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I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XI- * БРОЙ 1746/47 * 7 МАЙ 1999 г. * ЦЕНА 2 ДИНАРА
ПРОДЪЛЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА, НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА И ВЪРХОВЕН КОМЕН
ДАНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ИЗСЛУША РАПОРТИТЕ 
НА КОМАНДВАЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ И КОМАНДВАЩИЯ 
ЩАБА НА МВР НА СЪРБИЯ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЯ

ЗАДАЧИТЕ В ОТБРАНАТА 
НА СТРАНАТА, 

АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА 
БОРБА И УСТАНОВЯВАНЕТО 

НА ОБЩА СИГУРНОСТ В 
КОСОВО И МЕТОХИЯ СЕ 
РЕАЛИЗИРАТ УСПЕШНО

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ 
И Д-Р ИБРАХИМ РУГОВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА КОСОВО И 
МЕТОХИЯ ПРИ ПЪЛНО УВАЖАВАНЕ 

НА РАВНОПРАВИЕТО НА ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ И ВСИЧКИ 

НАЦИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ, 
СУВЕРЕНИТЕТА И 

ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА 
СЪРБИЯ И СРЮ

• Президентът на Република Сърбия Милан Милутинович и д-р Ибрахим Ругова подписаха 
съвместно изявление • Венец в памет на всички жертви на агресията на НАТО• Президентът на Републиката и Върховен комендант Слободан Мило- 

шевич изслуша във вторник в Белград отчетите на командващия Трета 
армия генерал-полковник Небойша Павкович и командващия Щаба на поли
цията на МВР на Сърбия за Косово и Метохия генерал-майорът на поли
цията Сретен Лукич • На цялата територия на южната сръбска покрайнина 
функционират цивилната власт и социалните функции на държавата

3. Въз основа на двустран-Президентът на Републи- всички граждани и всички на- 
ка Сърбия Милан Милутино- ционални общности, сувере- ното съгласие на разговори- 
вич се срещна на 28 април в нитета и територалната ця- те, в качеството на гости, мо- 
Прищина с д-р Ибрахим Ру- лост на Сърбия и Югославия, гат да присъстват представи- 
гова. В двучасов разговор, Констатирано е, че този под- тели на международната об- 
след който президентът Ми- ход представлява основа за щност. 
лутинович и д-р Ругова под- трайно и справедливо реше- 
писаха съвместно изявление, ние на проблема в Космет.

След обстойния анализ, в който 
участваха и президентът на Репуб
лика Сърбия Милан Милутинович, 
началникът на Щаба на Върховното 
командване генерал-полковник Дра
голюб Ойданич и други личности, бе
ше констатирано, че успешно се осъ
ществяват задачите в отбраната на 
родината, антитерористичната борба 
и установяването на обща сигурност 
в Косово и Метохия.

Личните състави на войската и 
полицията самоотвержено и с големи 
лишения не позволиха на най-голе-

жения в градовете, селата и по про
тежение на комуникациите в Косово 
и Метохия. Особено тежък беше 
конфликтът на органите на сигурно
стта с градския тероризъм.

Паралелно с изпълняването на 
тези сложни задачи органите на си
гурността елиминираха и многоброй- 
ните прояви на насилие, убийства, 
плячкосвания и други престъпни дей
ности като при това арестуваха не- 
колкостотин извършители, 
престъпни дела представляваха гол
яма опасност за цивилното населе
ние.

4. Постигнато е съгласие
за необходимостта от скоро- 

2. Двустранно е заключе- то формиране на Временен 
разговорите трябва да изпълнителен съвет на Косо-

двустранно беше констатира
но, че разговорите за мирно но, че 
политическо решение за Ко- бъдат преки, при равноправ- во и Метохия, който в проме- 
сово и Метохия трябва да бъ- но участие на всички нацио- нените условия, до учредява- 

нални общности, които живе- нето на органите на базата на 
ят в Косово и Метохия, което Основният акт за самоуправ

лението на Косово и Метохия

дат преки при равноправно 
участие на всички национал
ни общности в Косово и Ме- е предпоставка да се постигне

да изпълнява функцията натохия. С политическото спо- приемливо решение за вси- 
разумение трябва да бъде ре- чки, които живеят в Косово и временно правителство. Със- 

Метохия. тавът на Временния изпъл-
Преките разговори тряб-

чиито
гламентирано широко самоу
правление на Косово и Мето
хия при пълно уважаване на ва да бъдат потвърждение за вътрешна организация, осо- 

укрепването на взаимното бено уточняването на разде- 
доверие като важно условие лението на неговите ресори

нителен съвет и неговата
мия агресор в света да завладее нито 
една педя от нашата страна, като ед
новременно 
чки опити на

При това държавните органи без
пристрастно и в съзвучие със закона 
изпълниха и задълженията си за за
щита на имуществото и личната си
гурност на гражданите. Констатирано 
е също така, че с тези мероприятия са 
елиминирани всички такива прояви. 
Военните съдове, в съзвучие с проце-

равноправието на всички
с това отблъснаха вси- 

терористичните банди 
да преминат нашата граница и във 
вътрешността на територията

унищожиха единиците, щабо-

граждани и всички национ
ални общности, сувере нитета за изход от сегашното поло- трябва да уважава сегашните

проблеми в Косово и Мето-и териториалната цялост на жение.
Сърбия и СР Югославия. По
стигнато е съгласие и за необ
ходимостта от скоро форми
ране на Временен изпълните
лен съвет на Косово и Мето
хия, който до формирането 
на органи на базата на спо
разумението за политическо 
решение за Косово и Мето
хия би изпълнявал функ
цията на изпълнителна власт. правителство м-р 
Текстът на съвместното Шаипович, подпредседателят кционирането на държавните 
изявление гласи: на Правителството на Сърбия органи и органите на местното

Президентът на Репуб- проф. д.р ратко Марковнч и самоуправление, 
лика Сърбия Милан Милути- председателят на Времен- 
нович и д-р Ибрахим Ругова ния изпълнителен съвет на 

Косово и Метохия Зоран 
Анджслкович.

хияна-
пълно
вете и инфраструктурата на терори
стичната организация, която сама се
бе си нарича АОК.

На цялата територия на Косово и 
Метохия функционират цивилните 
власти и социалните функции на дър
жавата. Здравна защита, храна и ле- 

за населени-

дурата, предвидена за военни условия, 
произнесли голям брой нака- Д-р Ибрахим Ругова Милан Милутинович 

президент на Република 
Сърбия

вече са
зания със срок от 5 до 20 години затвор

В Прищина, 28. април 1999.за такива престъпления.
Присъстващите коменданти на 

военните и полицейски поделения из
несоха и планове на мероприятията и 
дейностите, с които, както и досега, 
ще изпълняват поставените задачи в 
съответствие със закона, професион
ално и докрай последователно.

Президентът Милошевич под
черта, че най-важната задача и в пред
стоящия период 
упорита отбрана от външната агресия 
и едновременно с това опазване на 
пълната сигурност, законност, обще
ствения ред и мир и свободното дви
жение на хората на цялата територия 
на Косово и Метохия, като предпо
ставка за успешното функциониране 
на обществените служби и социалните 
функции на държавата в полза на вси
чки граждани, които живеят в Косово 
и Метохия, без оглед на националност
та и вероизповеданието им, се казва в 
съобщението на Върховното команд-

тът Милутинович се запозна с 
най-новата обстановка в южна- 

Никола та сръбска покрайнина и с фун-

В разговора участваха и 
подпредседателят на Съюзно-карства се осигуряват

което поради бомбардировките 
и терористичните акции напусна до
мовете си. Създадена е такава струк- 
тура, която след прекратяването на 
агресията ще може да помогне на вси- 

граждани да се завърнат в до- 
мовете си.

Констатирано беше,
изпълнени в твърде сложни

ето,

чки се съгласиха за следното
СЪВМЕСТНО
ИЗЯВЛЕНИЕ

е по-нататъшнатаче тези за- ш ооожвдшш
дачи са
условия като се има предвид, че ве 1е 
през първия ден от агресията ръко
водството на терористичната органи 
зация АОК, при открита подкрепа от 

най-висшитс функционери

По време на престоя си 
в Прищина президентът на 
Република Сърбия Милан 
Милутинович положи ве
нец в
жертви на агресията на 
НАТО.

1. Необходимо е веднага 
да се възобновят и интензи
фицират започналите разго
вори между Правителството 
на Република Сърбия и ли
дерите на политическите 
партии на албанците в Косо
во и Метохия за политическо 
споразумение, с което на 
Космет се дава широко само
управление при пълното ува- политическия актив на Ко- 
жаване на равноправието на сово „ Метохия, президен-

памет на всички
страна на
на агресорските страни призова 
рористичната организация АОК на 
общо нападение срещу всички Д^р- 

обекти. Целта им бе-

те-

В разговора с членовете 
на Временния изпълните
лен съвет и на стопанско-

жавни органи и 
ше да се създаде впечатление за ня- 

в Косовокакво си всеобщо въстание 
и Метохия. В условията на 
Дировките това доведе до тежки сра-

бомбар-
ване.



ОТ 4 МАЙ НАТО НА БЪЛГАРСКОТО НЕБЕ

НЕОБИЧАЙНО БЪРЗАНЕ НА 
ПРЕЗИДЕНТА СТОЯНОВ

РЕШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

ОСВОБОДЕНИ СА 

ТРИМАТА ПЛЕНЕНИ 

АМЕРИКАНСКИ 

ВОЙНИЦИ

• Решението на Народното събрание да ратифицира споразумението на България със западния 
алианс веднага беше подписано от българския президент

Бългпрекия въздушен коридор НАТО може да крация” твърди в информацията си, поместена на
използва от пети май, понеже президентът на Рспуб- първата страница, че споразумението между Бъл-

Петър Стоянов подписа документа на Народ- гария и НАТО за използването на въздушен коридор
от страна на западния алианс за военни операции

ликата
ното събрание в необичайно кратък срок, само час-

решението да бъде ратифи- срещу съседната суверенна европейска държава СР 
Югославия вече е публикуван в "Държавен вестник” 
от 5 май 1999 г., така че от законодателна гледна

Президентът на Републиката Слободпн Мнлошсннч нзе реше
ние да бъдат освободени тримата пленени американски войници. 
Президентът Милошевнч реши освободените войници да бъдат 
предадени на американския верски лидер Джеси Джсксън, който 
начело на голяма група верски лидери на всички вери навред из 
Америка пристигна в нашата страна, за да се противопостави на 
бомбардировките и да изрази солидарността си с жертвите па вой
ната.

два след гласуването на 
цирано споразумението на България със западния
алианс.

Органът на българското правителство в.” Демо- точка неговото прилагане може да започне веднага.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАВЕЖДАЩИЯ ЮГОСЛАВСКОТО ПОСОЛСТВО В СОФИЯ

ЮГОСЛАВИЯ ПЛАЩА КРЪВЕН ДАНЪК НА СВОЕВОЛИЕТО 
НА СИЛАТА, КОЯТО ЗЛОКОБНО ЦАРУВА В СВЕТАВ заповедта на Върхопния 

комендант за освобождаването 
на военнопленниците се казва: 
"В тях ние не виждаме врагове, а 

на войната и

Тримата американски 
войници Слитък Гоизалсс, 
Еидрю Рамирсз и Крие- 
тнфър Стоун пред журна
листите се обадиха по мо- 
бифон па родителите си и 
през сълзи и ридания им 
съобщиха, че са ос
вободени. Сълзите си не 
успя да скрие и Джсксън.

• Ние направихме всичко възможно, за да обясним на българското правителство, че ие трябва да се 
НАТО срещу една суверенна и съседна на България страна, заяви Джукичвключва в агресията на

Управляващото мнозинство в Народното съб- и международното право, създавани десетилетия
и олицетворени в системата на ООН .

СРЮ плаща огромна цена и кръвен данък на 
на силата, която злокобно царува в 

през последното десетилетие, заяви Джукич. 
Като прецени, че с включването на България

също така жертви 
на милитаризма”.

По заповед на президента на 
Републиката п Върховен комен-

раиис на Р.България можеше да гласува против 
войната и деструкцията, а за мир, еманципация и 
афирмация на Балканите и на своята ст рана, но не 
направи това - заяви за агенция ТАНЮГ завеж
дащият югославското посолство в София Сречко 
Джукич по повод решението на Събранието да НАТО желае да разшири кризата от територията на

някогашна Югославия, Джукич каза, че с гласува
нето на споразумението между българското лра-

свое волието 
светадант на въоръжените сили на 

СРЮ Слободан Милошевнч на 2 
май в Пресцентъра на Югослав
ската войска в Белград бяха ос
вободени тримата американски войници.

Протокола за освобождаването подписаха помощник-начал
никът на Щаба на Върховното командване генерал-подполковник 
Благойе Ковачевич, водачът на американската антнвоенна мисия 
Джеси Джексън и представител на Международния Червен кръст 
от Женева.

предостави на НАТО въздушни коридори за 
военни операции срещу съседна Югославия.

Ние направихме всичко възможно, за да обяс- вителство и НАТО за предоставяне на българското
самолетите на НАТО, които извършватбългарското правителство, че не трябва да небе

агресията, която НАТО предприема агресия срещу Югославия, Народното събрание е
нанам на 

се включва в
срещу една суверенна и съседна на България дър- одобрило бомбардирането на цели в съседната 
жава, каза Джукич. държава и избиването на български съседи.

Преценявайки, че "няма никакво съмнение, че Трябва да разберете, предупреди Джукич, че 
топа е нова грешка”, Джукич каза, че ”на всички е над българска територия ще летят самолети, на
ясно, че НАТО, начело със САЩ, предприе кървава товарени с бомби и ракети, за да убиват хора на 
акция срещу СРЮ и я продължава въпреки че тя
остро противоречи на съществуващия световен ред претворяват всичко в пепел и прах...

- По този начин е извършена заповедта на нашия върховен 
комендант и президент на СРЮ Слободан Милошевнч, който в 
заповедта си за освобождаването на военнопленниците изрази на
шето становище, което гласи: ”Ние нс гледаме на вас като на 
врагове, а като на жетви на войната и милитаризма”, каза генерал 
Ковачевич.

само 50 километра от София и да разрушават и

СЛЕД ИЗНУДВАНИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СРАМОТНАТА ВОЙНА СРЕЩУ 
СРЮ

- Надявайки се, че вашият 
престой тук представлява бързо 
идване н;) мира на нашите прос
тори и че ще бъдат прекратени 
военните насилия, аз ви поже-

В къси изявления ос
вободените американски 
войници благодариха иа АЛИАНСЪТ СЕРИОЗНО ЗАПЛАШВА 

БАЛКАНСКИТЕ СИ СЪЮЗНИЦИ
югославските власти за 
”жеста на добрата воля”, 
който бе направен с

лавам добър път, каза Коваче
вич и благодари на мисията на 
добрата воля. В изявлението ситяхното освобождаване.

Те подчертаха, че са имали Джексън подчерта, че "тази ди- 
пломатическа постъпка заел

Първо - почти всекидневно самолетите наБомбите, които ежедневно падат в Белград.
Крагуевац и Прищина все по-силно се чуват и в НАТО изтърсват смъртоносните си товари 
София, Букурещ, Скопие, Тирана и Загреб - върху Албания, Македония, Хърватско, Босна 
страни, съюзници на НАТО агресора, които се- и България. Обясненията, че това са само слу

чайни инциденти повдигат съществения въпрос:

9 хуманен и твърде фер 
третман” и че към тях са 
се отнасяли добре.

У-
жава дипломатически отговор 
и че това е момент за значи
телна крачка към решението и 
прекратяването на кървавата 

война”. Благодарейки на югославските власти за освобождаването 
на американските войници, Джексън изрази надежда, че ще бъде 
намерено решение за всички проблеми.

- Сега водачите трябва да водят, трябва да се срещнат и да 
изберат помирението и възстановяването, каза Джексън като изра
зи уверението си, че това е възможно. Това е забележителен мо
мент в историята. Аз се надявам, че този момент няма да бъде 
загубен.' Сега ние трябва да изберем живота, а не да убиваме и да 
бъдем убити, добави Джексън.

га продават своя суверенитет.
Атлантическият съюз изнуди балканските какво ли ще се случва, когато Алиансът започне

държави и те в по-малка или по-голяма степен да използва въздушното пространство и лети- 
се включиха в срамотната война срещу' Юго- щата в тези страни? 
славия. Ръководствата на Румъния, България,
Македония, Албания, Федерацията БиХ и Хър- българи, албанци, хървати и македонци, които 
ватско се съгласиха да отстъпят на Брюксел също така са застрашени от бомбите на НАТО. 
свои суверенни права, надявайки се, че по такъв Как например Емил Константинеску и Петър 
начин по-бързо ще се доближат до НАТО и Стоянов ще могат да обяснят на хората от ру- 
Европейския съюз. Неотдавнашният самит във мънското и българското малцинство в Югосла- 
Вашннгтон обаче потвърди, че това са само бля- вия защо са позволили да ги убиват самолети, 
нове, които няма така скоро да се сбъднат.

Лидерите на тези страни, под претекста, че
отбраняват националните си интереси, сега ев- ключение търпят огромни стопански щети по
тно продават своя суверенитет и цената на не- ради агресията срещу Югославия. Само в ту- 
обмислените им постъпки ще заплатят поколе- ризма н транспорта Хърватско ще загуби през 
нията, които тепърва трябва да дойдат на бял 
свят. Показа се, че е илюзия това, ако мислят, че марки, България над сто милиона, Ръмуния 
тези страни са по-потребни на алианса, отколк- трикратно повече, Гърция един милиард марки. 
ото НАТО е нужен на тях. Приказките за някакъв си ”Маршалов план” са

В НАТО високомерно говорят за "отлич- само празни надежди, понеже Западът не дава 
ните отношения” с балканските държави, макар нищо даром; той
че избягват да гарантират техния суверенитет. Четвърто - в тези страни не могат или не 
В Брюксел засега дори избягват да платят и смеят да признаят, че НАТО ще ги употреби, ще 
предизвиканите от тях щети на приятелите си в ги използва до крайни предели и в края на краи- 
България и Македония например. щата - ще ги отхвърли. "Америка ще си отиде

Ръководствата на Румъния, България и Ма- по следата на собствените си интереси в някоя 
кедония заради поданическата си политика се друга част на света, а ние ще си останем на тези 
конфронтираха със собствените си народи, ко
ито не се съгласяват да станат протекторати на ректорът на Пловдивския университет проф. 
Вашингтон. На почти всекидневните митинги в д-р Огнян Сапарев.
Букурещ, София, Скопие и Атина десетки хиля- Първият анализ вече потвърждава, че много 
ди демонстранти извикват лозунга 'Балканите от лидерите на балканските страни ще издъл- 
принадлежат на балканските народи . жат сметките си за късогледството още на пър-

Лудината на Клинтън, Кларк, Солана и вите следващи избори. Това потвърждават и
Блеър рано или късно ще отмине, а по-здра- масовите демонстрации и последното сондиране
вомислещите предупреждават ръководствата на общественото мнение, според което внезап

но намалява популярността на всички, които
НАТО.

(Танюг) |

Второ - в Югославия живеят много румънци,

които политат от Румъния и България?
Трето - всички балкански държави без из-КРИС СТОУН, ЕДИН ОТ ОСВОБОДЕНИТЕ АМЕ- 

РИКАНСКИ ВОЙНИЦИ, ОТПРАВИЛ БЛАГОДАР
СТВЕНО ПИСМО ДО СТРАЖАРИТЕ В ЗАТВОРА

тази година повече от един милиард германски

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ЛЮБЕЗНОСТТА

винаги си взема своето.Един от освободените аме
рикански войници Крие Стоун 
отправил благодарствено пи
смо до стражарите на затвора, 
в който прекарал двадесетина 
дни. В писмото се изТьква:

"Благодаря за вашата лю
безност и почитание. Изпит
вам големи симпатии към 
сръбския народ след случило
то се и ще продължа да се моля 
на Господа за мир и прекрат
яване на тази война. Благо
даря ви Най-много за цигарите, 
които ми давахте.

Господ да ви помогне” - се 
казва в писмото и накрая се добавя:

"Много ви благодаря, бяхте изключително любезни”.
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на тези страни, че непростимо са се играли със 
съдбата на балканските народи. сега се поддадоха на изнудванията на

7 МАЙ 1599 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ЛИКА СЪРБИЯ НА РЕПУБ- СЪОБЩЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СЛУЖБА КЪМ НИШКИ КОРПУС НА

ЮВ

ПРОЛЕТНАТА 

СЕИТБА - НАД ПЛАНА
ПСИХОЛОГИЧЕСКО-ПРОПАГАНДНАТА 

ВОЙНА НЯМА ДА МИНЕ СРЕД НАШИЯ
НАРОД• Допълнителни 250 

работи • Интензивно
млн. Динара за пролетните селскостопански

— „ г»™ ,'-"и ■■ —
напълно или частично • Възстановява 
троенергетичната система

• Нишки корпус и народът в Пчинскн окръг са единни героично да отбранят най-святото си - 
свободата • Отбранителен бент във всяко място • Ежедневно сме по-силни, по-решителни и по-увер- 
ени, че ще можем да се отбраним, се казва в съобщението

са разрушени 
се стабилността на елек-

Във всички населени места по-нататъшно укрепване на соб-След неуспешните въздушни
операции в агресията си срещу функционират местните стражи, ствените си сили. 
нашата страна, разсърдените и направени са бройни убежища, 
вбесени злодеи от НАТО все по- всяко населено място представ- които врагът хвърли на тези на
место използват психологичес- лява отбранителен бент и ще бъ- ши простори повече от 20 тона 
ко-пропагандна дейност, раз- де отбранявано упорито. Лични- експлозив с голяма разрушител- 
пръсквайки лъжи ”за преселва- ят състав на Нишки корпус и на- на сила резултатите му са ми- 
нето на населението от селата и родът в Пчински окръг извър- норни. Той успя само да разруши 
градовете в Пчински окръг” и шиха висококачествени подго- обекти и да нанесе болка на една 
хвърлят афиши ”за прииждане- товки и заедно са готови, докол- част от невинното население, 
то на нови видове оръжие” с цел кото се наложи, героично и без- която, както и досега, със соли- 
да се предизвика страх, паника и пределно упорито да отбраняват дарността и оказване на помощ 
дефетизъм сред личния състав всяко село и всеки град. 
на Нишки корпус на ЮВ и насе
лението в Пчински окръг, се каз- селва когото и да било, да прави ралът на личния състав на Ни 
ва в съобщението на Службата бежанци и който и да било да 
за информиране към Нишки напуска вековното си огнище, 
корпус на ЮВ.

В съобщението се казва: ”В нужда, понеже ние наистина сме 
досегашните съобщения инфор- силни и готови да отбраним оно- сме по-крепки, по-решителни и 
мирахме за единството на лич- ва, което ни е най-свято - свобо- 
ния състав на Нишки корпус и дата. 
народа в Пчински окръг и за ре-

В Сряда’ пРедседателствано от премиера Мирко

селскостопански работи се провеждат твърде успешно 
основа на обема и динамиката

В 40-дневните борби, през

, а въз
им може да се заключи, че по

сеяните площи ще бъдат по-големи от заплануваните. Напълно 
е завършена сеитбата на пролетните жита, фуражните ра 
и захарното цвекло, докато сеитбата на царевицата, заленчука, 
слънчогледа и соята се провежда в рамките на агротехниче
ските срокове. Дизеловото гориво за сеитбата и останалите 
селскостопански работи се доставя редовно и в съответствие с 
динамиката на тези работи.

За успешното приключване

стения

ще успеем бързо да преодолеем 
Това наше поведение и моНикой и не помисля да пре-

на тазгодишната пролетна 
сеитба, която е една от приоритетните задачи в отбраната на 
страната и осигуряването на стоки от първа необходимост за 
населението, правителството взе решение, според което чрез 
Републиканската дирекция за стокови резерви ще бъдат осиг
урени допълнителни 250 милиона динара за финансиране 
пролетните работи в селското стопанство.

Републиканското правителство разгледа и реализацията на 
мероприятията за изготвяне на икономическо-социални про
грами за настаняване на работа и възобновяване на разруше
ните от бомбардировките предприятия. Константирано бе, че 
ускорено се реализират интервентните помощи за работещите 
във фабриките, в които поради бомбардировките не може да се 
възстанови производството. Също така успешно се прилагат 
правителствените уредби за осигуряване на социални помощи 
за работниците, които. временно останаха без работа. Ин-

шки корпус и на нашите граж 
дани плашат агресора и възхи 

От такова нещо няма никаква щават цялото миролюбиво чове
чество. С всеки изминал ден ние

на
по-уверени, че ще можем да се 
отбраним”, се казва в съобще- 

Не се хващайте на въдиците нието на Службата за информи- 
да отбранят СР на агресора, а укрепвайте вярата ране към Нишки корпус на ЮВ. 

си в успеха на нашата борба чрез
шителността им 
Югославия.

ПО ПОВОД 55-ГОДИШНИНАТА ОТ БОРБАТА НА ЦЪРНООК

ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ГЕРОИТЕ
тензивно се изготвят допълнителни и алтернативни програми 
за настаняване на работа и обезпечаване на социална сигурност 
за работещите, които поради цялостното или частично уни
щожаване на техните предприятия не могат да работят и по този 
начин да осигурят поминък за себе си и за своите семейства.

На заседанието на правителството на Сърбия беше обсъ
дено и положението в електроенергетичната система след 
престъпните нападения на агресорите на най-важните обекти за 
трансмисия на електроенергия. Оценено бе, че са предприети 
всички необходими мерки за премахването на последиците от 
агресорските действия. Електроенергетичната система се ста
билизира и се полагат усилия да бъде осигурено нормално снаб
дяване с електрически ток не само за приоритетните, но и за 
редовните потребители, се казва в съобщението на Министер
ството на информациите на Република Сърбия.

По случай 55-годишнината от борбата на Цър- и малобройни, при това и крайно изморени от 
ноок, в която партизаните на Трета македонска няколкомесечното пътуване и сражения, с ви- 
бригада, Първи косовски отряд, Гевгелийския от- сок героизъм успели да пробият обръча и да 
ряд и българските батальони ”Христо Ботев” и се изтеглят по долината на Бресничка река и 
"Васил Левски” отнесоха победа над българската през село Ресен, продължавайки бойния си 
фашистка войска и полиция, съвместна делегация път към Трън, където се присединяват към 22 
на Съюза на бойците и Социалистическата партия сръбска дивизия, 
на Сърбия от Босилеград положи на 6 май цветя 
пред паметника на загиналите родолюби и почете насърчение за населението в нашата оощина,

което е започнало масово да подкрепя наро- 
Председателят на Общинската организация на доосвободителното движение. В резултат на

това на 20 май 1944 година е формиран

Тази победа, добави Стоев, е била голямо

паметта им.

Съюза на бойците Асен Стоев припомни за ге-
сдружените партизански ед- Босилеградски партизански отряд.роичната борба на 

иници, които макар и много по-слабо въоръжени м. я.

СВЕТИ ГЕОРГИ ПРЕДУПРЕЖДАВА
на печата - Трети май), претворяването в прах и пепел 
на шедьовъра на архитектурата и символ на югослав
ската столица - кулата на Авала, сателитната станция 
в Иваница, съоръженията на "Кошава” и ”Пинк” в

13-ти Рилски полк и оповестиха скорашния изгрев на
в исто-Най-новите преценки на световните политици, 

включително и на някои от страните, участници в агре-
и на по-известните

свободата, изписвайки най-светлите страници 
рияга на съдружието на балканските народи.

Както през 1941 година, когато правителството на 
Богдан Филов наложи на депутатите решението си да Нови Белград... 
се присъедини към троеглавата фашистка ламя (Рим Според софийския вестник 24 часа влизането на 
- Берлин - Токио), така и тази година, два дни преди България в Атлантическия алианс до 2009 година ще 
Гергьовден, правителството на Иван Костов се при- струва държавата и, разбира се, народа между 27 и 32 
съедини към много по-голямата неофашистка ламя с милиарда долара. На новите си членки от Източна

на югослав- Европа САЩ обещават 15% ог тази цена, Европа би 
трябвало да обезпечи 55%, а самите те - 30%.

Може ли да се вярва на фюрера от Вашингтон? 
Едва ли. Защото френският президент Жак Ширак 

новите членки на НАТО трябва сами да

сията срещу нашата родина, както 
световни аналитици говорят, че наближава краят на 

от НАТО. Тези изводи се бази-агресията на злодеите 
рат на няколко аргумента: освобождаването на три- 

военнопленници, писмото на през-мата американски
идента Милошевич до Клинтън, умерения,

специалния руски пратеник Черномир- 
във Вашингтон, Министер-

но все пак
оптимизъм на 
дин след разговорите му 
ската среща на великата осморка 
разума, който все по-силно се чува дори в американ
ския Конгрес. Добавим ли към това и могъщия глас на 
огромното мнозинство от свободолюбивото и правдо- 
любиво човечество, съвсем ясно е, че тази малка искра 
наскоро ще се превърне в ярка светлина в края на

19 глави, надявайки се, че през кървите 
ските деца, майки и старци, през мъките на своите 
западни съседи, сред които и няколко десетки хиляди 

българи, по-бързо ще влезе в НАТО-пъ-

Г-8 и гласът на

югославски
къла и в Европа, за да получи своя пай от плена на твърди, че
новия световен ред. платят ^лата сУма-

Колко късогледи са сегашните български управ- Като се има предвид колко вярват на лидера си 
НИНИ показва не само Гергьовден от 1944 година, но и самите американци, много по-реално е да се сбъдне 
това което американските вестници пишат за сегаш- становището на Ширак. И тогава много прав ще излезе 

фюрер. Вестник "Вашингтон таймс” например авторът на текста в тоя софийски вестник, който още 
че той е човека, който избяга Виетнам- в заглавието на статията си подчертаца, че ’ платим ли

НАТО, ще останем и без гащи".

мрачния тунел.
За съжаление, точно в момента, когато тази свет

лина започва да озарява хоризонтите на измъчените и 
сегашните управници в Ьълга- 

гласове и побързаха да 
си на вашинг-

ния си
предупреждава,

война, а сега фигурира като храбър военен гла-
ватар Той е върховен лъжец, който очаква всички да И тази пролет дойде Св. Георги, махна с топуза си 
му вярват когато говори за своята война на Балкан- и накара гората да се разлисти и да закрили борците 

У ’ рещу когото беше задвижена процедурата против ламята, борците за вярата в човека и чове-
глез- щината. Дойде той, за да предупреди, че в никакъв 

случай няма да допусне борците за правда и за свобода 
да бъдат застрашени от аждери и змейове, колкото и 
глави да имат те. И още въднаж да припомни, че не

балканските

неспокойни Балкани, членството си вскатария се направиха глухи за тези 
продадат суверенитета на страната 
тонската технофашистка ламя с 19 глави.

Продадоха се само два дни преди Гергьовден - 
на великомъченика Свети Георги,

ите, човек, с
за импийчмъит, понеже лъжеше със свалени до 
ените си гащи, а сега иска да спечели морален авто
ритет на президент и полководец”.

А колко му е при сърце истината той показа с
си нападения срещу югославските елек- враждата и разколът, а съдружието води 

на сградите на РТС в народи към прогреса и благоденствието.

празника, посветен 
великия борец за вярата, който за спасението на 
християните убива ламята. Те направиха това само два 

преди отбелязването на 55-годишнината от ела в- 
1 6 май 1944 годинадни

ната битка на Църноок, когато на 
сдружените антифашисти от Сърбия, Космет, Маке
дония и България сразиха монархофашистката ламя -

варварските
тронни медии и разоряването 
Белград и Нови Сад (последната в Международния ден

Ванче БОГОЕВ

7 МАЙ 1999 г.



С ДЕСЕТИНА ПРОЕКТИЛА НАТОВСКИТЕ ЗЛОДЕИ ЗАЧЕРНИХА СУРДУЛИЦА

(мцте 1ДИО ВАК&АРСЖ© 

ЖПРЖОШИЖШШ!!
беше кънката на Воислап Милич, най-голямата къща на ул. ”Йован• Епицентър на трагедията 

Йовановнч Змай” • 16 загинали и голям брой ранени граждани • 6 разрушени и над 300 повредени 
кварталите Пискавица и Колония • Командващият Трета армия на ЮВ генерал-полковниккъщи в

Небойша Павковнч посети Сурдулнца • Солидарност и хуманитарни помощи
- За по-малко от половин часВторник, 27 април 1999 го- Воислав Милич потърсили убе- 

днна. Ден и дата, които е черни жпще в "атомното скривалище”, в нашата болница бяха докарани 
букви са записани в историята на както на шега наричали зимпи- 
Сурдулица, градче е 13 000 жн- ка. Страхотната детонация заду- оказаната им първа помощ бяха 
тели в южната част на Сърбия, шила тихия им разговор и смях и изпратени на домашно лечение. 
Петнадесет минути след пладне завинаги прекратила всички те- Стоянча Петрович е задържан в 
два самолета на ирестъпннчес- 
кня западен алианс разтърсиха 
небето и е десетина проектила 
зачерниха това проспернращо ве са събирани в кофи. От ру- сто пациенти, получихме цял куп 
градче, репризирайки избиване- шевншгге на прекрасната къща останки от труповете им, с които

е препълнена болничната морга. 
Ужасно! Такова нещо не съм

десет ранени лица, които след

хни надежди, мечти и житейски болницата поради тежките му 
планове. Както заявиха очевид- контузии на краката и бъбре
ци, останките от техните трупо- ците. За голямо нещастие, вме-

От бомбите пострадаха цели фамилии

лото сурдулишко население. Ве
че на 29 април в бомбардираното

Командващият Трета армия 
на Югославската войска ге
нерал-полковник Небойша 
Павковнч на 29 април посети 
Сурдулица и след обиколката 
на бомбардираните обекти 
заяви, че това, което е видял, 
е срам за целия НАТО пакт. 
Лишен от войнишка чест, 
агресорът убива цивилни 
лица и затова тук никак не 
може да се говори за военна 
акция, а за престъпен акт на 
терористи - изтъкна Павковнч.

където загинаха невинни граж
дани и деца”, заяви предТАНЮГ 
членът на Изпълнителния от
бор на Главния отбор на СПС 
Томица Раичевич. Пред тази и 
други страхотии се губи смисъ
лът на всички рационални при
чини и мотиви, а остават само 
доказателства за едно умопом- 
рачение, което с разрушения по
твърждава собственото си без
силие. Затова още веднъж 
поръчваме: бомбите не могат да

видял в дългогодишната си ле
карска практика дори и на фрон
та. Един от местните хора позна 
само ръката на съпругата си по 
годежния пръстен, но останали
те части от трупа й не са намер
ени - заяви д-р Славчо Алексан
дров, заместник-директор на 
Здравния център в Сурдулица.

Няколко злодейски бомби са 
направили огромен кратер на 
мястото на къщите на семейст
вата Ристич и Цветкович в квар
тал Пискавица. В този квартал, 
както и в квартала Колония са 
повредени над 300 къщи.

Трагедията на Сурдулица 
дълбоко трогна цялата общест
веност в нашата страна.

”С нищо не може да се оп

ни уплашат и няма да разклатят 
решимостта ни да браним и от
браним своята страна, защото 
друга нямаме. Тази решимост ни 
сплотява още повече и ние ста
ваме все по-силни и непобедими, градче пристигна хуманитарна- 
подчерта Раичевич. тз помощ, която беше събрана

От много градове в републи- от Дирекцията на Югославската 
левица. Става дума за 12 тона

В импровизираното скривалище пострадаха десет души
ката беше съобщено, че са по
дети акции за събиране на ху- храна, предимно консерви и 
манитарни помощи за пострада- Други месни изделия.

то на невинни граждани в Гър- спасителите успели да избавят равдае престъплението на агре- 
делишка клисура, където беше единствения оцелял, но тежко сорите, които разориха цяла ед-

ранен съсед на Миличи Стоянча на жилищна зона на Сурдулица,улучен международен влак.
Епицентър на разорението и Петрович, както и десетина ра-

трагедията беше улица ”Йован нени граждани от бомбардира- МИРОСЛАВ СТОИЛКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 
Йованович Змай”, по-точно ните околни къщи.
комплексът от семейни къщи на
четиримата братя Миличи, а ис- Центърът за осведомяване в 
тински пъкъл се случи в къщата Сурдулица съобщи на преся
на пенсионера Воислав Милич. онференция, че от 
Тя беше най-голямата и най-ху- злодейското натовско бом
ба ва многоетажна семейна къ
ща в Сурдулица. Нейният соб-

РАЗРУШЕНА ЕДНА ЧЕТВЪРТА ЧАСТ 

ОТ ГРАДЧЕТО
барднране на града на 27 
април са загинали 16 цивилни 

ственик прекарал дълги години лица, от които 11 са деца. Ед
на печалба в чужбина и построил инадесет ранени граждани са
истински дворец, който за ня- поискали лекарска помощ, 
колко мига бе претворен в пе- но броят на ранените лица е 
пелище. Големият зимник на В. много по-голям. Шест 
Милич беше най-сигурното

• Вражеската авиация срути или повреди около 600 къщи, от които 200 не могат да се ремонтират • 
Големи щети са нанесени и на училищата и стопанските обекти

От злодейските нападения на тини. В подобно състояние е и отношения и еднакво понасят 
престъпническата натовска ави- детската градина, а не са малки и тежките последици от нея. Това 
ация на 5, 25 и 27 април е раз- щетите в промишлената зона на потвърждава и фактът, че сред 
рушена една четвърта част от града, 
обектите в града, заяви пред 
ТАНЮГ председателят на Об- дулишка община, която има ок- Стоилкович и допълни, че жерт- 
щинската скупщина в Сурдулица оло 30 000 жители и която гра- ви на безумната агресия са и мла- 
Мирослав Стоилкович. Комен- ничи с България, Мирослав дежите Дино и Драган, двама 
тирайки страхотното обстрелва- Стоилкович изтъкна, че отколе приятели, единият българин, а 
не на улица ”Й. Й. Змай” на 27 тук живеят в мир и сговор граж- другият сърбин, които в момен- 
април, от което загинаха голям дани от няколко националности, та на убийственото натовско на- 
брой цивилни лица, Стоилкович които и в тези тежки дни на прес- падение заедно инсталирали са- 
подчерта, че това е още едно тъпната НАТО агресия пазят телитна антена, 
потвърждение на намеренията добрите си междунационални 
на агресора да убива хора, за
щото в тази част на града няма 
военни обекти.

По думите на председателя 
на ОС вражеската авиация е сру
тила или повредила над 600 къ
щи, от които 200 не могат да се 
ремонтират. Той добави, че об
щината ще подпомогне изграж
дането и възобновяването на 
разрушените домове, така че ни- 
то един гражданин няма да ос
тане без покрив над главата си.

След агресорското нападе
ние от 27 април в Сурдулица едва 
ли могат да се намерят неповре-' 
дени стопански и други цивилни 
обекти. От детонациите са изпо
чупени всички стъкла на основ
ното училище ”Йован Йовано
вич Змай”, на чиито тавани и 
стени се виждат големи пукна-

загиналите има граждани с раз- 
Говорейки за живота в Сур- лично национално потекло, казасемейни къщи са разрушени 

до основи, а над 300 къщи саскривалище та целия комшулук. 
За нещастие, и в трагичния ден, 
след като чули злокобното свис- 
тене на черните натовски птици, 
двадесетина близки и съседи на

повредени до такава степен, 
че в тях вече не може да се 
живее.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ЩАБ НА ЦЗ ВЪВ 
ВРАНЯ

СТРАДАТ ЦИВИЛНИ ЛИЦА Съюзното правителство 
отпусна 500 000 динара на 

Сурдулица
През 43-те дни от агресията на натовските престъпници на 

територията на Пчински окръг са убити 40 цивилни лица, 270 души 
са ранени и са нанесени големи материални щети.

Комендантът на Окръжния щаб на ЦЗ Часлав Ристич посочва 
и сведението, че досегашните щети във Вранския край са пре
ценени на 25 милиона марки. Досега "врагът изсипал дори 275 
разорителни проектили” главно върху цивилни обекти.

- Само в Сурдулица злодейските самолети нарочно са разру
шили 25 и до голяма степен ощетили още около 600 къщи. В това 
градче, според първите преценки, е нанесена щета от 8,9 милиона 
марки - изтъкна Ристич.

Комендантът на- Общинския щаб на ЦЗ във Враня Стоядин 
Станкович съобщи пред журналисти, че в тази община 150 проек
тила са нанесли щета от 16 милиона марки, а са убити седем цивилни 
лица.

Съюзното правителство отпусна 500 хиляди динара на 
семействата в Сурдулица, на които НАТО злодеите на 27 април 
избиха най-близки и им нанесоха огромни материални щети. В 
невижданото злодеяние в това мирно градче, в което живеят 
около 70 на сто сърби, 20 на сто българи и 10 на сто ромн, 
злосторниците убиха към 20 души, от които 12 деца, до основи 
разрушиха осем и тежко повредиха над 300 къщи.

Отпуснатите средства, както подчертават в Окръжния щаб 
на гражданската защита във Враня, ще бъдат използвани за 
ремонтиране на повредените къщи, а по 10 хиляди динара ще 
получат семействата на загиналите.

В Сурдулишка община е подета акция за събиране на 
помощи за пострадалите и за въстановяване на обектите.

И покрай тези престъпления на НАТО, щабовете на ЦЗ оцен
яват, че "службите и властта функционират изключително добре”.

Д. Велкович В. Б.
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СТЪРЪТ НА ПРОСВЕТАТА ПРОФ. Д-Р ЙОВО ТОДОРОВИЧ СЪОБЩИ:
УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД
ПРИЕМАТ МЕРКИ УЧЕБНАТА ГОДИНА ДА ПРИ
КЛЮЧИ РЕГУЛАРНОГОДИНА БЕЗ ПОВТАРАЧИ

• Има условия учебната гопи
лекции • За учениците от основт1таВЪ^ШИ’ Н° ^С3 Редовно обучение • От май само консултативни 
ниците до края на юни. За студенти ° ^ЧИЛИ1ца Учебната година приключва на 15, а за средношкол-
• До сега са повредени над 220 училища Предв,гждат само консултации и отделно полагане на изпити

За учениците

СПАЗВАТ 

НАПЪТСТВИЯТА 

НА ПРОСВЕТНИЯ 

МИНИСТЪР

от основните 
училища и средношколците 
учебната година ще приключи 
без повтарачи, но и без продъл- 

класическото обуче
ние. Ще се направи всичко да се 
създадат условия учениците да 
завършат класа, да поправят бе
лежките и да се запишат

дорович. - За учениците от ос
новните училища учебната годи
на трябва да приключи до 15 
юни, за средношколците до края 
на юни, до когато трябва да при
ключат и матурските изпити. 
Юли и август, според традици
ята, трябва да бъдат свободни. 
Времето на записването във фа
култетите ще бъде приспособе
но към приключването на учеб
ната година. Министерството е 
запланувало учебната година да 
започне регулярно през септем
ври, като първият месец ще бъде 
предназначен за преговаряне на 
уроците от изминалата учебна 
година.

За всички основни и средни 
училища в Космет Министерст
вото на просветата ще издаде от
делни напътствия, свързани със 
приключването на учебната го
дина.

жаване на

в след
ващия клас, но преди всичко ще 
се държи сметка за тяхната 
гурност и сигурността на техни
те учители и преподаватели, ка
за на пресконференция 
стърът на просветата на Сърбия 
проф. д-р Йово Тодорович.

• В основните училища учебната година ще приключи до 15 
юни, за учениците от четвърти клас на Гимназията до 14 май, 
а за останалите гимназисти до 18 юни

си-

В Основното училище и в телствата си. За учениците от 
Гимназията в Босилеград, както четвърти клас на Гимназията тя 
и в останалите основни и средни ще приключи до 14 май, докато 
училища в републиката, настоя- за останалите гимназисти до 18 
щата учебна година ще приклю- юни, подчертава Григоров, 
чи до края на юни, но без часове 
за преподаване и без масово при
съствие на учениците в учили
щата. По думите на директорите 
на двете училища Тоше Алек
сандров и Гоне Григоров, учи
телските колективи се стремят 
да приложат докрай напътстви
ята на просветния министър Йо
во Тодорович за завършаване на 
учебната година и вече са изгот
вили собствени планове за реа
лизирането на тази задача. Съг
ласно напътствията на мини
стъра и споменатите планове, от 
понеделник ще започне организ
ирането на консултативни раз
говори с учениците по предме
тите, по които те нямат бележки 
или пък бележките им са слаби, 
като се даде възможност на 
учениците (които желаят) да по
правят оценките си. При това ще 
се държи сметка учениците да 
бъдат максимално сигурни и за
щитени от евентуални нападе
ния на НАТО алианса. Учени-

мини-

ЩЕТИТЕ Йово Тодорович

каза Тодорович. - До момента на 
започването на агресията са об
работени две трети от учебната 
програма и има условия тази 
учебна година, когато става дума 
за лекциите, да приключи редов
но. За да бъде завършена учеб
ната година, трябва да се завър
шат още някои неща и затова 
взехме следните решения: няма 
преподаване на уроци и масово 
събиране на ученици в училища
та. В основните и средни учили
ща още от началото на май за
почна даване на бележки, изпит
ване на ученици, провеждане на 
консултации, заключване на бе
лежки, а ще се завършат и вси
чки работи, свързани с приклю
чването на годината в последни
те класове и матурата.

Бележките ще бъдат заклю
чени на заседания на класовите 
съвети, които имат задача да 
проучат положението на всеки 
ученик и да му помогнат. Могат 
да се организират консултации с 
всеки ученик или с по-малка гру
па ученици. Учителските съвети 
имат задача да създадат условия 
всеки ученик да поправи бележ
ките си, а училището ще орга
низира и поправителни изпити 
през август.

- Считам, че тази учебна го
дина, поради всичко, което уче
ниците претърпяха, не трябва да 
има повтаряне на класове, нито 
в основните, нито в средните 
училища - заяви министър То-

"Учениците от 
четвърти клас на Гим
назията ще започнат да 
полагат зрелостния си 
изпит след 10 юни, заяви 
Григоров. Дотогава те 
трябва да изготвят 
темите за изпита и да ги 
дадат на препо
давателите. Имайки 
предвид обстоятел
ствата, ще се настоява 
абитуриентите да не 
бъдат ощетени при 
оценяването.

• •

В досегашните нападения 
на НАТО са разрушени или 
повредени 220 училищни 
обекта в Сърбия: 130 основ
ни, 60 средни и 10 полувисши 
школи. Над 20 факултета 
имат малки или по-големи 
повреди. Пострадали са уче
нически и студентски обще
жития. Тези данни не съдър
жат сведения за Космет, за- 
щото е невъзможно да се 
съберат. Най-много учили
ща са повредени в Белград - 
46, след това в Лесковац - 29, 
Ниш - 28, Нови Сад - 22, 
Враня -14 и Кралево -11.

Най-много са повредини 
университетите в Ниш и Но
ви Сад. Щетите на ученичес
ките сгради не са преценени, 
но се знае, че са огромни.

ФАКУЛТЕТИТЕ
Приемни изпити ще има 

само в средните училища и 
факултетите, за които е не
обходим особен талант или 
способност. И факултетите * 
ще записват студенти само 
въз основа на бележките от 

образование,

1*

предишното 
но всеки факултет ще вземе 
като валидни и условията от 
своя статут (особени знания 
или предимства, които се по
лучават със завършването 
на някои средни училища).

- И факултетите трябва да 
организират само отделни

Записването във всички 
средни училища трябва 
да приключи до края иа 
шии. Същото ще се 
проведе съгласно ус
ловията и напътствията 
в конкурса, който ще 
последва тези дои, се 
казва в решението на 
просветния министър.

-.5-' {ЯИмННЕкиНКНжЖжмв.-2-
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В деня на провъзгласяването 
на военното положение е взето 
решение за прекратяване на обу
чението и това решение продъл
жава да е в сила за всички ос
новни, средни и полувисши учи
лища и факултети. Засега само 
факултетите, със съгласието на 
Министерството на просветата, 
започнаха да работят, но само 
онова, което не застрашава жи
вота на студентите.

Министерството на просве
тата сега взе и решение за прек
ратяване на учебната година в 
основните и средни училища -

изпити и консултации - казва 
Тодорович. - Министерство
то взе решение априлската 
изпитна сесия да продължи 
до юни, а всеки професор е 
длъжен да приеме м да из
пита студента. Това трябва 
да спазват всички факулте
ти, а аз не отговарям за тези, 
конто това не правят. Фа
култетите, в които се изнас
ят лекции, не държат сметка 
за сигурността на своите сту
денти.

ците ще идват в училищата на 
малки групи и по договор с клас
ните си ръководители. 

Окончателното оценяване 
на учениците ще стане на кла
совите съвети. Както се подчер
тава в напътствията на мини
стъра, ще се внимава да не бъдат 
ощетени учениците и да няма 
повтарящи. Учебната година в 
основното училище, казва Алек
сандров, ще приключи до 15 юни 
- до когато учениците от осми 
клас трябва да получават свиде-

Доколкото някои ученици
все пак останат на поправителен 
изпит, слабите си бележи ще мо
гат да поправят през август. И 
тогава ще се държи сметка да 
няма повтарачи.

В. Б.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯВ ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ВМЕСТО РОДИТЕЛСКИ - 
КОНСУЛТАТИВНИ СРЕЩИ

ПРОГРАМА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА
Тези дни в димитровградското основно училище се проведоха 

заседания на учителските съвети, на които бе обсъден успехът на 
учениците. Вместо редовните родителски срещи, с родителите на 

ще бъдат проведени консултативни срещи. Учениците, ко- 
доволни от оценките си по отделни предмети, от 17 до 21 

заявят желанието си да ги поправят. Заявле- 
подадат до секретаря на училището всеки рабо-

Записването на нови ученици в първи клас наЗа болшинство от учениците в димитровград
ската гимназия обучението за тази година фак- гимназията и първи клас на новооткритата спе- 
тически завърши. Съгласно препоръките на прос- циалност - "туристически техник” в рамките на 
ветиото министерство на Сърбия гимназията е туристическо—гостил нич а реката школа от Ниш, 
направила програма за приключване на учебната ще се проведе до края на юни месец и то без 
1998/99 година, според която редовни часове вече приемни изпити, а само въз основа на успеха от 
няма. Както изтъква директорът на гимназията основното училище.
Томислав Гаков, това не значи, че за всички учеб
ната година е завършена. Напротив, според 
менатата програма до края на учебната година ще зование, при военна обстановка учебната година 
се провеждат само часове по допълнително и до- се счита за регуларно приключена. Нереализи- 
бавъчно обучение. Днес, петък 7 май, всички раната част от програмата за учениците от първи 
ученици ще получат сведения за бележките, които до трети клас ще се реализира в началото на 
са получили за първото тримесечие от второто следващата учебна година. Що се отнася до абиту- 
полугодие. Всички, които не са доволни от тези риентите, пропуснатото ще се реализира чрез 
бележки имат шанс и могат в определен срок да подготвително обучение за записване във факул

тетите, но вече е известно, че приемни изпити и 
Що се отнася до абитуриентите, те вече на 17 там няма да има, а само ще се зачита успеха в 

и 18 май трябва да предадат дипломните си работи средните училища, 
и до края на май да издържат зрелостния си изпит.

децата 
ито не са
май т.г. ще могат да

1—
За учениците, имащи единици, ще бъдат организирани консул

тативни учебни занимания, които ще продължат до 10 юни. Док- 
олкото по време на консултативните
ИНИГ:--=~=“ото училище 
"Моша Пияде” няма да има. Парите, които децата са заплатили за 
целта ще им бъдат върнати, когато се създадат благонриятни ус- 
ловия за това От училището съобщават, че до 7 май у юниците 
могат да заплатят последната вноска за учебници, след което ще ги 
получат много бързо (до 2-3 дни).

Понеже повече от две трети от програмата са 
осъществени, съгласно Закона за средно обра-спо-

занимания не поправят ед-

поправят тези бележки.

А.Т.
Б. Д.
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ГЛАСОВЕ НА РАЗУМА
ПИСМО ДО "БРАТСТВО"ПИСАТЕЛИТЕ КЪМ ПИСАТЕЛИТЕ

БАЛКАНСКО НЕСПОКОЙСТВИЕ ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ 

КУРАЖ И СИЛАи останалитеНе приемаме хуманитарните 
човешки нрава да се защитават така, че да се 
убиват хора и унищожават плодовете на техния 
труд.

Писмо на Съюза на 
българските писатели Драги приятели,

Получавайки редовно вашите вестници, не мога да не изразя 
загрижеността си за вас поради варварските бомбардировки над 
една независима съседна държава, членка на ООН, която никога не 
е нападала нито един свой сз,ссд.

Това, което виждам по екрана на сръбската 'телевизия ме 
ужасява. Нищо не може да оправдае варварскизе действия на 
НАТО, който просто унищожава ценностите на един народ без да 
им мигне окото, убиват невинни хора, замърсяват и разрушават 

среда на Европа. Материалните щети 
жертви не са под покровителството на ООН, а в документа при 
създаването на НАТО се изтъква ясно: "Организацията НАТО има 

отбранителни функции, а не за нападение. Тя може 
да обяви война или лък да извърши бомбардировки само при 
случай, когато една от държавите членки е нападната”.

Следователно нищо не може да оправдае унищожаването на 
Югославия. Западът раздели Чехословакия, разчлени и раздроби 
Югославия. А сега кой следва? Румъния ли?!?

От името на гелезрителите на Арадската телевизия на бъл- 
гарски павликенски език приемете нашите пожелания за кураж и 

да преодолеете това тежко и непоносимо положение на бълга
рите в Югославия и на целия сръбски народ.

С приятелски поздрави, Петър Райков, редактор на българските 
предавания по Арадската телевизия.

”В този трагичен момент за Съюзна репуб
лика Югославия Управата на Съюза на българ-

Прокламирапият световен ред по този нач- 
превърща в нов световен безпорядък, 

ските писатели изразява пълната си подкрепа който създава още как изострени конфликтни 
към борбата на вашия народ против нсирскъс- ситуации и в останалите страни. Не одобряваме 
ващата агресия на НАТО срещу вашето сувер- такова въвличане на страната във война, която 
енно отечество. Ние осъждаме такова своево- щС навреди на българските интереси и с в про- 
лие, което е в противовес е общоприетите меж- тивонсс с нашия творчески и човешки морал.

Също така бихме искали да ви уверим, драги

ни се

дународни норми и на всички ни нанася тежки 
последици. Изразяваме нашето съболезнова- колеги, че сме на страната на вашите благо- 
нис с всички, чиито близки пострадаха във вой- родни стремежи и се надяваме, че пъкълът, 
ната, с всички, чисто право на спокоен живот н който сеят ракетите на натовската пъклена ма

шина, ще приключи с човечност и правдина. 
Въдете живи и здрави! Обичаме ви!”

и човешкитеоколнната

изключителномирен дом така драматично е нарушено.
Историята на Балканите, на които ние съв

местно живеем, наистина никога ис бе спокой
на, но най-голямата вина за това имат великите 
сили, конто решаваха за съдбата на нашите Ш1 българското Правителство ри Позволи из
парели, следейки собствените си интереси. По- Ползването на въздушното Пространство от 
следните акции на НАТО са още едно такова страна на ПАГО агресорите, нзПратнха до 
потвърждение. Тези акции срещу територията цше колега - Писателите на Сърбин, членовете 
и народа на Югославия представляват срамен на Съюза на българските Писатели. То бе 
акт на човешката цивилизация в края на XX Прочетено ни ерно от Протестните събрания,

които ежернев/ю се Провеждаш в Сдружението 
ни Писателите ни Сърбия в Белград.

Това Писмо, като реакция срещу решението

сво-

сила

век.

Арад, 24. IV-!999 г.
ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА ПИСАТЕЛКА КИНА КЪДРЕВА ДО ЮГОСЛАВ
СКАТА ПОЕТЕСА МИРА АЛЕЧКОВИЧ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА 

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ ГОСПОЖА 
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВАНИЕ СМЕ ЗАЕДНО В ТИЯ 

СРАМНИ И ОГНЕНИ ДНИ! КАК МОЖАХТЕ?
отново показателна жертва. Но е Великден! И 

Прекрасна, мъдра, талантлива, обична Мира! Възкресенията, че ние все още не сме бомбирани, 
Прекланям се пред светлината на 60-годишния ти макар че предадени на чудовищен цинизъм. И не 
творчески път! Вместо вред радостта на пролет- само че вярваме, но и знаем повече за съдбата на 
ного цъфтене, ти посрещна своя празник всред самозабравилите се, смятащи се дори и за разпо- 
ужаса на пламъците и бомбите на новите фаши- редители на света: В живота се заплаща всичко 
зоидни изстъпления на нови претенденти за ”нов тежко на тоя, дето върши зло! Дори окован, раз
ред”. Каква ирония за препатилото ни обезпаме- сичан от мача и кълван от орела, Прометей е жив! 
тено човечество! В края на високомерния ХХ-ти Той е в тебе! Той е в нашата древна балканска 
век, стигнал до такива висини в откритията си - и култура! В светлината и силата на духа и душата 
дъното на такова духовно и морално падение, ма- на нашите така близки разделяни народи! Той е в 
нипулация с най-съвременни глобални електрон- нашия и твой ”Хаджи Димитър”! Ние сме заедно, 
ни медии и средства. Пророците на Апокалипсиса Мира, в тия срамни и огнени дни! 
са предполагали точно това - "някой” да използва 
достиженията на човечеството срещу самото не- вешка звезра! Бъри зррава! И силни, каквашо ви
то, за да го владее, като подметачеството на чо- наги си била! 
вешката ценностна система на духовността е г- 
мъртвината на парите, въздигайки ги в единствена мипа1 
цел, стимул, движение и разпоредител на наро
дите и съдбите на хората. Доживяваме го, Мира!
И твоят не предал се и непредаден народ днес е

Мила Мира,
- В Брюксел, на срещата на 21 министри на външните 

работи на ЕвроПеиския съюз вие гласувахте НАТО "мирош- 
воришелише" ра Продължат акшииие си и одобрихте досе
гашните техни ”Постижения ”.

Питам Ви имаше ли семейство, рейд, родители, сестра, 
роднини? Ако марам Марлин Олбрайш има комплекси на не
пълноценна жена с несПолучлив брак и кавбоиски стил на 
обличане и нишки, Поне Вие сте красива жена с изрокарани 
комПлекши и тоалети и шиите наистина своите атрибути в 
България като ”хубавото Наре" и "госпожата, която не 
слиза от самолетите". Не можахте ли. Поне като жена, ра се 
въздържите и ра не ПоркреПише дивашките и злорейски нас
тървени американшг ?

Питам Ви знаеше ли какво става с възрастните хора в 
големите кооПерашш, когато се чуе зловещото виене на си
рените за вчузрушна тревога? Знаеше ли какво става с бол
ните на легло, които оставаш в стаите, защошо е невъз
можно ра се Придвижат ро скривалищата? Знаеше ли, че в 
скривалищата е влажно, мирише на стрих и мухъл, въздухът 
е застоял, а се остава в тясното мазе с часове. Кои ра знае, че 
и в рнешно време трябвало ра Правим, вместо детски градини 
и басейни за Плуване, скривалища за Прикритие от бомби, 
Проекйшли и ракети. Знаеше ли как изглеждаш очите на обезу
мелите майки, които бързаш По стълбището с Пеленаче на 
гърдите, и с дена, които водят, за ръчичка.

Виряхте ли снимките ни екейлозии, унищожени рафин
ерии, фабрични Постройки и стотици факултети и училища? 
Виряхте ли как Иван Солдашович, Прочут наш скулПшор, 
Плаче нар срутения мост в Нови Сад и гражданите оПлакваш 
своя мост като живо същество, Пилят свещи и Полагаш 
цветя?

Виряхте ли рударското градче Алексинаи, Суррулииа и 
много други навред из страната, срутени и Погребващи свои 
съграждани. Нали знаеше и сте чели "Жерминил" ош Зола и 
"Машь" ош Гарки. Това е съдбата на рударския граден, че 
трябваше ли По такъв свиреП начин ястребите ра го унищо
жаваш? И много други ужаси, каквишо не Помни историята на 
варварството...

Гражданите на България трябва ра Потърсят отговор- 
ноеш за Вашето Поведение. Аз съм българка ош Ниш, но ми 
идва ра Парна на колене и Потърся милост и Прош,ение ом 
моите вграждани, с които живея заедно Повече ош 40 година, 
уважаема и Почитаема. Знаеше ли, че нас, гражданите, кошио 
имаме българско Потекло, направихте дълбоко нещастни?

Да свети вечно голямата ши поетична и чо-

Чесиааи Великден за свято възкресение, мила

Целувам те!
Кина Къ 

София, април
.древа 
1999 г.

ЙОСИФОВ ОТКАЗА ИЗЛОЖБАТА 

СИ В СОФИЯ
В знак на протест срещу решението на бъл- между народите, но злодеянията, които НАТО 

гарското правителство за предоставяне на въз- извърши в Нови Сад и навред из странта ни, както 
душен коридор на НАТО агресорите за прелитане и решението на българското правителство за да-
на въздухоплавателни средства за военни опер- ване на коридор за прелитане на черните натовски 
ации срещу нашата страна, художникът Георги птици, които сеят смърт и унищожение, ме оже- 
Йосифов отказа изложбата си в столицата на сточиха да откажа изложбата си в София като 
България, насрочена за 2 юли тази година. своеобразен протест срещу злодеянията на НАТО

- Дълбоко огорчен от постъпката на българ- убийците, с които се разрушават п духовните 
ското правителство, което с този срамен акт даде връзки между народите.
небето си на престъпниците от НАТО, които по- - Изказвайки благодарност към огромното 
вече от четирдесет дни убиват невинни хора, всред мнозинство от българския народ, който явно осъ- 
тях и голям брой жени, деца и изнемощели лица, ди агресията на НАТО срещу нашата страна и се 
унищожават материални блага, културно-истори- застъпи за нейното прекратяване, искам да под- 
чески и други ценности в нашата страна, отказвам чертая, че решението ми за отказване на излож- 
изложбата си, която е насрочена за 2 юли в една бата е продиктувано от срамния акт на българ- 
от престижните софийски художествени галерии, ското правителство за предоставяне на въздуш- 
изтъква Йосифов. ното си пространство за смъртоносните бомби на

- Живеейки и творейки в мултикултурна и мул- НАТО, които посеяха толкова зло и завиха в чер- 
тинационална среда, където се уважават и тачат но много градове, селища, а някои от тях ощетиха 
културните и други особености на всички народи и картините и ателието ми, намиращо се в Пет- 
и малцинства, които живеят в нея, какъвто е и роварадинската крепост в Нови Сад, изтъкна 
Нови Сад, винаги съм се застъпвал за установ- между другото димитровградският художник Гео- 
яване на живи културни и други духовни мостове рги Йосифов, който живее и твори в Нови Сад.

в пенсияЛилия Нейкова, учителка

ф 7 МАЙ 1999 г.



ДИМИТРОВГРАД
Скромно Димитровградските 

радиолюбители работят 24 часаСНАБДЯВАНЕТО - 

НОРМАЛНО
честване на 
Първи май

Въпреки военната обстанов
ка, в Димитровградска община и 
тази година бе отбелязан 1 май. 
Разбира се, честването бе много 
по-скромно отколкото досега, 
но все пак голям брой жители на 
града, предимно млади хора, по
сетиха околността на манастир- 
чето, където традиционно се 
празнува Международният ден 
на труда. Може би тази година 
изостанаха богатите трапези, 
което е и разбираемо, ако се има 
предвид в какво положение се 
намира страната.

Освен манастирчето, и много

Ние оценяваме, че в снабдяването 
първа необходимост няма проблеми изтъква 1™, г 
дател на Изпълнителния отбор на ОС и член нГшаба Г“’ "РеДСе" 
ската защита. Малки пропуски отнася ™ “ Щ На граждан- 
всички лица. сигурно има, „о става дума преди Д° еВВДеНцията на 
на някои лица при преписването на 
Уредба налага

на населението със стоки от

всичко за изоставяне 
списъците. Тъй като новата

считаме, че тези пропуски ще бъдатпремахнати
веднага да бъде заявена всякаместожителството, 

много бързо.
Заплануваните количества
========
навреме пристигнат предвидените количества
служби премахнат споменатите пропуски, считаме, че гражданите 
ще бъдат снабдени с всичко необходимо за нормална екзистенция 
в обстановката, в която се намираме”, подчертава Геров.

и ако съответните

други места, традиционно посе
щавани по време на празника, и 
този път бяха посетени от граж
даните на Димитровград.

От началото на агресията на злосторническия НАТО алианс 
срещу нашата страна димитровградските радиолюбители дежурат 
денонощно в помещението на клуба и поддържат непрекъснати 
връзки с радиолюбители от цялата страна. Ежедневно се уста
новяват връзки с радиолюбители от чужбина, а най-много от Ре
публика Сръбска. От секретаря на клуба Драгиша Тодоров уз
наваме, че димитровградските радиолюбители са помогнали 
някои хора от вътрешността на страната, които в момента преби
вават в общината ни, да установят контакт с техни роднини в онези 
части на страната, в които не функционират телефонните връзки. 
Той подчертава, че информациите от значение за отбраната на 
страната, които се получават посредством радиовръзките, навреме 
се предоставят на надлежните органи.

А. Т.

ОТ "ПЕКАРА" ПОРЪЧВАТ:
А. Т.

ЩЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО ХЛЯБ Помощ от 
Гърция

на
Коварната агресия срещу Югославия бе причина общественото 

хлебопекарско-търговско предприятие "Пекара” от Димитров
град да увеличи производството на хляб с 30 на сто. "Разполагаме с 
определени запаси от брашно. От компетентните държавни органи 
засега получаваме достатъчни количества гориво. Що се отнася до 
снабдяването с брашно, и тук нб би трябвало да има проблеми, тъй 
като съответното министерство е определило как и къде хлебопе- 
карските фирми да се снабдяват с брашно през следващите 4 ме
сеца”, изтъква за нашия вестник Александър Делчев, генерален 
директор на фирмата.

”Пекара” набавя определено количество цигари, което в нас-

Пристигналата неотдавна в 
Димитровград хуманитарна по
мощ от солунската община Пав- 
лои тези дни ще бъде разпреде
лена на тези, на които е най-не
обходима. За тази цел на 5 май се 
събраха на договор представи
тели на Червения кръст, комис
ариата за бежанци, синдиката,

Б. д.

Пратка за димитровградския 
Червен кръсттоящите условия не задоволява нуждите на димитровградчани. 

Преди агресията фирмата е набавяла между 80 и 100 килограма 
цигари седмично. Сега цигарите се набавят от време на време, а 100 
килограма цигари се разграбят от купувачите за няколко часа.

пенсионерските сдружения, цен
търа за социални грижи, детска
та градина, основното училище и 
Здравния дом. Хуманитарната 
пратка съдържа брашно, олио, 
захар, лекарства и играчки за де
ца. Лекарствата веднага са раз
товарени в Здравния дом.

В края на миналата седмица в Общинската организация на 
ЧК в Димитровград пристигна хуманитарна пратка от Черпе
ния кръст на Югославия. Пратката се състои главно от средства 
за поддържане на хигиена (общо 140 пакета). Хуманитарната 
помощ ще бъде разпределена въз основа на решение на ОО на 
ЧК и в съответствие с потребностите на гражданите.

Б. Д.

В ПОМПЕНАТА СТАНЦИЯ В ПЪРТОПОПИНЦИ 
СЕ МОНТИРА АГРЕГАТ Б. Д.А.Т.

ДОСТАТЪЧНО ВОДА И 
КОГАТО НЯМА ТОК

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА На 3 май 1999 година 
геройски загина нашият мил и 
непрежалим син, брат, девер и 
чичоНЯМА НОВИ БЕЖАНЦИИзвестно е, че снабдяването на Димитровград с питейна

вода зависи не само от количеството вода, но и от това дали има 
електрически ток за помпената станция в Пъртопопинци. За- 
щото, за да стигне водата до всяко домакинство, е необходимо 
помпите да я "прехвърлят” през Козарица до резервоарите.

В рамките на програмата за работа през 
"Комуналац” бе запланувана набавка на агрегат, който да ра
боти, когато няма ток. Тези дни задачата е реализирана и агре- 

докаран в помпената станция, където го монтират 
специалисти от "Комуналац" и Електоразпределителното.

В момента, когато враговете на нашата свобода и независи- 
специални бомби електроснабдителната

От началото на вражеската натовска агресия досега на терито
рията на Димитровградска община не са регистрирани нови 
бежанци, изтъква Владимир Николов, общински комисар за бе
жанци.тази година в В момента на територията на общината има 77 бежанци от 
Хърватия, които тук са още от войната в тази някогашна юго
славска република. От тях 40 се намират в бунгалата на Мотела, а 
останалите са в частни къщи. Те са регистрирани и за тях се старае 
Общинският комисариат. Що се отнася до бежанците от Косово, 

обаждали, нито някой е търсил такъв статут. В момента 
пет лица от Косово, но те са на гости у роднини. При комисаря 

въобще не са се обаждали.
На територията на общината има доста лица, дошли от 

вътрешността на страната, но това са предимно деца на хора, които 
по потекло са от тези краища и имат близки или роднини в някое от 
димитровградските села. Повечето от тях не са регистрирани в 
полицията, което затруднява снабдяването им с хранителни стоки.

А. Т.

гатът вече е
ИВАН СТАНКОВ 

(1971 - 1999)
нито са се 
имамост повреждат със

излишно е да се говори за значението, което ще има
на насе-система,

инсталирането на агрегата за редовното снабдяване 
лението спитейна вода. Затова са за похвала усилията на отго
ворните от "Комуналац”, които веднага след началото на вра
жеската агресия на всяка цена настояваха агрегатът час по-ск
оро да бъде докаран в Димитровград. Нека да споменем, че има 
агрегат и за водоснабдителната система "Ивкови воденици . И 
за двата агрегата са обезпечени достатъчни количества гориво.

парашутист на ЮВ, 
абсолвент в 

Машиностроителния 
факултет в Ниш

Скъпият ни покойник беше 
погребан с всички военни 
почести на 5 май на Новите 
гробища в Ниш.

ОТ ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 
СЪОБЩАВАТ:ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОБЩЕСТВЕНА АПТЕКА

НЯМА НЕДОСТИГ НА 
ЛЕКАРСТВА

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: майка 
Миряна, баща Стоян, брат Ми
лан, снаха Нелица и братанец 
Илия

в

ЗДРАВЕТО НА ДОМАШНИТЕ 

ЖИВОТНИ Е СТАБИЛНО Убиецът все 
още не е 
заловен

злосторническия НАТО алианс 
на снабдителите на димитров-

наОт началото на агресията
г^„Тка™”"в^ГаЛлГа^дарение „а което засега „е се 
чувства недостиг на лекарства, узнаваме от шефа на заведението 
Георги Иванов. "Стриктно спазваме уредбата на републиканското 
Министерство на заДРав“п^
ГиГГ:а”к"а за Пн^вно лечение, а иа хроничните 
болни лекарства, които са достатъчни за 16-диевно левенте ^псад 
черта Иванов и добави, че димитртвградча^ни ^

и това, че откачалото на ударите 
повишен интерес

В условията на военното положение в страната, когато покрай 
другото е засегната и околната среда, здравословното състояние на 

Босилеградска община е стабилно, осве-домашните животни в 
домяват от Ветеринарната станция в Босилеград. Тук подчертават, 
че "се предприемат необходимите мерки и занапред да се запазва 
здравето на животните”.

Както ни уведоми Вера Александрова, ветеринарен лекар в 
станцията, понастоящем се провежда задължителното ваксиниране 

срещу чума и червен вятър. Срещу тези заразни болести 
сега се ваксинират свинете в селата на горнолюбатския район, а 
недостигът на гориво затруднява провеждането на акцията в селата 
в южната част на общината, казва тя.

Изминаха вече десетина дни 
от зверското изнасилване и 
убийство на Л. Б. от Градинье, а 
убиецът все още не е заловен. 
Сред населението, особено сред 
жените това предизвиква оправ
дан страх.

на свинете
разбиране към това решение и 

От Георги Иванов узнаваме
срещу Югославия димитровградчани проявяват 
към седативите и антибиотиците. в. Б. А. т.

Б. Д.

7 МАЙ 1999 г.т
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ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА И ОО НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД ПОДЕХА СОЛИДАРНА АКЦИЯАНТИВОЕННА АКЦИЯ 

НА СИНДИКАТА ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ В 

ПЧИНСКИ ОКРЪГ"Жените срещу бомбардировките е названието 
тнвоенната акция, която неотдавна бе подета от Съюза на 
синдикатите на Сърбия. В акцията се включи п Общинският 
съвет на Съюза на синдикатите в Димитровград, чиито ак
тивисти събират подписи на жени, които се обявяват за нез
абавно прекратяване на бомбардировките п агресията 
НАТО срещу Югославия.

на аи-

Общипският щаб на гражданската защита и помощ. Нужна е и помощ при премахването на 
Общинската организация на Червения кръст в последиците от бомбардировките. Човешката 
Босилеград раздвижиха акция за събиране на со- солидарност няма граници. I я е най-голяма, ко- 
лидарна помощ за пострадалите от бомбардиров- гато е от сърце. Време е да я потвърдим на дело

се казва в апела.
ма

ките на НАТО алианса в Пчински окръг. В апела, 
който те отправиха към гражданите, обществе
ните и частни предприятия, организациите 
домствата в общината между другото се казва, че 
семействата на загиналите и ранените в окръга, мощ на пострадалото 
всред които повече са жени и деца, се нуждаят от окръг .

Б. Д. Дарителите могат да внасят парични суми на 
джиро-смстката на ОО на Червения кръст в Бо
силеград 44 130-678-3-3551, с обозначение "За по- 

население в Пчински
в. Б.

В СЕЛАТА НА ТЛЪМИНСКИЯ РАЙОН и ве-

РАЗПРЕДЕЛЕНИ СА 

55 ТОНА БРАШНО БОСИЛЕГРАД

ДОБРО СНАБДЯВАНЕ С БРАШНО, ЗАХАР
И ОЛИО

В рамките на организираното снабдяваме на населението с 
хранителни стоки в седемте села на Тлъмннскня район през послед
ната седмица бяха разпределени 55 тона брашно, 4000 кг захар и 
1500 литра олио. И тези количества бяха разпределени съгласно 
критериите на Общинския щаб на гражданска защита и списъците 
на местните общности.

И докато снабдяването с брашно и други стоки от първа 
обходнмост не е толкова належащ проблем, селскостопанските 
производители от този край и цялата община сериозно са за- 
грнжени от липсата на пазар за добитъка. По думите на Кроне 
Николов, председател на местната общност в Долно Тлъмино, има 
хора, които в момента нямат пари за брашно и други необходими 
продукти, защото няма кому да иродадат агнетата и телетата. За
това тези проблем трябва спешно да се разреши.

в няколко села над 48 тонаОбщинският щаб на гражданската защита в осигури и разпредели 
Босилеград няколко пъти седмично обсъжда ак- брашно, 3 тона захар и 2000 л олио. Редовно сс 
туалнага сигурностна обстановка, функционира- зареждат с брашно и двете хлебопекарници в гра- 
нсто на държавните органи, предприятията и да, които сз,гласно военната обстановка увели- 
службите в условията на военното положение и се чиха производството на хляб. 
стреми колкото е възможно да създава условия за 
нормален живот. При това щабат посвещава осо
бено внимание на редовното снабдяване на граж
даните със стоки от първа необходимост: брашно,

не-

От Общинския щаб на гражданската защита 
призоваха гражданите да не създават запаси 
не само на брашно, но и на други продукти, 
защото те и занапред ще се осигуряват ре
довно и в достатъчни количества.захар и олио.

Както беше изтз,кнато на последното заседа
ние, снабдяването с брашно, захар и олио засега е 
добро. Няколко частни фирми и общественото дими за ежедневието на гражданите, също така е 
предприятие "Слога" редовно обезпечават тези добро. И частните, и обществените търговски 
продукти. Само през последната седмица "Слога ’ газини добре са заредени.

м. я. Снабдяването и с останалите стоки, необхо-

БОСИЛЕГРАД ма-
м. я.

ПЪРВОМАЙСКИ 

АНТИВОЕНЕН ТУРНИР
БОСИЛЕГРАД

НЕДОИМЪКЪТ НА ГОРИВО 
ЗАСТРАШАВА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ

По повод Първи май - Международния ден на труда, и в знак на 
протест против престъпническата агресия на НАТО пакта срещу СР 
Югославия спортното дружество "Младост” от Босилеград организира 
турнир по футбол на малки врати. Турнирът започна на първи и 
приключи на 4 май, а участвуваха 8 отбора, разпределени в две групи.

Във финалната среща между отборите "Ние” и "Градска” победи 
съставът на "Ние" с гола на Владимир Глигоров.

Треньорът на "Младост” Георги Георгиев подчерта, че турнирът, 
освен че беше своеобразен протест срещу варварската постъпка на 
членките на западния алианс, които в продължение на месец и половина 
безумно унищожават многобройни материални блага и убиват невинни 
хора. представляваше и подготовка за предстоящия футболен сезон. 
Заради това в състезаващите се осем отбора бяха включени всички 
футболисти, на които разчита треньорът.

Георгиев каза и това, че спортното дружество подготвя и ан- 
тивоенен турнир по баскетбол.

Поради злодеянията на НАТО агресорите в линиите към Враня, Пртцина и Ниш, както и 
нашата страна в Босилеград започна да се чув- междудържавната линия към Скопие временно 
ства недоимък на бензин и нафта, който може са прекратени. Засега редовно се поддържат 
да доведе под въпрос поддържането на автобус- местните линии Босилеград - Караманнца (в 18 
ните линии. На бензиностанцията в града вече часа) и Босилеград -Горна Любата (в 6 ДО и 14,20 
десетина дни бензин и нафта не се продават на часа), 
частни лица. Засега гориво се осигурява само за 
службите и предприятията с жизнено значение 
за хората.

От Босилеград към Белград понастоящем линии, 
тръгва само един рейс дневно (в 5 часа), докато

В "Автотранспорт" подчертават, че доколк- 
ото снабдяването с гориво не се подобри, ще се
наложи да бъдат редуцирани и двете местни

м. я.

м. я. АНТИВОЕНЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР
ДИМИТРОВГРАД С МАЛЪК ФУТБОЛ СРЕЩУ ГОЛЯМАТА

ВОЙНААНТИВОЕНЕН 

ШАХМАТЕН ТУРНИР Спортният съюз на Димитровград организира ресия срещу нашето отечество. Бих пожелал на 
на 30 април в спортния център "Парк" турнир по всички граждани на Димитровград, както и на вси- 
футбол на малки врати, в който участваха четири чки граждани на СРЮ скоро да зацари мир, за да 
отбора: "Милан '88” от Бела паланка, един от можем през юли да участваме в традиционния 
инициаторите, "Казабланка", "Легенди” и "Бал- младежки турнир "Димитровград '99”. 
кански” - юноши. Турнирът се игра по системата 
4 плюс

За да допринесе за спирането Стоименов, Петър Гигов и Вля
на безумната агресия на НАТО дица Стоянович. 
алианса срещу родината ни, шах
матният клуб "Цариброд” мина
лия четвъртък организира тур- 
нир в двора на Димитровград- Г 
ската гимназия. Освен членове- I 
те на клуба, в тази антивоенна I 
манифестация се включиха и по- I 
читатели на древната игра от об- | 
щцната. "Мирът е най-важното 
нещо, което в момента ни липсва 4 
и затова дано се въдвори час по- 
скоро", бяха най-честите изказ
вания на участниците в турнира. |

Въпреки че резултатите бяха 
на втори план, нека да споменем, 
че тримата най-добре класирани 
шахматисти на турнира бяха Иван

Б. Д.

X Милко Соколов ("Казабланка”): "Събрахме 
едно, а на полуфиналите се срещнаха "Каз- се стари и млади футболисти с цел да покажем на 

абланка” и "Балкански” - 3 : 0 и "Милан ’88” - агресора, че сме единни и че винаги ще бъде така. 
"Легенди” 3:1. Във финалния мач "Милан ’88” Бих искал тази лудост час по-скоро да спре, тъй 
победи "Казабланка" с 6 : 4 в твърде интересна като футболът се играе много по-добре в сво- 
игра. Всички отбори получиха признания за учас- бода”, 
тието си в този антивоенен турнир, а победителят 
получи и специална диплома. Мачовете се играха братя на мостовете и площадите нашир из роди* 
въпреки въздушната опасност и бяха наблюда- ната показват на агресора, че не може да ни уни- 
вани от около 600 зрители.

Ето какво по този повод и агресията казаха

1г
д1 Бобан Истатков ("Легенди”): "Както нашитед >■

ш
и? щожи, така и ние в нашето малко красиво градче 

показваме, че спортът и младостта са неуншцо- 
жими”.щ някои от участниците:

Славейко Дробняк ("Милан ’88”): "Дойдохме Бане Гюров ("Балкански”): "Аз съм в запаса 
при нашите стари спортни приятели, за да играем и благодаря на командирите, че ми позволиха Да 
този приятелски футболен турнир и по този начин участвам в турнира. Мача загубихме, но войната 
да изкажем нашето огорчение от вражеската аг- няма”. С‘
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