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• ТЕМА НА БРОЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЛ СР ЮГОСЛАВИЯ ЗОРАН ЛИЛИЧ ПОСЕТИ ПИШАВСКИ ОКРЪГ И ГРАД НИШ

ОТ АВРАМ - 

НАСАМ...
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 
ЗАИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

-ЗАДАЧА НА ВСИЧКИ
• НЕОБХОДИМ ПЪЛЕН КОНСЕНСУС И НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ .
• ИКОНОМИЧЕСКИП! САНКЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЪЩНОСТ ПРЕСЛЕД
ВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПО ТЕ ВЕЧЕ ПРОЯВИХА СВОЯТА АБСУРДНОСТ' И ЗАТОВА ТЯХНОТО 
БЪРЗО ПРЕМАХВАНЕ Е НЕМИПУЕМОСГ.

Прсдсслатлят па Съюзна 
република Югославия Зоран 
Лилии, придружен от съюзните 
министри Томипа Раичсвич и 
Джордже Благосвич и подпре
дседателя на правителството на 
Република Сърбия Данило 
Маркович на 10 март посети 
Нишавски окръг и град Ниш. В 
Скупщината на град Ниш той 
води разговори с ръководството 
на окръга и града, в които 
участвуваха и председателите на 
общините в Нишавски окръг, 
директорите на но-големите 
стопански предприятия и банки.

- Програмата по икономи
ческо възобновяване на страната 
трябва да се отъждествява с 
националния интерес, за чисто 
осъществяване трябва да 
съществува минимум обществен 
и партиен консенсус - подчерта 
председателят на СР Югославия.

Когато на 24 януари „сс роли" новият динар - равен на 
герменската марка. станалото се равняваше на първокласна 
сензация Екип от експерт оглавявен отл-рЛрагослав Авра- 
мович, успя да осъществи нещо невероятно Отстрана схнпс- 
ринфлация, равняваща 
динарът стана стабилна валута. Това нешо съдсйствува. както 
и сам Аврамович предвиждаше, да 
складовете, да се махнат уличните дилери..

сс на стотни милиони месечно -
досега пълно съгласие па двете 
републикански правителства, и 
сега е основно никой да не 
отстъпи от реализацията й, макар 
че такива опити има. Значи всеки 
трябва да си гледа работата от
говорно и съвестно.

- Само оня, който, не е готов 
да поеме част от отговорността в 
тези за пашата страна тежки вре
мена, може да отрича необходи
мостта от консенсус, за да можем, 
след като запазихме мира на на
шите простори и проявихме го
товност да отбраним цялостта и 
интсгритста па нашата страна, да 
запазим и обновим икономиче
ския потенциал, с който раз
полагаме. Защото санкциите са и 
въведени нашата страна иконо
мически да сс изтощи и за да мо
же по-лесно да сс осъществи по
литическо господство на нашите

се изнесат стоките от

Главните прицелни точки на програма та на д-р .Аврамовнч 
са - съживяване на производството, намаляване на цените на 
комуналните услуги, доизграждане на данъчната систсм, 
създаване на дометен пазар на капитала и негов свободен 
оборот, разрешаване на проблема със старото валутно 
спестяване и постепенно премахване на стария динар като 
платежно средство. Обаче има и трудности

Един такъв исторически похват не е лесно да сс проведе И 
д-р Аврамович, оше от първия ден на заживяването и 
провеждането на програма та из тъкваше това. Ка то пай-голяма 
опасност за нея опитния икономист сочеше намесата на 
бюрокрацията

Почнаха в последно време обаче тръпки да ни полазят 
когато от ден на ден някои хора да слагат прът в колет то на 
реформата. Поради санкциите и други трудности, програмата 
сс натъква и на редица затруднения А в Съюзната скупщина 
преде тави тели о т Шсшелева та радикятпа пар тия за по чнаха да 
подлагат на съмнение и недоверие набелязаното и да затварят 
очи пред постигнатите резултат

И когато бяхме готови да повярваме, че не може да сс 
намери човек, който да не сс радва на резултатите от „Ав- 
рамовата програма", когато малко сс поосвободихме от 
силния „шушлек" от инфлационни пари, с които нищо не 
можеше да сс купи, които девалвираха оше не си ги сложил в 
джоба, сто че има и такива..

Тези дни и сам д-р Аврамович на пресконференция изрази 
негодува не зарад поява та на„ типова ни ’ динари, разни опити 
за създаване ограничения и рсстрикпии спрямо валутните 
средства за плащане в чужбина, защото парите трябва да 
циркулират свободно. Пс допускаме никакви ограничения - 
заяви д-р Аврамович. Вярно е че валутно- монетна та програма, 
която провеждаме страда и от известни слабости, но тях шеги 
премахваме една по една.. Връщане назад няма! - категоричен 
е д-р Аврамович.

Па заседание на Патриотичния съюз той насърчи и се
лскостопанските производители, като заяви, че ще има доста
тъчно средства за пролетната сеитба

Програмата на д-р Аврамович, която сс яви като спаси
телен пояс в днешното тежко положение, предизвикано в най- 
голяма степен от въвеждането па несправедливи те санкции 
към Югославия и война та в бивша Носна и Херцеговина, няма 
алтернатива

Трябвала сс създават необходимите условия за преуспя
ване па набелязаните в програмата мерки.

След избирането му за гувернер на Народната банка на 
Югославия д-р Аврамович заяви между друго то и следно то: 
„Пс може съюзното правителство да определя курса на повия 
кинар без съгласието па Народната банка на Югославия Ако 
така мислят да правят с мене ще им отговоря ■ сто ви моето 
кресло...

Мярваме, че шс бъде какго каже д-р Аврамович.

Зоран Лилич
И създаването на програмата уча
ствуваха шестдесетина изтъ
кнати експерти от цялата страна, 
и е постигнато като никога

(на 3-та стр.)

• НИКОЛА СТОЯНОВ МА ЧЕЛО НА СПЛИТА ЗА МКЖДУНАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ В НАРОДНАТА 
СКУПЩИНАТА НА РШУ1ШИКА СЪРБИЯ

ПРИЗНАНИЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Посланикът от Димитро

вград Никола Стоянов, тези 
дни е избран за председател 
на един от най-значителните 
съвети при Народната ску
пщина на Република Сърбин, 
Съвета за междунационални 
отношения. По този повод от 
Никола Стоянов, потърсихме 
отговор на два въпроса:

* Каква е по-конкретно 
задачата на Съвета на чието 
чело сте избрани?

- При републиканската ску
пщина съществуват 23 посто- 
яни съвета, а между първите 
шест е и Съветът за между
национални отношения който 
има 21 член. Негова задача е 
да разисква върху предложе
нията на закони и акти и други 
въпроси отнасящи се до наци
оналните права и междунаци- 
оналните отношения на 
числящите се към народите и 
народностите в Сърбия. В 
рамките на този Съвет също 
се води сметка за стопа
нското и обществено раз
витие на Косово и Метохия и в 
рамките на това за реализа

цията на развойната програ
ма, осуетяване изселването 
от Косово и създаване 
възможности за връщане на 
сръбското население на Ко
сово. За тази цел е образуван 
отделен подсъвет за конкрет
на реализация на споменатите 
въпроси.

* Какво конкретно за на
шата среда значи вашия 
избор за председател на 
споменатия Съвет?

- Преди всичко това е приз
нание на средата в смисъл на 
принципното отношение на 
същата към междунационал- 
ните отношения, а също така 
и приноса й в развитието на 
тези отношения. Във всеки 
случай да си член на този 
съвет, а още повече функци
ята преседател дава възмо
жност по всички въпроси свъ
рзани с междунационалните 
отношения, средата още по- 
активно и непосредствено да 
се изкаже и обратно - много 
неразрешени въпроси свърза
ни за тази среда да бъдат ра- 
зрешени много по-бързо. 
Това преди всичко се отнася 
до образованието, културата, 
информирането. С една дума 
има значителни възможности 
за реализация на редица 
задачи от значение за нашата 
среда.

Ма гея Андонов
А.Т.

Никола Стоянов



• КОНФЛИКТЪТ В БИВША БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА• ОТОНОШЕНИЯТА НА СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА

ДИПЛОМАТИЧЕСКА 

ОФАНЗИВА И НАДПРЕВАРА
СЪРБИТЕ И БЪЛГАРИТЕ СА 

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ СЪСЕДИ • Москва и Вашингтон изпъкнаха на преден план като пунктове, на 
които се решава съдбата на мира, бъдещото устройство на БиХ и 
общата развръзка на югославската криза - Какво отношение ще 
вземат сърбите към вашингтонското спорзумение на босненските 
хървати и мюсюлмани?

След благополучното прео
доляване на високото напре
жение, което беше създадено с 
ултиматума на НАТО за обезсил
ване на оръжието в и около 
Сараево се получи впечат
лението, че мръсната и абсурдна 
война в централната република 
на бивша Югославия загуби една 
голяма опора, а комплексната 
битка за интереси и позиции в 
тази част на Балканите се 
пресели на дипломатическото 
поле, където започна остра 
надпревара. Политическите 
ходове се правят все по-бързо, 
което при всички видими и зад
кулисни игри и опасности 
излъчва надеждата, че пре
говорите и дипломатическите 
акции ще вземат сигурна пред
нина пред оръжието и омразата.

Изненадан от руското прис
тигане „на бял кон" в Сараево и 
триумфа на руската дипломация 
в развързката на опасната 
обстановка около Сараево,
Вашингтон отговори със спешни 
преговори между босненските 
хървати и мюсюлмани и 
официални представители на 
Република Хърватска, които под 
непосредствен контрол и натиск 
на Белия дом подписаха 
споразумение за хърватско- 
мюсюлманска федерация в 
Босна и конфедерални отно-

• Двата народа, сръбският и българският, имат много общо и толкова са близки, че са нещо повече от 
обикновени съседи. • Необходим е задълбочен анализ наминалото, за да се сложат здрави основи на новите 
отношения.« Искрсно добросъссдство и всестранно сътрудничество са гаранция за стабилни отношения 
днес и утре. _______ шения с Хърватско. Отговорът 

на Москва пристигна много 
бързо: в рамките на тридневното 
посещение на делегация на бос
ненските сърби начело с р. 
адован Караджич в руската 
столица беше постигнат договор 
за деблокада на летището 
Тузла и по този начин беше 
премахната опасността от ново 
прилагане на ,,сараевския 
модел”. Хърватско-мюсю
лманските преговори про
дължиха във Виена, америка
нският пратеник Чарлс Редман 
беше приет от председатля на 
Сърбия Слободан Милошевич в 
Белград, а мюсюлманският 
премиер Харис Силайджич и 
хърватският външен министър 
Мате Гранич се озоваха в 
Москва. Така Москва и Вашин
гтон изпъкнаха на преден план 
като пунктове на които се 
решава съдбата на мира, 
бъдещото устройство на БиХ и 
общата развръзка на югос
лавската криза.

по история и тс да сс очистят от
онова, което дели подрастващите 
поколения и при тях създава 
подозрения.

пътища виждаме и последиците 
на всичко онова, което сс 
случваше и на Сливница и на 
Брегалница, както и в по-късните 
стълкновения през Втората 
световна война, което главно се 
случваше под влияние на 
външните фактори. Джурстич 
смята, че това, което е днес е 
развръзка на средновековието, 
край на всичко онова, което не 
беше завършено 1912 година.

Академика Василие Крсстич 
изтъкна, че към отношенията на 
двете страни не трябва да сс 
пристъпва еуфорично, но мъдро 
и рационално, имайки на предвид 
съвкупното обкържснис и 
националните интереси. Не 
трябва да се брза пито към 
федерация, пито към конфе
дерация, достатъчни са пи сега 
искрено добросъссдство и 
сътрудничество.

Сръбският и българският 
народ пулсират почти с общи 
дамари: съща им е вярата, близки 
са им езиците, с подобен ссн- 
зибилитет са, добросъседски сс 
допират, имат същи или подобни 
врагове.

С тези констатации запо
чнаха неотдавна разискванията 
на кръглата маса в Културно- 
просветната общност на Сърбия 
в Белград за историческите 
аспекти и перспективите на 
сръбско-българските отно
шения. Изтъкнати културни и 
научни дейци, писатели и ис
торици от Сърбия и България, 
говорейки за отношенията на 
двете страни, главно изтъкваха 
онова, което е общо и близко на 
двата народа. Бе казано обаче и 
това, че в отношенията на 
Сърбия и България е имало и 
противоречия, заблуди и 
стълкновения с непотребни 
жертви. За да не обременяват 
съвестта на двата народа, повече 
от участниците в разговорите се 
застъпваха да се разяснят тези 
контраверзи и изготви програма 
за общото бъдеще.

Д-р Първослав Ралич припом
ни за срещите, които през послед
ните месеци имаха културни 
дейци, журналисти, стопански и 
политически дейци все до 
посещението на югославския 
премиер на София. Тези срещи, 
напомни Ралич, бяха пдтик за 
нови идеи, за по-тесни връзки на 
двете приятелски страни, които 
поради раните от миналото често 
бяха доста лабави. Не е добро, 
мисли Ралич, някои от негатив
ните традиции да бъдат зам
разени, понеже днес е време за 
отопяване на „замразените 
фигури на миналото".

Българският академик 
Николай Генчев говори за 
балканския национализъм като 
„най-смъртоносния бацил”, за 
необходимостта измежду 
Сърбия и България да бъдат 
колкото е възможно по-малко 
„ябълки на раздора”, за опас
ността, е която балканските 
народи са застрашени от Турция, 
за единството на славянските и 
православните народи, за необ
ходимостта 
държави да надделеят сиро
машията, за да се приобщят към 
Европа.

Д-р Слободан Маркович 
константира, че през последните 
години няма онези сърдечни 
връзки измежду двата народа, 
които имат почти общ език, кул
тура и фолклор и че сега е време 
за обновяване и разширяване на 
всички връзки.

11апомняйки, че времето, в ко- 
сто живеем е едно от най- 
големите исторически кръсто-

Драгош Калаич смята, че 
трябва по-бързо да сс работи за 
създаване па по-чвърст съюз 
измежду Сърбия и България за 
съпротива 
скспанзионизъм, понеже ,,нс 
смеем да позволим Балканите от
ново да подпаднат под турска 
хегемония".

■

турскияна

Професор Марин Младенов 
обстойно говори за близкоститс 
измежду сръбския и българския 
народ и за сътрудничеството, 
което в миналото са имали видни 
сръбски и български културни 
дейци. Като важен съзидателен 
фактор в отношенията на двете 
държави 
българското малцинство в 
Сърбия, което в миналото бе една 
от „ябълките на раздора”, а сега 
то трябва да бъде живия мост 
измежду тях. Този жив мост и 
мпогобройпите други връзки и 
близкости па двата народа ги 
правят нещо повече от 
обикновени съседи, сподели той.

Венко Димитров
жжши

ТОЙ изтъкна

Професор Милчо Лалков сс 
приобщ към идеята да се ор
ганизира научен симпозиум, на 
който да се разяснят историчес
ките събития на Балканите и 
отношенията между Сърбия и 
България. Бъдещето ни налага, 
подчерта той, да сс направи 
задълбочен анализ на учебниците

В сегашния момент центра
лен е въпросът какво отношение 
към вашингтонското спора
зумение на босненските хървати 
и мюсюлмани ще вземат бос
ненските сърби, относно как ще 
бъдат удовлетворени интер
есите на сръбския народ.

*
• ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ

ТРЪНЛИВИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА
1 След освобождението от турско иго все до 1920 година образо- 
1 ванието в нашите краища ставало изключително на български език. 
р Едноезиково образование обаче сега само на сръбски ставало от 
| 1920 до 1941 година. От 1941 до 1944 година обучението ставало 

само на български език. Защо е било така е ясно. Режимите през 
тези времена не признаваха никакви национални малцинства.

През октомври на 1944 година започнаха с работа основните 
четирикласови училища, в които обучението по всички предмети се 
провеждаше на майчин български език. Наскоро се откриват и 
долните класове /V - VIII/ на гимназията в които обучението също 
ставаше на български език. Значи, класовото обучение /I - IV/ от 
1944 до края на юни 1948 година /до излизането на Резолюцията на 
ИБ/ изцяло се провеждаше на български език. Сърбохърватски 
език, като език на народа и официален език, не съществуваше, а 
основните понятия по този предмет се получаваха чрез 
допълнителни часове, допълнително обучение; чрез свободните 
ученически дейности, детския печат и детската литература.

окупацията на Димитровград. Поради недостиг на учителски кадри, 
училището не е могло да отпочне с работа все до 4 февруари 1946

Следователно, веднага след освобождението на Димитровград 
от фашизма се формират училища с обучение на български и 
сръбски език, с отделни дирекции, учителски колективи и в отделни 
сгради.

Така до 1957 година в Димитровград като самостоятелни учили
ща работят: сръбско осмокласно училище, бъсгарско основно 
училище /I - IV клас/ и гимназия /V - VIII клас/. Учениците, 
числящи се към българското малцинство се записват в българ
ското основно училище, докато учениците от сръбската и други 
националности и малцинства се записват в сръбското основно 
училище. Обучението в българското основно училище и пълната 
гимназия по всички предмети се провеждало на майчин български 
език при обезателно изучаване и на сръбски език с два часа 
седмично от III до VIII клас.

И

По искане на родителите, учениците и народната власт в Дими
тровград Министерството на просветата на Сърбия взе решение с 
което от началото на учебната 1948/49 година в училищата на бълга
рското малцинство от 111 клас започна да се изучава сръбски език 
като задъжителен предмет.

Учителският кадър за класово обучение за цялата територия 
където живее българско малцинство започва организирано да се 
решава. Именно през учебната 1947/48 година в Димитровград се 
открива Учителска школа /Институт за начални учители/ която е 
дала четри випуска с над 200 учители/.

След освобождението, в Димитровград започват да работят 
хора от различни професии от вътрешността на страната които тук 
пренасят и семействата си. Работят главно в службата на грани
чните застави, митницата, милицията, железницата, професионал
ните органи на тогавашния Околийски народоосвободителен съвет 
но и на други места, понеже Димитровград тогава не е имал поо- 
фесионални кадри за работа в тези органи. Такова състояние изи
сквало и откриване на училище с обучение на сръбски език Ето 
защо Министерството на народната просвета на НР Сърбия с 
решение N 10о70 от октомври на 1945 година решава да се открие 
по-точно да се възобнови работата на бившето сръбско осмоклас
но училище, което престана да работи на 6 април 1941

Съществуването надве отделни училища се оказа преди всичко 
нерационо - икономически, кадрово и под. Някои педагогически, но 
и определени политически съображения /закрепване на братството 
и единството/ бяха причина Общинската скупщина на своето 
заседание от август 1957 година да вземе решение за обединяване 
на сръбското и българското училище в едно с единен ученически и 
учителски колектив, с общи детски организации, общи свободни 
ученически активности и самоуправителни органи. В новото 
училище се формират успоредни паралелки - паралелки в които 
Обучението е на български и паралелки в които обучението е на 
сръбски език. Паралелките където се учели децата от българското 
^™цинст™ тИЛИ по 3 Д° 4, а броя на учениците е много по-голям, 
дори и по зо. Те имат един предмет повече/сръбски/. Ненавременно 
се превеждат учебници и така учениците ползват застарели учеб
ници. Няма достатъчно учители за класово и предметно обучение, 
които еднакво познават двата езика. От друга страна паралелките 
в които се учеха децата от сръбската националност бяха само по 
една, а в тях имаше по 5,8 или най-много 10 ученика. Те учеха един 
гюедмет по-малко и нямаха проблеми с учебници и преподаватели, 
новото училище значи не можа да създаде равноправни условия за 
школуване на едните и на другите деца и това беше една от 
причините децата от българското малцинство да се записват в

балканските
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

- ЗАДАЧА НА ВСИЧКИ

•ИСТИНАТА НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ

балкански кръг с перо..
•КОЛКОТО ПО-ДОБРЕ СЕ ПОЗНАВАТ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ 
• „ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ” ПАСПОРТ 

Преди известно време група 
най-известни журналисти от 
Българин гостува у 
съюзното министерство за 
формации. Неотдавна и жур
налисти от Република Сръбска 
крайна бяха сърдечно приети о 
София не само от страна на 
своите колеги, но и от официал
ните органи, което предизвика и 
протести в Загреб. Съще
временно, агенция СРНА от 
Пале успешно и тясно сътру
дничи с Балканския инфор
мативен пул /БИП/ в София, 
докато неотдавнашното раз
менно посещение на журналис
ти от Ниш и София само 
потвърди взаимното добро 
настроение, при което съсе 
дито едни за други узнават и 
пишат, не

(О) 7 -/м ар)

простори и над сIопашките и 
природните ресурси, сподели 
. 1идич.

Ж
- ТОЛКОВА ПОВЕчЕ МИР НА БАЛКАНИТЕ 

ПРОТИВ СВЕТОВНИТЕ ПРОПАГАНДИСТКИ КУХНИ 
колегите

насочени проIив интереси!е па 
сврете п Косми н прогни интер
есите на Югосдани.ч - подчерта 
.Тнлич.

си от Ниш има 
възможност да сс срещне и със 
сръбския министър за инфор
мации Милиаое Павлович. 
Министърът нямаше 
какво друго да каже освен да се 
съгласи с един журналист от 
София, че досега не беше 
добре че те за нас, а

изследователски труд и издир
ване на истината колкото се 
може по-малко да бъдат 
спъвани от гранично-митни
чески препятствия и формалнос
ти. Тази инициатива за пръв лгьт 
беше раздвижена още на 
учредителното събрание на 
Конфедерацията на балка
нските журналисти преди 
няколко месеца в Солун. Тогава 
Съюзът на журналистите на 
Югославия стана пълноправен 
член на тази международна 
организация, което не е малко 
при условията на настоящата 
блокада и след нея.

СРЪБСКИЯТ министър за ин
формации г. Павлович сериозно 
разбра журналистическата 
„критика”, задето е махнат 
кореспондетскитият пун 
Танюг в София, а подоб 
постъпили и най-големите 
сръбски ежедневници. Съще
временно, подобно нещо се 
одигра и от българска страна, 
така че е крайно необходимо 
тази грешка в най-скоро вр 
да се махне. Министърът оо( 
и лично да се бори в своето 
правителство и днес, при най- 
затруднени условия, по такъз 
начин занапред да не се 
икономисва, защото най-много 
коства липсата на правовремек- 
мз и вярна информация

Във всеки случай доброто 
сътрудничество между жур
налистите от Сърбия и България 
би могло да послужи за пример 
на всички балкански простори. 
Истината, предадена с жур
налистическото перо трябва да 
бъде по-бърза и да осуети 
всички евентуални опити на 
световните пропагандитски 
кухни да ни скарват и да сеят 
раздор по нашите простори.

нас на
Г рудно е обаче да се повярва, 

че когато две страни се договаря I 
оез участието на третата, че това 
може да бъде в интерес на всички. 
Но дока ю не видим дали са 
насочени против шпореше па 
някого, пие нямаме нищо протн 
какви го и да било коалиции.

В разговорите представи 1е- 
.ат е на с го пане 1 во го в I Вм ма век и 
окрвг млъкваха рачу.иаппе ог 
програмата по икономическа 
стабилнза

ин-
- Съществуването на мини

мум консенсус по този и другите 
национални

много
пиIереси не значи 

премахване па различия! 
възможносI и I е поли 
м а р 1 и и да има! и но-други 
мнения. На нас ми е необходимо 
не поли Iическо. по акмионпо 
сдиисчьо. Значи консенечсм ме 
о зилча ва

а >1
ически 1 е

и ние за тях 
- узнавахме посредством 
Ройтер, Франспрес и най- 
различни други световни 
програми...че програмата за 

икономическо възобновяване ма 
страната ! СОФИЯ ЗОВЕ БЕЛГРАД/VI

I.......................ОБРАТНО/
НИШКАТА среща на жур

налисти на двете съседни 
страни поде и редица нови ин
ициативи, и възобнови някои 
стари. С аплодисменти беше 
посрещнато възванието, отпра
вено до правителствата на 
балканските страни сериозно и 
щателно да обсъдят идеята за 
въвеждане на така наречения 
..журналистически” паспорт, 
който да даде възможност жур
налистите в своя творчески

не г р я б в а да пия, но посочваха и 
редица слабости I! пречки, кои го 
се явяват, на пролеела! оляг 
- 1И.1ИЧ добави:

-Всичко което 
трябва да се

се
коригира, да 
нейни слабости

сс посочват извее гни 
и да се търсят и 

предлагат подобрения в нея 
Напротив, необходимо 
премахне лошото и да се вгражда 
онова, което е необходимо и по- 
добро. Народната банка ма 
Югославия ще приеме това. 
разработвайки осъществяването 
на програмата, докато прави
телството на Сърбия, ако наис
тина бъде нрави име I во на

е да се е посинили»
използва за да 

започне производството. И 
повишените валутни резерви ще 
оъдат продуктивни едмме1 вени 
ако се използват да се 
производство I о

въз основа на 
сателитски и разни белосветски 
вести, но от място на събитието, 
както казваме.

кт на
но са<■ ьжпии

11 ай -кр\пни
промени в про|рама 1а и 
попрсдмис ами -| ; ; щс >

'СПИ К гч 1-0 ' Ч 11Г11

| «ако 
б).да Иначе, представителният 

екип от 6ъ 
връщайки посещението на

народ

•ряова да проявява как трябва и 
как сс налага да преодоляваме 
настоящите за груднения

- Време е за он онорме.ст не
б; „ •

лгарски журналисти,..иного единство, с всеки свой
В! 1ЛС ЧНС I на въ»гр1 и "де! асми
ма 1 е ри ад и. 
нас гоящия чичо1!) с 
\о !нмо от. да речем, та ре

ПИПН! с V

защо 1 о ова в 
нсоб- 
В»с1 I а

еме
еща

, ... . ; ч » .‘N1!И |1> 1 1

Паша ! с * Р*о
синил.:.!.:

трябва повече да се доказва 
санкциите са несправедливи, но 
какво най-много 
направим когато затрудненията 
са най-големи. А това ще постиг- 

мобилизираме всички 
наши сили и способности за да 
преживеем, та когато се създадат 
условия, да можем равноправно 
да се включим в световните 
процеси.

- Нашата страна няма нищо 
против федерациите или кон
федерациите, които се кроят във 
Вашингтон и по другите 
центрове, разбира се ако не са

1 !.
в много фаормки. оолекчн-ю ои сс 
инвестирането. Република- 
нските. опщинскитс и градските 
явни предприятия трябва да 
намалят пените и облекчат 
положението на гражданите. 
Здравеопазването не трябва да се 
третира само като потребление. 
Да се попречи на всеки опит за 
спъване и възпрепятевуване на 
програмата по стабилизация, как- 
вито са продаването на стоки на 
кредит и при 50% по-високи цени. 
отколкото при купуването им за 
готови пари и други.

колко

може м д а
нем ако

РАЗШИРЯВА СЕ БАЛКАНСКИЯТ 
_____________КРЪГ

ГЛЕДАЙКИ ТВ тези дни 
искрено се зарадвах на изве
стията от Женева като видях 
Туджман и Милошевич един до 
друг, а сетне и колегата от ТВБ 
да разговаря и със сръбския и с 
хърватския председател. Дано 
този или друг колега наскоро ви
дим оттатък Дрина, а утре в 
Загреб да прави анкета сред 
гражданите там - и обратно, 
разбира се. По-добре е така, от- 
колкото както ставаше по 
време на войната.

В. Д.

паралелките, където обучението ставаше на сръбски език. В основ
ните училища в околността на Димитровград и в останалите села в 
общината и по-нататък обучението се провеждаше на български 
език при изучаване на сръбски език.

От 1960 година насам започнаха да се откриват предприятия, в 
които се трудоустрояваха млади хора от селата. Така започна 
миграцията от селата в града, която предизвика закриване на 
училищата по селата. За 15 години се закриха 23 четирикласни 
училища. Със закриването на тези училища се увеличава броят на 
учениците в градското училище, но и масово записване на 
учениците от българското малцинство в паралелките, където 
обучението е на сръбски език. През 1977/78 година например от I 
до VIII клас с български учебен език има 14 паралелки с 382 
ученика а със сръбски има 32 паралелки с 636 ученика, от които 497 
са деца по националност българи, а 139 са сърби и деца от смесени 
бракове. Започва и натиск на родители от околните села и при тях 
да се открият успоредни паралелки или децатата си ще записват в 
Димитровград /Лукавица, Белеш, Желюша и Гоиндол/.

Тенденцията ученици по националност българи да се записват в 
паралелки, където обучението става на сръбски език започва от 
1962 година. Компетентните органи веднага започват да търсят 
решения тази тенденция да спре. Приемат се конкретни планове и 
програми за майчиния език и езика из обществената среда, допъ
лнителна програма по национална история, география, музикално 
и изобразително изкуство. Решава се проблема с учебниците по 
български език. Печатат се нов Букавар, читанка и христоматия. 
Превеждането на учебници от сръбски на български език по ос
таналите предмети става по-ефикасно. Учениците от българското 
малцинство получават детски вестник „Другарче", започват да се 
внасят книги за прочит и лектира от България, печата се наръчна 
литература за учениците и преподавателите в нашата страна. Рабо
ти катедра за преподаватели по майчин български език при Ви- 
сшето педагогическо училище в Ниш, а при Педагогическата акаде
мия във Враня за нуждите на училищата, където живее българско 
малцинство се допълня планът и програмата, така че се въведоха 
нови предмети: български език, българска литература и методика 
по български език и литература. При Филологическия факултет в 
Белград се откри катедра по български език. Студентите, които 
следваха тези училища и факултети получаваха стипендии.

Задължаваха се преподавателите, които работят в паралелките 
с български учебен език в разработката на своите методически 
единици определени термини да обясняват на двата езика, а 
особено по химия, физика, биология и математика, защото по тези 
предмети най-често се държеха конкурсни изпити в средните 
училища. За тази повишена работа преподавателите получаваха 
добавъчни.

За инструкции, педагогическа помощ и контрол в работата на

училищата при Педагогическия институт в Ниш се формира група 
от пет съветника - специалисти по български и сръбски език, 
биология и химия, математика и физика, история и география и 
педагог за долните класове на основните училища.

Но натискът за обучение на сръбски език и по-нататък 
продължаваше, сега не само в основното училище, но и в 
предучилищните заведения. Родителите изтъкваха, че щяло по- 
лесно да им бъде по-късно да записват децата си 8 сръбски 
паралелки, защото са били във възпитателни групи, където 
обучението също ставало на сръбски език.

Особено бяха бурни 1978, 1979 и 1980 година. Делегации от 
родители идваха при директора на училището, при председателя на 
Общинската скупщина, в Комитета на СКС и другите обществено- 
политически организации и ходатайствуваха децата им да бъдат 
записани в „сръбските паралелки", както тогава ги наричаха. 
Правеха се конференции, на които се разговаряше с родителите за 
техните конституционни права, предимството на ония, които знаят 
повече езици и необходимостта децата си да запишат в паралелки 
с техния майчин език. Родителите предлагаха да няма сръбски и 
български паралелки, а да се образуват единствени паралелки, 
които обучението да е на сръбски, а български като майчин език да 
се изучава само като предмет.

Направи се предложение за изменение и допълнение на 
общинския и училищния статут и предложение за двуезиково 
обучение. Просветният съвет на Сърбия провъзгласи този вид 
обучение за опитно в срок от четири години, като започна да се 
прилага от учебната 1982/83 година до 1985/86 година. Опитът 
продължи не четири - но осем години, след което Просветният 
съвет на Сърбия тази форма на двуезиково обучение провъзгласи 
за постоянна форма на работа,

Ето, такава е хронологията на обективните и субективните 
условия и тендеции, които като краен разултат имаха изчезване на 
български език от обучението в Димитровградска община.

Направихме обзор върху този дългогодишен процес понеже 
по-младите не знаят достатъчно за него, а и някои от по-възрастните 
са го позабравили, Направихме го и заради това, че днес има и 
такива които „изчезването" на българския език от обучението 
представят така като чели държавата или някои общински фактори 
нарочно са го премахнали, за да обезправят малцинството и да 
ускорят асимилацията му,

Един по-задълбочен анализ трябва да даде отговор на въпроса 
. бяха съществените мотиви, които ръководеха родителите да 

записват децата си в паралелки, където обучението не ставаше на 
майчин език, а също така дали може и кои са пътищата българския 
език отново да се върне в обучението.

Балканските народи, макар 
че живеят на кръстовището на 
непрекъснати религииозни, 
икономически, политически и 
геостратегически стълкновения 
на световните интереси - нямат 
от истината по-силно оръжие за 
да запазят тези простори от 
разпрост 
пожар от

1нение на военния 
ивша Босна и Хер

цеговина до балкански, а може 
би и светвни размери. Защото, 
там където квартирува истината 
- няма място за омраза; а 
балканските народи имат 
твърдо основание не да не се 
ненавиждат и да не се гледат 
през оръжието - но напротив, 
по-здраво и по-тясно да се 
свързват във взаимна изгода и 
добродетелство.

рба

в
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БАЛКАНСКИЯТ кръг с перо 
вече е скициран.

Очортават се контурите му. 
Що бъде голямо щастие и за 
журналистиката, но и за 
Балканите като цяло, ако нас
коро нойто и да е журналист, от 
която и да било страна на тези 
простори, и о къщи, и в 
съседната страна, се чувствува 
като в своята редакция.

А още по-добре ще бъде ако 
балканската журналистика 
прерасне в могъщ медиален 
пул, който да изпраща навред по 
света истината от нашите прос
тори, истина, необроменона от 
никакви
зададени /не/истини.

I
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ПРОДЪЛЖАВАТ ОПИТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ 
НАПРЕЖЕНИЯ ОКОЛО БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯ

сбЗгьсък на концепции
ИЛИ ИНТЕРЕСИ?

КОЙ СЪЗАДАВА ЗЛА КРЪВ 
В МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ
ИЛИ КОЙ НАРУШАВА ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 
- ВЛАСТТА В СЪРБИЯ И СРЮ ИЛИ ДСБЮ?

поштическит^парти^уна^и^а^е^абрани^ейст^уването^му3

Същевремено е потърсено челниците на тази партии да понесат 
законна отговорност понеже с „националистическото си 
действуване са нанесли голяма вреда на българското мал
цинство в страната и могат да създават затруднения в 
добросъседските отношения между Съюзна република 
Югославия, относно Република Сърбия и Република България .

притежаващи кабелна теливизя с 
подписите си са за акционерно 
дружество, т. е. за такава 
организация, която на системата 
ще даде възможност да се 
разширява, а на редакцията ще 
осигури самостоятелност и щс я 
подчини на интересите на 
гражданите. Към стотина ин
телектуалци па града с писмо 
подкрепиха това.

И вместо студиото да стане 
арена на разговори, дискусии, 
противопоставяне на мнения, за 

излъчи най-доброто

не можа даносно решение 
заживее, защото Телевизия 
Цариброд не е„танцов състав”, * 
цяла една област /информативна, 
културна, комунално-битова, 
спортна и пр./ далеч е по-широка 
и по-всеобхватна от инак стес
нената и сведена до минимум 
дейност на центъра.

Че не е „танцов състав", 
който ще играе както му свирят, 
доведе до провала 
рссованитс политически партии 
да упражняват контрол пад 
работата на редакцията и да я 
съгласуват със собствените ин
тереси. Огромното мнозинство 
членове па редакцията, с 
изключение на двама, решава да 
се допита 
собственици на ХДС системата- 
гражданите как ще бъде най- 
целесъобразно да се постави ор- 
ганизационно системата и 
работата на Телевизия Цариброд. 
Над 1200 техни подписи търсят 
самостоятелна, независима 
телевизия, а над 95 на сто

• ЧЕРВЕН ВОСЪК НА 
СТУДИОТО

Посрещната от всички, а 
особено от гражданите, с голям 
възторг, Царибродската теле
визия за трети пореден път 
прекъсна работата си. Причината 
наглед е проста /решаване на 
статуса й/ се оказа далеч по- 
дълбока и многопластова. Замис- 
лена като 
извънпартийна, Телевизия 
Цариброд стана обект па 
партийни интереси и мани
пулации. При това щедро се 
ползват временните решения на 
Общинската скупщина, относно 
на Изпълнителния отбор на 
скупщината.

Според решението 
Изпълнителния отбор Телевизия 
Цариброд и цялата ХДС система 
трябваше да действува към 
Културния център, като 
самостоятелна трудова единица 
със самостоятелна текуща 
подсметка. Един дълъг период от 
около три години тази идея, от-

а

тшшшшт
и Босилеградска общини, в които 

мнозинство. В това

независима и на заинтс-

да се
решение, то с запечатано с червен 
восък, без съдебно решение, 
както му е редът. Вместо глас
ност на всяка идея, лишаване от 
всякаква възможност за диалог. 
Изглежда, че на определен кръг 
хора далеч по-сигурно е да 
дърпат конците на събитията зад 
кулисите, да сеят слухове, да 
подмятат инсинуации, вместо 
очи в очи да разговарят с 
гражданите. Тези рецидиви от 
„комунистическия период” са 
опробани добре, но се показаха 
погубни за 
обществено развитие.

- Димитровградска 
българското малцинство представлява 
отношение е подчертано, че ДСБЮ е малочлена партия, която 
няма никакво влияние всред народа. Колко е влиятелна и силна 
потвърждава и факта, че на всички досегашни избори не успя да 
вкара поне един свой отборник в босилеградската Общинска 
скупщина.

с истинските
на

За каква активност се касае?

ДЕЙСТВУВАТ ОТВЪД ГРАНИЦАТА
През последните 

намериха опора и убежище в някои информативни средства в 
съседна България, преди всичко във в-к ,.Македония", в-к 
„Стандарт” и публикации на Съюза на Западните покрайнини. Да 
припомним, термина „Западни покрайнини” употребяват някои 
кръгове в България за териториите в Сърбия, в които живее 
българското малцинство. С това словосъчетание, поне според 
вестниците, са съгласни и челниците на ДСБЮ. Във вестниците и 
списанията те изразяват загриженост за българското мал
цинство, на което според тях властта в Сърбия нарушава 
правата. При това чрез различни апели, искания и писма упрекват 
българската общественост защо забравя сънародниците си в 
Сърбия.

В публикациите на посочените медии се явят и скандалозни 
нередности. Именно, в софийска „Македония" на 18 януари т. г. 
бе публикувано писмо под заглавие „Изложение на Демок
ратическия съюз на българите в Югославия”, изпратено до 
министър-председателя и президента на Република България, а 
подписано от страна на ДСБЮ. В писмото се търси България да 
окаже помощ в решаване на повече въпроси из живота на 
българското малцинство в Сърбия, за които те считат че не са 
решени. В него се казва, че малцинството губи самобитността си, 
че върху него се върши асимилация, че бедно живее... В края на 
писмото се дават напътствия на получателите какво да 
предприемат та тези, според тях, нарушени права на мал
цинството да не се нарушават занапред. Сетне обаче Главният 
съвет на ДСБЮ изпрати съобщение до Изпълнителния отбор на 
Общинската скупщина в Босилеград, в което казва че това писмо 
той не е изпращал като същевременно бе заявил, че ще възрази 
на публикуваното. Досега обаче не последва никакво 
опровержение.

- „Когато се касае за осъществяване правата на национал
ните малцинства се налагат много други, също така важни 
въпроси. В случая един всред тях е и откъде правото на ДСБЮ 
да говори и настъпва в името на българското малцинство. За 
това нещо той нее опълномощен от малцинството и тъкмо той 
нарушава правата му", казва Сотир Сотиров, председател на ОС 
в Босилеград. Той подчертава и следното: - Ако челниците на 
ДСБЮ наистина нямат зли намерения нека дойдат и окажат 
помощ в осъществяване на развойните планове на общините, в 
които живее българската народност. Това ще е по-добре от- 
колкото да призиват и търсят помощ в чужбина.

БЕЗ ИЗЛИШЕН ШУМ

Сигурно е, че съществуват известни трудности в 
осъществяване правата на малцинството, но те са резултат на 
икономическите трудности. Проблемите обаче не са, и не трябва 
да бъдат тайна, и се налага и сега и занапред по откритите 
въпроси да се търсят конкретни решения. При това не бива за 
всички, както казват челниците на ДСБЮ, въпроси да се 
обвинява властта в Сърбия. Това отделно се отнася до въпроса 
за самобитността, по-точно за езика в училищата. Обучението в 
основните училища в Босилеградска община например започна 
да се провежда на сръбски език не по някакъв си декрет на 
Сърбия, а посредством някакъв си референдум, когото 
„проведе" общинската власт преди десетина години. В тази 
власт бяха изключително българи.

няколко месеца челниците на ДСБЮ

цялото ни

И докато трае спорът и 
окончателно не се произнесат и 
съдебните органи - гражданите 
са лишени от било какъв вид 
информация. Прибавим ли към 
това, че в-к „Братство” дълъг 
период не излиза, остава въпрос: 
кой има интерес гражданите да се 
държат в неизвестност и без 
информация по належащите 
въпроси на ежедневния им бит.

По всичко личещо, периодът 
.силни па деня” щебъдена някои 

запомнен по пълно информаци
онно затъмнение и тъмни екрани 
за Царибродска телевизия.

Ст. II.
В студиото в момента на откриването му

• 1НЕ1 ЖЕЛАНИ СПЕЦИАЛИСТИ

ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ВРЪЩАТ...
периода на хиперинфлацията. Това запалва фитила 
на работническото недоволство, създава се стачен 
комитет и директорът е свален.

В съдебния процес, където всяка вина трябва 
да се докаже, всеки факт трябва да се провери 
дали е достоверен, всяко обвинение се проверява 
дали е състоятелно, излиза, че всичко е 
конструкция. Жалкото е, че истинските 
„ обвинители", относно хората, които всичко това 
мътят под отговорност и не се наказват от съда.

Всичко дотук посочено има за цел да ни даде 
основание да се запитаме: защо с лека ръка и 
щедро разпръсваме истинските специалисти, 
когато неведнаж и не на едно компетентно място 
изтъкваме, че сме среда с малко специалисти, че 
се нуждаеме от тях, като от насъщен хляб? Не е ли 
крайно време на бюрократа да кажеме, че е бюрок
рат, на безделника, че е лентяй, на сеещия раздор, 
че ераздорник?

В тези трудни времена и по стопанството, и по 
обществото, необходимо ни е повече от всякога 
досега самодисциплина, отговорност, ред, работа. 
Единствено така може с успех да надделяваме 
трудностите, които ежедневно ни създават 
тъмните сили в света.

Специалисти, способни директори, инициатив
ни хора, творци са ни необходими. Без оглед на 
властолюбците, бюрократите, креслолюбците и 
тем подобни, за чиито несбъднати амбиции все по 
малко ще има законни възможности.

Повод за настоящите редове е завръщането на 
някои директори от димитровградските 
предприятия „по силата на закона" на предишните 
им работни места. Най-показателен е примерът с 
Михаил Иванов, директор на най-гол ямата трудова 
организация в града ГИД. След съдебния процес, 
който той води, доказа че незаконно е сменен и с 
присъда в ръце отново се връща на старото си 
работно място. Подобно е положението и с дирек
тора на мебелната ф-к а „Циле" Макюш, на 
строителното предприятие ,,Градня" Трифун 
Димитров и други.

Наивно би било да се вярва, че всичко това, 
относно „сечта" на директорите е случайна. 
Загубилата мощ от демократичните процеси 
бюрокрация съвсем не се предава. Чраз 
„ недоволници", каквито има във всеки колектив, с 
много шум, внасяйки безредие, сред заетите и 
използвайки умело трудносите, изникнали 
вследствие на натрапените ни санкции, предизвик
ват негодуване и с щедра помощ и насърчение от 
властолюбивите бюрократи, започват „чистки" на 
директорите, довчера щедро хвалени и 
възнаграждавани като добри специалисти и 
успешни ръководители.

Арсеналът на обвиненията им е познат, сеят 
слухове за огромни грабежи на обществено 
имущество, за незаконни сделки и лични облаги на 
директорите в тях, за „ своеволие", деспотизъм и 
под. Удобен момент за „преврата" е например 
неподходящата заплата или нейното забвяне в

Изхождайки от факта, че българите в Югославия са нейни 
лоялни граждани и твърде важен фактор в добросъседските 
отношения с България всички въпроси, без оглед дали са спорни 
или някой иска нарочно да ги затруднява, трябва да се решават 
без излишен шум. Исковете на ДСБЮ да се интернационализира 
положението на българското малцинство не само, че не намират 
подкрепа и в България, но и всред малобройните му членове. 
Затова вместо заключение ще си зададем два въпроса: ако сме 
решили и съдбовно се свързали със сръбския народ бива ли сега 
да се създава зла кръв в междунационалните отношения? По- 
конкретно казано, бива ли сега, когато на сръбския народ е 
най-тежко, група хора да се устреми срещу него и да му 
затруднява положението? Друг отговор няма освен този, че с 
такива низки удари може само да се създава национално 
напрежение и нестабилност и на нашите пространства.

Ст. II. В. Божилов

о ьрятстЕо • 15 МАРТ 1994 г.



• БОСИЛЕГРАД
11Л ФОПЛ ПЛ ОСТИРЯ НАЕДОИМЬК ИЛ МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

МАГАЗИНИТЕ НА „СЛОГА” 

СА ВСЕ ОЩЕ ПРАЗНИ
МОЖЕ ЛИ НЕВОЛЯТА ДА ОТКРИЕ 

ФОСФАТНА МИНА В ЛИСИНА?
г^,РЛ0БЛЕМИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СНАБДЯВАНЕТО В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ЗАНАПРЕД СА ВСРЕЛ лгши.
СЕЛАТА^' 0ТДЕЛН0 К0ГАТ0 СТАВА ДуМА ЗА СНАБДЯВАНЕТО

*л"1шФ|!Л'по'шУиЕЛ-™Ч.11 П 1,^.1А2Г^(;Г-Г1СК0С,0|,Л 1 ,скиЯ «ЛКУЛТСТ В ЗЕМУП ТЕЗИ дни 
спабдят с прИ|>адЕп И ДА СЕ

През изтеклите
В

М о ж е
величество Неволята да принуди 
нашите произподитсли да сс 
застъпят за експлоатация на фос
фатните залежи н Д. Лисина? От 
тях досега не се с чул никакъв от
говор на въпроса, но затова пък 
мощен глас п подкрепа на това 
стопанско начинание е издигнал 
един селскостопански специа
лист: п|>оф. д-р Драги Стсванович 
от Селскостопанския факултет в 
Зсмун. На едно съвещание, 
състояло сс в началото на март в 
Зайчар
,,Политика” - той е говорил 
обширно за значението на 
лисинскитс фосфати в рамките на 
общите усилия за преодоляване на 
острия недостиг на минерални 
торове и при това сс застъпил за 
спешно откриване на фосфатна 
мина в Лисина.

две-три 
десетилетия населението в 
Босилеградска община 
циците от този край се наслушаха 
па хиляда и една официални 
приказки за фосфа тните залежи в 
Долна Лисина, които бяха 
включени във всички

ли сега нейно билките в Зсмун са потвърдили 
положителните ефекти от 
приложението на мелени фосфати 
от Лисина; до 1962 година 
Югославия е внасяла мелени фос
фати, с които са наторявани 
нивите и увеличавани добивите, а 
и днес този начин сс прилага в 
Нова Зеландия, Австралия, 
Австрия и Германия; този 
полуфабрикат може да се из
ползва през следващите 20 
години; експлоатацията може да 
даде първите си разултати в много 
кратък срок - за 15 до 20 дни 
земеделците в по-глямата част на 
Сърбин могат да сс снабдят с 
природен и евтин тор.

Специалисти от споменатата 
катедра в Зсмун и от Института за 
минерални суровини в Белград са 
изработили съвместен проект за 
приложение на мелени фосфати от 
Лисина при условията на ембар
гото, обаче компетентните от 
републиканските институции по 
селско стопанство и стопанските 
камари, както пише „Политика”, 
досега песа проявили никакъв ин
терес към този проект.

Търговското предприятие 
„Слога ' в Босилеград, което 
имаше монопол в търговията, 
прави усилия да възобнови. 
Обаче без свои средства 
трудно ще успее. Наистина, неот
давна успя да получи от няколко 
промишлени предприятия, с 
които преди поддържаше делови 
отношения, отделни количества 
стоки от първа необходимост, 
които трябва да заплати в срок 
от десетина дни. Така след шес
тмесечен застой за пръв път 
предприятието отвори вратите на 
няколко свои магазини по един в 
Босилеград, Райчиловци, Бистър 
и Долно Тлъмино. Обаче онова 
което забелязваме, е това, че 
цените им все още са високи по 
отошение на същите във 
вътрешността.

Безпорно е, че в по-скоро 
време предприятието, понеже 
няма средства за оборот, трудно 
ще може да възобнови 
тръговската си мрежа. Преди 
всичко трудно ще може да 
зареди магазините в селата. А 
магазини има в 25 села

Според думите на Иван 
Лазаров, един от търговските 
ръководители, в селата засега 
закарват само брашно и това не 
във всички. Кога ще успеят да 
доставят и други стоки съвсем е 
неизвестно. Още повече, че 
собствени средства нямат, 
банкови кредити г 
време трудно могат да разчитат. 
По този начин проблемът по 
снабдяване 
доминиращ 
населението в общината. 
Защото, освен в Босилеград, 
където работят няколко частни 
магазина и където потре
бителите могат да се снабдят с 
някои стоки, /и те не са кой знае 
как заредени/, селата все още са 
без организирано снабдяване. 
Поради това този въпрос 
неминуемо се налага и пред 
общинските органи. Нужно е да 
се извърши обстоен анализ и ус
танови има ли предприятието 
сили и възможности да 
възобнови търговията, или пък 
да се търси някое друго решение.

м. я.

и прсссл-

това
краткос

рочни, средносрочни и дълго
срочни планове като огромен 
потенциал за стопанско разпитис и 
общ икономически 
цялата община. Ра|бира сс, 
приказки останаха да се помнят 
само като успешно продадена 
пои ти ч сека мъгла, от която 
профитираха само нейните 
продавачи - общински 
многобройни

а на подем на 
тезив по-скоро

както пише в.
и занапред ще е 

въпрос за кметове, 
политически 

Функционери на общинско 
равнище, разни републикански 
гюпечари, местни журналисти...

• ЕДИН НЕВЕРОЯТЕН 
ОТГОВОР • АРГУМЕНТИТЕ ПА 

Д-Р СТЕВАНОВИЧ
И все така до днешни дни, до 

навечерието на двугодишнината 
на международните санкции. Сега 
е началото на пролетната сеитба, 
началото на сезона, в който сс вади 
хлябът, нашият хляб насъщен, а 
ембаргото ни ..подари” остър 
недоимък на минерални торве. 
Поради този недоимък в някои 
плодородни области например 
миналогодишният добив е бил 
намален дори с 50 процанта. 
Естествено пак се палат въпросът 
имаме ли домашна суровина за 
производство на минерални 
торове? И пак специалистите 
отговарят: в. с. Долна Лисина, 
Боснлеградско, имаме 90 милиона 
тона фосфатни залежи! Така 
стигаме до най-парливия въпрос - 
защо не сме ползвали и защо не 
ползваме домашните фосфати? Па 
първата част от въпреа 
белградският всекидневник 
„Политика" тези дни предложи на 
обществеността почти невероятен 
отговр. Против откриването на 
фосфатна мина в Лисина между 
другите /кои са тия други?/ са се 
обявили и нашите заводи за произ
водство на минерални торве, 
оправдавайки становището си с 
факта, че внесените от Африка 
суровини са по-богати на фосфор 
/от 26 до 35 процента/, докато 
концентрацията на фосфора в 
лисинските фосфати сс движи от 
10 до 19 на сто.

Ето и аргументите, с които е 
подкрепил становището си проф. 
Драги Стсванович. Откриването 
на фосфатна мина в Лисина може 
да стане с много малки капиталов
ложения. понеже експлоатацията 
па този минерал може да започне в 
една долина близо до асфалтния 
път; в Сърбия съществуват 
свободни млинове за мелене на 
фосфатите. преди всички 
млиновете за мелене на зеолит във 
Иранска баня; проучванията, 
които са извършени на катедрата 
за агрохимия и физиология на

• НЯКОИ
„НЕБЛАГОНАДЕЖДНИ”

ВЪПРОСИ
Сега, когато отново се 

задвижва дискусия за откриване 
на фосфатна мина в Лисина, е 
редно да се споменат и въпросите, 
които досега бяха табу-теми по 
различни причини. Един от тях 
гласи така: 
експлоатацията на лисинските 
фосфати да предизвика 
екологична катастрофа не само в 
Лиси меки край, но и в по-гол яма 
част от Босилеградска община? 
1Це бъде ли запозната 
обществеността с всички аспекти 
на евентуалната експлоатация 
или само с положителните? 
Напоследък в хорските приказки 
се споменава още един въпрос, 
който заслужава сериозно и от
говорно разяснение: съдържат ли 
фосфатните залежи и радиоактив
ни материали, т. е. съществува ли 
опасност от активизиране на 
излъчвания, вредни за здравето на 
тамошните хора?

може л и
Макар че евентуалната 
експлоатация па фосфатните 
залежи в Лисина все още ..яха 
на магаре”, не е рало да се 
зададе и оня трдмпионко 
,, II е б л а о г п а д е ж д е и ’ ’ 
босилеградски въпрос, 
е забранен за просто
смъртните и несъществуващ 
за общинските ръководители. 
Каква полза от това бъдещо 
стопанско начинание ще има 
Босилеградска община или 
още веднъж ще се повтори 
историята с рудата от 
Благодат и Карамаиица, 
дървото от Мъртвица и други 
гори и водата, която по из
куствен начин сеогвежда във 
Власи нско езеро?

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

БЕЗПЛАТЕН ХЛЯБ И 

БРАШНО ЗА СОЦИАЛНО 

НАЙ-ЗАКЪСАЛИТЕ
който

В Босилеградска община продължава да се реализира 
Уредбата на Министерството за търговия и туризъм на 
правителството на Сърбия, спорел която социално пай- 
закъсалите хора да получават базплатно хляб или брашно. 
Досега, както ни уведомиха в Общинския щаб по 
снабдяване, тази пил социална помощ са ползували пад 850 
души, а сега според най-новите изменеия зова число щс бз.ле 
намалено. В Клона за социална работа в Босилеград ло 
писането на информацията, не бяха в сз-стояпис да ни 
осведомят за точното число, защото спис1>питс все още не 
бяха готови. Обаче спорел нз.рвитс ратултати и критериите 
това число ще бз.ле над 400 души.

Инак, да припомним, че според новата Уредба на Мини
стерството, право на безплатен хляб или брашно имат 
всички досега ползуващи социална помощ, ползуващи 
лобавз.чни за чуждо гледане, липа които ползуват помощ в 
систсмате на борческо-инвалидната зашита, след това пен
сионери чиято пенсия пс плминава 60 на сто от срслназа 
заработва в републиката и ако нямат в семейството други 
видове приходи, нетрулоустросните и липа коизо са заети 
но вследствие на икономическа та обстановка приемат само 
загарантираии от страна на републиката принадлежности 
/също пол условие да нямат други принадлежности в 
семейството/.

Според Уредбата, всички ползуващи социална помощ, 
които всзднност са и иай-закъсали, имат право на безплатен 
хляб взависимост от броя на членовете. Така например 
семейство с елин или лва члена имат право на елина хляб от 
600 тр на ден, семейство с три или четири члена, имат право 
на лва хляба или 1200 грама брашно, докато семейство с 
повече членове от четири на 1800 гр. или зри хляба. Нсички 
други като ории без оглед на броя на членовете имат право 
па елин хляб или 600 грама брашно.

Да кажем и това, че Центъра за социална работа, който е 
и реализатор на акцията в отделни случаи има право да даде 
безплатно хляб, тоест купони за хляб или брашно, и на 
други липа, ако някое смейство пс може ла осъществи топа 
право спорел критериите на Уредбата на Мипистсрспото, а 
се намира в лошо материално състояние.

К. Георгиев

ОБЩИНАВ БОСИЛЕГРАДСКА

НЯМА ЕПИДЕМИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРИП
Променливото време небла

гоприятно сс огразяпа върху 
здравословното състояние па 
хората, особено за появата па 
различни видове гринозпн 
заболявалия, срещу конто нав
реме ако пс сс предприемат 
превантивни мерки, мопгг да 
настанят усложсния. Па удар 
най-много са малки дена и хора а 
напреднала пъзраст. Какао е 
понастоящем състоянието а 
Босилеградска община, отговор 
потърсихме от д-р НАСИЛ 
ЗАХАРИ/:'II, спидсмнолог а 
Здравния дом а Босилеград 

■ За сега, оса си отдел ни 
случаи, епидемични заболя
валия няма. Охрабряпа и факта, 
че не само на територията на 
нашата община, по според 
сведенията, епидемична поява на 
тринозпи заболявалия няма и а 
останалите общини а Пчппскн

окръг. Само във Браня досега 
има сандентиранн около 1000 
случаи забодели от грип, което с 
оглед па броя на жителите, с 
запемарявашо число. Инак, 
благодарение па хуманността на 
отделни съседни държави, 
България, Гърпня и Румъния, 
положението пс само с ваксини 
срещу грип по и с други видове 
лекарства и медикаменти 
значително с подобрено, така чс 
поне за сега проблеми н тона 
отношение няма. Псе пак, 
препоръчвам па всички да спаз
ма т съветите на лекаря и 
предприемат лична препаптипа, 
защото тя е най-успешната. А тя 
се състои а ползувано кодкото е 
възможно повече храна съдъ
ржаща ви тамин II/ябълки, зеле и 
ир.1, а при най-малки симптоми 
па заболяване да сс обадят а най- 
близките им амбулаторни или

здравни станции, да употребяват 
лекарства за спадане на 
повишената температура на 
тяло та което е и първия симптом 
п лсжснс. II ъ преки, чс 
понастоящем гршгъте в по-бдага 
форма, ако не сс спазват нужните 
нревантиви може ла дойде и до 
усложнения

За отбелязване е и това, че и 
Здравния дом в Босилеград, от 
своя сгряна предприема 
съответни мерки за откриване и 
спиране на болестта. 
Понастоящем в ход е редовно 
ваксинирано на малки депа 
срещу детската парализа, 
дифтерия, тетанус и нструс, а 
ведно там където сс върши вак- 
синнрансто, преглеждат и дават
съответни съвети на онези, 
които им сс обадят и търсят 
лекарска помощ

м. м.м. и.
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нейната европеизация, особено в 
поезията.

Освен в поезия, Е. Поп- 
Димитров е дал голям и ценен 
принос към литературознание го 
и изследването на стиха пка 
стйхосдоженисто'. I! тази област 
особснпо ценни са неговите 
научни трудове: „Ьстеита на 
Ьсргсон", „Френския! 
символизъм" и „Изследване 
върху строежа на българския 
стих с оглед към българската 
поезия".

постът написал следствие на ин- 
спирациите, вероятно породили 
се за тая рсчица оше от ученичес
ките му години, когато ходил па 
училите в Босилеград. Носил 
персонифицира Груниската 
рсчица поетически:

Аз съм дена. дени палка, 
нежна влюбена русалка, 
мен роди ж и планина 
преспа ■ мраморна жена.
Мраморната жена, чиято 

рожба е редицата, са преспите в 
Милсвска 
височините над Груинпи, както и 
множеството бистри извори, 
които жуборят из падини и 
долинки. Не по-малко имиресив- 
IIИ II този 
стихотворения за родния край, 
са оше „Лято” /с прекрасния 
рефрен за жетварската песен, 
която „от детство все оше звучи 
ми в душата. Звучи ми и дни. и

Босилеградска околия, оива 
присъединено към Югославия. 
Следствие на това се стига до 
един вид отчуждаване на поета от 
Босилсградски край, с което се 
нанася неправда както на поета, 
така и на родния му край.

За такова отчуждаване не 
съществува никакво основание 
по три съществени причини: 
първо - родно то село Груипци, е 
махала „Селище” на Емануил 
Попдимитров и занапред са в 
Босилсградски край; второ - през 
целия си живот поетът в мислите 
и чувствата си не забравя съдбата 
на своите замляци и трето - 
голяма част от поезияза му, 
предимно пейзажната, е 
иетена на родния край. т. с. 
неговите природни прелести са 
творческо вдъхновение ма поета.

За такова разбиране делото на 
Емануил Попдимитров и за 
такова становище към него 
намираме основание и п самата 
му пчсзна. Що обърна ъ,,.■ ^ :
само на ням 1К" стихотворения -

С изветно закъснение 
отбелязване една знаменателна 
годишнина в българската 
литература, а много по-значител
на за културата на българите от 
Босилсградски край - петдесет
годишнината от смъртта на 
големия пост Емануил Поп
димитров (починал на 23 май 1943 
г.). Колкото голям е приносът па 
Емануил Попдимитров към 
новата българска литература 
красноречиво говори фактът, че е 
незамислима антология на 
българската поезия без негови 
песни, особени така наречните 
..женски” със заглавия на женски 
имена - Лаура, Лисхен. Ема, 
Ефросина. Ирен, както и 
пейзажната му лирика. Такива 
неотминуеми пости в ан
тологиите са само големите 
таланти и майстори ма стиха, а 
Емануил Попдимитров е един 
между най-големите в лириката, 
която му обезпечава трайно и 
незаличимо място г. българска 
Носим

Въпреки огромното дело на 
Емануил Попдимитров, с висока 
художествена и научна стойност, 
с'което се нарежда между пай- 
големите поети в дългарската 
литература. - в нашата среда /за 
съжаление/, в родния край 
поетът пс намери заслуженото 
внимание. Пито едно културно 
заведение, шпо едно читалище, 
пито очно училище, пито е.жа

.Ги': ^ пзч.;
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Достатъчно е да споменем само 
един юбилей, ознаменуван у нас 
миналата година, не в 
литературата, а в науката - 100- 
годишнината от рождението па 
Никола Тесла, роден в 
Югославия, а живеял през 
цялото си време и творил в 
Америка. Подобни примери има и 
в изкуствата. Обаче поради нераз
бираеми причини - ние не от
даваме заслуженото внимание и 
почит на Емануил Попдимитров, 
един от най-големите поети в 
българската литература, като че 
ли не знам колко много имаме 
такива видни личности, които ни 
избавят от анонимност.

Миле ПРИСОЙСКИ

планина и по

110С-
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Емануил ПОПДИМИТРОВ 
най-маркатните в този смисъл.
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« Груипци, „
„Селище", централната махала 
на селото. Обаче, докато Емануил 
бил още малък, баща му поп 
Димитрия ку 
„Гелчина”, с по-хубаво и по- 
просторно седище. Поради това в 
писани текстове и в устни 
изказвания за поета и неговото 
родно село се споменава само 
„Гелчина”, но не и махала 
„Селище”, в която действително 
се родил. Едно от основанията за 
това е, че при прокарването на 
новата граница между България 
и кралството СХС, вследствие на 
Ньойския мирен договор от 1919 
г., „Гелчина" махала останала в 
границите на България, докато 
село Груинци, както и цяла

I/1 . „ ::,Н|Щ.| п ф
поетът най-дълооко с изразил 
неразривната си привързаност 
към родния край в стихот
ворението „Граница”, в което 
изповядва това.

>\1 с1 Л С1 41 иОС.а Емануил ПОПДИМИ ТРОВ1
ЖЕТВАР

пил имот в махала Морен жетвар съм- нам ниви изтече 
знойният ден без почивка.
Иде с прохлада жадувана вечер, 
с плам на светулки, сприспивка.
Слагам последниръкойки налети, 
горе се вглеждам полегнал на гръб: 
Звездно стърнище в небето ми свети, 
ето и моя там сребърен сръп!...

22. VIII. 1932. год.
Груйнци

Емануил Попдимитров е 
автор на повече стихосоирки, 
между които е „Сънят на 
любовта" /1912/, една от първите, 
която го представя като твърде 
даровит и изграден, взискателен 
поет. В поезията, по-конкретно в 
стихотворенията му преоблада 
интимната лирика. Написал е и 

поеми - „Преображение”, 
„Златни ниви и бойни полета” и 
„В страната на розите”. Той е 
един от най-видните символисти 
в българската литература, които 
допринасят твърде много за

три

• УЧИТЕЛИТЕ-ПЪТНИЦИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВСЕ ОЩЕ САМИ ЗАПЛАЩАТ ПЪТНИТЕ СИ РАЗНОСКИ

БИЛЕТИТЕ ПО-СКЪПИ ОТ ЗАПЛАТАТА
• Просветните работници в основното образование в Босилеградска община, които са принудени да пътуват и по 30 км. Пътувайки е 
пътуват до работните си места вече две години изобщо не получават средства за пътни разноски. • Преди рейсове или със собствени коли 
няколко дни ОС в Босилеград на училището за тази цел даде 600 динара. • Преподавателите казват, че е паз^ГкУоТкол^то^ъмимт 
толкова средства проблема не може да се реши. • Тъй като въпросът е доста специфичен очаква се по него заПлатите им 
да се разисква и в Министерството за образование в Република Сърбия. Общинската скупщина преди

няколко дни на училището за 
пътни разноски даде 600 динара. 
В ОС казват, че нямат повече. В 
училището пък подчертават, че с 
толккова средства проблемът не 
може да се реши. При това в ОС 
забравят, че в училището трябва 
да изготвят критерии и средства 
да дават само на онези просветни 
работници, които работят в по 
две-три училища, а не и на онези 
които не искат да живеят в 
селата. Според сегашните 
критерии, които има училището 
средства за пътни разходи трябва 
да получава всеки просветен 
работник, чиято квартира от 
училището му е отдалечена над 4

С подвигането на въпроса за 
пътните разноски се чуят и 
мнения, че обединяването на 
училищата е станало на бърза 
ръка, че не е изиграло ролята, че 
образовнието финансово е 
станало по-скъпо, че селата са ос
танали без просветни работ
ници... В училището не приемат

такива становища и изтъкват, че 
качеството в образованието сега 
е на по-високо равнище. Това че 
основното образовние е скъпо, 
наблюдавано от финансова глед
на точка, е резултат на 
намаляващото се число ученици. 
При това в училището подчер
тават, че за деинтегриране не 
трябва дума да става и че такава 
идея не е намерила подкрепа и в 
Клона на Министерството за 
образовние в Лесковац, където 
неотдавна е разисквано за труд
ностите в заплащането на 
пътните

ните работници сами финан
сираха тези разходи.

В основното образовние в

Проблемът със заплащането 
на пътните разноски на 
преподавателите в Основното 
училище ,,Г. Димитров” в 
Босилеград започна да се 
чувствува преди 11 години когато 
тогавашните пет основни 
училища в общината се 
обединиха в едно ведомство. 
Особени трудности настанаха 
преди две години когато според 
законопредписанията Мини
стерството за просвета в 
Републиката започна да финан
сира заплатите на заетите в 
образовнието, а средства за 
материални разходи /за 
отопление, вода, ток, за 
ученически съревновения, пътни 
разноски на преподавателите и 
пр./ поеха да обезпочават 
оощинските скупщини. Тъй като 
Босилеградска община е всред 
икономически най-изостаналите 
в Републиката, тя средства за 
пътни разноски не може да 
обезпечава и все до сега просвет-

души пътуват от квартирите до 
работните си места по-повече 
километра. В най-трудно 

общианата работят 106 просвст- положение попаднаха онези
преподаватели, които работят вни работника, които учат около 

1000 ученика. От целокупното по две-три училища и онези 
число просветни работници 47 които до раоотните си места

наразноски 
преподавателите 
Босилеградска община.

Проблемът е наистина 
сериозен и специфичен. Труд
ности има и ОС, която не е в 
състояние да обезпечава 
средства, и училището, което 
трябва да реализира програмата 
си. В най-трудно положение са 
просветните работници, които са 
принудени на известен начин да 
участвуват във финансирането на 
образованието. И зхождайки от 
тази специфичност очаква се нас
коро по въпроса да се разисква и 

Министерството 
образование в Републиката.

АБСУРДНИ ПРИМЕРИ в

До какво абсурдно положение се стига когато сс обсъжда 
въпроса за пътните разноски на преподавателите показват 
няколко примера. За февруари, на пример, основното 
училище отОСза пътни разноски е потърсило 12.200 динара, 
а ОС е дала само 600 /шестотми/ динара. Че училището е 
потърсило значителни средства показва факта, че ОС за 
заплати на 70-те ен заети за януари е изразходвала 5000 /пет 
хиляди/динара. Струва сс, че най-драстичен е примера е един 
преподавател от Босилеград, който работи два дни в Бистър, 
един ден в Босилеград и два дни в Горна Любата. Ако е 
пътувал с рейсове на тукашното автотранспортно 
предприятие за февруари е трябвало да зплати 110 динара, а 
неговата месечна заплата възлиза 5* динара. След „делбата” 
на 600-те динара тон ще получи около десет динара!

км.

зав

В. Б.

ьттстНо • 1 5 МАРТ 1 994 г.



рлзтвор С МИЛОРАД ГЕРОВ

ИДВА Т ПО-ДОБРИ ДНИ Елизабста ГЕОРГИЕВА

ВОЙНА
Впоспслно време по радиото, 

телевизията, вестниците и 
списанията

За успешно литературно 
творчество за депа на български 
език Геров е удостоен и е награда 
на Издателство „братство", 
чийто е редовен сътрудник. И 
днес вестник „братство", 
списанието за деца „Другарче" и 
сп„Мост" често печатат стихове 
и разкази на Милорад Геров.

Моите книги за деца, излезли 
през 1991 година „Залубмени 
дечак" и „Ратепано детюьство' ' 
бяха

Осамотена търся по небесния океан 
парче щастие, което изчезва 
губи се и тъне.

Вулкани па мойта действителност 
събарят стените на дома ми, 
а аз гледам, гледам и умирам жива 
на къщния си праг.

Не, не ща да страдам 
не ща покорна да гледам 
как ми разнасят покрива
и е дяволски пози газят невинната гръдна моята земя

Ще умра борейки се без страх и сълзи.
Моята кръв ще капе но отъпкани ггътеки 
па моите предни.

А аз отново ще марширувам в смъртта, 
че любовта ме зове.
Любовта па стотини /робове 
любов та на жени и роби 
любовта па човечеството, дето се ръфа 
в адския огън на война та.

/Преведе от сърбохърватски: Стефан Николов/

- силно нашумя 
името на нашия земляк Милорад 
Геров. Кой I сров? Геров е поет, 
писател, преводач и художник 
като човек, а по специалност - 
стюарт в спални вагони към 
Югославските железници. Вед- 
нага трябва да изтъкнем и това, 
че за него не съществуват 
езикови бариери ссднакъвуспех 
пише и на сръбски и на майчин 
български език което е рядкост в 
малцинствената ни литература! 
Досега е издал няколко стихос
бирки за деца и възрастни на 
български, няколко стихосбирки 
на сръбски език. Пад стотина 
стихотворения, хуморески и раз
кази е печатал в различни 
вестници и списания. С успех 
пише и афоризми и хумсроски за 
радиото

посрещнати 
читателската аудитория и от 
критиката е голямо интср- 
ссованис. 
действително за мене бяха 
прозорец в света, и двете 
заглавия бяха в номинация за 
Октомврийска награда на 
бел град за 1993 година.

от

Тези книги в

Досега е издал на български 
„Светли брегове"език:

/стихотворения!, „Спаспорта на 
живота", „Весело звънче", а - Какво представляваше за 

Вас това предложение'.'
|

Тази награда за най-високи 
постижения в областта па 
литсра тура та, изкуства та, 
науката, културата и спорта се 
дава на жителите па бел град. Тъй 
като посочените предложени за 
награда произведения са моите 
първи литературни рожби па 
сръбски език аз съм доволен.

!

Много от произведенията на 
Милорад ГЕров са преведени на 
чужди езици

- Какво вие изобщо мислите
за наградите'!

ПА ГГбРВАТА,, ЗИМНА ПОЕТИЧНА ШКОЛА"Наградите съществуват за 
това че ония които ги раздава г 
ги присъдят някому в даден мо
мент, който е подходящ за случая. 
Що се отнася до художествените 
и културните стойности на 
произведенията, тук има ред 
пропуски. Във всеки случай: по- 
добре ела не получиш награда, а 
да я заслужаващ отколкото да е 
обра тно! Лично, не обичам много 
наградите, които се раздават по 
шаблон. Радвам се, че е успех 
творя..

Влязъл е в множество ал
манаси и енциклопедии и на 
сръбски и на български език. 
като .Алманаха на литературния 
клуб ..Бранко Чопич" в Белград 
10-Фсст 92, в Сборника на 
литературните клубове в 
Сърбия, Иродалпия клуб в Суб- 
отица /на сръбски и унгарски 
език/. Някои стихотворения на 
Геров за деца и юноши са влезли 
в читанките и в литература за 
прочит. В последните десетина 
години участвува в редица фес
тивали, учебни програми и 
промотивни вечери. Няколко 
години 
участвува и на Стуржките вечери 
на поезията /в бивша 
Югославия/.

ЕЛИЗАБЕТ А ГЕОРГИЕВА 

СПЕЧЕЛИ СРЕБЪРЕН 

МЕДАЛМилорад Геров
стихосбирката му „Шарена 
торбичка" /чака на печат още от 
1990 година!!. Па сръбски език е 
издал следните книги: ..За- 
лублени дечак", „Распсвано 
детинство", „Пролебе у 
завичауу", „Двориштс", „У ену 
сан" и други

сръбски писатели, учени, а 
учениците чрез конкурс избрани 
таланти от основните и средни 
училиш в Сърбия, има две 
полугодия /„Зимна" и „Легна" 
поетична школа/. С успех са я 
завърши, ш 35 ученика.

Кога то се има предвид, че 
такива видове школи /музикални 
балс гни. дизайнерски и пол I вече 
отдавна съществуват, е 
откриването па „Поетичната 
школа" се- комплектуват 
възможностите за изява на 
подрастващото поколение в 
Сърбия, чийто постижения 
покоряват световните културни 
простри и заемат достойно 
.иден) и творчеството на младото 
ПОКО. 1СПИС

Гимпазистката Елизабста 
Георгиева от димитровгра
дското средно училище чрез 
конкурс завоюва място между 35- 
те избранници от средните и ос
новни училища в Република 
Сърбия да посещава „Зимната 
поетична школа". Нейното 
участие се показа повече от 
плодотворно: тя зае второ място 
и спечели сребърен медал е 
образа па Дссанка Максимович, 
легендата на сръбската поезия

благодарение на ентусиазма 
няколко просветни работника - 
литературни творци, под 
крилото па Литературното 
дужсстно па просветните работ
ници на Сърбия за Савин ден 
/празника па училищата в 
Сърбия в чест на Св. Сава/ 
започва е работа Първата 
„Поетична школа", като о/ъ 
ганнзнран облик на грижи и 
афирмация на младите литера
турни творци.

Тази необикновена школа, па 
която лектори са изтъкнати

- Тиражъ т на Нашите книги, 
поне на български език, е

- Как стигате и покрай чсс- 
титс тгьтувания по Европа, да

изчерпан отдавна... Как стой
послелова тлено положението е произведенията.

пишете е неспираш темп? ■ издадени на сръоски език!
питаме поета Геров.

Един дял от тиража е от
купило Министерството за кул
тура в Сърбия за попълване на 
библиотечните фондове II 
републиката, някои подарих на 
библиотеки и учреждения, 
училища: на критици и научни 
работници. Не мазтък брои книги 
дадох и в лобротпорни цели: на 
Червения кръсти на дружествата 
за бежанци.

НА ПЪТ
По залез стгънне моите баири 
остава т в съня ми... далече 
Вечерният влак ми изсвири, 
и тръгна пак... на IIъ т съм вече Радващо е, че димитро

вградското средно училище 
ихп,чи свой представител чисто 
участие и предегавяване донесе 
високо признание на самата 
участничка Елизабста Гео
ргиева, как го и на нашия трал

Стефан НИКОЛОВ

- Често ,,гостувате" на 
„Кнравнн" на Радио белгразГе
ху мори е гични ма тсриали'!

Граничният камък е пос тавен. 
/1о тук свободно времето тече 
Оттук съ е влака съм отправен - 
далечина та ме влече.. Да. Топа предаване много ми 

харесва. Ето неотдавна от
говорих на в ъпроса: каква е раз
ликата между ПОЛ ЕДИ НА П 
ПОСЛЕДИЦА?

Потта пред мене двери шс отвори, 
зад мен спокойно ще заспи градъ т. 
И глас тревожен пак ще ми пои тори: 
Па път, човеко, си тръгнал, па път! ПРЕД ПРОЛЕТНИЯ 

ФУТБОЛЕН СЕЗОНОтговоръ т беше следният, па 
ПОЛ  ЕДИ ПАТА най-често се 
подхлъзна Курта, а за ПОС
ЛЕДИЦА имаме, че па петното 
място идва ■ Мурти/

0, тоя глас, неимоверен, 
изпълващ всеки на душа та къ т, 
е ка то глас на призрак черен, 
по свършено е Тръгнал съм на пъ т.

В С1.СТГНН1ИС и Юго-купата п Общинска футболна дивилия - Пирот 
на 27 фгнруарн „Асен Ьилкаискн" п Гни.ние побели отбора па „Омля- 
динац" V 2:0, докито противникът на „Нартитан" от Желкшш отборът 
ни Благо не лоОле па мача, Вьп и юрни кръг „Партизаи" загуби от 
„Прогрес" от Пирот е 5:0.

В подготовката та пролетния дял на иърнснството, което ще започне 
на 20 ма|гг, има изгледи да ор!зщнзи|м подплънки и Лсиснски пир. 
11 |,рннн мач димиз ропградчани ще играят е „Клнпетво" от Пирот. Може 
би идват по-добри дни за „Асен Балкански" грижата за който като 
спонсор би трнбпало и скоро нреме да поеме биншнн вратар на „Балка
нски" Милко Соколои, който откри частно заведен не в Спортнии център 
„Парк".

- Да минем сега пак към 
сериозни въпроси: Кос е наЖ-
голямото Ни желание в НоватаИ редейте неуморно тракат, 

и копелетата безспирно се въртят...
А тихите ми неспокойстпия вън мрака - 
дали ще мога т геда изтекат!

199'/ година?

- 1994 година да бъде без 
САНКЦИИТЕ! Да дойдат по
добри дни и за творчеството...

Мазен АНДОНОВ

Ако се разреши финансовия ВЪН|М1С, който беше най-болната точка в 
работата на спортнии колектив на „А. Балкански",, щссссъздалат усло- 
11Ш1 за осъществяване на по-добри резултати, тъй като димитров
градския отбор разкола! а е талантливи футболисти.М. Геров д-с.
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* СаТиРа * забава

ОПАШАТИ КАЛАМБУРИБОСИЛЕ-
ГРАДСКИ

ОСИЛИ

Две села заточени във фемосексуален чим.
Горна па Долна Любата.

Село къдсто се развъждат политически функционери.
Лисина

Българското малцинство 
трябва да бъде жив мост 
между България и Югославия. 
Горкото! Нека му е як гърбът.

Родното място на известния мафиот Ал Капоие.
Млскомшщн

Село където се обичат на свински начин.
Буналсно

Село което лежи на злато а селяните няма защо куче да ги хване.
Рсссн

Място където полицията сънува комити.
Бслут

Нерегулярни ловци от Босилеградско.
Параловци

Село къдсто се произвежда земеделска сол.
Гложнс

„АВРАМЕНКО”
*

Всчимка съм и забоварил кига съм слазил на пазар у 
Цариброд. Последният пут поссйс ггълну торбу с паре ама 
никой не ме зарезуйеше, шом покажем, а они ми се 
подсмивайоше: „Е, дедо, с тел чобанбе може огън да си 
завачаш.. Ако исмаш марбе- не може нищо да купиш...".

Ама све зимуска ония горе нещо смутлявише и искараше 
нове парс Чат-пат чуйсм на радио и гледам на телевизиюту: 
кико повият динар йе як, ако нейс и по-як от маркуту.

Насъбра я двайсетина нови динара, койе од пепзийу, койс 
оди децата, и си реко: „А съга че идем, да видим истина ли йе 
това що ора те за новете па ре! ’'.

У петък слсзо, та на пазаратиодма оди мостеоете поче ма 
питуйем:

„Бае, колко лаваеш арпаджика т?".
„ Четири„Авраменка"за йедно било!”
Зачуди се я: одска знайс он за на шега Ад рама, кига он бог 

да му душу прости, помину преди три годинс Помисли си: 
може да се йе препознал човекат, па че питуйем другога.

„Невесто, колко йе билото сирене?”.
„ Три „ Авраменка ”!"- рече она.
„А може ли за динари?" - питуйем
„Па това ти и оратим! Бъркай у пазуку и давай!"
.Подмину и ню и реко си оди трети пут бог помага.
„Снао, колко даваш низуту?”.
„Пет, а може да будалемиза четри „Авраменка"...
Йоще она не беше завършила, а ко изподземи изникну сва т 

Гога оди Строшену чешму.
„Е свате, арно що те видим Казуй бре, кво се запели с 

некикви „Авраменци”...
„Е Манчо, - усмину се он-вили се дека не си скоро доолил 

на пазар. Па съга вечимка све йе за нови динари, а ни окаю 
„Авраменко" но опогова що би измисли и що рече дека йдън 
динар - йедна марка...

„Айде, свате не се завутуй. До ючера не можеше без марку 
да купиш нищо, а съга одйднуш - динари... ”

„Епа, ако не веруйеш, а ти питай!" - рече сват Гога малко 
ядосан.

„Еве че питам: бас колко марбе васулят?".
„А марбете не играйу всчимка. Дай два „Авраменка" за 

билото, а васулят йе гтърсти да олижеш.1 Динари ми требу да 
платимпорезат, а с марбете може да сесликаш!".

Етети, помисли си д само преди месец да съм лъцнул, 
немаше да дочекам и това: марбете да нечу, а да ми траже 
динари..

Сват Гога се налендзил ко варена тиква:
„Кво ти казуйсмя, а?".
„Убаво, амадокига че трайе това?" - питуйем га.
Изйеднуш ссумудри кико прасе у джибру, па ми рече:
„Е свате това никой не занйе. Чак и тия дека измисли 

новите динари орати, дека, ако не запнемода производимо, пак 
че му динара т падне

Кико сват Гога издума да производимо, я бърже накупи 
арпаджик, васул, компирс и реко: туя годину че садим двойно 
повече ега„Авраменко" остане здрав и як!

Каква ти катастрофална суша! 
В Босилеград тече порой от 
бензин.

*
Предлагаме босилеградския 
Културен център да се 
преименува в Клюкарски 
център Босилеград. Госпожата на Църноок.

Църмощица
Село където хората са жадни като риба па сухо.

Рмбарцн
Място къдсто Ф. М. Достоевски е написал „Братя Карамазови”

Караманица

*
Д/р/емокрацията в Босилеград 
е на високо равнище. И дреме 
ли дреме.

* Село където овцете идат па училище.
Извор

Място от крими романите на Сидни Шелдон.
Грушнш

Предградие на Босилеград населено с белокожи и чернокожи.
Райчиловии

Ние си имаме всички права. 
Само дъските ни ги няма.

*
Пазарното стопанство на 
босилеградския пазар 
изхвърли 
количества катинари.

Място с богато име и бедни хора.
значителни Дукат

Село където живее вдовицата на ръж.
Ръжана*

Село където хората са си малко намусени.
МусулБосилеградчани напоследък 

масово се занимават с някакви 
диети за отслабване. Село посветено на култа на ярето.

Ярсшник
Иван Николов Иван Николов

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ
Колко във времето на санкци

ите контрабандирането с нефт е 
привлекателна работа, по
твърждава и факът, че мнозина за
бравят своите обществени задъ
лжения. Така например на 
полугодишното заседание на 
учителския съвет при босиле- 
градското основно училище,

един преподавател от това 
училище дори забравил в днев
ника да внесе полугодишните 
бележки на учениците. Това 
направил на самото заседание, 
като казал, че без бележки се 
може, но без нафта не.

БЕЗ
БЕЛЕЖКИ 

МОЖЕ - БЕЗ 
НАФТА НЕ м. я.

.ПЕТРОВщаийшш ш
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