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СРЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЕ 
БОРИ ЗА ПОТУШАВАНЕ НА ВОЕН

НОТО ОГНИЩЕ НА БАЛКАНИТЕ
ИЗСТРЕЛИ ОТ 

ПРАЗНА ПУШКА
(Кой атакува републиканското правителство)

правителство не абдикира. А защо и да абдикира 
когато политическо-икономическата опозиция на 
кабинета на Мирко Марянович (всяка от своите поз
иции) всъщност не предлага нищо. Или, както казва 
народът, ако тези специалисти поу икономика, да не 
дава Господ; дойдат на власт - черно ще ни се пише.

Разбира се, на правителството на Сърбия не трявба ' 
само да се ръкопляска. През последните седем ме
сеца, защо да не се каже, правителството взе и няколко 
несполучливи и закъснели решения. Но, общо взето, 
оценката е положителна, а когато се имат предвид 
обстоятелствата, при които работи - даже е и отлична.
„ "Видните" специалисти по икономика казват, че 
'правителството на Мирко Марянович доведе народ 

до ръба на бедата". Вярно е, че не се живее най-добре 
и че някои едвам свръзват краищата. Но и в Словения 
и БЮР Македония - бившите югорепублики, които ' 
участваха във войната, не се получават средните 
заплати от някогашната СФРЮ. В тези отцепнически 
творения някои дори и спечелиха от тукашното 
нещастие.

В Сърбия, натисната от войната в непосредстве
ното й окръжение, санкциите, колоните от бежанци, 
заплахите, че и тук ще падат бомби, заканите на сепа
ратистите. че Ще използват първия удобен момент да 
поведат кървавото хоро - все пак се произвежда, има 
достатъчно храна за всички и се живее нормално.

На улицата марката струва повече от официалната 
й стойност, но ръстът на нейната стойност измъчва и 
американската администрация.

Пенсиите не са големи и не се заплащат най-ре- 
довно. Точно'е-и това, че днес двама работници 
осигуряват от малките си заплати една пенсия. В белия 
свят седем добре платени работници осигуряват 
издържката на един пенсионер. Пенсиите би били по- 
големи ако бяха по-малко така наречените 
принудителни почивки. Но работниците бяха изпратени 
на почивка не от правителството на Мирко Марянович, 
а от "някой си" Кинкел. който заяви, че "търговското . 
ембарго против Югославия няма да се вдигне все 
докато не изчезне усмивката от лицето на последното 
сръбско дете 7

Правителството трябва да бъде похвалено за 
смелата му привързаност към пазарната логика.

Защо не повишихме отвореността на стопанството 
за приватизацията, която е на мода сега. Дали 
правителството прекалено робува на миналите вре
мена или става дума за друго
показват, че ония, които прибързано се в турнаха към 
капитализма сега не знаят как да се справят със со
циалните сътресения.

креаторите на новия световен порядък, а не от 
кабинета на Мирко Марянович.

че Т^руГаТШ шриТзакГтряГвало да

Накрая етои ключовия аргумент-на така 
либерално-пазарна опозиция: динарът трябва да де

Вярно е, че динарът не е толкова силен катосреди_

ЙГЯоГЖК ТеЗНнИатИрСупа°т клеми 
пооФитиНнови къщи, автомобили и предприятия) от
едно такова положение. фабРи^и' п̂те^Ипазаоната ик- - това трябва да бъде техният влот в пазарната ик
ономикаI По този път не смеем да тръгнем!

Раде МИЛОСАВЛЕВИЧ 
'.'Вечерно новости"

Председателят Милошевич и шефът на руската парламентарна делегация Иван Риб- 
кин подчертаха голямото значение на развитието на всестранно сътрудничество 
между СР Югославия и Руската федерация • Посещението на делегацията на 
Държавната дума е ново насърчение за изграждането на тесни връзки между 
югославски и руски партнъори • Разговори на руските парламентаристи в съюзния 
парламент, Народната скупщина на Сърбия и в Черна гора

Г' |̂?се^ателят на РепУблика Сърбия Сло- бъдат информирани обективно и цялостно по 
Оодан Милошевич прие на 25 септември в Бел- наи-актуалните вътрешни въпроси и по най- 
град делегация на Държавната дума на Рус- важните политически въпроси от интерес за 
ката федерация начело с председателя на двете страни.
Думата Иван Рибкин. В сърдечния и приятел- Милошевич и Рибкин отделно обсъдиха 
ски1 разговор беше изтъкнато, че СР Югосл- актуалните усилия и инициативи за прек- 
авия и Руската федерация са повързани вза- ратяване на гражданската война в Босна и 
имно с приятелски отношения и развито сът- Херцеговина и политическо преодоляване на 
рудничество, за което допринасят и близките кризата. Делегацията на Държавната дума 
и редовни контакти . между парламентарни изказа пълната подкрепа, която Руската фед- 

• делегации от двете страни. Това даде въз- ерация оказва на мирната политика на СР 
можност на гражданите на СРЮ и Русия да Югославия. Русия енергично настоява меду-

народната общност да се от
каже от едностранчивия си 
подход и неотложно да ос
вободи Югославия от санкци
ите. Изтъкнато е, че още от 
началото на кризата

а

(На 2-ра стр.)

ДВАМА 
НАШЕНЦИ - 

1ДИДАТИ ЗА 
ТОМВРИИ- 

СКА НАГРАДА 
НА БЕЛГРАД

КАН
ОК

• Милорад Геров е кандидат 
за награда в областта на лит
ературата и преводачеството, а 
м-р Вене Богославов за октом- 

>ийска награда "Доситей 
1П в областта на прос-&р6радович _ 

ветното дело.на руската ДумаС. Милошевич в •р с делегациятазговора:

В ежедневника "Политика"
• В НЮ ЙОРК СЕ СЪСТОЯ НОВА СРЕЩА НА ВЪНШНИТЕ МИНИС- тези дни бе оповестено, че между
• ТРИ^НА СР ЮГОСЛАВИЯ, ХЪРВАТСКА И САРАЕВСКОТО 61 кандидзти за Октомврийско

ПРАВИТЕЛСТВО година за литература, прево-
дачество, публицистика и об
ществени науки е й нашият поет и 
преводач Милорад Геров, роден в 
село Болев дол. Димитровград
ско, който живее и твори в Бел- 
град.

ОЩЕ ЕДНА КРУПНА 
КРАЧКА КЪМ МИРА

рад Г еров кандидас 
'Мостове" - превод на

• Изхождойки от основните принципи зо бъдещото конституционно ус- Мило
тройотво на Босна, приоти неотдавна в Жонова, външните министри на СР книгата
Югославия, Хърватска и мюсюлманокото правитолотво в Сараово миплон Ми- избрани стихове от съвременна 
лутиновеч, Мате Гранцч и Мухамед Шачирбей на 26 септомври со стощнахо в българска поезия, която излезна 
мисията на САЩ в Ню Йорк и приеха документ за конотитуционнито аранжмани Пр03 настоящата година.

^Г^отЕГьрждавайки принцилите,съгласувани в Женева. ча бъдещата .^иТка наТр^Гдосите^й 
босненска държава щв има дво отделни държавни общности -Ч^епуб- ^ович“ на грзд Белград аа

■лика Сръбска и мюсюлманско-хърватската федерация, консти- Жад°®“.7“ М?_Т? енеБоготла- 
туционните аранжмани, които бяха договорени в Ню Йорк предвиждат ^в5иг°^™ати преподавател по 
бъдещата босненска държава да има парламент и председателство, вов натъкнат преподавател 
в които една трета ще съчиняват представители на Република Сръб- 
ска а две трети на мюсюлманско-хърватската федерация. сосилвГплпско Освен че е поиз- 
Разработват со и механизми, които обезпечават решенията ° парла- „атпедагогВене'БогославовРе и 
ментаИ председателството да се взимат при пълно съгласи*жа двата авт0^дна няколко сборника о 
ентитета. Подобни решиния ще се търсят и оа състава и работата на р0Ш0НИ зау,ачи по математика,

бЪАпТтакъвСНнаСчТГХзпТвчава пълно равноправие на двете ?Т™рдиГка%°незГ-
държавни общности, които ще имат отделни собствени парламенти и «еними нар&!н5ци в обучението

по математика в средните учи-

твас

янович,

правителства.
Конституционните аранжмани предвиждат и начин за провеждане 

на свободни демократични избори в двете държавни общности, при 
което важна роля за организацията и провеждането на изборите ще 
имат наблюдатели и контролъори от Европейския съюз.

Решенията в Ню Йорк, взети с активно посредничество ^а САЩ и 
медиаторите на ЕС и ООН, представляват нова значителна крачка в 
мирния процес. Следващата крачка, която трябва да бъде направена 
през октомври, е сключване на примирие и създаване на всички п"' 
необходими условия за окончателния етап на умиротворителния 
прицес - провеждане на международна конференция.

лища. .
И самото издигане на канди

датурите на двамата видни на
шенци представлява голямо 
признание не само за тях, но и за 
нашите общини и българското 
малцинство като-цяло.

Д-Р.



ЮГОСЛАВСКА • ЗА ОКОНЧАТЕЛНО 
ПОТУШАВАНЕ НА 
КОНФЛИКТА В 
БОСНА

ВЕСТИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОК
о пОСЕШЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА Г 

РАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ОТ БЪЛГАРИЯ

• с^ГнР«Гп^
Делегация на Парламентарната група на Лилич.^^ппи това^апомни, че санкциите 

Демократичната левица в Народното събра- нотап ~?™™яРватрешаването на острия ху- 
ние на Република България тези дни преби- . много Топмслед егзодуса на 250 000
вава на официално посещение в СР.Юго- манитарен ЛР9 Гоъ|?ска1<паинапредхър- 
славия. Българската парламентарна деле- сърби от Република Сръбс:ха ^р ^

■ МОМИР БУЛАТОВИЧ, предсе- гация беше приета от председателя на СРЮ ватския държ Канялука, които напус-
дател на Република Черна Зоран Лилич, съюзния премиер Радое Контич бежанци1В реги' “ >иватана мюсюл-
гора, направи еднодневно и председателя но Народното скупщина на нохаогнищеггасигщодофоно
официално посещение в република Сърбия Драган" омич. МаНп2'п^Тгепат Пи пич ичленовете на бъл-
Румъния на 22 септември. Бу- л д разговора с председателя Лилич Председателяг лолегация еди-
Румъния Йон^лиес^по^чер- шефът НРа българската делегация Красимир че мирътД^габилТостта и

тинуитета^а" югославско" ^ "Дохван0тО н ' санкЦиИТО е в интересна

. ЖАН видЕное, ИР.ДС,™ к™"й"а,далЧ«,, НОСТ Н. Е.рога с.но^ОЯ-
на българското правителсто, СЪТп\,дНичество между нашите две страни телно и с помощта на договори трябва да реша
ЕК сесията Общото Ж мОГГрХОГ^бъд^голям принос в поРсти- ^оьдбато сии 
гария9 "о^ново^ще^повдигне ^^дЖ^ягн^СРЮ Р^ран Лилич под-
х^ОСн13саанПк^иГлНр°оГМсар ^Гто ЖЖ? 1КЖШ %% на Реп^бЖ^рбия Дра^Томили чле- 
Югославия в съзвучие с раз- ламент правителство и народ към кризата в новете на българската парламентарна деле- 
витието на умиротворителния ПредИщНа Югославия Сега, въз основа на гация оцениха, че югославско-българските от- 
процес в предишна Югосла- от Женева, е най-важно да бъдат ношения се развиват твърде успешно, за кое-
вия * продължени преговорите, та час по-скоро да то допринася и доброто сътрудничество меж-

■ сътрудничеството с бъл- се постигне споразумение, приемливо за ду Сърбия и България. Подчертано е значе- 
ГАРИЯ и останалите балкан- всички сТрани в конфликта, и да се осигури нието на положителното отношение на ьъл- 
ски страни има приоритетно траен мир. Окончателното прекратяване на гария към югославската криза и неотстъп-

. значение за Сърбия и Юго- войната в бивша Босна и Херцеговина пред- ваното определение на сръбското и югослав- 
славия - заяви председателят ставлява абсолютен приоритет и затова не е ско ръководство за мир и стабилност на Бал- 

приемливо никакво допълнително обуела- каните. Обсъдени бяха и въпроси във връзка 
София чтоилкович В вяне понеже то ще ни отдалечи от мира, каза с по-нататъшното парламентарно сътрудни-.

Лилич. Доколкото конфликтът не се прекрати чество между Сърбия и България.
■ В ПАНАИРА НА ТЕХНИКАТА в в кратък срок по мирен и справедлив начин • Югославско-българските отношения и

българския град Пловдив (25- При истинско равнопра*вие на стълкновя- сътрудничество се подобряват и развиват все 
30 септември) участваха и ващите се страни, съществува реална опас- по-успешно, но все още не са на равнището на 
седем югославски предпри- НОст от спиране на някои положителни_тен- реалните възможности и потреби - беше 
межйVнало лен° панаио* бяха ДенЧии в Европа и съживяване на студената оценено в разговора на съюзния премиер Ра- 
изложени произведения на война - пре^преди югославският президент, дое Контич с членовете на делегацията на 
1500 фирми от 37 страни. Председателят Лилич благодари на събе- Парламентарната група на Демократичната

седниците си от България за българските ини- левица от България. Затова политическият 
циативи за мир и вдигане на ембаргото, как- диалог, какъвто е този, трябва да допринесе 
вито са атинската инициатива, апелът до за ускореното развитие на югославско-бъл- 
Съвета за сигурност и инициативата от Янина. гарските отношения.

■ РАЗГОВОРЪТ ни с президента 
Ширак и югославско-» 
ският диалог в Париж 
съществени и потвърдиха, че 
двете страни имат съвместен 
интерес в мирните усилия. До
говорихме се до обогатим 
двустранните ни отношения в 
духа на традицията и добрите 
времена - заяви югославският 
външен министър Милан Ми- 
лутинович след двудневното 
му официално посещение във 
Франция.

•рен-
бяха ЧЕТИРИ 

ФАЗИ НА 
МИРНИЯ 

ПЛАН
• Подписване на 

примирие, комплектно 
оформяване на мирния 
план, реализация на 
мирния договор и план 
за следвоенна обнова - 
това е пътят, който спо
ред германския вън
шен министър трябва 
да се измине до окон
чателното потушаване 
на босненския кон
фликт

Съобщавайки на обще
ствеността "явната тайна", 
че планът на Контактната 
група за Босна се фор
мулира в Бон, външният 
министър на Германия 
Клаус Кинкел открил ос
новното съдържание на ак- 
туалната мирна инициатива 
за окончателно потуша
ване на конфликта в бивша 
Босна и Херцеговина. Мир
ният план, казал Кинкел. 
съдържи четири фази. В 
първата фаза трябва да се 
подпише примирие, въз ос- 

трябва да 
бъдат прекратени всички 
въоръжени действия на 
воюващите страни. Ком- 
плетното оформяване на 
мирния план (територи
ална подялба и консти
туционно устройство на 
БиХ) е втора фаза на 
мирния процес. Основен 
критерий за подялба на 
Босна и занап 
съотношението

нова на което

■ ИЗРАЕЛ И ООП постигнаха 
споразумение за разширя
ване на ограничената пале
стинска автономия на За-

Па^рЯ«рГАрафТтСиИиНзрК*лТ ° ДВУДНЕВНА СРЕЩА НА СОЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЯ, АТИНА, БУКУРЕЩ, ПОД- 
ският премиер Ицхак Рабин ГОРИЦА И БЕЛГРАД 
подписаха този обемист 
документ (400 страници) в 
рамките на церемонията, 
която по този повод беше ор
ганизирана* във Вашингтон. _ _
Макар че от официалните • В приетата декларация столичните социалисти подчертаха необходимостта от всестранно . 

^ м сътрудничество между балканските страни

ред остава 
1 51:49цента. Във връзка с този 

въпрос ще бъдат признати 
само онези промени, за 
които се договорят стра
ните в конфликта при ус
ловие “да се засягат интер
есите на най-слабата 
страна".

про

пи

ЗА ПО-ХУБАВО БЪДЕЩЕ НА БАЛКАНИТЕ
В третата фаза на мир

ния процес трябва да се 
осигури реализация на 
мирния план. За тази цел, 
според твърденията на гер
манския външен министър, 
ще бъдат необходими нови 
умиротворителни сили с 
нов мандат под шефството 
на НАТО, за което "упорито 
се застъпват американ
ците". Кинкел обаче оце
нил, че за успеха на тази 
мисия ще бъде необходимо 
да се установят специални 
връзки с ООН, Русия и ис-

израелски и палестински 
представители беше оценено 
като документ с историческо

По инициатива белградската организация на 
СПС тези дни в югославската столица се състоя 

’ значение, споразумението за двудневна среща, в която участваха представители 
Западния бряг беше пое- на Българската социалистическата партия от 
рещнато на нож отектремните София, ПАСОК от Атина, Партията за социална 
зации СКИ И аР* ски °Ргани_ демокрация в Румъния от Букурещ, черногорската

■ ГОЛЯМ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС е

Единодушно е подкрепено становището, според 
което балканските народи трябва да решават 
проблемите си самостоятелно и без намеса на 
мошни външни фактори. "Така изградени - изтъкна 
щефът на белградските социалисти Слободан 
Иованович - Балканите няма да бъдат противо
поставени на АРУги и по-лесно ще станат съставна 
част на Европа . Кога то по-добре се споразумяваме, 
толкова повече ще се грижим за себе си* - заяви 
председателят на софийската организация на БСП 
Александър Маринов, говорейки за отношението 
мехщу Балканите и Европа.

Социалистите от балканските столици оказаха 
силна подкрепа на мирната политика на ръковод
ствата на СРЮ, Сърбия и Черна гора, отдавайки им 
признание за големите усилия, насочени към прео
доляване на конфликта в предишна Югославия с 
политически средства. Изразена е пълна солидар
ност с югославските народи и надежда за бързо 
прекратяване на войната и голямата трагедия.

демократична партия на социалистите от 
Подгорица и Социалистическата партия в Сърбия

започнал в италианския град °^0™в в^зГсГс^Г“0™

скамейка е Джутю°Андреоти Ру^
доживотен сенатор, седем сътрудничество и отношения.

пи пиянската магЬи яГ на Балканския полуостров от зона на стълкновения
цилианс та маФия> и беда в регион на сътрудничество и благоденствие.

ичеството на со-

лямските страни. В рам- 
третата ф 

предвижда разоръжаване 
и контрол над въоръжава
нето на воюващите страни, 
осигуряване на границите и 
решаване на проблемите на 
бежанците.

ките на аза се

щшь
За следвоенната об

нова на Босна и Херцего
вина четвърта фаза трябва 
да бъде подготовена и 
приета специална про
грама, така наречен "Мар- 
шалов план". Кинкел обаче 
пРеАУпредил, че бремето 
на обновата не трябва да 
падне само върху плещите 
на европейците, защото 
става дума за огромни пари 
(според някои преценки - 5 
милиарда долара). САЩ и 
мюсюлманските страни 
също ще трябва да отделят 
значителни суми. Шефът на 
германската дипломация 
не забравил да добави, че 
ще се прави разлика между 
хуманитарната помощ, 
която ще се дава на 

всички страни", и помощта 
за обнова, "която не се 
предвижда за сръбската

СРЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЕ БОРИ ЗА ПОТУШАВАНЕ 
НА ВОЕННОТО ОГНИЩЕ НА БАЛКАНИТЕ

(От 1-ва стр.)и= шшш шшш шшш
и открояването на перспек- вете на руската парламен- посети нашата страна Иван си посещение в нашата 
тиви за приемане на оконча- тарна делегация оцениха, че Рибкин заяви пред журнал- оиската рана
телно мирно решение на меж- посещението на представи- исти, че "всичкоРкоето беше гация се соеина и ? ппД8Ле’=угдаггг, жхг =г.„'ч -
трябва да се съсТои в най-ско- насърчение за по-нататъш- да стане реалност макар че скупЖ^??
ро време, са убедително дока- ното изграждане на тесни обстоятелствата са твърде Съобщя п г^/г!?еПу6ЛИКа
зателство за последовател- връзки между югославски и Сложни". Председателят Ми- СРЮ и г птХ-ооП1ЧИНаТа на

лошевич, каза Рибкин, беше Черна гораР АСТВ°Т° На

е 1 ОКТОМВРИ 1995 г. Бря-тстНо



• ОЦЕНКИ НА ИО НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ПТмЯпси.Ж,ОНАЛНИТЕ
ОТНОШЕНИЯ СТАБИЛНИ

° 110 ГОДИНИ ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ В НИШ

ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПА
Тютюневата промишленост в Ниш тези дни чествува велик 

и рядък юбилей - 110 годишнина от създаването си. Тази 
фабрика била основана със Закона за монопола на Кралство 
Сърбия през 1885 година, преработвайки тютюна ръчно. По- 
късно, през 1930 година става най-модерна тютюнева 
фабрика на Балканите, обзаведена с модерен ресторант, дет
ска градина, амбулатория.

Наскоро Тютюневата фабрика в Ниш трябва да стане 
голяма и най-модерна в Европа.

Тази задача преокупира всички нас в Дин/тютюнева индус
трия Ниш/. Изграждаме научно-изследователски център - 
първи от този вид в Европа. В скоро време Тютюневата 
фабрика в Ниш трябва да получи най-модерно оборудване и 
технология, в която вложихме 400 милиона марки - сподели 
на тържественото събрание по повод великия юбилей Смилко 
КОСТИЧ, генерален директор на фабриката, подчертавайки 
че тогава нишката фабрика ще произвежда над 3 хиляди тона 
цигари на месеца.

Разисквайки за политическо-сигувностнат-,
становка в Босилеградска община Изпъл! 0 иеаргумеитирани твърдения се опитват лз
нителният отбор на Общинския отбор на Социал- отчптаТТра$И4ионално Ао6Рите междунационални 
„етическата партия на Сърбия на състоялото се на ”ова П°лзва?и някои българбки медии
20 септември тази година заседание констатира че о6сипват общността с неаргументирани
междунационалните отношения в тази ик- на насилственоасимилиранеизастрашеРност
ономически изостанала община, където над 95 на I? новешки права на българското

^сто населението е от българската народТ&ст са 4 НрТаа в Югославия, 
стабилни и могат да послужат за пример на други стамп^м™™ аа поли™ческо-сигурностната об- 
Същевременно. въпреки кризисното положение кон™пИ™Н"твлният °тбоР на 00 «а СПС 
което е резултат на югоембаргото и политическата мание р ' че аанапРеД трябва по-голямо вни-
обстановка на просторите на предишна Югославия “ посвети върху повишението на
политическо-сигурностната обстановка е на зшо о”ЗН®в°Г° Равнище на населението в общината, 
волително равнище. Дава се пълна подкрепена 1 46 Т° През послеДно време все показва
правителството на Сърбия и политиката на прелее- спадане. Заплатите на заетите по
дателя Слободан Милошевич за мирно малки?т „а същите във вътрешността са по- 
разрешаване на всички проблеми на просторите на о?бот=т Пт от тРУД°Уатроените все още не
предишна Югославия, прекратяването на военните вСички стакиЛРп^тСТрана поради поскълването но 
стълкновения, които пряко влияят върху тежкото услугите р д °Иоради поскъпването на
материално положение на хората РУ УалУгите в о6ластта «а инфраструктура, жизненият

На заседанието членовете -на Изпълнителния ~Й!рт започва да спада, което може пряко да 
отбор на ОО на СПС още веднаж осъдиха не Сбщина^политическо-сигурностната обстановка
допустимите постъпки на група екстремисти от Де- °°щината' 
мократическия съюз на българите в Югославия,

най-мал-

в

М.Я.

° ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ЕВИДЕНТИРАНИ КАНДИДАТИ 
ЗА ОКРЪЖНИ СЪВЕТИ НА СПС

° АКЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

СЪБИРАТ
ХРАНИ
ТЕЛНИ

ПРОДУКТИ

Съгласно Устава на Социалистическата партия на Сърбия, 
при Окръжните отбори да се формират съвети и комисии! 
-Окръжният отбор на СПС Враня на проведеното неотдавна 
заседание, взе решение и утвърди критерии за формиране на 
четири съвета: Съвет на стопанство, образование и култура, 
здравеопазване и в областта на информационната дейност. 
Съветите ще наброяват по 9 члена, от всяка общинска органи
зация по един, а от Враня по двама. Съгласно решението на 
Окръжния отбор на СПС във Враня Изпълнителният отбор на 
Общинския отбор на СПС в Босилеград на състоялото се на 
20 септември тази година заседание евидентира възможни 
кандидати за членове на посочените съвети при ОО на СПС 
за Пчински окръг. За Съвета по стопанство са предложени: 
Васил Такев, директор на "Кобос", и Иван Пенев, директор на 
ОП "Прогрес", за Съвета по образованието и култура са пред
ложени Ьлица Стоименова, преподавателка по география в 
босилеградското основно училище, и Владимир Стоименов 
първоначален учител в същото училище - секретар на Изпъл
нителния отбор на ОО на СПС в Босилеград и член на Ок
ръжния отбор на СПС Враня. За Съвета по здравеопазването 
са предложени: д-р Крум Накев, директор на Здравния дом в 
Босилеград, и Рашко Кирилов, шеф на Клона за социално- 
здравна осигуровка и-за Съвета по информиране е предожен 
Вене Велинов, кореспондент на ТВ журнала. М.Я.

За бежанците от Сръбска 
Крайна и Република Сръб
ска, настанени временно на 
територията на Димитров
градска община, Общинският 
щаб за приют на бежанците 
съвместно с общинския Чер- 

акция 
храни- 

ехи и па-

кръст организира 
|6езпечаване на 

телни продукти, др< 
рични средства. Според ду
мите на Владимир Николов, 
комисар на щаба, засега ак
ции са проведени в Градини, 
ЛуКавица и Гоиндол. В тези 
акции се събрани над един 
тон пшени 
килограма 
също толкова фасул, лук, 
картофи, царевица и други 
хранителни продукти и из
вестна сума пари. Най-добри 
резултати са осъществени в 
село Градини, въпреки фак
та, че акцията все още не е 
приключила. Събраните хра
нителни продукти ще бъдат 
дадени на гостилничарското 
предприятие "Балкан", тъй 
като то се грижи за прехра
ната на бежанците.

Подобни акции по съби- 
ане помощ за бежанците ще 
ъдат организирани 

района на Висок и в Забър- 
дието, В основното учлище в 
момента е в ход акция по 
събиране на стари учебници, 
които ще бъдат разделени на 
учениците-бежанци и со
циално слабите от общината.

вен : 
по о Ген.директор на Тютюнева промишленост в Ниш Смилко Костич 

пред налятите основй на бъдещия гигантI
Макар че днес Тютюневата фабрика в Ниш е една от 

малобройните, работеща в две смени, но не произвеждаме 
колкото можем. Имаме възможности да произведем 1200 тона 
цигари за нашия и 600 тона за чуждестранния пазар, обаче в 
първото полугодие на настоящата година произвеждахме 
само 500 тона цигари на месеца. Причина за това е, преди 
всичко, хаосът на домашния пазар, продажбата на цигари на 
"черна борса", при което държавата губи най-много.

Какво стои пред ДИН занапред?
-И покрай санкциите - като главна пречка в нашето разви

тие - имаме и други пречки.
В момента няма делова банка, която да ни помогне о 

кредити, макар че вложеното би й ое върнало тройно. Затова 
ДИН е принуден сам да влага големи средства. Имаме 
проблеми и с вноса на съоръжения, защото нямаме гарант 
пред света... Но ще направим всичко - започнатото да 
завършим, колкото се може по-скоро, за да не бъде надмината 
технологията, която внасяме - споделя Костич.

Генералният директор на Тютюнева промишленост 
Смилко Костич, изнесе и редица забележки по адрес на ония, 
които утвърждават условията на стопанисване.

-Представените графици най-добре показват ръста и 
спадането на производството в Тютюневата промишленост. 
По-точно, показват кога и какви министри са били начело... 
Изправени сме пред много и различни трудности - но се 
надявам с успех да ги преодолеем - казва Смилко Костич.

към двеста 
рашно, почтиЦ|с

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА 
ЗАБРАВЕНИ

ска община повече 
че малка е ползата

Босилеград
пъти беше обсъждано на общински заседания, ооа 
от това. Пътищата все още се намират в такова положение, че транс
портните връзки са вече невъзможни, а проблемът.и занапред остава
настъпва ^а^мниятИс^он^1и^еП пъТното Кщзедприятие3^^Враня^^ето

во^о^аоИтнася°трямоетяхТиинап^тж^^гиГ 03 аа6равилоНаИмайкив
предвид това, на последната сесия на Общинската скупщина| отбор 
ниците още веднаж отправиха остри забележки по адрес<а лрВ|3. 
приятието от Враня. Резултати не дадоха нито обръщания.та де> РВЛУ 
ликанските институции, компетентни за поддържането на регионал=Ъа “я^^а%Г»^е .
около*Г^исинското езеро!^ЩНД‘ължин^готв^м да^ложи^ова асс^лтна

ГзлТлГло
кърпене е излишно. В окаяно положение .<' ^“яга
Авто^ан^^рт°отопредпр^я^иТ<Гт°^о™леград|единств^но^о^трано-

а л н и *пгът и ща° *имал и "излиш! н и Дефекти на стойност над 160 §00 
нара.

Състоянието на пътната мрежа в
§ и в

М.АндоновА.Т.

БОСИЛЕГРАД
Ботев" по отношение на “Васил Левски“. Улицата 
"Георги Димитров" по отношение на улиците: ^До
бри дол\ "7 юли", "Рисовица“, "Иво-Лола-Рибар", 
"Душанова" и "Параловски път", а улица "Породин" 
по отношение на "Добри дол", "Груински път'1 и 
улицата "Кирил и Методи*'. Предимство ще има и 
регионалният път Божица-Босилеград-Рибарци по

V П И Ч Н ОТО "Маршал ТитоГ "
Л Ш ш ш II I XX ■ XX Същевременно с новото решение се забранява

г я ж шшт Я пя м движение, паркиране и спиране на всички превозни
П \Л XIX С, |_| 1У1 |_ средства на тротоарите и затревените площи.

Състоянието и на регионалните пътища които не са под асфалтна ия р|^| [V Е. П VI I— Забранено е паркиране на всички превозни сре^-
иъстоянието и нар о.ея Бранковски мост - Караманици и ства от двете страни на улица Георги Димитров*'и

настилка, Босилеград Р Ф • т^ка са в твърд0 лошо състояние. ' това от пресечката й с ул."Маршал Тито" до входа
Йявп^твИКппнковскимост^ Карамауица участъкът Рибарци - Бранк- На последната сесия на Общинската скупщина на училищния двор, а на улица "Маршал Тито" от 
Запътя Бранковски ^ няколко години беше подготвен за в Босилеград бе прието ново решение в областта на прес0Чката й с ул."Георги Димитров" до Гуйчак,
овци на Дължан Не б>еше направено и сега на повечето места дВИЖ0Нието. Всъщност новото решение, както бе както и от лявата страна до ул."7 юли",
асфлатиране, об _ съш0 Така затруднява движението по него. подчертано, е съгласувано с измененията и допъл- 0 новото решение за регулиране уличното

ппппжлнието и на регионалния път Босилеград - КРИВ““ ненията на Закона за безопасността в двимението дВИЖ0НИ0ТО се забранява оставане и продаване на 
голина иа участъка Босилеград - Долна Любата бе и 0татута На Общината. С него се ИЗ°СТР* Р®*® стоки на тротоарите, както и вършене на какъвто и 

фея, макър не тази Д . насипване с чакъл, обаче и това бе 0бластта на уличното движение и се внася> п°"Г°лВМ да е ВИд занаятчийски работи, поправки и оставяне
извършена някаква Р въоши допълнително насипване и наби- д и правилност. Занапред всички УлиЧ^в града са П0-дЪЛъг период на строителен материал или пък
п^и2МА^^олНтвИг2К1?>пояи Ошв повече ако се има предвид, че Клонът дВуПОСОчни, а скоростта на вейчки ое ограничаваI до други нещ01 които пряко влият върху сигурността на 

п^и«^пттпплага сдостатъчен брой ликьори, а и тези, които 40 км на час Определят се и кои улици имат пред им- дВИЖ0НИ0ТО, Определено е и място за паркиране и 
в Босилеград не разл Д ^ това за което са зздължени. ство Така например занапред улицата Маршал това аа всички видове превозни средства, площада
ГИ Им™ 1̂лК-?й^и от всичко това на сесията на Общинската скупщина Тит0„ ще има предимство по отношение на улиците. на стария пазар1 а само аа леки коли на площада от 
б* “Учение оше веднаж да се сигнализира на предприяти »29 ноември", "Христо Ботев , 7 юли • и дясната страна на хотела,бе прието заключение още м своите задължения. . ..По6ои лол» уЛИЦата 7 юли * ще има предимство н н
ето от Враня по-отговорно да се отнася къ М.Я Над улицата "Васил Левски", а улицата ^Христо М.Я.

НОВ РЕЖИМ
НА
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е1 ОКТОМВРИ 1995 г.ЕрятстНо
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УПОТРЕБА ВОДАТА ОТ 
СТРОШЕНА ЧЕШМА?

. И СЕЛО РАКИТА НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ ПОЛУЧИ АСФАЛТОВ ПЪТ...

МЕЧТА, ДЪЛГА 32 ГОДИНИ
се направи най- 

и по-Ако всички вървеше по нормален коловоз - _а сд обезпечат сродства. Пътят ..
нямаше да сложим такова заглавие и надзаглавие А пъти со н,шсяшо в плана, но...
Обаче историята с пътя Суково-Ракита в дълга 32 Ран° на ПОЛезНо начинание - както изтъква Ник- 
години. Тогава беше закрита мина Ерма и махната В т помощ и съдойствив получил и от

теснолинейката ще се постави асфалтово платно, а пЙ®йе™ Република йърбия. Асфалтово платно
вешо “ Звонци до Ракита на дължина “^ километра е 
ърво, готово. Остава ощо да со разшири мостът на р 

м Блатъшница в Звонци.
-И моста вочо со строи и сиг

урен съм чо до края на годината 
по шосето за Ракита та заоумтят 
долгоочакванито рейсово.

И ТРЕТА ПРОГРАМА...

ЕЕгетет ядаггчаяв
чешма"’е годна за пиене.

Макър че

съобщенията ще се поддържат от рейсове.
Осъществяването на тази идея не вър 

гладко. Особено за ракитчани и вучудолци. П 
започна да "се съкращава" 
трасето на теснолинейката и 
започна да фигурира само пътя от 
Суково до Звонци. Ракитчани и 
вучуделци много труд и пот 
дадоха докато да докажат, че 
трасето е било до - Ракита. Пътя 
до Звонци е изграден преди 
няколко години, остана още 
участъка от 4 км до Ракита.

Но, настоящата 1995 година, 
май-ще бъде, край на неволите

Изпълнителният отбор на Общата,^™*™™^** 
писмени првдупрвждени от ?о в нея ^ иамервНи бактерии с
чешмата не е А°6ра за пие тъй епидемиологичната служба
фркално потекло. Това п°тв^врг^ "ояго по?тояно взима проби и ги 
при Здравния дом в Ди«итФ ^Комуналац” не спорят, че на два-три праща на анализ в Пирот. И от комуна/ ц ^ ^ т >
пъти анализите са тюжпигфнсъствие за пиене, а присъствието но 
категорични, чеводатае> и л рт мръсни ръце, например на
споменатите бактерии може да оъде^ категорИчно твърдение
лицето, което прави ана/ з н Д^жа на чешмата съществува дей- 
те обосновават на факта■ *ечен-капавац”, който непрекъснато слага 
стващхлоринатор, така нар' вещество, което напълно неутрал-
хлор във вода™. А тъкмо хлорът е лотекло. Регистрираните
случаиПСа можали да бъдат фРакт само ако се случило залушаване на

ЖП°^т3^^нин/^^^шр^<агегоринн0 7върр,ят^нена7Щ1ИТОриятана

обезателно във водата има споменататите бактерии, тъй като нито 
елнГчешма няма хлоринатор, нито лък по друг начин се слага хлор 
във водата Що се касае до -Строшена чешмаГ.истина е, че.около нея, 
по-точЯо от северната й страна, съществуват бройни кошари с рогат 
добитък1 както и множество сенкрули. Все докато това не се разреши, 
водата обикновено след дъжд, ще показва присъствие на бактерии. 
Затова би било "по-полезно инспекцията да действа в та-и насока, 
отколкото да изпраща писма до ИО\ бе казано в дискусиите на
заседание на Изпълнителния^отбор^ичната служ6а предупредиха, че
много по- опасно от споменатите бактерии е присъствието на регис
трираните нитрати във водата от "Строшена чешма , чието потекло 
може да бъде от околните сенкрупи и тогава са опасни, тъй като 
предизвикват анемия при малките деца, или пък да са с неорганично 
потекло и тогава не са опасни. Но това трябва да уточният специал
истите. До тогава всяка служба или инспекция трябва да действа 
съгласно своите компетенции, а "Комуналац" заедно с общината да 
настои час по-скоро да вгради в каптажа хлоринатор на гас_ като 
най-сигурен начин за защита на населението от зараза, те, за елими
нация на фекалните бактерии от водата на ‘Строшена чешма .

Все пак, колко и да са ожесточени споровете за годността на 
водата, хората са свикнали с нея, дори са убедени, че тази вода е 
много по- здрава от тази от градския водопровод и все я ползват като 
питейна вода. А.Т.

Народ с привършването на 
пътя от Звонци до Ракита, за 
житолито от този край со 
разрешава ощо оди и голям 
въпрос. Строи со репотитор над 
с.Ракита, който да дадо 
възможност да со слоди й трета 
програ

-И този въпр 
разтака - казва Н 
конфигурацията 
край со наложи да 
троени няколко репетитори. И за 

селата Ракита и Вучи дел се строи над с.Ракита 
така че и моите съселяни ще могат дд следят освен 

„ първа и втора - и трета програма на Радиотелевизия-Може би и нямаше да се кандидатирам за от- първа и в р н 
борник ако не беше пътя - сподели тези дни Ник- ^ пътя и тв_реПетитора ще се наложи да 
олич, когато стана дума по този въпрос. С хората от Зрешнаваме някои нови комунално-битови 
местната общност в Ракита решихме сериозно да Р Р но засега те бяха най-назрели 
запретнем ръкави и да сложим край на дълго- Новко николич.
годишните надежди и очаквания. н

Не беше лесно - казва Николич. Първо този 
участък трябваше да "влезне" в общинския план по

им.
САМО ОЩЕ МОСТА НА 

БЛАТЪШНИЦА
Един от главните радетели 

нето на пътя от 
кита е и незав- 

орник на Общинската 
Бабушница Новко Николич, родом от

ма.
•дини со 
. Поради 

рена, в този 
бъдат пос-

ос с го 
иколич 

на то
при изгражда! 
Звонци до Ра 
исимиятотб 
скупщи 
село Рс

Новко Николич

1на в 
акита.

- изтъква

М.Андонов

« НАШУШКОВИЦА
дишнината от освобождението от 
тборникът Риста Рангелов от

ай 51-го 
изма о

случ 
фаш
Нашушковица.

-За разлика от много други села в нашия 
край - в Нашушковица има и млади хора. Те, 
както и останалите жители на селото, взеха 
активно участие в изграждането I 
Нашушковица обезпечи 20% средства 
а 80 % - Републиканският фонд

АСФАЛТ ЗА 
ГМИТРОВДЪН

на пътя. 
за пътя - 

за пътища.
Засега е готов участъкът от центъра на 

селото до местността "Валози" на дължина от 
3 километра, който струва над 30 000 динара. 

Пътят е Почти готов - споделя Рангелов - но 
го пуснем в движение на 8 ноември, на 

итровдън, на селската слава, защото за този 
ден в Нашушковица ще дойдат много нашенци 
от страната и чужбина заедно да се прове- 
селим и да отпразнуваме тази голяма победа.

Някога името на този празник не смееше да 
се спомене, но времената се менят и ето, тази 
1995 година, тъкмо за селския празник, 
нашушковчани ще получат асфалтов път на 
дължина от 3 километра, 

ло Нашушковица 
Стария път от се

- Звон

° БОСИЛЕГРАД-Се 
акция
път Бабушница 
съобщения и жителите на 1 
мъка мъчеше със своите пре 
които 
далече
давнашното тържество на Бабушница по

с го 
лото

Ди ни води тази 
регионалния 
негоден за 

мове в селото 
зни средства,

3 ДС 
и еГе БУРЯ В "АВТОТРАНСПОРТ"До

во
се налагаше да остават в Звонци и 
. Тази хубава новина ни съобщи на неот- Директорът Йордан Велинов първо даде оставката си, а след това 

я оттегли
След .заседание на Работнническия съвет на босилеградски 

“Автотранспорт“, на което е направен анализ на работата на пред
приятието в изострените икономически условия.директорът Йордан 
Велинов даде оставката си, но на събрание на трудещите се, което се 
състоя на 25 септември, я оттегли!? На членовете на колектива 
Велинов обясни, че оттегля оставката си, докато синдикалната ор
ганизация не обсъди положението в босилеградското автотранс- 

_ портно предприятие. Засега обаче не е известно дали и кога синди-
Настоянията на общината да намери решение за От друга страна АТП не иска да влиза в гарата, тъй калната организация ще обсъди положението в предприятието,

автобусната гара, която вече няколко години не като за всяко влизане трябва да заплати. понежен на събранието беше гласувано недоверие на синдикалния
работи, все още не дават резултати или само И така, докато "нишлии" и "пирочанци" карат председател Славко Насев, а нов все още не е избран 
частично. Тъй като в спора са не само общината и своеобразен инат, рейсовете и занапред "ук- И на двете събрания един брой работници на "Автотранспорт“
Ниш експрес , но и Автотранспортното пред- расяват центъра на Димитровград. Цеха за сво- остро критикуваха директора за повече пропуски и лоши решения

приятие от Пирот, то общината и да има търпение и евремено направената грешка (която никой ни "Директорът води лоша делова политика и даде възможнаст на една
добра воля, при автопревозвачите от Пирот и соб- признава, поне частично) плащат гражданите на група хора от предприятието да приватизират международната
д?втв ХедприГя?ияас°аТ изключителни ГсвГите Зокота'?'^3'4 " СЪВСеМ °снователн° негодуват. рейсова линия Б&йиГград - КюГтенд^л - изтъкнаха те.%т5 в^ва
становищаЛ Р изключителни в своите Докога. ____ _ . босилеградско предприятие, по-точно на посочената рейсова линия

Наистина след новоприетото решение на членовете на Изпълнителния отбода“Общинската наизмислици®!?" 'голямо чтолоработшци^фици^о ^“известно 
Общинската скупщина в Димитровград за работа на скупщина, обсъждайки информацията - дописка на На събранието много пъти бе изтъкнато че елнатмпа хота о^ поел: 
точно^ииГ^тата^пероните работат? но нПдна^ ” *ТП за работата на автогарата'. приятно,■
гаражите - работилница за поправка на рейсовете. А.Т. Кг,™™

Когато се опитаха да им попреча в тази непозволена работа, те 
^очнаха да ми вършат натиск и да водят кадрова политика в пред
приятието - оправдава се директорът ЙорданВелинов.

В.Б.

М.Андонов

° ДИМИТРОВГРАД

АВТОГАРАТА РАБОТИ, И НЕ РАБОТИ

” БОСИЛЕГРАД: ЗЛОПОЛУКА КАТО ПОВОД

В СМЪРТ ПОРАДИ РИБИ 0 ДИМИТРОВГРАД

ТЪКАЧНИЯТ ЦЕХ 
ОТНОВО РАБОТИ

Неотдавнашната злополука край село Бистър, 
когато петима души тръгнали в риболов по непозво
лен начин, в черно зави семейството Васев от 
с.Райчиловци. Опитвайки се да свърже жиц 
далекопроводната мрежа, с намерение да изб 
риби в реката, седемнадесетгдишният Ненад 
направил късо съединение и от токовия удар заги
нал на място.

В Отделението на вътрешните, работи в Босиле
град изучили как се случила злополуката и срещу 
Никола Зарев, Георги Димитров, Жарко Стоименов 
и Новица Стоименов, всички от с.Райчиловци, ще 
бъде подадено заявление поради бракониерство. 
Тъй като всичките те

на риби по непозволен начин, включвайки и брак
ониерството с помощта на ток, в този край е 
разпространено. Подчертават, че е голямо щастие 
че няма повече жертви.

Този вид бракониери на риск излагат не само 
своите, но и чужди животи. Там, където реките са 
по-делече от електрическата, а близо до телефон
ните линии, те най-напред стока свързват телефон
ните жици, а след това (където им уйдисва) с ре
ките! По тоя начин под въпрос слагат техническите 
съоръжения и животите на. хората в две съседни 
пощи. Тези и подобни бракониерства са известни на 
пазачите на реда и сигурност и’ те предприемат 
мерки. От началото на годината досега работници 
на босилеградското Оделение на -вътрешните 
работи са заловили три групи, която хващали риби 
оток. За разлика от пострадалите, та имали щастие 
да бъдат предадени на отговорност на правосъд- 
ните органи!

Личното убеждение - "злополуката май не ще ни 
сполети" - с което често тръгват в бракониерство 
все пак е рисковно и опасно. За съжаление това 
потвърждават - жертвите.

и с 
ива

"Усл!/та°Гмиил ТЪКаЧеН цех "Д“а,й"' който от състава на бивша 
години не елботи от Т?ва На Сво6°Да". и к°йто фактически о
поДкривкНие иР пХ° п17дафПРрИ^аП?йНЕанПА^ЕКС°А0ТВО ЯМб°™И'

Именно, тази частна фирма от Желюша собственост на
Димитричка Макова, е взелаРцеха под наем а'а десеГгодин^и

зпечи които "Свобод?" не може да
Мадова в момент» =Р боТа' Както ни осведоми Димитричка 
бЬекпията в цеха са настанени 22 рабтнички от кон-
Гк.ч"я™' всъщност някогашни работнички от тъкачния цех От 
мтанал и?СТВ>Вачи в Чвха’ са ослособени едва п|т' За

огтред
обезп

елен

са възрастни, възможно е 
прокурорът да потърси и отговор на въпроса дали 
са могли и защо не са отвърнали седемнадесет- 
годишния младеж от опасното му намерение.

Тази вест не само, че. трогва, но и - преду- 
преждава. Още повече ако се има предвид, че най- 
новата злополука в бракониерство с риби не е ед
инствената в този край. Преди две години по такъв 
начин загина Стоян Алексов от Божица. Преди 
двадесетина години "риби" убиха един босиле- 
градчанин. Добре осведомени казват, че хващането А.Т.

В.Б.

О 1 ОКТОМВРИ 1995 г. БрятстЯо



° СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БОСИЯ

неорганизиранос^ГтТглинТзад
• Селскостопанските производители н *■

^ановете си ^°Т ТЯ* "Р"»

нето на селския бит • Искатля^!5аТ ПРинос в повишаването на поои1ппл°ОПерачии’ които в 
аЧии, с което сега разпол^Жл^ВДЖ

° ТАЗИ ГОДИНА ТЕАТЪРЪТ "ХРИСТО БОТЕВ"

САМО С ЕДНА ПРЕМИЕРА
В края на миналия месец в театъра "Христо Ботев" е решено да се 

възобновят някоко пиеси ("Боряна", "Женско царство", “Нощ посред 
ден ), което димитровградската публика нееднократно можа да 
види, вместо внесената в програмата на Културния център още една 
премиера на нова пиеса. Следователно тази година любителите на 
"Но^п3 В Гр>а^а „виДяха само едно премиерно изпълнение - пиеста

Такова решение на театъра, най-меко казано, озадачава и ни кара 
да се запитаме: какво става с димитровградския театър? Отпреди се 
твърдеше, че са достатъчни две премиери, но качествени! При това 
винаги се внасяше в плана - едната на сърбски.а другата на български 
език! Ако се следи тази логика "редът" на подготовката на българска 
пиеса през настоящата година ще бъде прескочен. Това е едната 
страна.

Другата, която разоткрива може би същността на проблема, е 
надделялото схващане в театъра, че са професионалисти. Нещо пове
че: от названието Самодеен театър "Христо Ботев", пак по предло
жение на няколко души от театъра, което сетне прие и Управителния 
отбор, съвсем неоснователно бе заличено названието 'самодеен", 
защото уж думата отрицателно влияела бърху престижа и реномето 
на театъра.

Да кажем, че за последната пиеса "Нощ посред ден", освен поста
новчика, бяха платени и играещите артисти, въпреки самодейните 
начала, върху които е изграден театърът и като такъв спечелил' 
немалка слава не само в нашата страна, но и извън нея.

Не опира ли въпросът до средствата? Защото отново да се подго- 
тиви "платена" пиеса, едва ли има пари. А веднъж "платени“артистите 
едва ли ще се съгласят да играят на самодейни начала. Още повече, 
ако се доведе професионален постановчик, който поставя про
фесионални условия и професионално отношение към ролите и .изоб
що търси професионализъм от артистите. Те пък от своя страна 
(съвсем оправдателно), щом като се търси всекидневна 
няколкочасова предобедна и следобедна подготовка, търсят компен
сация за загубеното време.

Очевидно е, че театърът се е озовал в незавидно положение. 
Затова е и неотдавнашното "Соломоново" решение: да се възобновят 
играните .през последните две-три години пиеси, което все пак бяха 
подготовени на самодейни начала.

Все пак остава на компетентните в общината да решат: трябва ли 
на Димитровград професионален театър, може ли той да работи като 
такъв и може ли изобщо градът да издържава такъв театър. Разбира 
се, решението трябва да бъде взето след допитвания с многобройните 
артисти-самодейци, които по една или друга причина прекъснаха да 
играят в театъра, да се вслушат и в мненията на културните радетели 
на града.

Защото може да ни се случи да имаме професионален театър, 
който ще играе (или не играе) дори едно театрално представление в 
годината. 1

пл

окото стопа н ст в "босилег |род ска "община "н е'"се

?ова повлияха'и всеоще^лияя? повече обстадтел3 
ства- от които главно две теглят назад об«' 
людяването на селата и възрастната структура на 
населението в тях и неорганизираността на 
селскостопанските производители на

Дали в общината, която в' екологическо 
отношение е чиста среда и в която има условия зз 
производство на здрава храна, ще се спаси пон! 
онова, което може да се отърве от пропаст зависи 
от повече неща. Едно отглавните условия всякак е 
дали на частните селскостопански производители 
ще се възвърне доверието и сигурността в'произ- 
веждаВтТО' Т'0' ^ Ще Им Се помогне Аа "Р°из-

реализират програмите засега не е известно 
Сигурно е обаче, че целите не ще могат да се пмл:
"Наппепъ°"Не Св увели4и ЖИВОТНОВЪДНИЯТ фонд 
Напредък', и при частните производители

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ 
ТЪРСЯТ ИМОТИ

^авестни надежди за повишено селскостопан- 
м произд™ И за подобряване на селския бит 

Регистрираните досега четири зеМделски 
й™ а °Р'МИНата. Преди година и половина 

такава бе регистрирана в Долно Тълмино, а от 
началото на годи»
Долна Любата и Бо 
набелязали,

и в

дна в Горна Лисина, 
силеград. В програмите си те са 

46 главното си внимание'ще пос
вещават на възобновяването 
селското стопанство.

ната по е

"ПРИЯТЕЛИ" ПРИ КУПОПРОДАЖБА
Със селскостопанско производство се зани

мават над две трети от населението в общината а 
една част от дейността си към тази област насочка 
и общественото предприятие "Напредък". Се 
топанските производители обаче не са организи
рани и никои не им помощува в производството. При 
животновъдите на пример "делови приятели" идват 
само когато дойде време да продават добитъка 
Изкупуват го няколко обществени и частни пред
приятия. Тази конкуренция обаче не е никаква гар
анция на животновъдите как и кога ще 
парите, понеже почти всички ги дават със закъс
нение.

-Имам две-три телци за продажба, но не смея да 
ги дам нито на "Слога", нито на "Напредък" от 
Босилеград, казва Боян Младенов от Дукат. Не се 
‘касае толкова за цената, понеже почти всички се 
договарят коя цена да заплащат, но под въпрос е 
кога ще ми дадат парите.

Главоболието на Младенов чувствуват и други 
производители. Тази слабост ползуват различните 
.матрапази и черноборсаджии, които в отделни села 

общината станаха почти единствени купувачи на 
добитък. Главното предимство, с което се ползуват 
прй производителите е това, че веднага заплаща, а 
нерядко и в.чуждестранна валута.

На територията на общината все още не започна 
да се изкупува млякото, а от сиренето, което правят 
производителите само малки количества стига на 
пазара. За вълната вече има пазар, понеже Цен
търът за дизайн и маркетинг от Ниш, който в Боси- 

- леград откри цех за уникатни изделия, е готов да 
изкупи целокупното количество. Производителите 
обаче не са доволни от цената, така че и тази 
възможност малко се ползува.

на селата и на

Тези кооперации полагат правб на имуществото 
на някогашните земеделски кооперации - дол- 
нотлъмйнската, горнолисинската, долнолюбат- 
ската и босилеградската. Тези кооперации на вре
мето се обединили в една като създали земеделска 
кооперация "Напредък". През 1974 "Напредък" се 
обединил с други тогавашни ООСТ като формирали 

Босилеград". Тази организация се разформира 
преди две години и половина и имотите на бившите 
земеделскй кооперации минаха в ръце на новофор- 
мираните^ве обществени предприятия "Напредък" 
и Слога'. Долнотълминската и горнолисинската 
кооперация^от тези две предприятия - главно от 
Напредък", който разполага почти с цялото 

въпросно имущество - търсят посредством съд да 
им предадат имуществото на бившите кооперации 
(обекти, ниви ливади, гори...)

В "Слога" и "Напредък", особено в последното 
предприятие, не са съгласни да върнат въпросното 
имущество. Подчертават, че са правови наследници 
на всички имоти на бившите- земеделски коопер
ации. Кроне Николов от Д.Тълмино, който раздвижи 
инициативата за формиране на земеделска коопер
ация сред селскостопанските производители в 
Тълмински район и Любен Глигоров, директор на 
горнолисинската кооперация "Победа-оборот", каз
ват, че "Напредък" и "Слога" нито по 
не са собственици на имуществата на 
меделски кооперации. Подчертават, че на Общин
ския съд в Босилеград се върши натиск те да 
загубят делото. Изтъкват обаче и се надяват, че 
Закона за връщане на имуществото на земедел
ските кооперации може да видоизмения само тоя, 
който го е и приел -Народната скупщина на Сърбия.

лскос-

ТО

си вземат

Ст.Н.в

° "ПРОКИСЛО ЛЕТО“ ВСЕ ПАК СЕ СЪСТОЯ

МЛАДИТЕ СПАСЯВАТ 
ТРАДИЦИЯТАна основа 

вшите зе-би

Група млади ентузиасти-самодейци вечерта на последния летен 
" I (22 септември т.г) въозобновиха след двугодишно прекъсване 

традиционната програма "Прокисло лето'. За интереса към про
грамата ясно доказателство са разграбените билети и изпълнената 
до последно място голяма зала на Културния дом.

Самата програма, съставена от музика и песни, хумористични 
точки, модно ревю и наградни игри, с оглед че това е първо тяхно 
представяне (дебют) надмина очакванията на зрителите.

В музикалната част участваха млади изпълнители на т.н. фолк- 
песни и забавни мелодии, изпълнени доста успешно. Хуморът 
изграден на местни-теми (избиране на директори, чакане в опашки за 
хляб и пр.) предизвика смях сред посетителите и по много неща 
напомни за предишните програми Прокисло лето". Модното ревю на 
димитровградските бутици представлява успешна новина в про
грамата и по съдържание я обогати. А участието на художника Драган 
Васов и наградните игри допринесоха за далеч по-близък контакт с 
публиката. .

ден

ДВЕ НОВИ ПРОГРАМИ Как и кога ще се реши делото не е известно. 
Известно е обаче, че неорганизираността на 
селскостопанските производители в общината 
продължава и че голяма част от имуществото, за 
което се води спора, преди всичко обектите, 
пропадат. Това преди една седмица констатираха и 
представители на Кооперативния съюзена Сърбия, 
които посетиха селата в Тлъмински район и които 
дадоха силна подкрепа на новоформираните зе
меделски кооперации в борбата им за ревитали- 
зация на селата и на селскостопанското производ
ство.

Малко са домакинствата, които отглеждат над 
две-три крави и десетина овце. И Общественото 
предприятие за селско стопанство "Напредък" все 
още не успя да попълни капацитите на овцефермата 
си. Вместо четири хиляди, както се планираше при 
изграждането на обектите, тук има едвам към 1300 
овци.

Това предприятие сега се готви да реализира 
два програми, с които да даде по-голям принос в 
областта на селското стопанство. Касае се за 
откриване на млекара, където да се произвежда и 
сирене и за приспособяването на кланицата за 
производство на месни изделия. За целта са необ-

Ст.Н.В.Божилов

” НА ОСМИЯ НАЦИОНА
ЛЕН КОНГРЕС ПО РЕНТ
ГЕНОЛОГИЯ ВЪВ ВАР- 
НА(РБ)

УЧАСТВАТ И 
ДВАМА ЛЕКАРИ 

ОТ ДИМИТ
РОВГРАД

на 17x11x3 си е с твърда 
доста ощетена и л 
Т* с червено мастило е 

но година, и думи Найден

• ОТ ЗАПИСКИТЕ НА Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГИГОВ, ПВД^3И»~«™ 'Ч°с 
ПРОФЕСОР ПО БИОЛОГИЯ (1929-1994) пъроито нвко

написано веди 
сов и два пъ 

На няколко мест 
юятно показва, че 
«атома на че

ов* с вели 
закопчване 

На страницата под 
пъти 1882. вероят 

днаж 1880. 
ст

кожна
ипсват

сосл 
: две куки за 
лко страници, 
аж 1880, а. 
ти числата

чин 
I. Книгата е

два 
1882 

та в кни 
той е соб

и ве
игата стои изписа 
стввник на кмигат 

вянски език. Заглавията и по 
и части от текс 
~"лни начални 

ило-големи

1НО името ‘Найден:, което 
а Найден Васков. Книгата е 

тдзаглавията са 
та, докато остатъка от 
1 букви са печатани с

рвенИ букви о около г. см - няколко пъти по-големи от обикновените. Върху

^Го°д1:гав\гГгХ™

Ьжягт. да: г^грижа и които е донесъл, или намери н Маноил Велков. Принадлежи на Михаил Велков, родом от гр.Цари-
Димитровград манастири. брод" И на още няколко страници и места в книгата са изписани

Паваме прегледI но ппРвбвник? Кнжата о оволичино 21x13, 5x2,5 см. д^итв “Маноил Велков", което вероятно показва на кого в при- 
N 1 Кии™1“ "голино в Княжеско сорбскз почотницп 11 Белград, надложала книгата.

Книгата а Всродотоно книгатанамориходноооушоно 6 книгата "Чосоолоо" а печатано в Крогуеоощ в типограф
Кориците са с твърда подвързия, в ород неговото ботаническо потекло. Км„ЖООтао оорбоко, по оромо на сръбския княз Милош Теодор 

вто. То со или пък зо опродолонио но обронооин. Книгата има формат 19x13x4 см стаърда кожена подвързия,
зноя само дали о ползвано за лочоон ц ^ оъо син молио изписан „ к^жота о отболязан горбът на династия Обронооич. а на кориците и 

строницито. На задното страница но книги.и коПчота зп затооряно. Йгигото о огцотогга, липсоот пъроито няколко
следния текст: словно Николова от Цориброд за спомон но иици На първия лиот от книгото пишо "Сотир Ацин". Също тока пише:

1Подароно втамкиигвт^пвви^пт Цариброд" часоолов Сатира Ациного о Пирот" и но ощо няколко моето о книгата стои
щонико в солото си. Подписал игли ч д 5игурио той 0 6ил собствоник на книгата. Книгата е писана с
годината на подписваното о моиони^ „ „ип Т0КСТ, напиоон съо чорковноолоояноки озик с по-голоми букви о зоглавията и подзаглавията в
°т в^рвшивга арат т препис поп Ангелко. червен, о оотонПлия токот о порен цвят...

*° гигота о г*укпи Ч80ястоИс чорни"^погаажнгт^Гчвоти оттекетооото Нашата прекрасна черква “Свата Богородица” в Димитровград
печатани о червени букви, ток^ н извънредния и пленителен по красота и изящество иконостас
са печатани същ р й*авет, има в0личина 23x16, 5x3,5,см. Има ааолужаРаа в годините, когато ще празнува 100-годишнина от пос
тлала подвързия от кожа и писана в на черковноолавянски език ванвт0 й_ някой млад учен да направи една монография и

съпъажа607 страници, липсват само първите шестнадесет 0^6влвжи ОЪщВОтоуванато и като наи-красивото и наи-за- 
страници Ди 5аат°ап^р0аЯГнаВРкоривцТа°таИ оТпГдната бележителна сдание в нашия малък град.

стоана пише Тодор I, а презимето под името вероятно е избърсано.
Книгата е частично ощетена и плесенясала.

СТАРИ ЧЕРКОВНИ КНИГИ В 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА г

ърху нпй-стприто кориците на книгата в к,

0ПР°Й"Л4 ЖоТт

зрковносла
червени букви, както и няко 
печатан с черни букви. Отде 

----- 2 см - няколко пъп

печатани о чо
книгата

От 6-3 октомври тази година 
на Златните пясъци край Варна 
ще се проведе осми национален 
конгрес на България по рент
генология. Покани за участие са 
получили здравните центрове от 
Белград, Нови Сад, Ниш и Пирот.

В групата рентгенолози от 
Медицинския център в Пирот са и 
двама лекари от Димитровград - 
доктор Димитър Иванов и доктор 
Ангел Йосифов. Внимание зас
лужава фактът, че на Конгреса 
доктор Димитър Иванов ще се 
представи, от името на Медицин
ския център, със собствен труд на 
български език с тема: “Ултраз
вукова диагностика на тазобе
дрената става у ковороденото И 
кърмачето".

Участието на двамата димит
ровградски лекари, работещи в 
Медицинския център в Пирот, 
представлява особено признание 
за тях, разбира се и за Ме 
ския център, в който освен тях 
работят още няколко лекари от 
Димитровград.

ията на 
гОВИЧ
като 

ма две 
стра- 
‘Тия

цве
Не

све

ъо
Ю

син

дицин-
Лилия Нейкова

А.Т.
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ЮБИЛЕЙ НА ЕДНА МЛАДОСТ
ноот на самите ®*™РЦ:^1трсвоитв ства, които живеят в Югославия- 
бразен начин да изкажа во русини словаци, унгарци, ромъни
мисли и чувства За това тя^и и не само това Кои;
най-достъпна до р 'зите и цепцията на “Мост" и неговата 
и лесна за писане. Разка дейност е много по-широка,
романите пък изилввайлиЯ в на Своето място тук намериха 
П°™™,»пвн Ж1ЧИН обработ- литературните произведения на разказвателен начин Р д съвр0менни македонски, боснен- 
ване на теми и оцени о „ око-херцегоеински, гръцки, руски
Така, благодарение н .— * китайски автори и др. Той ни

бпппмя°6вз ничия помощ създаде запозна и с лауреатите на Нино-славия, без ничия помощ, о ^ м награда, както и с други
СОб0"МоЬт"ЛимаР“^я«а роля за събития в областта на литерату-
афи к̂аТциятаБГнВилНеарРоднОоТО Р-и-То/тГкааах

Дишггрош^адско^^ в *3 004ВТ л 0" ^ворте!^дейност н! -Мост". За 
народни песни, пРи1*аа* и неговото проучване трябва
^ия0^рРой3поЧстояГГау^лиИ поевГе°ГвремеР /един ло-дРълбок 
чаваше. Също-са успехите, които "Мост-
коитоИааеРч°/изчезна« Това беше постигна през своите тридесет които вече изчезнали години, голяма заслуга предимно
голям принос:30 за™ _ имат редакционната колегия и не-
самобитността, кул ур . Р ГОВИЯу главен и отговорен редак

тор Миле Николов - Присоиски, 
умело правиха подбор и 

успешно оформиха всяка книжка. 
Нека така бъде 
и по

I

прилог на обогатяване на духов- ™
.ния живот на малцинството^ НаП^т са„ото начало в първите

яв
На литеоатурнотР поле това са известни имена, морим 

израстна голяма група поети и Младенов, А?™0 П?^РВВ| д^вк- 
белетристи, които създадоха Николов " ПРИ!-®“® <"• „ л”в 
художествена.литература на сандър йъ Дпиги пък макар
майчиния си език. Наистина, не Стоиче Янков ДРУ™. г5
беше лесно, тъй като причините челишеха, нямаха кураж А 
бяха повече. Една от главните публикуват, но, вроменно, прво 
причини беше недостатъчно доляха Т0*«°тити„тп°пв Чот' година

След 30 години, когато пре- ^ен^" книжомн"мик^биб- наТодина се уволичаоаше. Някои 
листваме страниците на "Мост", “ввтве”и^0ИвЖБосиЛеград и Дими- пък писаха, но след известно 
виждаме, че той, зад себе си има реките в оос Р А време замлъкнаха. На тях литера-
една незаличима следа на дълго- царски език беше ос^тен, поне- турнето творчоство, изглежда, 
годишна успешна работа и пое- ™Р°™ 031,1обогатяваше с нови беше попътно. За онези, които 
тижения на зрялост. Неусетно ж6' нн® я|т°овисъвременни бъл- повече от десет години печатаха 
изминаха успешни тридесет “яв™яа°0ТтврВИ Контакти в об- своите литературни сътворения 
години от как излезе първата н“0™р" рвт° в из1<уотВото на страниците но оп. "Мост
книжка на списанието за литера- ластта на |^л^р съ^0ству- наистина можем да кажом, че са
тура, изкуство, наука и общест- ® 5а нямаше литературни орещи вечб зрели писатели и поети и, че 
вени въпроси на маичин език за котели на които би тяхното творчество не отстъпва
Юг2сл?вияОТДейМствиЧтИелнТоВОтри моТало "да™ нае какви са от законите на художествената

ГиГ/блГттГнали^а^рГ/и ЛИТ
творчество4изкуството^/науката из^оТо^какв^нГин/^ма в

на малцинството, което, само- ^свен^ов^тюкко^и/пр^дстав- вачи, докато драматически писа- 
Г1™0/пЖнаИсебКе°Нсиапът Й^Т5™г^ни'й1^!15. тели “и литературни критици 

огъшествяване Този средства. Това бяха реални съвсем малко. Коя е причината за 
път не беше лесен напротив той причини, с които се срещаха лит- това, в момента, не мога да кажа. 
беше трънлив трябваше много ературните товрци от малцин- Поезията, като вид на литера- 
работщРупоритостЯииздържли- стРвотУоР. Но въпреки всичко ен- турно сътворение, дава възмож- 
вост, за да се достигне до исти
ната-, че и българското малцин
ство със своята творческа дей
ност може да върви рамо до рамо 
с творчеството на сръбския 
народ, както и с останалите мал- 

нства в Югославия. А за това

години
й сега е 

гатата

лигията и езика на краището.^^

изкуство също намериха своето 
място в сп. "Мост“ със своите ре- 
продускции на картини, израбо
тени в различна техника: гра
фика, акварели, масло и др. В 
техните изображения намираме 
различни теми, от пейсажи и 
портети до мъртва природа и пр.

Списание “Мост" нямаше да 
бъде мост в истинския 
думата ако не печаташе и произ
ведения от сръбски автори, както

които
и занапред, даже

>-добре.
Списание "Мост"

ература.
Прелиствайки страниците на 

"Мост", узнаваме, че има най- 
много поети, по-малко разказ-

ще оправдае 
своето име, ако литературното* 
творчество на различни народи и 
малцинства, печатано тук, ще 
даде принос за укрепване на 
духовните връзки между тях.
Вукица Иванова - Стоименова

смисъл на

600 голини ПОГАНОВСКИ штсхтШ вд^и=^ояГеТаИза8п^ни_еВ^:
......СТ^0НО царСките двери, които са двокрилни. Върху /

междустълбовете, странично от царските врати, са прикре
пени две молебно-церемониапни икони. Те представляват 
тържествени образи на Богородица Мария /ляво/ и Исус 
Христос /дясно/.

Горната част от иконостаса е във вид на хоризонтален 
фриз от петнадесет икони. Върху самите царски врати са 
прикрепрени осем икони: най-горната двойка са ликовете на 
Соломон и Давид, под тях е Благовещението и най-долу 
четирима архиереи. Фризът се състои от следните образи: в 

Според надписа в горната част на иконостасната средата е Исус Вседържител, встрани от него най-налред 
резбария, по-точно под големия кръст в средището над цар- Богородица и Иван Кръстител, а подир тях 12-те апостоли 
ските двери, през 1620 г. Погановски манастир или получил /симетрично по 6 от всяка страна/.
тоя иконостас като нов и пръв, или само кръстът и иконите Над тези икони са изрезбарени цветя, а в средата високо 
били подновени - не е ясно. Този иконостас служел в се издига голям, с резба Украсен кръст, закрепен върху два 
манастирската черква три столетия. Малко преди 1920 г. дракона. На кръста е разпътният Христ, а в подножиетр му 
иконостастасът, както и някои други реликвии, били прене- от страни на дъски са изписани Богородица и Йоан - свиде- 
сени в Народния музей в София. Съществува сведение, че тели на разпятието.
пр това време иконостастасът бил вече окьрнен и частично Под и между драконите - които алегоризират победеното 
развален, защото в периода около Първата световна война зло - е нарисувана познатата сцена на Голгота с вертеп 
Погановски манастир бил запустял и безлюден. Някои /пещера/ и черепа на Адам в нея. Тъкмо под тази сцена е 
автори предполагат, че вместо оригинала на бърза ръка посоченият надпис, който гласи: “Изписа се този божествен 
била изработена копия, която и днес прегражда олтара от и честен кръст в лето 1620. Игумен Стефан йеромонах, иерей 
наоса. Атанасий, магер Йосиф, монах Манасия". Подсещаме, че

Погановският иконостас може да се разчлени на две този "екипаж" предвожда извънредно агилният игумен на 
части- горна и долна. Долната е по-голяма и се състои от пет Погановски манастир Стефан, чието име е записано 1606 г. 
табла три от които същевременно са и врати - централното, и върху стенописите на близкия Св. Никола Планинички но 

с най-хубава резбария, представлява тържествените царски - птишиш1Ш1н»1,пи

° Д-Р СПАС СОТИРОВ2—ше нужен ентусиазъм, гореща 
жажда в сърцата и усилена 
работа. ИКОНОСТАС И 

ИКОНОПИС
Списание "Мост", по своята

концепция, дад 
само на люби 
жественото слово да изкажат 
своите мисли и чувств.а, но и на 
специалисти, които се занимават 
с наука, 
трудове, 
възможност и на онези хора, 
които се занимават с проучване 
.на обществени въпроси, да 
изкажат своите становища, като

е възможност, не
телите на худо-

да печатат свои научни 
Наред с това, той даде

КИП "Стеван Сре- 
мац" АД Ниш въз 

основа на решение 
на Управителния 

съвет дава

ОБЯВА и върху Погановския паметник. Както се вижда, от надписа
не е много ясно дали 1620 г. 
бил вграден целият иконостас 
или само кръстът над него. 
Следователно, дали преди 
тоя - сега намиращ се в Софи
йския народен музей - е имало 
друг, по-стар, иконостас - не е 
известно.

За качествата на иконите 
от погановския иконостас - 
които датират от началото на 
17 в. - изкусувовъдите твър
дят, че са далеч от художес
твените достойнства на пър
вите оригинални погановски 
икони от 15 в., че те са един 
вид връщане към стари, пре
възмогнати, византийски об
разци. Или по-точно, образци, 
които погановските зографи 
при изписване на фреските се 
бяха опитали да превъзмог
нат.

за продажба на нед
вижими имущеста 
посредством пис

мени предложения
Продават се следните 

несвижими имущества:

1. Локал в Димитровград 
на площад "Осовобождение 
№ 4 с повръхнина 61 м .

Начална цена: 82 000 ди
нара.

Локалът бе продава във 
видяно състояние, а в цената 
му е включена стойността на 
инвентара, който се намира в 
локала и телефонният номер.

Данъка и разноските ок
оло преноса поема купувачът.

2. Локал в Ниш на ул. "Бу
левард Ленина" № 98 с пов
ръхнина 27,79

Началната цена е 110 000 
динара.

Локалът се продаваа въб 
видяно състояние, а в цената 
му е включен и телефонният 
номер. ,

Данъка и разноските ок
оло. преноса поема купувачът.

А когато става дума за 
тези най-стари предиконос- 
тасни погановски икони, ха
рактерно е следното:

1. Още не е разяснено кой 
и кога ги е поръчил, кой и къде 
ги е рисувал и кога са по
дарени на манастира:

2. От някогашните първи 
погановски икони до наши дни 
са запазени само две: едната 
е Исус Христос-Пиета, много 
издраскана и' ощетена, днес 
се намира в Черковния музей

, Гърбнатастрана^Богородица Катафити

^сегасенамиравМузеяна

Писмените си предложения 
изпращайте в затворен плик на 
адрес: КИП "Стеван Сремац" АД 
Ниш. площад "Освобождение3 
N 9 в срок от 8 (осем) дни от 
публикуването на обявата. 1. Предната страна на иконата 

Чудото в Латомския манастир
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СПОРТ 0 СПОРТ ДУШИЦА ТРЕТА
ПОЧИНА ИЛИЯ РАНЧЕВ 'ТУБЕЦ"« - На 16 септември тази година в 

цуоотица се проведе първенство на 
Югославия по атлетика, в което участ
ваха Душица Деянова и Тамара Сте
фанова. членове на АК 'Железничар' 
от Димитровград. н

Душица Деянова на първенството! 
юли бронзов медал в дисципли-

ОТ ЛУЖНИЦА С 0:3... -<4°а°та“
нйтосивБ^ииш зрители футболистите на “Балкански" на гостува- г>Ае7Я"°®^се'ютасира®? резултат

от коитоДрядаРо виЙ,ТнНа 66 АНДРеИЧ' КОЙТО отбеляза Ава гала' ВАЧН 0 Най-До6рата дииитровгродска 
Андр^ от X* °Т Пир?Т■ Жъл™ картони Златанович и годината на саио°в ДииитоовфаТд°ноНи
^Балкански" ЛуЖНИЦа И ХрИСТ°В' СтОЯНОВ’ К°став " Златкович от

... И ОТ "ИЕДИНСТВО" С 0:1 ЗЯГ'■БрТто^^оГ^Ж^

Пал^К^грЙаСнТнЖапт^иУ "Ь?™3"3™" " ^единство" от Бела нГ^Тра^ГдТрГ^ГЖ 
септеври в Димитровград, гостите много леко горните на младежките екипи, а носи- 

спечелиха победа още в четвъртата минута на срещата поради груба !Гели 03 и ла купата. Освен това носи-

«"|0 по-големи успехи, тъикато Ружица 
осител не само на национални, но и

... И ОТ "ПУТЕВИ" С 3:0 вкл^елГи ЛДЖ Ружица*е

=12;Я~Е™
Самият резултат е доста висок, тъй като гостите бяха по-добре само треньор на клуба, в който ще бъде 
през първите тридесетина минути, когато. подпомогнати от лошия включена и школа по стрелба. 

ч СЪДИй от Маиданпек, вкараха три ч-ола, което се показа достатъжно т.„и много по Далеч от родния 
.за победа. След това "балкански- имаше няколко стопроцентови ^и^ванетеТни^ич^е^лСно 

положения, дори и дузла, но резултатът остана непроменен. ЧЗождовац' от Белград) Ал<
В седмия кръг Балкански“ ще се срещне с “Брестовац“. ползва всеки свободен

дойде в Димитровград, града, 
и тръгна по пътя на спортната

ПОРЕДНИ ПОРАЖЕНИЯ 
НАЕБАЛКАНСКИ"

_ (1904-1995)
След продължително боледуване в 

София почина Илия Ранчев "Губец", бивш
партизан на Царибродския партизански 

йден в Каменица в заможно патри-
спеч
ната чца

Илия Ранчев още катоархално семейство
младеж симпатизира на Комунисти
ческата партия на Югославия, а от 1935 
година по време на изборите агитира за 
опозицията, която в Царибс/одско има 
голям брой привърженици. Арестуван е 
няколко пъти.

През 1944 година става партизан на 
Царибродския отряд, след освобож
дението е избиран в Окръжния народноосвободителен отбор 

Последните години прекарва при своите деца в Софи 
починал на 29 август 1995 година. .

До края на живота остава привържан 
адежките години.
Слава на Илия Ранчев!

«ар
мо място

РУЖИЦА в никшич
в Пирот, 

я където е и
към идеалите си от-

мл

Богдан Николов

На 4 октомври 1995 години ще се навършат ДВЕ ГОДИНИ откакото 
не е с нас

ощ 
е нДС.

СИНИША НЕЙКОВ 
професор от Ниш

Празнотата, останала след теб, никога 
няма да заличи спомените ни за твоята 
добрина, трудолюбие и рбичта към нас.

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
съпруга Лена и синове 

Бранимир и Мики
ексова

момент Да
йтоА.Т. от ко 

слава.

волитепнпгХтзшиС» Александар Невски - тя е в задо- пленява поклонниците на изкуството. Катафиги на гръцки 
ч Мпют^п™’ означава убежище, подслон. Художникъте имал божествена

г-ьгки яяП гк-кТ мое03 двустранни, изписани върху дарба и веща ръка в лика и,фигурата на съкрушената, рез-
дъски размер оо, 0x61,0x0,25 см в техника темпера (срещат игнирана и примирена Богородица, да изобрази покъртител- 
се и други броики за димензиите); ната и безкрайно дълбока майчина тъга и скръб за изгубен

4. Втората от запазеният древни погановски икони - син. '
Чудото в Латомския манастир - поради високата худо- Новтласъккъм проучване на тази погановска икона даде 
жествена красота получи световна известност, като бе (и. българският специалист Т.Герасимов (1959), когато след 
още е) предмГет на обстойни проучвания, въодушевени анап- почистването й реконструира името на дарителката Ва- 
изи, но и стълкновения между балканските и други опециал- силиса Елена. Понеже "василиоа" може да се преведе и като 
исти и почитатели на изкуството. царица, много автори в реконструкцията намериха

И във връзка с Чудото в Латомския манастир основните потвърждение на предположението, че дарител на иконата 
недоразумения се въртят около въпросите: кой е поръчал в същност е ктирорката на Погановски манастир, византи- 
изработката и защо е искал тъкмо такива мотиви да бъдат йска императорка (Господя) Елена, дъщерята на Господин 
изобразени върху предната, относно задната страна На ик- Констандин Драгаш. Следователно, иконата трябва да се 
оната; кога е изписана иконата и в коя работилница; кога е отнесе към края на 14 или началото на 15 столетие и че 
пристигнала в манастира; как да се протълкува садържа- зогоафът бил от местен произход. (Миятев, 1936; Грабар, 
нието й... 1959).

В осветяване на тия предизвикателни въпроси страсно Но това гледище отхвърли Г.Бабин (1987), 
са участвали гръцки, български, сръбски, френски автори и дарител изтъкна прочутата деспотица Елена, 
др., като са написали десетки непосредствени или посред- монахиня Ефимия. Тя поръчала такава икона в Солун, 
отвени приноси... защото я сполетяла голяма трагедия - изгубила и син, и

Поради пленителната си красота - особено на образа на съпруг, и дом около 1371 г., когато и реликвиятабиланарису- 
Богородица-иконата в оригинал е била излагана на няколко вана.
изложби по света, например 1987 г. в Лондон. Навсякъде е .КъмтазихипотезанаБабичсеприклонииСуботич(1993), 
оценявана като шедьовър на балканско-християнската (пра- Обаче с отворен въпрос: как, кога и защо иконата е попад- 
вославна) средновековна иконопис. нала в Погновски манастир, понеже Ефимия никога там не е

За нея академикът Г.Суботич (1993) се произнесе: "Със обитавала. По този повод Суботич променя и убеждението 
своето особено съдържане, като обединение на твърде си за ктиторите на Погановски манастир - не Констандин 
редки представи, логановската икона до ден-днешен остана Драгаш и дъщеря_ му Елена са повдигнали манастира, но, 
осамоетна в богатото наследство по византийско изобраз- евентуално, някой непознат местен владетел, болярин от ■ 
ително изкуство и не е за очуване, че през последните кръга или на кнез Лазар или на деспот Стефан Лазаревич в 
десетилетия обърна внимание на редица знаменити спе-1 началото на 15 в.
циаписти. Същевременно нейните художествени стойности Накрая, за да бъде още по-сложна завръзката около 
и обезпечиха място в антологиите по визнатийски иконопис, манастира и иконите, миналата, 1994 г., се обади Р.Николич 
в които-к1то необиюновена и загадъчна - дълго време с две нови догадки. Най-напред, сравнявайки образите на 
1шнст^но лопусгаше да се налучкат нейните връзки със Исус .Христос Т1ивта Мъртвия Христос) от първата 

™ налучка н у погановска икона и фреската в нишата от олтарната проск-
ЙА ппрлнят^тоана от тази икона е предадено чудото в омидия, той намира, че са напълно идентични че авторът им

Латомс^яДманастир ДавидХосиос те В^вшвтона проро-

петите. Под него е с^л^ппе^с%^яс.^"сур°ят изпмвени о ° намира сходство и между начина на писането на буквите по с риби. Пророците Иезекил и Авакум стоят изправени о "КОНРТ0 инжив0Писта. Писани са от същия майстор,
ОТР0^гоъбната страна са нарисувани Богородица Катафига произхождащ от Костур (Кастория), който отлично владеел
и Св.Иоан Богослов, а меж®0^ В^ярУу^к^атаНнаписан на И ФВтоКротоСпредположение на В.Николич се отнася към 
частично изтриен помен на дарителя на иконата, написан н торит0ина манастира и не е в пряка връзка с иконописта,
РЬЦогато се касае за лицевата сврв-ввиудото в Латомския Г^лтеляте^ъ^с внимоние_наиздъл6омит^^ Дрсгсш й

Сказката е следната: Теодора, дъщерята на цар Мак ^нл^0Тата пясъчник всред апсидните прозорци. Прави- 
симилиян, тайно приела християнството * *р^° ®'^0° лото е кръстове да се слагат пред светци или починали лица. 
сдание, уж баня, заповядала да се нарисува в мозаикоо дов5телно - заключва Николич - ктиторите на Поганов-
городица. Към края на изписването майстор-ьл22й,та С0 ски манастир не са Констандин и Елена Драгаш, защото като
слисан забелязал, че вместо Богородица на ст починали те не са могли да строят манастир. Имената върху
появил ликът на Христос! Теодора, за да не я открият, починали ^ отълбч0тат2 С0 отнасят към патроните на 
заповядала мозаикът да се закрие с мазил^в в манасТир Поганово, атесатрима: Св.ИоанТеологос, Св.Кон-
късно ''банята" била превърната в хриотиянокибаз • стантин (римският император, роден в Нйш и пръв озаконил 
нея непрекъснато ое молел монахът Сенуфии, < Р християнството през 4-тото отолетие) и Св.Елена (майката 
желание Господ поне веднаж да МУ ™ танало на император Константин). Сякаш се потвърждава леген-
легендата. И един ден се издигнала страхотна буря станало на у разказва местното население,
и земетресение, мазилката паднала иI пред сл А о'баЧ0 ако Констандин Драгаш и Елена Драгаш не са
Сенуфии се показал сияещ като слънце образът на Христос. али погановски манастир и ако Гобподин Кон-
Сенуфий, доволен и щастлив, този м°мент изд^хиал. ^ и гООПОдя Елена от плочите са само. патрони на

дру,.7,пйГ.0яетХ”й™"" кои “ таг“ съчи“ит° “ °™4"

Изминаха 40 тъжни дни от 
смъртта на нашия съпруг и 
баща

КИРИЛ Т. ТОДОРОВ 
от Царибродкоято за 

, по-късно
Панихидата ще бъде на 14 

октомври 1995 година бт 11 
часа на Царибродските гро
бища.

СЕМЕЙСТВО ТОДОРОВИ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ПОЧИВАЙ В МИР, 
СКЪПИ ТАТКО!

ЗДЕНКА
кти-

По случай 40 дни от са- 
мъртта на видния културно- 
просветен деец на българ
ското малцинство в Сърбия

КИРИЛ
ТРАЙКОВ
ТОДОРОВ

от Цариброд

Демократичният съюз на - 
българите в Югославия о 
голямо уважение се прекланя 
преде светлата му памет!

ДСБЮ
Цариброд

мястото

о1 ОКТОМВРИ 1995 г.БтгстНо
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Някога хората се отличавали едни от други
<убоот, височина, дебелина, ум, а дне и по КЛЮЧИТ0ЛНО предимство в съвременния

Гьрбина. Значи, гърбинатанп човека не служи изклюиитвлно п^д ^ ^ бор6а хората

от ДОУГито °^°6Т рб°а празгръ^1Човек. проста казано.

;йа=^”Гр»Го“,."^ »ъ»~гР™«™ да жжяда?
интересна и поучителна. Така ^пример по- гърди °Р®щ^0рт^;Твено, гърбицата ударя по 
лесно е да се яхне повита, отколкото корава ™ната си. законно, човек нищо не
гьрбина, по-хубаво е когато се гледа- широка 'ърб^ но затуй гърби-
отколкото тясна гърбина; по-добре е да е направил н р бота с успех изпъл-
дружите с човек, коцто има добра ^Р®и11а' нява задачата си Случва се, когото някой, без 
отколкото лоша гьрбина, по-добре бягайте ^ва а^ч к^гърби1на има неговия съперник, 
или не се стълкновяваите с човек, к°ито има ДО знае каква гър пострада. При такава
яка гьрбина. а по-лесно е да се натисне човек вв^лъже и.^азбир^, ^ юРи.ДОкорсърц0 и

С^КСоЛгаатаохЪоРратаасе срещнат подават си ръка оръжие..^р&Тдана^е^г^ино,тшшш
жие. Така било някога, отдавна... И сега хората зарад по-добро на знаекоя сч и я
се ръкуват но гледат в гьрбина, защото опас- партньор, защото никога не се знае коя 
носттаили скритото оръжие на отделни хора гърбина.ще УДОДО-еДва^Р®щу^Ру нямаш яка 
не се крие в ръцете им. а в гърбината. Затуй, събиран си ума ак°' „ ” й

Някога също най-честна била борбата гърбина, създай си я, измисли я, но я имаи... 
гърди срещу гърди, а сега положението е 
променено. Сега е актуална борбата гърбина 
срещу гърбина.

по х

КОМПЮТЕРИ
Нркня поби решение да платим данък за вторуту

йрднТретию к'икоТплаГтноДот разбой^изпис^не^цивре.

нТдететб ^оми^есерешенийето да?мТкажТколю 
гребе я до платим. _ ' .

-Очеш ли по ред да ти казуйем койе закикво и е или 
иолкопаре да си понесещ? - питуие меда ти кажем 

учтиво оно.
-Мани се дете по ред и без това немд да разберем 

тея стопе и доприноси, ама кажи ми колко требе да се 
издължим.

■Епа еве тека - па поче да мърмля нещо у брадутуси 
и накраят отреза: требе да дадеш сто педесе и осам 
динара!

■Колко?! - не веруйем на ушите си я.
Сто педесе и осам динара, дедо! Тека га йе искарал 

компютера т?
-Кой?
-Компютерът, дедо! Това йе машина що ти йе ист- 

това платно. А ти може да провериш у общинуту.
И детето поварка да се изгуби оти требе да съм 

млого пребледнея и зинул.
Надиго се я, та у общинуту. Пита за данъчното, а они 

ме питаше очу ли да проверим или да платим. Ако ие за 
проверку че идем е-на тая врата.

Улезо я, каза добърден, кико му йе редът, йедно 
девойче ме пита за кво съм дошъл и я му каза.

-Съга че видимо, дедо. Кико ти йе името?
-Манча Маноилов оди...
Девойчето не ме и дослуша. Поче да щрака на 

машинуко за писуванъе и те ти излезоше зелене букве, 
после се размърдаше цивре и накраят ми рече:

-Требе да платиш сто педесе и осам динара!
-Ама знайеш ли ти девойче дека я съ/л стар. йедва 

оремо, нема Ъубре. манумо стоку да чувамо. а вещачко 
скупо, па йедва по.двеста Ьйла оди декар прибрамо...

-Дедо, компюторът не лъже. Тека каже...
Тресну я вратата _и си излезо. Излезо и оди 

общинуту. Ка те ти га йедън оди Електричното.
-Е, убаво Манчо що те срето. Имаш рачун за струю.

(От книгата "Сериозна усмивка“) кала

ВЕЛИН
ВОЛЕН

"...от акулска жажда 
за собственост..."

Израз из лирическо стихотворение Току четеш, 
че някой тръгва в рат 
да наследи третина 
от огромен град.
А по света? 
войните нямат край.
И алчност е в основата 
им,

Война се води 
на огромен периметър 
за всяка сграда, 
всяка стая, всеки 
метър.
За фабрики, имоти, 
за парцели, за парцели, 
а може би (а всъщност 

Да!).
за цели паралели!

знай.
Прости им Господи! 
Словата ти не чули, 
забравят, че са хора, 
заприличват на акули. Еве...

Док да се поокопитим, тутну ми он ретишкуту у руЬе 
и потърча къмто другога и гьега да зарадуйе.

“За данък немам, ама че платим струйуту" - реши я. 
па айде у Електричното.

Йедно девойче и там узе ретишкуту и рече:
-Педесе и осам динара!
-Колко?

НЕ ТО
НА/ ДНИ 

СЪВЕТИ ЗА|
у 4ЕНИЦИт!Н

V. Ако спите на часове, научете да спите с отворени очи.
V По-добре е да говорите-за Питагоровата теорема, отколкото 

за брачните триъгълници.
V Бъдете искрени към професорите си. Кажете им истината на 1 - 

април.
». Когато професорът ви пита - има ли доброволци, кажете му - 

има, но слабо сте ги въоржили.
«. Когато професорът поиска от вас да повторите новия урок, 

употребете двесте пъти думите "обаче", "тъй като", "нали", 
"разбира се“ или подобни, и всичко ще бъде в ред.
Ако е висока датата в месеца, при професорите всичко е ниско 
и не очаквайте високи бележки П.М.

-Педесе и осам, а ако не веруйеш. качи се горе на 
спратат у компюторното!

Качи се я: гледам същата машина! доле букве за 
куца/ье, а горе ко кош у воденицу за сипувагье на зей-

Там детето узе белешкуту и поче по буквете. 
-Педесе и осам динара! - рече. 

изгори?3** Аете’ м°же ли йедна крушка толкова да

-Може! Десет динара су ти за телевизор, йоще толк
ова за реконструкцию, таксата ти йе... А последното си 
изгорил... п

-Та за колко съм изгорил?
-За пет динара!

вера на синковците: я немам телевизор, но 
^набу^ляионеяИтак?е.Ре'<ОНС7Р>,<ЧИЯ' Не знамза^° 
. тека и си мислим: тия кош на машинуту що не

по Пйае^МИг“?^е: и нийе селяЦИТе не купимо

ГОТОВАНКО
ч еи/ни на люйте бЯиз' 
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