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КРЕПКОТО ЕДИНСТВО НА 
НАРОДА И ДЪРЖАВНОТО 

РЪКОВОДСТВО СА ГАРАНЦИЯ ЗА 
ОТБРАНАТА НА СВОБОДАТА И 

НЕЗАВИСИМОСТТА

*ЦЕНА 1 ДИНАР

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ПРИЩИНСКИ КОРПУС НА ЮВ

ШАНС ЗА ВЕЛИЧЕСТВЕНА 
ПОБЕДА НАД НАТО

• Никога през историята си нашата страна не е била в по-тежка обстановка и никога 
не е била войнишки по-силна • През двата военни месеца агресорът успя да 
само една своя цел 
страна, каза генерал Лазаревич

Командващият При- 
щински корпус на Юго
славската войска гене
рал-майор Владимир Ла
заревич прецени, че ни
кога през историята си 
нашата страна не е била 
в по-тежка обстановка и 
едновременно с това ни
кога войнишки не е била 
по-силна, и подчерта, че 
сега имаме шанс за ве
личествена победа над 
най-голямата военна си
ла в света.

"Доколкото нашето 
поколение не успее да 
използва този шанс, то
гава нашите деца и вну
ци няма да имат спокой
ствие”, предупреди генерал Лазаревич в борци, 
изявлението си за Радиотелевизия Сър
бия, подчертавайки, че целта на агресора 
беше в кратък срок да унизи и срази сръб
ския народ и нашата страна.

През двата месеца агресия обаче агре
сорът успя да постигне само една цел - да 
предизвика невиждана до сега хумани
тарна катастрофа в цялата страна, да из
върши невиждани престъпления против 
цивилното население, против мира н чо
вещината.

Отбранителните сили на Прищински 
корпус са в центъра на агресията на 
НАТО алианса, каза генерал Лазаревич, 
преценявайки, че през изминалия период 
корпусът е изпълнил успешно всички 
поставени задачи: запази човешките и 
материалните си ресурси, разби и срази 
шиптърските сепаратистични сили в Кос- 
мег, установи пълен боен контрол, ста
билна система и режим на сигурността.

постигне
- да предизвика невиждана хуманитарна катастрофа в цялата

обществената и имуще
ствена сигурност.

"Прищински корпус 
успешно защитава дър
жавната граница, нейния 
държавен интегритет, на
насяйки на врага зна
чителни загуби”, подчер
та генерал Лазаревич.

Той посочи настоява
нето на НАТО агресора 
с пропагандната война, 
особено посредством 
електронните си медии, 
които разпространяват 
лъжи за мнимите големи 
загуби и унищожени 
бойни системи на ЮВ, да 
повлияе върху съзнани
ето и волята на нашите

отораната на страната и народа от агресора
Председателят 

Правителството на Репу
блика Сърбия Мирко 
Марянович проведе 
вторник среща с начал
ниците на всички окръзи 
в Републиката.

Окръжните начални
ци докладваха на преми
ера за сигурностната об
становка в окръзите и 
провеждането на меро
приятията на Съюзното 
и Републиканско прави
телство, уточнени с ре
шенията за военното по
ложение. Особено беше 
подчертано, че прояве
ното крепко единство на 
народа и държавното ръ
ководство, високият патриотизъм на 
гражданите и героизмът на личния със
тав на Югославската войска и Министер
ството на вътрешните работи са най- 
голямата гаранция, че ще отстоим в от
браната на териториалната цялост и су
веренитета на нашата държава и че ще 
отбраним своята свобода и независимост. 
Пълното единство на народа в отбраната 
на държавните и национални интереси 
налага всеки отделен човек, организа
ция, институция и занапред последова
телно да изпълняват задачите си в орг- 
браната на нашата държава от агресията.

‘Подчертано беше, че голямата солидар

на НОСТ II отговорност Ш1 
гражданите значително 
допринася за санирането 
и премахването на после
диците и проблемите,

във

предизвикани от прес- 
тъпническите бомбарди
ровки на НАТО агре
сора. I •’ шжттПреценено бе, че вси
чки държавни органи, 
органи на местното са
моуправление, общест
вени служби и стопански 
предприятия отговорно 
изпълняват задачите си в 
отбраната на страната и 
народа от агресора. Ак
тивностите, с които се
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Генерал Владимир Лазаревич

Генерал Лазаревич категорично
опроверга твърденията на пропагандата 
на НАТО за мнимите дезертьори в ре
диците на Югославската войска.Тази

Мирко Марянович пропаганда използва за целта си дори и 
нашата специална акция за оттеглянето 
на една част от нашите сили от Косово в 
съответствие с решението на Върховно
то командване от 9 май тази година.

НАТО престъпниците величаят пред 
своя народ мнимите си успехи. Ако техен 
най-голям боен успех са масовите зло
деяния срещу цивилното население, ма
совите разрушения на училища, болници, 
чужди посолства в Югославия, дори и 
затвори, тогава мога да кажа, че съдбата 
на народите, конто участват в агресията е 
крайно неизвестна, заключи командва
щият Прищински корпус на Югослав
ската войска генерал-майор Владимир 
Лазаревич.

провеждат решенията на 
Правителството за осигуряване на ежед
невните потребности на гражданите се
реализират при една голяма синхрони
зация и съгласуваност. Мероприятията, 
които се предприемат за запазване на 
равнището на стопанската дейност и за 
реализация на икономическо-социална
та програма на Правителството на Ре
публика Сърбия се реализират успешно. 
Компетентните инспекции предприемат 
ефикасни мерки за осуетяването на не
законните военни печалби и спекули, се 
казва в съобщението на Министерството 
за информации на Република Сърбия.

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНФОРМАЦИИТЕ

РЕШЕНИЕТО НА ”ЕУТЕЛСАТ” Е КРАЙНО ЛИЦЕМЕРИЕ НА ЗАПАДА
впие от международните органи- тия и особено за действията на аг- 
зации е жестоката истина, която ресора", се казва между другото в 
без сателит може би по-бавно ще съобщението, 
озари Европа и света. Но всички 
западни проектили, "интелигент
ни” и по-малко интелигентни бом
би, цялото нехуманно оръжие, не
видимите бомбардировачи, най- 
съвременните шпионски системи, 
политически решения и забрани не 
могат да спрят истината за това , че 
сръбският народ отбранява своето 
отечество.

Без оглед на силата, безчести- 
ето и безправието, натиска и из
нудванията на силните на деня Ми
нистерството на информациите и 
всички медии в Сърбия ще про
дължат, както и досега, съгласно 
законите на нашата страна да ин
формират югославската и светов
на общественост за всички събп-

истинската причина за това свое-Министерството на информа- много пречи невъзможността да
скрият от световната обществе- волие и демонстрация на сила, тециите на Сърбия най-остро осъди 

решението на Борда на директо- пост собствената си престъпниче- не успяха да осуетят масовата под- 
рите на ЕУТЕЛСАТ да спре пре- ска дейност и убиването на невин- крепа на миролюбивата и пети- 
даването на програмата на Радио- ните хора в Югославия. Безброй нолюбива част от човечеството на 
телевизия Сърбия и с това да осу- пъти досега те проявяваха горещо сръбския народ, 
ети приемането на програмата на желание да накарат сръбските ме- За пръв път от основаването 
сръбската телевизия в европей- дни да млъкнат и да не могат да си ЕУТЕЛСАТ отмени правото на 
ските страни. осведомяват своята и световна об- излъчване на програмата на която

Това престъпиическо решение щественост за злодеянията на и да било членка, което още днес 
представлява връх на лицемерието НАТО силите, извършени на тери- представлява най-сериозна запла
ка политиката на западните сили, торията на СР Югославия: с раз- ха и за останалите. Днес това е 
които декларатоивно се обявяват рушаването на сградите на РТС в Сърбия, а не се знае кой ще бъде 
за свобода на печата, понеже по Белград, Нови Сад и Прищина, следващият. Бордът на директо- 
най-груб начин пречат на свобод- бруталното избиване на журнали- рите на ЕУТЕЛСАТ оправдава 
ното протичане на информациите сти, постоянното унищожаване на 
в света, съзнателно нарушават ос- радиотелевизионни ретраислато-
нователските права па РТС в ЕУ- ри, смущаване на сигнала на РТС. нето на верска и национална 
ТЕЛСАТ, се подчертава в съоб- Без оглед на всички груби опити за раза, а с безумната си постъпка 
щението. задушване на информациите и прави именно това.

”В борбата против нашата желанието само НАТО вестите да Бруталната политика на сила, 
обикалят земното кълбо, което е задушване на медиите и изклгоч-

ШМШШПЕ 
е офошйашш

решението си с констатацията, че 
желае да осуети разпространява-

ом-

страиа на НАТО злодеите най-



ВЪЗВАНИЕ НА ПРОФЕСОРИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ОТ 
НИШКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

БОМБАРДИРОВКИТЕ ТРЯБВА 

ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ
ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА 

В ЮГОСЛАВИЯ Е И 

САМОУБИЙСТВО НА ЕВРОПА
неговата стрина, Балканите и Ев-Вицепрсзидептът на Република България дещето 

Тодор Каиалджиев заявил, че НАТО трябва да ропа, "защото разбирателството, заличаването 
прекрати бомбардировките си пад съседна Юго- на границите и етническия! мир са сс I есгвси 
слання. Както предава ежедневникът "Мони- развой, който трябва «а се очаква в перснек-

типа”.

на

• Подпомагайки сърбите и гражданите на Югославия, вие подпо
магате себе си, защото така препречвате пътя на ония, конто, 
вместо да уважават правдата и правото, си служат с правото па 
силата”, сс казва във възванисто

Граждани на Европа,събудете съвес тта си и разберете, че това, 
което се случва в Сърбия и Югославия, представлява геноцид над 
едни народ, който не е нападнал никого н който е твърдо решем да 
отбрани своята страна и своята свободи, своето минало, настояще 
и бъдеще. Затова помогнете да бъде прекратена срамната агресия. 
Подпомагайки сърби те и гражданите на Югославия, вие подпома
гате себе си, защото така препречвате пъти на ония, конто, вместо 
да уважават правдата и правото, си служат с правото на силата и 
вместо истина и правда, предлагат робство и смърт.”

Това се изтъква във възванисто, което професорите и студен
тите от Нншкня университет отправиха ма 25 май към колегите си 
от цял свят и специално към европейските университети.

След като изброяват престъпленията на НАТО, нишките про
фесори и студенти подчертават пъп възванисто си, че днес децата и 
студентите в Сърбия и Югославия не могат да се учат п споите 
училища и факултети не само затова, че агресорът е разрушил 
училищните сгради, както и пътищата и мостовете, конто водят до 
тях, но още повече затуй, че неговите самолети ги бомбардират със 
забранените касетни бомби и повреждателектроенергийапата сис
тема на страната, с което той показва, че цели да предизвика не
виждана хуманитарна и екологична катастрофа в една част на 
Европа. Защото, след като в Сърбия и Югославия нзпробаха вси
чко, може да се очаква в продължение на агресията престъпниците 
да бомбардират бентовете на водоцентралите, дори и ядрения реак
тор в Института във Винча и така да потопят много страни и да 
предизвикат нов Чернобил.

Демократична Европа все още не схваща, че нападението на 
Югославия същевременно е и нападение на обединена Европа, че 
Америка и Великобритания настояват да осуетят обединяването на 
Европа и че всичко, което днес се случва в нашата страна е и един 
вид самоубийство на Европа, се изтъква във възванието на профе
сорите и студентите от Нишкмя университет.

тор .българскиятдържавник изгькнал,четази 
война ис е добра за пито една балканска държа
на и предупредил, чс доколкото не бъде прек-
ратеио бомбардирането, последиците ще бъдат народ и призова НА IО да прекрати бомбарди

рането на Сърбия и Черна гора. Останалите 
държавни ръководители на България

Тодор Кавалджиев е нъриияг български 
държавник, който се вслуша в гласа на своя

трагични.
"Аз съм против войната и смятам, че всички 

проблеми могат да бъдат решени чрез прего
вори ”, подчертал българският вицепрезидент.

След като изтъкнал, че 'обича сръбския на
род и сръбската литература, особено поезията 
на Дссаика Максимовци”, вицепрезидентът Ка- обявяват срещу натовската агресия на СР Юго- 
валджиев казал, че с оптимизъм гледа на бъ-

висши
още в началото на агресията "изразиха солидар

ен с евроатлантическитс структури". Ло-ността
следните проучвания на общественото мнение 
обаче показаха, чс 70 процента от българите се

славия.

"ДУМА" (СОФИЯ):

СЪЮЗЪТ С НАТО Е СЪЮЗ С - ДЯВОЛА
ологическа доктрина”, за да оправдае престъп
ленията си на Балканите. Причините за това са

Целият свят днес е изправен пред горчивия 
факт, че "съюзът с НАТО е съюз с дявола”, пише 
българският политически всекидневник "Дума” известни: ролята на пакта като "миротворец” и 
по повод двумесечната брутална агресия на САЩ отбранителна организация е унищожена, а демок- 
п западния алианс срещу суверенна Югославия. ратичнитс стойности на западното гражданско об- 

Само лишените от съвест хора не забелязват щсство, които досега бяха използвани като локри- 
"опасността, която НАТО донася на света, на це- тис, са обезценени в момента, когато 19-те членки 
лпя човешки род и неговата цивилизация навред на НАТО погазиха Хартата на ООН и всички 
по планетата”, изтъква българският вестник. Кой международни норми, правила и закони, 
знае за кой път спетът се увери, че "престъл- НАТО превзе ролята на терористичните гру

пи и режими в света, подчертава "Дума" в увод
ната си статия и предупреждава световната об
щественост, че вече не съществуват "конвенцио-

лснието, криминалният акт се превърна в техен 
избор”.

В уводната си статия, озаглавена със "Светът
против НАТО”, вестникът припомня, че още през нални” и "модерни” видове тероризъм, още по
вървите дни, а особено през последните седмици малко "добри" и "лоши" тероризми. 
на агресията са организирани протестни митинги И други български медии, като например ”Мо-
против САЩ и НАТО в Санкт Петербург, Лондон, нитор”, предупреждават за неприемливостта на 
Москва.Вашингтон.София, Берлин,Скопие,Тай- девиза, който упорито се лансира от евроатлан- 
пей, Хага. Виена, Пекин и че против тази "ми- тическия алианс, че "ще победим, защото се нала- 
роопазваща организация се обявяват и довче- гада победим". В името на "хуманитарната интер- 
рашните 'заклети привърженици на западния венция" на тази логика се плаща "безмерна цена, 
алианс”.ПАК СТЕ НА ПОГРЕШНАТА СТРАНА изразена със страданията на много хора и унищо- 

Предупреждавайки за новия вид тероризъм и жаването на ценни материални блага в Югосла- 
САЩ в ролята на световен жандарм, в. "Дума” вия", подчертава българският вестник, 
изтъква, че НАТО се нуждае от собствена "иде-

• Отворено писмо до депутатите в Народното събрание па 
България

Гоейода народни Представители,
Обръщам се към вас, защото Преди известно време вие гласу

вахте решение за Предоставяне на българското въздушно Прос
транство на силите на НАТО, които безПощадио и денонощно 
бомбардираш моята родина СР Югославия.

Аз С7гм Професор По биология, българин, роден в Димишров- 
град (Цариброд). Съпругата ми също е българки от Дими
тровград, Преподава сръбски език в Алексинаи и след едни годи
на трябва да излезе в Пенсия. На нас и нашите дена - синът ни с 
лекар, а дъщерята Професор По английски език - никои не е 
наклонявал националните ни Права, ниши Пък ни е тормозил 
като българи. Затова с тъга и срам наблюдавам онова, което 
се случва у вас. Добре зная и сръбската, и българската история. 
Затова искам да ви ПриПомня някои неопровержими истори
чески факти.
_ През 1915 години България застави ни страната па цен
тралните сили Против Сърбия. От тази воини Сърбия 
каша» Победителка, а България загубва една част от терито
рията си и Плаща големи реПарашш. Във Втората световна 
воина България отново застави на страната на агресорите ни 
Сърбия. И отново нейната окуПашорска войска извършва 
деяния в Сърбия. След войната България, заклеймена като 
агресор, е длъжна да Плаши реПарашш на Сърбия, но тя велик
одушно и ги Простява.

Днес България Пак застана на страната на агресора и срещу 
сума от неколкоешоитн милиона долара Предостави въздуш
ното си Пространство на силите па НА ТО, които вече два 
месена сеят смърт и страх По пяла Сърбия.

Първите цивилни жертви на агресията Паднаха в моя град, 
комшулук, а аз, както и мнозина мои съседи, останах без 

Покрив над главата си. Дни и нощи Прекарваме в мазета и 
скривалища, страхувайки се за своя живот и животи ни нашите 
дени.

ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

СЛАВЯНИТЕ ИСКАТ МИР НА БАЛКАНИТЕ
• Пред сградата па БНТ демонстрантите поискали оставка от правителството н редакционната 
колегия па държавната телевизия и се застъпили за прекратяване на информационното затъмнение 
относно бруталните натовски нападения на СР Югославия

Съюзът на младите български социалисти ор- НАТО за военни действия срещу съседна Юго- 
ганизнрал на 24 май в София голям протест про-
тив НАТО. Участниците се застъпили за прек- Пред сградата на БНТ демонстрантите поне- 
ратяванс на агресията на западния алианс срещу кали оставка от првителството и редакционната 
СР Югославия. колегия на държавната телевизия и се застъпили

Протестното шествие на младите левичари по за прекратяване на информационното затъмне- 
улнцитс на българската столица, в което се вклю- ние относно бруталните нападения на НАТО на 
чнли и голям брой софиянци, е организирано под СР Югославия.
мотото Славяните - за мир на Балканите”. Участ- Още от началото на агресията на НАТО срещу
ниците в антинатовскня марш тръгнали от На- Югославия младите български социалисти орга- 
цноналния дворец на културата, минали през со- низирали голям брой протестни събрания, шест- 
фийските булеварди и пристигнали пред сградата вия н концерти, на които издигнали лозунгите "За 
на държавната телевизия, където поискали от мир на Балканите” и "НАТО вън от Балканите” 
правителството на Иван Костов да промени поли- и се обявили против въвличането на тяхната стра- 
тиката си и да отмени решението си за предостав- на в агресията срещу Югославия, 
яне на българското въздушно пространство на

славия.

излиза

зло-

БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТИ ОСЪЖДАТ НАТО
С обнародваната на 24 май декларация група доктрината за "тоталната война” на Адолф Хит- 

български архитекти остро протестират срещу 
"варварското унищожаване от страна на САЩ и

в моя

лер и затова не може да се намери нито едно 
тл д л-гх оправдание за постъпките на НАТО, се изтъква в
НА 10 на вековни паметници, училища, болници, декларацията. "Съжаленията” 
мостове, жилищни квартали и семейни къщи в НАТО за "погрешно" бомбардираните граждан- 

' ски обекти и избиването на голям брой невинни
Недопустимо е - изтъкват българските архи- граждани, включително и деца, се граничат с ци- 

- членките на НАТО, като най-богати стра- низма. 
ни в света, които претендират на неговите дивили- "Прекратете разрушенията, прекратете кър- 
зационни стойности, да си позволяват сами да оп- вавата си агресия”, категорично настояват бъл- 
ределят като военни цели граждански обекти, па- гарските архитекти Миломир Богданов. Марга- 
метници на кулрурата и архитектурата и инфор- рита Тодорова, Величка Ковачева, Борислав Бо- 
мационни къщи, каквато е Радио-телевизия на рисов, Невена Терзийска, Светлозар Николов, 

ЪР?ИЯ- Пенка Николова, Ивелина Дикловска и Евелина
Гакива поведения могат да се сравнят само с Стоякова.

на членките наЗная, че българският народ не мисли така, както вие гласу
вахте. Също така зня, че и в тази воина вие ще бъдеше 
страната на губещите. В моменти сърбите са морални Побе
дители и няма да дидиш и Педя от своята земя, въПреки много- 
бройните жертви и мащабните разорения.

Господа депутати,
Винаги сте били на Погрешната страна. Щастието на един 

народ не е в доларите, а в достойнството и смелостта му и 
това е онова, което има сръбският народ.

иа

текти

Стефан Алексов, Алексинац 
(Писмото е отпечатано в рубриката "Меджу нама на в. "Политика")

ШЖЙШ28 МАЙ 1999 г.



ЛИДЕРИТЕ НА СРС и
КАТЕГОРИЧНИ: ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД СА

МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НЕДЕЛКОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

помощ-да,ноне
ЗА ЗАПАДНИТЕ 

ПОКРАЙНИНИ
Нямаме нищо

ПОЛИТИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО 

ОКУРАЖАВА
На 22 май т.г. в Димитровград пребивава републиканският министър за грижи за семейството и децата 
Мирослав Неделкович.

подпредседателят на Общинския ’ Заяа" За нашия 
партия в Димитровград Гошко М»П,! Р Н3 Сръбската радикална 
на българското правителството °В’ коментирайки решението 
милиона лева за "бългТрит^«а°ТПусне среД™ в размер „а 50 
посочва в правителственото решение”"“™ ПОКраинини • както сегков ,,зтъкна' -е -добави четеоминът”^ р на бъл™рите в Югославия и

..... аагагзад
поМсъншяТРпЯбВа Да е Предна3намена само за е«"н народ”, изтъкна 
по същия повод лидерът на ОО на Югославската 
Димитровград Георги Първанов, който

На организираната 
щенията на ОО на СРС прескон
ференция министърът 
ра злосторническата агресия на 
НАТО срещу Югославия и акту- 
алните събития на домашната 
политическа сцена. Изключи
телното политическо единство 
между най-значителните поли-

в поме-

коменти-

вестник

тически сили у нас, според Не- 
делковнч, е окуражителен факт, 
който същевременно отразява 
единството на народа п неговата 
непоколебимост да отстои в за
щитата на страната ни в тези 
тежки дни за нейното оцеляване.

"Сговорът и единството ни 
дават сила да издържим в съп
ротивата срещу агресорския 
НАТО алианс, който, атакувай
ки Югославия, отхвърли маски
те и разкри истинското си лице. 
Много хора, много народи и ре
гиони в света осъзнаха какви це
ли настояват да осъществяват 
държавите, членуващи в НАТО, 
и разбраха, че зад фразите за де
мокрацията се крият голи поли
тически и икономически интер
еси. Затова в бъдеще агресор- 
ският НАТО алианс по-трудно 
ще осъществява своята полити
ка в света”, заяви министър Не
делкович.

В разговора с председателя 
на ОС в Димитровград Никола 
Стоянов и председателя на ИО 
на скупщината Зоран Геров ми
нистърът се запозна с обстанов
ката в общината в условията на

левица в
, 1 споделя становището, че

) потребен пят от официалните български органи термин "Западни 
покрайнини дразни всички хора, които Сърбия и Югославия 
считат за свое отечество.

Министър Неделкович (в средата), председателят на ОС в 
Димитровград Никола Стоянов (вдясно) и председателят на 

Окръжния отбор на СРС Воин Велкович (вляво)Б. Д.

военното положение. Между често се среща, 
другото той бе информиран, че 
от 1996 година в рамките на Об- веде разговори и с лидерите на 
щинската скупщина съществува ОО на СРС в Димитровград Ки- 
Съвет за социална защита и грн- рил Младенов и Гошко Милков, 
жи за децата и че от общинския както и с председателя на 
бюджет се отделят средства за Окръжния отбор на СРС за Пи-

ротски окръг Воин Велкович. Те

БЕЗСЪННА НОЩ ЗА 

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
Министър Неделкович про-

Макар че на територията на Димитровградска община 
още няма действия на агреорската авиация и гражданите свик
наха с въздушните тревоги, все пак нощта между вторник и 
сряда предизвика известна разтревоженост сред населението. 
Около 2 часа и половина след полунощ в града, който вече беше 
под тревога, се чуха вражески самолети и веднага след това 
няколко сравнително силни експлозии. Веднага се чу и силната 
стрелба на противовъздушната отбрана.

Както узнахме сутринта от официалните органи, нападе
нието е извършено срещу обекти в околността на Пирот.

все
стимулиране на раждаемостта.

На разговорите с челните хо- го информираха за дейностите 
ра на общината присъства и ди- на димитровградкския клон на 
ректорът на предучилищното СРС, както и по други въпроси, 
заведение ”8 септември” в Ди
митровград Йордан Андреев, търът за грижи за семейството и 
който информира министъра децата Мирослав Неделкович 
как фунционира това заведение посети и останалите три общини 
в условията на военното поло- в Пиротски окръг, 
жение и с какви проблеми най—

Освен Димитровград, минис-

А.Т. Б. Д.

ДВА МЕСЕЦА АГРЕСИЯ СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

ОТ ” ХУМАНИТАРНА ИНТЕРВЕНЦИЯ” ДО ГЕНОЦИД
животът на току-що родените та американски военнопленни- 
бебета, на повече от 4000 бъб- ци. 
речноболни, които не могат без 
хемодиалнз, на няколкото хнл- офанзива все още няма - злоде- 
яди тежко болни в клиниките за ите от САЩ продължават да се

борят за кредибилитета на НА- 
Да се остави населението на ТО алианса. А ”с убийства се пе- 

сдиа суверенна страна без ток и чели само креднбилитет на убн- 
вода, без храна и здравни услуги, ец”, каза президентът Милоше- 
без комуникации и транспорт, вич в интервюто сн за амернкан- 

не най-драстичен ската ТВ мрежа Сп-Би-Ес. 
пример за безогледен геноцид и 
голо отмъщение. Този факт не през изминалите два месеца аг- 
можа да остане незабелязан от ресия срещу СР Югославия ус- 
прапдолюбивата част на човече- пяха да постигнат НАТО злоде- 
ството, защото само след първи- ите е да изпробват новите си изо- 
ге няколко дни започнаха про- бретения за убиване на хора и 
тестите против имперналнсти- унищожаване на материални 
чсското настояване да се уннщо- блага и да обезпечат профити за 
жи една суверенна държава, ос- военната индустрия, преди вси- 
новоположник на ООН, така че чко в САЩ, най-големия търго- 
ссга едва ли ще се намери точка вец с оръжие в света. Това е ос
на земното кълбо, която да не е новната причина п за укрепва-

Изминалите цели два месеца документи, и на нарко-трафи- 
от 24 март свалиха булото от кантите от т.нар. ”АОК”.

А когато албанските бежан
ци започнаха да се завръщат по 
домовете си, отзовавайки се на 
възванието
власти, зловещите крилати хищ-

постояините пропагандни лъжи 
и хвалби, агресорите сами си 
признаха, че от 380-те цели са 
улучили едвам 110, които имали 
някаква си връзка с войската и 
полицията в Космет. За сметка 
на това са разрушени повече ог 
60 моста, над 350 училища, пове
че от 100 детски градини и също 
толкова здравни заведения, де
сетки хиляди апартаменти и се
мейни къщи, десетина чужде
странни посолства в Белград, до
ри и затвори.

Унищожавайки мостове, пъ-

Адекватен отговор на тазит.нар. "хуманитарна интервен
ция” и я представиха в истинска
та й светлина - гола отмъстител-

официалнитс интензивно гледане.нана акция. С въздушните удари 
срещу Югославия НАТО пре
стана да бъде отбранителен во- ници ги заляха согън. Бомбарди-

Западна Европа, райето на завръщащите се по до
мовете си колони бежанци в ок
олността на Джаковица и При-

енен алианс на 
САЩ и Канада и се превърна в какво е ако
своеобразен международен ту- 
тор,а необявената война в борба зрей не бе никаква грешка, а до- 

работна бре обмислена и реализирана ак
ция, защото те нс бива да се за
връщат без контрол от страна на 
НАТО. Та нали тяхното завръ- 

беше основният претекст 
необявена вой-

Едннствената цел, която

за евтини суровини и 
ръка, за пазари и разширяване 
на политическото влияние на тища и жп линии, агресорите 

прекъсват нормалното снабдя
ване, транспорта и осуетяват 
оказването на хуманитарна по
мощ. Прекратени са и осуетени 
школуването на подрастващите 
поколения, научната дейност, 

на основни-

САЩ и нейните послушници.
Първата и уж най-важна 

дача на НАТО агресора под во- за най-срамната 
дачсството на световния шериф на в историята на човешкия р°«'

—»“ «у™ т“Гк« °:Тг,
лите” именно през последните низации да си ^р"':^ра°°к;амГис. 
60 «ни беше създадена невижда- ПР^°Р* за бсжанци да ги
на по обем и драматика хумани арн „„.„гатпияиши
тарна катастрофа. В резултат на . за дпиже1шето на
безогледните варварски бомбар- н‘ с манитарИп „омощ,
Явровки се създаде невиждана кси, дори „ за „апи- 
поне в Европа вълна отбежанци м ^ ^ се раз.

пределя.
Преди да започнат тази срам- 

, НАТО злодеите обя- 
ще нападат само военни 

само след броени ма

за- ща не

удовлетворя вапето 
те културни и духовни потреб
ности на населението,а с разру
шаването на черкви и манасти
ри, музеи и други културно-ис
торически паметници се върши 
и духовен геноцид.

Когато и с това не успя да 
сломи духа на народа и сплоте
ността му с войската в самоот
вержената защита на независи
мостта и свободата на родината, 
агресорът посегна срещу витал
ните системи, преди всичко еле
ктроенергийната, затруднявай- 

водоснабдяването и здравни
те услуги на обикновените хора. 
С това най-пряко е застрашен

заразена от вируса на антнаме- мето на щатския долар, за сметка
на общата европейска валута, 

свидни която падна с цели 10%. Брита-
риканизма. 

Въ преки всички
жертви и двумесечни страдания, ния обаче е извън зоната на 
силата на нашия морал се ог- "евро". Етозащо Блеъри Кукса 
лежда и във факта, че не се от- най-големите войнолюбци в Ев-
казваме от мирното, лолитиче- ропа. 
ско решение. Напротив. Белград 
продължава да води силна усми- друго, освен с всички сили да 
рителна офанзива, с която като продължим да се отбрянаваме и 
сапунен мехур се пръсна пропа- да се отбраним. А учителката ис- 
гандната лъжа за това, че сър- тория ни учи, че нито един народ, 
бите са уж войнолюбци. Това който се бори за своята свобода 
потвърждава не само приемане- и независимост, не може да бъде 
то на основните принципи на Г-8 победен, 
за мирно решаване на кризата, 
но п освобождаването на трима-

На нас не ни остава ншцо- предимно космстоки 
но и сърби, роми, горанци, тур
чи... Всички те, без оглед на на
ционалността си, избягаха от 
родните си огнища не поради 
прекадената употреба на сила

отстрана на държавните власти, ^ Югославската
терора на крилатите ин- У седмици, измина

телигентни” ракети и тъпите ^"д и ВТОри месец, а 
Ураниеви и Датите - никакви. Въпреки

на война
виха,че
цели и че
сове ще нанесат непоправими за- 

войска.
<1 от ки В. Богоев

бранени с всички

28 МАЙ 1999 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ЩАБ НА ЮЛ ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГОК НА НКПЮ И СКМЮ В БОСИЛЕГРАД

ВЪПРЕКИ АГРЕСИЯТА, 

ОБСТАНОВКАТА Е СТАБИЛНА
НЕОБХОДИМА Е ЗАСИЛЕНА 

БДИТЕЛНОСТ
Общинският комитет нп Нова

та комунистическа партия на Юго
славия и Съюза на комунистиче
ската младеж на Югославия в Бо
силеград миналата седмица обсъ
ди политическата обстановка на 
територията на нашата община. 
Подчертано беше, че в тези тежки 
и напрегнати моменти за нашата 
страна огромно мнозинство ог хо
рата в нашата община безрезервно 
подкрепят официалната политика 
на СР Югославия и опазването на 
нейния суверенитет и териториа
лен ннтегрнтет. Общинският ко
митет на НКПЮ и СКМЮ оцени, 
че досегашната дейност на общнн-

стоки от първа необходимост е 
на задоволяващо ниво и че 
сътрудничеството на местните 
органи и населението с органите 
на Югославската войска е на ни

ската влас т е на задоволяващо рав
нище. 13 условията на военното по
ложение тя засега успява да оси
гури достат ъчно количество стоки 
от първа необходимост, които ор
ганизирано п редовно доставя на 
местните общности. Благодарение 
на това няма недоволство сред на
селението.

Тъй като общината е крайгра
нична, а нейните съседи открито 
подкрепят агресията па НАТО 
пакта срещу нашата страна, с не
обходима засилена бдителност па

папските субекти в окръга ра
ботите намалени мощности.

За обстановката в Дими- 
общима говори 

на Общинския

Ма 21 май т.г. в Бела паланка 
се проведе заседание на Щаба на 
Окръжния отбор на Югослав
ската левица за Пнротски окръг, 
председателсгнувано от Петар 
Йопчнч. Представителите на об
щинските отбори на гази партия 
от четирите общини, съставящи 
окръга,анализираха актуалната 
политически обстановка в стра
ната и в окръга. Заключено е, че 
състоянието във всички области 
на живота и труда в окръга е с та
билно, но е подчертано, че по
ради агресията на НАТО сто-

тровградска 
председателят 
отбор па ЮЛ в Димитровград 
Георги Първанов. Той изтъкна, 
че сигурностната обстановка в 
общината е стабилна, че няма 
значителни нарушения на обще-

соко равнище.
Членовете на Окръжния 

щаб на ЮЛ честитиха на Братис
лава Буба Морина, политически 
координатор на ЮЛ за Лиротски 
окръг, неотдавнашното й из
биране за съюзен министър за 
бежанци, разселени лица и ху
манитарни помощи.

стаения ред и мир, пито пък са 
регистрирани ексцеси на наци
онална основа. Първанов каза, 
че снабдяването на населението 
на Димитровградска община със

всеки наш гражданин и надлежни
те органи п служби. Б.д.

м. я.

БОСИЛЕГРАД

ПОЩАТА ПРИСТИГА ДВА 
ПЪТИ СЕДМИЧНО

БЕЗ АБИТУРИЕНТСКА ВЕЧЕР
Около 60 четвъртокласника от Димитровг рад- когато вражеските самолети изсипват товари бомби и

ракети на нашата страна, това става нерешим проблем.ската гимназия тези дни полагат зрелостния си из
пит съгласно решението на просветния министър Просветният министър гтрепоръчи да не се провеждат

абитуриентски балове, но тъй като на територията на 
Димитровградска община до сега не е имало действия 
на вражеската НАТО авиация, зрелостниците правят

на Сърбия.
Освен за зрелостния изпит, абитуриентите сеПоддържането на ПТТ-съобщенията в Боснлеградска община за

сега е нормално. Телефонните връзки с вътрешността не са прекъсвани 
почти през цялото време на агресията. Не е имало прекъсвания и на 
местните телефонни връзки. Пощите в Босилеград, Бистър, Долна 
Любата и Горна Лисина работят както и в нормални условия, от 8 до 15 
часа. За да се икономисва гориво п да не бъде застрашена личната 
сигурност на работещите, се наложи да бъдат извършени изменения в 
режима на доставките на писма, колети и други пратки. Така че сега 
пощата от Враня до Босилеград м обратно се доставя два пъти седмично, 
в понеделник и петък. Изключение са само спешните пратки.

Управителят на ПТТ-единицата в Босилеград Симеон Глигоров 
заяви, че досега без какъвто н да е проблем се провеждат п всички 
финансови дейности. Нормално работи и отделът за поддържане на 
телефонните връзки. Монтьорите навреме н успешно премахват всеки 
дефект както на централната, така н на местната мрежа. Не е имало 
проблем и с осигуряването на гориво.

ангажират да намерят начин за организиране на 
традиционния абитуриентски бал. Защото това е 
събитие, което се помни, за което просто се живее

опит. ако е възможно, поне през деня да организират 
тържеството. Колкото и разбираеми да са техните нас- 

през целите четири гимназиални години, което тояния. властта не е готова да им разреши организиране 
след това сс преразказва дни и месеци. Разбира се. на бал. за да не бъде застрашена сигурноста им и, раз- 
оргаиизираието на абитуриентския бал в нормални бира се. да не се нарушават правилата и разпоредбите, 
условия е. кажи-речи, рутинна работа. Днес обаче, които са в сила в условията на военната обстановка, 
когато страната се намира във военна обстановка. А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ЗАПИСАХА СЕ 62 ПЪРВОЛАЧЕТА
м. я. клас. 42 ученика са се обадили да 

отговарят за по-високи оценки: 7 
от първи до четвърти клас и 35 от 

лаци за сформиране на четири па- пети до осми клас. Те. както и тези. 
ралелки с по 20-25 ученика - три в които са на поправителен по ма- 
централното училище в Дими- тематика, ще бъдат изпитани на 1 
тровград и една в Желюша.

Що се отнася до ззвършаване-
то на учебната година, в момент за осмокласниците, а на следващия 
приключва консултативното обу- ден ще заседава учителският съ

вет. Родителските срещи са насро
чени за 11 юни.

До 25 май тази година в дими- та в страната записването ще про- 
тровградското основно училище дължи и след това. Очаква се да 
вече са записани 62 първолаци, ос- бъдат записани достатъчно първо- 
ведомн ни директорът на учили
щето Димитър Гюров. С изклю
чение на осем деца от предучи
лищна възраст, всички останали са 
минали обезателната проверка 
(тестиране). Очаква се тези дни и 
те да се явят на проверка. Офи
циалният срок за записване в пър- чение за учениците, които са по
ви клас е до 20 юни. но както из- казали незадоволяващуспех по ма- 
тъква Гюров. поради обстановка- тематика - 7 от пети и 13 от осми

ПТТ - ДИМИТРОВГРАД

ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ - В 
ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТЪК и 2 юни. За трети юни са насрочени 

заседанията на класовите съвети

Поради недостатъчното количество гориво, пощенското 
комби, с което преди агресията в Димитровград ежедневно се 
докарваха пощенски пратки от Ниш и Пирот, сега се движи два 
пъти седмично - в понеделник и петък. Отправянето на пощенските 
пратки от Димитровград към Пирот и Ниш също се върши в 
понеделник и петък.

А.Т.

НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПРЕХОД КРАЙ СЕЛО СУК- 
ОВО

Б. Д.

Апел за 
рационално 
ползване на 

тока

ПЪТЯТ ПРЕЗ БЕСНА 
КОБИЛА Е ПРОХОДИМ ЗАГИНАХА ПЕТИМА 

БЕЛЕШАНИСлед няколкомесечно прекъсване (от началото на ноември мина
лата до 20 май тази година) регионалният път през Бесни кобила отново 
е проходим и "Автотранспорт” възстанови автобусната линия Босиле
град - Враня през тази планина. Босилеградският клон за поддържане 
на регионалните пътища на пътното предприятие от Враня с механи
зацията си работи два-три дни по прочистването на пътя от камъни, 
пръст, паднали клони и задържалите се още преспи. Акцията беше 
подпомогнат от жители на селата Горна Любата, Долна Любата и 
Мусул, които и подеха инициативата за възстановяването на превоза 
през Весна кобила.

"Особено лошо беше състоянието на участъка от Споменик до 
Крива фея и затова ни беше необходима помощ от населението на 
Любатския район. В акцията, която организирахме на 20 май заедно с 
Общинската скупщина и "Автотранспорт”, участваха над 50 души от 
Мусул, Горна Любата и Долна Любата”, заяви ръководителят на клона 
Зоран Рангелов.

От "Автотранспорт” получихме информация, че линията през Вес
на кобила ще се поддържа три пъти седмично. В сряда и петък рейсът 
ще тръгва от Босилеград в 5 часа, а от Враня в 14, докато в неделя от 
Босилеград ще тръгва в 15 часа, а от Враня ще се връща на другия ден 
в 5 часа.

Петима души от село Белеш (Димитровградско) загинаха в голямо 
транспортно произшествие, което се случи във вторник около 17 часа 
на открития железопътен преход край село Суково (Пиротско). 
Пътнически влак, който се движил от Димитровград към Пирот, е 
блъснал автомобил марка "Застава 101”, в който са били Деян Василев 
(1960). Зорпца Стоянова (1967), Гоша Маринков (1943), Даниела Ма- 
рннкова (1977) и Санела Стоянова (11 години).

Локомотивът на влака блъснал колата по средата и я бутал около 
80-ина метра. За само няколко секунди автомобилът се превърнал в куп 
смачкано желязо и ламарина. Всичките лица в автомобила, които се 
завръщали от Суково, където били на селска слава при роднини, са 
загинали на място.

Следствието е установило, че шофьорът на "заставата” Деян Ва
силев не е карал под влияние на алкохола. Това са потвърдили и род
нините му в Суково, при конто Василев и членовете на семейството му, 
били на слава. Веднага след трагедията те дошли на мястото на произ
шествието.

Установено е също така, че машинистът на локомотива навременно 
предупреждавал със звуков сигнал шофьора на автомобила да намали 
скоростта н пропусне влака. В един момент Василев намалил скоростта, 
но след това, най-вероятно поради погрешна преценка, че ще успее да 
мине линията преди влака, внезапно я повишил. Тази постъпка се 
оказала трагична.

На открития железопътен преход край село Суково няколко пъти 
досега са се случвали подобни трагедии. Този път жертви бяха жители 
на Димитровградска община.

Ръководството на дими
тровградския клон на Елек
троразпределителното 
дни отправи апел към Дими
тровград чаннте за рационал
но ползване на електроенер
гията. Гражданите, които при
тежават алтернативни източ
ници на електричество (става 
дума предимно за различни 
видове агрегати) се преду
преждават да проверят из
правността на тези апарати, за 
да биха могли да ги ползват, 
ако електроснабдяването в 
общината бъде прекратено. 
Онези граждани, които нямат 
алтернативни източници на 
електричество трябва да об
мислят идеята да ги набавят, 
ако са в състояние, се казва в 
апела на Електроразпреде
лителното в Димитровград.

Б. Д.

тези

м. я.........
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закъснението, с което получихте поредния брой на 

вестника. Причината за това е повредата на 
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