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На 16 март ще заседава парламентът на 
Сърбия

За децентрализация 

на Косово и Метохия Подготовки за 

нова конституция
След договор с шефовете на депутатските групи и с 

подпредседателите на парламента председателят на Скупщината 
Сърбия Предраг Маркович насрочи поредното заседание на 

парламента за вторник, 16 март.
Главна тема ще бъдат подготовките 

конституция на Сърбия.

на

за изготвяне на новата

ЦТ!>Пресконференция на нови 
финансиите

министър на

Бюджетът след 10 дни
Бюджетът на Сърбия ще бъде дити, както и за ефикасна слу- 

предложен на правителството до жба, която ще събира данъците, 
края на следващата седмица и През първите 100 дни на новото 
той ще бъде стимулиращ за раз- правителство най-важната зада

ча ще бъде гласуването на закон

. ри Холкери и Воислав Кощуница

Председателят на сръбското правителство Воислав Кощуниц 
•ари Холкери! специален пратеник на генералния секретар на ООН

Космет, разговаряха за продължаването на диалога между завчеРа на пресконференция но- за бюджета. Понеже стопанство- 
Белград и Прищина и за прилагането на стандартите за Косово и вият МИНИСТЪР на финансиите то е в рецесия, ще бъде приет и

(На 3 стр ) Младжан Динкич. Той допълни, пакет от данъчни закони, с помо- Младжан Динкич 
че новата политика за обществе- щта на които ще се намалят да
ните финанси ще бъде двигател нъчните задължения.

Министерството на финанси-

а и
витието на стопанството, заяви

Метохия.

Една от по-важните задачи ще 
бъде намаляване на сивата 
икономика и в ключова роля в 
това ще има организирането и 
ангажирането на данъчното 
управление и митницата.

Изследване на агенция "Мартин борд” „ на развитието, че ще се застъпва 
за укрепване пазара на капита- те е запланувало през първите

Имат доверие в 

правителството
лите, за възстановяване на меха- три месеца да предложи на пра- 
низми, които да осигуряват кре- вителството общо 17 закона.

(На 4 стр.) 1 г1П№1 Гражданите на Босилеград 
и Димитровград 
коментират...
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Мемориална 
академия на 12 март

латизаитите на партията и гражданите да присъс
тват па Мемориалната академия, посветена 
Джинджич, която ще се състои днес от 17 часа в 
голямата зала на Център "Сава”.

Преди това, от 12 часа, в Алеята на великаните 
белградските Нови гробища ще се състои па- 

растас за убития премиер и лидер па Дсмокра-

па ::
■*

—4;- Г
• 7.' Ж***- >Демократичната партия (ДС) ЛЩ отбележи днес 

годишнината от убийството на премиера Зоран 
Джинджич.

В съобщението си ДС кани членовете и сим- тилната партия.

на

Ниш, 10 март 2004 г. - под снежна покривка!
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Кощуница се срещна с Масари

Подкрепа на 

ОССЕ
степен на независимост на правосъдието. ОССЕ 
също така ще помогне на сръбските съдилища да 
се подготвят за водене на съдебни процеси за 
военни престъпления, както и да се деполитизира 
полицията.

Яап де Хооп Схефер ще посети България

От 2 април България 

членка на НАТО*Добри отзиви в международната общност Масари подчерта добрите отзиви в междуна- 
заради премахване на изборния ценз за родната общност по повод премахването на из-
малцинствата борния ценз за малцинствените партии.

Шефът на Мисията на Организацията за евро- Кощуница изрази готовността на правителст- 
пейска сигурност и сътрудничество (ОССЕ) в вото за пълно сътрудничество с ОССЕ и подчерта, 
Сърбия и Черна гора Маврицио Масари се срещна че е твърде важно да се нормализира парламен- 
с премиера на Сърбия Воислав Кощуница и изказа тарният живот в Сърбия, всъщност всички 
подкрепа на правителството му от името на ОССЕ парламентарни партии да участват в политическия 
и обеща помощ за осигуряване 
правосъдието.

В разговора с премиера Кощуница Масари 
ви, че в доклада си, който ще изнесе па заседанието 
на постоянния съвет във Виена, ще наблегне на в Хага бе казано, че е необходимо пълно 
необходимостта от оказване на помощ на новото съдействие от страна на Белград с междуиа- 
сръбско правителство, преди всичко да се родната общност, за да се осигури конструктивно 
подкрепи усилието му за гласуването на нов закон сътрудничество 
срещу корупцията и за осигуряване по-голяма трибунала за военни престъпления.

Генералният секретар на НАТО Яап де Хооп Схефер ще посети 
България след 2 април, когато се очаква в Брюксел да бъде проведена 
тържествената церемония по приемането на новите страни-членки на 
НАТО. Другите политически прояви и церемонии представи говорителят 
на Министерството на външните работи Любомир Тодоров. Очаква се 
Вашингтонският договор, след като бъде ратифициран от българския 
парламент, да бъде депозиран пред американското правителство на 28 
или 29 март, с което България юридически ще стане страна - членка на 
организацията на северноатлантическия договор. Най-вероятно 
акт за Вашингтон ще заминат министър-председателят Симеон 
Сакскобургготски и министърът на външните работи Соломон Паси, но 
по думите на Любомир Тодоров, от страната - домакин все още не са 
уточнили дали новите членки ще депозират документите си заедно или 
поотделно, дали това ще включва някакъв елемент на тържественост и 
дали форматът на церемонията предвижда участие на държавните глави. 
Дни по-късно на 2 април в централата на НАТО в Брюксел предстои 
церемониалната част по приемането на седемте нови членки. Тогава там 
ще бъдат ще бъдат издигнати и националните им флагове, заедно с тези 
на 19-те досегашни.

независимост на живот в страната, понеже това е ключово условие 
за приемането на новата Конституция и на редица 

зая- важни закони.
за този

Във връзка със сътрудничеството с Трибунала

на държавната общност с

Освободен е
генерал
Суботич

Адмирал Грегъри Джонсън България ще отпразнува 
присъединяването си към 
НАТО

СФОР е близо до 

залавянето на 
Караджич

!

Силите на СФОР освободиха 
босненския сръбски генерал Бог
дан Суботич, подозиран за укри
ването на търсени от трибунала в 
Хага сръбски лидери, включи
телно и на Радован Караджич.

- Разследването срещу Субо
тич ще продължи, се казва в изяв
ление на СФОР. Генерал Субо
тич за кратко беше министър на 
отбраната на Репуб лика Сръб
ска.

България ще отпразнува с церемония присъединяването си към 
НАТО. Това обяви говорителят на министерството на външните работи 
Любомир Тодоров. 20 дни преди присъединяването все още не е ясно 
колко средства ще бъдат отделени по този повод. Отделно от държавната 
церемония, Атлантическият клуб в България ще доведе френския 
композитор Жан Мишел Жар за спектакъл на Дунав мост.

Мирооиазващите сили в Босна и Херцеговина са близо до зала
вянето на бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич, 
съобщи комадващия американския контингент "сини каски” ад
мирал Грегъри Джонсън.

По думите му издирването и задържането на Караджич и Ратко 
Младич е основната задача на международните сили за стаби
лизация в Босна и Херцеговина.- Като терористи те не могат да 
съществуват без поддръжка. Може би съм наивен, но смятам, че 
малко по малко ги лишаваме от тази поддръжка, каза адмиралът.

Правителството формално 
загуби мнозинството си

Българското правителство формално загуби мнозинството си в 
парламента след новото разцепление в НДСВ, въпреки че депутатите, 
които напуснаха партия, обещаха да подкрепят правителството. Десет 
депутати от НДСВ и един независим депутат обявиха, че образуват новата 
парламентарна група ”Нови времена”, като 
парламентарното мнозинство стана 117 от общо 240 депутати. 
"Създаването на новата парламентарна група не бива да се тълкува като 
знак на враждебност към правителството, нито като крачка към 
опозицията”, изтъкна председателят на новата формация Мирослав 
Севлиевски. "Правителството ще разчита на динамично мнозинство”, 
коментира за АФП правителственият говорител Димитър Цонев. 
Депутатът от "Нови времена” Емил Кошлуков изтъкна, че неговата 
парламентарна група ще разчита на "тематична коалиция с всички 
партии, с изключение на БСП”. Парламентарното мнозинство е 
съставено от 97 депутати от НДСВ и от 20 от ДПС.

Гърция по този начинМакедония

Караманлис 

официално премиер
Извънредни
президентски
избориКостас Караманлис официално стана премиер на Гърция след 

като в сряда положи клетва пред президента на Републиката. След 
полагането на клетвата Караманлис и неговите министри се 
преместиха от сградата на президентството в сградата на премиера - 
Ме§го Мах1гпои, която се намира в съседство. Караманлис прие 
премиерската функция от своя предшественик Костас Симитис. 
Хиляди хора се бяха събрали пред двете резиденции.

Председателят на маке
донския парламент и изпъл
няващ длъжността президент 
на страната Любчо Йорда- 
новски насрочи за 14 април 
извънредни 
избори, съобщи македонс
ката агенция ”Макфакс”. Из
борите ще се проведат в сряда 
на 14 април и срокът за

Законопроекти, свързани с 
евроинтеграцията

Парламентът ще работи извънредно, за да бъдат приети 29 
законопроекта, свързани с евроинтеграцията, заяви вицепремиерът 
Пламен Панайотов. Най-важните законопроекти, които предстои до 
Великден да бъдат приети, са за съдебната власт, за изменение и 
допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, за водните 
пространства във вътрешните води и пристанищата и поредица от закони, 
които имат отношение към здравето на хората и към бизнеса. По-точно, 
законът за здравето, за чуждестранните инвестиции, за малките и средни 
предприятия, каза още вицепремиерът, който смята, че създаването на 
нови парламентарни групи няма да наруши графика на Народното 
събрание.

президентски

Илир Мехмети

Едва ли ще се изясни 

причината за падането на 

самолета
тяхното провеждане започна 
да изтича във вторник в 19 

бешечаса,
подписано и решението 
за провеждане на избо-

когато

Да живееш в 
чужда кожарите.Съществува 

причината за катастрофата' на 
македонския 
самолет край Мостар, в която 
загина и президентът Борис 
Трайковски, никога да не се раз
бере, заяви началникът на От
дела за цивилно въздухопла
ване на Македония Илир Мех
мети. Той оцени, че разследва
нето на експертния екип про
тича съгласно всички между
народни правила. Обстойно се 
проверяват техническите данни 
на самолета преди излитането 
му и готовността и здравос
ловното състояние на двамата 
пилоти, които са го управля
вали.

възможност
- Това са предсрочни 

избори и надявам се, че Депутатите Владимир Дончев от 
НДСВ и Иво Атанасов от БСП се 
съгласиха с експереримента на в. ”24 
часа” да живеят с една минимална 
работна заплата на месец. Заедно с 
тях, с 30 лева на седмица ще 
започнат в понеделник Лили 
Клисурова и Пепа Витанова.

Вестникът повтаря идеята на 
чешки, полски и румънски 
журналисти.

Дарик радио пък избра едно 
семейство, което да живее 1 месец с 
депутатска заплата. Идеята е на 
собственика Радослав Радев, който е впечатлен от експеримента, описан 
от ”24 часа”.

Вестникът и радиото ще наблюдават живота на депутатите, които ше 
опитат да видят как се справят българите на минимална заплата. Както и 

на средностатистическо семейство с парите на депутат. 
Участниците в експеримента ”Да живееш като депутат” ще получат 82о 
лв. и ще записват за какво харчат парите.

правителствен
ако нито един от канди
датите не спечели на 
първия тур, то на вто
рия сигурно ще успеем 
да изберем президент на 
Македония, каза пред
седателят на Народното 
събрание на Македония 

пресконференция 
във вторник в Скопие.

Според Йордановс- 
ки, Стево Пендаровски 
ще остане на функцията 
председател на Дър
жавната изборна ко
мисия.

на

живота
I по улиците, за да



Седмицата

За децентрализация
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Съобщение на правителството на Сърбия
Небойша 

Чович - 

кандидат- 

президент
Възможно е лидерът на 
Демократическата 
алтернатива и ръководител 
на Координационния център 
за Косово и Метохия Небойша 
Чович да се кандидатира за 
президент на Сърбия, съобщи 
Радио Б-92.
Небойша Чович е казал, че 
иска да се кандидатира на 
президентските избори и се 
надява да получи подкрепата 
на демократическите партии в 
страната. По думите на Чович 
в ход са преговори между 
някои партии на 
демократическия блок за 
издигането на обща 
кандидатура на 
президентските избори в 
Сърбия. Чович не пожела да 
посочи за кои партии става 
дума.

Спешна процедура за 

изменения в три закона
(От 1 стр.) тономното положение на сръбс- 

Каице- ката общност вВ съобщението на териториалено,
ларията на правителството за кУлтУрио и персонално отноше- 
сътрудннчество с медиите 
тъква,

динара еНДЗР еднократна П0М°Щ на стойност 10

Правителството на Република Сърбия посвети особено 
внимание на последиците от катастрофалния пожар в Хи- 
лендарският манастир и отпусна еднократна помощ на 
стойност 10 милиона динара. Правителството взе решение 
според което министерствата за културата, за вероизповеда
нията и за финансиите трябва да изготвят план за дългосрочна 
материална и други видове помощи за възстановяването на 
манастира.

На заседанието в събота бяха приети и предложения за изменения 
в законите за уреждане работата на съдилищата, за съдиите и за 
държавните органи в борбата срещу организираната престъпност. 
Измененията в тези закони 
шната процедура на Скупщината на Сърбия.

Правителството прие и Уредба за сформиране :---
присъединяване към Европейския съюз. Главна 
канцеларията ще бъде да посочва конкретни инициативи, да следи и 
координира съгласуването на държавните с европейските предпи
сания и стандарти - се изтъква в съобщението на правителството.

София - Нишка баня

ние ще раздвижи въпроса за 
че Кощуница ”изразил човешките права и този въпрос 

не трябва да се

милионасе из-

съмнение в това, че прилагане 
стандартите ще подобри 
жението на сърбите и човешките 
права в Косово и Метохия”.

свръзва със
статута на Косово и Метохия”.

Холкери изрази 
вото си, че диалогът между де- 

- Досегашният опит показва, легаЦинте за енергийни въпроси 
че конструктивното становище е започнал и че продължава на 
на Белград към УНМИК не е ДРУГИ теми. Същевременно той 
допринесло за положителни про- изРазил загриженост, че сръбс- 
мени в тази ключова област и ките представители не участват 
затова Косово и Метохия трябва във съзДаването на плановете за 
да се децентрализират - заяви пРилага»е на стандартите. 
Кощуница. Той допълни, че ”ав-

на
поло-

задоволст-

са предоставени за разглеждане по спе-

на канцелария за 
задача наБелград

Процес за престъпленията
във Вуковар

В специалния съд в Белград на 9 март започна процесът 
срещу шестима души, обвинени за военни престъпления 
във Вуковар през 1991 година.

От общо осем обвинени Първа среща 

на две женски 

сдружения

по делото, един е получил 
специални права, а Мирко Войнович, който също беше 
обвиняем по делото, почина в понеделник в болницата в 
Нови Сад, където бе приет през януари след опит за
самоубийство.

Всички обвиняеми са от сръбски произход, родени в 
Хърватин.

Ако престъпленията бъдат доказани, обвиняемите 
получат максимална присъда в размер на 20 години ли
шаване от свобода.

ще

•Миналия петък делегация 
на женското сдружение 
"Корона" от община Нишка 
баня гостува на Съюза 
"Жени за достойнство" в 
София * Делегация на Съюза 
от София ще гостува в 
Нишка баня тази пролет

"Иго1ег Та^езгеИшпд"

Парламентарна комисия за 
смъртта на Джинджич В разговор с представи

телките на ръководството па 
Съюза оглавявани от предсе
дателката г-жа Евгения Кира- 
иова бяха обменени мнения за 
дейността на двете организации 
и обсъдени възможностите за 
бъдещото взаимно сътрудни
чество. Споделено беше, че и 
двете сдружения се занимават с 
почти 'тъждествени въпроси -

Желко Иванич от коалиционната Г-17 плюс обяви, че към 
парламента скоро ще бъде създадена разследваща комисия, която 
трябва да разгледа под лупа обстоятелствата около убийството на 
бившия премиер Зоран Д1жинджич, пише австрийският вестник 
"Т1го1ег Та^езгеПип^".

- Ние сме абсолютно недоволни от резултатите от разследването, 
защото много неща не отговарят на действителността, каза Иванич.

Разследващата комисия трябва да разкрие тези факти, които 
останали скрити от обществеността, каза Иванич.

постигане на пълна равпоп- 
равност на жените в държавния, Редакцията на сп. "Добър ден", което издава Съюза "Жени за 
стопанския, културния, поли- достойнство’ 
тическия и частноправния жи-

Убит свидетел по делото 

” Джинджич” вот, запазване и разширяване па за екологично чиста пие Корона Божана Стаииса-
социалпите мерки, преференции среда и защита на природата... влевич покани делегация на
и гаранции, съхраняващи здра- .......... .. »а Съюз ' Же- Съюз Жени за достойнство от
вето, трудоспособността, майчи- "и за Достойнство в България София да гостува в Нишка баня 
„ската функция на жените, зап°,||1а «а "сства Дсв ,,а "° вРсме на предстоящите 
съдействие за възраждането и бащата с разбирането, чс за ук- Празници на люляците .когато 
възпроизвеждането па нацио- репвапе иа семейството и добро- ще бъде подписан и протокол за 
палмите традиции, борба срещу ™ “а пецатв ще помогнат пай- взаимното сътрудничество ме- 
наркомапията и проституцията, М|10г° пзаим|,ото разбирателст- жду двете сдружения, 
подпомагане па бедни деца и но, уважението и обичта

Председателката на Сдруже-

Белград е бил убит свидетелят на убийството на сръб
ския премиер Зоран Джинджич Куйо Криещорац. Гово
рителката на специалния трибунал, натоварен с делото, 
Мая Ковачевич, даде да се разбере, че няма съмнение от
носно самоличността на убития. Криещорац е бил зас
трелян пред дома си в един от белградските квартали на 1 
март, докато се е качвал в автомобила си. В. Богоев

Агенцията за развитие на инфраструктурите в местните самоуправления

Помощ за Босилеградска община до бъдещия граничен пункт на Голеш; 
изграждане на бетонен мост 
Драговищица до фабриките; подсигу-

на

Владимир Захариев, председател са били обсъдени начините и изтъкнах, че очакваме ог генцняга рЯване на камион за смет и пр. 
на ОС в Босилеград и народен пред- възможностите за подсигуряване на да ни окаже финансова помощ при захарИев заяви, че на срещата е
ставител в Републиканския парламе- финансови средства за реализация иа реализацията на приоритетните дОГОВОрено наск0ро представители на
нт, е провел неотдавна в Белград някои проекти в нашата община. проекти - завършване на в 1 орат дгнецИЯТа да ПОсетят Босилеград,
среща с представители на Агенцията - Запознах представителите на фаза от реконструкцията на водоп- което ще бъдат обсъдени кон
та развитие на инфраструктурата в Агенцията с обстановката в общи- ровода в Босилеград, изграждане на тш1те начини за финансиране на 
местните самоуправления, която е в ната и особено подчертах, че е сред резервоари за вода в Добри дол и
рамките на Министерството за най-изостаналите в Сърбия, каза Райчиловци; изграждане на регио-
местно самоуправление. На срещата Захариев. - В разговорите също така налния път Р-122 от 1 орно I л ьмнно

споменатите проекти.
П.Л.Р.
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Изследване на агенция ” Мартин борд” Реплика

Имат доверие в правителството
*44% от гражданите на Сърбия имат средно, голямо или пълно доверие в правителството на Кощуница

Най-новите изследвания на агенцията "Мартин борд” сочат, че 
гражданите на Сърбия имат доверие в новото правителство. На въпроса 
колко вярват, че новият кабинет ще бъде успешен, 44% от анкетираните 
казват, че имат средно, голямо, или пълно доверие. Всеки пети от тях е 
заявил, че има минимално доверие, а 12% изобщо нямат доверие. По-го- 
лемият брой от анкетираните (41 към 33%) е съгласен с мнението, че 
новото правителство ще е по-успешно от предишните, но-най малко 
резултати очакват в областта на икономиката.

35% от участниците

трябвала 

се свика
правителството са "да се подобри жизненият стандарт”, 18% се надяват да 
се възобнови стопанството, 14% вярват, че най-важно е да се откриват 
нови работни места, около 9% предлагат най-напред да се стабилизира 
политическата обстановка, а почти 6% е за правова държава.

Политическите партии имат почти същия рейтинг, както и през 
януари, т. е. най-популярна все още е Сръбската радикална партия (СРС), 
за която биха гласували 29,7% от избирателите, след нея е 
Демократичната партия на Сърбия (ДСС) - 17,1%, докато на трето и 
четвърто място с еднакъв процент избиратели (11,4) са коалицията на 
Демократичната партия (ДС) и коалицията Г 17 плюс и Социалдемокра- 
тичната партия (СДП).

Анкетираните граждани са оценявали и досегашното сръбско 
правителство, така че министрите са получили оценки от 2,1 до 3,7. 
Най-популярни са Гордана Маткович и Божидар Джелич, а с най-слаби 
оценки са Мария Рашета Вукосавлевич и Гашо Кнежевич. Бившият пре
миер Зоран Живкович е оценен с 2,4.

Агенцията "Мартин борд” е организирала анкетата от 18 февруари до 
1 март на територията на Сърбия, без Косово.

По повод реагирането на 
председателя на ГС на 
ДСБЮ във в-к “Братство” от 
05. 03.2004 г. със заглавие “Но
во ръководство на ОС на 
ДСБЮ може да избере само 
мнозинство”, на 05. 03. 2004 г. 
бе проведено заседание на ОС 
на ДСБЮ в Босилеград, на кое
то бе анализирано реагирането 
на Йовица Костов и бе решено 
да се издаде следното съобще
ние:

в анкетата смятат, че тъкмо правителство на 
политическото малцинство, подкрепено от СПС, е най-добра опция за 
Сърбия, една четвърт вярва, че по-добро би било правителство на 
мнозинството със Сръбската радикална партия, докато 23% е за пра
вителство с участието на Демократичната партия. На въпроса колко 
дълготрайно ще бъде новото правителство на Кощуница, най-много са 
отговорили ”две години”, а обществеността е убедена, че на новият 
кабинет трябва да се предостави срок от 8 месеца, за да реши главните 
проблеми в Сърбия.

38% от анкетираните граждани смятат, че приоритетните задачи на

Гражданите на Босилеград и Димитровград коментират програмата на 
новото правителство и премахването на изборният ценз за 
малцинствени партии_______________ __________________________

Членовете на Общинската 
организация на ДСБЮ в Бо
силеград поискаха отговор
ност от бившия си председател 
Миле Ненов за изтеклия си 
мандат и нищо повече. В 
двойно по-дългото си реаги
ране председателят Йовица 
Костов се поставя в ролята на 
негов адвокат и изнася редица 
произволни твърдения и полу
истини, за да избегне същест
вените въпроси: че на Миле 
Ненов му е изтекъл мандатът; 
че не е свикал навреме заседа
ние на общинската организа
ция на ДСБЮ; че два пъти не се 
е отзовал на поканата да дойде 
на заседание на Общинската 
организация, когато тя самои- 
нициативно се свика и че сега 
не иска да изпълни решението 
на организацията да предаде 
печата архива, помещението и 
другото имущество на ОО на 
ДСБЮ в Босилеград.

Мандатът на сегашното 
ръководство на ДСБЮ, вклю
чително и на председателя на 
ГС на ДСБЮ Йовица Костов, е 
изтекъл поради простата при
чина, че нито Йовица Костов, 
нито Миле Ненов са избрани 
на сегашните си постове на 
редовни избори, а са назначени 
на местата на подалите си ос
тавки предишни председатели 
Арсо Тодоров и Петър Жи- 
жов. Следователно те продъл
жават мандата на предишното 
ръководство, а не са носители 
на самостоятелен мандат. За
щитавайки Миле Ненов, Йо
вица Костов всъщност защи
тава себе си според народната 
поговорка “Гузен негонен бя
га”. Но затова ще говорим, ко
гато му дойде времето.

Що се отнася до “аргумен
тите” на Йовица Костов, те 
могат да имат някаква тежест 
само когато той успее да ги 
защити пред членството на 
ДСБЮ и когато те се пре
върнат в официални партийни 
становища на ДСБЮ. Засега те 
са само лично мнение на 
Йовица Костов и той не бива да 
им придава партиен характер, 
докато те не бъдат приети от 
повечето членове на ДСБЮ.

Драган Петров, земеделец от 
Димитровград:

- Фактът, че е махнат цензът при изби
рането на представителите на националните 
малцинства в парламента, е положително ре
шение, което поздравявам. Що се отнася до 
програмата на правителството, да бъда ис- 
крен, не съм запознат с нейните детайли. 
Лично аз смятам, че това правителство няма да 
е с “дълъг срок на годност”. До 5-6 месеца 
очаквам нови парламентарни избори.

- Жаклина Алексова, служител във филиала на 
Държавното управление за плащания в Босилеград:

Очаквам от новото правителство на Републи
ката по-добър живот, повишаване на жизнения 
стандарт, възобновяване на производството, съз
даване на условия за откриване на нови работни 
места и др. Лично аз бих искала новото Прави
телство да се ангажира повече с нашата иконо
мически изостанала община, която с всяка изми
нала година все повече обеднява и се обезлюдва. 
Доколкото не се предприемат конкретни мерки за 
възстанвояване на стопанството в Босилеград, 
съществува реална заплаха нашата община в 
бъдеще да се превърне в месна общност. Павле Тодоров, пенсионер:

“Положително е това, че е премахнат цензът 
за националните малцинства, но трябва да при- 

* | Щ зная, че не съм напълно запознат с подробностите 
т-*: ш във ВрЪЗка с процедурата за избирането на пред-

,, ставители на националните малцинства в парла- 
III мента. Когато става дума за програмата на прави

телството, мога само да кажа, че тоя е представена 
в общи линии. Това, което е залегнало в нея, е 
добро, но въпросът е дали ще се изпълни. Във 
секи случай трябва да предоставим определено 
време на новото правителство, след което ще 
можем да коментираме какво е постигнало.

Жаклина Алексова
- Боянка Стоичкова, 
журналист в местното радио:

На мен лично новосформираното правителс-
__| тво не ми харесва и затова не очаквам нищо осо-
КЙ] бено, а доколкото пък то започне да работи по- 
г*®1 зитивно, за мен това ще бъде изненада.

Поздравявам решението на парламента за пре
махването на ценза за изборите на малцинстве- 

Мй ните партии. Смятам, че такова решение тряб
ва ваше да бъде прието много по-рано, понеже е 
Н напълно нормално в една демократична държава 

да се чуе гласът и на малцинствените групи, неза- 
висимо от числеността им. Според мен и цензът за 
другите партии трябва да се намали на 3 на сто, 
вместо досегашните 5%, понеже по този начин 
най-точно ще бъде изразена волята на избира
телите.

тщт шу.,,;:::
Ш

Павле Тодоров
Сашко Андреев, Димитровград:

Абсолютно съм сагласен с премахването на це
нза за влизане на представители на малцинствата в 
Републиканския парламент. Защото почти всички 
малцинства нямат друг начин да влезнат в пар
ламента, а досега бяха и напълно пренебрегнати. И 
ние като малцинство досега също бяхме много 
засегнати от това.

С програмата на новото правителство, честно 
казано, не съм запознат достатъчно, така че не 
мога да я коментирам. Но мисля, чето не може да 
действа в такъв състав. Но дори и да започне да 
функционира, това ще е възможно поради добре 
поставените от предишното правителство основи, 
независимо от това колко сегашното правителство 

е скептично настроено по отношение работата на предишното.

Боянка Стоичкова

- Саша Дойчинов, безработен младеж с 
полувисше икономическо образование:

Очаквам новото правителство да предприеме 
конкретни решения, с които да се подобри ико
номическата обстановка в страната - да се въз
станови производството, да се създадат условия за 
откриване на нови работни места, да се повиши 
жизненият стандарт на населението. Очаквам от 
новото правителство да укрепва сътрудничество
то с международната общност и страната ни още. 
по-интензивно да се включи в световните интег
рационни процеси.

Новият закон, с който е премахнат цензът за 
малцинствените партии, оценявам като добро де

мократично решение, с което се създават възможности всички 
малцинствени групи, включително и нашето българско малцинство, да 
имат свои представители в парламента. По този начин представителите 
на малцинствата в него непосредствено ще могат да защитават 
интересите на малцинствените групи.

Сашко Андреев

Б. Д. А. Т.
Саша Дойчинов

ОО на ДСС в Босилеград

Спешно съживяване на 

стопанството в общината Александър Димитров
На проведеното неотдавна заседание на ОО на ДСС в Босилеград е 

била обсъдена обществено-политическата обстановка в общината и в 
Републиката. Членовете на ОО на ДСС поздравиха избора на новото 
правителство, изтъквайки, че то ще укрепи стабилността на страната и 
ще подобри живота на гражданите.

Владимир Захариев, председател на ОО на ДСС и народен 
представител в Републиканския парламент от редовете на тази партия, 
заяви, че основна задача на босилеградския ДСС, който е управляваща 
партия в общината, е спешното съживяване на стопанството и 
реализация на проекти от общ интерес за гражданите в общината. Това 
ще се постигне с ангажирането на местни потенциали и с помощта на 
новото правителство.

Анализирайки дейността на партията през изминалия период, както и 
резултатите от парламентарните избори, членовете на ОО на ДСС ги 
оцениха като успешни, което се потвърди и от това, че ДСС и на тези 
избори спечели победа в общината, подчерта Захариев.

- д - Славко Якимов,
работещ в Здравния дом:

Очаквам новото правителство да работи в 
интерес на всички граждани и да подобрява 
условията за живот в Републиката. Лично аз се 
съмнявам в успеха му, понеже то е подкрепено от

__Социалистическата партия на Сърбия, което
може би ще се окаже спънка за доброто сътруд- 

ь__’ ;1 ничество с международната общност.
Поздравявам решението на Републиканския 

парламент за премахването на ценза за малцин
ствените партии, с което се създава възможност 
всяка една малцинствена група да има свои 
представители в Парламента и да се чуе “гласът 
им”.

Поправка
В обявата за Конкурс за 

герб и знаме на община Боси
леград, отпечатана в миналия 
брой на "Братство”, е допусна
та грешка. В член 4 от Кон
курса в изречението: "Предло
женията се изпращат в затво
рен плик”, е пропуснат изразът 

с шифър”.
Извиняваме се Ав ОС и на 

потенциалните участници 
конкурса.

Т
Славко Якимов в

П.Л.Р. П.Л.Р. Редакцията.
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Е^орегиона членове за експертните групи на Скан. 1ал с магистралата София-Ниш Кооидопите
Европейски коридор номер В 

, започва от Адриатическото 
крайбрежие на Албания, минава 
през Македония и България до 
Черно море. Той е европейската 
част от т. нар. Път на коприната. 
Магистралата София-Ниш пък е 
част от европейски коридор 

• номер 10. Той тръгва от Европа 
през СЧГ и се разклонява към 
Гърция и България.

Ще се подготвят проекти Прерагат да мине през Трън
вместо ивез Кулата"3^™; ^ното училище’член ™ио» Г |/

ГРЗа членВнтРеГ0На- На за«Д^ието бе изтъкнато, че
ткпепвтие «а експертната група за със съдействието на съответните
ппелложД, к еСТНИТе ®ласти е Държавни институции експертните 
"Р *“ Владимир Захариев, групи ще имат задачата да изготвят 
председател на ОС; за експертната проекти в споменатите области, 
група за трансфер на технология и които ще бъдат от общ интерес за 
иновации - Любен Рангелов, незает общините членки на Еврорегиона 
машинен инжинер; за жизнената Еврорегионът “Морава, Пчиня 
среда и туризма - Микица Василев, Струма е сформиран през 2002 го- 
инженер за защита на околната дина, а освен Босилеградска, в със- 
среда; за малките и средните пред- тава му са включени още 15 общини 
приятия - Раде Младенов, медицин- от Сърбия, 10 от България и 26 от 
ски техник в босилеградскня Здра- Македония. П Л Р

Скандал е на път да избухне 
заради трасето на бъдещата ма
гистрала София-Ниш. Аутоба- 
нът от София до Ниш през Ка
лотина е включен за финансира
не в рамките на пакта за стабил
ност. Строителният министър 
Валентин Церовски обаче пре
дложил вместо през Калотина 
магисталата да мине през Трън. 
Изненадващата оферта той нап
равил в средата на февруари на 
бизнес консултативния съвет 
към Пакта за стабилност.

Министърът предлага да се 
обединят коридорите номер 8 и 
10 на територията на България. 
Магистралата трябвало да мине 
по линията София-Трън-Пре- 
деяне-Буяновац-Гниляне. От 
българска страна отсечката е 
дълга 60 км и щяла да струва 190 
млн. евро. На сърбите трасето 
щяло да излезе 200 млн. евро за 
25-30 км участък.

Това всъщност е предложение 
на Националния център за тери
ториално развитие и ние използ
вахме срещата, за да го предста
вим и да предизвикаме дискусия, 
коментира министър Церовски. 
Според него новата идея не про
тиворечи на подписаните вече 
споразумения.

Правителствени източници 
обаче предупреждават, че промя
ната на трасето силно притесня
вала европейските страни, фина
нсиращи проектите по Пакта за 
стабилност. Говори се дори, че 
координаторът по пакта за Бъл
гария Милен Керемидчиев е бил 
привикван поотдело от всички
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Проектът в Пакта за стабилност предвижда магистралата София-Ниш да е част от 
коридор 10 и да минава през Калотина. Новото предложение (с прекъсната линия) е 
шосето да мине праз Стрезимировци и Трън и така да обедини коридор 10 с коридор 8.

посланици на европейсктие дър- бивши шефове на
Те били категорично про- “Пътища’. Това и досега се е 

смятало за успех, защото то е 
От Японската банка за възс- най-късият път към Европа.

Участъкът, който сега се предла
га, бил по-тежък за българската

агенция
жави. 
тив новата идея.

тановяване и развитие пък не из-
ключавали възможността да се 
откажат от финансиране на ау- страна и заради планинския те- 
тобана, защото им се предлагал рен. Друго трасе на магистралата 
нов проект. Тези дни министър значи ново междуправителстве- 
Церовски щял да обясни идеята но споразумение за нов ГКПП

вместо Калотина-Димитровград.на премиера.
“Предложението е още в иде- Изключително трудно се проме- 

йна фаза и не съм видял проекта, ня трасе на европейски коридор, 
Когато ми го предложат, мога да 
кажа аргументите си”, каза вън- >

министър Соломон Паси. “Пътища Румен Йовчев пт>к 
Още през 80-те години е изво- заяви, че предложението е ра-

защото заобикаля

казват специалситите.
Шефът на браншова камара

шният
За ползването на водите от вади в Босилеград и Райчиловци. 

Лисинското езеро през 2003 година Въз основа на договора между 
държавното предприятие за про- “Гердап” и общината предрпиятие- 
изводство на електрическа енергия то всяка година ще плаща рента за 
“Гердап” е платило рента на Боси- ползването на водите, така че тези 
леградска община на стойност от средства, заедно с парите от други 
847 000 динара. Няколко години източници, ще ползваме предимно 
преди това предприятието отказ
ваше да плаща задължението си и водопроводните мрежи в община- 
затова още се води спор в Тър- та”, поясни той. 
говския съд в Лесковац. Владимир В Търговския съд в Лесковац 
Захариев, председател на ОС в още се води съдебен спор между 
Босилеград, заяви, че в общината “Гердап и Босилеградска община, 
вече е сформирана комисия за разп- а според изчисленията на вещите 
ределяне на парите от рентата. Те лица, предприятието “Гердап дъл- 
ще бъдат използвани за подобря- жи до 31.12.2002 година на нашата 

водоснабдяването в Добри община 8 260 000 динара за иолзва-
от Лисинското 

П.Л.Р.

ювано отклонението от Ниш ционално,
към София като част от трансев- трудните планински участъци на 
ропейския коридор 10, заявиха сръбска територия до Ниш.

Стопанството в Босилеградска община се намира в невероятно 
тежко положение ___________________  - ■ •

за изграждане и рекоентрукция на

Само прирорите ресурси могат да ни спасят
Години наред стопанството в Бо- изразходвани качествени суровини, тежко състояние и не виждам шанс 

силеградска община е в твърде а никога не се е опитало да започне те да бъдат привтизнрани. Все пак 
тежко състояние, В момента об- производство на някои други из- се надявам, че има надежда за 
щественитс предприятия или не делия, - Нашите стопански коле- съживяването на стопанството в 
работят, или са нерентабилни, а ктнви са изпаднали в крайно тежко общината, понеже тя разполага с 
броят па безработните непрекъс- положение и младите специалисти природни ресурси, с незамърсена 
нато се увеличава, В общината през нямат интерес да ги ръководят, околна среда за производство на 
последните години успешно ра- понеже няма реални шансове екологично чиста храна, чиста 
ботят само частните магазини, ка- предприятията да се "избавят", планинска вода и пр. 
фенета и частни фирми, конто Единственият шанс за съживява- Раде Александров, собственик 
предимно или изцяло се занимавате пето па стопанството в Босилеград на частното пР^Р^™е ’
търговия. виждам в спешната приватизация, казва, че в общината има спе

Кои са причините за пропада- при условие че се извършат про- циалисти от различни 
пето на обществените предприятия мени а Закопа за приватизацията. обаче те не са ангажирани в изра- 

ш 1 Милан Господинов, изпълняващ ботването на подходящи равзойни
“Напре- програми, чрез които можем да 

съживим стопанството. - Има хора

вале на
дол и в село Райчиловци, както и за пето па водите 
реконструкция на напоителните езеро.

Фискални касови апарати в Босиелградска 
община още няма______________________

Тези дни ще бъдат 
поставени първите каси

В местното данъчно управление все още нито една фирма не е 
съобщила за поставянето на фискални касови апарати, които според 
решение на Министерството за финансите бяха задължителни от I март 
гази година за определени търговски фирми, гостилничарски заведения и
други Гфедгтриятия^лавчо Ми;|а|(ОВ| шеф на Босилеградскня филиал на 
данъчното управление, чрез фискалните каси ще се въведе отчетеност за 
кода, цената, процента и размера на данъка за всеки артикул поотделно. 
Той подчерта, че от 1 март такива касови апарати трябва да притежават 
всички гостилничарски заведения, хотели, аптеки, големи и средни

на дребно, парфюмерия,

в общината и дали съществуват
реални възможности за развитието длъжността директор на 
пи бпсилегпаиското стопанство? дък , казва, че стопанството в об-

Смя“ Гче нроп?да,,ето на бо- ципата потъва. Част от обществе- с добри идеи, но поради редица 
силеградското стопанство е за- ните предприятия вече са нривати- прични те не се решават да п, 
почнало отдавна, а до пълния му зирани, а другите най-вероятно ще реализират. Лошата инфрастру у 
провал се стигна след приемането бъдат обявени във фалит. Откро- ра, отдалечеността на общи. 
на новият Закон за труда и па вено можем да кажем, че от големите центрове постоянната 
Закона за приватизация без подхо- производствените предприятия в миграция, липсата ' Р “н" 
дящи социални програми за ос- момента работи само частният цех условия за теглене на ̂кред 
та,галите без работа хора, каза пред за производство „а чорапи “Ани- №уГра70иПвРаИ'Шс^анстВОто, смята 
“Братство Горан Стоянов, пред- текс . Р т й обелен че
седател на ИО на ОС в Босилеград. Една о г основните причини е и Александров. ТойI е> убеде ,
Той поясни, че а предприятията не лошата кадрова политика както и бъдещето н»цла““та „отнето на 
са последвали промени » деловата предрпиятията, така и в общината, на да се шаочаа к Р- 
политика и производството не е Господинов смята, че на младите живот Гмалки « средни преди- 
модернизирано. Например тука- специалисти ме се дават необход ппсоаботка на горски
шнотодървообработвателнопред- мите шансове да прилагат знанията рнятия !0нРже за това съществу 
приятни “Бор" още от сформи- и способностите си. - На мнение плодове, понеже 
райето си е произвеждало само съм, че новечето от тукашните 
палети и паркет, за което са предприятил са изпаднали в крайно

предприятия, които се занимават с търговия 
собствениците на будки, сергии, туристически агенции, фризьорски са
лони и др. До края на месец май фискалните каси ще бъдат задължителни 
и за малките търговски предприятия и за магазините. м

Иван Берков, директор на частното предприятие “Ибер в Ьосилегад, 
което е упълномощено за продажба и сервиз на фискалните касови апа
рати, заяви, че неговата фирма вече е сключила договор с 9 частни пред
приятия и очаква тези дни те да получат касовите апарати. - Единствената 
пречка да няма каси в тукашните магазини от 1 март бе забавянето на 
необходимия сертификат за продажба и сервиз, който предприятието ми 
получи едва тази седмица, каза той и подчерта, че цената на касовите 
апарати е от 11 730 до 22 500 динари, а продажбата може да става и чрез 
кредит. П.Л.Р.

ват подходящи условия.
П.Л.Р.



От ОРПП яя пя.......... ' *

В бзбушняшкия „Комуналац” Прекратен е спорът между ОУ „Братство" и 
МО Пресека ______ __________________Плановете са изпълнени успешно Селото ще плаща наем

Въпреки че в началото на ми
налата година програмата за 
работа на бабушнишкото ко
мунално предприятие “Ко
муналац” бе оценявана като пре- 
калено амбициозна, то успя да 
реализира всичките си планове.

Генералният
фирмата Златко Алескич 
ява, че в началото на 2003 година 
в Бабушница е пристигнал дъл
гоочакваният камион за събира
не на смет и уточни, че са рализ- 
ирани
уреждане на централното сме
тище в местността Крушка, огра
дено е гробището от източната 
страна и част от западната страна 
с обща дължина 250 метра, час
тично е уреден паркингът край 
гробищата и тамошната чешма, 
набавена е катафалка, ограден е 
пазарът и са ремонтирани две па
зарни чешми, поставено е улично 
осветление на пазара, прокарана

е канализационна мрежа за отпа
дъчни води от автогарата до река 
Лужница, в селището Крива кру
шка е прокарана канализационна 
мрежа с дължина 850 метра, 
сключен е договор с местното 
предприятие ИМТ за производс
тво на контейнери за смет, пос
тавена е ограда и е благоустроен 
дворът на комуналното пред
приятие, в което е паркирана 
механизацията, извършена е под
готовка за изграждане на гаражи 
и складови помещения...

Единствената задача, която по 
думите на Алексич не е за
вършена успешно през 2003 г., са 
провалилите се преговори с пред-

На заседание на представители на основното училище “Братство” в с. 
Звонци и на местната общност в Пресека, на което присъства и 
началникът за нестопански дейности към ОС в Бабушница Милорад 
Попович, бе решен спорът, който от известно време се водеше в селото. 
Проблемът бе в това, че определени помещения в подведомственото 
четирикласно училище в с. Пресека бяха ползвани от МО.

Двете страни в спора се договориха МО да ползва помещенията, но да 
плаща наем за това. Междувременно помещенията ще се ремонтират - ще 
бъдат белосани стените, ще бъде ремонтиран покривът... ОУ “Братство” 
и ОС в Бабушница ще осигурят строителния материал за ремонта на част 
от училището в Пресека.

Стрезимировчани имат проблеми с водоснабдяването

директор на 
поясн-

Б.Д.

Ново водохранилище до 
края на годината?

и следните дейности:

Ръководството на село Стрезимировци и селяните се готвят да 
построят ново водохранилище, понеже сегашното не задоволява нуждите 
на домакинствата. Очаква се в реализирането на проекта да вземат 
участие полицията и войската на граничния пункт “Стрезимировци“

Стоянча Димитров- Манце от Стрезимировци, отборник в ОС в 
Сурдулица, пояснява, че снабдяването с питейна вода е затруднено - 
особено през лятото и зимата, когато една част от 90-те домакинства, 
колкото общо са в селото, остават без вода. “Затова планираме да ремон
тираме сегашния резервоар и да го подсилим с вода от още два извора, а на 
места да прокараме и нов водопровод, който ще ползват и войниците, 
полицията и митничарите на гранично-пропускателния пункт“, казва 
Димитров. Той същевременно подчертава, че за тази цел преди две 
години е изготвен проект, за реализирането на който са необходими 
около 3 000 000 динара. “Планираме тези пари да бъдат подсигурени от 
домакинствата, посочените служби на ГПП, Общинската скупщина в 
Сурдулица, а се надяваме да ни окаже помощ и УНДП“.

Доколкото всичко върви според плана, което подразбира да бъдат 
подсигурени парите, реализирането на проекта ще започне тази пролет. 
-Надявам се да изпълним задачата успешно и до края на годината всички в 
селото да имаме достатъчно питейна вода, сподели Димитров.

ставителите на местните органи в Златко Алескич 
Ниш и нишкото водостопанско 
предприятие “Наисус”, което по
лзва за нуждите на град Ниш во
дите от изворите в село Лю- 
бераджа. “Твърдя, че водата се 
есплоатира незаконно, така че

спорът трябва да се решава от 
висшите инстанции, а може би и
от Конституционния съд на 
Сърбия”, изтъква директорът 
Алескич. Б.Д.

Срещи: Тоша Мангаров от Лукавица

Козата е добър източник на доход
С Тодор-Тоша Мангаров се познаваме от много 

отдавна. Щом като видях пушека от комина, нямаше
Защото точно кози?

. “Защото според думите на специалистите Лука- 
начин да не се отбия при него с един мой колега, вишката рудина, която започва от моята порта, е 
Заварихме го да подготвя храни за добитъка си. идеална за отглеждането на кози. И защото козата 
Искрено казано, до този момент не знаех, че отглежда дава много повече мляко от овцата, повече яренца. 
и кози. Тоша иначе е известен със своята кебап- Пък и сиренето от козе мляко е 
чийница, втората отворена в Димитровград, която 
работи и до ден днешен. Сега обаче я водят синовете

В.Б.

Здравна защита на домашните животни в 
Босилеградско_______деликатес. Това дето 

казват, че уж мирише, не е вярно! Опитвал ли си? Е, 
тогава знаеш колко по-хубаво е козето сирене. 
Догодина стадото ми сигурно ще бъде още по-голямо, 

“Ти много добре знаеш колко обичам животните! защото ще си оставя всички женски ярета”.
Конче винаги съм имал, а знаеш и за една или две 
крави. Сега реших да отглеждам кози и както виждаш, 
те вече са 22. От 12 вече имам 20 ярета. Виж ги само как ско

През изминалия месец в акцията 
на комуналното предприятие 
„Услуга" и ловното дружество 
„Сокол" са убити над 40 
бездомни кучета в Босилеград и 

' в село Райчиловци...

В рамките на редовната превантивна защита на кучетата срещу бяс и 
чревни паразити миналата седмица босилеградската ветеринарна станция 
приключи и вторият етап на акцията за ваксиниране на кучетата в нашата 
община срещу тези заразни болести.

Емил Пейчев, директор на здравното ведомство за защита на 
животните в Босилеград, каза, че собствениците на кучетата сериозно са 
възприели опасността от появата на бяс в някои общини и са ваксинирали 
животните. Той подчерта, че от общо 1160 кучета, по време на акцията са 
ваксинирани 957 кучета. Срещу собствениците, които не са ваксинирали 
кучетата си, ще бъдат заведени дела в Общинския съд за нарушения.

Тези дни екипите на ветеринарната станция вече са започнали 
редовната пролетна акция за ваксиниране на свинете срещу свинска чума 
и червенка. Според данните на станцията, в нашата община в момента се 
отглеждат над 1 000 свине, а въз основа на предварително изготвения план 
в акцията ще бъдат включени всички местни общности. Цената на 
ваксината е 100 динара.

Започна 
ваксинацията 
на свинете

му.

Освен кози се виждат и две крави, конче...
Получи кончето от “Натура балканика”. Планин- 

и издържпиво. Имах и няколко прасета “мангу- 
си играят! А след няколко дни може би ще бъдат още лици”, също от “Натура балканика”, но “изчезнаха” 
толкова”, разказва Мангаров. безследно. Сега трябва да набавя други, за да мога да 

изпълня договора си с “Натура балканика”. Дали става 
дума за ловджийско бракониерство... По-добре да не 
казвам нищо. Мога да кажа само, че прасетата бяха
много питомни, лично ги извеждах на паша, а после те 
сами се връщаха безпогрешно. Но...

Навремето Тоша добре печелеше от продажбата на 
плескавици и кебапчета, но сега кебапчийницата едва 
се поддържа. Но затова той се е върнал към онова, с 
което хората от тези краища с години са оцелявали - 
козите. За него няма проблем, свързан с прехраната 
им‘ сам0 че е в подножието на Лукавишката рудина,
но в родното си село Петачинци има достатъчно 

1а бащино имане, от което да набави необходимата храна. 
(И А има и достатъчно помещения за стотина кози. А 
шЧ като има храна и помещения и с доказаната си вече 

обич към животните, той със сигурност ще успее. 
ш-:Л Стига само да има кой да изкупва редовно млякото и 
Щ яретата.

Ш
йШ шшШ ' I .т гУЗрЗ&Ч!ш

Шш Щ
П.Л.Р.

ш БосилеградЩ
-А Броят на болните от грип намаляваА.Т.

Писма на читатели автобусът от Пирот за Димитровград в 14 ч, в 
четвъртък от Пирот вместо в 15 часа рейсът тръгна 
в 15,35; в петък изобщо не тръгна в 15 ч. и пътниците 
от Ниш трябваше на открито и на студа да чакат два 
часа.

Според данните на Хигиенно-епидемиологичната служба в Боси
леград, която е в рамките на Завода за здравна защита от Враня, броят на 
пациентите със заболявания на горните дихателни пътища в Боси- 
леградска община през последните дни намалява. Д-р Васил Захариев, 
шеф на службата, изтъкна, че през последната седмица са регистрирани 
316 лица със заболявания на дихателните органи.

Най-много заболели от грип е имало в средата на февруари, когато са * 
били регистрирани 387 лица с инфекции на дихателните органи. 
Най-голяма част от болните са били деца в училищна възраст.

АТП - Пирот не 

спазва Нужен ли е коментар за това?
АТП от Пирот е единственият превозвач по тези 

най-натоварени линии и държи монопола, така че за 
ръководството в тази фирма не важат законите за 
конкуренцията. Трябва да се напомни, че от Димит- 

На 26 януари 2004 г. протестирах срещу крайно р0ВГрад всяка сутрин стотина работещи, ученици, 
безотговорното отношение на Автотранспортното студенти, дори болни хора пътуват за Пирот, Бела 
предприятие (АТП) от Пирот, което превозва паланка и Ниш. От Ниш, Бела паланка и Пирот 
пътници по линията Димитровград-Пирот-Ьела па- 
ланка-Ниш и обратно. Отправих протеста си пое-

разписанието
П.Л.Р.

И в Димитровград хлябът поскъпна
започват да се връщат следобед. Пътуващите имат 
редовни месечни карти, които са платили предва- 

редством димитровградските локални медии-радио- рИТелно> така че АТП предварително знае броя на 
местната ТВ “Цариброд . След моя протест пътниците, за които трябва да осигури превоз, 

журналистката Соня Станулова излъчи на 28 януари Пишейки това, искам да отправя апел и към
по Радио “Цариброд репортаж за превозвача, а на ръководството на Димитровградска община актив- 
31 януари и по местната телевизия. От репортажа н0 да се включи в решаването на този проблем и да 
може да се заключи, че отговарящите за това в АТП не позволи АТП да упражнява натиск върху тях с 

не знаят, че не съществува пряка автобусна

Белият хляб се продава по 
23 и 20 динарато и

В началото на тази седмица потребителите в Димитровградско 
неприятно бяха изненадани от факта, че в местните магазини белият хляб 
поскъпна. В повечето от тях един хляб струва 23 динара, докато местната 
хлебопекарската фирма “Опстанак” го предлага за 20 динара. Що се 
отнася до т.нар. “народе^ хляб”, той все още се продава по 13 динара, но 
хлебопекарските фирми намалиха теглото му на 500 грама.

Хлебопроизводителите казват, че цената на хляба сега е оптимална, с 
което, разбира се, потребителите не са съгласни.

Нека да отбележим, че конкуренцията между хлебопроизводителите в 
Димитровградско през последните месеци стана изключително жестока, 
в следствие на което неотдавна фалира и хелбопекраницата на албанеца 
Исмаил Али. Б. Д-

1 линиите към Висок и Забърдието. Същевременно 
апелирам и към инспекциите да започнат по-щате- 

те 1закт*сняват, а ако това се случи, виновно е сту- лен КОНТрОЛ> за да се установи колко автобусите са 
депото време. годни за превозване на пътници и дали те се движат

Истината е сдедната: Същия ден, когато бе из- по разписанйе. 
лъчен репортажът по Радио “Цариброд , автобусът 
по линията Димитровград-Ниш и обратно закъсня в 
следобедните часове. На 3 март (сряда) закъсня

дори
• врТЙя3 п0 линията Димитровград-Ниш, че автобуси-

С уважение, Лидия Антова, 
ежедневен пътник по линията Димитровград-Бела 

паланка и обратно
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Девет години Радио Цариброд

Път към професионализма »Ж”4
Според новата програмна схема, програмата на Радио Цариброд 
започва в 7 часа. В първата емисия слушателите могат да чуят 
предимно т.нар. „сервизни информации" - информации за времето, 
за движението на автобусите и влаковете, за обстановката по 

смешни за слушателите. Оттогава до днес много пътищата... Първите новини на сръбски език са в 7,30 часа; 7,40 е 
неща се промениха. Смятам, че сега работим много вРеме за рубриката „Какво публикува пресата" в 7,50 е рубриката 
по-професионално и изготвяме все по-добри пе- ”Летолис"’а 8 8 са вторите новини на сръбски език за деня. В 8,10
портажи. Днес имаме много повече опит и техни- Т"™ °ТН°"° ТЯ?*™ "р0ГН03а за вРемвто ипи т-1схни нар. рубрика „Метеорадар", в 8,20 журналистите пак прелистват 
1ески сме по-оборудвани. Мисля, че напредъкът е вестниците за рубриката „Какво публикува пресата", в 8,30 са 
очевиден . ;/ новините на сръбски език, в 8,40 - рубриката „Рецепта за деня",

/ която могат да предложат и слушателите. В 8,50 е време за 
' рекламите и „сервизните информации", в 9 часа радиото включва 

емисията „Дневник" на Радио Б-92. Малките обяви се излъчват в

* Радиостанцията днес е станала част 
работят в тази медия от живота на димитровградчани и хората, които

Миналата седмица колегите от Радио Цариброд 
отбелязаха 9 години_ съществуване на радио
станцията. Първото експериментално музикално 
предаване от професионално оборудваното студио 
беше излъчено на 3 март 1995 година, а първото 
истинско радиопредаване беше на 4 април 1995

*Как се роди идеята за откриването на радиото ?
- Спомням си разговора, който преди 15-ина години 

водих с някои ръководни кадри в града. В този раз- 9,45, а информациите за обстановката по пътищата - в 9,50. В 10 часа 
говор аз споделих идеята си, че Димитровград трябва започва новото предаване на радиото „Вокс попули", в което са 
да има радиостанция, но събеседниците ми бяха скеп- включени актуални теми от различни области на живота и труда, 
тично настроени и приеха думите ми почти като при- Става дума за ново контактнб предаване, в което по правило
казка за малки деца. След известно време се оказа, че участва някой гост. В рамките на тази емисия в 10,30 часа са
тази идея е осъществима. Най-напред започна да ра- поредните новини (на български език), а след края на „Вокс по- 
боти кабелната телевизия, след това последваха теле- пули" - в 11 ч са новините (на сръбски език). Предаването 
визионни емисии, а през 1995 година започна да из- „По-хубавата страна на света" започва в 11,05 часа, а след него в
лъчва програмата си и Радио Цариброд, казва главната 11.30 се излъчват новините на сръбски език, малките обяви и
редакторка Зорица Милева. Тя подчертава, че радиос- рубриката за почитателите на класическата музика „Класика". От 12 
танцията днес е станала част от живота на Димитров- Д° 13,55 часа Радио Цариброд излъча музика от сателитните 
градчани и хората, които работят в тази медия, и музикални радиостанции, а след това следват информациите и
оценява: “Мисля, че радиостанцията е нещо, на което новините на Радио Свободна Европа, които започват в 14 часа. От
ние, димитровградчани, можем да разчитаме и в 14,30 до 15 часа се излъчва предаването „Музикално радио", а след 
бъдеще. Предстои ни фаза на трансформиране и ние това е емисията на Радио Белград „Новости дана". От 15,30 до 15,40 
трябва да се обърнем към тази изключително важна часа е музикалното предаване „Ритъмът на следобедните часове",
задача. Оцеляването на медиите в Димитровград след което върви рубриката „Знаете ли, че.". В 15,50 е времето за
зависи предимно от това дали ще продължим да рубриката „Летопис" и „На днешната дата", а в 16 ч е централната
изпълняваме сериозно и професионално нашата ра- информационна емисия на радиото „Дневник", в която
бота и до каква степен ще успеем да изпълним ос- информациите се излъчват и на сръбски, и на български
новната си функция - да бъдем наистина полезни на Следва повторението на предобедното предаване „Вокс попули", в 
гражданите . което се излъчват и реклами. В 17 часа Радио „Цариброд" включва

По повод 9-та годишнина от съществуването на Ра- информационното предаване на Радио Б92 „Дневник". След това се 
дио Цариброд в редакцията пристигнаха множество излъчват малки обяви и реклами, а в 18 започват десетминутните 
честитки от обществени дейци, колеги и слушатели. , новини на български език. От 18,10 до 19 са пожеланията на

Тези дни радиостанцията предложи на своите слушателите или пък някоя друга подходяща емисия. Програмата
приключва в 19 ч, когато Радио Цариброд включва програмата на 
Радио Белград.

година по случай Деня на студентите. Това пред
аване бяха подготвили и реализирали главният и 
отговорен редактор на РТВ "Цариброд” Зорица 
Милева, техническият ръководител Иван Иванов, 
актьорите от димитровградския театър Слободан 
Алексич и покойният Момчило Андеевич, както и 
техниците Деян Тодоров и Драголюб Пейчев.

Припомняйки си за началото на Радио Цари
брод, днешният музикален редактор в радиостан
цията Драголюб Пейчев казва: “В началото бяхме 
неопитни и правехме грешки, които вероятно бяха

език.

слушатели и нова програмна схема.
Б. Димитров .

Осмомартенски панаир на книгата в 
Димитровград___________________Училището в Градине се нуждае от ремонт

Сградата на подведомственото училище в с. 
Градине е сравнително нова, построена е преди 
тридесетина години. Има само две учебни стаи. В 
едното помещение учат петте деца, а другото е на 
местната общност Градине.

Отвън постройката е с привлекателен вид, има 
хубав двор. Но отвътре се вижда разкопаният в 
цялото помещение под. Навремето, когато 
сградата е построена, подът е бил покрит с плочки 
от “виназ”. Тогава това е било не само модерно, но 

и практично за поддържане. Но с 
течение на годините обаче пло
чките на много места и на срав
нително голяма площ са се от
лепили и поддържането на пода 
става трудно. А децата все пак 
трябва да се учат в чисти поме
щения.

В училището казват, че за да се 
подмени подовата настилка поне в 
помещенията, които се ползват от 
учениците, са необходими десети
на хиляди динара. Нима ръковод
ството на селото не може да под
сигури тези пари, с които да бъде 
подменен подът в единствената 
учебна стая. А и варосването няма 
да е излишно. Петте ученика от 
селото заслужават това.

Липсват 

инициатива 

и пари
Предложени са 

600 заглавия

* Почитателите на книгата най-много търсят творбите на 
Миряна Бобич-Мойсилович

В димитровградската Град- налистка и писателка Миряна 
галерия миналия петък бе Бобич-Момчилович - “Хе- 

открит Осмомартенският па- пиенд”, “Майке ми, байка и 
наир на книгата. Проявата бе- др. По думите на Джорджев 

организирана от местния димитровградчани доста ку- 
Център за култура и от пиро- пуват книги и за лечебните и 
тската издателска къща “Пи- други растения, както и дет- 
прес”, Както ни информира ски книги.
Драган Джорджев от “Пи- Фирмата “Пи-прес продд- 
прес”, на щанда в галерията ва изданията си с намаление 
има около 600 заглавия, пуб- 50 на сто. Книгите могат да се 
ликувани от издателските купят и на разсрочен^) плаща- 
къщи “Пи-прес”, “Народна не за 6 месеца, както и с ю 
книга”, “Беокнига”, “Фами- кове. 
лет”, “Ганеша”, “Панония” и 
други, а най-много се купуват март. 
книгите на белградската жур-

А.Т. ска

шеЦентър за култура в Босилеград --------------------------- -----------------
Представяне на филма Центъра за култура, интересът към филмите е

малък и те работят на загуба. За прожекцията са„Завръщането на продадени само 107 билета по 60 динара.
През последните седмици в малката зала на 

Центъра за култура @яха организирани и игранки.

С прожекцията на филма “Завръщането на По «Умитс ,,а Славка Накева' директор ”а С прожекцияг р Центъра, въпреки искането на младите за
краля, който е третата част ог трилогията ^ ите те м били „осетеин от
Господарят на гфъстсните както и с младежи. За първата са продадени 60,

прожекцията от миналата седмица киното в ,
Центъра за култура започна да работи след а »а следващата едва 3 бил 
иеколкомесечно прекъсване. Но, както казват от

краля

Панаирът приключва на 15

Б.Д.с. н.
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Изложба на Графическата работилница от Пловдив в Ниш

щството не познава гран
‘Изложбата в галерия "Мия Станимирович" ще бъде открита до 19 март

5 март беше свързан с едно компютърни и те за пръв път се 
чудесно събитие, което обогати показват в Сърбия, макар че вече 
културния живот в Ниш и сбли- имахме две изложби в галерията 

две съседни страни. След из- на Графическия колектив в Бел- 
ложбите в Белград и Лесковац (в град и в Лесковац. Общото е, че 
рамките: на Дните на пловдивс- авторите живеят и творят в ли
ката култура) пловдивските ху- тографската работилница в Пло- 
дожници се представят в Ниш, но вдив - каза първият секретар на

твува ателие, където работят ху
дожници от чужбина по покана. 
Те получават хонорар и безплат
ни материали за работа.

- За 10 години над 200 автори 
от целия свят са направили една 
богата колекция. Същото е и в 
областта на живописта и скулп
турата. Организираме междуна
роден симпозиум на скулптори, 
който всяка година започва на 15 
юни, а тази година ще бъде в 
камък и участват автори почти 
от цяла Европа. През август има
ме международен пленер по жи
вопис с двама участници от Бъл
гария, а другите от целия свят. По 
този начин се създават културни 
връзки на България, популяри
зира се нашето изкуство и следим 
какво е актуално в другите дър
жави - заяви Нечев.

Мима Томаиович, редактор на 
програмата за живопис в Ни- 
шкия културен център, каза че са 
създадени добри връзки между 
нишките и пловдивските худож
ници, по-специално между Ни- 
шкия графически кръг и Графи
ческото ателие, така че тука
шните графици в началото на 
юни ще се представят пред 
пловдивската публика, а през 
първата половина на септември 
двама художници ще работят по 
покана един месец в Пловдив.
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със съвсем различна и нова прог- българското посолство в Бел- 
рама, специално подготвена за град Стоян Станкулов, който от- 
жи гелите на този град. 20 автори, кри изложбата в галерия ”Мия 
от класиците до най-младите, с Станимирович”.

Председателят на Дружество-различни почерци и стилове, из
лагат общо 40 графики, полови- то на българските художници в 

са от литографс- Пловдив Румен Нечев каза за в.
"Братство”, че специално в Пло-

ната от които 
кото ателие.

- Могат да се видят графики от вдив графиката има развита 
класическите до най-съвременни школа с доста художници, същес- Димитър Келбечев, Холандски пейзаж

М. Тодоров

Заседание на Съвета на Градската галерия в Димитровград В пиротската галерия „Чедомир Кръстим"

Пленер и нови изложби Изложба на Мича Митин
В галерията “Чедомир Кръс- 

тич” в Пирот миналата сряда бе 
открита изложба на картини на 
димитровградския художник м-р 
Мича Митич. Експонирани бяха 
30-ина платна, а изложбата беше 
открита от димитровградската 
журналистка Зорица Милева.

Оценявайки творчството на 
художника, Милева между друго
то каза: “Основната характерис- 
тка на творчеството на Митич е

През миналата седмица се проведе заседание на 
Съвета на Градската галерия в Димитровград, на 
които беше обсъдена работата на галерията през 
миналата година, дейностите й през тази година, 
както и подготовките за тазгодишния пленер 
“Погановски манастир”.

Обсъждайки работата на галерията през 2003 г., 
членовете на Съвета казаха, че тя е отчела богата 
дейност и когато става дума за организирането на 
изложби, и когато се касае за миналогодишния 
пленер. Особено добра оценка бе дадена на из
ложбата на димитровградските художници в 
София, която бе открита на 16 декември. Димит- 
ровградчани също ще могат да видят през април 
картините от тази изложба.

Когато става дума за изложбите, които гале
рията ще организира до края на 2004 година, упра
вителят на галерията Димитър Илиев напомни, че 
освен изложбата на димитровградските ху
дожници, би трябвало да бъде организирана из
ложба и на световноизвестния сръбски живописец 
Милорад Михайлович-Бата, който преди години бе 
участник в пленера “Погановски манастир”. В 
галерията са запланували да организират и една 
самостоятелна изложба на някой (засега не е 
известно кой) димитровградски художник, който 
живее и твори на друго място, след това тради
ционната изложба на димитровградските художни
ци-любители, както и изложба на картини, които 
галерията съхранява в своя склад. В плана е 
включена и изложба на карикатури, която ще носи 
името на известния димитровградски карикатурист 
Методи Петров - Мето. Председателят на Съвета 
на Градската галерия Никола Денков дори 
предложи в галерията да се сформира фондация с 
името на Методи Петров. Тази идея ще бъде

контактувал, а с някои тепърва предстои да се 
разговаря. Както и досега, в пленера ще участват 
художници от страната и чужбина, както и един 
димитровградски художник, а това най-вероятно 
ще бъде Душан Томов, който живее и твори в 
София. Както изтъкна директорът на Центъра за 
култура Петър Йованович, не е лошо на пленера да 
дойдат и художници от страните на бившата СФР 
Югославия, но е желателно да има и 3 или 4 
художници от други страни с цел проявата да може 
да се окачестви като международна.

На заседанието на Съвета бе казано, че про
цедурата във връзка с названието на галерията е 
завършена. Преди месеци бяха изпратени писма до 
димитровградските художници, с които бе поис
кано тяхното мнение по въпроса. Те отговориха, че 
галерията трябва да се назове или “Царибродска 
градска галерия”, или пък Градска галерия 
“Цариброд”. Нито един художник не е предложил 
галерията да носи името на Методи Петров, както 
предлагаха това определени политически субекти 
в града.

М-р Мичо Митич е роден през 
1956 година в Димитровград. 
Завършил е Полувисшо училище 
за изобразително изкуство в 
Белград, а се е дипломирал в 
Академията на СПЦ, 
специалност Зографство през 
2000 г. Магистрирал е стенна 
живопис в Художествената 
академия в София през 2003 г. 
Досега се е представил с 8 
самостоятелни изложби, а 
сегашната в Пирот е девета.

| Участвал е и в 5 групови 
изложби. Зографисвал е 
храмовете яСв. Димитър" 
Димитровград (70 м2), параклиса 

; „Св. Йоан Претеча" в рамките на 
църквата „Св. Параскева"

[ София (30 м2), а е извършил и 
консерваторски работи върху 
фреските в манастира „Жича".

сан са.
Изложбата на Митич предиз

вика голям интерес сред пирот- 
чанци и сред журналистите.

Галерията беше посетена и от 
много димитровградчани, прия
тели на художника и почитатели 
на неговото творчество.

това, че то не се ражда от нещо 
предварително запланувано, а 
преди всичко от дълбоко чувство 
и от духовната необходимост да 
твори. За това отношение на Ми
тич към изобразителното изкус
тво най-добре свидетелстват не
говите творби с меланхоличните 
и лирични багри, родени от коп
нежа му да се установи хармония 
между всичко съществуващо, от 
копнежа му да се достигне тра
йното и възвишеното.”

Неговите платна могат

в

в

Б. Димитров

Поетическо кътче да се
квалифицират жанрово като абс
трактна живопис, композиции, 
пейзажи и натюрморти. От 
посетителите останаха с впечат-

© Ядранка Антич-Станков
0 0 | Бягам ош очи

---- с багрите на зрял лешник
ош исшинаша

тях Б. Димитров

© лението, че Митич рисува с резки 
линии и пъстри багри, че има ск- Поправкаи се моля на разума 

да не докосне Протегнатите ръце 
ч—у и болката в гърдите ми да утихне.
П____ Моля се на разумасйасение искам
*-------1 да сирела ирекраши

В статията “Заподозрян за 
укриване на данъци“, която 
публикувахме в миналия брой 
на вестника, е допусната гре
шка. За приключването към 
мрежата на кабелната теле
визия на “Кодал“ в Босилеград 
абонатите не са плащали по 
6000 динара, както е отпечата
но, а по 3000.

лонност към колорита, че рисува 
чисто, свободно и рационално.

По време на изложбата на Ми
тич, който по призвание е пре
димно стенописец, пред цосети- 
телите в галерията се представи 
и местният ансамбъл “Труба
дур”, който изпълни

Г“~з лудостта на сърцето ми 
I ц©, и с клетви и молитви 

да ойравдая
П (ри шуйшежише му налудничави.

обсъдена на предстоящите заседания на съвета. 
Що се отнася до художниците, които трябва да 

тазгодишния пленер “Погановскиучастват
манастир”, в списъка на управителя на галерията 
са включени 15-ина имена. С някои от тях той е

в
музикални 

композиции от епохата на Рене- В.
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Звонска баня стана столетница
Хотелът "Мир" в Звонска баня

Съвременен цент 

почивка и рехабилиташ
ш

те™а3датаДИ100гопшшпбаНЯ ще чества една знамена- който бил доста заможен, построил отделни басейни за 
« “По долина™ на Ео1а“ ^СТВуВанет° си'В киигата *“"■ а отделно за мъже, като и нови вили / “Венета“ и 
че през 19оГгопиН^ гп!пГР Ф Р Р°ВПИШе’ “ДобРила‘7’ направил овощна градина, открил ресто-
към*вянн,^ „Т РУ зво,"анци тРъгнали в зори рант с кухня, имало 30-40 легла за гости. По тесно- 
титрля * » копаят злато. Групата била водена от линейката се движело влакчето “Чиро“ и в Звонска баня
учителя Дилберов от град Трън. Под корените на един идвали гости и от големите градове, каквито са Белград, 
голям ясен бликала топла вода, която хората наричали Нови Сад, Загреб, Ниш... През 1938 година в-к 
“™"а ВОДИЦа ■Над д^Рв°то имал° една могила и като “Политика“ пише, че водата в Звонска баня подсилвала 

я разкопали, намерили басейн от римско време, няколко мъжката потенция и затова много мъже идвали да се 
накита, една жълтица и бюст на кон, направен от гипс. лекуват.

Стогодишният Анани Николов- Нанча от Звонци, Когато започнала войната /1941 г./, Цветко Анаста- 
които сега живее в Белград, разказваше за басейнчето, в сов се уплашил и безследно изчезнал. Банята била взета 
което се къпели като овчари и козари по Банище. от държавните власти, които изграждат'стаи над 
Заради басейнчето започнали да идват болни, за да се басейна, които сега не съществуват. След 1944 година тя 
лекуват. Били направени няколко къщички от дърво и преминала под управлението на Бабушница, а за упра- 
кал, покрити със слама и папрат. Най-много болни вител бил назначен Драголюб Китанович от с. Дучевци. 
идвали от Трън, понеже през Ясенов дел той е на около В нея идват да се лекуват болни и ранени бойци.
16 километра от нея. През 1952 година управител на банята станал Моша

От 1923 до 1925 година е прокарана теснолинейката Адамович, боец от с. Раков дол. За нейното благоус- 
от Бело поле до Ракита, която минава на около 300 тройване била формирана бригада, комендант на 
метра под банята. Започнали да идват болни от Пирот, бил Петър Йончич- Бена, днес председател на ОС Ба- 
Царидброд, Ниш и от други градове. Първата къща е бушница. Банята станала самостоятелна организация за 
построил Гоша Николов, търговец от Цариброд, която отдих и почивка, а неин директор бил Тодор Станоев. 
още съществува, а през 1924 година търговците Докато той бил на този пост са построени 4-5 вили и са 
Шаркови от село Петачинци построили модерна вила с модернизирани басейните. Банята вече имала над 200 
осем стаи. До 1930 година банята е ту част от с. Звонци, легла., 
ту от с. Одоровци. Тогава била поставена межда между 
селата и банята е наречена Звонска баня.

По това време банята е била дадена под наем на Бабушница. Кратко време управител е Васил Антанасов 
Цветко Анастасов, емигрант от България, който се оже- , а след това на този пост идва Герасим Златанович, боец 
нил са красивата госпожа Вена от Цариброд. Цветко, от Студена. През 1963 учителят Петър Рангелов

която
построил собствена вила, а от 1970 до 1991 година са 
издигнати над 70 вили и къщи.

Изграждането на хотела “Мир“ в Звонска баня 
започна през 1975 година, а изпълнител на работата беше 
“Градня “ от Димитровград. След седем-осем години той 
беше завършен. В него има 70 стаи с по две легла, 
ресторант с 300 места, два откити и два покрити басейна. 
Съществува и център за рехабилитация. Като се имат 
предвид леглата в хотела и в частните вили и къщи, днес 
Звонска баня разполага с около 800 места.

След 1965 година банята е била присъединена към 
гостилничарското предприятие “ Църни върх“ от

Йордан Миланов

Ознаменуван 8 март
Босилеград_______________

р............................. ............................ ....... .......... .......... ......................... %

| Бисерите „Братство” бр. 975,10 октомври 1980 г.|
Осми март - Международният празник на жената - бе ознаменуван 

тържествено в Босилеград. Звучи изненадващо, но босилеградските : ДимИТрОВГрЗД
улици бяха препълнени с хора, които носеха букети и подаръци. ■------------сс----
Синдикалните организации в основното училище, гимназията, Цен
търа за култура и в други предприятия и ведомства бяха подсигурили 
подаръци за жените, а в някои колективи бяха организирани и кок
тейли.

Във вечерните часове на празника беше весело и в местния хотел, 
и в другите босилеградски заведения, където освен жените, с музика, 
танци, питиета и мезета празнуваха и мъжете. П.Л.Р.

!Екипът на ТВ Прекрасен край ■
Помолихме другарят Ковачевич за една крат-: 

ка беседа. :
- Пропътувах почти целия свят, видях много : 

хубави краища по земното кълбо. Що се касае до ; 
нашата страна мисля, че няма пътче, където да не | 
съм бил и мога да ви кажа, че вашият край е :

* През последните дни на изминалия месец между най-хубавите в страната - каза Милан Ко- ■ 
в Димитровградска община пребиваваше
на^л^радокат^тГлввизия^^ЕРВАН^на Попитан да каже нещо повече за впечатления-:
чело с вече известния Милан Ковачевич, та си от самия град Димитровград, другарят . 
редактор и режисьор на белградската ТВ Ковачевич каза, че за пръв път пребивава в града,:

Мнозина телевизионни зрители все още пом- 110 е просто изненадан от уютността и чистотата ; 
пят емисията, която носеше заглавие “По доли- МУ' Също така на нашия събеседник много му . 
пата па река Ерма”, макар че тя бе излъчвана хареса, че през самия град не минават тежки то-; 
преди повече от десет години. Ето, че Милан Ко- парни автомобили, въпреки че до самия град се ; 
вачевич пак дойде в нашите краища с цел да намира един от най-обременените гранчно-про-. 
направи репортаж за Димитровград и околността пусквателни пунктове в страната, през ко то ; 
му Този път в центъра на вниманието, покрай ежеминутно минават камони, които за голяма ра-. 
долината па река Ерма и естествено Погановския «ост на всички димитровгрдчани, не минават през : 
манастир бяха и Стара планина, Потърлашката града, а вън от него. Този въпрос вие в Димит-; 
пещера, овцефермата в Липинско поле, копфек- ровград, сте го решили много добре, за разлика от . 
ция “Свобода" и много други забележителности, съседният ви Пирот от където пристигам, к< . 
които ще бъдат и тема па телевизионното другарят Ковачевич. 
предаване, което ще бъде излъчено на малкия - Щ° сс касае д0 околността на града, веч .
екран през февруари идната година. Всъщност в ч^^ед Десетина“” ди^и I

днешния Димитровград с всички постижения в расната долина на Ерма, но за . :
областта на икономиката, културата, учебно дело краища все още не са напълно на тури Д : 
и жизненото равнище. Естествено, че не бе про- ™ши, защото пътят е крайновреме да .
пусната възможността да бъдат заснети и кадри е троите, отправи упрек съ с д Ми_:
автентични музикални и фолклорни изпълнения. ^^еТГГза че "Кервана" най-вероятно |

ще бъде излъчен през февруари и то в четири . 
поредни емисии от по половин час, а на чита-; 
телите на “Братство" пожела приятни минути ;

Т. Петров ■

кервана в 

Димитровград
вачевнч.

:

:
Димитровград

Международният ден на жените традиционно се отбелязва в Ди
митровград. Когато работеха всички предприятия, мъжете органи
зираха за работничките тържества с подаръци. Така беше...

И сега, колкото и да са слаби и несъстоятелни, някои фирми 
винаги намират за 8 март средства за тържество и поне за скромни 
подаръци. А тържествата продължават до късно и най-активни 
обикновено са мъжете. Може би затова те го наричат най-хубавия 
“мъжки празник”.

За празника най-продаваии бяха цветята, и то най-много карам
филите.

Ковачевич, заедно е оператора Милован 
Клаич и журналиста Небойша Павлович, ще се 
опита да запознае ТВ-зрителите в цялата страна 
със забележитслноститс на Димитровград и Гор-

Понишавие (освен в Димитровград "ТВ-кс- край малкия екран, 
рвана" пребивава и в Пирот).
но

А.Т.
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Днес започват 
"Срещите на ловците- 
Власина 2004"______

Проф. д-р Сретен Павлович

1ТИЧИЯТГрИП
авиан инфлуенц 

поразява имунна
Участват и босилеградчани

Днес на Власина започнаха таз- 
“Срещи на ловците- 

Власина 2004“, които ще про
дължат до неделя. В ловното дру
жество “Върла” в Сурдулица, кое
то е организатор на тази седма по
редна манифестация, казват, че са 
пристигнали ловджии от почти вси
чки части на Сърбия, включително 
и членове на “Сокол “ от Босиле
град.

годишните

Според сведения на Световната здравна 
организация в няколко азиатски страни расте 
броят на заболелите от птичи грип. По данни 
проф. д-р Бранислав Тиодорович от Института 
за епидемиология в Ниш до края на 2003 г. само 
във Виетнам са били заболели 19 души, 14 от 
които са починали, в Тайланд са починали 5 
души, в Хонконг - заболелите са 27, а починали 7, 
докато в Холандия и Белгия са заболели 83 
души, а само едно лице е починало от птичи 
грип. През първите два месеца от тази година 
във Виетнам са заболели 7, а са починали 6 
души, в Тайланд - 3, 2-ма от конто починали.
Носят се слухове, че заболели от ау1ап шЯиепса 
има и в Китай, Пакистан, Мианмар, Камбоджа,
Корея и Япония.

Тъй като компетентните служби в мнозинст
вото азиатски страни не регистрират заболе
лите, смята се, че броят на заразените е много 
по-голям. Заради това само във Виетнам са били държави в света предприемат също така пред- поразява горните органи на дихателната сис- 
уиищожени около 30 милиона птици, в Лаос пазни мерки, за да попречат заразата да мине па тема. Съществуват два типа вирус: тип ”А” и тип 
около 40, докато на границата с Дания са били тяхна територия. Европейската общност сложи ”Б”. Първият тип предизвиква най-тежки 
унищожени около 5 милиона пилета. В САЩ е забрана на внасянето па пилешко месо от ст- епидемии и пандемии. Освен хората, стози вирус 
открит само един случай на заболяване от птичи раните, в които е регистрирана появата на птичи могат да се заразят и други домашни животни - 
грип, поради което са били унищожени 12 грип. Засилен е и контролът на вносните про- коне, говеда, свине и други птици, а след това от 
милиона птици. Макар че вирусът на птичия дукти и изделия от птиче месо от регионите, в животното, той може да се пренесе и на хората, 
грип рядко се пренася на хората, необходимо е които вече е регистрирано такова заболяване, Вторият тип вирус ”Б”е изолиран само у хо
да се унищожи цялото ято от птици, сред които както и контролът на здравословното състоя- рата. Той се явява много рядко, но въпреки това 
се открие поне една заразена. ние на пътниците, които пристигат от тези ст- може да предизвика и епидемия. Науката днес

Здравните служби в страните от Близкия и рани. На контролните гранично-пропускател- познава още 15 подтипа вируси на птичия грип. 
Далечния Изток, в Азия и Африка предприемат ните пунктове, летищата и пристанищата, също 
сериозни предпазни мерки за да се осуети се предприемат защитни мерки срещу това 
разпространяването на тази коварна зооноза заболяване.
(животинска болест). От друга страна, всички Птичият грип се предизвиква от вирус, който
---------------------- ------------------------------------------------------ Ш

на

Драган Костадииович, председа
тел на дружеството “Върла“, казва, 
че днес се провежда хайка за въл
ци, утре в пределите на Божица и 
на Топли дол ще бъде организиран
лов на дивеч, а в неделя и в резер
вата в Церовец.

- Независимо от това, че някои 
закрилници на животните предуп
реждават да не се унищожават въл
ците, целта на хайката е да бъде 
регулиран броят на тези хищници, 
да защитим останалия дивеч от тях 
и да помогнем на селяните, казва 
Костадииович и подчертава, че 
вълците все по-често им създават 
проблеми.

- Утре вечер в хотел “Сърбия“ в 
Сурдулица ще устроим вечеря, ко- 
гато ще връчим и награди на лов
ците, които убият вълк по време на 
хайката, оповести Костадииович и 
добави, че наградите са твърде при
влекателни. - Всеки ловец, който 
убие вълк, ще получи ловджийска 
карабина и ще ползва тридневен 
пансион в някой от хотелите на 
Власина, подчерта той.

(В следващия брой: Мутация на зоонозата в 
хуманен вирус)

В.Б.

и Съставил: Драган Петров

/тип:
водоравно: 1. Шип, трън. 5. Леки небесни тела. | I 
10. Затвърдяла от жулсне кожа. 11. Дъсчена 
колиба. 12. 11 и 2 Рукна. 14. Бог на слънцето в 
старогръцката митология. 15. Бивш сръбски Отвесно: 1. Мярка за течности. 2. Газ в 
министър на правосъдието. 16. Скопено атмосферата. 3. Демократическа опозиция на 
мъжко говедо. 17. Град във Франция. 18. Сърбия (съкр). 4. Иван Лилов. 5. Сръбска ак- 
Името на димитровградския в,утро колен Ста- триса. 6. Хранителен продукт. 7. Спортна сре- 
вров. 19. В архитектурата - гладка, плоска ща. 8. европейски шампионат (съкр.). 9. Лице, 
повърхност на стена, врата, таван. 20. 14 и 12 което управлява стопанство или домакинст- 
буква. 21. Джелатин. 22. Осъдителен недоста- во. 10. Приспособление за огнестрелно 
тък на характера. 23. Проливен дъжд. 24. оръжие. 11. Богато обзаведена къща на турски 
Някогашни писалки, направени от тръстика, големец. 13. Обграждаме, заграждаме. 15. Ле- 
25. Английски писател. 27. Меден съд за но- тателен уред. 16. Буре за бензин. 18. Мъжко 
сене и нагряване на вода. 28. Баскетболен илге. 19. Пиротска фабрика. 21. Място, където 
отбор от Никшич. 29. Пакет, предназначен за водата се губи в земята. 22. Католически 
напращано. 30. Положителен отговор. 31. свещеник. 23. Бой, физически тормоз. 24. 
Сграда за едър добитък. 32. Приспособление Препаска, 26. Животно, живеещо във вода. 27. 
за яздене на кон. 33. Мъжка рожба. 34. Езеро в Северна Италия. 29. Вид конски ход. 
Градината на Адам и Ева. 35. Член на масонска 30. Нишка фабрика. 31. 15 и 17 бутсва. 32. 
ложа. 36. Ездитно животно.

Като подправка се 
използат изсушените 
близалца, събрани от 
цвтовете на посевния 
шафран от сем. Перу- 
никови, който е много
годишно, луковично, с 
неустановена родина 
растение. Култивира се 
главно в Южна Европа,
Индия и др. От 100 000 цветчета се получава 5 кг суровина, 
от която след изсушване се добиват 1 кг близалца. Те са с 
тъмнооранжев цвят и нагарчащ вкус. Мирисът е специ
фичен. Шафранът поглъща влагата и затова се пази в добре 
затворени стъклени тръбици. Фалшифицира се с невен, 
шафраника и др. Истинският шафран в количество 0,001 г 
оцветява в жълтозлатисто 1 л вода. Шафранът съдържа 
гликозидът кроцин, който багри различни материи в чер
вено. Освен него в близалцата се съдържат горчивият гли- 
козид пикрокроцин, восък, флафоноиди, витамини и др.

Шафранът се използва още от древността като средство, 
коригиращо вкуса, мириса и цвета на хранителни продукти и 
ястия. В миналото той е бил най-търсената и най-скъпата 
подправка. Прилагал се е за оцветяване на мазнини, си- 
ренета и други млечни продукти. Прибавя се към супи, ястия 
от месо, сосове, дребни печива и др. Подправените с шаф
ран сладкарски произведения и печива добиват красив 
жълт цвят и нежен приятен аромат. В българската кухня 
шафранът се е използвал в значителна степен почти до 
началото на нашия век. Днес той е полузабравена под
правка у нас. В хранителната промишленост се използва не 
само като оцветител, а и като добър консервант. В кули
нарната се прилага в малки количества - 2-3 близалца на 4 
порции.

В последно време шафранът не се прилага в официалната 
медицина. В народната медицина у нас се употребява по- 
рядко при хемороиди, хистерия, хипохондрия, за повиша
ване на диурезата и др. Приема се по 1 близалце 3 пъти на 
ден преди хранене с малко вода.

Слободан Алексов. 33. Сол (сръб.)

ЯГТ*’ г '
У....4... ...
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Решение на кръсшос ювина 189 - Водоравно:

1. Монах. 5. Бадем. 10. Ом. 12. Амин. 13. Бавария. Талия. 27. Новаци. 28. Судан. 30. Анета 31. Пано. 
15. Рис. 16. Динамо. 17. Газ. 19. Ар. 20. Текила 21. 32. Ага. 34. Ято. 35. Новина. 36. ЕС. 37. „Икарус". 
Поло. 22. Паница. 23. Модел. 24. Окарииа 26. 38. Аса 39. Юни.



Атлетика ЩтагашЖХ
1 март-Баба Марта, символът на оти- \/ / 1

ващата си зима и настъпващата пролет, ) Щш ИЬ4
з България се отбелязва с носене на мар- 'луЦ-Ж

Владимирова сменя рс
Р“ ' “■ ^ *» 

е една от най-добрите спортистки 
на Димитровград. През последните 
три години при избирането на спор
тист на годината тя винаги е била

и решихме да започна
тренировки за дълъг скок и бягане 
на 100 и 200 метра. Разбира се, че ще
участвам и в състезанията по спор-

межпч тпн-гс иан и тен МН0г'°б01"1. н° главната тежест
иЗП д брИ' Носител е ще падне на бягането и на дългия— = V—г;:с^——тМар.

ков казва: “Подготвяме се

тенички. На този ден по стара хубава
традиция българите връзват мартенички от червен и бял вълен
конец - символ на здраве и благополучие. Мартеничките се
връзват на десните ръчички на момчетата, на десните плитки на

копие. момичетата, на реверите на по-възрастните, на млади фиданки,да съз-
дадем условия в СЦ ”Парк” за дис-Тези дни Владимирова оповести, на новородените домашни животни, най-често на агнетата. Те сече ще сменя дисциплината си за сле- циплините по скокове, за да може и 
Владимирова да има поне минимал-

носят, докато дойдат първите пролетни птици, обикновенодващия сезон.
щъркелите, лястовичките и кукувиците. Сетне те се слагат под“Многобоят е много трудна дис- ни условия за тренировки. Надявам камък и на следващия ден децата гледат какво има под камъка.циплина, в която всъщност са вклю- се, че през тази година тя ще пос-

чени 7 дисциплини. Освен Ако има мравки се вярва, че през годината ще се множи дребниятдобри резултати сред бега- 
занията по многобой, които са 2-3 у чките у нас”, 

и в България, на останалите

в състе- тигне
добитък, а ако видят червеи или бръмбари, ще се раждат повеченас Познавайки Владимиров

състезания също участвам в някои професионална спортистка и като но е очакването тя да продължи да 
от дисциплините от многобоя, като се има предвид факта, че тя ще се събира отличия за радост на 
хвърляне на копие например и запише да следва във факултета по нейните почитатели, 
считам, че това ми се отдава. Затова физическо възпитание, основател-

теленца и кончета. Напоследък мартеничките се връзват накато
зелени дръвчета за здраве и дълголетие.

В някои краища на България още от ранни зори жените слагат 
червен мъжки пояс, червено шалче или червена престилка на 
някое плодно дръвче, за да “посрещнат Баба Марта с червено”, 
цветът на радостта, за да бъде тя благосклонна към всички.

Тази хубава традиция допреди години се тачеше и в Димит
ровград. Обикновено мартенички носеха най-малките, младежи
те и девойките. Техните майки просто се състезаваха коя ще 
направи по-хубава и по-различна мартеница. Мартеници се пра
веха и в училищата по време на часовете по ръкоделие.

След дългата и продължителна зима Баба Марта в тогавашния 
Цариброд се посрещаше като началото на пролетта и събужда-

Д. С.

?аутсчгв'"пГотсГ;°пт,сгьстез,ниет°“Канонада от
голове„Балкански” победи 

убедително ФК „Желюша" - ФК 
„Напредък" 7:2 (3:0)

Димитровград, 7 март 2004 годи
на. СЦ “Парк’, зрители - около 100.

Пирот, 6 март 2004 година. Помощният терен на “Радннчки”, зрители- Главен рефер - Душан Нонич от 
около 100. Главен рефер - Душан Нонич от Пирот (7). Голмайстори: ПиРот (7>5)- Голмайстори: Йо- 
Тошич в 58 за “Провалия", а П. Георгиев в 22, 34 и 65, Иванов в 57 и ванович в 18,44,57 и 70, Джорджевв 
Панайотович в 78 минута за “Балкански”. Жълти картони - Живкович от ^1, С. Басов 68 и Е. Иванов в 84 
“Провалия”. минута за “Желюша”, а Тошич в 72

ФК ,Провалил”: Тричкович 5, 5, Живкович 5, Панчич 5 (Петрович 5), н Кръстим в 73 минута за “Напре- 
Николич 5,5, Н. Пейчич 5, Тошич 6 (Златкович 5), Ценич 5, 5, 2™ • Жълт картон - Ставров от ^ БоСИЛеграДСКО Се УВвЛИЧава брОЯТ На 
Стаменкович 5,5, Живкович 5, Б. Пейчич 6 (Филипович 5) и Кръстич 5. ' ,, 4 ™ тФК ,Желюша : Андонов 6,5 Д. Заболелите ОТ ДИаббТ

ФК „Провалия" - Фк „Балкански" 1:5 (0:2)
нето на природата, която носи нов живот и нова радост за всички. 
Разбира се, с мартенички като символ на човешката надежда и 
вяра.

Сретен Игов

ФК ,балкански”: Станкович 6, Д. Пейчев 6, Живкович 6, В. Пейчев 6,5, _
Стоянов 7, Христич 6, Чурчич 6, Панайотович 6, П. Георгиев 7,5, Б. Георгиев 6,5, Джунич 8, Джорджев 
Глигориевич 7 и Иванов 6,5. ' (Стеванов 6,5), Стефанов 7, Став

ров 7, Иовановнч 8,5, Симов 6,5 (Е.
Иванов 6,5), Д. Иванов 7, Митов 7,5 
и С. Басов 7,5.

ФК Найредък”: Матеич 6, Лаза- 
ревич 6, Йованович 5, Петрович 6,
И. Неделкович 6, Тошич 6, Мпаде- 
нович 5, Кръстич 6, Д. Велкович 6,
М'Играчка мача ^Йованович от интервенции заради проявяването на болестта се увеличава. 
“Желюша”. Според думите на д-р Димитър Стойнев, лекар - специалист по

Любителите на футбола в Ди- интерна медицина и началник на отделението за диабет при Зд- 
55 митровград имаха възможност да равния дом, от началото на тази година до началото на март са

.. ПЯЛКДНСКИ ВЪВ ЪеЛИКО видят в началото на сезона хубава и извършени около 290 интевенции или прегледи на заболели от диа-
"" коректна игра на двата съперника.
село, „Желюша е свободна ^ГяЯ„е:;бд”;Га:ГпГ„”п - в сравне, ,ие с 2001 година тенденцията към увеличение е голяма.

врата. Въпреки че игра без няколко В отделението са регистрирани 120 души, болни от диабет, от които 
Във вторник вечерта във ФС на Пиротски окръг бяха определени ТИТуЛЯра> “Желюша ’ лесно стигна 30 са зависими от инсулина. Възрастовата граница е различна, но 

двойките за втория кръг за купата на СЧГ за Пиротски окръг. ^ д0 убедителната победа срещу ли- най-много от заболелите са между четиридесет и петдесетгодишна 
Във Велико село “Слога” ще посрещне “Балкански” от дера на Окръжната футболна лига ВЪЗраст> казва Стойнев.

Димитровград. Мачът ще се играе в сряда на 17 март т.г. На същата за Пиротски окръг. Особено добре да успешното лечение и навременното откриване на болестта е 
дата в Полска Ръжана ще се срещнат “Младост” и “Йединство” от ^Р^“В“ао"д“^“™домакиниИ необходимо редовно да сс следи кръвната картина, като поне вед- 
Бела паланка. В неделя в Пирот ще играят “Драгош и “Перчевац . както и четирикратният гол- мъж в месеца се взема кървна проба от лицата над тридесетгодишна 
Отборът на “Желюша” е свободен. майстор Йованович. Д. С. възраст, особено на онези, в чиито семейства има болни от диабет.

Освен това Стойнев подчерта, че е нужно сериозно лечение, редовни 
контролни прегледи, повишаване на здравната култура и сериозно 
схващане на болестта. С. Н.

Тридесетина души 

живеят на инсулин
Играч на мача - Перица Георгиев от “Балкански”.
Разликата в класата на двата отбора бе очевидна. Членът на Нишка 

футболна зона “Балкански” без много усилия победи слабия и 
неподготвен отбор на “Провалия”. С рутинна игра димитровградчани се 
сдобиха с правото да продължат състезанието за купата на СЧГ.

В босилеградския Здравен дом узнахме, че от година на година 
броят на заболелите от диабет, както и броят на лекарскитеД.с.

Определени са двойките за втория кръг от 
купата на СЧГ____________________________

бет. В този период са регистрирани и три нови случая.

Индивидуално шахматно първенство в Босилеград

Митко Александров спечели титлата На 9 март тази година почина нашата обичана 
майка, тъща, свекърва и бабаПетнадесетгодишният Митко Алек

сандров, ученик в първи клас на боси- 
леградската гимназия, спечели първото 
място на индивидуалното първенство 
по шахмат в Босилеград, което органи
зира ШК “Младост” от 5 до 7 март в 
местния пенсионерски клуб.

Митко спечели максималния брой 
точки, тъй като в 11 мача завоюва 11 

веднъж потвърди безс
порния си талант. Още преди началото 
на първенството Митко беше сред фа
воритите за спечелване на титлата, а с 
изключителните си резултати срещу 
много по-възрастните и по-олитии със

той потвърди класата си. На 
място се класира Александър

спечелени точки.
На първенството участваха 12 

матисти, а състезанието се проведе по 
Бергеровата система, т.е. всички 
тезатели играха помежду си. Въпреки 
очакванията, поради обективни причи
ни няколко опитни босилеградски шах
матисти пропуснаха турнира.

Новица Божилов, главен съдия 
турнира, който е и треньор в ШК “Мла
дост”, заяви, че първенствто е било 
регистрирано в Шахматния съюз на 
Сърбия и подчерта, че въз основа 
постигнатите резултати някои от шах
матистите са изпълнили норматива за 
по-високи 
състезанието
второкатегорник, а малките Драган Бо
жилов и Деян Раигелов вече са третока- 
тегорници.

сто на турнира ШК “Младост” подари на Митко шах- В клуба планират занапред всеки първи уикенд в 
матна гарнитура, а наградени бяха и класиралите се на месеца да организират Категории турнири , а през 
второ място състезатели тази пролет трябва да се проведе и един блиц турнир,

Трябва да се отбележат и резултатите на другите на който се очаква да участват шахматисти и от други 
двама млади шахматисти. Десетгодишният Драган зае общини.
4 място със 6,5, точки, а тринадесетгодишният Деян 
Раигелов се класира на 6-то място със същия брой

шах-
ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА
/1928-2004/
от Долна Любата

Ти винаги ще останеш в сърцата ни. Благодарим 
ти на голямото сърце. Почивай в мир!

Ойечалени: син Кирил и семейството му и 
зетьове Раде и Янко с депата си

със

ка

точки и още

на

Възпоменание
На 16 март 2004 година се навършват ДВЕ ГО

ДИНИ от смъртта на нашия скъп и незабравим
СЛАВЕ БОЖИЛОВ 
от с Дукат

Гордеем се, че сме твои деца и безкрайно сме 
тъжни, че ост анахме без теб.

С обич и благодарност се прекланяме пред свет
лата ти памет.

Твоите: съйру1а Цветанка и децата Калинка, 
Фиданка и Коне със семействата си

шахматни категории. След 
Александър Захариев етезатели, 

второ !
Захариев, който завоюва 7,5 точки, а 
трети бе Васил Йосифов със 7 спече
лени точки. За спечеленото първо мя-

\ \

ЬА^>7
ЛЛ

П.Л.Р.



Хумор - Сатира- Забава
12 Шж+гС-гШ**? 12 маот 2004

Манчин рабушЛошейеканема- 

йош по-лоше ка има! тт. 1Стоян Дуков
- Нечу да мислим, гледам на

род свикну да не работи. Само 
понекой събере силе и се вати 1 
да чува говеда, ял свинье, ял 1 
овце, ял друго нещо, оти на сва 
уста се орати кико требе да се 
производи. Иди питай тия със стокуту, ква мука 
гьи мучи!...

- Па киква?
- Киква ли? - Нема кому да продаду ни ягнища, 

прашчина, ни ярища, ни млеко... Никой не
пита. Йедно време имаше коо-

- Ако по све работе смо на последньо место, по 
това колко купуйемо сапун смо първаци! - с тея 
думе ме засече Драга Стойнин.

- Айде-де, одека знайеш и кой това йе па 
изброил и измерил колко сапун арчимо? - учуди
°е- Никой не йе мерил и никой не йе бройил, ама Д°°Д“ «а 
йетека!УнассвакзасвапЩмПере рукье. Квоида прР^ти’уйе, Знайеш лиРйедно време за сено- 
питаш, кво и да посакаш, одма граб У кошкьи кашкаваль се изпотепайоше и судеоше
пере. Я несъм за това одговоран, Д Р кой че га купи! За ягнища чак от Гърцию доо- 
другога. Тия другьият те препрача притр ’ деоше с камионье, претичаоше се од све стране, 
третият при четвъртога, четвъртият и он Р оти по.убаво немало нигде... После затрише ов- 
рукье, све тека докига не ти се завийе чарниците и съга тия що су се наватили да чуваю

щ ’ овце, за главу су се ватили кво че прайе с ягни- 
щата, с прашчината, с ярищата или телчината...

- Не знам бай Драге, ама може да сакаю, да се 
увеличи броят на стокуту. Щом прерасту, човек 
нема кво да праи че гьи чува за домазлък!

- Море Манчо, я тува видим друго: Йедно се 
орати - друго се прайи, а може трето и да се 
мисли. Кажу: върчаю се на село! Са ми кажи кво 
да прайе тия със стокуту що су се върнули на 
село, а? Видиш ли: лоше йе ка нема - йош 
по-лоше кига има!

- Айде-айде, Драге, иде Велигден, светикье че 
има кой да гьи купи...

- Ако мене питаш, наш народ отдавна йе ого
лел и обосел, гледа йедва да свърже краищата,

ягнища да чека Велигден, най-млого да 
купи ребарца, ако гьи има у касапницуту!...

т
ни

1 седнеш и се питаш: ама има ли у туя 
некой да йе одговоран за нещо?

- Ама щом им се плача и щом су заседли по
вотельете, требе да имаю и некикву одговорност, 
нали? „

- Требе! Млого работе при нас “требе , ама 
никой да засуче рукаве. Айде кажи ми кой йе 
одговоран що катанците на нашата предприятия 
заръджавеше и що сума ти народ остаде без 
работу? Питам големците у общинуту, а они 
одма мию рукье: “Нийе немамо право 
одговорни! Требе да питаш руководствата им!” 
А оно вечимка и не знайеш кой им йе ру- 
ководство: толкова пути гьи сменьеваше и пак 
върчаше, па пак сменьеваше, пак избираше, наз- 
начеваше, даваше си оставкье, преплювуваше 
си, иди разбери кому да се обърнеш...

- Тека че йе докига не се приватизую...
- Очеш да кажеш, докига се не найде некой за 

никикве паре да купи целото предприятие!
- Па ти кво мислиш?

щь ШЩЕ/ и не смо
»<?

нема с

Манча

Тест

МЕШШвИИСЯ? Ако са ви харесали повече от-
Този тест е проведен със съдействието на фирма „Джибра говори “А” 
комерс" и по-надолу са представени отговорите на част от Вие не сте просто алкохолик, а
участниците. Всяка прилика с действители лица е умишлена. направо попивателна гъба. Бу- 

1. Направо директен осмуках... Няма зян да става я! тилката е най-добрия ви приятел
въпрос: Вие алкохолик ли г) Ами аз нищо не пия (Тук ние сдед бъчвата. 
сте? му смигваме съучастнически и се

Можете да тествате и себе си

Съвеш: Абе вземете отвреме- 
навреме купете и нещо за ядене ЪутиЛКСШШ леЖвШС Н(Х 
на жена си, че както се е стопила

а) Ми не съм, никога не си поз- правим, че му вярваме), 
волявам повече от две бутилки на тревата изпразнена, 

изсмукана докрай.
А недалеч от нея на 
земята лежах, без глас,

4. Лазите ли като се 
напиете?
а) Ами като се натряскам, ла

зя. Щото ме е страх от високото, 
б) Кво лазя бе братко... направо 
се търкалям. Знайжш ли кжво

ден.
б) Жената казва, че съм, но след 
като я пообработя с точилката си 
променя мнението.
в) Аз тебе много те уважавам 
уа...
г) На подвеждащи въпроси не от
говарям... Сега ще се обиждаме 
ли?

ще вземе да изчезне съвсем от 
глад. Нали не искате сам да си 
правите салатата...?

Ако са ви харесали повече 
отговори „Б"
Вашето любимо буренце ни

кога не ще хване паяжина.

притихнал и пиян.
надолнище има към нас. 
в) Малии-и как се бях насвяткал 
снощи... (Като го гледаме, май не

Главата ми е тежка кат 
олово, езикът ми 
подметка бе станал. 
Краката ми омекнали кат 
гума, не знаех жив ли 
съм или умрял...

Съвеш: Не смучете толкова 
е било само снощи). Заиграх със СТрастно бутилката, че дъното й 
една грозданка и три бири, ама ще се 0тлепи и ще стане зян мате- 
направо са оаках да знайш. И рИалът| 

а) Не! Да не съм луд? Кой ще като са прибрах, жена ми прави 
ми прави салтата?
б) Абе ти ако продължаваш да г) Не...просто така си почивам на 
ми задаваш въпроси, а не нали- четири крака, като се уморя, 
ваш нищо, и теб ще бия.

2. Когато сте пиян, биете 
ли жена си?

Ако са ви харесали повече 
отговори „В"
Вие сте едно алкохолно петно.

Чак се чудя как сте успели да про- ПиЯН СЪМ вече три 
четаете теста. Водата освен за

лази-буба-лази с точилката.

5) Какво мислите за 
водата като питие? • недели приятно ми е, 

весело дори. По кръчми
Съвеш: Носете противогаз. Не барове, бордеи ПрОПЧХ

си всичките пари.

в) Аз жената и нея мнооо я ува
жавам, ама много ме бии тъз пус
та жинъ. Оня ден като ме видя, че 
съм кютюк пиян, счупи три 
точилки в гърба ми... Даже до 
съседкътъ отиде да вземе една

пиене става и за къпане... Проб- 
а) Пфу-у, че гадост! Вие да не вайте...Не боли. 

се шегувате?
б) А тжва пък какво е? Че имали 
такова питие?

е нужно, когато се появите на 
улицата, да депресиране другите 
граждани с вида си. ■Чв) Аз казах ли ти, че много тъ 

уважавам? Май не съм. Минала
та седмица се бях много налюлял, 
и катж си припках на четири кра-

Жена ми със точилката 
ме чака, ядосана с 
треперещи ръце. И как 
във къщи да си ида. 
Живей ми се не ми се 
мре...

назаем.
г) Аз жена ми никога не я бия. Аз 
да не съм садист. Просто като ме 
ядоса, я хвърлям през терасата... 
По-хуманно е.

3. Какво не пиете?

Ако са ви харесали повече 
отговори ,,Г'
Вие сте неосъзант алкохолик.ка към къщи, ме дръпна земното 

притегляне и се изплющях в една Ако не вярвате, просто се пог- 
локва. Взех да се давя и се на- леднете в огледалото.

Съвеш: Купете си резервно ог- 
Имам лоши спомени от ледало! Това, в което смятате да

гълточих с вода. Оттогава не съм, а) ?!?/:/?? 
б) Ами-и... кусвал.

в) Оня ден пустата му котка са водата.
опитала да ми лочи от винуту, та г) Вие за вода ли.... Хъм, аз по- пропука, 
паднала и се удавила в бурито, мислих, че за водка става въп- 
ама аз пак пих, та даже и нея рос?

се огледате, най-вероятно ще се Стоян Марков
'I
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