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депутати в Скупщината на СЧГ
Републиканската избирателна комисия прие вчера резул-’; 

татите от гласуването в републиканския парламент за избор на Щ 
депутати в Скупщината на Сърбия и Черна гора, на което са ! 
избрани 91 кандидати от Скупщината на Сърбия.

В протокола, приет от Републиканската избирателна комисия, } 
се посочват имената на 30 депутати на СРС, 20 на ДСС, 13 на ДС, | 
12 на Г 17 плюс и по 8 депутати на СПО - НС и СПС.

На първото си извънредно заседание Скупщи- Конституционната харта и чиито партии са се 
ната на Сърбия в понеделник прие законови из- сД°били с мандати на републиканските избори, 
менения за да могат да се изберат депутати за Скуп- Сръбската радикална партия (СРС) ще има 30 
щината на държавната общност Сърбия и Черна ДепУтати в парламента на СЧГ , Демократичната 
гора и шести подпредседател на новия репуб- партия на Сърбия (ДСС) -20, Демократичната пар- 
ликански парламент. тия (ДС) -13, Г17 плюс -12, а Сръбското движение

В парламента на държавната общност Сърбия 33 обновление (СПО) - Нова Сърбия и Социалис- 
трябва да бъде представена с 91 депутати. Изме- тическата партия на Сърбия по 8 депутати, 
ненията на Закона за избор на депутати в Скуп- С измененията на Правилника за работа на скуп
щината на СЧГ бяха само формалност, за да е ясно, щината> които предложи шефът на депутатската

група на ДС Борис Тадич, ще има още един, шести,

Разговор с Владимир Захариев - народен 
представител в Републиканския парламент

Стопанството 

е приоритет
че кандидат-депутати могат да бъдат всички от 
избирателните листи, които са получили мандати подпредседател на републиканския парламент 
на последните избори в републиката, както и конто бъде от редовете на тази партия. По та- 
депутати от Скупщината на държавната общност, къв начин всичките парламентарни групи имат по

един подпредседател. Двете законови измемения 
бяха приети единодушно.

които са били такива в момента на приемането на

След двадесетина години 
нашата община отново има 
представител в 
Републиканския парламент. 
Това е Владимир Захариев, 
председател на ОС в 
Босилеград.

Два века от I сръбско въстание

Сръбската революция през 1804 г.
Първото сръбско въстание пламва на 14 февруари 1804 г. в Шумадия

Въстанието в Сърбия през 1804 г. 
е било начало на националния и 
обществен процес, от който се 
родиха новата сръбска държава 
и общество в 19 век. С 
въстанието през 1804 започва и 
процесът на
националноосвободителни 
въстания и движения на 
Балканите през 19 век.
Формирането на модерни нации 
и държави, което започна с тези 
революции и движения, е дало 
ново съдържание на Източния 
въпрос и политиката на 
Великите европейски сили за 
Балканите. Затова сръбската 
революция от 1804 г. е имала 
сръбско, югославско, балканско 
и европейско значение.

(Продължение в специалната 
притурка)

Господин Захариев, освен че сте 
народен представител от 
листата на ДСС - Воислав 
Кощуница, вие сте и един от 
представителите на 
българското малцинство в 
Сърбия. Как ще застъпвате 
интересите на 
малцинство?

нашето

- Като българин в сърбския 
парламент съм благодарен на 
ДСС, че съм включен в състава 
на парламента, с което нашата 
партия доказа, че е единствената, там, че е нужно допълнение към 
която се сеща за Босилеград и за Закона за националните мал- 
българското малцинство. При- щшетва, с което ще се подобрят 
съствието ми в парламента е го- условията за нашата народност в 
лям шанс да внеса н да настоявам Сърбия, 
за изпълнението на много проек
ти от изключително значение за

Владимир Захариев

нашата изостанала община. Смя-
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Новини от БългарияСветозар Марович на 

посещение в Турция
Възможно е 

Берлускони 

да посети 

СЧГ

тГерджиков се срещна с министър-
Президентът на Сърбия и Черна гора Светозар Марович 

пристигна вчера на двудневно посещение в Турция, където 
разговаря с президента Ахмет Неджет Сезер 
висши турски ръководители.

Програмата на официалното посещение на Марович в 
Анкара предвижда

и с други

Председателят на На
родното събрание проф.
Огнян Грджиков се срещна 
с министър-председателя 
на Португалия Жозе Ману- 
ел Дурау Барозу. Минис
тър-председателят на По
ртугалия изрази увереност, 
че до края на 2004 г. Бъл
гария ще приключи пре
говорите с ЕС, за да стане 
член на съюза през 2007 г., 
както е предвидено. Жозе 
Мануел Дурау Барозу ин
формира проф. Герджи- 
ков, че миналата седмица 
председателят на евроко- 
мисията Романо Проди в разговор с него е изразил увереност, че не се 
очакват проблеми в преговорите с България.

Председателят на българския парламент изрази благодарност, че 
Португалия подпомага България в процеса на присъединяване към 
НАТО и ЕС. Той подчерта, че очаква посещение на председателя на 
португалския парламент в България през май. По време на срещата 
двамата се обединиха около оценката, че политическите връзки между 
България и Португалия са на много добро ниво, но икономическите 
отношения изостават.

Премиерът на Португалия допълни, че е предложил на правител
ството конкретни проекти и е получил подкрепа за навлизането на пор
тугалски предприемачи в България.

Посланикът на Сърбия и 
Черна гора в Рим Бранко Луко- 
вац съобщи за възможността 
италианският премиер Силвио 
Берлускони да посети Белград 
в първата половина на годи
ната, предаде агенция ТАНЮГ. 
Луковац добави, че тези дни ще 
разговаря за това с италианс
кия министър на външните ра
боти Франко Гратини, уточни 
агенцията.

и разговори с премиера на Турция Ред- 
жеп Таип Ердоган и с председателя на парламента Бюлент 
Аринч.

Президентът Марович в Турция 
нистъра на външните работи Горан Свиланович и от Амир 
Нуркович, министър на вътрешните икономически отно
шения в СЧГ.

Посещението на Марович е първата, след почти пет де
сетилетия, официална визита в Анкара на държавен глава 
от просторите на бивша Югославия.

се придружава от ми- |

Зоран Живкович: Расим Ляич:

Карла дел Поите не дава 
доказателства САЩ ще 

лишат 

Сърбия от 

финансова 

помощ

Твърденията си, че Радован Караджич и Ратко Младич се намират 
в Белград, Карла дел Поите досега не е подкрепила с доказателства, 
които биха помогнали заподозрените да бъдат арестувани, 
премиерът на Сърбия Зоран Живкович.

Карла дел Поите заяви в Брюксел, че обвинените във военни 
престъпления Ратко Младич и Радован Караджич се намират в 
Белград и тя очаква международната общност да 
арестуването и предаването на двамата на Трибунала в Хага.

“Нейните изисквания не представляват нищо ново, мито нещо 
неочаквано. Тя говори тези и подобни неща от години. Досега обаче 

предоставила никаква информация, която би помогнала 
заподозрените да бъдат арестувани, а още по-малко информация, 
доказваща нейните твърдения”, каза Живкович.

Премиерът на Сърбия подчерта, че компетентните държавни 
органи не разполагат с никаква информация, която би потвърдила 
изявленията на Дел Понте.

заяви

София
окаже натиск за

Българо-американски 
консултации за дейността на 
ОССЕ

не е Американският конгрес няма 
да предостави финансова помощ 
на Сърбия, ако държавната об
щност Сърбия и Черна гора не 
предаде на Трибунала в Хага ген
ерал Ратко Младич, заяви минис
търът на човешките права на 
Сърбия и Черна гора Расим 
Ляич.

Той потвърди, че представите
ли на американската админис
трация недвусмислено са предуп
редили властите в Белград, че 
ако заявяват, че не знаят къде се 
намира Младич, то те не могат да 
кажат, че не знаят къде се 
намират четиримата генерали от 
армията и полицията, които са 
заподозрени във военни прес
тъпления.

Вчера в София приключиха двудневните българо-американски. 
консултации по въпроси на дейността на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа. В делегацията на САЩ, която се ръководеше 
от Робърт Брадке, заместник-помощник на държавния секретар по 
европейските и евроазиатските въпроси, бяха и постоянният предста
вител на САЩ в ОССЕ посланик Стивън Миникес и координаторът по 
въпросите на ОССЕ към Държавния департамент на САЩ Дъглас Уейк. 
Консултациите засегнаха широк кръг от въпроси, отнасящи се до 
различните аспекти на дейността на ОССЕ.

В качеството си на председател на ОССЕ българският министър на 
външните работи Соломон Паси прие американската делегация и раз
говаря с нейния шеф Робърт Брадке, заместник-помощник на държавния 
секретар на САЩ по европейските и евроазиатските въпроси. Обсъдени 
бяха широк кръг от проблеми, сред които и приоритетите на българското 
председателство на ОССЕ, перспективите за развитие на организацията, 
регионалните конфликти, както и 
сътрудничество между ОССЕ и НАТО.

МВР няма информации за 
Младич и Караджич

Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи, че не 
разполага с информация за това, че обвиняемите пред Трибунала в 
Хага Ратко Младич и Радован Караджич се намират в Белград.

В съобщението се посочва, че “полицията не разполага с 
информация, потвърждаваща твърденията на Карла дел Понте, че 
Младич и Караджич се намират в Белград.”

Полицията посочва, че “не е получила такава информация от 
Карла дел Понте, нито от която и да е сръбска или чужда 
разузнавателна служба”.

възможностите за по-тясно

ЕК предлага 4 млрд. евро 
за Българияочаква помощ, заяви Филипс Хенделс, директор на 

отдела за проекти на фондацията “Маршал” във 
Вашингтон.Не съществува 

консенсус за 

развитие на 

Сърбия

Европейската комисия предлага България да получи над 4 млрд. евро 
за трите години от началото на присъединяването през 2007 година. 
Сумата няма да се разпределя равномерно през трите години. 
Най-голямата сума България ще получи през 2009 г. - 1 млрд. 785 млн. 
евро, от които 617 млн. отиват за селско стопанство, около милиард за 
структурни дейности и 166 млн. евро за вътрешна политика. Според 
ръководителя на делегацията на Европейската комисия в България 
Димитрис Куркулас тя получава най-много от всички страни кандидатки 

процент от брутния вътрешен продукт на страната. 350 млн. евро са 
за затварянето на блоковете на АЕЦ "Козлодуй . Според министъра на 
европейските въпроси Меглена Кунева финансовата рамка дава 
очертания за приключване на преговорите оттук нататък. По думите й 

е най-важното условие България да финализира преговорите 
успешно. "Много е важно как ще използваме тези пари и разговорите за 
това предстоят”, посочва Кунева.

“Вероятно поради не толкова отдавнашната 
война с НАТО липсва политически консенсус за 
по-нататъшната посока. Политиката е разделена и 
не е ясно от кого страната да очаква помощ”, каза 
Хенделс.

Според него дори сред политиците, които пре
говарят за съставяне на новото правителство, няма 
съгласие. В страната съществува неизвестност и по 
въпроса дали Сърбия изобщо трябва да сътруд- 

В Сърбия не съществува политически консенсус ничи със Запада, 
за по-нататъшното развитие на страната, не е ясно
по кой път трябва да продължи.

като

това

тя и от кого да
рМ8&

Иван Костов напуска СДС?
Куманово Бившият премиер на България Иван Костов 

смята да напусне Съюза на демократичните 
сили (СДС) и да създаде нова дясна партия, 
съобщи агенция “Фокус”. Решението било 
принципно взето, но имало колебания кога да 
стане това - преди или след Националната 
конференция на СДС на 21 февруари. Димитър 
Абаджиев, от групата на 29-те депутати на СДС 
в парламента, които призоваха Надежда 
Михайлова и сегашното ръководство на 
партията да си подадат оставките, заявил, че 
няма информация за такава среща, но 
коментирал, че по начина, по който се подготвя 

Националната конференция било ясно, че тя няма да реши проблемите на 
СДС и щяла да доведе по “естествен процес на разцепление’’.

Кариера заплашва паметната костница
Кметът на община Горно Нагоричане Власта и ръководствата на Демократическата партия на 

Димкович поднови апела си към компетентните сърбите в Македония и Сдружената сръбска 
органи в Скопие и в Белград за необходимостта общност в Македония, които искат спешно | 
от предприемането на спешни мерки за защита на прекратяване на взривовете в кариерата, които 
паметника на загиналите сръбски воини в заплашват да срутят и паметника. Експерти от 
Кумановската битка пред 1912 година, който е Македонския завод за защита на историческите 
застрашен от кариерата на фирма “Гранит”.

По повод застрашаването на паметната кос- сръбските воини е застрашен, 
тница на историческия хълм Зебърняк реагираха

паметници също потвърдиха, че паметникът на



Седмицата
Ш&Й1

3ювруари

Драган Маршичанин:

«1ШПЮЛ0ШК №
гМШШташ В Сърбия може да 

има нови избори/С\Пя г Председателят на Сръбската скупщина Драган Маршичанин не 
изключи възможността в страната да бъдат проведени извънредни 
парламентарни избори. По думите му, неоходимостта 
може да възникне заради невъзможността да бъде формирано 
правителство. Според него, ако до края на седмицата лидерите на 
политическите партии не се разберат за състава на кабинета, ще бъде 
определена дата за пови избори - вероятно в края на март или 
началото на април 2004

(От 1 стр.)к на улици в Босилеград и Райчи-

развитие? доелектрифициране на отдале-
- Основният приоритет за по- чените села’ изграждане на пазар 

добряването на живота в нашата 33 добптък 8 Босилеград: откри- 
община е съживяването на сто- Ване иа терминал на граничния 
панството, понеже в момента пункт 8 Рибарци и др.

от нов вот

г. Предните, също извънредни 
парламентарни избори, се състояха па 28 декември 2003 г.

Еврорсгиои „Морава, Пчиня, Струма”производството в по-голема част Вие сте член и на Националния 
от предприятията в Босилеград е съ^ет н& българското

=мИГа^ащ“ва:Л:
подсигуряване на постоянни до- " °Т сФ°Р:'1иРане™ на Съвета 
х-лп.ж ^ досега не е свикано пито едно за
ходи от ползването на природни- седание. Казах, че е нужно допъл- 
те ресурси в общината - водите, ненне към закона, с което да се 
езерото, горите. В приоритетни- премахне съветническия характер

на Съвета и да му се дадат по-го- 
правомощия, за да може той 

да действа като орган на Минис
терството за националните мал
цинства. По този начин работата му 

Райчиловци и в Босилеград; смя- ще бъде по-ефикасна.
водоводните търби в мес- На как6о най-много ще наблегне 

Босилеград, Вашата партия 6 парламента?

те проекти, които трябва да се Миналата седмица в Лесковац проекти от общ интерес за об- 
е проведено поредно заседание щините членки на Еврорегиона, долари. Освен от донации (54.660 

представителите на общините заяви Горан Стоянов - председа- долара), финансовите средства 
Еврорегиона “Мора- тел на ИО па ОС в Босилеград, Еврорегиона ще осигурии и от 

ва, Пчиня, Струма”. Еврорегио- който заедно с подпредседатела членските вноски на всички 
на е сформиран през 2002 година на ОС Александър Александров обнщини - членки, както и от 
в Куманово и в състава му влизат е представлявал нашата община членските вноски на трите дър 
26 общини от Македония, 10 от на срещата в Лесковац. Стоянов жави - Сърбия, България и Ма 
България и 16 от Сърбия, сред подчерта, че експертниите групи кедония. За дейностите на Евро 
които е и нашата община.

На заседанието в Лесковац е 
разискван и приет оперативния области: укрепване на местните вече е подсигурила 1.330 долара, 
план за работа на асоциацията, власти; трансфер на технология 
който заедно са предложили и иновации; жизнена среда и ту- 
кмета на Лесковац Гойко Тра- ризъм; малки и средни предприя- динов са изнесли лекции за полз

ването на енергийните ресурси и

лемиреализират през следващия пе
риод, са включени и подобряване 
на водоснадбяването в село

на
членки па

на на 
тната общност в
доизграждане на канализацион- - ДСС смята, че ще постигне съг- 
ната мрежа в село Райчиловци; ласие с другите партии в подпо- 
монтиране на колектори за пре- магането на развитието на малките 
чистване на замърсените води; °бщини. Ще настояваме за приема

нето на нов закон в областта на

ще бъдат сформирани за изгот- региона “Морава, Пчиня, Стр 
вянето иа проекти в следните Ума > Фондацията “Ханс Зайдел’

подсигуряване на камион за из
возване на боклук; асфалтиране защитата на жизнената среда, за 

закон за радиоразпръскването, за 
приватизацията и други закони от 
интерес на гражданите. Особено 
подчертавам, че новият Закон за 
приватизацията ще бъде в съответ
ствие с интересите на всички ра
ботници в Републиката. Като член 
на парламентарния отбор за вън
шни работи и на отбора за малцинс
твени права, аз ще се застъпвам за 
интересите на малцинството и на 
общината.

На заседанието, експертите 
от България - Пенчев и Косга-

Членовете на ИО на ОС в 
Босилеград упълномощиха 
кмета Владимир Захариев, който 
е и народен представител, да 
внесе

йкович и представителите на тия и култура, младежи и спорт.
България и Македония - Камен Въз основа на договора, всяка превърщането на отпадни суро- 
Димитров и Благе Младеновски. община до 1 март тази година вини в енергия за отопление.

Следващото заседание на пре
дставителите от общините, член- 

По думите на Стоянов, запла- ки в Еврорегиона е насрочено за

предложение в 
парламента за назначаването на 
прокурор в общината. Сега в 
Босилеградска община тази 
функция се изпълнява от 
прокурор от Сурдулица.

- Оперативния план за работа трябва да предложи свои членове 
предвижда сформирането на 5 в тези експертните групи.
експертни групи, които в 
съдействие със съответните дър- нувано е бюджета на Евроре- 26 и 27 март тази година, 
жавни институции ще изготвят гиона да изнася 70.990 щатски П.Л.Рс.н.

Членове на Националния съвет посетиха в България
Процесът за 

убийството на 

Джинджич отложен 

за 17 февруари

Обещания за успешна работа
На 3_и 4 февруари председателят на Националния съвет на българското малцинство д'р Ан
гел Йосифов и няколко членове на НС посетиха България, с което на практика се реализира 
първото работно посещение след учредяването на съвета.

Както изтъкна на среща със журналисти задълбочаване па тази практика и занапред.
От Столична община, където делегацията сепредседателят на НС д-р Ангел Йосифов, целта на 

посещението е била запознаване на българската срещна със заместник -кмета и с главния секретар, 
общественост с Националния съвет и работата му, беше обещана помощ за откриване па офис па НС 
както и с проблемите, с които още в самото начало в Димитровград. Макар че официалното седалище 
се сблъска НС. Един от основните проблеми е на съвета е в Ниш, за успешната работата па 
недостигът на средства за работа. Йосифов все пак Съвета са необходими офиси с минимални условия 
се надява, че СЧГ ще намери начин в най-скоро за работа в двете общини, населени с българи.

Делегацията беше на посещение и в Мииисте- 
Членовете на НС се срещнаха с вицепрезидента рството на външните работи на България, където 

на Р България г-н Ангел Марин. По време на сре- членовете па Съвета също нолучилха подкрепа и 
щата беше изтъкнато, че трябва да бъдат решени обещания за конкретна помощ. От своя страна те 
няколко проблема по отношение на българското предоставиха проекти за конкретна работа по он- 
малцинство в СЧГ: да се реализира обучението на ределеии въпроси, които могат и трябва да бъдат 
майчин език, да има медии на националното мал- подпомогнати от българската страна, 
цинство, вероизповедание на майчин език и не на 
последно място - икономическо развитие на об- срещи е, че за успешната работа на Националния

съвет на българското, малцинство е необходимо

Процесът срещу обвиняемите за убийството иа сръбския пре
миер Зоран Джинджич беше отложен за 17 февруари, тъй като 

. Върховният съд все още не е обявил решението си по искането 
за отстраняване на съдията Марко Кляевич.

Адвокатите иа обвиняемите поискаха в понеделник Кляевич 
да бъде отстранен, защого са завели дело срещу него, тъй като 
смятат, че той е бил свързан със Зсмунско-Сурчинския клан.

време да реши това.

Според Йосифов общо впечатление след тези
КГ. '•»

щините, в които предимно живее малцинството
По време на срещата с парламентарното лоби за съдействието иа двете страни - СЧГ и България, 

българите в чужбина членовете на НС бяха ос- Само по този начин ще бъде подпомогната не само 
ведомени за разговорите, проведени неотдавна в работата на Съвета, по ще бъде оказана помощ и 
България с кметовете на общините Димитровград на малцинството да преодолее тежкото положе- 
и Босилеград. От името на лобито Силвия Нейчева ние, в което се намира в момента, 
обеща конкретна помощ иа общините Димитров
град и Босилеград за излизане от тежката иконо- официална покапа до вицепрезидента Ангел Ма

рин да посети НС в Димитровград.
Във връзка с работата иа самия Съвет Йосифов

Посещението беше използвано да се отправи

мическа криза.
По време на срещата в Министерството иа об

разованието и науката беше изтъкнато, че именно изтъкна, че до края иа този месец трябва да се 
това министерство е направило най-много в това проведе първото заседание след учредяването му, 
отношение, като е дало възможност иа студенти от на което да бъдат сформирани предвидените ко- 
двете общини да следват в България. Освен из- мисии, преди всичко тази за употребата иа езика, 
казаната благодарност за това начинание, члено
вете на Съвета са подчертали необходимост» от

А.Т.



ОАшрптво
• АТз февруари 2004

Актуален въпросКоментар “През последните три до четири години “Братс
тво” изигра деструктивна роля между хората от бъл
гарското малцинство“- твърди председателят на ИО 
на ОС в Димитровград Емил Соколов пред в ”Блиц”.

Глупости! Как може човек да дава преценка за 
нещо, което, според собственото му признание, де
сет години не е видял?!? Въз основа на кой факт е 
дадена тази оценка?

Очевидно сме свидетели на едно отдавна загърбе
но време - времето, когато новинарите се обвиня
ваха за всички несполуки и за некадърността на все
ки. Нима по наша вина фалираха ГИД и “Свобода”, в 
които две трети от димитровградските семейства си 
изкарваха поминъка? Наша ли е вината, че средните 
заплати в Димитровградска община са на последно 
място в Сърбия? Заради нас ли повече от половина
та граждани в тази община се отказаха от българс
кия си произход? Ние ли намалихме таксите в ав- 
тобазата на границата, които, без Ваша заслуга, Ви 
спечелиха славата на успешен бизнесмен?

Какво постигнахте като мениджър в общината - 
нали това е основната задача на председателя на 
общинското правителство? Кой стопански отрасъл 
задвижихте? Колко нови работни места открихте? 
Колко...

Понеже не сте свикнали да правите пари, реших- 
те да “пестите”. И се опълчихте срещу “Братство”! 
Най-напред забранихте на Центъра за култура да 
получава нашия вестник, лишавайки колегите ни в 
РТВ “Цариброд” от по-различни информации от те
зи, които Вие им предлагате.

И се издънихте! В интерес на истината, ние се 
отказахме от тази печалба и на РТВ “Цариброд” 
предоставихме безплатни екземпляри. Сега забраня
вате вестника ни и на най-пряко подчинените си - 
общинската администрация. С какво право?

Пестене на общински пари? Нова лъжа! Ако 
наистина искахте да спестите народни пари, нямаше 
чрез съд да измъквате от общинската каса триес- 
тина средни заплати?

За разлика от Вас, г-н Виктор Йосифов не е 
единственият, който, в полза на истината, е готов и 
парично да помогне на общината. Той и другите чи
татели са най-доброто доказателство за “деструк- 
тивната роля” на вестник “Братство”.

==1

ОС не е дом на 

Соколов
Въпреки изявлението на кмета Давитков, че не 

бил питан, общинската администрация в Димитров
град продължава да ни връща неразпаковани прат
ките с 10-те екземпляра на вестник “Братство”! Ако 
някой изобщо се е колебал да посочи истинския при
чинител на това своеволие, след изявлението на г-н 
Емил Соколов за в “Блиц” от 30 януари тази година 
вече няма никакво съмнение. Пред цялата общест
веност той заявява: “В моята къща повече от едно 
десетилетие вестник “Братство” не се чете”. Нямаме 
нищо против вестникът ни да не се чете в неговата 
къща.

Явно г-н Соколов малко се е пообъркал. Защото 
колегата от “Блиц” не го е питал за “неговатгккъ- 
ща , а за общинската! Защо той си е въобразил, че 
“негова къща” е и сградата на Общинската скуп
щина и че стотината служители там (а и всички 
граждани в общината) трябв^ да му се подчиняват 
безропотно?

“В него - уточнява г-н Соколов - няма нищо ин
тересно, нито от Димитровград, нито за българското 
малцинство”. !

Погрешно. Защото “Братство” не е нито цирко
ва, нито театрална трупа, която да предлага зрелища 
и интересни представления, а обективен вестник, 
който трябва навременно и точно да отразява съби
тията. Истинският въпрос, г!-н Соколов, е колко 
обективно и навреме са отразени те на страниците на 
вестника. Колко интересни ще са те (събитията, ес
тествено) зависи от Вас, г-н Соколов, а не от нови
нарите на “Братство”.

* Българското малцинство в Сърбия е известно с това, че 
има много интелектуалци. Според някои сведения, в 
сравнение с броя на хората от различните нации в 
републиката именно сред българското малцинство има 
най-много интелектуалци.

За съжаление, Димитровгра- на е внушителен. И по-рано са 
дека община не се е възползвала заминавали млади хора, но през 
от този факт в миналото. Така е и последните няколко години тази 
днес, когато много млади хора, тенденция стана твърде явна и 
не само интелектуалци, ежеднев- тревожна. Причината за това е, 
но напускат общината, търсейки че в Димитровград младите вече 
работа и по-добър живот на дру- не могат да си намерят работа, 
гите места в Сърбия и в чужбина. Разбира се, има и такива, които 
Потресващ е фактът, че само пр- имат и желание, и материална 
ез изминалите 2-3 .месеца от Ди- възможност да се преселят в

■.
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веднъж бе казал, че Димитровград е прекрасен град

митровград заминаха около 20— по-голям град, където могат да 
ина млади, предимно с дипломи се изявят по-пълноценно, а и да 
за виеше образование хора. Са- печелят повече. От друга страна, 
мо през последните 2-3 години общината от ден на ден остава с

Писма на читатели да приемат факта, че “Братство” не е в техни ръце. 
Или може би искат пиротския вестник “Слобода”, 
понеже пиротчани са вече превзели Димитровград.

Всичките предприятия са закрити, а за това какво 
са направили, откакто взеха властта, нека напишат 
на първата страница на “Братство”. Може би трябва 
да се намеси и Манча със своя “рабуш”, или Миялко 
Раснички от “Слобода”.

“Братство” е единственият наш встиик в Сърбия 
и ние, които живеем в Белград, едва чакаме да го 

получим, за да прочетем какво се 
случва по нашите краища, а тези в 
Димитровград се срамуват от своя 
вестник. Трябва ли да се срамуват 
и от това, че са царибротчани?

От мене много поздрави на 
“Братство” и нека да продължи та
ка. Демокрацията пристигна в 
“Братство”, а ще пристигне и в Ца
риброд.

Царибродски срам
няколко стотици млади хора на- все по-малко хора - възрастните 
пуснаха общината.Срамно е това, което е направило общинското 

управление в Димитровград. Всички ние се питаме 
защо. Затова, че вече го няма Венко Димитров и 
неговата “Първа колонка”, в която “играеше както 
му се свири от Димитровград” и всъщност не могат

димитровградчаии умират, а деца 
се раждат все по-малко. Изчезва 
бавно, но сигурно и българското 

Димитровград,

Един от последните, които 
замина оттук, малцинство
е ветеринарният лекар Алексан- което даде толкова много за 
дър Игов. След като няколко го- Сърбия. Именно това малцинст- 
дини не можа да си намери ра- во предостави на републиката ни 
бота в Димитровград, Алексан- знанието и умението на такива 
дър бе принуден да замине за Но- личности като Слободан Соти- 
ви Сад. Там само преди няколко ров, д-р Слободан Василев, д-р 
месеца отиде и димитровградски- Спас Сотиров, Методи Петров, 
ят художник Бранислав Бане Бо- д-р Рангел Игов, д-р Станимир 
шкович, а преди няколко години Костадинов... Когато вече гово- 
лекарката Любица Христова, ху- рим на тази тема, не можем да не 
дожникът Георги Йосифов...

“Колонията” от димитровгра- пия кинорежисьор Златан Дудов, 
дчани в град Ниш през послед- за димитрвградските “босненци” 
ните 2-3 години се увеличи драс- - писателя Детко Петров, грос- 
тично, тъй като там отидоха да майсторът Иван Соколов, който 

2003 от общинския бюджет трябваше да бъдат платени работят младите лекари Олгица от години играе за холадския 
съдебни разноски на стойност почти 10 000 динара по- Йованова, Мики Ранчев и Мики представителен отбор по шахмат 
ради неприлагане на влязла в сила присъда, както и Зарков, електроинженерът и няколкото млади хора по—по- 
лихва от 50 000 динара за същото дело-само заради Игор Манов, икономистите Бо- текло от този град, чиито имена 
ината на наи-близките му сътрудници. Това недвус- и„ппоп л к и
мислено показва, че председателят на ОС в Димит- °ан Манчев’ 3°Ран АндРеев> днес означават нещо в тази ст- 
ровград не е толкова пестелив стопанин на общинския “лада Сотиров, фармацевтката рана - актрисата Паулина Мано- 
бюджет, както изяви за в. “Слобода”. Ангелина Йованова, физикът ва, писателката Соня Атанасие-

Дълбоко съм убеден, че е според закона, а и от Георги Соколов, биологът Татя- вич-Гъргова, певецът Владо 
обществена и политическа гледна точка е необходимо На Михайлова,- журналистката Георгиев футболистът Ивица 
ОС парично да подпомага “Братство не поради фак- Лидия Панайотова... Преди една Илиев ’ 
та, че така е било през последните 40 години, но затова, л г г "" „
че вестникът е необходим така, както на димитровг- г°Дина за Белград замина и из- Остава въпросът: Дали не 
радчани е необходима чиста питейна вода. тъкнатата димитровградска шах- трябваше да бъде така? Дали тряО-

Сегашните общински ръководители в Димитров- матистка и преподавателка по ваше предишните и сегашните по- 
град имат личното право да говорят на български или английски език Аиита Алексова коления по-сериозно да размислят 
на сръбски език, при преброяването на населението да а аа Спемско замина бпат и Кп' ^ кадровата политика в този град- 
се определят като българи или сърби, да изберат дали 1 ДалИ ТРябааше да се позвТ да
в къщи ще четат в. “Братсво” или не, но докато заемат ’ Р Д п Ф43" РУ*не гръбначният стълб на обхци-
най-отговорните общински постове те са длъжни да кУлтУРа> за Зренянин преди 2-3 пата - каучуковият промишлен 
създават условия за равноправно използване на бълга- години замина художничката гигант ГИД и редица други фирми, 
рския език в общината, както и материално да под- Ирена Илиева, също преди тол- Дали определени личности трябва- 
помагат “Братство”. През 2001 година от бюджета за кова време в Кралево се установи ™е да бъдат тормозени и руган • 
тона бяхз отделени 20 000 динара плюс сумата за або- ветеринарниата лекарка Емилия годТни^аТ днес°трябвГше да се

Виденова, в Пирот-строителни- провежда истинска политическа
хайка? Защо преди 60-70 години 
Димитровградска община е имала 
около 40 хиляди жители, а днес има 
само малко над 11 хиляди?

в

((/ *-г /гч / гс. /с 'С *-» г V С- (1-/(./ '•//<<тс.

У е- 'Ох/ -/0^0 7/,сх.

ни (/*!-■№ / #70
. О#. Мс/Мм -гНл

1//е им ЪЛ-и-гЛ/о / -гем~м 
Оонорпр-г/')#. н мг/9 ' &>&■/*- 77/-см:>
Н- & /7уд/м/ /'У .

.7/ми/Ф - Дни*?#*#'
и • ... - -:я - : • -У. , •*•.

0/йгт*1

Янко Басов, 
БелградVI--- си спомним и за световпоизвест-

Недоразумение или нещо друго I9?
Прочетох статията със заглавие “Недоразумение 

или нещо друго”, публикувана във в. “Слобода” от 31 
януари 2004 г. Приятно съм изненадан от факта, » е 
“Слобода” реши да пише за поведението на сегашната 
общинска власт в Димитровград към единствения вес
тник на български език в Сърбия. Според мен отно- 

ръководство с в. “Братство” са по
литически неотговорни, унизителни и не се основават 
на закона. Общинските ръководства в местата, в които 
живеят предимно малцинствени граждани, са длъжни 
да създават условия за ползване езика на малцинст
вото във всичките области, и разбира се - и в медиите. 
Доколкото зная, това нещо се прилага навсякъде, ос- 

Димитровград. Години наред “Братство” е 
материална подкрепа на общинския бюджет. За пръв 
път това сътрудничество е прекъснато от сегашното 
общинско ръководство. Независимо от причините слу
чая е скандален.

Не искам нито да съм адвокат, нито да арбитрирам в 
отношенията между “Братство” и ръководството на 
ОС, понеже не съм компетентен, а може бих бил и 
субективен, тъй като обичам “Братство” и редовно го 
чета повече от 40 години, обаче обясненията на пред
седателя на ОС в Димитровград Боян Давитков са 
го наивни и смешни, пълни с ирония, цинизъм и сар
казъм. С цялото ми уважение към твърдението, че в 
общинския бюджет трябва да се води сметка за всеки 
динар все пак питам: защо д-р Боян Давитков не пос
тъпваше така и когато неговият сегашен “изпълни
телен” е получил повече от 160 000 динара о г същия 
бюджет без да е назначен в общинското управление, а 
вземаше заплата в предприятието си. През декември

тенията на това

ималовен в

мно-
намент.

Според мен отношението на сегашното ръковод- 
ство към “Братство” е безпрецедентно, а от общест- ят инженер Драган Найденов... 
вена гледна точка - неоправдаемо и незаконно. Ако Списъкът на младите 
съществуват някои лични проблеми, те съвместно тря- н
бва да бъдат решени, а не да се прави публичен цирк.

С уважение и поздрави постоянният читател на 
“Братство” м-р инж. Михаил Иванов

димитровградчаии,
които напуснаха родния си град . 
през последните години, наисти- Б.Д-
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След приватизацията на „Пекара" Според плана на бабушнишкия съвет за 
сътрудничество с ЦХФ

документацията. Резултатите от 
проверката все още не са извест-Синдикатът иска ревизия ни.

Комплексът от басейните да 

бъде завършен до края на май
-Иначе последната заплата, 

изплатена па работниците е за
ноември миналата година. Те не 
са получили заплатите си за фев
руари, март, април, май и юни 
миналата година. Средната запла
та е около 3500, по ако към нея не 
се включи и заплатата па дире
ктора, тогава тя е по-малка, дори 
има заплати и по-малки от 2000 
динара, изтъква Симов.

Симов също така подчертава, 
че “Пекара” е успяла от собстве
ни средства да извърши някои 
ремонти, надявайки се че повият 
собственик
Фурната е построена преди 
40 години п оборудването е доста 
остаряло.

Бажи ли °ще сделката за про- градско. Купувайки фурната и 
дажба на Пекара или не и ако е плащайки веднага, Геров 
в сила защо новият собственик ангажимента да инвестира 7312 
не изпълнява поетите лп»,. поп 1
менти? *ТС ангажн_ 00Р динара и да издължи около

т ' 4,3 милиона дългове към достав-
юва са някои от въпросите, чините и работниците. Както 

на които членовете на синдиката 
в Пекара искат отговори 
Агенцията за приватизация. Ис
ка е подписан от десетки работ
ници, които настояват тя да ре- от сделката, но по дава пито пари 
визира сделката. за инвестиции, пито за нсизпла-

Както е известно “Пекара” е теннте заплати, шгго пък гарап- 
продадена за почти 2 милиона и тира че ще направи това.

Представители па Агенцията

пое и

* В рамките на комплекса ще бъдат открити и магазини. 
Преценява се, че на годишно ниво услугите на комлекса ще 
ползват над 20 хиляди души.

Бабушнишкият съвет за в Бабушнишко. След изгра- 
сътрудничество с ЦХФ и през ждането му там ще бъдат нас- 
тази година е запланувал зае- танени на постоянна работа 
дно с донорската организация 10 работника. Ще има нужда и 
в общината да реализира ре- от сезонни работници. В рам- 
дица проекти. Един от най— ките на комплекса би трябва- 
значителните несъмнено е ло да се открият и магазини, 
завъшването на комлекса от Преценява се, че на годишно 
басейните в Бабушница. Спо- ниво услугите на комплекса 
ред предварителните плано- ще ползват над 20 хиляди хо-

пз-
•гъква председателят па синдика
та в “Пекара’ Цонко Симов,и от спо
ред последните информации по
вият собственик ие сс с отказал

щс признае тона.
почти

половина па Драгомир Геров, 
временна работа във Франция,

на
за приватизация тези дни са по- 

който е по потекло от Димитров- сетили “Пекара". и са проверили АТ.

Още не е известно кога ще бъде възобновено производството 
„Кобос"__________________

в

99рОВОЛЦИТв ш@ еа взетш ш&ршпг© ш
Въпреки някои информации, 

че производството в “Кобос” мо
же би ще стартира в началото на 
февруари, машините все още не 
работят. В момента са ангажи
рани само пазачите и огнярите, 
които през целия зимен сезон 
поддържат парното отопление.

- В “Кобос” са налице всички 
необходими технически условия 
за възобновяване на производс
твото. обаче то няма да започне 
до края па този месец, казва Ни
кола Крумов, директор па боси- 
леградското предприятие. Той 
пояснява, че преди в “Кобос” са 
работили па две или три смени, а 
сега, когато са останали около 
160 работници, производството 
ще бъде организирано само в ед
на смяна. Крумов изтъкна, че в 
някои от фабриките в състава на

Вместо заплатите за януари 2002 Републиката, 
година, тези дни на всички Само па 101 от работниците,
сегашни и бивши работници в 
„Кобос" са връчени 
„удостоверения" за купуване на 
стоки в магазините на „Юмко".
Те възлизат средно на около 
2500 динара.

приели социалната програма, са 
изплатени посредством “Алко
банка” парите за “доброволно ве. от общинския бюджет и от ра. 
напускане . Останалите около { местното самооблагане за та- 
190 човека всс още чакат да си 
вземат дължимото. Узнаваме, че

Комлексът от басейните в Бабушница.

През изминалите няколко 
зи цел би трябвало да бъдат години органите на местното 
отделени около 8 милиона ди- самоуправлние в Бабушница 
нара, докато ЦХФ би трябва- установиха добро сътрудни- 
ло да отдели 5. 5 милиона ди- чество с американската до

норска организация ЦХФ. 
Изграждането на комплека Тази организация през изми- 

ог басейните в Бабушница е налия период отдели немалки

“Юмко” производството е вече докато ис си получат парите, 
възобновено. Такъв е случаят с трудовият им стаж в “Юмко” 
цеховете в Сурдулица. Врапска няма да бъде прекратен, а щс им 
баня. Буяиовац. Радовница и в ня- бъдат плащани и социалните, и 
колко фабрики във Враня.

От някогашните около 470 ра-

нара.
здравните осигуровки.

Да припомним, че работннци- 
ботници, 290 души приеха социа- те. които имат над 10 години тру- 
лната програма на “Юмко” и на- дов стаж, получават по 167 710 
пуснаха предприятието. Работни- динара, а па онези, чийто стаж с 
ците. на които липсват 2 години по-малък от 10 години, се изчис-

започнало преди няколко го- средства за реализация на ре- 
дини. Досега са завършени 40 дица комунални проекти в са
на сто от строителните рабо- мия град и в селата на общи- 
ти. За довършване на обекти- ната. 
те особено настояват младитестаж до пенсиониране, ще бъдат ляват по 6 000 динара за всяка

П.Л.Р. Б.Д.регистрирани в тукашната трудо- година, 
ва борса, която щс им осигурява 
70 па сто от средната заплата в Бисерите на „Братство" (бр. 761,28 май 1976г.)

Втора донация от Италия за Босилеград Босилеград: Продължават трудностите в автотранспортното 
предприятие __ ________________________Пристигна още един 

автобус Вътрешните слабости - 

главен проблем
* Предприятието все още е без директор, защото на обявения конкурс не се обадил нито 
един кандидат, който да изпълнява предвидените условия

Проблемите, които дълго време обременяват ществява па начин, на конто е това необходимо и 
автотранспортното предприятие в Босилеград са в възможно. 1 ака материалните разходи пекошроли- 
цептъра па вниманието на Общинската скупщина и рачо нарастват. Счетоводсгвеиата служба се оказва 
Изпълнителният й съвет и па общестиеио-политп- твърде неефикасна в работата си: не успява на време 
ческите организации и общината. до плаща дълговете си, за разлика от деловите им

Да напомним, че предприятието миналата година приятели, конто нравят тона само след осем дни. 
приключи с дефицит от 1,6 милиона динара, който бе Компетентните от тази служба казват, че нямат дос- 
иогасеп с помощта па банкови кредити и със сродст- татъчно служащи, което не може да се вземе за 

от фондовете. Нз.ирекп топа мероприятие, оправдание, 
финансовите трудности продължават. Текущите Изучаването па проблемите сочи, че и самоуи- 
смстки па човечето основни организации па сдру- равптелппте органи не са достатъчно и съществено , 
женим труд в предприятието са често в блокада. Това ангажирани в разрешаването па най-иаболелнте 
нещо пречи на нормалната му работа. Между дру- проблеми в предприятието. Преди всичко се чувс- 
гото работниците получават намалени лични доходи, твува отсъствието па централния работнически 
Има редица и други неразрешени въпроси. Между съвет, който има паП-голяма отговорност по всички 
другото бившият директор е освободен от дълленост, важни въпроси.
а друг още не е приет. Ма обявения конкурс ие се е Безспорно е. че всички работници в този трудов 

' обадил мито един кандидат, кой1то да изпълнява усло- колектив ие са навреме и цялостно осведомени за
проблемите, а с това и за задачите си в решаването

вата

Благодарение ма договора между италианското правителство и 
Демократичната партия на Сърбия, тази седмица в Босилеград при
стигна автобус. Дарението е осъществено благодарение па договора винта на конкурса.

Тези и други проблеми повторно бяха обстойно 
между Владимир Захариев, председател на ДСС в Босилеград и вър- разгледани от ръководителите на основните орга-
ха на партията в Белград. шпации на сдружения труд с участието па прелее- ръководните и самоуправителни ор! ^ хп _ ,п.

знхнрнс, чаяви, че диренето от италианското Правителство има датвля па ОСнпж. ДГАГАИ МИЦОП п^дсемателя ^~»;™Хии?да шамите
голямо значение ча развитието па транспорта на територията па на Изивлни-зишпя сьвся ие. ипмьии о/ \ ||( С|Щ|.Т0 раб0ТИ0 место Топа е единственият
нашата община, както и ча подобряване па транспортните услуги ча . пето П0КМВп ме главните корени на сигурен начин ди се надделее сегашното кризисно
спортисти, ученици, културни дейци, тюи ,фоблс'м са „ субективните слабости в препирня- положение в тачи стопанска организация, която е^о

Автобусът е втора употребя, мярка ФИАТ и е втората такава до- ' тиеТ0) а |,с и „ другите резултати. Например голям голямо обществено-икономическо значение 
нация от Италия. Захариев изрази голямата си благодарност към брой коидуктори и шофьори ие отчитат на време силеградската община.
ДСС и Воислав Коштумица, защото, както казва, без тяхното финансовите си сме*тки. Също и пестенето не се осъ-.
съдействие това дарение нямаше да бъде осъществено.

пм.
Ето защо п след този разговор се заключи 

чиш в основните

В.В.
СИ.
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Съвместна акция на ОС и клона на ЕПС в 
Димитровград_______________________

При димитровградския 
хлебопекар Исмаил Али

Подобряват уличното осветлениеСрещу
конкуренцията 

с качеството
Акцията на ОС в Димитровград и на тукашния клон на 
Електроразпределителното предприятие за замяна на 
прегорените електрически крушки по улиците в града и 
селата продължава. В момента работниците в ЕПС заменят 
електическите крушки в града. Средствата за тази цел ще 
бъдат отделени от общинската хазна.

През последните няколко месеца ОС осигури средства за 
замяната на 160 крушки. На още 50-ина различни места в общината 
са премахнати електрическите повреди, поради които нямаше 
осветление. За тази цел от общинския бюджет са отпуснати 108 316 
динара.

Паралелно с подобряването на уличното осветление в града се 
работи и по разширяването на уличното осветление в няколко села. 
Така например в село Петачинци са поставени три нови улични 
лампи, в с. Мъзгош - 6, във Височки Одоровци и Гуленовци - 15 и в 
Димитровград - 3.

* Правейки паралел с периода от преди 18 
години, когато е открил хлебопекарницата, 
албанецът казва, че тогава работата е 
вървела по-добре. * Днес произвежда 80 
хляба дневно, но се надява, че в скоро 
време ще произвежда и повече.

Исмаил Али го нямаше в Димитровград от за- димно с качестото на хляба, в който не слагам ни- 
почването на бомбардировките до преди няколко какви адитиви и го пека по-старииен начин - във 
месеца. Завърна се и пак започна да се занимава с фурна на дърва, казва албанецът, 
хлебопекарска дейност. Този 52-годишен тетовча- Али хляба продава в собствения си локал, който 
нин се настани в Димитровград през 1983. Женен е, е зад фурната му, и който не е на благоприятно 
с три деца. В момента в Димитровград му е жената, место в града, сиреч - отдалечен е от чаршията. 
докато децата им идват от време на време. Али Правейки паралел с периода от преди 18 години,
откри димитровградската си хлебопекарница през когато е открил хлебопекарницата, албанецът каз- 
1986 година. Конкуренцията тогава не беше тол- ва, че тогава работата е вървела по-добре. Той се 
кова жестока, както днес, тъй като в територията надява: - Дано работата потъргне. Днес произве- 
иа общината преди 18 години имаше 2-3, а днес 5-6 ждам 80 хляба, колкото и мога да опека навъднъж 
хлебопекарски фирми, докато определено 
чество хляб пристига дори и от съседния Пирот.

в
коли- своята фурна. Приблизателно толкова хляба и про

дам дневно. А сега е зима, когато хляб по-малко се 
В разговора с този хлебопекар разбрахме, че купува, тъй като хората си го пекат и вкъщи.

При албанеца т. нар. бел хляб е най-евтин в 
и в неговото Тетово и че този човек в никакъв слу- града -15 динари. Ако някой хляб остане непредан, 
чай и с нито една дума не иска да каже нещо лошо 
за конкурентите си: - Конкуренцията е такава, как- Като се има в предвид голямата сиромашия, много 
вато е. Старая се мющериите да привличам пре- димитровградчани това смятат за чист кяр.

шш
конкуренцията не е остра само в Димитровград, но

пфЩЩт.на следващия ден Али го предлага за 12 динара.
• г

Б.д

В селата Височки Одоровци и Гуленовци са поставени 15 нови улични 
лампи.Накратко Програма на ЕС за 15 

общини в Източна 
Сърбия

Наскоро фабрика 
за питейна вода

В димитровградския клон на ЕПС ни информираха, че и жителите 
на селата Драговите, Смиловци и Радейна са настоявали за 
разширяване на уличното осветление. Б.Д.

Членовете на ИО на ОС в Босилеград пред
на отборниците на ОС да разрешат на 

частното предприятие “Феррум” от Нови Сад да 
изгради цех за бутилиране на вода от извора Пла- 
вило в Горна Ръжана. Това изначава, че послед
ната дума за изграждането на фабриката ще имат 
общинските съветници.

ложиха В 15 общини в Източна Сърбия, сред които и в 
Димитровград, ще започне първата фаза от реализа
цията на Програмата за подкрепа на региона. Прог
рамата предвижда инвестирането на 18,5 милиона евро 
и се провежда с помощта на Европейската агенция за 
реконструкция и Министерството за държавно и мес
тно управление и самоуправление на Сърбия.

Димитровград Започва
ваксинирането противЕвтаназия за

скитащите
кучета

антракс
Ветеринарната амбулатория в 
Димитровград тези дни трябва 
да започне акция за ваксиниране 
на крави против антракс.
Според списъците на 
ветеринарите, на територията на

П.Л.Р.

Бабушнишкото комунално 
предприятие „Комуналац" 
неотдавна се сдоби със 
специализирана цистерна за 
почистване на септични ями 
(сенкрупи). Тя им беше 
дарена от белградското 
комунално предприятие 
„Водоводи и канализация“, 
по инициатива на група 
бабушничани, които работят 
в тази фирма.
Благодарение на цистерната, 
сега „Комуналац" може да 
предложи на 
бабушничаните още една 
услуга.

В съдействие със шинтерската 
служба при “Комуналац” ветерина- общината има около 1600 крави . 
рната амбулатория в Димитровград Предстои да бъде проведена и

акция за инжектиране на свине 
срещу свинска чума и ветрушка.

досега е извършила евтаназия на 
70 скитащи кучета в града.

Както е известно, тази служба
залавя бездомните кучета и ги за- щ0 се отбнася до инжектираие- 
държа 72 часа. Ако за това време то против бяс, Александър 
собственикът на кучето не се оба- Георгиев, шеф на ветеринарната 
ди, ветеринарите му дават 
ция и то “заминава на оня свят”.
Ако обаче той дойде, тогава плаща

амбулатория изтъква, че след поя
вата на бяс веднага е проведена ак
ция, в която са обхванати между 

500 динара и си взема кучето. Ако 1400 и 1500 кучета на територията 
кучето не е ваксинирано срещу бяс, на общината, 
тогава получава ваксина.

инжек-

Б.Д. А.Т.

Семейството на Славчо Илиев от Горна Лисина

Планират да увеличат стадото
‘Изкупуването на добитъка не е редовно, а цените не са гарантирани. Освен с животновъдство, 
семейство Илиеви се занимава и с допълнителни дейности. През тази пролет ще засадят и 
малини *

миналата година взех повече пари нали?- споделят в семейството, 
от продажбата на сиренето, отол-
кото на агнетата. Килограм сирене облекчават работата си. В момента 
продавах за 200 динара, но понеже имат трактор, две косачки... Но за 
става дума за първокачествена по-съвременно 
продукция, на много души отказах, производство им трябват още мно- 
Вероятно и сега ще се случи така”, го други машини и съоръжения, 
казва събеседникът ни. “Държавата трябва да отпуска

Илиев планира да увеличи броя кредити на селяните, понеже те не 
на овцете и да създаде стадо от 150 са в състояние сами да си под-
брави. Стопанинът казва, че ще сигурят средства за всичко. Покрай Славчо: По-леко е от мистрията 
започнат да строят нов обор, а през създаването и на други условия за 
пролетта ще създадат изкуствени подобряване на селския бит, това е 
ливади на площ от 4 ха. Възнаме- единственият начин младите да не лемият син Бранко, които е ве 
ряват да се занимават и с други напускат селата, смята Илиев и ринарен техник в Босилеград, о 
култури. - През тази пролет ще за- подчертава, че в горнолисинките ,,е е сигурен дали ще продълж ‘ 
садим около 500 бройки малини, махали няма телефони. * работи в града или ще се:зав’^Р и
Имаме овощни градини, предимно с Лалка, съпругата на Славчо, Е Лисина. Братята му Слад ^ 
ябълки, круши и джанки. Миналата която е родом от Топли дол, се на- Новица вече са решили д 
есен от тях сварихме около 500 дява, че занапред ще се подобряват занимават с животновъдств . 
литра люта ракия. И това е приход, битовите условия на село. Най-го-

тримата си синове допреди няколко 
години живял в Долна Ръжана, но 
понеже имал по-хубав имот, разби
ра се и условия за животновъдство, 
сега живее в горнолисинската ма
хала Дебеляне.

“Дълги години се катерих по 
строежи в Словения, но се отказах 
от строителството и сега със се
мейството ми отглеждаме около 50 
овце, агнета, десет кози, пет крави, 
три коня, няколко свине... Не се 
оплаквам, по-добре ми е да се за
нимавам с животновъдство, 
кото
Славчо Илиев.

Семейство Илиеви започнаха да

селскостопанско

Лалка: Тежечко е, но има за 
препитаване откол-

със строителство , казва
Славчо Илиев от Горна Лисина е

по-добрите животновъди в т0й 0^аче подчертава, че има 
част на Босилеградско. Дълги Пр0блеми, когато трябва да прода- 

бил строителен работник, ва д0битъка понеже изкупуването 
хвърлил мистрията и започнал е нередовно, а цените не са фик- 

занимава със животновъдс- сирани “Абсурдно е, но е истина, че 
си Лалка и с г

сред
тази
години
но Н. Станковда се 
тво. Със съпругата
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Идейното израстване па Раковски 
мерило отражение в изработения към 
края на 1861 г. нов План за освобождение 

България. В началото на плана Ра
ковски изтъква, че “народният дух” 
сякъде е подготвен за въстание против 
турцнте. Купували се оръжие и барут, в 
много селища били съставени тапии ко
митети, които разпространявали сред на
рода идеята за въстание. Предстоящата 
решителна революционна акция в Бъл
гария е обрисувана по следния начин:
Един добре въоръжен полк от 1000 души, 
конници и артилеристи, снабден с необ
ходимото снаряжение и с два планински ; 
топа, ще нахлуе от Сърбия в българските 
земи. Този полк, формиран от български 
борци, обучени във военното изкуство, 
ще има задачата с бърз марш по билото 
на Стара планина да достигне Търново, 
като по пътя си “подигне на оръжие 
сичките села и ся умножава сяка минута”.
Настъплението ще продължи па изток 
до Черно море.
Главният удар в Северна България

Както в плана от 1858 г., така и тук главният стратегически 
удар бил насочен в Северна България, като се предвиждало да 

I бъде пресечен достъпът на турски войски от Южна България 
| чрез завладяване на планинските проходи и да бъдат установе

ни връзки със Сърбия и Румъния. След като се вдигне насе- 
Преломът в развитието на въстанието настъпва леннето в балканските И подбалканските градчета и села, въс- 

през 1805 г., когато срещу въстаниците са изпра- танието трябвало да се разрасне от Северна България във вси-
тени турски войски от Босна и България и в мо- чкн бългаРскн кРа,,ща' включително и в Македония, “защото и\ тамошните места са разбудени и не щат остана мирни .
мента, когато вече не е възможно освободителната Общият брой на въстаниците според предвижданията на 
борба да се оправдава като съпротива срещу дахи- Раковски щял да достигне до 500 000 души. От гях около 100 000 
ите. В тежките и кървави боеве край Иванковец щели да разполагат или да се снабдят в хода на сраженията с 
през 1805 г., на Мишар и Делиград през 1806 сръбс- огнестрелно оръжие. Върховното ръководство на въстанието 
ките селски въстаници побеждават царската войска Раковски възлагал на Привременно началство, което ще се

- - намира в съседна Сърбия. За командуването па военните деи-
и придават на въстанието си белезите на борба ствия решаваща дума имал главният войвода и организираното 
срещу Отоманската империя. “временно правление” на обхванатата от въстанието терито-

Въстаническата войска нараства на 50 000 души, рия. Раковски изисквал да се “реснектува чест, вяра и имот” на 
изгонва турците от Сърбия и на 6 януари 1807 г. с мирното турско население и да се преследват само онези, които 
атака освобождава Белград с °Ръжие се противопоставят па българската освободитела ар-

п ‘ | мия. Въстаниците ще разчитат не на числено превъзходство
Въз основа на военните успехи и намираики ; ,(ад врага „ 1|а по.добр'0 въорЪженне, а на изненада, инициа-

опора в Русия, въстаниците ,ръставят интегрална | тива, на познаване на местностите и всестранната подкрепа от 
програма - освобождение и независимост на Сър- | българското население. Въоръжената борба на българския на
бия. Причините за борбата за независимост са | род но необходимост ще има облика на партизанска война, като 
предоставени на руската команда в гр. Яши с молба ! ползува опита на хайдушките дружини. “Главното правило ще 
.... „ Аяпя-гя гпъбгкя гппжяпя и ля се ! бъде хайдушки горски боюве - пише Раковски. 1ова е ръководи се възобнови старата сръбска държава и да се ̂ д„ият му тактически принцип в плана от 1861 г. Нотой замислял
обединят сърбите от Турско и Австрийско. Поради общонародно въстание, съществено различаващо се от дотога

вашните действия на хайдушките дружини. Нещо повече - той 
изрично предвиждал тези дружини да се присъединят към въс- 
тапическото ядро и да бъдат подчинени на общия замисъл и 
план на борбата за пълно освобождение па България.
Вътрешни и външни въстанически сили

В този план Раковски набелязал основните отправни по
ложения па стратегията и тактиката па подготвяното въоръже- 
но въстание. За първи път тук била доказана необходимостта 
от изграждане на въстанически въоръжени сили, които се раз
деляли на два вида - вътрешни и външни. Ядрото на външните 
сили, създадени на територията на някоя от съседните страни, е 
полкът от 1000 души с военна подготовка, стройна организация 
и подбран команден кадър. Наред с този полк се предвиждало 
във въоръжената борба да участвуват и българските емиг
ранти: от Румъния да бъдат прехвърлени няколко "легиона” 
/чети/ начело с бз>лгарски офицери измежду опитните вз>в воен
но дело българи, служили в руската или румънската армия; да 
бъдат мобилизирани и всички бивши доброволци, участвували 
в Кримската война; очаквало се и идването па доброволци - 
българи от Гърция.

Бъдещата масова опора на. въстанието Раковски виждал в 
участието на широките пародии слоеве. Тяхното 
жение и постоянното им недоволство вдъхвали у него непо
колебима вяра, че на “първи призив” те ще се стекат и ще 
попълнят редиците на въстаническата армия. За това през 
ледпата година са работили споменатите тайни комитети, нари
чани още патриотични дружинки. Тук за първи път е отразена в 
програмен документ идеята за създаване на организирани рево
люционни комитети вътре в страната. Но тяхната цел в замис
лите на Раковски е била предимно пропагандна. Подготовката 
на народа за въстание още не била тяхна основна задача.

Главното внимание на Раковски, а по-късно и организацион
ните му грижи били насочени преди всичко към подготвяне па

% външните въоръжени сили, в които виж
дал ядрото на революционната армия и 
средство за отстояване самостоятелност
та на българското освободително движе
ние. Самата идея на Раковски - да се сфор
мира и обучи вън от страната един бъл
гарски полк за нуждите на революцията - 
отговаря на равнището на съвременната 
му революционна практика. През май 
1860 г. прогресивна Европа следяла със 
затаен дъх славния поход на “хилядата” 
гарибалдийци към Сицилия, а през 1861 г. 
полската революционна емиграция, мо
билизирайки няколко стотици храбри 
патриоти, създала своя военна школа в 
Италия, ръководена от популярния ген
ерал Л. Мерославски и от Ю. Висоцки. 
Родоначалникът на българската револю
ционна идеология, имайки предвид бъл
гарските условия и революционна прак
тика, несъмнено е почерпал от опита на 
италианските и полските борци за свобо-

на-

<\тШ8 III ш нас-Яе
па в-

през 1804 г. (От 1 стр.)

Сръбското въстание пламва на 2/14 (според ста
рия и новия календар) февруари 1804 г. в Шумадия и 
е пряко предизвикано от терора на белградските 
дахии. Начело на въстанието застава Караджцрд- 
же, епически юнак на сръбското народно възра
ждане. Въстанието бързо се разширява в целия 
Белградски пашалък. От хайдушките чети и избя
галия по горите народ са създадени първите 
въстанически отряди, въоръжени с контрабадно 
внесено от Австрия или с отнето от турците 
оръжие.

Светкавичният успех на въстанието и създава
нето на свободна територия предизвиква две неща: 
разширяване на въстаническата програма и реак
ция на турските централни власти.

да.
Идеята за масово общонационално въстание

В плана от 1861 г. Раковски свързал освободителната акция 
в България с активната външна политика на Сърбия спрямо 
Турция поради убеждението си, че трябва да се използува нас
тъпилото “благовремие” и съвпадението в интересите на двата 
съседни народа. На дневен ред тогава стоял въпросът за осво
бождението на Босна и Херцеговина, както и на части от Гър
ция и станала популярна идеята за обща акция на балканските 
народи, жадуващи да ликвидират завинаги зависимостта си от 
султанското правителство. Учредяването на ръководния цен
тър - Привременното началство - и формирането на българс
ката легия на сръбска територия, както и тесните връзки с 
правителствените среди на княжеството криели обаче опасност 
българското освободително дело да бъде поставено в зави
симост от чужда политика. По това време Сърбия чертаела 
освен задачи за освобождение и обединение на сръбските об
ласти под турска власт и планове за присъединяване на чужди, 
включително и български земи. Това правело плана на Раков
ски уязвим и довело скоро него и привържениците му до разо
чарование.

Планът за освобождение на България от 1861 г. обогатил 
политическата мисъл преди всичко със задълбочената поста
новка на военностратегическите и тактическите въпроси на 
българската национална революция. Тук намерило място но
вото схващане на Раковски за разгръщане на масово въо- 
ръжено въстание. За разлика от поемата “Горски пътник” тук 
на съществуващите хайдушки дружини е определено скромно и 
подчинено място, което отговаряло на техните действителни 
възможности при обстановката и началото на 60-те години. Те 
трябвало да бъдат само част от ударната сила на революцион
ната армия, която да се състои от сформирания и прехвърлен от 
чужбина полк и от предвидените чети, съставени в Румъния, 
включващи и доброволците, пръснати в Русия, Влашко, Гър
ция. Раковски си представял сега въстанието като организи
рана и съгласувана широка акция, в която масово да участвуват 
български селяни п запаятчиин, едва ли не цялото боеспособно 
население. Поради тежестта, която отдавал на сформираните 
пън от България въстанически сили - полка и четите,тактиката 
му се определя като четннческа, за да се подчертае основното 
различие с наложилите се по-късно тактически възгледи в 
освободителната борба. В. Левски и неговите последователи - 
организатори на Априлското въстание - сложили вече ударе
нието върху изграждането на масова въстаинческа армия в 
страната, като за основа им служила вътрешната революцион- 

организпцмм. По времето на Раковски обаче обективните 
условия за подобна тактика не били назрели.

Четиическата тактика па Раковски определила облика и да
ла името на следващия период от българското нациоиално- 
революцношю движение до 1868 г. Това не 
идеолог Раковски свеждал националноосвободителното дви
жение до съгласувана акция на отделни чети. Напротив, 
плановете от 1858 и 1861 г. показват, че макар да разчитал на 
минаването на чети в България, той се стремял да ги обедини 

въстаинческа армия и да подчини техните действия на 
плана за масово общонационално въстание, който при това е 
съобразен с международната обстановка и с постигната дого
вореност с други борещи се за национално освобождение наро
ди на Балканите.

Планът от 1861 г. с неговите принципно нови идеи, разгледан 
взаимовръзка с иредиачертанията от 1858 г., разкрива идей

ната еволюция па своя създател. Той развил и обосновал стра
тегията и тактиката на българското национално-революцион
но движение, посочил крайната цел и средствата за осво съж
дението на България, а същевременно положил големи уси 

практика да изведе българското революционно движение на 
нов път.

Преломна година

.

това Караджордже не приема турските предложе
ния за мир през 1808 и 1809 г. С лозунга “За обнов
ление на старата държава” Сърбия предприема 
военни операции през 1809 г. с цел да се обединят 
Сърбия и Черна гора и да се повдигне въстание в 
Босна.
Турците се връщат

Бурните събития в Европа през 19 век, особено 
Наполеоновите войни, отвличат вниманието от 
сръбското въстание, оставят го без помощ в стълк
новението с такава велика сила, каквато е Ото
манското царство. Но изходът му все пак е зависил 
от австрийско-турските и руско-турските отноше
ния. Въстаниците пак имат успехи, но след края на 
сръбско-руското сътрудничество, елен Наполеоно
вите войни в Русия, с руско-турския мир в Букурещ 
се предлага автономия за Сърбия, което всъщност 
не отговаря на истинското положение, понеже 
предвижда връщане на турците.

Далеч от дипломатическите течения, сръбските 
въстаници не признават споразумението от Буку
рещ и продължават борбата за пълна независи
мост. С това те се доближават до иотушвансто на 
въстанието. Три турски армии, изпратени от Босна, 
Ниш и Видин, побеждават въстаниците и през ок
томври 1813 г. влизат в Белград. След десет години 
въстанически успехи и надежди Сърбия отново е 
поробена.

па

означава, че като

въвтежко поло-

пос-

във
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През 1862 година се очертал военен конфликт между обещаните суми обаче 
Сърбия и Турция. Това подтикнало българските родо
любци да ускорят приготовленията. От своя страна 
Михаил Обренович преценявал, че едно въстание в Бое

не постъпили.
Пъстър състав на доброволците в Белградкняз ПОДЪ

В резултат на широката акция на Раковски за прив- 
на, Херцеговина и България би облекчило извънредно личане на доброволци за подготвяния на сръбска тери- 
много действията на Сърбия и пряката й задача да ос- тория революционен отряд към Белград се стекли сто- 
вободи крепостите си от турските гарнизони. Поради тици младежи от всички краища на отечеството и от 
своето географско и военностратегическо положение средите на българската емиграция от Влашко, МолдсГва 
България заемала важно място в проекта на сръбското и Русия. Съставът на доброволците бил пъстър: учащи 
държавно ръководство да активизира революционните се като Васил Друмев, Димитър Попгеоргиев и др., които 
настроения в съседните области под османска власт, пристигнали от Одеса; български студенти от Виена като 
където да се вдигнат едновременно въстания и да нап- Димитър Павлович; Спас Иванов и голяма група от уча- 
равят по-отстъпчива Високата порта.

КАРА-ГЕ0РГ1Я I МИЛОША ОБРКНОВНЧА.

ОГк

1. X. КАСАВОВЪ.

щи се в Сърбия българчета, измежду които изпъкват 
Петър Бонев и Иван Касабов, бивши хайдути и войводи - 
Илю Марков, Стефан Караджа, Христо Македонски, Ди
митър Николов Захралията, Манол Наков, Спиро Дже- 

Като далновиден политик, правилно ориентиращ се в ров, Стоян Георгиев. Внушителна била групата на бъл- 
международната обстановка, Георги Сава Раковски не се гарски младежи, произхождаща от градовете във вът- 
поколебал да използва стеклите се обстоятелства. През решиостта на страната, синове на занаятчии и търговци, 
пролетта на 1862 година той учредил единен ръководен Между тях били Васил Иванов (Левски), Иван Попх- 
център на движението - Привременното българско на- ристов Кършовски, Тома Пантелеев, Христо Иванов 
чалство в Белград, а през юни 1862 г. написал и неговия (Книговезеца, Големия), Матей Петров (Преображен- 
статут (устав). Председател на началството бил самият ски) и т.н. Към доброволците се присъединили и българи 
Раковски, а негови членове-д-р Рашко Петров, Димитър - сезонни работници и бежанци, идещи от северозапад- 
Павлович, Иван Касабов, Сава Игнатович и Иван ните области и Македония.
Грудов. Привлечените лица с изключение на последните 
двама, които били търговци, принадлежали към младата 
българска интелигенция. Инициатор и главна водеща По това вРеме българските бежанци в пограничните дентът довел до въоръжена схватка. Намесили се Ве- 
фигура в новоучредения ръководен орган имал Г. Ра- области на Сърбия и населението в Северозападна Бъл- ликите сили. На дипломатическите постъпки на Сърбия 
ковски, който чрез “Щатута” бил утвърден за всеобщ гаРия представлявали неспокоен елемент, който пое- за крепостите Турция отговорила на 5/17 юни 1862 го- 
български военоначалник и войвода и за всеобщ гра- тоянно тревожел турската власт. С никакви мерки тя не дина с артилерийска бомбардировка на Белград. За- 
ждански представител на България пред чуждите дър- можела Да уталожи напрегнатото положение в тези об- почнали въоръжени сблъсквания с турския гарнизон. В 
жави. Макар че функционирало значително по-раио, ласти- Под въздействието на революционната пропа- помощ на сръбските части и мирното население учас- 
едва след юни 1862 г. Привременното началство добило гаиДа на Георги Раковски и неговите пратеници в стра- тниците в Първата българска легия се сражавали на 
облика на представителен орган, застъпващ интересите пата част от бежанците поели пътя на въоръжената бор- най-напрегнатите и опасни сектори. Те проявили от- 
на българското освободително дело и главен органи- ^а. Съществували предпоставки от тези области да се лични бойни качества и храброст в сраженията на Варош 
затор на революционната акция. С това бил направен Разшири притокът на доброволци, готови да грабнат капия и Байракли джамия и спечелили слава за легията.

оръжие в ръка за освобождението на България, но турс-

Георги Сава Раковски - основател на
националнореволюцопнната идеология

въ билграДъ
ВЪ ПМИТ1ДОТИИЖ-Т* л. е.

1840.

Тревога в пограничните области

По време на обсадата на Белградската крепост една 
власти бдели за преминаването на турско- мисъл въодушевавала българските доброволци - и тези,

важен опит за създаване на централно ръководство на 
националнореволюционното движение. По това време 
Раковски започнал да преговаря със сръбското прави- сръбската граница. Част от българите, които вече се които се сражавали под българско знаме по улиците на 
тепетво. Резултатът бил обнадеждавай^ Получено било намирали в Сърбия, не можели да се снабдят с необ- столицата, и съсредоточените в близост до границата, и 
негласно разрешение от Сърбия за свикване на българс- ^одимите средства, за да стигнат в столицата и изчаквали онези, които все още били пръснати на малки групи, -

в пограничните градчета помощ и нареждания от Ра- мисълта, че назряващата война между Сърбия и Турция 
ковски и обявяването на многоочакваната война с

ките

ки доброволци на сръбска територия и за формиране на 
проектираната от Раковски българска военна част, коя
то тук да бъде обучена и въоръжена. Така била създа
дена Първата българска легия в Белград. Раковски обе
щал активно участие на българските доброволци в една 
евентуална сръбско-турска война.

Същевременно Раковски засилил тайните си връзки 
за съгласуване на действията с видни представители на 
борческите среди в Черна гора и Босна, а също с ита
лиански и полски борци за свобода. Той водил преговори 
с известния черногорски войвода Джура Матанович, с
италианския революционер Марко Антонио Канини, а л
Иван Кулин се свързал с босненските водачи. Чрез тази ност на силите Допринесла и предпазливостта на сръбс- ласно плана главният удар на прехвърления от Сърбия 
разностранна дейност била направена Сериозна крачка кот° правителство, опасяващо се от международни усло- въстанически полк трябвало да бъде насочен към тези 
г жнения и от недоволството на Великите сили, ако бъде раиони. Поради това на тях било отделено особено вни-

създадено голямо формирование от български добро- • мание като изходна база на бъдещото масово въстание, 
волци.

ще ускори осъществяването на плана за освобождение 
на България.Турция.

Ходът на събитията не позволил на всички групи 
български доброволци да се включат в организираните 
от революционния център въоръжени отряди. Такава 
участ имал съставеният и възглавяван от Иван Кулин 
отряд от български преселници в граничните източни - продължил усилено да подготвя почвата в България за 
краища на Сърбия, който възнамерявал да се присъе- въстание, като насържавал групите от съмишленици на 
дини към поделенията на българската легия в Крагуе- Раковски, 
вац. Освен краткото време, недостига на средства и неиз
бежните слабости в организацията за тази разпокъса- брожението в Търновско, Габровско и Сливенско. Съг-

Опит за въстание в Търновско-Габровския 
район

Новият ръководен орган - Привременното началство

Освен в граничните на Сърбия райони най-силно било

напред за преодоляване на дотогавашната изолираност 
на българското революционно движение.

Дипломатическата подготовка, извършена от Раков
ски и съмишлениците му преди въстанието, цел'.ла както 
осигуряване подкрепата на официалните среди на заин
тересованите съседни държави, така и постигането на 
единодействие с революционните сили.

В решаващия момент тук били изпратени рт ръководния 
При тези условия в сформираната от Раковски и център смециални пълномощници - хаджи Ставри Кой- 

призната от княжеското правителство Първа българска нов и Иван Панов Карапанчев, - и двамата с военна 
легия влезли далеч не всички стекли се в Сърбия подготовка и опит. Първият бил капитан от българските 
български доброволци. Първоначално формированието доброволчески отряди през Кримската война, а вторият - 
достигнало 500-600 души, но скоро от него се отделила офицер от руската армия, 
по-голямата част, възглавявана от известния войводаАкция за събиране на пари Вестта за бомбардирането на Белград от турците и за

Не по-малко неуморен труд струвало и осигуряването Илю Марков. Тях сръбските власти след известно време започналите сражения послужила 
на необходимите материални средства за въоръжената изпратили в Крагуевац, по-близо до границата. Под действие. В очакване въоръженият отряд на Раковски да 
акция. Благодарение настойчивостта на ръководения от прякото командуване на Раковски в Белград останали потегли от Сърбия през Стара планина, революцион- 
Раковски център много заможни търговци склонили да 100-200 легисти. нйте дейци от Търновско и Габровско решили да тръгнат
отделят средства за народното дело. Значителни суми 0 лъвче на калпаците на 14 юни 1862 г. към Балкана. Но по-заможните търнов-
„несли или обещали да внесат българските колонии в л ски съзаклятници държали да се изчака обявяването на
Етила Одеса и Цариград В една от запазените раз- Записалите се в легията младежи били организирани сръбско-турската война. Това разколебало част от дей- 

’ вписани 300 жълтици вноска от българите - Цато воене” °ТР*Д и били въоръжени, получили уни- ЦИТе и на учредения ден не излезли всички, 
гпажлаии “втора класа” от Браила. Направен бил също Ф°Рмен° облекло и спазвали строга военна дисциплина. Съсредоточените нови турски табори войска и баши- 
опит да бъде спечелен за парична помощ и Никола Ко- Отличителен знак на униформата било лъвчето на бозук парализирали по-нататъшните революционни 
наки-Богороди, бивш княжески наместник на Молдова, калпаците, стъпило върху турско знаме. Събраните от действия. Изолирани и преследвани, четниците не след 
живееш потова време във Виена. Раковски народни пари обаче били недостатъчни за дълго били принудели да се разпръснат на малки групи с

ПЯ,по взето акцията за събиране на пари през издръжката на бойците, а и въпросът за въоръжението и надеждата да се укрият. Повечето от въстаниците били 
1ЯА1 .ой, г биад сравнително успешна. Според някои екипирането на всички легисти не бил разрешен напъл- заловени. Извършени били арести и в други райони на 
\’ «„еменници събраната сума възлизала на около 7000 - н0- Подпомогнати от сръбски инструктори, младежите България. Голям бил броят на изпратените през 1862 г. 
т поп миниа Раковски и неговите съратници успели да Усилен0 Угоявали стрелковото изкуство. Раковски раз- българи на заточение в Диарбекир, Кютая и затворените, 

VI М съдействие една част от едрата българс- читал- че когато назрее удобният момент, създаденият в Цариградската терсана. Известни са имената на над 30
подтикна! „___ военен отряд съгласно с плана му ще се насочи към
ка буржоазия. За склонността и ’ Р родината и ще стане ядрото на готвеното въстание. Но
в този момент допринесли междун* Р чягтот събитията в Белград взели неочакван ход. На 3/15 юни
критичното положение в родината. ‘ турски низами убили в Белград сръбски младеж. Инци-

като сигнал за

писки са

души от тях.
(История на България - том 6 - София 1985 г. 

Междузаглавията са на редакцията.)
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възбуждение в България. Репресиите на тумките власти г „!м„ 1УЛ™К0ИЛ ™ховете сред българската емиграция в Румъния и Сърбия%ито общото 
недоволството на българите, а дипломатическият П четници и желаещите да се присъединят към четите засилили още повече
надежди, че Европа не ще остане безразлична към съдбата на българския напол*3™ разправа с Участниците в революционното движение,

Революционната емиграция в Сърбия и б м марцд.
Румъния не се отказала от замислите си да Хи пърюнотшн^яни "ВИ "а‘ ШНа слУжбп• землеописание (всъщност етни- които им били пряко необходими за комаи-акгл^

военната служба!^10ловин1гсцщ11а почсъснов

командири за бъдещото въстание. Българ- г въстпн’ие1Ц<ь-11-п.п.ДВг'Щ^ТакР0ЛеТ"а 1868 лепне, защото мнозина от тях принадлежали практика получените военни знания в сра
сната емиграция, и най-вече тази в Одеса опганизнтнетп ш <-ърбия Д°пУс”ала към ентусиазираните привърженици на ре- женията срещу турските войски, 
действала настойчиво ппед руското пппките- °я теРит0Р"я на бъл- шителии военни действия на Сърбия срещу „
лство да предостави оръжие за подготвяната м'ощп на Ртсия2ги 3 °ЪС съгласиет0 11 п0‘ Турция при общи действия на въстаналите Влошаване на сръбското 
въоръжена акция Русия отпуснала искания птт™ 1аРУсия. засилвал увереността, че же- народи срещу общия неприятел. Участници- отношение КЪМ българската легия 
от Сръбското княжество заеМУс изрично ука ?еТъ1авГвсз подкрепе,,° отдв<=- ™ я легията получили нови униформи па
зание той да осигури финансова помош на Щ голямата част от ле- сръбския стрелкови батальон и били поста-
“всички нуждаещи се от нея" включително *’,али Реал,,а представа за набеля- вени при добри условия на живот и учение,
на българите Предвиждало се съпю Русия пя ТС С6 Н0ВИ т®нлен1'ии в РУската и сръбс- В началната фаза от работата на легията и
достави оръжие^за б^гапите ^ политика н били въодушевени единст- българските слушатели, и сръбските препо-
Н М Тошков от Опргкио5 ьгох Р ^ о от патриотичните си чувства. даватели били обединени от общо желание
други бългапн 1л Г „ еТ Заед"° С Състоянието на българското революцио- за бърза и добра подготовка па участниците 33 пР^°Даватели били изпратени неподходя- 
други българи имал важен дял в уреждането нно движение след смъртта на Г. С. Раковски във военната школа щи офицери, които се държали грубо и вра-
на въпроса за отпускането на оръжието и (9 октомври 1867 г.) и екстерннрането на Л. Легията била командуваиа непоспеястве- ждеби0 към българските доброволци. Глав- 
Тн МД 1Де“РаТеНО'г Каравелов от Сърбия определило една но от капитан Йован ДрагашевичР когото «ата причина за нарастващото възмущение

Княз Михаил наредил доброволците - съществена особеност на Втората българска наскоро заместил поручик Йеврем Марко- ||а легистите били националистическите ве- 
българи, босненци и херцеговннци - да бъдат легия в Белград, която имала важни и пеб- вич, участник в полското въстание от 1863 г. ликосР’ьбски прояви на някои от преподава- 
приети на обучение в т. нар. Артилерийска лагоприятнн последици. Легията фактически и брат на сръбския социалист Светозар Мап- телите- ® лекциите си капитан И.1 г н 1 шевич твърдял, че земите до Плевен и Тър-

подхранвал

Към края на януари 1868 г. обаче в от
ношението на сръбското правителство към 
легията настъпили промени, които предиз
викали справедливото недоволство на легис
тите: влошен бил режимът за преподаване,

Драга-

Втора българска легия Втората българска легия е военна школа в Белград, организирана през есента на 1867 
г. по споразумение между сръбското правителство и Добродетелната дружина, със 
съдействието на руската дипломация. Функционира до пролетта на 1868 г. и подготвя 

! български доброволци, повечето емигранти в Румъния и Сърбия, за веоначалници в 
| предвижданото за пролетта на 1868 г. българско въстание. Обучение 
I то на участниците в легията се осъществява от сръбски офицери, преподаватели в 
I Артилерийската школа в Белград, по основните предмети, изучавани от сръбския 
\ офицерски състав в школата.
I Българите-доброволци в легията наброяват около 200 души и пристигат в различно 
; време - от септември 1867 до януари 1868 г. Между постъпилите във Втората 

българска легия са В. Левски, Ив. Кършовски, М. Греков, Е. Българов, Т. и П. 
Пантелееви, Хр. Дряновски. В легията се зачисляват доброволците с известно 
образование; останалите получават военна подготовка в сръбски военни части. До 
началото на 1868 г. легистите придобиват значителна военна подготовка и знания, 
някои от тях са произведени във военни чинове.
Поради засилването на австро-унгарското влияние в Сърбия и протестите на Англия,

| Франция и Турция срещу подготовката на българи-командири на сръбска територия и в 
сръбско военно заведение сръбското правителство постепенно променя отношението 
си към идеята за въстание. Режимът в легията се влошава, някои от сръбските 
офицери, които обучават българите, дават израз на шовинистични претенции спрямо 
част от българските земи. Сред легистите се появява недоволство и брожение,

| учебната работа се разстройва. Разтревожени от слуховете, че Сърбия се отказва от 
! действия срещу Турция и от подкрепа на българското въстание, българските 
; доброволци влизат в конфликт с преките си началници и с министъра на войната М.
| Блазнавац. Отделни групи от участниците в легията напускат Белград и отиват в 
! Румъния, където започват да организират чети..

Втората българска легия допринася за военната подготовка на голям брой български 
; патриоти, повечето от които участват в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и 

в по-сетнешните чети и въстания като военни ръководители и специалисти. 
Независимо от отношението на сръбското правителство, легията е една от проявите 
на сътрудничество в национал-освободителното движение на българи и сърби. Опитът 
от Втората българска легия и от взаимоотношенията със сръбското правителство и 
неуспехът на четите през 1867 - 68 г. създават условия за преоценка на тактиката в 
българското революционно движение.

школа в Белград - висша военна академия за била лишена от свое политическо р ьковод- кович. В ръководството па легията за нзвест- ново са населени със сърби. Според него 
подготовка на кадрови офицери. При тези ство. Между легистите нямало достатъчно по време бил н капитан Джока Влайкович, сръбски били по население и Хърватско, 
условия в споразимение с руското консулство подготвен и едновременно авторитетен чо- популярен сръбски патрпот-омладиисц, с Словения, Далмация и др. 
в Букурещ и със сръбското правителство До- век, пито революционна организация, които когото българите имали връзки през 60-те и Младежите, конто постъпили в легията, 
бродетелната дружина съобщила на револю- да застанат начело на българските добровол- 70-тс години на XIX в. С особена популярност водени от горещи патриотични чувства, 
циоината емиграция за организирането на ци. Добродетелната дружина, която ръково- между преподавателите се ползвал В. Илич, приели опита на сръбския офицер да прн- 
българска легия в Белград, където бързо за- дела набирането на хора за легията и под- който изнасял лекции по фортификация, а Й. числи голяма част от Западна България към 
почнали да се стичат доброволци. Младият и държала връзки със Сърбия и Русия, прие- Маркович, макар и твърде строг командир,, сръбските земи като претенции, неосновате- 
образован свищовец Григор Д. Начович бил мала революционните действия в България бил уважаван заради солидната подготовка, лпн и обидни за българския народ. Те реа- 
натоварен от дружината с прехвърлянето им като средство за натиск върху Турция и която давал па слушателите си по полската и трал и остро и се усъмнили в намеренията на
в Сърбия. Там вече били четниците на П. европейската дипломация за разрешаване на лагерната служба. сръбското правителство, още повече, че слу-
Хитов.Ф.Тотю и свищовските младежи, кои- българския национален въпрос. В същото У частиците във Втората българска ле- ховете за тайните сръбско-гръцки преговори
то се били подготвили да се присъединят към време Сърбия поверила политическото гия и Белград се занимавали усилено, вдъх- за съюз и подялба на българските земи след
Тотювата чета. С приемането, настаняването ръководство на легията на иай-изтъкнатия повени от съзнанието, че изпълняват важен евентуална обща война срещу Турция упо-
и постъпването на българските доброволци сръбски държавник от онова време И. Га- патриотичен дълг, и от надеждата, че рабо- рито се разпространявали. Пръв междуоъл- 
във военното училище се занимавал П. Хи- рашанин и верния му сътрудник А. Николич, тите са “основани па доста добър темел . горските родолюбци още през май 1867 г. 1 .
тов с помощници известните войводи Цеко и а военното - на министъра на войната Ми- “Ине напредвахме юнашки - си спомня учас- Каравелов с възмущение писал затова във в.

ливое Блазнавац, чиято нроавстрийска орис- тникът в легията Михаил Герков - защото “Голос . Предупреждавайки, че преговорите 
нтация и противодействие на една война па целта ни беше да изучим военното изкуство на двете държави за подялба на Тракия и
Сърбия срещу Османската империя и на въс- колкото се може по-скоро.” Успешно пре- Македония са плодна политиката им,“убнйс-
тания в съседните области на княжеството минали първите изпити през ноември и де- таена не само за българите, но и за сърбите и

кември 1867 г., а на военния парад през яиуа- гърците”, той ги окачествил като недостойна 
ри 1868 г. легистите получили специална пох- сделка за сметка на българския народ, 
вала от княз Михаил. Към средата па януари “който е по-миогочислен от сърбите и гър- 
21 участници в легията.получилн подофицер- ците”. Същевременно Каравелов уличил И. 

и.) военната школа за българи и други южни ски чинове - - каплар, подиаредиик и наред- Гарашаинн, че е участвал вСД»™™'> пълно 
славяни при сръбската Военна академии. На пик, а още 30 души били избрани, за да бъдат противоречие с правата на нар дизе с на 
участниците в легията преподавали висши произведели. Между произведените българи чадата на взаимно зачитане и^равиоправи^ 
офицери, които обучавали възпитаниците на били братята Тома и Петър Паптелсепи, Нациопалистнчиитепр ( ■ 4
академията. След кратка предварителна под- Христо Дряновски, М. I ерков, Георги Матев, към български земи1 с Р поеинзвн-
готовка започнало преподаването на теоре- Петър Иванов, Иван Цанков, Ив. Хр. Кър- пошепне па участ I« пепополство у тяхшопски и др. кали силно раздразнение и недоволство уз .

С това завършил първият етап от него- и разпалили желанието им час ио-скс | » д 
опята на Втората българска легия в Белград, осъществят намерението си, с ^ „

Белград - да преминат с чети в отечеството
(На 4 стр.)

въз-

Ильо.
Набирането на малдежи за военно 
обучение

Доброволците за българската легия запо- вече се ПР0ЯВИЛИ* 
чиали да се събират в Белград през септемв- Работата на военната школа 
ри 1867 г. Най-напред били зачислени гру
пата свищовски младежи и участниците в че
тата на Хитов. Набирането на младежи за 
военно обучение продължило и през след
ващите месеци до края на годината, дори и 
през януари 1868 г. Според образованието си 
те постъпвали във военната школа, ако има
ли образование, или в части на редовната
сръбска войска, ако били неграмотни. В бъл- тически военни дисциплини, които влизали в 
гарската легия в Белград се преподавали в програмата на редовните слушатели във
«.кратен курс основните военни дисциплини, българските доброволци получили възмо-

и ~ изучи,нп! военната „»уУка в области,

В такава обстановка започнала работата
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си, за да се сражават с турците. Сръбските 
командири предприели нови, още по-строги и 
груби мерки, които разпалвали все повече и 
повече недоволството на българските родо
любци.

Важна причина за влошеното отношение 
на Сърбия към легията била също промя
ната в нейната политика към Русия и засил
ването на австрийското влияние. Руско-сръб
ските отношения към края на 1867 и в на
чалото на 1868 г. навлезли в кризисно със
тояние. Австро-унгария обещавала на Сър
бия да я подкрепи за присъединяването на 
Босна и Херцеговина към княжеството по 
мирен път. За сръбското правителство ста
нали нежелателни въстанията в България и в 
другите южнославянски области и сръбско- 
турската война, а заедно стова и българската 
легия в Белград.

Българските легисти постепенно се убе
дили, че Сърбия се е отказала да воюва сре- 
щу Турция и да подкрепи революционната 
акция на поробените народи, включително и 
въоръжаването на български чети, които да 
преминат в България. “Най-главната причи
на, която развали четата (т. е. легията) - пише 
П. Хитов в спомените си - бе убеждението, че 
няма да бъде бой с турците... Тия момчета би 
останали още година или две, ако би им дали 
дума, че ще да се захване война с Турция и че 
трябва да се приготви, щото е нужно.”
Неуспешен опит за намаляване на 
напрежението

Добродетелната дружина направила опит 
да убеди участниците в легията, че българите 
са заинтересовани да използват дадената им 
възможност да получат веонна подготовка и 
поради това трябва да бъдат по-въздържани 
в отношенията си със сръбските си начал
ници, а пред сръбското правителство напра
вила постъпки за смекчаване на режима и 
зачитане достойнството на легистите, за да се

преодолеят възникналите конфликти. Но и в 
двете посоки дружината не постигнала успех. 
Срещите и разговорите на Хр. Георгиев, Г. 
Шопов и Н. Геров в Белград и на М. Колони и 
В. Мустаков завършили безрезултатно. 
Сръбските държавници обещали привидно 
да вземат мерки за подобряване положение
то и обучението на легистите, но и след това 
нищо не се променило. Напротив, конфлик
тът се задълбочавал все повече и повече и 
легията започнала да се разпада.

В това време в Белград се озовал и Ив. 
Кишелски като пратеник на Добродетелната 
дружина, но същевременно и с мисия да се 
запознае на място с насоката на политиката 
на новото сръбско правителство и отноше
нието му към Русия и българските легисти. 
От срещите му с неговите сънародници в ле
гията и със сръбските им командири се пот
върдили причините за конфликта и ох
лаждането на Сърбия към Русия. По съвета 
на Кишелски българските доброволци изгот
вили писмено изложение, в което били зас
видетелствани факти за положението в бъл
гарската легия и исканията за подобряване 
преподаването, режима и състава на слуша
телите.

Разговорите на Ив. Кишелски с добровол
ците и със сръбските ръководители затвър- 
дили неговото убеждение, че българите 
трябва да се откажат от сътрудничеството 
със Сърбия. Той съставил проект за по-тясно 
свързване на българските действия с Русия 
без посредничеството на Сърбия и го 
предложил на Азиатския департамент и на 
Добродетелната дружина. В новия проект се 
предвиждало: на стремежа на Сърбия към 
лавиране между Русия и Австро-Унгария да 
се противопостави по-активна политика на 
руското правителство спрямо българите, ка
то се създаде Върховен съвет за българските 
работи в състав Ив. Кишелски, Хр. Георгиев 
и Г. Шопов, а на Добродетелната дружина да

“по-голямо значение и самостоя- литическото отражение на легията. Добро
волците и емиграцията в непродължителен 
срок преминали много сериозна политическа 
школа. Те могли да се убедят, че очакваната 
помощ за българската революция от сърбия 
се определя от собствените й политически 
интереси. Проявеният великосръбски нацио
нализъм и отказът на сръбското правителст
во от първоначалния план всели дълбоко и 
основателно недоверие у българите към по
литиката на Сърбия спрямо освободително
то им движение. Горчивият опит от Втората 
българска легия станал важен фактор за съз- . 
ряване на революционното движение.

От своя страна Русия естествено раз
глеждала българските стремежи към поли
тическо освобождение от позициите на об
щата си политика по Източния въпрос и във 
връзка с отношенията си с Османската им
перия и с другите велики сили.

Втората българска легия съдействала за 
задълбочаване на различията в политичес
ките групировки сред българската емигра
ция. Добродетелната дружина, която подк
репила по свои и руски съображения четите 
през 1867 г. и легията през 1867 - 1868 г., 
изявила своята политическа линия. Двете те
чения били обединени от общия стремеж - 
освобождението на отечеството, но тактика
та на дружината се различавала съществено 
от тази па привържениците на революцията 
като главен път към свободата. Ръководното 
участие на едрата русофилска буржоазия в 
освободителните акции на революционното 
течение се оказало последният опит за общи 
действия на двете течения. Но социалните, 
политическите и тактическите различия 
между тях и в това краткотрайно единодейс
твие били значителни. Тези различия се за
дълбочили още повече през лятото на 1868 г. 
във връзка с четата на Хаджи Димитър и 
Стефан Караджа.
(История на България - том 6 - София 1985 г.

Междузаглавията са на редакцията.)

се придаде
телност”. Кишелски искал да използва вло
шаването на сръбско-руските отношения за 
пренасяне центъра на руската балканска по
литика върху българите и за засилване 
съдействието на Русия на българското осво
бодително движение. Проектът на Кишел
ски не получил практическа реализация през 
1868 - 1869 г., но отговарял на определилото 
се разочарование на българите от претен
циите на Сърбия да заема ръководна позиция 
на Балканите и на желанието им сами да от
стояват своите искания пред Русия.

През март и април 1868 г. мерките на воен
ния министър Блазнавац срещу недоволните 
и проявяващи непокорство

по-груби. Група участници в легията били 
затворени, на друга група бил нанесен пуб
личен побой. Легистите били възбудени до 
крайност, тъй като били засегнати национал
ните и човешките им чувства. Те се убедили, 
че сръбското правителство цели разпуска
нето на легията. През април и май голяма 
част от тях напуснали Белград и се отправили 
за Румъния. Към края на юни и началото на 
юли 1868 г. легията била окончателно лик-

легисти ставали
все

видирана.
Важно значение за българското 
освободително движение

Завършила печално и с крах па очаквани
ята за съдействие от страна на Сърбия, ини
циативата за военно обучение на млади бъл
гари в Белград имала важно значение за бъл
гарското освободително движение и бълга
ро-сръбските отношения. Независимо от 
всичко, чрез Втората българска легия в 
Белград голям брой български патриоти по
лучили системно военно образование и под
готовка. Това бил най-значителният опит до 
създаването на Българското опълчение за 
военна подготовка на командири за българс
кото въстание. Още по-съществено било по-

Двеста години от първото сръбско въстание

59ш Г ЗЬ дао

Самото заглавие на двете класически пое- Войводата и хайдутите Радой, Драгой, Велко, без пребола, рано л>ута,/ мо]е очи изва^ене, 
ми ни кара да размислим дали става дума за Момчил и Младен - изцяло измислени лично- очни виде”... 
пряко влияние на поета Петър Петрович Не- сти. Те разказват на Войводата причината, 
гош (1813 - 1851) върху Георги Стойков Ра- която ги е заставила да станат хайдути. Радой си, за да приближи народния до литерату- 
ковски (1821 - 1867) или за сходство на поло- изразява мъката на прокудения от отечест- рния език, който тогава вече придобива оп- 
жението, в което се намират черногорци и вото родолюбец, Драгой търси отмъщение ределен облик, Раковски отхвърля члену- 
българи към средата на XIX столетие, отра- за поругана семейна чест, Велко защото е ването, което смята за чуждо влияние. Него- 
зено в две художествени произведения на две станал жертва на безмилостен грабеж, Мла- вият език, изкуствен, със стари падежни и 
близки по език национални литератури. Ос- ден описва безчинствата на чорбаджиите, глаголни форми, за което много негови по- 
новната разлика между тях е, че първите слуги на турското управление, Момчил иска читатели го критикуват, в действителност 
имат независима държава, чийто владетел е удовлетворение на националната си гордост, спъва и него, покрай липсата на поетично 
именитият владика - поет, а вторите са без- Преди да поемат пътя към Стара планина, те дарование.
правни роби на едно мощно царство. Но тук се заклеват пред него да се борят, (нежели В Предговор българскому народу (Нови 
виждаме и една важна прилика по тематика - живот се безчъстън!) По-добре свобода ми- Сад, 30 май 1857 г.). Раковски е посочил под- 
те имат едии и общ неприятел - турското цар- нут една,) нежели цял век жизни робствен!” будата да напише поемата си - борбата за 
ство. ^ Нито Негош, пито Раковски обичат освобождение от двойно иго -политическо и

Поемата “Горски вщенац” (Виена 1847) е чуждата намеса и влияние. Българският поет социално под турската власт и културно под 
посветена на Караджордже Петрович, вожда и родоначалник на освободителното движе- фанариотското духовенство. Тук се крие и 
на Първото сръбско въстание: “... Алж хе- ние пише: “Наша свобода от нас зазисва! (На- основната разлика между двамата поети. 
ро)у тополскоме, Кара^ор1)у бесмртноме, ше отъчество ще да види,) всякому роду съд- Негош е създал едно гениално творение, Ра- 
/све препоне на путу б)еху, к цил>у досще вели- ба прописва,) искренни чяда, храбрия люди”. ковски служи на своето поробено отечество, 
коме:/ диже народ, крсти земл>у, а варварске От друга страна, достатъчно е да се прочете неговата поема е зов за борба за освобо- 
ланце сруши, /из мрпифх Срба дозва, дуну ироничното описание на Венеция, направено жденне от чуждо иго, политическа програма 
живот српско) души.." Негош много пъти гово- от кнез Драшко като отговор на запитвания- в стихове, която днес служи само като за
ри за героичните дела на Караджордже, срав- та на черногорските главатори за тамошните дължително учебно четиво. Раковски пръв в 
нява го с други славни мъже, не забравя обще'.твени, правови, социални и други пра- българската литература е изобразил хайду- 
печалната му участ - убит по заповед на Милош ви, за да разберем, че Негош застъпва едно . тството, неговият “горски пътник” в дейс- 
Обренович. патриархално жизнено начало. Раковски твителност е българският хайдутин, отмъс-

Раковски е посветил на българския царод също порицава ония европейски държави, тител за сторените от чуждия поробител зли- 
и борбата му за освобождение първата рево- които, водени от лични интереси, поддържат ни. Със силно възмущение Раковски е описал 
люционна поема в българската литература • турското владичество. слугите на чуждото господство - чорбаджи-
“Горски пътник” (Нови Сад, 1857): “Народ, И двамата поети обичат диалцга, който им ите и фанариотското свещенство, произвола 
кой своя правда желае, /мила свобода и пре- дава възможност за живописно представяне на турските власти. Затова с право някои 
любезна,/трябва с оръжие да я добие,/ сжър- на събития и личности. Като много съвре- български изследователи на литературното

менни поети романтици и те обичат алего- наследство на Георги Стойков Раковски на- 
Темата на “Горски вщенац” е едно “исто- риите, митологичените личности, вили и са- ричат поемата му “апотеоз на хайдутството”. 

рическо собитще при свршетку XVII вщека”, модиви, но и исторически лица. Войводата, с поглед устремен към поробе-
както е написал Негош като допълнение на И Негош, и Раковски се намират под осез- ната родина, казва: “Там! Там! Скоро трябва 
заглавието, тоест изтреблението на потурче- нателното влияние на народната поезия. То- да ида, (съдба отъчества мене зове,) лесища 
ните в Черна гора. Главните личности са вла- ва става ясно, ако сравним сестринската ск- планина ще д обида) Наша свобода там ще с 
диката Даиило, брат му кнез (главатор) Раде, ръбна песен в “Горски вщенац” и майчиното основе!” 
игуменът Стефан и сердарите - Бук Манду- печално негодуване в “Горски пътник” - ив 
шич, Вук Томанович, Бук Мичунович, войво- двата случая се оплакват жертви на турска рази.УРаковски.напротив.намирамеобши- 
дата Батрич,Томан Мартииович, кнез Роган, измама - войводата Батрич Петрович е по- рни бележки (от 288 страници 150 са стихове, 
войводата Драшко, кадията Хаджи - Али - сечен в Травник, а малкото дете убито от а 130 историко - филологически обяснения), 
Медович, Арслан - ага Мухадинович и редица турски насилници: “О, беззаконници ви, по- някои от които са много полезни за разби- 
други, от които някои са исторически лично- ганци!) Сребро и злато в откуп искахте, (О, ране тогавашното положение на българския 
сти, а други плод на поетичното въображение лют’изедници, зли кръвници!) Все незабавно народ. Той дава интересни сведения за Георги 

автора. Черногорските юнаци се водят от от нас добихте. (Овце, говеда - все прода- Мамарчев, Дибич Забалкански, Пазвантог- 
една обща цел - да запазят от предателство дохми) В откуп за чядо едничко. (Вами ко- лу, за Индже войвода и кърджалиите (някои 
свободата и независимостта на черногорска- личество донесохме,) Защо м’убихте дете ми- от тях са участници в сърбското въстание под 
та земя. личко”. А у Негош четем: “Куда си ми уле- Караджордже Петрович).

И заглавието на “Горски пътник” има до- тио, мо) соколе, (од дивнога )ата твога, брате, И в двете творби авторите величаят слав- 
пълнение: “Повествителън спев от Г. С. Ра- рано?) Да л’ нев)ерне не зна Турке, бог их ното историческо минало на своите народи, 
ковскога, Лшсан в лято 1854, печятан же в клео!) е Ье тебе преварити, дивна главо,/мо] Раковски даже го идеализира с цел да про- 

1857”. Главните личности на поемата са свщете изгубъени, сунце брате/ мо]'е ране буди националната гордост на поробените си

Докато Негош прави поправки в поемата

сънародници. Затова те са имали голям отз
вук между съвременните любители на худо
жественото слово. Поемата на Негош до 
днес е имала над 80 издания и е преведена 
почти на всички европейски езици - френски, 
английски,
норвежки и други. Послужила е дори като 
подлога за сценична музикална обработка. 
Поемата на Раковски, заради езика и 
малката художествена стойност, е останала 
само като задължително учебно четиво.

Трудно може да се отговори определено 
касае ли се за пряко влияние на Негош върху 
Раковски. Ясно се виждат общите черти: по
добни мисли за историческите събития, пре
клонение пред народния героизъм, народно 
възмездие за чуждите подтисиици, отпор 
към вътрешни предатели. Поемите са химн 
на народната борба за свобода. Лично сме 
склонни да приемем, че Раковски е имал въз
можност да се запознае с “Горски вщенац”, 
но сходството, в което са се намирали двата 
народа, е предизвикало и тематичната сход- 
ност на двете поеми. Едно заключение обаче 
е неминуемо, пребиваването на Раковски в 
сръбска среда сигурно е довела до запознава
нето му със съвременната сръбска литерату
ра, пък и със знаменитата поема на Петър 
Петрович Негош.

италиански, даженемски,

тва голяма и скъпоценна!“

Негош е дал обяснение само на някои из-

на

Д - р Джордже ИГНЯТОВИЧлято
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Ще бъдат ли открити нови паралелки 
Босилеград? Босилеград: Безработицата притискав

политиците искат 

помощ от родителите
шит окол

* В сравнение с 2002, броят на 
заетите през 2003 година 
посредством трудовата 
борса в босилеградска 
община е увеличен, но 
същевременно се е увеличил 
и общия брой на незаетите. 
Числото на незаетите 
най-вероятно ще бъде 
повишено след 
приключването на 
социалната програма в 
„Кобос", в резултат на която, 
над 200 души „доброволно" 
са напуснали работа. 
Най-много
новотрудостроените се 
заемат на работса за 
определен срок.

Според евиденцията на бо- 
силеградския Клон на Нацио
налната служба по трудоуст- 
ройване. в момента в нашата 
община работа търсят около 
800 души. Сред тях най-много, 
около 200 са завършили гим
назия, а не малък е броя и на 
онези, които за завършили 
машинно, химическо или ня
кое друго специализирано 
средно училище.

В списъците на незаетите 
са и двадесетина вншисти и 
около 40 души с полувисше 
образование. Въпреки, че 
безработните вишисти и по- 
лувишисти са от различни 
профили, сред тях няма на
чални учители,както и препо-

На проведеното на 10 този 
месец заседанието на Изпълни
телния отбор на ОС в Босилеград 
неговите членове обсъдиха усло
вията и възможностите за откри
ване на електротехническа пара
лелка за

лизирано средно електротехни
ческо училище по компютърна 
техника, 15 в средно икономичес
ко училище, 13 биха искали да 
учат в машинно, 6 в търговско 
училище, докато 18 осмокласни
ци възнамеряват да продължат 
образованието си иЗвън Босиле
град. Чипев подчерта, 
година около 100 ученици завър
шват осми клас, а в първи клас на 
гимназията се записват между 50 
и 60 осмокласници. “Смятам, че 
гимназията трябва да същест
вува, но и да се създадат условия

компютърна техника 
или някоя друга специалност в
рамките на тукашната гимназия. 
На заседанието

че всяка
присъстваха и 

директорите на основното учи
лище и на гимназията, Методи 
Чипев и Антон Тончев.
Стоян Анастасов, педагог в гим
назията.

както и
палната служба по трудоус- 
тройване през изтеклата година, 
Асков изтъкна, че са били орга
низирани три семинара на тема 
“Активно търсене на работа”, а 
осем незаети са посещавали шес- 
тседмичен безплатен курс за обу
чение на компютри. През 2003 
година Националната служба по 
трудоустройване въз основа на 
конкурси е финансирала проекти 
за самозаетост. Това подразбира, 
че незаетите при откриването на 
собствено частно предприятие са 
получавали по 36.000 динара, а 
доколкото приемат на работа и 
други незаети, за всяко лице поо
тделно получават по 24.000 ди
нара. Предимство при конкури- 
рането за споменатите средства 
са имали производствени предп
риятия.

даватели по различни учебни 
предмети.

- Посредством трудовата 
борса миналата година в на
шата община 9 вишисти са се 
заели на работа като стажан
ти, някои от които вече прик
лючиха едногодишния си ста
жантски опит, каза Влайко 
Асков - ръководител на Кло
на. От борсата те са получа
вали по 3000 динара на месец, 
а определена сума пари им е 
подсигурявала и ОС така, че 
месечната им заработка е 
възлизала на 80 на сто от 
средната заплата в Републи
ката.

Ще има ли място и за друго училище в ремонтираната сграда на 
гимназията?

Говорейки за дейностите на 
босилеградския Клон на Нацио- ПЛ.Р.

Антон Тончев казва, че боси- 
леградската гимназия същес
твува вече 63 години и не трябва 
да бъде закрита гимназията. 
“Ако бъдат открити възможно
сти, аз съм съгласен да се открие 
една специализирана паралелка с 
тригодишен курс на обучение. 
Моето становище, както и стано
вището на колектива в училище
то е, че и през следващата учебна 
година, освен двете паралелки на 
гимназията трябва да има и една 
търговска паралелка с триго
дишно обучение. За откриването 
на нови специалности, освен же
ланието на учениците и на роди
телите им, трябва да бъдат из
пълнени и условията, предвидени 
от Министерството на просвета
та и спорта” - каза той. Дирек
торът посочи, че гимназията в 
момента не изпълнява нормати
вите за откриване на електротех
ническа паралелка за компютър
на техника или на някоя друга 
специалност. Средствата за отк
риване на нови специализирани 
паралелки трябва да бъдат под
сигурени от общината, а не от 
Министерството.

Методи Чипев, директор на 
основното училище, осведоми 
членовете на ИО, че по препо
ръка на Министерството на прос
ветата и спорта, неотдавна в ос
новното училище в Босилеград е 
била проведена анкета с осмок
ласниците и техните родители в 
кое средно училище биха желали 
да се запишат. Резултатите от 
нея показват, че 23 ученици са 
реши ли да продължат образова
нието си в гимназия, 22 в специа-

за откриване на нови специали
зирани паралелки. С откриване
то на нови образователни профи
ли босилеградските ученици ще 
могат да продължат образова
нието си в Босилеград и няма да 
бъдат принудени да отиват да 
учат в други градове, а на роди
телите им ще бъдат спестени до
пълнителни разноски.

След дискусиите на директо
рите, членовете на ИО приеха 
заключението скоро да бъдат 
проведени срещи с осмокласни
ците и техните родители, па 
които представителите от двете 
училища, заедно с представители 
на ОС, да ги запознаят с реалните 
взгзможности и с условията за 
откриване на електротехническа 
паралелка за компютърна техни
ка или пък на някои други 
специализирани паралелки, а 
след това да се приемат конкрет
ни решения.

В основното училище в Босилеград

Реконструкция на спортната зала
В Основното училище “Геор

ги Димитров” в Босилеград се 
вършат подготовки за реконс
трукция па спортната зала, в коя
то години наред не съществуват 
адекватни условия не само за 
тренировки и упражнения по фи
зическо възпитание, но и за ка- 
къвго и да е вид спортуване.

Залата, с псмгьрхиост около 
260 метара квадратни 
тросна през далечната 1962 го
дина. Освен за спортни упражне
ния па учениците по физическо 
възпитание, в залата на времето 
са се организирали културни про
грами, понеже в едната част е 
имало сцепи. За съжаление, от 
както е била изградена малката 
спортна зала не е била възобно-

радната стена на сцената - поясни 
Чипев.

След реализацията на този 
проект в училището планират да 
продължат реконструкцията и 
обзаведат залата с нови спортни 
съоръжения. От изграждането 
до днес спортните съоръжения и 
помагала в залата не са под
меняни с нови, тъка че същест
вуващите, които до голяма сте
пен са изразходвани вече не мо
гат да се ползват.

Понеже тукашната гимназия 
няма спортна зала, Чипев казва, 
че след приключването на ре
монт, в пея ще могат да уп
ражняват и гимназистите.

вяванапа и сега е изпаднала в 
окаяно лошо състояние.

- Вече изготвяме проектопро
грама за реконструкция на за
лата с която ще кандидатствам 
при УНДП за подсигуряване на 
финансови средства, каза Мето
ди Чипев - директор на учили
щето. Според първоначалните 
изчислявания, за реализация на 
първата фаза от реконструкция
та, ще са пи необходими около 
100 000 динара.

В първата фаза от реконст
рукцията е планирано изгра
ждането па нов покрив, ремонт 
на йодната настилка п на 
електроннеталацнонпата мрежа, 
изграждането па две съблекални, 
както и разрушването па прег-

е пос-

ПЛ.Р.
П.Л.Р.

За учителите от основното училище в Димитровград, които следват във Велико Търново

Завърши първият семестър
За 21 учители от основното училище в Димитровград тези дни завърши първият семестър от дошколуването във 
Великотърновския университет

Става дума главно за учители, пре
подаващи в началните класове, които 
използват предоставената им от Мини
стерството на просветата на Р Бълга
рия възможност да повишат образо
ванието си до стенен бакалавър. Обу
чението трае 4 семестри и общо трябва 
да се издържат 21 изпита. Тъй като

до там и назад. След всеки семестър севсичките просветни работници от Ди
митровград работят, те ползват вакан
циите.

Макар че всичко се организира пос
редством просветното министерство, 
разноските си поемат лично от всеки 
един семестър се плаща по 45 лева, 
нощувки във Велико Търново, билет

полагат изпити, а накрая ще се защи
тава и дипломна работа.

Повечето от участниците 
обучението е доста трудно, 
по-възрастните, но “когато нещо се желае, 
тогава и трудностите се преодоляват 
лесно”.

изтъкват, че 
особено за

но -
Л.Т.
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Народна библиотека „Христо Ботев" в 
Босилеград_______________________

На голямата сцена в димитровградския 
Център за култура гостува пиротският 
Народен театър_____________________

Професионалисти
представиха
„Антигона"

стерството за култура
Ансамбълът на професиопал- рът Димитриевич между другото 

пия Народен театър от Пирот из- казва в програмата за представ- 
несе във вторник в голямата зала леиието: - Горчивото четене на 
на димитровградския Център за “ние в политиката” и “политика- 
култура представлението “Анти- та върху нас” за съжаление е мат- 
гона”, постановка на режисьора рупан в продължение па дваде- 
Бошко Димитриевич. Става дума сет и пет века опит. Затова Со- ков (Хемои), Слободан Алсксич 
за известната трагедия па старог- фокловата “Антигона” е една (Тиресия) и Александър Радуло-

вич (Страж). На сцената се поя
виха и Ясмина Йованович и Деян 
Глишич.

Димитровградските любите- 
показва, че истинските цели в по- сович (Антигона), Валентина Ве- ли 1,а театъра имаха възможност 
литиката не са се променили, лкова (Исмина), Зоран Живко- Да се насладят на силните диа- 
Тълкуваики произведението па вич (Креон), Наталия Галебам лози и още по-добрите монолози 
старогръцкия класик, режисьо- Рапчич (Евридика), Милан На- иа актьорите. Поставяйки на сце

ната това представление, пирот
ският театър несъмнено показа, 
че разполага с много талантливи 
артисти. За останалите елементи 
на представлението - сценогра
фията,
също така може да се каже, че 
бяха на професионално ниво.

За съжаление, голямата зала 
па димитровградския Център за 
култура беше полупразиа. При
чината е може би в това, че ди- 
митровградчани все пак предпо
читат комедиите и въобще по- 
леките битови театрални поста
новки.

‘Библиотеката в момента 
разполага с около 40 хиляди 
книги, от които над 70 
процента са на сърбски, а 
останалите са на български 
език

В Народната библиотека 
“Христо Ботев” в Босилеград, в 
чиито състав са и подведомстве
ните читалища в Горна Лисипа, 
Бистър и Горна и Долна Любата, 
през 2003 година са членували 
839 читател, които са взели око
ло 8.000 книги.

Михайлов подчерта, че през 
2003 година книжният фонд на 
библиотеката е увеличен с 660 
нови книги. Най-много от тях - 
543 са подсигурени от донори, за 
60 книги средствата е подсигу
рила ОС, дока го 57 книги е обез
печило Републиканското минис
терство за култура. Освен в чи
талището в Босилеград, една 
част от новите книги е разпреде
лена и па подведомствените бнб-

В централнота библиотека в 
Босилеград през миналата 
година са членували 567 души, в 
читалището в Бистър - 83, в 
Горна Любата - 80, в Долна 
Любата - 75, докато в 
горнолисинското читалище са 
били зачленени само 24 
читатела.
- Сред читателите най-много са 
ученици, но има и голям брой 
суденти и пенсионери, казва 
Асен Михайлов - директор на 
библиотеката.

ръцкия писател Софокъл. Въп- съвсем съвременна история и ча- 
рски че е написана преди две хи- ст от нашата истина и опит”.

Ролите в представлението из-ляди и петстотин години, твор
бата е актуална и днес, тъй като пълниха актьорите Миомир Кьо-

предложеиия каталог и вече са 
предоставили списъка до Минис
терството.

Говорейки за дейностите на 
Народната библиотека през 2004 
година, Михайлов подчерта, че 
библиотеката е раздвижила ини
циатива за събиране на стари 
книги от областта па просветата, 
културата и традициите, свър
зани с нашия край. През март, по 
повод месеца иа читателите в

костюмографията.

Б.Д.

Албумът „Братимене” на Теодосий Спасов

Кавалът събужда 

меката болка
говори, пее, подсвирква, и дори потропва много, 
много ритми.

Често се казва, че кавалът има езотерично 
духовно свойство и непосредствено се обръща към 
душата. Човек може да теоретизира, че звукът па 
кавала е толкова древен, та е дълбоко проникнал в 
човешките гени. Нищо чудно кавалът просто да 
събужда меката болка на самотния овчар в полята 
и планините, без никого наоколо с когото да си 
поговори, щом веднъж се появи свободна пауза в 
ежедневното надглеждане на стадото.

Албумът е записан грижливо, позволява раз
криването на пълните възможности па инструмен
тите със задоволително чувство за пространство; 
само на момент басът звучи глухо и ниско. Спасов е 
направил от кавала неотделима част от същество
то си: той и кавалът са израснали заедно.

|

Чували сте за кавала, пали? Тази пастирска 
свирка в различните си видове в отделните страни 
често е смятана за най-стария европейски инстру
мент. Традиционо се прави от сливово или ясеново 
дърво.

Теодосий Спасов е музикант, който е създал нов 
репертоар, коренящ се в джаза, класическата му
зика и българския фолклор. Слушането иа неговия 
албум “Братимеие” е не само приятно, по и емо
ционално, понякога дори мистично музикално 
пътуване, в което човек влиза в досег с пълните 
възможности на кавала. Албумът е колекция от 
музикални “пътувалия”, музикални образци от 
1983 до 1998- 15 години, в които магическият кавал

Библиотеката иска още едно помещение в Центъра за култура

тукашната библиотека, както и 
Неотдавна Министерството за предишните няколко години, 

култура на Република Сърбия е пай-редовпитс членове ще бъдат 
отправило писмо до библиотека- наградени с по една книга, а за 
та, с което ги е осведомило че първ път тази година биб- 
планира да им подсигури пови лиотеката ще участва в издава- 
книги па стойност от 200.000 ди- пето па книгата па Богослав

лиотеки в селата.

И.М. нара. Става дума за издания от Янев - нашинсц от Куманово. 
различни жанрове - ученическа 
лектира, книги от областта па през тази година да получат още 
изкуството, философията, рели- едно помещение в сградата на 
гията, а в предложения каталог Центъра за култура с което ще се 
се намират и белетристични из- създадът по-добри условия за 
дания. Михайлов заяви, че в биб- работа, 
лиотеката са подбрали книги от

В библиотеката се надяват

.Поетическо кътче
Входът е на слънчевата 

страна,
но, ако имаше нужда, излизаше се
там, където не допираше

месечината.
Коминът е в ореховата 

сянка-

която добре се справяше
с раждането 

и с грижите за къщата.
Бащата пестеше пари 
и вардеше имота, 
не се оплакваше от съседите 

и живота.
Берикетът е слаб, но стигаше 

черният хлаб, 
нямаше алчност, нямаше 

охота.
... Стелят се годините, 
орехът свидетел е сам- 
семейно щастие намопня...

но няма го там!

П.Л.Р.

Нак ратко: В началото иа март в Пир от

Изложба на Мича Митичизстинал.
Прозорците- оцветени

в зелено,
Ри т На трети март т.г. в пиротската галерия “Чедомир 

Кръстич” ще бъде открита изложба на картини на димит
ровградския художник м-р Мича Митич.

Преподавателят по изборазително изкуство в димит
ровградското ОУ “Моша Пияде” ще експонира тридесе
тина картини - актове и портрети, работени в маслена 
техника.

изспъстрени:
» с пердета от паяжина.

Е- ,4 Орехът - съхранил бебешкия плач,
?ЛЪ11К.С17ПС1}

1. -^семейното щастие,
спомените за майката,
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Станиша Зарев от Владичин хан има 
как да бъде спряно запустяваието 
босилеградските села

план Снощи си Стоян булка
доведе,
снощи я доведе, а заран го 
викат
в царева войска да служи. 
Никому Стоян не каза, 
а каза само на майка. 
Стоян се за войник готвеше, 
булка му в двори шеташе. 
Майка му погача омеси, 
сестра му дрехи приготви, 
а брат му конче оседла. 
Пойде си Стоян да служи 
ни малку, Стоян, ни многу - 
тъкмо ми девет години!
Със всички сбогом направи - 
с булчето сбогом не прави. 
Булка на Стоян думаше:
- Стояне, либе Стояне, 
Стояне, първо венчило, 
застани и я нещо да кажем! 
Стоян си булче послуша. 
Булка си влезе в градина, 
откъсна китка убава
и я на Стоян подаде.
Стоян си китка прима, 
турия в десна пазука.
Щом в царски двори отиде, 
нея си Стоян посади 
у царевите градини.
Всека си заран отива, 
та китка своя полива. 
Аевет е годин цъвтела, 
а кога почна десета,
Стояну шапка повена... 
Стоян се много умисли, 
умисли още отчая.
Спазила го е царица 
и си го она прашуе:
- Стояне, царско войниче, 
защо си толко кахърно? 
Аотегна ли ти да служиш, 
на царски двори да седиш 
и царски конъи да яаш? 
Стоян на царица продума:
- Царице, зла господарице, 
ка пойдо войник да служим, 
вечер си булка доведо,
а заран си войник пойдо.
Със сите сбогом направи, 
с булчето сбогом не прави. 
Булче ми китка подаде 
и си на мене продума:
- Стояне, либе Стояне, 
посади я в царски дворове, 
всека я заран поливай! 
Аокито китка ти цъвти 
и ти се надай за мене.
Кога ти китка повече,

ти не се надай за мене.
Аевет ми годин цъвтела, 
сега на десета повена 
и затова съм кахърен.
Царица дума Стояну:
- Стояне, младо войниче, 
влезни в царски яхъри, 
избери коня спрам тебе 
и иди в твои дворови!
Стоян царица послуша.
Кога стигна в своето лозе, 
виде майка косата си скубе, 
нея скубе, та лозйе вързуе,
а още си плаче, нарежда.
Стоян си на майка продума:
- Аобър ден, стара майчице!
- Аал бог добро, младо войниче! 
Стоян си майка гюпита:
- Майко ле, стара майчице, 
загцд ми жално ти плачеш, 
а йоще по-жално нареждаш? 
Майка Стояну отвърна:
- Синко ле, младо войниче, 
и аз имам сина Стояна
у царева войска да служи 
ни малко, море, ни много, 
а веч десета година.
Аевет години булчето го чека, 
а в десета оно вече се мъжи. 
Повече Стоян не слуша, 
а ойде право в дворове - 
дворове пълни сватове, 
ем пият, ем се веселят.
Стоян си свати попита:
- У двадесет и девет броени 
ще може ли едно неброено ? 
Сватове всички станая
и на Стояна дума думая:
- Може ли, люже, войниче! 
Стояна в софра турия, 
невеста ракия предава
и на сватове рука целива, 
а они се веселят и пеят. 
Замолия и Стоян да пее.
Викна Стоян тужно гласовито:
- Вила гнездо птица ластавица, 
вила го е до девет години,
а десета почна да развива...
Та никой си песна не разбира, - 
разбрала я сестра Ангелина, 
па на снаа тихо проговаря:
- Мила снао, невесто Марийо, 
това псе моят брат Стоян!
Я Стояна по глас си познавам! 
Мария си дума повърнала 
и редом се свати погледали.
Но Стоян е добър и разумен - 
он им даде сестра Ангелина, 
та не са се они посрамили.

на

Лешници от Плоча за 

шоколадова фабрика във Врзня
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1*в една своя нива в родното 
си село Зарев е засадил 800 
лешникови фиданки, които 
получил безплатно със 
съдействието на 
шоколадовата фабрика 
„Синка" от Враня. Когато 
леските почнат да раждат, 
тази фабрика ще изкупува 
цялата реколта лешници в 
продължение на 15 години. 
Зарев има намерение да 
засади в Плоча и боровинки 
от холандски сорт

§

I

■!

Миграционните процеси в на
шите краища не спират до ден 
днешен. Въпреки че живеем в Станиша Зарев със 
кризно време, населението про- съпругата си Лоза 
дължава да се отлива към вът
решността. Селата запустяват но е че асфалтирането на пътя 
все повече, в тях вече няма млади би било много сложна акция, но 
хора, не се сключват бракове, не 
се раждат деца... Наистина печа
лна картина! Има ли надежда за голяма. Първо, в изграждането 
оцеляването на босилеградските на пътя ще има работа за зна- 
села, може ли да се намери ня- чителен брой местни хора. След 
какъв начин, по който да се про- това, когато се асфалтира пътят, 
менят нещата в положителната

© У

©тя е осъществима, а ползата от 
нея би била изключително

5много повече преселници ще 
посока? Може би един от отго- идват в бащините си къщи. На- 
ворите на този тежък въпрос се 
“крие” в нетипичния за нашенци 
план на Станиша Зарев от 
Плоча, който понастоящем жи
вее във Владичин хан.

Еокои от тях може би ще се зани
мават с някаква сезонна работа,

и
о
Еот която да си припечелят пари, Едруги пък ще дойдат да си 

отпочинат от работата и замър- 
- Изцяло ремонтирах къщата сената атмосфера в града и да из- 

си в селото. Подмених вратите и

Е о 
|8
я а,чистят дворовете си, защото по- 

прозорците, промених плана на вечето от тях са в много жалко 
най-голямата стая, въведох во-

Ч 2
състояние. Тогава бихме могли

да... Освен това, в една своя нива 
в местността Баре засадих 800 
лешникови фиданки, които полу- зъм. Например можем да пост- 
чих безплатно със съдействието роим планински (ловен) дом, в 
на шоколадовата фабрика “Сим- който през лятото ще имат 
ка” от Враня. Когато леските 
почнат да раждат, тази фабрика дошли да събират боровинки, 
ще изкупува цялата реколта ле- гъби, лековити билки или да 
шници в продължение на 15 го- „0чиват сред хубата природа с 
дини. Имам намерение да засадя чист въздух. През зимата пък ще 
и боровинки от холандски сорт - привлечем ловджии и други

туристи от градовете.
Станиша Зарев е започнал да 

проблем не само на плочани, но и се занимава със строителство 
на хората от селата Горна Ръжа- 0ще в ранната си младост. Във 
на. Долна Ръжана и от някои Владичин хан е построил и об- 
махали на Горна Лисина е пътят, завел двуетажна къща. Сънруга- 
който свързва тези села с асфал- та Му Лоза споделя неговата идея 
тирания регионален път Боси- и казва, че и по здравословни 
леград - Сурдулица. Затова им е причини би трябвало да прекарва 
предложил да съберат пари на лятото в Плоча. По-малката им 
доброволен принцип - всеки да дъщеря Оливера живее в Холан- 
даде колкото може, да поискат дия, но редовно посещава роди- 
паричиа помощ от многобройни- телите си и намира време да 
те преселници от тези села във “прескочи” до родното си село, 
вътрешността на страната, както както направи и през миналото 
и от Босилеградска община, а мо- лято. По-голямата дъщеря на 
жс би и от някои държавни фон- Зареви, Биляна, живее в Ниш и 
дове.

да използваме и възможностите
§■3
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на този край за планински тури-

_1подслон хора от вътрешността,

Ин мемориам: Александър Петров (1934 - 2004)

„Братство" остана без 

още един сътрудникразказва Зарев.
Той смята, че най-големият

Един от най-възрасти- статии и излъчени множество репортажи в най— 
димитровградските тиражните домашни вестници, относно електронни 

Александър медни. Поводи медиите да се интересуват от него,
ите
митничари
Петров неотдавна се нре- респективно от неговото прилежно изпълняване на 
сели I» света на отвъд- митническите задълежния е имало още. Петров е 
иото. Вестник “Братство” получател на множество признания, една от конто е 
загуби поредния см върл и Осмосептемврийската награда па град Димитров- 
читател, приятел и сът- град. 
рудник. Александър Пет
ров е роден през 1934 го
дина в с. Изатовци. Осно

вно училище с завършил в родното село, а Гимназия семейството си. Редовно чете “Братство , а от време 
- в Димитровград. Като млад е работил в местната па време пише за хумористичната рубрика манчни 
канцелария п село Височка Ръжана. Известно време рабуш” и рисува карикатури.
е работил като служител и в Косовска Каменица. Коварна болест откъсна Александър петров оз 
Като митничар пък е работил н Сараево, Босаискн семейството му, от Димитровград, от “Братство и 
нови, Ссжапв и най-сетне в Димитровград. Имал е от много други неща, по не н ^ спомените, в °ор- 
възможност да остане да живее в Словения, по е бита му с болестта всеотдайно.се-опитаха да мупо 
предпочел да се завърне в родния си край. мотат димитровградските лекари НикнфоРИов

Александър Петров ще бъде задомнен като едни нов, Мича Йовнчич, Никола Йсщдапов иРВДИ1ца ДРУ 
от пай-прилежните митничари в историята не само ги медицински работници, но болест га надде 
на Димитровградско, по и па страната пн като цяло.
В едно возило е спипал укрити 38 килограма Поклон пред паметта му! 
платина, за който подвиг са публикувани множество

Пенсионирал се е през 1?97 година. Тогава полу
чава време да се обърне към своята стара страст - 
четенето на книги. Напълно се посвещава и на

има възможност по-често да 
- За съжаление, хората не под- посещава родните предели. И 

крепят тази моя идея - оплаква се двете не забравят корените си и 
Зарев. - От една страна, вероятно детството си до предучилищна 
мислят, че нямаме сили да реайи- възраст, което са прекарали в 
зирамс една толкова голяма ак- Плоча, 
пия, а от друга - не разбират дос
татъчно нейното значение. Вяр-

Б.Д.
Новицл Станков
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В Димитровградско бракониерите убиват и крадат и домашни свине ■щ
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От органите на местното самоуправление поискано да свикат заседание, на което да участват и 

представители на „Натура балканика", ловното дружество „Видлич", Ловния съюз на Сърбия, ловната 
инспекция към клона на „Сърбия-шуме" в Пирот и ОВР в Димитровград. * Сергей Иванов:
„изчезването на мангулиците не е предизвикано от вълците, нито пък е заради дезориентацията на 
животните. Става дума за организирана и обмислена кражба от страна на неизвестни ловци"

След като
I

миналия месец в Димитрови- няколко приятели той е обиколил районите, никакви загуби нито от 
радско бяха убити или ранени 10 свине от в които мангулиците обикновено са идвали хищници, нито пък от хора. , 
породата мангулица, димитровградското да пасат, но не е забелязал иикакави улики за Всяка вечер мангулиците 
природозащитното дружество “Натура бал- кражба. винаги са се завръщали във
каника , благодарение на което през 2002 г. На 15 януари (в четъртък, забранен за лов фермите и не е забелязано 
тези свине бяха докарани и безплатно раз- ден) в местността Бела вода в село Врабча някоя от тях да се е 
дадени на стопаните в Димитровградско, пои- Димитър Тимов от с. Белеш е чул лай на загубила. Установено е, че в 
ска от органите на местното самоуправление ловджийски кучета и три изстрела. Илия моментите, когато са ги нападнали кучета, 
да свикат заседание, на което да бъде об- Найденов, който отглежда мангулици, този свинете са били изключително агресивни и в
съден проблемът с бракониерството в общи- ден установил, че му липсват 2 мангулици. отбраната са се държали сговорпо.... Твърдя, иа мангулиците, докато 
ната. Освен представители на местната вла- На 17 януари т.г. (в събота, забранен за че изчезването па 10-те мангулилици в се- ДРУГИ сп позволяват да 
ст, на заседанието би трябвало да участват и лов ден) врабчаиецът Илия Найденов чул из- лата Врабча и Лукавица не е предизвикано от Убиват и крадат дома- 
представители на природозащитното стрели в местността Бела вода. Във вечер- хищници (вълци), нито пък заради дезориен- шни ЖИВ0Т1,и. Общои- 
дружество, иа местното ловното дружество иите часове във фермата му в с. Врабча се е тацията на животните. Моето мнение е, че 

Ьидлич па ОВР в Димитровград, Ловния завърнала една мангулица, ранена от огнест- става дума за организирана и обмислена ак- 
съюз на Сърбия и ловната инспекция към релно оръжие. Свинята имала и няколко ра- ция или, по-точно казано, за кражба от ст- 
клопа “Сърбия-шуме” в Пирот. ни, причинени от ловни кучета. рана иа неизвестни ловци.

На 19 януари т.г. Тоша Мангров и Илия Иванов посочва и значението на маигуп- 
Найденов са се обадили в ОВР в Димитров- лиците за общината, като подчертава, че те- 
град, за да ги запознаят с изчезването, рее- зи животни изискват минимални условия за 

па свинете. отглеждане, а, от друга страна, предоставят
много на стопаните. Той напомня и това, че 
за отглеждането на магулиците в общината 
досега е вложен голям труд не само от мест
ните стопани и “Натура балканика”, но и от 
Сектора за генетични ресурси към Минис
терството па селското стопанство и водното _
дело на Р Сърбия, и допълва: “Всичките собс- за решаването на този проблем, които е при-

дизвикан заради бракониерството и заради

...ШИж'■!

Следователно, някой 
живее от отглеждането

щ
звестио е, че много ди
веч в община Димитровград изчезва заради 
бракониерството”.

Обръщайки се към ловното друж 
“Видлич”, Сергей Иванов изтъква: “Настоя
ваме да предприемете необходимите мерки, с 
които би се осуетило по-нататъшното изби
ване на домашните животни и на дивеча от 
бракониерите. Освен това, изискваме опре
делени територии в общината да бъдат про- 
възгасени за райони, в които ловът да е заб
ранен. Същото предложение отправихме и 
до Ловния съюз на Сърбия. Надяваме се, че 
вашето дружество ще има сили да допринесе

ество
За 8 дни са изчезнали или ранени 
10 мангулици

Кражбата иа магнулици в Дпмнтровградс- пектнв,,° с раняването
започнала на 10 януари т.г (в събота, Организирана и обмислена 

забранен за лов ден), когато в стопанството 
на Илия Нейданов в с. Врабча е намерена 
ранена мангулица. Тя е заклана на 18 януари,

ко е
акция?

В писмото, което тези дни отпр
а ветеринарният лекар Александър Георгиев ОС, ОВР и ловното дружество “Видлич” в 
е констатирал рана от огнестрелно оръжие. Димитровград, председателят на Упра

На 14 януари (в сряда, забранен за лов ден) пия съвет иа “Натура балканика” Сергей 0
в района между селата Лукавица и Градиие са Иванов между другото казва: “Подчертавам, тве,,ици от Димитровградска община, вклю- откпитото 
изчезнали безследно 6 мангулици па Тоша че за период от 17 месеца, колкото мангули- ч,,телпо и стопаните Найденов и Мангров, жи«скгг1 етика 
Мангров. На 15, 16 и 17 януари т.г. заедно с ците се отглеждат в с. Врабча, не е имало получават премии от това министерство като жииската егика.

субсидия за запазването на мангулиците.

а ви към

вител-

неспазваие на закона и на ловд-

Б.Д.
[мг ^1 С ай ш Подправките 

и лекарство
Между най-древ

ните подправки и 
лечебни средства 
се отнася и чесънът. 
Той е използван от 

египтяни, елини, траки, римляни и др. Гърците обаче го смятали за 
храна на бедните, което се вижда от произведенията на Аристофан и 
от съчиненията на древните историци. Гърците в древността не до
пускали в храмовете на Афродита лица, миришещи на чесън. Гръцките 
историци съобщават още, че траките консумирали много чесън, защото 
в страната им било студено. Питагор нарича чесъна цар на подправ
ките. Чесънът е служел за приготвянето на т. нар. муски, които се 
носели на гърдите при епидемични заболявания. Смятало се е, че 
скилидките или целите чеснови луковици предпазват от злите духове, 
затова у нас са ги поставяли на шапчиците на бебета заедно със сини 
мъниста или са ги провесвали по стените на домовете. Според траки и 
славяни чесънът предпазвал от уроки (зли очи).

В кулинарията и медицината се използват пресните луковици и 
листата на ч е с ъ н а. Той представлява многогодишно луковично 
растение, произхожда от Южна Азия. Днес се култивира във всички 
страни с умерен климат. Принадлежи към сем. Кремови. Луковиците 
имат силен мирис на сяра и сладникаво парлив остър вкус. Понякога на

Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Обезправен човек. 4. Прие- Отвесно: 2. Част от каруца. 3. Мъжки 
пособлние в баня, което пропуска вода на чески глас. 4. Зъл дух. 5. Учебна единица, 
тънки струи. 7. Летателен апарат. 13. Мек- 6. Плат за намятане или забраждане. 8.

оперен певец. 16. Голямо Мярка за земна площ. 9. Гигант, великан, 
литературно произведение. 18. Летателен 10. Малкото име на писателя Зола. 11. 
апарат. 20. Столицата на Перу. 21. Модел Модел камиони от Словения. 12. Наука за 
руски самолети. 23. Пристанищно съо- човешкото тяло. 14. Радио— локатор. 15. 
ръжение. 24. Граблива птица. 26. До- Блиска роднина. 17. Езеро в Андите. 19. 
макински съд. 28. Сборник от географски Словенски пари. 22. Организация на 
карти. 29. Първата нота. 30. Мъжко име. спортно състезание. 25. Фестивален град 
31. Част от телевизор. 32. Връх на Стара във Франция. 27. Един спорт. 28. Морска 
планина. 33. Резмекната пръст. 34. Един хищна риба. 29. Дълги, равни места ме- 
хищник. 35. Автомобилно състезание. 36. жду хълмове. 31. Закрила, покровителс- 
Памучна връв във фенер, свещ и пр. 38. тво (син.). 32. Църковен закон. 34. Който е 
Тънка подигравка. 40. Модел руски вър- укривал хайдути по турско време. 35. 
толети. 42. Град в България. 44. Другото Войскова част. 37. Название. 39. Течение в 
название иа Света Гора. 45. Магазин за рок музиката. 41. Асошиетед прес (съкр.). 
продажба на лекарства. 46. Държава в 43. Авто—знак за Ниш.
Европа.

пев-

сикански

пазара се срещат изсушени резанки от скилидки чесън, опаковани в 
целофан. Така той издържа до 7 месеца, без да загуби своя аромат. 
Продава се и счукан със сол под формата на паста, но в нея липсва 
свежият аромат на пресен чесън. У нас от чесновите луковици се 
правят туршии, които се предлагат на пазара в буркани.

В чесъна се намират алиен (без миризма) и други сяросъдържа-и 
вещества, при разграждането на които се получава диалил-сулфид. 
Това вещество е главна съставна част на чесновото етерично масло, 
което дава неговия силен мирис. Един милиграм алицин по своето 
бактерицидно действие отговаря на 15 оксфордски единици пени 
цилин. Чесновите скилидки са по-силни по действие върху более 
тотворените микроорганизми от фенола и сублимат. В чесновото ете 
рично масло се съдържат още фитостерини (действуващи против по 
вишено артериално налягане и атеросклероза), захари, органични ки 
селини и др. Открити са в малки количества и витамин Ц, Б1 И Б2 
както и хормони. По-малките скилидки имат по-лют вкус в сравнение с 
по-едрите. Апетитовъзбуждащото му действие дава основание да се 

' използва широко в кулинарията. Той придава особено приятен аромат 
и вкус на редица блюда. Балканските и средиземноморските народи 
обаче използват неправилно чесъна, като го консумират в големи 
количества. В Средна Европа за ароматизиране на ястията само се 
натърква със скилидка чесън съдът на приготвянето им. В СССР с 
чесън натриват коричка хляб, която се поставя известно време в 
салатите и преди сервиране се отстранява. В някои ястия чесънът е 
основен продукт, като се използват цели луковици (попска яхния): 
супи се поставят необелени скилидки, които преди сервиране се от
страняват (лещена чорба). Стрит със сол на каша, чесънът се слага в 
таратор, пача и др. Той не трябва да се пържи в мазнина, тъй като губи 
от ароматичните си вещества. Ястия с повече чесън не бива да се 
консумират при заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, бъб
реците, увеличена стомашна секреция. В тези случаи за аромат се 
използва 1 - 2 капки олио, в което е киснат чесън. Приготвя се по 
следния начин: 50 г. едро нарязан чесън се поставя в тъмно стъкло и се 
залива с 250 см3 олио или маслиново масло; затваря се добре и се 
оставя на хладно място в продължение на 5 - 6 дни. С това масло се 
приготвя и пастет от чесън и кисело мляко (1 кг. изцедено през марля 
кисело мляко се смесва с 50 г. маслиново масло или олио, 100 г. смлени 
орехи, щипка сол, ситно нарязана връзка магданоз или копър и 1 чаена 
лъжичка от гореказания извлек). За салати се използват и зелените 
листа на чесъна. (Продължение в следващия брой)

в

45 '

Решение на кръсшос ювина 185 - Водоравно:
1 1,п 4 М-1К 7 Крит. 10. Мери. 11.„Тойота". 13. Калий. 26. Мазоли. 28. Зодия. 30. Тепе. 31. Синод. 
Р 14 Ера 15 Реноме 16 Син. 17. ХН. 18. Синева. 32. Да. 33. Белот. 34. Оман. 35. Тел. 36. Отело. 37. 
19.' Беди. 20. Богота. 21. Морис. 22. Ек. 24. Зора. 25. Макарони.____________________________________
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На Европейското първенство 
футболисти в Германия

Шахмат Републиканско първенство

Гогов с най-елитните лекоатлети
за млади

На първенството 
Сърбия за кадети

на

СЧГс Италия, Хърватия и Беларус
наегрупа?аеРЪТ ВлаА™”Р Петрович е доволен от състава

На Европейското

На 14 февруари т.г. в Нови Сад ще се проведе републиканско 
първенство по скокове за всички възрасти. На първенството ще участва и 
димитровградският лекоатлет Джордже Гогов, който показа, че е във 
добра форма и може да скача повече от два метра. Да напомним, че Гогов 
е рекордьор и първенец на Сърбия и България в пионерска конкуренция. 
Макар и само на 15 години време е да се срещне и с по-възрастни и да 
премери силите си . Очаква се Гогов да поправи личния си рекорд 
открито.

Трето 
участие на 
Анита 
Накова

първенство за млади футболисти
представителният тим на Сърбия и Черна гора ще играе в група 

заедно с националните отбори на Италия, Хърватия и 
Беларус. Първенството ще се проведе от 27 май до 8 юни т. г в 
Манхайм)^мачовете ще се игРаят в Бохум, Оберхаузен, Майнц и

- Не можем да бъдем недоволни от състава на групата - заяви 
селекционерът на младата репрезентация на СЧГ Владимир 
Петрович след жребия във Франкфурт. - С хърватите се знаем 
добре, комшии сме, с Италия играхме два кфалификационни 
мача, а в Беларус бях треньор и зная качествата на техния 
футбол. Значи, предстои

и на

Васил Андреев мина в 
„Хайдук Велко"

Младата
шахматистка

димитровградска 
Анита Накова

трета поредна година участва в
шахматното първенство на Сър- и Един от стълбовете на димитровградския баскетболен клуб 
бия за кадети, което се проведе “Димитровград” тези дни сключи договор с нишкия БК “Хайдук Велко”,

член па Първа сръбска дивизия. Този клуб е своеобразен филиал на 
първодивизиопмия БК “Ергоном” от Ниш.

Да припомним, че Васил Андреев зае трето място при избора на 
спортист па Димитровград за 2003 г.

от 8 до 12 февруари т.г. в хотел 
“Гердап”в Кладово.

Анита игра в конкуренцията 
на шахматистките до 16-годишиа 
възраст. Изиграни бяха 9 кръга 
по швейцарската система и с

ни само да се подготвим добре за
първенството.

В група Б са Германия, Швейцария, Португалия и Швеция.
Д. с.

Тъжен помен I
На 24 февруари 2004 година се навършават осем |е 

години от смъртта па нашата мила и непрежалима I 
дъщеря
ИСКРА РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград

Нека всички, които я познаваха, си спомнят с I 
обич за нея.

Футбол__________ ___________

Люпко Петрович пак в 
България

темп един час за всеки играч.

Д. С.

Пенсионери - 
Пионери 2 : 2

к
. }

Известният сръбски футболен специлист Люпко Петрович 
дни подписа контракт с първодивизионния български футболен 
отбор “Литекс” от град Ловеч. Петрович направи “камбек” 
българския фубтол предвид това, че преди няколко сезона 
ръководеше столичния ФК “Левски”.

На пресконференция в Ловеч Петрович изтъкна, че с “Литекс” ще 
атакува първото място в таблицата. По думите на специалиста, леградските пенсионери. Мачът се 
неблагоприятно е обстоятеството, че не е провел подготовките за игра на 4 дъски, а крайният резултат 
пролетната част на първенството с играчите на ловешкия клуб.

тези
Миналата седмица в помеще

нията на общинското Сдружение па .,'Ав Опечалени: майка Марика и баща Малепенсионерите се проведе интересна 
шахматна среща. Едни срещу други 

правиха детският 
ШК “Младост” и екипът на боси-
се из състав на

На 28 февруари се навършва една година от смъртта на нашия мил 
съпруг и баща
ЗАЙКО СТОИЧКОВ
- майор в пенсия от Долна Лнсина, живял в Ниш

Годишният помен ще се състои на 21 февруари 
(събота) 2004 година от 11 часа на гробищата в 
Ниш.

бе 2:2.
Победи за отбора на децата 

спечелиха Митко Александров, 
който победи Васил Йосифов, как- 
то и Драган Божилов, който беше 
по-успешеи от опитния си съперник 
Владимир Стоименов. Двете точки

!-Б.Д.

гТурнир по белот в Димитровград
Каним роднини и приятели да присъстват на 

папахидата.
Никога няма да забравим безкрайната ти обич и 

добрините, които ни даряваше. Вечно ще пазим от 
забрава в сърцата си хубавите спомени за теб.

Поклон пред светлата ти памет!
Твоите най-мили: съйруга Надшш и дъщеря Милииа.

Победители Александър 
Велев и Златко Исич

за тима па пенсионерите завоюваха 
Симеон Насев и Стоичко Ангелов, 
които спечелиха победи срещу мал
ките си противници Деян Рангелов 
и Горан Йорданов.

Срещата бе организирана в рам
ките на подготовките па босилег- 
радските шахматни надежди за 
предстоящото републиканско пър
венство.

Доброто сътрудничеството ме-

1
На 7 февруари в хотел “Балкан” се проведе първият турнир по белот в 

Димитровград - “Зарезоя 2004”. Участваха 29 играчи, а двойките се 
определяха чрез жребий.

Първото място спечелиха Александър Велев и Златко Исич, които 
бяха наградени сръчен часовник, фланелка и шпил карти. Второто място 
зае двойката Веселин Димов и Ненад Стоянович, които бяха наградени с 
фланелка, парфюм и шпил карти. На третото място се класираха
единствената участничка в турнира Весна Цар,.бродска и Сашко Митов, „е„сионерското дружество и
които получиха парфюм и шпил карти. Четвърти бяха Пламен Алексови ^ „Младос|. ,|родъ^апа „ече

две години. В пенсиоиерскня клуб 
босилеградските шахматисти про
веждат тренировки и играят мачо
вете си от първенството на Пчи- 
иски и Ябланишкп окръг.

На 28 февруари 2004 година се навършва една 
година от смъртта на
ЗАЙКО СТОИЧКОВ
- майор в пенсия от Долна Лисинл, живял в Ниш

Винаги ще пазим в сърцата си скъпите спомени 
за теб.

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата 
ти памет!

Опечалени: брат Владимир, снаха Златка и 
Племенниците Зоран и Валентина със 
семействата си.

И

Драган Петров, които бяха наградени с ножче и шпил карти.
Спонсори на проявата бяха фирмите “Стаси Коз.метик”, “Зелено 

светло” и ГТП “Балкан”. Като медиен спонсор се прояви РТВ 
“Цариброд”.

Според изявленията на димитровградските любители на тази френска 
игра на карти, турнирът ще стане традиционен и ще се провежда всяка 
година в началото на февруари. Д. С.

У
П.Л.Р.

Миналата събота в 
босилеградския хотел

Тъжен помен
На 20 февруари 2004 година се навършват 10 

години от смъртта на 
ЦВЕТАН ТОДОРОВ 
магистър технолог от с. Моинци

Казват, че времето лекува. Не - с времето 
сърцето боледува.

От най —близките

■

Вечер на 

босилеградските
Тъжен помен

Ма 18 февруари 2004 година се навършват 
12 години от смъртта па нашия мил 
СПАСЕН Тошев СОКОЛОВ 
от Димитровград

Времето никога нима да запълни празнината и да 
заличи болката, която остана в нашите сърца след 
конницата ти.

Твоите най-мили: син Гьокииа и съпруга Вера

.,л

оП .
В хотел “Дукат” миналата събота ловното

: дружество “Сокол” организира традиционната нашата община. Оценявайки дейностите 
ловджийска вечеря, на която присъстваха около дружеството през сезона, Ефтим Митов, 
130 души. Освен босилеградските ловни, на председател на ловното дружество, каза, че тази 

1 вечерята приет,стваха и членовете на ловните година босилеградските ловци са отстреляли 
дружества “Елен” от Кюстендил и “Върла" от по-малко дивеч от заплануваното преди 

I Сурдулица, както и представителите па ве- началото па ловния сезон. Той изтъкна, чс на 
теримарната станция, общинското ръководство, територията па общината са отстреляли 38 
“Сърбия - шуме”, ОВР, а сред гостите беше и глигана, 52 заека и 10 сърни и сръидаци. През 
ловният инспектор за общините Сурдулица и този сезон са убити и около тридесетина лисици, 
Босилеград.

Членовете на дружеството бяха отстреляли началото януари е убил една вълчица, 
диви прасета и сърпа, които бяха приготвени за 
вечерят. На тържеството бе организирана и 
богата лотария, а наградите бяха ловджийски динара и може да се плати на 3 месечни вноски, 
съоръжения и безплатен членски внос за Митов подчерта, чс от началото на годината 
ловците. С музика, песни и хора веселието на повечето от членовете на дружеството вече са си 
босилеградските ловци продължи до късно през платили членския внос за следващия сезон.

! нощта.

По-мипалия уикенд приключи ловният сезон в Ивпи

а босилеградският ловец Стоилко Димитров в Възпоменание
На 15 февруари 2004 г. се навършват 2 ГОДИНИ, 

о гкакто пече не е с нас
ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА

В момента в "Сокол” членуват около 400 
Членският внос за 2004 година е 2100ловци.

от Димитровград
, С обич и гордост пазим спомена за теб. Почивай в 
мир! ■

Щ-ТаоиШе: съПруг ПеСПър, дъщери Надя и Цана и 
семсйсшваи1а им :. 1

П.Л.Р.
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Ж-Е-е Манчо, тежак йе тия' -Кико си, бай Манчо, ко живейеш? - зара- 
дува ми се онядан Баса Стопроцентат. - От бел свет. Нали оттам доодим, ( 
кико ватимо путищата и се пърснумо кико лъжу се тия що мисле тамо йе 
манастирскье мачкье, еве съга след двайесе месен, па обесен, па на клин 
године се сречамо пай.

-Добре съм, Васе, сполай Господу, добре
закачен...

-Това им и я оратим, ама лъжа им се чини. 
Запели су да иду па да иду. Остадомо без 

-Ти тека ли ми оратиш или истинскьи си младиню, Васе, а нема ли младиня - нема 
добре?

Видо я дека Стопроцентат йе решил дебело видел свадбу, а погребения колко очеш. Ако 
да си оратимо, па затова поче да се колебайем. тека продължи, ако смо живи и здрави за 

-Па-а-а, ко да ти кажем... дваесе године пай да се сретнемо, че видиш тия
-Не отедзай, Манчо, толкова године не смо град дибидус се йе затрил. Селата вечимка 

се видели, ред йе да си кажемо кико йе! Ти сто затримо, са че затрийемо и градът... 
процента ли си добре? —Айе, айде, Манчо, не гледай толко църно.

Нийе затова му бейомо лепнули прекорат Че даде Господ пай че заработевабрикье, че се 
Стопроцентат. Сваку работу он превърчаше у найду човеци на койи йе при сърце и тува да се 
проценти. Сечам се питамо га научил ли йе живейе по-добре... 
историю, а он кико запета пушка: “Сто про
цента!” Тека за историю, тека за геогравию, вабрикье да се дигну! Пропадла работа, Васе, 
визику, само за математику думаше: “Набли- пропадла сто процента! 
жил съм стоте процента, ама йоще несъм гьи 
достигнул! ”

Я се поусмину, а он йедва дочека:
-Знам: не си къмто стоте...
-Па кико че съм, Васе, кига работете ич не “Добре съм, добре съм...

-Значи, пак се надаю щом орате тека? 
-Мене ми се чини дека това наданье йе кико

съм...

живот. Еве за туя годину не се сечам да съм

Български пословици и поговорки
-Ако се дидзаю мъртавците, може и нашете

Който щ 

ще живе
-У-у-у брее! Нема ли некой процент народ 

да се нада?
-Требе да има, Васе, требе да има! Оти кига 

некога питаш кико си, а он ко запета пушка:

ни иду! - отвори я душу. - Еве меняваю се 
власти, а при нас у Цариброд от лоше по— 
лоше! Ужкьим тия последньите обещаше че на лисицуту за ярчевата...

-Знайеш ли, Манчо, еве десетина дъна съм 
тува, никой ми бре не орати кво работи или 
кво йе барем намислил да работи! Ньекня йе-

*От работа тежко, без работа по-тежко
*Ори, копай, храни се, с грабане не богати се.
‘Работата да се бои от тебе, не ти от нея.
‘Сиромашията се бои да влезе у работлива 
жена.
‘Работата на ум учи.
‘Искаш ли голяма лъжица, вземи и голяма 
лопата!
‘Ляга с кокошките, ама става с петлите.
* Ти работи, аз ще ти помагам - рекъл Господ.

препороде Цариброд, народ им поверува и са
кво да ти разпраям, сам видиш...

-Ма я баш затова те питуйем кико си...
-Па ко че съм: синат и снаата остадоше без дън ми каже: туя зиму че искарамо много доб- 

работу, йедън работеше у Гумаруту, другьият ре. Подкьиселили смо двеста кьила зелье, ис- 
у Слободу, а щом ударише катанци на тея две пекомо дваестина казана рекьию, свакьи дън 
вабрикье, Цариброд дибидус замре. За унуци- се събирамо на греяну и да знайеш млого ни йе 
те и нема кво да ти оратим: позавършише добре.

-Е, значи щом има греяна и зелье за мезе, 
тъгай че будемо от добре по-добре...

некикви вакултети и више школе и свак дън се 
стезаю да вачаю бел свет...

правим българо-ромска коалиция (БРК) в Сър- | 
бия! Ако ви е чудно защо сърбин предлага такава I 
коалиция, ще ви кажа, че сте в заблуда. Макар че | 
е със сръбско име и презиме и че е прочут 
сръбски чалгаджийски композитор (негов е хи
тът “Не, не, не идвай в моя сън”), нашият приятел 
е оригинал мангавела! И много повече от това - 
той е цигански просветител. Съставя книги на 
майчин език. Учи ромските си братя как да станат 
православни християни. И е член на Националния

Злободневна

Къде ги убива самарът? съвет на ромите.
- Брате, българине - казва братът ром със ; 

предизборни и следизборни. Малцинствени и СрЪбско име и презиме (че и със сръбско проз- | 
мнозинствени. Технически и програмни. Рефор-

Направо ми писна от тези коалиции! Имало
Ясно ми е защо сръбските политици толкова много разтеглят 

локума около формирането на ново правителство. Докато го със
тавят, те решават само един проблем, но след като го образуват, ще 
трябва да се борят с милион проблеми!

вище) - ако искаме да имаме депутат в сръбската | 
маторски и антиреформаторски. Принципни и СКуПщИНа> налага се да направим българско-ром- ; 
непринципни. Патриотични и предателски...И ска коалИцИЯ. Вие имате интелектуален потен- ! 
още какви ли не. Дори и коалиции с коалиции. циал . на Ю0 българи 70 са интелектуалци. При

нас пък на 100 цигани няма и 7 интелктуалци. Вие
Античитатели Само да се ядосваш.

И да те ядосват. Например неосведомените ле- 0^аче сте малко, едва 20 хиляди, а ние сме 20 пъти 
галисти направиха коалиция с коалицията на раз-

Някои “големи” функционери от нашите общини разгласиха по 
цялата държава, че не четат “Братство”. Разбира се, че не го четат. 
За да го четат, ще трябва първо да научат майчиния
Същността на проблема

повече от вас...си език. полутените монархисти и с партията на несимет- Мислих, мислих, но... няма как. Просто казано, | 
рично подредените букви и числа. Е, ама били в Сърбия е невъзможна БРК. Не само затова, че 
малцина. Но кой да е четвъртият? Синята партия така ще бъдем съмнителни на братята сърби. Ние ; 
с жълтата точка иска равноправно участие, а не 
дава подкрепа. Партията на червените патриоти възможпа п0 расови причини (моля, не бързайте 
пък дава подкрепа, а не иска нищо (лъжи, лъжи, с отвращението си)! Например 20 човека са неза- 
Вере...). Легалистите предпочитат социалистите, бележими сред тълпа от над 400 човека, нали? 
но светът не им разрешава... Жива закъсотина.

Между общинското ръководство в Димитровград и нашето изда
телство нямаше да има недоразумения, ако Братство беше транс
формирано” в общински вестник на сръбски език. . К. Г.

съмнителни и без коалиция. БРК е не-сме им

Ще изпъдят най-слабите Наблюдавана само квантитативно, БРК би била 
Но сал да е тази. Нашите приятели Расим Ляич, идеална за укриване на малцината сред мнозина- 

преведен от “бошнячки” на сръбски като Растко та да> ама не в БРК винаги ще се знае кой е 
(неманье) Кляич, и Йожеф Каса, известен като българин, а кой циганин. Така че в нея българите 
корпулентно издание на сръбския патриотичен НИкак не биха могли да се скрият от националния 
специалист от унгарски произход Оскар Ковач, се 
оплакват, че предизборната им коалиция била

На неотдава състоялото се събрание на димитровградските час- 
предприемачи бе заключено, че те трябва да обезпечат помеще

ние за работа. Един частник предложи сдружението на частниците да 
иска помещение от местното самоуправление и добави:

- Ако са обезпечили помещения за работа на толкова партии, 
могат и на нас.

Частникът Георги Йорданов бе на мнение, че частниците, ако не 
получат помещение от общината, ще трябва да прибагнат към друг

Ме-0Ще изпъдим най-слабата партия от нейното помещение!

тни

си произход!
Все пак, много съм благодарен на ромския ми 

тясна, та сега ще правят много по-широка. Абе, брат. Ако не беше неговото предложение, някои 
дребни сметкаджии правят едра сметка. Ама без от съиар0дниците ми вероятно никога не биха сс

попитали как ли щяха да се откажат от нацио- 
налността си в случай че бяха например роми; 
китайци или негри. Кирил Георгиев

кръчмар!
И за да не са ми малко “коалиционните” ядове, 

тези дни Раде Вучкович Нишки ми предложи да
Б.Д.
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