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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ГР ШПУШм

ОРГАН НАНАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ♦ПЪРВИЯТБРОЙ 
ИЗЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959 
ГОДИНА * С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 
14 ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА 
ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО“ 
ЕУДОСТОЕНОСОРДЕН 
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СЪС 
СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ*
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НДПЖ^АТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЮ е ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТА "БЕЛГРАД
° актуалнатема

БЕЛГРАД ЩЕ СТАНЕ ЕВРОПОЛИСЩЕ ИМА МИР, 

ПОНЕЖЕ МИРЪТ 

Е НУЖЕН НА 

АМЕРИКАНЦИТЕ 

И РУСИТЕ?! тшттжл^е°СЪЩеСТВИ отАавнашното си желание да ни делови и финансови субекти, 
излеане на бреговете на Сава. Основна цел на Правителството на Сърбия наскоро ще 
.Т°е^авсветовни и югославски специалисти публикува международен конкурс, на който 
^.?^АИТекти’<на межАУнаР°Аен конкурс, който се очаква да участвуват най-видни домашни и 
ще бъде публикуван в началото на идната чуждестранни специалисти, 
година, да дадат архитектонски градоус- -Това е голям проект за Белград и Сърбия 
троиствени решения за изграждане на съвре- в навечерието на новия век - изтъкна предсе- 
менен център в Белград на бреговете на дателят Милошевич, говорейки за значението 
р.Сава, на пространството на "Савския ам- на споменатия проект. Същият ще допринесе 
фитеатър , които занапред Да бъде средище не само за по-ускорения икономически 
на международни и домашни делови, търгов- напредък, материално и културно развитие на 
веки и културни събития, с което ще се пот- Белград като главен град и най-големия уни- 
върди значението на Белград като европей- верситетен, делови и културен център на Бап- 
скастолица. каните, както и за значително увеличение на

Председателят на Република Сърбия Сло- научните, тихическите и строителните потен- 
бодан Милошевич прие представители. на циали, с които разполагаме и към свързва- 
комитета за реализиране на международния нето на икономическите и културните проце- 
архитектонско-градоустройствен проект си, които стават в нашата страна с европей- 

' "Белград на Сава' начело с председателя на ските и световните интеграционни процеси, 
правителството на Сърбия Мирко Марянович,

Шест дни преди дългоочакваното начало на съд
бовната развръзка на тежката югокриза, за което е 
определен последният ден на октомври, в Москва 
екеллодира малка дипломатическа "бомба". Вместо 

в американската военна база Дейтън в щата Охайо, 
финалните преговори по потушаване на босненския 
конфликт и уреждане на всички спорни въпроси в 
предишна Югославия ще започнат в руската столица! 
След това керванът на преговорителите ще тръгне към 
Дейтън, а оттам към Лондон и накрая към Париж, 
където трябва да бъде сложена точка на невероятната 
балканска трагедия в края на XX век.

Тази спектакулярна на първи поглед промяна е 
изненада само от един аспект: в своя имидж на един
ствена свръхсила и истински господари на този свят 
американците, освен силата на оръжието си. форсират 
точност, непоколебимост и стремеж да бъдат първи и 
да казват последната дума във всяка важна светована 
работа. Обаче. ако се анализират внимателно послед
ните американско-руски срещи на високо равнище 
(Клинтън - Елцин, Пери - Гоачов) и въпросите, които 
бяха разгледани на тези срещи, лесно се стига до 
извода, че държавните върхове на сегашната и 
бившата велики сили, заедно с мощния европейски 
Запад, още веднаж умело използваха югославската 
криза и босненския конфликт за собствени нужди, 
даже и за взаимна солидарност. Преместването на 
старта на преговорите от Дейтън в Москва е вни
мателно подготвен компромис, продиктуван от 
предизборните главоболии на американската админис
трация и актуалната руска власт. По този начин, от една 
страна. Бил Клинтън и САЩ "доказаха" на целия свят. 
че са ‘последователни привърженици" на новия све
товен порядък (свят на сътрудничество, взимодей- * 
ствие и компромис вместо глобална конфронтация) и 
“енергични борци“ против връщането на студената 
война. Ето защо в подготовката на окончателните пре
говори за бивша Босна и предишна Югославия бяха 
изхвърлени на заден план основните решения, които 
ще бъдат обсъдени около “зелената маса“, а на преден 
план изпъкна въпросът за участието на руски воиници 
в опазването на бъдещия мир в Босна. От друга страна, 
след като се избори за "Москва преди Дейтън и за 
руски войници в Босна под руско, а не под НАТО-вско 
командуване, Борис Елцин 'доказа" на политическите 
си противници на домашния терен, че Русия под негово 
ръководство е "авторитетен глобален фактор Това 
"доказателство" трябва да бъде наи-силният коз на 
Елциновата политическа групация в опита и да застави 
"опасната“ предизборна офанзива на руските кому- 

от която сериозно се обезпокоява и мощният

° ПАТРИАРСИТЕ НА БПЦ И СПЦ ПОСЕТИХА БОСИЛЕГРАД

БОГОСЛУЖЕНИЕ ЗА МИР И СГОВОР
• СЛУЖБА В ХРАМА СВ.БОГОРОДИЦА 

•ТОСТОВЕ НА ДУХОВНИТЕ ГЛАВИ НА 
ДВЕТЕ ЦЪРКВИ В ЗНАК НА ВСЕ ПО- 
ГОЛЯМО ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ДВЕТЕ 
ЦЪРКВИ
Понеделник, 16 октомври 1995 година в 

аналите на Босилеград ще остане като ис
торическа ден в православието - в него пре
биваваха духовните глави на Българската 
православна църква Негово Светейшество 
патриарх Максим и на Сръбската пра
вославна църква, Негово Светейшество па
триарх Павле.

След няколкодневно 
риарх Максим на СПЦ, 
изпрати до Босилеград.
навечер. Босилеградчани масово ги пос
рещнаха и приветствуваха пред храма Св.
Богородица, където двамата патриарси, при
дружавани от свои сътрудници, служиха 
литургия, като се помолиха за мир и сговор.

След богослужението председателят на 
Общинската скупщина в Босилеград Сотир 
Сотиров в чест на високите гости организира 
прием и вечеря. Приветствувайки техните
Светейшества, Сотиров подчерта, че между- му създали децата по време на посрещнато, 
националните отношения в общината са добри службата в храма и изпращането, той каза, че 
и че отношенията на държавните органи към българите в Сърбия и Югославия не трябва да 

' църквата са коректни. Българското национ- забравят националните си традиции. Негово 
ално малцинство в Сърбия и Югославия, каза Светейшество патриарх Павле заяви, че СПЦ 
той, има всички права и свободи, включител- и БПЦ все повече се сближават. Говорейки за 
но и в областта на вероизповеданието и ду- духовните връзки между българския и сърб- 
ховността, като се застъпи то да остане мост ския народ, двата братски и съседни пра- 
между двата народа. воелпвни народа, духовният глава на СПЦ се

Духовните глави на двете църкви се зае- застъпи за единство на всички православни 
тъпиха за мир, сговор и разбирателство народи и православни църкви. Обърщайки се 
между сръбския и български народ и изобщо към патриарх Максим, той каза, че духовният 
в православието и в тостовете по време на вожд но БПЦ е дошъл на братско посещение 
приема при председателя на ОС. Поже- със съзнанието, че сега ни е най-трудно, Че 
лавайки благоустройство на Босилеград, Не- сме една вяра, един народ - Божи. Ние такъв 
гово Светейшество патриарх Максим изтъкна народ и ще останем, каза той, изпращайки 
значението на междуцърковното сътрудни- топли привети на братския български пра- 
чество между сръбския и българския народ -. вославен народ, 
двата братски и едноверни народа. Той 
поръчи на българското малцинство в Сърбия 
и Югославия да живее в мир и разбирателство 
със сърбекия народ и ^да отстоява самобит
ността си. Подчертавайки, че особена радост

нисти,
Запад.

от това славно пресичане на

Двамата патриарси

Разбира се, трохите 
копача са резервирани за балканците.

Безцеремонното използване на босненския кон
фликт и на предстоящите преговори от страна на САЩ. 
европейския Запад и Русия за собствени потреби и 
уреждане на взаимни сметки, от аспект на потер 
певшите балкански народи и

&.№=?-»"«= 
спел Москва Дейтън Лондон и Париж ще има мир в 
бивша Босна и предишна Югославия, понеже - каква 
ирония нТсъдбаТа Лози мир е нужен
Га^те^%ПдиДв№ТпеоРТадТбаалекан^ната ни. ' В.Б.

(Поздравителните речи на председателя на 
ОС в Босилеград и на двамата патриарси пуб
ликуваме на страница 2)

К.Г.



ЕЙНОСТ НА

МНОГОБРОЙНИ, КОНСТРУК
ТИВНИ И ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИ

ВРИ

• Председателят на Сърбия Слободан Милошевич прие в Белград френския 
министър на външните рабори Ерведе Шарет, унгарския премиер Дюла хорн 
и представители на САЩ, Русия и ЕС • Посещение на Милутинович в Лондон • 
Централна тема на всички разговори:мирният процес и предстоящите преговори за 
Босна и подобряването на двустранните отношения

онският външенТвърде висок беше интен- щения, изъвления и оценки - 
зитетът на външно-полити- бяха конструктивни и по- 
ческата дейност на Съюзна лезни. Най-голямо внимание в 
република Югославия през тях боше посветено на мирния 
втората половина на октом- процес и предстоящите прего- 
ври. В Белград пребиваваха и вори за бивша Босна и Херце- 
бяха приети от председателя говина и предишна Югосло- 
на Сърбия Слободан Мило- вия, както и на двустранните 
шевич външния министър на отношения.
Франция Ерве де Шарет. • В сърдечен и откровен 
представители на САЩ, Русия разговор, воден на 18 октом- 
и Европейския съюз, съпред- ври в нашата столица, предсе- 
седателят на международ- дателят Милошевич и фр 
ната конференция за Юго- ският външен министър Ерве 
славия Торвалд Столтен- де Шарет размениха стано- 
берг, министър-председател- вища по най-важните въпроси 
ят на Унгария Дюла Хорн, на политическата обстановка 
специалният пратеник на ген- в региона с особен акцент 
ералния секретар на ООН върху усилията за. възстано- 
Ясуши Акаши и помощник- вяване на мира в Босна, 
държавен секретар на САЩ Оценено беше, че досегаш- 
Джон Шетак, а външният ми- ният ход, резултатите ца сре- 
нистър на СРЮ Милан Милу- щите в Женева и Ню Йорк и 
тинович направи официално 
посецение в Лондон. Тези кон-

път, заяви 
министър, 
председателят Милошевич 
непрекъснато дават значите
лен принос. Домакинът и гос
тът се съгласиха, че отменя
нето на санкциите против на
шата страна що допринесе но 
само за съживяване на юго
славското стопанство, но и за

Р Югославия и

Слободан Милошович и Ерве де Шарет

нос??ГвНрегиоГаРОбсъждай- вора на С.Милошевич с полезно сътрудничество - 
славско-френските 'отноше- и кТр^и лд^а"' 9 о2Жив

оцениха!Лче^нтереситеРна теляТна ЮЖ
Франция и Югославия в поли- усилия окончателно ще бъде които на 20 октомври преби
ти ката. икономиката и култу- прекратена гражданската вава на официално посе- 
рата са здрава основа за ин- война в бивша БиХ. На всички щение в СРЮ. Необходимо е 
тензивиране на двустранното граждани и народи в кон- да се положат взаимни уси- 
сътрудничество, което тряб- фликтния регион трябва да се лия за модернизация на път- 
ва да се развива при пълно гарантира еднаква защита на ния и железопътния транс- 
равноправие и взаимно ува- легитимните им права и ин- порт и подобряване на мало-

тереси. граничния оборот, понеже по*
• Югославия и Унгария този начин ще се ускори

0Н-

жение.останалите контакти очерта
ват положително развитие на 

такти и разговори - както се мирния процес като сигурен 
изтъква в официалните съоб- път към стабилен мир. По този

• Подготовката за пред
стоящите преговори за Босна трябва да използват хубавите стопанското развитие на две- 
бяха основна тема на разго- възможности за всестранно - те страни.
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но и веществената трапеза създава близост между хората. Аз 
благослових вярващия народ в църква с голямо задоволство 

_ _ _ , _ , . . _ за неговото участие в насъщния от нас молебен, така и също
I 1Е1-8М|(-- | Г} ПИ I I 1и тия, които не можаха поради множеството си да влезнат в

1 1\/\/ г Д ̂  ■— * ш-лш I ■ " ]църква. Особена радост ни създадоха децата със своя ен-
<}Л/1П13Л 01/1 П \/ V А |_| А тусиазъм, със своята любов, която засвиделстваха към нас.
ОМО/ДI /"V О КI / 1 у АМ П М Искам и тук да ви поздравя, да ви пожелая здраве, успех в
_ _ _ ■ I . _ . | ш благоустрояването на града, в мир. любов, съгласие да
Р РДД Н I II. I НС I 1/\ живеете по между си. Вярата е една, но не бива да забравяте
1 1 ■ »» ш ^—л ■ ^ ” * националните традиции на дедите, които ще ви укрепяват, и
ЛТ.ТПу П1-1М1 то в отношенията между вас, и с всички, с които живеете,
хи О I I / ЦГ1 VI 11^Хи I Пожелавам ви здраве, мир, любов, всяко благополучие в

добрите дела и много години живот. Да възпитавате в тоя дух 
Град Босилеград с около 4000 жители е стопански, кул- и своите така мили деца, които ни доставиха много голяма 

турно-просветен и административен център на общо 37 местни радост с участието си, с отношението си към нас. с любовта 
общности в нашата община. В града работят повече от две която засвидетелстваха към нас. За много години, 
хиляди и 500 работника, докато останалите жители се зани
мават със земеделие и животновъдство.

Междунационапните взаимоотношения в нашата среда по ° ПАТРИАРХ ПАВЛЕ- 
традиция са хармонични и дори образцови. Българското на
ционално малцинство в Сърбия и Югославия се радва на __ _
всички загарантирани от Конституцията права във всички 
сфери на живота, включително и в областта на 
вероизповеданието и в духовната сфера. По такъв начин то 
продължава да е мост за сътрудничество между два братски 
и по вяра еднакви народи, сръбския и българския.

Онези малцина, тласкани от лични или партийни интереси, 
които изнасят изконструирани неистини за мнимата обезпра- 
веност на българското малцинство нанасят вреда на до
бросъседските взаимоотношения.

Известно ви е че, живеем в условията на по несправедлив Съзнавайки, че сме една вяра с една коъв 
начин възложени санкции от страна на международната ци през вековете, особено по време на робството и' гщез 
общност към нашата страна, които нанасят щети и на нашите годините на освобождаване от това робство бе еднаква и 
съседи. Поради това е и разбираемо положителното обща и в неволите и в нещастията Създавайки обачечесме 
отношение на българското правителство и настоянията му изправени пред лицето божие пред вс11идешото му око и 
югоембаргото възможно по-скоро да бъде отменено. пред неговия съд, коЪто чака всички ни ние к^о и досега и,е

Отношенията между държавните органи и местното насе- бъде и ще си останем народ божи без'оглед н^ всички ттТ 
ление към цръквата са коректни. Надяваме се, че такива ще ности. които очакват и нашата цръква и наш^я наоол РУА' си останат и занапред. и нйшия народ.

В периода, който е зад нас голямо число черковни обекти Да се има предвид винаги това че никой поели пя^лаиотп 
в нашия район се оказаха в лошо, дори окаяно състояние, така ни не е питал в кой народ щете ролш ^
че всички усилия, които сега се полагат не могат в къс срок да родители и че за това ние номяиоЖ ,' р Ч от КОИ
променят съществено нещата поради, преди всичко финаТн нито вина. Оно^а обаче коетоБогРазбира се. 
сови причини. Посещението на Ваше Светейшество на Сръб- добра воля е това да ли ние наистина в сетили?» ДХ°раТа 0 
ската православна цръква и в нашата община ще заздрави ства в които сме ше ги ^ те обстоятел’
духа на разбирателството и сътрудничеството между двата хора или щвбъдем^о-инакви Тпю »РГ Ще постьпваме като 
съседни братски народи. На вас и на членовете на вашите и нас. и братята българи въвв^ретапба?оопяК»КОЯТ° 3аПаЗИ 
делегации пожелавам сърдечно добре дошли и приятен пре- която не е само на думи а която е вТи' ВЪВ вярата- 
стои в нашата среда. пре^^ГГг на Го^спТд^ “т^ Кожност

помолим НЯ Когя ^ дни да се виДПм, поразговаряме. да ое 
доброто винаги ще се чуем и винагищ^виждам^Ъва н!к!

Духовната трапеза от храма съединява най-вече с вярата, което'а всичко онова. което е свято и благородно 
с благодатта божиа, която се преподава от светите тайнства, е добро°втоя народ,аСЯВаШе И Т°Я нароД и всичко онова,М А

0 СОТИР СОТИРОВ

“Макър че мирният 
процес се развива ус
пешно, остава да се за
върши голяма работа 
околц неразрешените 
въпроси. СР Югославия 
смята, че и тези въпроси 
трябва да се решават 
единствено с помощта 
на преговори между 
всички страни в кон
фликта и затова всяко 
ново отлагане може да 
застраши досегашното 
положително развитие 
на мирния процес" - за
яви външният министър 
на СР Югославия Милан 
Милутинович на тър
жество по случай 45- 
годишнината на списа
ние "Международна по
литика"'

ЕДНА ВЯРА, ЕДНА 
КРЪВ И

ОБЩА ИСТОРИЯ
и че историята

-СРЮ оценява, че 
мирната конференция 
за бивша БиХ не може да 
се проведе без сус
пензия и отменяне на 
санкциите на Съвета за 
сигурност на ООН про
тив нашата страна. СР 
Югославия никак не мо
же да приеме допълни
телни, засега прикрити 
искания за разширяване 
на списъка с условията 
за отменяне на санкци
ите и енергично ще се 
противопостави на все
ки такъв опит - подчерта 
министър Милутинович.

• ПАТРИАРХ МАКСИМ:

ЖИВЕЙТЕ В МИР, 
ЛЮБОВ И СЪГЛАСИЕ

ки.

което
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° ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ
’ ро^градТрашинович от димит- -на председателя на Република Сърбия 

Олободан Милошеьич за усилията, които по- 
_ _ __ _ 1г?га за да завлаАее мир в предишна
БЛАГОДАрНОСТ НА п^оложаенИиЯето ПН°а

И -на правителството на Република Бъл-
ПРАВИТЕЛСТВОТО приятелскит^отношениг^към ср^кия

НА РЕПУБЛИКА . ™ГрГо=евс?отЖрисЙ:
БЪЛГАРИЯ санкции3 неспРавеАливите международни

Трои пи„ _ . Редакцията на вестник "Братство" пуб-
МИТРД1|Жи^п?*иЛе^0На ни се обаДи НАДА ликува желанията на Нада Митрашинович с 
Лимитп^г1!1оВИЧ’ Фитопат°лог в пенсия от увереност, че те отразяват мнението и 
14 »с{1 гРа|Р\,и изрази желание чрез вест- желанията на огромно мнозинство граждани

оратство да изкаже публична благо- в Димитровград и цялата страна.

СКУПЩИНАТА 

НЕ Е ТВ-СТУДИО
в първия ден от работата си ля ^ р“ачия' могат
гласува доверието на 238 ^те бе^жИкиТепппРафИЧес' 
съдии, 11 председатели на онитеТлп ™„Р КТОзак' 
съдовете, 99 прокурори и обши "Редлисания и
заместник-прокурори при Д™' ка^° и в™чки
няколко отхвърлени канди- оаботятяДи=?, формация за 
датури. Сетне гласува и Закон Ра г ™п?, На паРл^мента- 
за минното дело "разисква ,<|=т(^уП1Рината обсъДи и пе
нията за койТо бяха започ- ™ °2 яетири зак°ниНотнася- 
нали още на пролетната сесия п^г,=е Д° стР°ителството, но 
на скупщината. Според него бяха'та^в^и*3 КВОрум' не 
минерални суровини се дават Приеме нов Зякпм 
на ползване със специален ииапяо ™ Н в'3акон 33 спе-

ЕЕ1—=
^.сгят3 полезни изкопаеми да заключителния баланс на 
могат да се занимават и чуж- бюлжетя ия гчГск.Л, а с 
дестранни правови лица.ЧУЖ латТгодина Ж^а^

Сесията на скупщината не изирането на бюджета и кпн- 
КяР«5м~а п° тел®визията. трола на финансово-матери- 

Това беше и причината опоз- алната дейност на ползваши- 
ицията да напусне залата, те тезисредства.^Прието е и 
рРвДзтзвителите на СПО, решение за заключителния 
СРС. Демократическата пар- баланс на Косово и Метохия 

Демократическата пар- за 1994 година 
тия на Сърбия издигаха иск да Според заключителния
се гласува във връзка.с.тв- баланс, републиканският ваДките от протокола тряб- 
предаването на сесиите, но бюджет за миналата година ваше А3 бъДат намалени, от 
искът беше отхвърлен. От за който за първи път не се пРоток°ла освен името на 
опозиционните партии само прави ребаланс е възлизал на Ра?искваЩия и въпроса, ло 
част от предеаи,телите на 2.860 милиона динара които е разисквал, нищо дру- ,
ДЗВМ присъствуваха. така че Осъществени са ойци пои- г0 не се вижда, дори и какво е 
скупщината имаше кворум. ходи от 3.010 милиона динара пР®3?а7ал’ да Не говорим за •/

Затова председателят на или 5,3% над плана. Минало- лриетите заключения по оп- Щ * Ц 
Скупщината на Сърбия Дра- годишните бюджетни разходи Е®Аелвви, точки от дневния 
ган Томич заяви между дру- са възлизали на сума от 2 РеД Тъкмо това трябва з най- ■ ч 
тото, "че даването на сесиите 999.8 милиона динара, или къ™ чеРти да се намери в из- Ц •* 
по телевизията ставаше все 4.9% над законните рамки водките от протокола, смятат 
докато не станаха пречка и Неизползваните средства
опасност да станат инци- възлизат на 10,6 милиона ди- д|'вида? ч! те Наистина стерства ренти. поради неприличното нара, и са преведени в бюд- видят че те наистина са 
държание на една част от жета за настоящата година, а 
опозиционните представи- ще се ползват за социални 
телски групи. Някои от тях. грижи, 
както изтъкна Томич, имат
право и да се сърдят малко чение занапред да съще- 
зарад РТС, но скупщината не ствува пространствен план 
е телевизия - а най-висш зак- само за Република Сърбия, 
онодателен орган“ - изтъкна или евентуално за определе- 
| омич. ни региони и само републи-

Инак, според Правилника канският парламент ще може 
за вътрешния ред на Скупщи- да внася измения и допъл- 
ната, предвидено е предста- нения в него.

ник 
дарност:

° СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ГРА
ДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ НА 

ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ
Тринадесетата сесия на 

Общинската скупщина в Ди
митровград се проведе в пе
тък на 13 октомври, което на 
някои отборници послужи за 
малка шега. А сериозно за- 
почна с обсъждане на проток- Д 
ола от предишната сесия, на 
който отборниците имаха ре
дица забележки. Преди всич
ко, макар че по техен иск из- -

па-

тия и

служба предложи градоус- 
Освен за фри-шопове е тройствено решение за праз- 

разисквали по техни жизнени дадено съгласие и за строеж ната площ на улица "Бошко 
въпроси. на нова сграда за митнически Буха", отсреща детския дис-

Освен обсъждане на ана- контрол на товарните ками- пансер, на която ще се строят 
лиза за раковите заболява- они, въпреки изказаните съм- малки делови помещения за 
ния на територията на общи- нения на някои отборници, че занаятчийски и други видове 
ната, и Статута на детската при приемане на простран- магазини. Тази празна площ 
градина, на дневен ред бяха ствения план за граничния сега най-много се използва от 

. изменения и допълнения в пункт през 1992 година уж са живущите в съседните блок- 
градоустройствените реше- предвидени всички необ- ове за разтоварване на дър- 
ния на граничния пункт 'Град- ходими обекти, както и поме- ва, изхвърляне на боклук за 
ина" и някои част в града. щения за митнически кон- паркинг.

Що се отнася до граничния трол. 
пункт, става дума за разреше-

Скупщината прие и закпю-

Отборниците бяха осве- 
Отборниците приеха и гра- домени и докъде се е стиг- 

ние на Общинската скупщина доустроиствено решение, за нало с активностите за спорт- 
за строеж на още два фри- главния канализационен ко- ната зала и предложението за 

о тдпеплнмр нл 1ЛРМПИЦРП1ГМС1 П1.РРТ нд птют шопа- единия на'средата меж- лектор от граничния пункт до формиране комитет за стро- 
нптп полпитспптпТ46^™ ^ пмиьгио ду двете КОЛовозни платна, града Същото решение ще еж на същата. Отборниците се
пикл 1КАВМ I I вц изходното и входното, а дру- бъде доставено и на българ- съгласиха начело на същия да

гия в продължение на съще- ската страна, тъй като вече е бъде Зоран Геров, а членове 
/-ч-т-[^-о|у1ТО ОЛ/ЗМГ'1ГСЛиС од РПХ/ ствуващия фри-шоп на "Ге- договорено фекалните води Емил Соколов, Смиля Димит- 
V-* I 1 I и г МоуЮГЧиМПС О/А I У ~ некс". За двата бъдещи фри- от двете части на граничния рова, Мишко Басов, Драган

\#плтп г— г“ > и* гоМУ Л шопа, както осведомиха отго- пункт да бъдат включени в Златков, Чедомир Стойкович
ЖЬЬпА У1 I ГСЬА Г1А СоИгчА ворните в скупщината, вече пречиствателната система в и Иван Янков.

съществува съгласие от съот- Димитровград, 
ветните републикански мини- А.Т.Съответната общинскаЮридическият съвет към съюзното правителство на нео г- 

давнашното си заседание откри разискване във връзка с 
проектозакона за служебна употреба на езика и писмото. Иа 
заседанието бяха раздвижени редица открити въпроси, от
насящи се до въпросния проектозакон, а уводна реч изнесе 
заместник-съюзния министър по правораздаване Реджеп 
Ходжа.

В разискванията доминираха въпроси от законното оформ
ление на конституционните определения за служебната упо-
кирилицатаЪсъг!гта^?ре1^^ш^а наИКонстид/ци<итеНна1репуб^ ди2^“ ВвградТ ощеИвТначалотоИнаКгодинКатаЩодон
ликитв - членки на федерацията. птбооник загоижено попита увеличават ли се

Специално внимание е посветено на разграничаването на за6олЯванияха от рак на територията на общината? 
служебната от публична употреба на езика. I юдчертана е уъ- като тогава никой но можа да му даде отговор, 
необходимостта в предели на СР Югославия, в които живеят скупщината прие заключение за едно от след- 
национални малцинства, да се обезпечи служебна употреба вдщите сесии на скупщината да со подготви анализ 
на техния език и писмо, съгласно републиканските закони. на раковите заболявания през последните няколко

УтвЗетГнГсй
национални малцинства и 0 посочено че> там' съще;твув ^ Ву5кович, епидемиолог, и доктор Иван 
различни решения в прилагането на конституциите на репуо Станч0'в опециалист по хигиена, се намери пред 
ликите-членки на федерацията. Подчертава се неооходи- от6орн„цИте на последната сесия, проведена на 13 
мостта от еднакво уреждане на служебната употреба на езика октомври таои ГОдина.
с Конституцията на СР Югославия и международните конвен- и макар че споменатите двама специалисти са
ЧИ^оглад^нГмножестЗо '^вдигнати въпроси в разис- ^оГеаде^и^^аГбГлели^ тГриГрГта
кванията, включвайки и техните конституционно-п|Рав°в|^ ни5кГре?ЗаА??борнПиТе??Тя^°в^осИВсеВ^^!ак
пекти, Юридическият съвет ще продължи обсъждането им. з от;овор рРаа6ира ов, Не по вина на
да може на съюзното правителство и на оъюзно го минис I вР т които са правили анализа, а просто поради

свое мнение за окон- ,^кта '(както те обясниха), че за определяне на 
важен зако- конкретни заключения по този, въпрос са не необ-

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН ОТБОРНИЧЕСКИ ВЪПРОС

УВЕЛИЧАВА ЛИ СЕ БРОЯТ НА 
ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ РАК

ходими много повече и по-точни сведения от тези 
които те са имали и че наблюдаваният период от 
време трябва да е по-дълъг. И докато специалис
тите твърдят, а това са посочили и като заключение 
в анализа, че заболяванията от рак са в границите 
както и в другите общини, някои от отборниците, 
като Михаил Иванов, твърдят, че положението е 
тревожно, тъй като на 13 хиляди жители в общината 
има 48 регистрирани случаи, докато в Перотска 
община на 66 хиля'ди жители има регистрирани 70 
случаи.

Без много оспорвания и разисквания върху ед
ното или другото твърдение, скупщината прие соло- 
монско заключение, според което обсъжданият 
анализ е постигнал целта: да посочи необходимо
стта от рано откриване на раковите заболявания у 
населението и необходимия третман след тава. А 
това ще рече: обезпечаване на сердства за набавка 
на съответна сонда към вече дъществъващия 
видеозон, о помощта на която ще могат да се регис
трират така наречените плитки ракови 
заболявания, които със съществуващите сонди не 
могат да се регистрират.

§
ство по правораздаване да представи 
чателно оформление на този изключително 
нодателен акт.

А.Т.

о1 НОЕМВРИ 1995 г.БттстЕо /



ИНЯ КОНГРЕС ПО РЕНТГЕНО-° НА МЕЖДУНАРОД 
ЛОГИЯ ВЪВ ВАРНА• КОНФЕКЦИЯ"СВОБОДА"- ДИМИТРОВГРАД

СТА-
АВИЯЛИПСВАТ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Е

ВИгическа пара, но няма да се реши 
и въпросът за отопление.

Липсата на мазут, нефт и бен
зин напълно спира доставяното 
на готовата продукция (превозва
нето й), наплащането на дъл
жимите суми, реализацията и се 
довежда под въпрос осъще
ствяването на договореностите, 
относно износните работи за 
САЩ, които е трябвало да се ре
ализират от 27 октомври до 27 
ноември т.г. Става дума за така 
наречената "лека" конфекция от 
лен - панталони, елеци, шортсово 
- об

Несправедливите санкции и Съединените американски щати 
наистина може да се каже, (САЩ). От 15 октомври обаче 
внесоха хаос в Димитровград- производотврто бе прекъснато 
ското стопанство и затрудниха поради липса на мазут. Остават 
дотам предприятията, които недовършени 2000 мъжки палта и 
повече време не работят, отколк- около 4000 женски костюми за 
ото произвеждат. С една дума САЩ. Също така остават не- 
непремахването на санкциите довършени и в процес на прозвод- 
застрашава с пълен стопански ството са още 4000 броики 
провал. облекло за домашния пазар.

Не може да се каже обаче, че , Става дума за палта, пелерини, 
костюми, якета. Тази продукция

Въпреки

^^^^^И^са^или^екарите^от Медицинския цетър* Пир™

давдйв
РеНКенг°еЛе0о'ъИтЯе проведен в прекрасния омбиент на ваканционния

жЬйЬжгга»
^нел^вой^труд ^коавто^Цр^гос^лав Алексич^и^Неиад^Здравк^ 
евич^ но темЖтрозвуча диагностика на тазобедрената става

°ГтГр в П^Га
на катедрата по рентгенология при Медицинския факултет във 
Варна.

предприятията са се предали и че
чакат провала със скръстени всъщност трябва да бъде основа 
ръце. Напротив, правят всичко предприятието да просъществува 
възможно, дори и невъзможно, през зимата.
само да поддържат производ- Всички тъкани и въпроизвод- 
стото. ствени материали са налице, но

Така например в конфекция не могат да бъдат' включени в 
"Свобода" до 15 октомри се 
работеше, така да се каже, "нор
мално". Бяха сключени договори работи върху пренасочване в 
и се произвеждаше за Македония производството на техноло-

що 20 000 бройки.
Освен това от “септември 

насам со забелязват някои отри
цателни тенденции в самото 
производство: работи со незаин
тересовано, безделничи се, а 
впродукцията со допуска голям 
процент бракувано прозводстоо.
Лошото качество на производ
ството може да предизвика зас
той в доставката, а с това и 
заплащането на личните доходи 
на заетите. Засега са заплатени 
августовските принадлежности 
на работниците, полагат се 
усилия да се обезпечат средства 
и за септемврийските заплати, но 
посочените проблеми в производт 
ството връзват ръцете на ръко
водството. Именно поради това 
са необходими спешни мерки за 0 д мруд ад УНИКАТНИ ВЪЛНЕНИ СТОКИ В БОСИ- 
изостряне на дисциплината в псТвлп 
производството и по-висока отго- ЛЬ1 гА/Ц 
ворност на всички заети. Инак 
средствата за топло ядене (сред
ства, които често попълват се
мейните бюджети) са заплатени 

В предприятието изтъкват, че 
ако санкциите създават' труд
ности за обезпечаване на работа, 
те обаче не пречат да се произ
вежда срочно и качествено.

производството поради липса на 
мазут. Ето.защо ускорено се

Повечето рентгенолози от България са изразили желание за 
контакти и всички видове сътрудничество, така че са създадени 
предпоставки за сътрудничете?. на най-високо равнище в тази 
Хласт а лекарите от Медицинския център са мост за 
осъществяване на същото.

Присъствието на конгреса е голям успех още повече, че трудът 
на доктор Иванов е приет и се е намерил в каталога, издаден по 
този повод на български и английски език.

А.Т.

НЯМА КОЙ ДА 

КУПИ ИЗДЕЛИЯТА
# Няма трудности в обезпечаването на суровини, нито пък някои 

по-специфични проблеми в производството. Трудностите нас
тават когато в днешните условия относително скъпите уни- 
катни изделия рядко кой може да купи.

Ст.Н.В конфекция "Свобода"

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
В босилеградския цех за 

производство на уникатни 
изделия за вътрешно и вън
шно уреждане на квартири и 
на други уникатни вълнени 
изделия, когото през фев
руари т.г. откри Дентърът за

дарт, и че изделията все по 
малко ще бъдат в складоветеПРЕКЪСВАНИЯ И СМУЩЕНИЯ В 

ПТТ-СЪОБЩЕНИЯТА НИ.
Имайки предвид труднос

тите с пласмента, в ЦЦМ пла
нират на известно време да 
спре производството на под- 
ни настилки и да започнат да 
произвеждат уникатни въл
нени креватни прекривки. а 
сетне и на различни уникатни 
платове. Евтимов подчерта
ва. че е запланувано да раз
ширят капацитетите си и да 
открият малки цехове в Горна 
Лисина и Долна Любата. За 
целта е изготвена програма, 
която е доставена на Фонда 
за развитие, от когото се 
очаква да отпусне средства 
(със средства на Фонда бе 
открит и босилеградският цех 
- бел. В.Б.).

Телефонните връзки в Босилеградска община с от побитите вече дотраяли и не били сигурни за 
години са остър проблем. С вътрешността те се качване по тях. Дали и този сега нововъзникнал 
провеждате големи смущения и чести прекъсвания, проблем ще се отдълЖи* толкова, да повлияе на Дизайн И маркетинг ОТ Ниш, 
а на общинско равнище са в далеч по-окаяно нови рухвания на мрежата или ще бъде разрешен неотдавна приключи проб- 
положение. Смущенията са по-големи, прекъс- остава да се види. Дотогава остават, на насе- НОТО ПРОИЗВОДСТВО И започна 
ванията по-дълготрайни. До някои центрове и с пението от този затънтен край-бамо голи надежди, редовна работа Досегашното 
години. Така например телефонната връзка с Не по-добри са телефонните връзки и с Дукат и пгюияяплгтяп кя-чвя Вимкп 
Назърица, където има местна канцелария и е малък Църнощица. И тук има чести прекъсвания на РвТМипП пъ^оппмтап ио мо 
районен център за Доганица, Назърица и Ярешник, мрежата от по няколко дена, както и с телефонните свтимон- ръководител на це- 
вече няколко години е прекъсната. Именно, преди връзки с Долна и Горна Ръжана. ха> ПОКаза, че ръкоделието
4-5 години, тогавашната Горска секция, сечейки' Естествено, отказаното досега ясно произлиза, което В Босилеградско има 
буки в местността "Мъртваца" изкърти и преби че отговорните за поддържането на телефонните ДЪЛГС и хубава традиция МО- 
няколко стълба. И докато се разреши дилемата, кой връзки в общината, занапред трябва далеч по-отго- же успешно да се развива 
- е виновен и кои трябва да извърши поправката, ворно да се отнасят към този важен комуни- Тоудностите които грчув- 
времето направи своето изчезна и жицата, изкър- кационен проблем. Всеки дефект бързо и навреме ствуваха пои овпялявянртп 
тиха се още няколко стълба. Времето минава. Водят да премахват. Същевременно по-отговорно трябва
се разговори и договори, но не и конкретни ак- да се отнася и местното население особено когато На ПР0ИЗВ0ДСТР0Т0 вече не 
тивности и мерки за разрешаването на проблема, изсичат буки и стъбла да внимават да не късат съЩествуват. Няма трудности 
Едва в началото на настоящата година бе взето жицата или пък да къртят стълбовете. Защото има и ПРИ обезпечаването на суро- 

стълбовете да обезпечи ПТТ предприяти- и такива случаи. вина, Т.е. на вълна. Набавено-
ето, Общинската скупщина жицата, а местната Що се отнася до телефонните връзки с 
общност да побие стълбовете и развлече жицата, вътрешността, проблемът ще бъде разрешен с 
Но и от тогава досега изминаха няколко месеца, а пускане в действие радио-релейната телефонна 
връзките все още не са възобновени. мрежа от Босилеград до Враня, за която вече по-от-

В местната общност ни уведомиха, че те от тяхна давна са обезпечени съответни огледала и същите 
страна всичко са направили, побили Изкъртените са поставени; едно на Милевска планина едно на 
стълбове. Общинската скупщина също от с^оя Рамни-дел и третото на сградата на босилетоал- 
страна изпълни договора, обезпечи жицата, остава ската поща. Обаче коя е причината за нефункцини- 
да изпълнят договора отговорните за ПТТ- райето им, не ни е известно и отговор на този въпрос 
съобщенията в пощенското предприятие. Обаче не успяхме да получим. р

решение,

Заплатите на 26-те работника са низки и мо
ментално възлизат на 100 динара средно. Досега 
са получили по пет заплати, главно от борсата по 
труда. Заетите не са доволни, но-както каза един 
от тях ™то смеят, нито имат кому да се 

• Ра6о™икъТ Зайко Евтимов казва, че 
^ низките заплати, с които никак не

пре/^приятието^ Н°СЯТ РъковоДителите в цеха и
тъкмо сега настава повторно открит въпроса. Те 
казват, че стълбовете не са добре побити, а и някои М.Я.

° ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД

СОЦИАЛНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
СЕ ЗАПЛАЩАТ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ то количество може да задо- В босилеградския цех за

циална дейност в Босилеград, което работи в 273 души. В отделението подчертават, че числото всяка стока Г™!! ! по-точно докато се открие ма
на Центъра за социална работа в Сур- на лицата, които ползват някоя от социалните по- лажбятя яД ™^ПУ 4' Про' газин в ФаДа изделията ще се 

дулица, всички видове социални принадлежности, мощи не е константно. Отмесецна месец то се меня ^ п Н0 ВЪрВИ' пР°Дават В цеха След някол-
не само че са малки, дори скромни, но се изплащат Откриват се нови случаи, а някои пък губят правото ^В™МОВ казва: -Повече от ко дни тук ще започнат ля 
с голямо закъснение. Така например през средата на помощ. у р изделията са твърде качест- впяият Да
"а °К3ОМВрИ са и.зплаТени социалните при- .. Да кажем и това, че средства за първите две ВВВИ' нО И относително СКЪПИ а пяната нъя^ияаТI™ ЛИЦа 
надлежности за май тази година. В Отделението социални помощи се обезпечават от републиган^ - 200 динара за КВадоатен ме ^мплгп^3™33 На,? ДИНара 
подчертават,- че това не е проблем само в нашата окия бюджет, а за еднократната помощ от обшин- тър. о Условията налишипт 33 килогРам вълна. Известно 
община, подобно е положението в цялата репуб- ския бю%кет и нашата община е единствената безпаричи! товл яД птТяо количество вълна ще се даде 
ликгт Навсякъде се чувства общо безпаричие. където средства за този вид социална помощ се телно вити |юи, иОТНОСИ' на заинтересовани жени
ппии°1ГИеТО обезпечава три вида социални обезпечават от общинския бюджет. За първите^де- се о6ячр Цена. Надяваме които да я предат у домовете 
лпп^о?т??НООТИ' поотоянна парична помощ, която вет месеца за тази цел са обезпечени 5000 динара ня че 0 пРемахването си. Цената за това обаче вгр

65Яуши' след тоаа до&въчни за оказване а помощта се движи от 30 до 100 динара и засега 3 санКЦИИТе ще тръгне с още не е «твм™, 
помощ и гледане на друг, която ползват 94 души и редовно и навреме се заплащат износа, че ще започне да се У РДена-
еднократна парична помощ на социално зае- увеличава жизненият нистан- В.Б.

състава

М.Я.

О 1 НОЕМВРИ 1995 г. БрлтстВо



° МК БОСИЛЕГРАД

РАЗХУБАВЯВАНЕ НА ГРАДА
целарияУв'Босилеграддолага усили^ла"® ме°тната кан-
отк^п^^^

площ^ пре]ц'гкицата и

дено е и място?о пред аптеката к^ЗИН Нама"' Уре-

чешми: В ход е урежданетп^яПтСг7Р°ени 4 обЩ®ствени 
която една част от волата шр <, РепеРската чешма, от 
рана за потребите наД "Автотаатепоот®®^3 И ангажи' 
новното, училище и Гимназията ЛпР™ една на 0с' 
според заплануваните активности тпяЯв3 годи2ата' 
изграден и фонтан пред сгпала?а !,рябва Да бъде 
определено място за паркиран Дн1Копи ^Цата’ както и 
средства, с което до значителна ст»пГ, Други пРевозни
по-голяма си^рнос^ в уличното движение46 Се °безпечи 
»- етг™ "* чяот°™та ■ «гхажда

. _гТМявЕнГНА
против ерозията ^ИЯ И голям ТРУД населението в Босилеградска община спечели борбата
От края на миналия век Боси

леградска котловина и селищата 
Босилеград и Райчиловци много 
пъти са били жертва на водната 

поради неразуменото 
изсичане на буйните гори по окол
ните хълмове и разорването на 
стръмните площи. Първото 
голямо природно бедствие от 
пороите е сполетяло Босилеград 
през 1922 година, когато потокът 
Доори дол, препълнен с поройни 
води от склоновете на Милевска 
планина, опустошил дворовете и

стихия

Първото изкуствено 
яване на площи в Босиле- 
градски край с иглолистни 
дървета е извършено през 
есента на 1895 година над 
село Раичиловци, в мест
ността Голема бара между 
Краин дол и Кюрчийска 
долина. Там днес растат 
столетни борове, посадени 
с човешка ръка.

залес-

Младежката група, която залесиМ.Я. местността около дерето

° в СЕЛО ЦЪРНОЩИЦА - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
градините на живеещите край ; 
него босилеградчани. На 7 юли - 
1940 година Добри дол отново 
връхлетял върху Босилеград със

п л-1-пг- страшна сила. За това голямо
ю-дълго време, махлен- Караджиновии и Зянпшкя ма бедствие осемдесет и тригодиш- 

пътиа1а в Църнощица хала, и на ново проби път за ниятЯнко Димитров Чипев казва 
бяха в редицата на належа- махапя Ч\/пиммиим ^ ПЪТ за -г- _Това беше истински потоп 
щите проблеми. Обаче разре- увеломиУпп^ллоИп^-гКаКТО НИ Тогава До6Ри Д°л срути и отнесе * 
шаването им пппяш поопЕ, уведоми председателят на плевника на Владе Динов, наш 
ни ппиГи°ииИ^ТР^ Различ- местната общност Данче Сто- навес °т Ю метра в Породин 
ня грИптпяг^мГ ■?? ТаЗИ ГОДИ' янов> запланувано е урежда- !Р1Чата ,и ДРУ™ сгради на Стоян 
на се отлагаше. Поради това нето и на пътищата в махала бояджийски, плевника на Илъо 
населението в това планин- Петковици ^ Милчев в местността Коруби... На
ско село все повече негоду- -До махала Чуочини,на ко семейотв° Филипови захвана 
ваше и отпоавяшр кпнтнко ио а™ е урчиниди' ко‘ зимниците и отвлече много
само 3X0 Досега беше почти откъс- покъщнина. Босилеградското

' и нат^ 0Т пътища наз- поле до Изворшица беше езеро,
общинското ръководство. Ед- драво пробихме път на дъл- НаД ТРИ часа водихме голяма
вам сега, когато губеха всяка жина от около 3000 метра 6°Р6а с водната стихия, за да
надежда, дойде ред и на тях- Наистина пътят с оглед на из6авим от сигурна смърт три
ното село. Именно вече уреди терена не е най-подхплйп и ДеЧа- няколко стари хора и специалист по ерозията
пътишятя в мяуяпитр Пп|1плг „ ПОДХОДЯЩ и домашен добитък в квартал срок тук пристигна инженер Жи- камъни и бетон.

Щ р Д I. няма през цялата година да Породин. От това наводнение воин Ванчетович, който направи много тежка: копаеше се с търно-
Оъде ВЪВ функция, обаче ако останаха много лоши последици компетентен анализ на поло- копи, ринеше се с лопати, камъни- 
се има предвид че ТОЙ е един- за босилеградчани за дълги жението. Сетне беше сключен те бяха докарани с волове от 
ствената връзка с останалите години. писмен договор с Бюрото за Божишка река и пренасяни на
ПЪТИЩа. все пак ще бъде за През юли 1953 Добри дол от- проектиране в Белград. През сеп- дървени тезги, бетонът се меша- 
махалата и хппятя кгштп о ново затрупа полето, дворовете и тември в Босилеград дойдоха ше ръчно и пренасяше с корота. В 
Нра пт глпаиа градините на босилеградчани с главният проектант инг. Иован местността около Долни Ясик-
ц7* „ 1 голяма полза- големи количества пръст, пясък, Попович и техникътТомислав По- овец се проведе залесяване, за
|ук тряова веднага да кажа, дърволяк и камъни Мътната пович, които до ноември извър- да се възвърне животът на това 
че след години ТОЗИ ПЪТ, вода доближи прага на сградата шиха необходимото геодетско място и да се осуети ерозията, 
трябва да повържем с ПЪТЯ. на Околийския отбор, в която по снимане. След това Комисията за Уреждането на това опасно за
КОЙТО ВОДИ ОТ Две реки към това време се провеждаше събра- ревизия на проекти в Белград Босилеград дере се ръководеше 
махала Караджиновии. Едвам ние. Тогава Божа Стоянов, пред- прие проект, които беше.включен от Режиен отбор начело с Кирил

седател на ОО и народен пред- в Обществения план на НР Такев. Аз бях оперативен ръко- 
ставител в Съюзната скупщина Сърбия и за целта бяха отпуснати водител на зидарската и зале- 
предложи да се вземе решение за 2-5 милиона динара. Работата сителчата групи. Голяма помощ 

ане на дерето Добри дол започна през есента на 1954 и ни оказваше и инженер Драган 
елград беше изпратено успешно приключи до края на Мицов.

1955 година. В коритото на

ПЪТ ДО ВСЯКА МАХАЛА

Положението в Долни Ясиковеу^есет години след уреждането

искане в Босилеград да дойде дерето Долни Ясиковец бяха пос- 
.В кратък троени големи прегради от 

Работата беше

АСФАЛТОВ 
ПЪТ ДО 
НАШУШ- 
КОВИЦА

тогава и тази махала ще има 
добър и винаги годен път. Ко-Вместо на 8 ноември, на

Гмитровдън, аофалтният път гато пък става дума за ма- урежд 
в Нашушковица беше пуснат халите Караджиновци, При- д0 5^ 
на 11 октомври. Така беше дол и Заношкй махала, те сега 
сложен край на двегодишната имат път до всяка къща. Дос- *» 
акция, която нашушковчани и та вРеме чакахме, но накрая и 
предприятието за пътища от дочакахме - подчерта Стоя- 
Баоушница водиха. нов-

На тържеството по този Според заплануваните ак- 
повод присъства и републи- тивности в тази местна общ- 
канският министър за съоб- нос7 Д° *Рая на годината 
щения и връзки г.АНДРИЯ трябва да бъдат уредени и ма-
мИЛОСАВЛЕВИЧ. хленските пътища В махала По случай 1 октомври - Международния ден на

Пресичайки лентата а. Ми- ' ЮТКОВЦИ. старите хора, преди няколко дни в Босилеград бе
ЛОСавлеВИЧ между другото Да кажем И това, че тази организирана среща на хора в напреднала възраст 
Подчерта че С подобрението година в местната общност -първата такава досега в общината-на която стана 
ня г^шмтрпнмтр са Църнощица СЪС собствени дума за положението им. проблемите и начините

^ средства И доброволен труд как те да се решават В доклада, които по тоаи 
дава още една възможност ^г^апиХа стада пои то- повод изнесе Иван Деспотов, председател на 
трудолюбивите нашушковча- изградиха сграда при гр об «ската органиоация на инвалидите по труда, 
ни по-лесно да изнасят своите 2иЩата в\махала I олема.река, 6е Подчертано, че хората в напреднала възраст са 
произведения на пазара. * а в хоД е подготовка и за из- изправ0НИ Пред 0дНа специфичност - жалбата за 

СелоНашушковица е едно граждане на такава сграда и младост е голяма, грижата за бъдещето също така, 
пт НЯЙ.ГППРММТР к Яппнгки При гробищата В махала Пет- разклатеното здраве и многоброините проблеми. 
р!йон с над 600 жители сред к5вци. Р Общеотвот^нес, каза Деспото., полага грижи
които има и доста млади хора,
Нашушковица има 13 тракто
ра, 3 вършачки, 10 леки авто
мобили. Мнозина от Нашуш
ковица работят в Пирот. Ди-

ГрЯ СИиМз- { така преда двадесетина^ни изг^ждаш^ляватестрана на

5Я«ет88ЯВ!
си- чиято културна дейност остави траини следи в културния живот на

града Когато засне тази снимка, фоторепортерът сигурно нямаше 
предвид, че по такъв начин съединява известния художник с не
говите известни мотиви. Днес и художникът е част от Димитровград, 
който изчезна.

За утешение ни остана, че
изгледа на старите димитровградски улици, а пък неговото дело ни 
остйви трайни спомени, уважение и почт към нашия Бай Онзи

Стоян ЕВТИМОВ

» В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУ
НАРОДНИЯ СДЕН НА СТАРИТЕ

ЖАЛ ЗА МЛАДОСТ 
- ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО

и по различни начини оказва помощ на лицата в 
напреднала възраст, разбира се, в зависимост от 
възможностите си. Обаче налага се и самите те да ^ 
се одрганизират и да облекчат и улеснят стар
ческите се дни. За да се подобрят условията, нужно 
е, каза той, да се изготви план и програма, в които 
конкретно да се посочи колко има стари и изнемо
щели лица в общината, които не са способни за 
каквато и да е работа, колко има стари, на които 
трябва да се оказва постоянна или временна 
порична помощ, на колко души е нужна чужда по
мощ, какви са жилищните им условия, как се хранят, - 
имат ли имущество и кой се грижи за тях, доколкото 
те не са способни за това и пр.

За присъстващите лица в напреднала възраст и 
за гостите Центърът за култура в Босилеград ор
ганизира културно-забавна програма, в която взеха 
участие членовете на фолклорната, драматичнат и 
музикалната секции (ученици от основното и средно 
училище), както и няколко певци-солисти от града

В.Б.
М.Я.

ГРАД, КОЙТО ИЗЧЕЗНА ! I

На тържеството по повод 
пускането в движение на ас- 
фалтния път нашушковчани 
се договориха следващата 
акция да бъде - изграждане не 
улиците в селото и махлен
ските пътища.

Г'
неговите катрини пазят от забрава

Й.Милаиоо

О1 НОЕМВРИ 1995 г.ЕттетВо



. ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКА ОТ ВУКИЦА СТОИМЕНОВА

рИИ1рв(В СЛУЖБА НА 
СТОПАНСТВОТО
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ПРИЧИНИ ЗА
ПРЕКАЛЕНО 

РАЗМНОЖАВАНЕ 

НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

СЪН И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
стихотворения, писани в раз
лични периоди на живота й 
започвайки от гимназистките 
й, па все до днешни дни.

За поетесата Стоименова 
вдъхновено говори м-р по ли
тература Славолюб Обрадо- 
вич, инак рецензент на сти
хосбирката. В словото си 
между другото, той подчерта, 
че "поетесата Вукица Стоиме
нова изповядва личния си 
опит за тежкия и мътен път, 
който води от сърце към 
сърце. По този път има много 
сънища и много болки...".

Понятната поетическа 
вечер обогатиха и гостите от 
известни сръбски и световни 
поети и поетите Малина Пет- 
кович и Каменко Маркович, 
които се представиха със 
свои стихове.

На премиерата присъст
ваха писатели, приятели и 
почитатели на Вукица Стои
менова.

На 24 октомври в литера
турния салон на Народната 
библиотека "Стеван Сромац 
в Ниш се състоя а напремиер
новоизлязлато стихосбирка 

сръбски език "Сън и дей
ствителност" от поетесата 
Вукица Стоименова.

След дългогодишно твор
ческо дейност, в резултат на 
която се появиха книгите 
"Невенов венец", преводи но 
Змаеви стихотворенията 
български език, 'Девойче 
боло и цървено", сборник на 
народни песни от Босилеград- 
ско, стихосбирката "Усмих- 
ното слънце". Вукица Стоиме
нова тези дни на любителите 
на поетичното олово се пред
стави о най-новата си четвър
та книга "Сън и действител
ност", излязла в издание на

на

• ; ■
Тези дни от разни места идват гласове, че в полето 

се навъдили, като никога, мишки, плъхове и други 
гризачи. Станали напаст за реколтата, а пренасят и 
болести. Това съобщават от Висока, Понишавието, 
Косово, Босилеградско и. т. н.

Хората, естествено, поставят въпросжои оа причи
ните за такова прекалено размножаване на вреди
телите. Явлението не е ново - познати оа периодичните 
пренамножения на скакалците, дъбовия пистояд, ди-

•/ <1

ш
Ш «

Вукица Стоименова
писането изобщо йрата и

е» втавство ||11ЕНЖбТ=
си жжк
н^ч^люб^вта към°литерату- га >^за. че оъдържа избрани
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ДЕЦА-БЕЖАНЦИ ЗАМИНАХА НА ПОЧИВКА В БЪЛГАРИЯ

ВЪПРОС НА МОРАЛ, ДОБРОСЪСЕД- 
СТВО И РАЗБИРАТЕЛСТВО

II *
< I

ореме (0 ■

вите свине, леминзите и др, ■ и науката отдавна е 
намерила обяснение за него. Според екологията 
внезапното увеличение броя на една популация или 
КАПАМИТЕТА и следствие на следните закономер
ности:

Първо, живите същества помежду си са неразривно 
сввързани в хранителни вериги. Веригите в оощ вид са 
образувани от три до пет членки: растения - расти- 
телоядни животни - месоядни зверове Но1 - месоядни 
грабливи Но2.... Порядъка показва кой кого яде, кой 
кому служи като храна. Логично е броят, или по-точно 

предходящите членки да бъде зна
чително по-голяма от биомасата на следващите. Обик
новено отношението е "логаритмическо' 10:1. Тази за
кономерност нагледно се изобразява чрез т.н. пи
рамиди на биомасата.

Второ, самият брой

На 15 октомври тази година през Димит
ровград заминаха за Сливен, Република Бъл
гария. 40 деца - бежанци от Сръбска Крайна 
На гарата в Димитровграддецата посрещна и 
ги изпрати съветникът на Братислава Морина 
Доменика Делич, както и началникът на По- 
моравски окръг Владимир Иованович. При
състваха и общинското ръководство с Никола 
Стоянов начело и представители на нашето 
посолство в София.

-С голямо удоволствие приехме наистина 
хубавият жест на българското правителство 
Надяваме се, че това е само начало и че и 
други деца ще могат да прекарат почивката си 
в България, сподели началникът на Помо- 
равски окръг г-н Иованович, откъдето е пър
вата група деца.

-Комесариатът за бежанци в Сърбия и мин
истерството за съобщения, министерството за 
социални грижи и министарството за обра
зование на България организират почивката 
на сто деца-бежанци, от които първите 40 ще

живата маса. на

на индивидите от една попу
лация реално зависи от две причини: БИОТИЧЕСКИЯ 
ПОТЕНЦИАЛ и СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА СРЕДАТА.

Биотическият потенциал е вродената способност на 
организмите - ако са здрави и разполагат с достатъчно . 
припаси храна - безгранично да се размножават. 
Познато е, че тъкмо гризачите притежават огромен 
биотически потенциал.

Понеже размножаването протича по геометрическа 
(експоненциално) да не съществуваше 

съпротивление на външната среда, само от една двойка 
гризачи, щяха за кратък срок, експлозивно, да се нам- 
ножат толкова индивиди, щото да покрият цялата Земя!

Съпротивителният механизъм на външната среда е 
сложно устроен и се състои, освен от външни неблаго
приятни жизнени условия, и от врагове на вида 
(хищници, грабливи и пр.). По-точно от задните членки 
в съответната хранителна верига които конзумират 
нашия вид като жертва. Разбира се, важна съставка на 
съпротивителния механизъм са и микробите, които при 
пренамножение предизвикват болести и епидемии. '

От всичко казано и приложено към нашия случай 
излиза:

Първо, ако годината е благоприятна, родна със сух 
и топъл климат, биотическия потенциал на полската 
мишка и дугите гризачи получава тласък за усилена

Децата във влака
прекарат две седмици в Сливен, изтъкна 
Доменика Делич. Министерството по съоб
щения поема превоза на децата с влак. а оста
налите министерства на България поемат 
разходите.

На димитровградската гара непосред
ствено преди тръгване на влака пристигна и 
група жени от България начело с Емилия 
Масларова, председателка на Демократич
ния съюз на жените и директор на центъра за 
подпомагане, които придружиха децата до 
Сливен, където ще ги посрещне 
министърът на социалните грижи.

-Аз ще бъда особено щастлива ако това 
добро, което го правиме ние. жените, по. 
майчина линия помогне на дипломатите да 
решат част от проблемите, които те по мъжки, 
като дипломати, трябва да решават. Всъщ
ност това е не само по майчина линия, но това 
е въпрос на добросъседство, на разбирател
ство, ако щете това е въпрос и на морала, 
когато хората трябва да живеят заедно в 
ТРУДН° време - заяви Емилия Масларова.

прогресия

заместник-

А
На изпращане на Димитровградската гара: 

председателя на Ос в Димитровград Никола
оск7всй™:и1пж в̂;чк„ит

нашето посолство в София

продукция на потомство;
Второ, ако се случи тъкмо през година враговете на 

мишките - дивите и домашни котки, лисиците, едрите 
влечуги, грабливите птици - да се намалени, броят 
гризачите-жертви ще бъде нищожен;

Като резултат получава се енормно или калами- 
тетно покачване броя на късметлиите - можем да ка
жем, че през тази година брадвата на мишките е пад
нала в мед...

Но, природата е устроена съгласно принципите на 
кибернетиката, така че нарушеното равновесие авто
матически се възстановява. Според поговорката 
"колко пари, толкоз и музика" трябва да очакваме, че 
тазгодишното изобилие на гризачи до година ще 
причини бързо, геометрическо, размножение на 
техните врагове - ще имаме повече котки, змии, 
ястреби, лисици... Обаче, и тази гощавка ще се свърши 
със стягане на ремъците, а хорото на живота ще 
продължи да 

Да приба

АТ.на

’ БОСИЛЕГРАД: ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА

СЪДЪРЖАТЕЛНА ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

ректорите, Гоне Глигоров и Тоше Алексан- «п1Е1е„На свободните активности са 
дров, и тази учебна година са запланувани пп ппп1^»иК?-?НИ Пл няколко часа обществено- 
работят по няколко секции: драматичесга отношениечаст°от%е?1ЛЧД-НИЦИТе' В ТОВа 
спортна, музикално-фолклорна литературна реали!ир1ни чоез ВеЧе Са
рецитаторска, художествено-изобразителна шипковплол ВГимиЛ» П° аъбиРане ла 
както и отделни възпитателно-образова- тона I вПгнпт^™ събрани над6,5 .
телни групи; група млади математици млади Акцията ш°е пГл™ ^ над 0,5 тона' 
физици, биолози, техници, химици, историции голие Р ВТ0Р0Т0 Л°ЛУ-
пр. За всяка секция или група и в едното и в иЕ.™ което е запланувано акция по 
другото училище е задължен компетентен Учили14ните Дворове и града, а •
преподавател, а в ход е набирането на учр- Нв Я? иаключва и някоя залесителна акция, 
ници-членове на секциите. Някои като спопт мажем и това' че и в едното, и в другото
ната при Гимназията или драматичната пРпТи са запланУвани и екскурзии. В Гим-
Основното училище и художествено-изо6оаРзИ а Гп™™ттпИ4ИТе °Т тРети и четвърти клас, 
ителната в4че започн^а с работа ИзобЕ^ осм?клас УЧеНИЦИТе от трети, седми.и 
ително-художествената секция при.босиле- 1"ми клас-

м.я.

тропа...
авим, че процесът жертва-хищник е и 

математически обработен за пръв път от френския 
учен Волтеро. Откритите закономерности вече се 
използват в стопанската практика на развитите страни 
приразвъждане на животни, при посеви, при риболов. 
Графически вид на процеса е даден на рисунката.

Сп.С.

о 1 НОЕМВРИ 1995 г. БрштНо



ЛЯТОТОВ^МИТРОВГРАД
ВМЕСТО ДНЕВНИК, или няколко МОИ

600 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР

ПЛЕНЕРЪТ
"ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР" 

СЕ УТВЪРЖДАВА
ВПЕЧАТЛЕНИЯ -

СЪбИТИЯТЗ- Р°ТИЧаТ- Н° И наб-«Давам воичко в града, хората,

В
* &Г4ОЖНИЧИТЕ ОТ ПЛЕНЕРА В БЕЛГРАД, НИШ

.годи^Ув1ч»°гВлЯ=Вга,Н®Т° на пленеРа "ПогФновски манастир- през 1993 
• ПРОЛЕТ Е, ВЕЛИКДЕН Дейци о "Камък оо „ |край Републик-п-п Т1Рр^)?а година' хУД°жници от Димитровградския

Е5йЕгтаЖв«Е«Зае
п1тЯ1^ МбаН"Те На чеРк- ' в° ние зрителите не го чух- чинът внуш_ителен е на- Iдейностогабнн?™»1ИЯ рвнтър Да интензивира и популяризира тази 
вата, както това е за Велик- ме. Защо - не знам ГЬостонр ^нът' по които пътуват |и Методи Пгтп™«™л изложбите на художниците Слободан Сотиров 
ден. съвсем рано поканиха ре- Разбрахме половината оеп съпровождани от ТВ екипаж и | Традиционно плене^нт“-^ на Градока галер12я вДимитровгрзд
лигиозните на тържественно лики и се лпгрц|аи.Л7„ реп- журналисти. Накратко гр гпи 1до Юавг«-т н-, ???™ерът Погановски манастир се провежда от 1
богослужение. А ^ешеТе0 ДърИжани1тГоПТагтеваЪц Гтеяно^3' к™Никола
че то ще се проведе и с учас- Дойде пиесата "Денят еУнош'^ пт ? ъ? ИМ по>келааа добър |хУДожниците: Бранка Веселинович от Нови Сад МиленаУНичева - 
тието на 1^евци и свещенно Всред самодейците, като гос- на "Кил?83^"^ Дире*т°РЪТ д°™'^лнка Петковска, Станка Тодорович от Белград Миряна 
лице и от София. Заедно ще ти забелязахме изявени ао- ппи Братств0 Венко Димит- | Дишан До?кпТТгР?вгра§с,<а хУД°жнвчка, живуща също в Белград, 
служат в черквата на черков- тисти, които сме гледали във ?аГ‘ 3 33 Добавям. че пое- |шуловичотККп;1™еп?? п^“”114 Л1 ЙУшан Шуклетович от Ниш. Миша 
нославянски език, но ще филми и на ТВ. Постановката 1™ата На тази изложба не- I Иванов о? Велите^аЧ'Дими^Р Димиадов от Димитровград и Никопай 
чуеме и богослужение на бъл- °еше модерна и визуално лраменно трябва да се открие I художници от Република Бмгаоия' с Участието си на
гарски език. Черквата беше съвсем успешно представена пести^пам Не трябва Да се |пРиДоби " международен характер. Р новоки манастир 
пълна с народ, както от много н° на мен най-много ми до- ести време и-труд. А за 1„^аличчилт фонд, създаден през предишните две години (всеки 
време и години не е била. Има падна играта на самодейците изложбата се после се писа |и-те™п п°пТкп1ПО Д8е картини на Секцията по изобразително 
и млади хора. хубаво обле- от Крушеваи. Класика, брат- много и хубдво и подробно в I тазгодишния пле^ео °вЛ^локл1о 6огата °снова за откриване на 
чени и с дечицата си. Зачуха не. Играха ^Дълго пътуване Братртво • и^ло^ба •тгановски манГс?ио?9!и?94е“Ро?кпитС,ЪотОЯ художествена
се звънкият глас на отец лр?3 нощта" по Юджин О' . и годпй Василие ПереваловвпрЛЛ“е?6 на хСдожници^астнТ:^
Александър, но и мощният Ниил. Думи, мисли и живот на леп? гтаоР»А5А НИ ВСЕКИ I предишните пленери, а в чиято програма сеУг?редставиха и младите 
баритон на софийския све- едно семейство, на изглед СТАВА ПАЗАР. Дойдат I музиканти Александър Басов (флейта) и Сашка Стоянова (пианф
щенник. Редеха се те и изнас- порядъчно и изящно а в дъл- 0ългоРски търговци, нашите I гли Шест°тингодишчината на Пгановски манастир бе повод за ор
яха от олтаря светите книги и бините с много пороци алко- КУПУ634” са заинтригувани и I српгпТ„а1!!еп?а хУДожествв«и изложби на участници в пленера в Ниш, 
"дарове" християнски. Стана холизъм и проблеми. Вечна по Два пъ™ на Ден оценяват галери? "«Глон'^^миоа^ДТлпъГ НЬ °^томври в Нишката
ми мило. Мислих си. ето как игра на живота. има ли нещо интересно за ку- предРст^ихГхУдожницитеТ^стниц?„АаРТенера пре“ ЖТЛм
черквата може да бъде благо- След някои ден играха и когатп ги ^0Тп™иСВеН'ПеТЬК' година. Бяха изложени 44 каотиниадредимно платна с масл^ни^о®4 
родна-и толерантна към вари- пашите самодейци, нов, съв- когато СИ е редовният пазар - I на двадесетина вдожници. Изложбата бе открита десет дни и стана 
антите на черковното бого- ременен текст, на премиерата всеки Ден-пазар, пазар и [достояние на любителите на изобразителното изкуство в Ниш Тук се 
служение. Спомних си че ко- беше и писателят Първата пол°винв- Ала хигиена имп , кр8Д0ТапИХа: РаД°™р Антич, Веселин Денков, Перица Донков, Емило 
мунистическото време внася- чазт па пиесата беше много ли?ПовяРвайтеми, нямаяни- н0виш Млал^о» гДъ^.!??пХнаджие о3аричаКоотич'ИванКолев' 
ше всред хората с^мо страх и Добре изпълнена защото до ^ГруноТс^оГ3"™^ аавсТаУкоГч"^^^ Све™а-
трепет и десетилетия наред като чакаха автобуса изпъл- о^1РиуЯ°," КЪП0Д?сеоткрие След тази изложбав Градскатагалерия вДимитровгоад се състоя 
стоеше желязна завеса, зад нителите ни показаха много ®Дна чешма с питейна вода и I изложба на копии на фрески от Погановски манастир^ХвторГна 
която се надпреверваха сръб- универсални истини и харак- напРави тоалетна. Чуло ли се | копиите на фреските са ЗденкаЖивкович и ЧаславЦокич, и двамата 
СКИЯТ И българският КОМУНИ- теРИ, по във втората част е' виДЯЛО. за толкова народ I от Ьелград Копиите са създадени през 1973 и 1974 година по повод
зъм в омраза, делба и шпиони- имаше и някои бизарни сцени, да няма МЯСТО, където ще се I ознаменувате стотогодишнината на озвобождението отттоците. Бяха
ране. Стоех до една от чети- 33 моя вкус малко ненужни! ?а™аш войа или използваш 
рите колони, които подържат Най-добро изпълнение все е наи"малк*
високото малко кубе на пак Дадоха артистите от ^Т?Хпк^1оУ2<г^?,аеДНОМЯСТО 
черквата ни и бях изпълнена с Велико Търново с комедията Яте папа3», ПггтъДЯ1Д народ
умиление, защото черквата Ние, българите”. Артистите в г!1у,ргДаМ. °СТЪР пР°тест | принесоха за по-пълно представяне н
ни е на сто години и тук са постановаката чакат влак сРе1ДУ Общината и инспекто- Свеобразна кулминация в изобразителния живот по повод 600- 
влизяпи моите гтяпгГ Г=лпВ който ВС= не идва както е рите ПО хигиена. годишнината на Погановски манастир представлява откриването навлизали моите стари, ДЯДОВ- които вс„ не идва, както в изложба на картини от художниците-участници в трите пленера
ци, родители и роднини. Една прочутия 1екст Докато чака- ф Цд 14 АВГУСТ ПЕЕШЕ I Погановски манастир" в галерията на УЛУС (сдружението на 
от най-хубавите икони, пър- ме Годо . в който не може да ПАВЛЕ АКСЕНТИЕВИЧ Към I хУАожниЧите от Сърбия] в Белград. Изложбата бе открита на 11 
вата от лявата страна на ол- се дочака идването на нови 0еяп пилях че Н | октомври от художника Градимир Петровия, професор на Катедрата
таря е подарък от моя роден нрави, бързо забогатяване и внаГят лъпвени пейки и ппиг П° пРиложни взхуства. От тазгодишния пленер се представиха 
дядо. кмет на Цариброд през промяна на живота. Та наше- пособ^^рефлектори Ж ДУуДшан ШЧуИклвв5Ги;^гГ“8' МИРЯНЗ ДеНК°Ва' Ди“ИТЪр Димитров 
189о година. Но... се■ че Ще е поради гостува- I След закриването на изложбата на 25 октомври в Белград

Дойдоха проповедите, железничаря, пенсионера, нет0 на Павле Аксентиевич | изложба ще обиколи градовете Нови Сад, Крушевац, Ал<
Първо отец Александър каза, Оизнисмена , студента и тър- ИЗЯвен наш артист по духовно | вРаня. Приштина, а има изгледи да гостува и в София, 
че нишкият владика Ириней говеца... пеене Вечерта дойде и| От казаното дотук личи,.че-пленерът "Погановски манастир" се
праща своите поздрави и Всичко това написах, за да влязох в черквата Яо много Утвърждава кат° заключително културно събитие в изобразителния 
благословия по случай праз- отправя една забележка към ВаЯЗ°Х посетители Пъовите Ж1ТТ нв °а“° на ДимитР°вгРаА , но и на Републиката.и че занапред 
ника и в тези теж^за нашата работниците на Културния “еа^и° съвсем празни мРалкч I Тря6ва д° се °чаква °ще л°-голямата “У популярност и привлекател- 
държава дни се моли да дой- дом. Нито за едно от пред- ученици иьмлади хора и някои 
де мир и утешение на народа, ставленията салонът не оеше мои познати, които самата ат 
А след това излезна-българ- пълен. Недостиг на органи- намирах. Рефлекторите бляс- . 
ският свещеник. Веднага за- зация и реклама ?>. Всъщност наха и Павле Аксентиевич. с| .. 
почна гръмко и с ненужни по- те са длъжни да организират група от четирима студенти по I 
литически натяквания и при- и пропагират културните история, които му пригласяха I 
мери. В проповедта нямаше изяви. пяхр цял час. Изпълни си >
нито калка благородие и топ- мемломлпилтл черквата ни с благородни и
лина. Гръмки политически на- • МЕМОРИАЛМм . а и^- звънки звуци на трогателен 
броявания на революционе- ЛОЖБА НА МЕТОДИ ПЕТ- глас и песни от XIV и XV ве*
рите Васил Левски и Кара- РОВ, На 24 май се откри като звънче пееше този гл:и. .
^<ата и техните революции и изложба на Мето Петров - в -Длилуя алилуя слава Тебе ^‘иастиР 6е предвидено представяне на културното творчество на джата и техните , ппиошоимв ,.уV-’ у ' I Димитровградска община в Белград, тъй като годишнината на
Предателства. С невъобраз- новооформенот . Гласовете отекваха и I Погановски манастир е юбилей от републиканско значение. Частта да
имо гръмки я\/ми и за черква като родено за такива цели. пълнеха душите на слушате- I представят част от това творчество имаха художниците от
нопппуппат тпи /яря и нтпол- Духът И изкуството на нашия лите С възвишени МИСЛИ и| Погановския пленер и самодейният театър "Христо Ботев".
нятя1Пяйяш '"пи ля^зш стаР п°ЗНат събра на едно благородие.• На малката сцена в Народния театър, храма на културата,
илп? Г/Гпл оГаип МЯСТО ВСИЧКИ Димитровград- Но защо черквата беше I димитровградските артисти са се представили с пиесата "Професион-
чороаджи иово, хуоава ^на^. чани 5еше трогателно и вну- празна'? Кой трябваше да I алист' отДушан Ковачевична 18 октомври. Според думите на Слобо- 

Моето умиление се пре- шителн0 Ако това виждаше проведе организацията и ДОН Алексич, носител н? главната роля и завеждащ самодейността в 
върна в огорчение. Не може- м небето, щеше да се посещението черквата ли ЧентъРа аа култура, най-добър показател за успешното представяне
ше ли ла СИ вземем по едно |у|у,и и иппо. ПОС0ЧОНИО,°' чоркиа1а ли, прод белградската публика, 6 поканата 5а повторно гостуване през
пъстоо великденско яйце да поклони на 'Спомена и оле или Културния ДОМ, питам СС I декември тази година. Също така и фактът, че малката сцена, която 
гм лтицпмм пяпур и ла ДИте- КОИТр е остави/] един аз Нима наистина няма хора I има260местае6илатяснадапобвренадтристапосетители,мнозин-
ои отчупим парче к^^у човек - който ще е знамени- които да съберат публика да I ство от които диМитровградчани, живущи в Белград. В залата по
се поздравим по случаи праз- тост на града ни, както е се обогатява духовно и[ време на представлението са били и такива имена - артисти като 
ника. Не, "политиката отиде паметниКът при Путумел всячески? Пак пропуск нл| Жика Миленкович, Александар Берчек, управител на Народня 
и по-далеч. Вместо гостите от »павли0нчето" или нашата Културния дом считам и| театър, Предраг Тасовац и др. Слободан Алексич, Александър Зла- 
София да бъдат почерпени в че[Жва "Св. Богородица", нямат оправдание... I танов, Весна Николова и Делчо Гигов.актъоритв в “Професионалист",
черковния двор и да стане пак >
така и по някои други поводи 
и празници - групата от София 
я ''взе" ДСБЮ-то, Лоша пос
тъпка и лоша политика.

. п -’ мои уче-
кя^?ИМИТровграА и Ниш 
какъв внушителен 

чинът, по който

ознаменуване стотогодишнината на озвобождението от турците. Бяха 
изложени 17 експоната, а на изложбата твърде вдъхновено говориха 
др Спас Сотиров и Предраг Пеич, кустос-археолог от Пирот. 
Изложбата бе обогатена с художествени фотографии на Йован 
Шурдилович от Ниш, чийто мотиви бяха заснети в прекрасния амбиент 
на Погановски манастир Общо 57 художествени фотографии до- 

:оха за по-пълно представяне на Погановски манастир.

„ същата 
ексинац,

мост за наши и чуждестранни художници.

Ст.н. - Д.Димитров

В РАМКИТЕ НА ЮБИЛЕЯ НА ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 
НАРОДНИЯ ТЕАТЪР В БЕЛГРАД

В

В рамките на честването на 600-та годишнина на Погановски

са много доволни от приема не само на пиесата и техното изпълнение. 
~ ... .« ,л1л/1 мчплж ,, но и на тях извън представлението. "Това не се описва, това само се
в НА 12 ЮпИ Молч-мтч- Имам 0Щ6 МНОГО да кажа I доживява", изтъкват. Той не е малко нещо да се намериш на сцената

БАТА "ДИМИТРОВГРАД- за града НИ И ЛЯТОТО на 1995 г. I на най-познатия театър в Югославия!
СКИ-ЦАРИБРОДСКИ ХУ- Например за НОВИЯ изглед на I Със съшата пиеса следвашия ден Димитровград1

ТЕАТРАЛНИТЕ ПРЕД- г°буса снашите _ за някои улици И подобно. Но, Търново и Горна Оряховица - България. Пиесата ",___™
СТАППРНИЯ М път София за отваряне на д0 писане. Аз обичам своя ро-1 9 и 10 ноември щв бъде изпълнена пред публиката в Деспотовац и

о лпл и'|. иа изложбата Димитровград- ден град безгранично и пак ще Ресавица. За "Женско царство“ има покани за гостувания в Княжевац
гпп ски-царибродски ХУДОЖ- с0 вЪрна С впечатления ОТ и пет местни общности в АлександровацЖупски. 

колко театри ог различни гред- ницИ» Боже МОИ, аз всички него I 'Тези дни трябва да започне подготовка на малки комедии от
дове ОТ-Сърбия и България ппГнгшам Някои са МОИ поз- I Чехов на български в постановка на режисъор от Велико Търбново.
От Кралево дойдоха само- иио и Лилия Нейкоьп I дт

чани са се пред- 
От Неготинска

ликата във Велико 
есата "Нощ посред ден" наТърново и Горна Оряховица - България.

о1 НОЕМВРИ 1095 г.Бттстйо



СПАСЯВАНЕ НА ЧЕРКВАТА В С.ИЗВОР
о ИНИЦИАТИВИ И ОПИТИ ЗА

ИМА ЖЕЛАНИЯ, НЯМА ПАРИ"ЖИВОПИСТА В СЪРБИЯ ПРЕЗ» В ИЗЛОЖБАТА 
VIII И IX ДЕСЕТИЛЕТИЕ"

УЧАСТВА И Черквата "Со. Троица' в с.Из
вор един от най-значителните па
метници на културата в Босиле- 
градско - осветена през 1оо*» 
година и открито първо редовно 
училище - е толкова пропаднала, 
че ако не се предприемат спешни 
мерки ще -рухне! Покривът е от
давна дотраял, на една страна 
даже съществува дупка така че 
от валежи страдат таванът, 

стени. Го-

• Включването в тази пред
ставителна изложба о голямо 
признание на известния 
художник от нашето малцин
ство

По повод "Година на кул
турата" Музеят на съвро- 

изкуство от Бел
град организира изложба 
"Живописта в Сърбия 
осмото и деветото десетиле
тие", която ще бъде експо» иг
рана в четиринадесет гра
дове в Сърбия през 1995 и 
1996 година.

Целта на проекта е да со 
представят общите тенден
ции в живописта в Сърб 
през изтеклите две десети
летия и художниците, които 
са главни носители на тези 
тенденции. В тази предста-

външните и вътрешни 
лямл част от иконите са запазени, 
но фреските са доста унищожени. 
Тъй като со касае за голямо още
тяване, което изисква обемисти 
твърде деликатни работи, налага 
се да со изготви дългосрочна про
грама - и за обезпечаването на 
сродствата, и за извеждането на 
рабо

менното
през

тито.
На топа становище са заста

нали републиканският инспектор Кплгпе
по култура в Ябланишки и Пчински окръзи Благов

самосто^т^ломПпрофе^ионалви^съртудни^^^^Р^ 
култура о ОС в Босилеград, Евтим 

Караджов, строителен инжинер в ОС и поп Зоран 
Младвнович от Босилеград, които преди известно 

запознаха със състоянието на

мнението на участвуващите в тази един вид делова 
група средствата за санирането на дупката трябва 
да обезпечи Общинската скупщина, а останалите да 
2в обезпечават от републикански източници и дона-

витална изложба са вклю
чени тридесет художника, 
сред които о и известният 
художник от българското 
малцинство в СР Югославия 
Перица ДОНКОВ,

ия

зование и
Т°РМоже ли ОС в Босилеград да обезпечи сред- 
ствата и ще започне ли санирането на рухналата 
част на покрива тази есен-попитахме Васил 
Йованчов, председател на ИО на ОС, който заедно 
с ОС и Съвета на местната общност в Извор бе 
инициатор за спаявана на черквата.

-Средства в общинския бюджет няма, но 
изхождайки от факта, че се касае за обект от 
изключително културно значение за нашия край ще 
положим усилия да ги обезпечим, казва Йованчов, 
подчертавайки че в реализирането на тази 
благородна акция ще потърсят помощ и от^дона-

• ДРУЖЕСТВО НА МАТЕМАТИЦИТЕ В НИШ време на място се

^ Според мнението на Караджов за поправка на 
черквата са нужни около 5 милиона динара. Засега 
все още не е известно как и дали ще се обезпечат

ГРАМОТА НА СТОЯН НАКОВ
На сесия на Скупщината на Дружеството на математиците в Ниш, 

която се .състоя тези дни бяха връчени грамоти на наи-изтъкнатите тези средства, подчертава и Григоров,
членове на Дружеството като признание за дългогодишна успешна "маики чвр2ва?а Има, но че няма
работа. Един от тях е и Стоян НАКОВ, някогашен преподавател по че^Г съшествува мнение поправката да се проведе 
математика и директор на димитровградската гимназия, председател "“^^“Попрвд и това до края на тази есен, 
на ОС в Димитровград, сетне директор на гимназията Светозар ® . ™хИн”а®ъРщ§стВуващ?та дупка на покрива,
Маркович“в Ниш и съветник по математика в Педагогическия завод А0Тне р^се извърйи реконструкция на целия пок- 
в Ниш. рив, а накрая на външната и вътрешна част на тори.

В Дружеството на математиците в Ниш членуват математици от 
Нишавски, Пиротски и Топлишки окръзи ___

ДВогайЯим погановски манастир (Ю)!
© ИНИЦИАТИВИ

ПОРЕЧИЕТО НА 
ЕРМА - НАЦИО
НАЛЕН ПАРК

Д-Р СПАС СОТИРОВ

ВД ЪХНОВЕНИЕ ЗА 
ПЪТЕПИСЦИ, 

ПИСАТЕЛИ, ПОЕТИ, 
ХУДОЖНИЦИ...

Прелестите и своеобразието 
на поречието на р. Ерма отдавна 
са обект на научни изследвания. 
Изобилието на редки растения и 
геологическия състав търсят 
тяхната пълна зацита и запазване Същестува една категория любители итючитатели 

Поганово, за които Поганово е не само културно-истори
ческа и природна знаменитост, а нещо много повече и 
по-значимо. За тях - хората на изкуството - светата обител 
и околната панорама са неизчерпаемо вдъхновение за 
прекрасни художествени изяви и творби. Щяхме да 
направим непростима грешка ако пренебрегнем и техния 
принос към погановската културна съкровищница.

Преди другите, най-напред заслужават внимание 
описанията, които са ни оставили най-ревносните изсле
дователи на Поермието след оттегляне на турците.

Мита Ракич (1878) на път от Трън за Пирот записал: I 
"По-долу от Одоровци съществува едно ждрело, през 
което се пробива Ерма и което разделя Одоровци от 
манастира Св. Йоан Богослов. Да не е това ждрело до 
манастира би се отивало за четвъртина час и знеполчани 
щяха низ Ерма да прекарат път към Пирот, който щеше да ' 
бъде и най-лек и най-пряк. Така те са принудени да заоби
калят през планината, като изградили три насипа, докато 
едвам този, сегашния, успели да закрепят. През ждрелото 
може да се премине единствено пеша и то когато водата е 
малка, скачайки от една върху друга стена".

Антон Тошев, ботаник, тук пребивавал 1902 г. и по 
следния начин описва Одоровското Ждрело: "От с.Одоровци 
Ерма взима с,- източно течение. Нейната долина постепенно 
се стеснява. Страничните урви стават все по-тесни и недалеч 
от селото, реката се провира между тясно непристъпно
ждрело, което сама си е образувала през течение на век- вижАа- от*“8е може да се излезе от това скривалище вън на 
овете между Гребен и Влашка планина. Този пролом, оял свят- май-високата стена, сива, с жълтеникави места и с 
наречен Одоровско ждрело, представя чаровно дива аластове надясно наклонени, се издига към небето, тъкмо 
камениста клисура. Близу до манастира тя тъй се,стеснява |??А манастира на северозапад и се нарича Зубер планина: 
и тъй стремително се спущат нейните отвесни каменисти Г?Ре на неиния спуск стърчат върхове на дърветата на план- 
урви към поречието, та ти се чини, че надвисналите над ^?ката Г0Ра- пай-високо на скалите растът, казват, между 
реката колосални канари са готови да се сгромоласят и да • камънака и иглолистни и то мура. На едно високо място стоят 
заприщат съвсем во,дите на Ерма. Реката' долу шумно се на скалата четири естествени каменни столове, които и тъй 
блъска от многоброините разпилени из нея белезникави се наРичаТ там кацат и се вият орли, всякога в дружини по 
балвани, около които-на много места се образуват дълбоки четири-пет...
синкави вирове. Само опитни местни водачи могат, да ви и 'екст- пълен с въодушевение за красотите на ждрелата 
прекарат по самата река до манастира и то през летните * ьрма ни а оставил и славният френски геолог и пръв 
месеци, когато водата спадне в голяма степен..." оалканолог Ами Буе, който обикалял Поермието още през

Константин Иречек, чех, но голям славянофил и първата половина! на миналия век. Неговите записки както и 
познавач на Балканите, в Погановски манастир аа^ажките на Ракич Тошев и Иречек, са предимно слова на 

пристигнал от другата страна, от Власи, като записал пълни със фактография. Същински възторжени
(1883): ‘Един „час ог селото стигнахме до целта, в °™аания На Погановски манастир и особено на неговата при- 
манастира Св. Йоан Богослов или в Погановски манастир 5°Аа АЗДоха прочутите майстори на човешкото словесие 
През целия ден не бяхме хапнали, освен малко сливи с Алеко Константинов и Иван Вазов. Техните художествени 
ракия; първата ни грижа беше да се подкрепим от соб- °?®РКИ завинаги ще останат недостижими и непревъзмо- 
ствените си провизии с помщта на манастирското госто- га 
приемство/ Още малко, оше един хълм" ... страсно рисува прйгажа

Погановският манастир лежи на прекрасно място, като ^ Константинов. "Погледнете сега!.. В този момент ше 
Власи, в подобна, но по-миниятурна гориста котловинка а^?АЪхне ли ня*ой за Тирол и Швейцария че да го пална по 
между огромните скали. . На първ поглед даже се и не ^Т,ата!- Г°СП0Аааа! гледайте бе, гледайте хубости Гледайте

......-......... чудеса. Защо е тъй беден човешкия език, защо е тъй 2лабо

от унищожаване.
Оттук изникна инициативата, 

която даде гимназиалният учител 
и отборник Любомир Голубович, 
поречието на Ерма да се про
възгласи за национален парк на 
Сърбия, относно Югославия.

Инициативата е 
последната сесия на 
скупщина е създаден комитет за 
тази цел. В състава на комитета 
по опазване на поречието на Ерма 
са влезли: Любомир Голубович, 
председател, д-р Спас Сотиров, 
м-р Младен Владимиров, Ми- 
ролюб Георгиев, Гордана Ган
чева и Весна Николова.

Комитетът ще има за задача 
да ускори провъзгласяването на 
басейна на Ерма за национален 
парк.

деиета и на
щинската

Ст.Н.

• ПО ПОВОД 600 години 
НА ПОГАНОВСКИ МАНА
СТИР

ДАРЕНИЯ НА 
МАНАСТИРА

Погановска асоциация, масло 100x80. Иван Колев

По повод 600-та годиш
нина на Погановски манастир, 
по време на тържествата, 
проведени на 9 октомври, на 
манастира бяха дадени брой
ни дарения от местното насе
ление, гостите и други. Между' 
другите даретели е и група 
жени от българския женски 
съюз от София начело с Даря 
Владикова. На манастира те 
дариха икона Свети Георги, 
дарение от председателката 
на Съюза на българските же
ни Юлия Казасян, иначе май
ка на известната, Катарина 
Малеева, участничка в тур
нирите по тенис.

Подобно дарение е дадено 
и на димитровградската църк-

отличен

ва.

А.Т.
ШБ5о 1 НОЕМВРИ 1995 г. БттстВо



ДРУГАРСКА ВЕЧЕР НА |[ 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

ЗГОЛА ЗА 15 МИНУТИ
Хубав резултат отбеляза 

"Балкански1* в последната среща 
с БСК от Боговина. За 15 минути 
димитровградчани вкараха 3 •■ола 
в противниковата мрежа - от 25 
до 40 минута - и спряха. А имаше 

да напълнят мрежата 
С тези 3 точки димит-

° ФУТБОЛ
• На 2 декември 1995 година в ресторанта на "Дома на младите" 

н! димитровСгрзд^'2^ЧаСа 146 “ СЪСТОИ "Д^У ™Р- истинското
ЛИЦЕ НА 

"БАЛКАНСКИ"
ПОЛОВИНЧАТ

УСПЕХпиРотчанЧи. вранянци и "земляци" от много други 
градове, които традиционно си празят другарски срещи в Белград и 
по ДРУГИ ФЗДове, димитровградчани, които живеят и работят в 1-1иш 
вече отдавна дават инициативи за подобни срещи на 
димитровградчани в Ниш. Тези идеи и инициативи неотдавна 
започнаха да се осъществяват. Именно група димитровградчани от 
Ниш в съдействие на издателство "Братстео" от Ниш се о2?анизива 
както инициативен и организационен отбор и започна акция шоР-

какшлто и^а^глто^^литич^ск^пртл^^на^ационагтшГосновгГ^псф-
тиини политики и подобно. Общо желание е4да се проведе'една 
хубава, приятна и весела вечер на другаруване изпълнена с 1 
качествена и разнообразна културно-забавна програма в рамките на 
която и богата лотария с хбра, пбсни и танци, мезелъци и пиялъци 
>3 о<^ЕоапИЗаЧИОНлЯТ °тб°Р осведомява, че котизацията е 36 динара 
33 еДНО лице, че броят на местата ,е ограничен - до 220 души и чеРе

заплатят котизами?тз°я?НИТе 430 пр'скоР° Да си резервират места и Голмайстори за "Балкански"
ство" Ниш Кей 90 м аяеТ° С® вършИ в издателство "Брат- бяха Парица Георгиев в 22 ми-
отво Ниш Кей 29 декември Но 8. | нута, Митов в 48, Бане Гюров в 73
■ОллтлЛ!?-е оопИ й?пИТВанияН Венко Димитров, телефон 46-454 в1 и Златкович в 76 и 88 минута. 
Братство и 320 - 029 вкъщи. Данаил Андонов, тел. 23-355. .. Жълти картончета получиха

" и Дабу- 
"БСК". В

шансове 
довръх.
ровградчани може би ще успеят 
да оцелеят в дивизията в която се 
състезават.

Вероятно тази победа ще ги 
насърчи в предстоящите мачове 
да положат повече сили, знание и 
футболно умение, за да избегнат 
от "опасната зона".

им

• ФК "БАЛКАНСКИ" - ФК 
"БСК" БУКОВЧЕ 5:0 (1:0)

През изтеклите две седмици 
три състава на "Балкански^(пио- 
нери, кадети и юноши) отиграха 
два кръга. В третия първенствен 
кръг и трите отбора госту! 
спечелиха мачовете си. Юн 
просто прегазиха отбора на 
Лужница от Бабушница с 5:0,

от^виоотсТ4026лКлН?"ЕдИНОТВО” ° БОСИЛЕГРАД: ВРАНСКА ОТ ! 1ирот с 4.2 докато пионерите гтл/тсопил пмом-ама 
с пар форфе отбора на "Един- ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ство , също от Пирот, защото 
противникът отсъстваше.

Трябваше да минат четири 
кръга, та футболистите на "Бал
кански" да покажат истинското ваха и 

юшите.Чцси лице. еха плати симпатич
ният отбор на "БСК" от Буковче 
който доживя истинска катас
трофа в Димитровград. А че 
резултатът е само 5:0, "винивни" 
са футболистите на "Балкански“ 

не използваха и стопро
центови шансове. Гостите ока
заха съпротива само в първата 
част на мача, а след това само 
наблюдаваха акциите на домак
ините, които въодушевиха публи
ката.

А.Т.

НАЙ-СЕТНЕ 
ВИСОКА ПОБЕДА

КОИТО

В четвъртия кръг всички бяха 
домакини и само юношите взеха •

"Младост" ",Сувойница^а^1точка от "Единство" от Бела 
паланка (4:4). Пионерите загу
биха от "Раднички" от Пирот с 3:0,

(4:0)

Най-сетне, след няколко не
успехи, в седмия кръг на насто
ящото футболно първенство във 

В неделя на 15 октомври се Иранска футболна дивизия "Мла- 
проведоха мачовете от петия извоюва ви:
(послелия! коъг в оамкитр ма ™ °°Ча по6еДа- На своя терен, той 
ро°скаДфутболна ливизигс Пи™: Л°6,ВАИ едноименния отбор-от 
ерите осъществиха висока побе- Воеме4ДП ° резултат 4,1 ■ полу‘ 
да от 6:1 над "Прогрес" от Пирот, Р 
кадетите с 4:3. Юношите играха 
предпоследния си кръг от еснния

а кадетите от същия противник с
4:0.

лчълти кар
п Иванов от "Балкански" и ,

Димитров лович и Игнятович при "БС _ 
54 минута е изключен Дабулович 

- от "БСК". Отлично съди мача Дра
ган Петрович от Заечар (9).

"Балкански": Соколов 7, Б. 
Гюров 8, Стоянов 7, Станков 7, 
Алексов 7, “
6, (Митов 7), костов 8, Георгиев 7, 
(Златкович 7), Иванов 7, Ни

"БСК": Ми
нович 5, Оприт 5, Д.Първуйкич 6, 
Игнятович 6, Стоилкович 5, Сте- 
ванович 5, Младенович 5, С.Пър- 
вуйкич 5, Лучич 7, Дабулович 5.

Още в първите десетина ми
нути домашният отбор отбеляза«йпендЕ каза--™ ....  гггг

н 14 вач вкара топката в мрежата на
В шестия последен кп-кг гостуващия отбор. До края на лър- 

, последен кръг, вото полувреме домашният от-=ГнП»№: йадгеда ЯЯ*
Д.С. НИ1’а' Стефан Стефанов

Презвторото полувреме игра
та бе по-бедна. Домашният отоор 
като че ли се бе задоволил с ре
зултата от първото полувре 
При това гостуващият отбор един 
път залюля мрежата на домак
ините. Голмайстор бе Срджан

ОБЯВА I

В село Смиловци на 12 км от Димитровград продавам 
сменявам за квартира следните недвижими имущества: 

-къща с пълен комфор от около 50 м ;
-дворно място с млади овощни дръвчета от около 2 

декара;
-ниви 25 декара, ливади 1,7 декара, гори около 50 декара 

и градина от 0,35 декара.
Възможен е и някой друг подходяш договор.
За справки и договор телефон (018)25-808 от 16 до 21

или

колов

трович 6, Божи- 
5. Д.Пъовуйкич 6

часа.

моето перо. Е. как да опиша сега ония колосални порти, слънцето, което оттук не видиш. Покатери се по тия скали 
образувани от разноцветните скали, в които е прикован моят сиви, награмадени хаотически. Възлез на най-горните 

* поглед? Как да опиша фантастичните фигури, които гледам канари, венеца на рида. Сядаш на една от тях до израсли из 
през тия порти? Как мога да дам понаятие за тая райска пукнатините дръвчета, люшкани от ветреца, и гледаш чаров- 
долина. обкържена със всевъзможни лесисти хълмове? ната гледка при заник слънце. И гледаш и мечтаеш, защото 
Мога ли да схвана неизчислимите отенъци в игрите на тук само това може да се направи. Под тебе бездни, насреща 
светлината и цветовете? Всички сили и способности немеят гори, през които ти идват лъчите на слънцето приветни и 
пред туй подавляюще величие и всичко се съсредоточава в тихи. Манастирът на юг, плувнал в дърволяка си, откроява 
зрението, в нямото благоговейно съзерцание.'.. Да ми е да своя скромен купол в стените на пролома. Ерма пее долу. И 
хвана целия свят за яката, да го дотътря до тука и да им шум, и красота, и дивота, и каква поезия!" 
извикам: "Гледайте бе, дураци, какво се врете из вашите Идете, идете на Погановския манастир!”
вмирисани градове и села!...“ Разбира се, сега ни е ясно защо и как царибродският поет

По-нататък Константинов продължава: "Слизаме в- и писател Марин Младенрв не устоя на предизвикател- 
Погановския манастир. Бедният манастир! Да останеше на ството ч за Ерма написа:

полусрутени сградици и десет души в година не би "Ерма, Ерма/
се полакомили да го посетят, макар че от магерницата му Не е чудно, че славянинът стари
стърчи комин, строен от великия защитник на Перник, от Презре Хермес, за жена те сметна
Кракра. Какъв поразителен контраст между вехтичките, и име ново, женско ти наметна
полуизгнили къщички и величествените отвесни скали, ти си река лека, звънлива,
които се издигат зад тях, и девствените гори, които ги обк- Ти си ПЪСтра дълга пенлива,
ръжават. Вие си подкрепяте с храна и почивка силите и си пвсен шопска игрива,
бързате да напуснете сиромашката печална ограда, за да си свсТра наша красива."
потънете в омайното царство на вечно тържествуващата Манастирът подтикна и народното творчество-досега са 
разкошна природа. Вие вървите край брега, към основанията събрани няколко народни сказания за погановския калугер
на паралално издигнатите към небесата скали; те притискат Максим, за основателите му Цар Константин и Царица
реката и тя сърдита, разпенена, шумно скача от камък на Влена за строителите на Св. Йоан Богослов и Мущяр сестра 
камък и бърза да се освободи и освободена разтила своите и 6рат и др Писателят от нашето малцинство Симеон Костов 
пенливи води. от които се чуват овлекчителни въздишки. съи,0 е написал съчинение за Поганово в духа на народните 
ВИе се прощавате от слънчевите лъчи и прониквате в легенди. А да не се спираме върху възторжените статии на 
сенчестия и хладен гигантски пролом." журналисти от местни, и централни вестници и списания.

За съжаление и от пътеписа на Иван Вазов сме принудени коу^то нямат 6рой! 
да предадрм малък откъс, но в недоумение кои? Защото Пред прелестите на Поганово не останаха невъзмутими 
неговото съчинение изцяло е пропито с изтънчена чувстве- кино и тв дейците. В манастира бе заснет филма Доро- 
нос™ сл^есна китност, каквито ретко се срещат в произ- тей„ с артиста Гойко Шантич, а Милан Ковачевич в сериала 
ваденията и на най-прочути писатели. "Боже мои, и каква е »Караван" имаше отделно пр.едаване за Поермието и 
природата тука при този дрипав и мръсен Погановски манастира; подобно и Братислав Грубач в рамките на 
мянзстип с неговия още по-мръсен игумен! - се провиква "уЧИЛИщНата програма от ТВ Белград.
Вазов иРпродължава;^Какво обаяние за очите! Излезте и броят На фотолюбителите, вдъхновени °т ЕР«а и 
и?Е^н него и се по лутайте дето щете. Идете при ждрелото Погано^0 е безчетен. Обаче ще споменем името на Иован 
читпрнмсГ пполом там който дава път на сребробистрата и щурдилооич който в началото на октомври в Цариброд 
е^елолойната с поетическо йме река - Ерма. Две гигантски У™, спецИална изложба на фотоси от манастира, както и
вайки всйеттоп^вълни дръвчетата^(здсти^^тонию^^в

^^тече^-ъсГтажо тия пр^1Вискапи?1|^о? демонска фантазия Рв&п, инспирира и един' моделист 
изсече тъй гл чудо на природата, тая поема от Момчило дНдреевич, да направи умела копия-макет, за

ните възторга, на ДОшата сиI и ^ нанедин от тия голе- '^УаДарие2 гравюра още от 1936), Нечетоиков Щъркелов,
ческите опущения? Х^рлетесИоРете в сладостно-хладните &оти^0в, М. и И.Петрови. Гешев, Николов... Б.
мибалвани кр Р или в ТИХите вирове, в които се и*з живковия направиха копии нр фреските от манастира,
вълни^ които пея еТа на небето, като имате пред очите д на ПЛ0Нера1 който вече работи три сезони, събраха се окло 
^гледват бел заболи челото в синевата.”- 30 художника от цяла Югославия и гости от България. Тех
ен страшните стени,^аооли ^ кулминация в края на ^тв творби можаха да се видят на специалните изложби

жгд“« » “й—гкя.” гъгагу» «.»» «т«*»—•
вълшебна Ерма! Вие се ^ ^ду високите^си р (Продължава: Заключително обобщение.

р^,^нГг°РоПзни велЖСе&и. Върхът му се осветлява от допълнения,

ме

Велкович.
М.Я.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 15 ноември 1995 година се на- 
връшват

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта на иилия ни и незабравим 
баща тъст 6рач чичо и дядо

неговите

ПЕТЪР КИРКОВ 
-ПЕРА ГАЦИН 

от Димитровград

С любов и тъга ще паз 
неговата скромност и благородие. 
Изказваме благодарност на всички 
роднини, близки и приятели, които 
дощщха да го изпратим да вечния му 
дом на димитровградските гробища. 
Семейства: Веселинович и Киркови

им спомена за

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 октомври се извършават СЕДЕМ 

кго тъжат сърцата ни загодини отка 
нашата

измисли и

ВАСИЛКА МАНЧЕВА 
от село Радейна

Тъжни оа дните без твоята усмивка и 
топлито ти думи. Твоята безкрайна 
обич и благороден лик вочно щ 
в сърцата ои1 
Вечно окръбящи: съпруг Кирил, син 
Никола, дъщери Вена и Малинка, снаха 
Анка. зетьово Повел 
правнук и роднини.

осим

пояснения и и Денко, внуци.тая

о1 НОЕМВРИ 1995 г.ЕрятстНо



забава

° КИРИЛ НАЗЪРОВ
ЛИТЕРАТУРНИ

ДИАГНОЗИБОГДАН НИКОЛОВ

■Колата но о, чо п кингито му
■имЯ вода, а .40 критиците я 

МЪТЯТ.

реколтата що бъде ооз- НАУЧИМО СЕ ДА 

НЕ РАБОТИМО
ТЯХ 
солна.

■Продуктивен автор - раздава 
"продукти на редакторите. 
■Книгата му о толкова слаба, 
"чо години народ но можо да 

слозо от рафта на книжарни
цата.

Ио§а те ногу пред ногу, па ко ме ви де,

■Книжарницата бошо пълна е 
художостпона литература. Но 
истински конфликт имаше 
само в... книгата за оплалва-

чекаш до 
а те ти га

ПРИЩрасти, Манчо! Кво си се заваркал кока негде

Г°РИВаркам~ за леб, а после че идем за дърва - 
позаминъуйем га.

-Не варкай, гората лема да 
-А ти кво тека ногу пред ногу кока

Св8?Асамодосвадбу смо га докарала, еве пошъл

ХдаГДГа дар.«»»СТ ™ '
подвачам га. „

-А нели и не работите еве цел месец У 
-На платено смо! - рече он. - Ама ако смо на 

платено, даваю ни по четиресе на сто от заплатуту, 
а ако узнеш боловаше - плачаю двойно повече... 

-Нашли сте му цакуту, а?
-Знайеш ли. Манчо, от ко заведоше тея санк- 

пийе■ и от ко почеше да ни пущаю на платено, 
научимо се да не работимо. По цел дън се шляемо 
и мислимо кикодадойдемодо паре на лъсън начин. 
Засъга смо измислили тия за боловагьето, а после, 
ка га пресечу - че измислимо некои друг... .

-Е Иосе, да не знайем бащу ти къв работник 
беше, па и ти у онея године узе първомайску на- 
граду за работу, нема да се чудим. А съга гледай - 
ти па да клинчиш, ич не ми иде у главу...

-Оно Манчо, право да ти кажем и мене не идеше 
у главу. Ка почеше да ни върчаю от капиюту и ни 
кажу дека данъска нема да работимо, а мене ме 
стегне около сърце, чини ми се чу пукнем оди муку. 
Ама бог да поживи приятегъе.

Вате ме под руку, па у “Гациното“!
"Айде, кажу, ти не си виновън за тея санкцийе. 

Да му мисли държавата. А на нас, ко ни кажу. Ако 
кажу че работите - че работимо. Ако кажу нема 
работа - нема да работимо. Айде да разбийемо 
малерат с по йедну чашку“!

Я пойдем, ама ми съкпет, седим ко на търгье. 
К/де съм я научил да не работим. Агза лъка-полъка 
- свико.

А йоще йедна работа ме мучеше. Кига'имаше 
работа, мнодзина дойду. ужким работа, а заказую 
те за това, те за онова. Работуту завърше Ъилаво, 
ко од белю. После ни върчаю това що смо напраИли 
не било квалитетно. Епа ко че буде квалитетно кига 
мислимо на све друго, а само на работуту не мис
лимо.

нин.
■ Някои автори освобождават 

свободния си стих и от мисъл, 
и от чувство... и от поезия!

дТози автор бошо само бит и 
стана... самобитен.

■ Разводнената книга но можо 
до утоли жаждата на чита
теля!

дАко много се раздухва, и иск
рата на таланта може да пре
дизвика пожар.

ти побегне!
си пошъл на

1без погар^ите^ да сам#еш..

«ЗЛОБОДНЕВКА

ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ!
някоя юбилейна фото-■Шап

трябва си повторят посе- вестници ще се смилят да собствения си атеизъм, и 
щението си в Босилеград, изпратят поне един журнал- примитивизъм.
Рт да престоят там поне де- ист, който има усет за ис- Тогава,, може би, госто- 
сетина дни, и да служат ли- торическите непреходности приемните и услужни до- 
тургия в босилеградската в новото време, за да из- макини ще намерят оне 
черква по десетина часа на прати от този благословен малко свободно време, за 
ден Босилеград поне една вест- да уведомят навреме поне

Тогава, може би, наша- чица, която ще бъде поме- така наречените малцин- 
та телевизия ще се смили стена в затънтено кьоше. ствени медии за посеще- 
да намери в тази наша Тогава, може би, в този нието на двамата патриар- 
сравнително нова и срав- развит и образцов Босиле- си. 
нително голяма държава град ще се намери поне
поне един човек, който един фотоапарат, поне ина компетентни и неком- 
умее да ръкува с чудото на един филм и поне един петентни ще разберат, че и 
информационната техни- човек, който умее да фото- в този откъснат от света и 
ка, наречено камера; и графира, за да се направят забравен от Бога и царя 
малко бензин, за да из- няколко фотографии за Босилеград най-сетне се 
прати този човек в този посещението на техните случи историческо съби- 
прославен Босилеград, в светейшества, които в да- тие. 
който духовните глави на лечното бъдеще ще пос- 
двете църкви идват на лужат като атракция на

Тогава, може би, мноз-

Господи помилуй!
Кирил Георгиев

,М.ПЕТРОВ '
' Г7"Ф7 гт° Ама бог да поживи пак приятегьете. Щом 

насетише ква йе работата - айде у °Гацинотсг. А 
там уз чашку ми орате: “Ти ли бре, Иосе, че опраиш 
сеете работе? Не видиш ли дека оправията йе- 
закасала негде горд, при дру^и. Държавната 
работа неие заяк да избега преко угар. Па нали и 
пензию требе да дочекамо...“

И све тека, Манчо. Лъка-полъка научише ме да 
не работим. Понекига си мислим кво би казал баща 
ми да стане оди ония свет. Па се сетим: нищо не би 

■ Узел би лисковницуту...
-Добре що рече лисковнице. Еве сети се дека 

съм пошъл Удъррареше. а и лисковнице требе да 
насечем. Айде Иосе, и мене че научиш да не 
работим, а лисковнице че требе изгледа повечко1
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