
празници и догми от значение 
за по-пълно разбиране на 
християнството. На края, най- 
долу, в непосредствена бли
зост. богомолците са ок
ръжени с два пояса портрети 
на далечни и близки светни, 
анахористи, други после
дователи, дейци, забележи
телни привърженици на Хрис
товата вяра. Те са - както е и 
логично - в най-близък допир 
с вярващите...

Следователно, според съ
държанието и мястото върху 
стените, погановските фрес- 

могат да бъдат разпреде
лени в следните групи:

а/ Литургично-догматични 
композиции: в купола е Хрис
тос Пантократор (Вседържи- 
тел) и Божествената литур
гия; към тях могат да се при- 
общат двете апологично-але- 
горични Премъдрости (Изво
рът на мъдростта на Св.Иоан 

- 1—11И, Златоуст в южната и Изворът
на мъДР°стта на Св.Григорий 
Богослов в северната певни-

спд-. Ца), както и Видението на Пе-

встъпление беше
на статити и цели

и изкуство" не намери
публикуваш, че | 

забранена и опожарена 1 
книга "ДИМИТРОВГРАДСКА | 
ХРОНИКА" е освободена и да | 
разобличиш ония, които я 
забраниха. Когато получих 
решение от съда, че книгата е 
освободена от забрана и че 
може свободно да се разпро- 
станява, лично те поканих, но ти

п I

шимоята

ш
. 'в * 1

;>■

? Н
к• в ГАЛЕРИЯТА НА ГСП 

В БЕЛГРАД

САМОСТОЯТЕЛ 
НА ИЗЛОЖБА 

НА СЛОБОДАН 
СОТИРОВ

Р"(

а& •х’1
Шьй

•м м киЩ1 МШШВ Галерията на ГСП в 
Белград на 30 август тази 
година беше отк 
стоятелна изло 
вестния художник от Цари- 
бродско Слободан Сотиров. 
Изложени са 35 произ
ведения в различна техника: 
масло, натюрморт и пор
трети.

<ри
жб

та само- 
а на из- Ш||Щ : 11 >•:

*1
Изложбата на Сотиров 

предизвика голямо интер- 
есование сред ценителите на 
изобразителното изкус 
Тя ще продължи до 30 
тември.

тво.
сеп-

М.
и олтара).
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[ СпорТ 0 СПОРТ
ВТОРО

ПОРАЖЕНИЕ НА 
БАЛКАНСКИ"

"БАЛКАНСКИ,,-"ЖУПА" 3:3° НОВИНИ ОТ АТЛЕТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЖЕЛЕЗНИЧАР"
По повод осми септември - Денят на освобождението на в 

Димитровград е проведена приятелска футболна среща 
между отборите на Балканскиь и "Жупа" от Александровац 

исъствие на около 500 зрители. Голмайстори за 
бяха Гюров в 11 м., П.Костов в 42 и Крумов в 

85-та минута, а за гостите Левич в 2, 24 и 31-та минута.
За ' Балкански" играха: Соколов, Таков, Стоянов, Д 

тров, Алексов, Крумов, П.Костов, П.Георгиев, Иванов, Гюров, 
Митов, както и Н.Костов, Предраг Георгиев, Христов и Истат- 
ков.

За "Жупа" играха: Богоевич, И.Спасич, Миюшович, Павло- 
вич, Антич, Старинац, Шлинич, С.Спасич, Милетич, Левич, 
Костадинович, както и К<зстич, Арсич, Савич, Джукич, Плакич, 
Катанчевич, Б.Николич, И.Николич, Пецич, Съдия К.Ставров.

ДС.

МЕЖДУНАРОДЕН МИТИНГ ски^зк0РИВЕЛ ФК БАЛКАН
НА СКОК НА ВИСОЧИНА УоггадЙкГзИри™"и'

ческ* я ^уб "Ж^езничар^с^сТст^я*^'рвият^ме^унарояен^итинг ^БАЛКАНСКИ“: М.Сок-

на скок на височина о участието на върхови лекоа^е™ от Югославия гЛп°В| ЛюТак°в. М.Стоянов,

•««аяжсжяигквяЕГ аяргятая*

можа да.за мине, поради липса на средства. Съюзът на спортовете и воеме нт „КриВвл-' Пре3 чялото 
атлетическият клуб ''Железничарю не успяха да обезпечат необ време на мача валя дъжд, така че

п°-°питни ЗА ЕДНА година
КаЧшппинптп най-добрите югославски атлетки в болистите на 11 Бал кански ^ппгтиг с Футболният отбор 'Младост' от -Нашите амбиции са горният, ако
дисциплината бягане на 400 метра с препятствия, но за съжаление наха половимчлт г»о-»ч/пт-оГ°и7И~" Босилеград, и тази година ще се не и самият връх на табелката. Впро- 
този път сравнително ниската сума бе препятствието което не наппрл го тоиш Р03ултат. пай- състезава във Вранската футоолна чем, за това имаме и сили и възмож- 
можаха да преодолеят съответните организации за нейната подго- Кобиижимл , °ра На 2?ВИЗИЯа в която освен 6осилеград- ности.Разполагамесмладиталантли-
товка и състезание за Купата на Югогпчвма 4 4 одго гчооишниЧа край Неготин като до- ския отбор ще се състезават още де- ви футболисти, а някои и от по-възрас-
Т • На 9 септрмвпм нп гтчлиои-, ипЛан^п „ макини с отбора на "Хайдук сетина отбори от общините на Пчински тните все още не са казали довиждане

. пъпваил-т^ а стадиона на Цървена звезда се проведе Велко" от Неготин и спечелиха с окРъг- С какви амбиции босилеград- на футболната игра. Това най-добре 
сениорно първенство за лекоатлети на Република Сърбия. Нашата 2:1. ският отбор започва и какви са му потвърдиха подготвителните два фут-
съгражданка Тамара Стефанова участва на състезанието и зае дос - В четвъотия кггьг го крайните цели в тазгодишния състеза- болни турнира, където за най-добър
гойното трето място. Средствата за нейното заминаване обаче играе на 16 този месей "Балкон телен сезон разговаряхме о треньора футболист бе провъзгласен Миле

ФК Лужница". Д-С. талантливи футболисти.
ни реални и осъществими, 
за да успеем във в 

алеч п 
ички и на

които водят, или по 
начин се

пски в 
лканск

пр
:и"

ими-

тов

° ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР "МЛАДОСТ" ОТ БОСИЛЕ
ГРАД, ПРЕД НОВОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

раст 
първия отбор, 
жолко млади 
. Амбициите са 

РазоиСт.Н. ра се, 
сичко това, нужно е 
но отношение на

еем въ 
о-отговГо говор

футболистите и на тези 
един или друг 

ижат за футбола и въобще 
I общината. Тук голяма по

мощ преди всичко очакваме от препо
давателите по физическа култура, 
...иго досега не се грижеха, много за 
развитието и усъвършенствуването на 
спорта в общината. А известно е, че 

рта в нашата община има дълга 
традиция - подчерта Георгиев.

-Ако всички се постараем и отгб- 
о изпълняваме 

ване 
бено

вид на страшен змей, който поглъща еретика епископ поле). Тогава селището имало 40 домакинства и две 
Арии); тук принадлежат и три литургични сцени в олтара - вдовици.
Богородица Платитера (Богородица Ширшуя небес, застъп- Да се спрем на някой отличателни черти на погановските 
ница на хората в небето) и Евхаристията (Причестие на фрески;
апостолите); третата е Поклонение агнецу (върху престол с 1. Преди всичко, те притежават ясна иконографска про- 
блюдо под покров с кръст лежи Христос-младенеца т.е. грама; според съдържанието и лодредеността на картините 
светата жертва, която освещават най-бележити йерарси); в те представляват своеобразен изобразително-словесен 
тази група картини са и осемте пророка в тамбурата и четир- компендиум на християнското учение: от купола ни 
мата евангелисти върху пандатифите; наблюдава и контролира образът на Вседържителя; какво

б/ Великите християнски празници обхващат главните иска Той от нас, съобщават ни апостолите и евангелистите 
Богородични и Христови празници т.е. събития от техния (в барабана и върху падантифите); следват цикли, 
живот: Рождество на Богородица (в южната конха); направо илюстрират самото учение; на края запознаваме се 
Въведение на Богородица (в северната конха); Благовеще- с имената и образите на последователите, видни борци и 

(на източната стена на наоса. ляво над олтара; любопит- защитници на вярата; 
но е, че според някои, уж архангелът Гавраиил благовес- 2. И в погановската живопис общо взето са запазени 
тител, наподооава на Милешевския Бял ангел); Успение на традиционните византийски схеми (решения) за тълкуване 
Богородица (Смъртта на Богородица, широко поставено на на отделните теми, обаче, вмъкнати са и голям брой нови 
западната страна на наоса в най-горната зона, със сири- композиционни решения й подробности, непознати в старата 
йските творци Св.Иоан Дамаскин и Св.Козма); Съществие живопис, а взаимствувани от италианското изкуство; на 
Слизане) на Светия Дух (на изток над олтарната алсида); пример, в Поганово за пръв път се срещат две фигури на 
Рождество Христово (върху източния свод т.е. странично хора, обърнати с гръб към зрелището, поза, която във визан- 
над олтара): Возкресение Христово (предадено чрез сцената тииските стенописи била немислима (Никодим копае гроб за 
Влизане на Христос в А ля от другата страна на олтара); разпътнатия Христ, обърнат към зрителите с гръб, един от

р52?’-Т^на^Ря;ЮИз^иРнТаИванТее на н^те; Молитва в оЦвна^Юда * ^най-италиянока" и като решение и с подроб-

Гетсиманската градина; Предателство Iна &г>истос 3 В Поганово се срещат и някои много рядко рисувани
'сцени. „к..,о . „ пример Вириигр и. Пс„р Ая.исенд»-

адгидаггг™» ”?т ■
роносци на Христовия гроб; в евангелския разказтттои Ц р5 Погановските зографи твърде охотно използват над-
е предшествувана от Воскресението, което в писи като допълнително обяснение на фабулата на сцените,
отнесено към цикъла Великите празници и се намира н д писи : Д. Пантократор поръчва: Господ погледна от
олтара като "Влизане в Ада ); Уверение на апостол Тома (с земята, за да чуе въздишките на арестуваните и
което този цикъл свършва на северната хоаизон. освободи осъдените на смърт..."; в Кръщението Давид казва.

г/ Медалиони с бюстови изображения- дълга хоризон^ „тоРР и избягав Цветница (Влизането и
тапна редица от традиционни образи иа свети1И, ^ни Ерусалим) Захарий зове: "Радвай се много дъще Сионска
архиереи; броят на портрети възлиза1 на>43, р Р А0ЛИТ0 вРа Влизането в Ада Св.Козма Творецът държи надпис.
във вдигало всички страни освен източната на зрители^ «Погледни ОКОЛо себе си..."; и т.н. Лагпитв в
неволно се натъква мисълта, че те не са“°плР°^Р^сити^°' 6. Изчезва византийският пъстър колорит - багрите в 
но и духовно кореспондират с христологичния цикъл, Поганово са смирени. мътни, преобладават зелено-сиви

П°С^ Фигоои наХ'светии в цял ръст - те са поставени най- тонове-.- овоките фрески държат връзки с близки и 

лмжат в оъаетГси свитци с религиозни поръки и нара- ^Ръис^а от юг (Дтос Света Гора)...
воучения ^предназначени предимно към монасите о ои А с0 да С0 предаде обемност и пластичност на
Пастира, но и изобщо към вярващите; »«"*«** фигурите, облеклаТа, сградите - голяма разлика от плоск-
К^т0а^ПиГ^р%Н^Г^-|атГдясГАнГза^Щ към реализъм, дори нату-

Св^имеон3 Сръбски,ИСв.Сава Сръбски Св.Ива^^илск^и нозетен нРапр0Д &кй в Носене на кръста (Изкачване на

апсидаКаМвторитеАвъруу°западния тр аверс); както изтъква- '"“"{Интересно 0, обаче, че пейсажите са опростени 
шедосегатжното присъствие вкупом е многозначимо за ^ и Р а от р0аЛизма; архитектурната обстановка

явяя ~ ‘ * 1историята (в обсега на турското преброява ^ш^шаш^^ттттнмттттттштттштттмтятт1ттт

във
а вза опорт

5°
спо

ворно и дисциплиниран 
задълженията, да няма отказ 
пред футболните срещ 
когато гостуваме, реално е да очак
ваме горната част на табелката. Като 
казвам това имам в 
налата състезателна 
ко срещ 
пуснахме на 
със служебен 
ва, сиг 
пата н 
част на 
болно първ 

ина по о1

и, осо
КОИТО

предвид, 
година на

и не отидохме и точките пре- 
други отбори без борба - 

Да не 6
рим в гру-. 

оито заеха горната 
Сега в новото фут- 

една 
м ми- 

ално е 
между 

се. всич-

че ми- 
някол-

ние
ултат. 

гурно щяхме да 
«а отборите, ко 

табел

еше то-рез
хме се наме

ката.
енство навлизаме с 
питни и ако премахне 

логодишните недостатъци, реа 
да очакваме да се намерим 
първите три отбора. Разбира 
ко това ще осъществим и при реално 
отношение на съдиите. Защото изкус
твото ни учи, че не веднаж крайният 
резултат и класиране го кроеха тъкмо 
те - съдиите - заяви Воинович.

год
нал

• ВРАНСКА ФУТБОЛНА ДИ
ВИЗИЯ

НА СТАРТА - 
ПОБЕДА

"МЛАДОСТ" (БОСИЛЕГРАД) : 
■ТРЕШНЕВКА" (ЛОПАРДИНЦИ)

илеград, 10 септември .1995 
година. Игрище Пескара' край Драго
вищица. Зрители около 50 души. Вре
мето и теренът подходящи за игра. Гол- 
майстори: за домашния отбор Тони 
Стоименов - 2. а за гостуващия отбо 
Ивица Стоянович. Съдия на среща 
Слооодан Троянович от Масурица.

В първия кръг на тазгодишното 
футболно първенство във Иранска 
футболна дивизия 'Младост' от Боси
леград отоеляза първата победа. Но 
овоя терен бооилегродските фут
болисти се наложиха над футболис
тите от Лопординци - Буяновац. Резул
татът от 2:1 полувреме 1:1, съответ- 

е на двата отбора.

2:1, (1:1)
Боси

стБува на силит

М.Я.

В събота, на 23-ти септември, 
навършват се^ве години от смър1 
милата ни майка

.: на

«А

■>

, моно-

ЕВДОКИЯ ГОГОВА 
- ДОКА ШОШЕИНА

Опечалени: дъщеря Теодора и оин 
Спаоен
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забава

ИиМуЬ#аШ!1 ЕЛЕКТРО-
ШОК

СИМЕОН 
1 КОСТОВ

Другари, РЗ съм полтрон! Аз признавам, 40 0™?,п °мр 
трон%аля! Вие мислите, че това нв е достоинствена че 
това е низко Не, другари, не съм съгласен с вас. I юлтро 
ството е както и всяка друга професия - отг товасе> живеа 
Мислете си каквото искате, аз ви казвам, 40 0 т0*0; Може 
ли например всеки да бъде полтрон? Не може, м°ж®т0™ 
към всекиго да бъдете полтрон? Не июжет(т Следова
телно, ако някой иска до бъде г1°лтР0н._1° моком ла^каТа смисъл за това, нужна му е добра за това. Искам до кажа, 
че полтронството не е особена низкост, а е изкуство^ 

Наблюдавано исторически, полтронството 
съществува от момента, когато се пявява властта, от
тогава до днес няма овществено устройство, нито пък 
каквато и да било форма на организация, а за полтроните 
дане е имало място. Напротив, със засилваното на ик
ономиката. властта и съвестта и полтроните се засилвал 
През миналите столетия полтроните, естествено, са били 
принудени своите действия да приспособяват към ис- 
торическите условия.

По-оано числото на полтроните било съвсем малко.
на властта на повече хора

Що ми се да пестя 
но полазвам апарати, 
но за мен са фатални 
трите киловати.

Телевизия но гледам 
рано си лягам, 
но от пустите такси 
не мога да избягам.

Там в електрическото 
на честност се клехо 
и уж за точни смотки 
дебел уем ми взеха.

Казаха ми аз съм бил ви

БОГАТИНЯ
се из навалицугу по улицуту

пек°НйеЯпазарптЪка некой ме дърпну за рукав:
-Здрасти Манчо,пека се загуби цело пето, не може 

па се видиш никуде?
н р ПР1<а гъмТука съм! Нали видиш кво ие време

по вйриНеаи товащо Яо/вГргъе йе толкова колко дупе

Д3 "чекаТде^ипа млого га прекара! Не йе баш тека! 
-Па кико йе? - чуди се он.
-Е ко йе. Има човеци що 

си. четиш ли весници?
-Четим!

заблеяла ягнища У-\мило да "ти й^а^еляците^сам^од 
ягнища нема да знаю кво да прае с парете. После из 
лутат къмто границуту кола до кола - чак до Суково се 
наредила...Па...

-Чекай бре Манчо. не си ли нещо побъркал? Имаше 
текова нещо, ама преди четри-пет године, кига не ни 
беоше йоще прикгьещили...

-Е. а нафта по зевниците колко очеш. Затова на пум- 
путу с године капка бензин не дооди. За кво че ни ис- 
прачаю оздо ле, кига нийе си имамо...

-Стани, бре човече, ама Това беше преди кига мък- 
неемо през границуту канте и кига митничарете ни 
гонееше кико Крагъи Марко турците - на булюци...

Па очеш ли йоще да ти разпраям кикво све имамо? 
-Имамо си телевизию...

мани Манчо оди подигравгъе! Телевизията 
вечимка две године %у нема никиква!

-Море нищо не знайеш ти! Имамо йоще нийе-с кво да 
се повалимо: с гумару. с Кожару, с Лебару и Музару. с 
овце и говеда, с жито и пченицу. с Ъилимару и с Шивару, 
с границу и станицу...

-Стига, стига! Ти па Манчо дибидуз га прекара! Я 
сакао да те питам кико смо съга. а не кико смо били и кво 
смо имали...

-Тека ли?
-Тека!
-Епа, ако си писмен я гледай тия весник, од кига йе? 
Он узе весникат, задзърну се и рече:
-Истина! Оди преди неколко дъна. Тазе йе!
-А са ако си малко грамотен чети кико пише? Пише

новен
как не съм се сетил 
че във луни нощи 
напразно съм светил!

Радко СТОЯНЧОВ

По-късно, с разширяването 
нараства и броят на полтроните. Това е съвсем нормално 
явление, защото знаем, че сега имаме повече писатели, 
лекари, художници и пр., па и полтрони. Искам да кажа, 
че е дошло време, когато конкуренцията между пол
троните е огромен, понеже са много. Днес всяка мижи- 
турка иска да бъде полтрон.

Затова, в такива условия, най-трудно е на истинските 
полтрони. Тяхното действие и по-нататък се омаловажава 
и деградира. Общото мнение, че полтронството е нещо 
срамно и нечестно, кара полтроните да действуват с так
тика. А защо? Ако знаем, че няма власт нито управлиние 
без полтрони, защо ония, които са власт, са по-честни и 
имат по-голям авторитет в обществото?

Затова, в името на истинските полтрони предлагама в 
бъдеще полтронстовото да се взима като изкуство. Също 
така смятам, че полтроните окончателно трябва да 
излезат на видело и да получат явна обществена сатис- 
факция и по тоя начин да се поправи столетната неправда 
към това изкуство. ' ,

На края може да се сформира дружество 
троните. Ако можеха да имат свое дружество писатели, 
икономисти, художници и пр., защо не могат и пол
троните!? В потвърждение на това становище идва фак
тът, че полтроните са най-многочислени, след това 
навсякъде се намират и на най-различни места, и което е 
най-важното - те държат всички конци в свои ръце.

(От книгата "Сериозна усмивка")

знаю кико йе. Ти писмен ли

° МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

ПРОИЗ-
ВО^ЦИтП-

Кой казва, че всички фирми в 
Димитровград са в затруднено 
положение и намалено производ
ство?

Това не е вярно. Изклчителен 
ръст, наистина според неофи
циални но доста сигурни данни, е 
цехът за погребални услуги към 
предприятие "Комуналац“. Той 
бележи увеличение на произ
водителността дори с 200 на сто!

на ПОЛ-

-Я сеА.Т.

• КИРИЛ НАЗЪРОВ -Причината, господин 
съдия - отговорил съпругът 
- е тази, че жена ми е много 
отстъпчива.

-Но това никак не е 
лошо качество - учудил се 
съдията.

-Да, но стига да не го 
проявяваше към никой друг 
мъж - заявил съпругът.

СВЕНЛИВОСТДИАГНОЗИ
Художникът: 
-Госпож 

на леглото, 
поз

• На безочливите не може да им помогне и 
очният лекар.

• Язвителните причиняват язви на околните.
• От едрата риба понякога се плашат и 

самите рибари.
• Коренът на злото вирее най-добре в 

почвата на завистта.
• Вече никой не е в състояние да му помогне 

- потъна в разкош.
• Те се въртят около мен - на мене ми се 

завива свят.
• Как да не стане вятърничав - толкова хора 

му правеха вятър!
• Бе

ице, не лягайте 
Наех Ви да ми

ирате права.

-А не смятате ли, че за 
да се пресрамя да гледате 
голото ми тяло, първо 
трябва да започнете от под 
чаршафа?...

V-

ЗАРЪКА
-Ало, свържете ме с 

Иванова!мотив ли?госпожа
пожелава мъжът и.

вг гЛдаЕЕпричината да искате раз- 0бед м

-Па пише!
-Е що у весникат пише да йе тека - тека йе има да бъде 

тека ко новинарите напишу - одреза му я и се муну из 
навалицуту, оти тамън зину пак нещо да ме питуйе.

ше в течение на всичко и се простуди...
• И склерозата не може да помогне на 

злопаметния.
• На неравна почва виреят всякакви 

болести.
• Късата памет води към дълголетие. От "Смях" - София

СКЪПИ
УЧЕБНИЦИ

КА>сво се моми7^ 
УчеечАГА година 
ПОТ/НА П. А5- Бел 

•иидг гщид уча?.'

Чат. петров

Бдйон^и
("БРАТСТВО", 18 септември 1970 г.)
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