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УВАЖАВАНЕ НА СУВЕРЕНИТЕТА И 

ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СРЮ, 
АФИРМАЦИЯ НА АВТОНОМИЯТА НА 

КОСОВО И МЕТОХИЯ, ЗАЩИТА НА 

РАВНОПРАВИЕТО НА ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ И ВСИЧКИ 

НАЦИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ

УТОЧНЯВАНЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

ЗА РЕШАВАНЕ НА 
КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА 

ОТ АГРЕСИЯТА НА НАТО 
СРЕЩУ НАШАТА СТРАНА, 

И УРЕЖДАНЕ НА 
КОСМЕТСКИЯ ВЪПРОС

• Президентът на Републиката Слободан Милошевич проведе в понеделник среща с най-висшите 
функционери в страната • Единство на въоръжените сили и народа в отбраната на родината • 
Признание за големите усилия и резултатите, които отчитат явните предприятия и комуналните 
служби

Президентът на' Републиката Слободан Ми- в намирането на мирно и политическо решение, 
лошевич проведе в понеделник среща с най-вис- както и с последователното му прилагане СРЮго- 
шите функционери в страната. На срещата бяха славия ще обезпечи условия да бъдат преодоляни 
обсъдени въпросите от значение за мирното, по- успешно отворените проблеми, 
литическо решение на проблемите, които бяха 
централна тема в разговорите на президента Сло- клеймено действането на НАТО авиацията срещу 
бодан Милошевич и най-висшите ръководители цивили цели и избиването на граждани, каквито са 
на Югославия и Сърбия със специалния пратеник извършени във Варварин и Сурдулица и другите 
на руския президент Борис Елцин за Югославия тежки престъпления против мира и човещината. 
Виктор Черномирдин и неговите сътрудници.

Поради това категорично трябва да бъде за-

Момент от разговорите с Ахтисари и ЧерномирдинМасакрите и злодеянията, които НАТО агресо
рът ежедневно интензифицира представляват 
най-сериозно предупреждение за цялата световна 
общественост, че с това се подриват задвижените

Президентът на Република- на НАТО срещу нашата страна, 
та Слободан Милошевич заедно В изявление пред журналистите 
с най-висшите функционери на на сурчинското летище Черно- 
Сърбия и Югославия разговяра в мирдин каза, че с американския 
сряда вечерта с финландския заместник държавен секретар 
президент и пратеник на Евро- Строуб Талбот и финландския 
пейския съюз Марти Ахтисари и президент Ахтисари са изготви- 
специалния пратеник на руския ли основните принципи за съв- 
президент Борис Елцин за Юго- местна дейност в регламентира

нето на косметската криза. Рус-

Депутатите в Скупщи 
на Сърбия вчера се 
запознаха с предложенията 
на Черномирдин и 
Ахтисари.

мирни усилия.
В продължение на срещата беше констатира

но, че компетентните органи, явните предприятия 
и явните комунални служби проявяват висока сте
пен на професионализъм и самоотверженост в
премахването на тежките последиици от деноно
щните въздушни удари срещу жизненоважни за 
населението обекти и че с огромните си усилия те 
успяват във възможно най-голяма степен да обез
печат функционирането на виталните системи, 

Преценено беше, че направените предложе- електро и водоснабдяването, здравната защита, 
ния са целенасочени към прекратяването на аг- транспорта, снабдяването на населението и основ- 
ресията срещу Югославия и възстановяването на ните икономически процеси в страната. На ра- 
мира и че откриват път за постигане на поли- ботниците и специалистите в тези служби беше 
тическо решение за отворените въпроси в Косово отдадено признание за големите усилия и рСзул- 
и Метохия. татите, които отчитат.

Особено беше подчертано значението на съв- Най-висшето държавно ръководство високо 
окончателно становище на междуна- оцени сплотеността на въоръжените сили и на-

славия Виктор Черномирдин. 
Президентът Ахтисари и патаПрезидентът Милошевич в разговор с 

най-висшите функционери в страната
специалният пратеник на руския 
президент за Югославия Черно
мирдин запознаха югославското 
ръководство с предложените 
принципи за решаване на кри
зата. Договорено беше разгово- кият пратеник изрази надежда, 
рите да продължат и в четвър- че той и Ахтисари ще успеят с 
тък. Югославската страна ще югославското ръководство да
проучи предложения план и ще уточнят основните елементи на 
съобщи становището си.

От югославска страна в раз
решението за кризата.

Президентът Ахтисари се 
говорите участваха президентът съгласи със становището на 
на Република Сърбия Милан Черномирдин и каза, че това е 
Милутинович, председателят на исторически ден за Югославия- 
правителството на Сърбия Мир- ”Ние носим план за мир в Юго- 
ко Маряиович, съюзният минис- славия”, каза Ахтисари. 
тър на външните работи Жива- 
дин Йованович, началникът на 
Щаба на Върховното командва
не генерал-полковник Драго- ; 
люб Ойданич с група генерали 
на Югославската войска и други

местното и
родната общност и нашата страна относно ува- роДа в отбраната на отечеството и констатира, ю 

суверенитета и териториалната ця- в условията на военното положение задачите и 
Съюзна република Югославия, както и задълженията се осъществяват успешно, 

на автономията

жаването на 
лост на
определението чрез уточняване 
на Космет в Сърбия да се обезпечи защита на 
равноправието на всички граждани и всички на
ционални общности, което е ключ за политиче-

Съболезнование 

на Милошевич 

до Лукашенко
ското решение.

В съответствие с нашата последователна 
на мира и отбрана на свободата СР Юго

славия прие принципите, съдържащи се в стано
вищата на Г-8 и смята, че в съзвучие с Хартата на 
ООН Съветът за сигурност на Обединените 

резолюция трябва да създаде въз- 
военен да бъде преведена на 

означава възста-

ш (КЮСЮС0ДШК1Яполитика

Югославският президент Слободан Мило
шевич изпрати съболезнователна телеграма 
до президента на Република Беларус Алек
сандър Лукашенко по повод трагичната ката
строфа, случила се в град Минск, в която загу
биха живота си десетки млади хора.

В телеграмата си президентът Милоше- 
моли президента Лукашенко да предаде 

на семействата на пострадалите най-искреии- 
те му съболезнования, както и съболезнова- 

в Югославия.

личности.
Веднага след пристигането 

си в Белград специалният прате
ник на руския президент Борис 
Елцин за Югославия Виктор 
Черномирдин и финландският 
президент и пратеник на Евро
пейския съюз Мдрти Ахтисари 
изразиха оптимизъм по отноше
ние на скорото решаване на кри
зата, предизвикана от агресията

нации със своя 
можност кризата от 
политически коловоз, което 
новяване на основната роля на Организацията 
обединените нации в опазването на мира и си

на

гурността в света.
Завръщането на бежанците по домовете им и 

решаването на хуманитарните проблеми, предиз
викани от постоянните бомбардировки имат пре
димство в ангажирането на държавните органи. 
Констатирано беше, че с активния си пряк принос

вич

нието на приятелските народи



ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЛИДЕРА НА БСП ПЪРВАНОВ:ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ВИКТОР ЧЕРНОМИРДИН

ВЪВЛИЧАНЕТО НА 

БЪЛГАРИЯ ВЪВ 

ВОЙНАТА Е ПАГУБНО

ОПАЗВАНЕТО НА СУВЕРЕНИТЕТА И 

ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИНТЕГРИТЕТ НА СР 

ЮГОСЛАВИЯ Е ОБЩО И ОКОНЧАТЕЛНО 

СТАНОВИЩЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА 

ОБЩНОСТ И НА НАШАТА СТРАНА
Лидерът на опозиционната Българска социалистическа партия 

(БСП) Георги Първанов заяви, че "правителството на премиера 
Иван Костов е готово да предостави на НАТО българска територия 
за сухопътни акции срещу съседната суверенна СР Югославия по 
същия сценарий, по който иреодстави и въздушните коридори за 
самолетите на западния алианс” - без предварително одобрение на 
парламента.

Решението да се позволи преминаване на сухопътни войски на 
НАТО през българска територия е взето още през февруари тази 
година, заяви в Дряново Първанов, който е и председател на пар
ламентарната група на Демократичната левица в Народното събра
ние. Събранието, по правило, ще разисква за това решение "лост 
фсстум”, каза той.

Българският министър на отбраната Георги Ананиев заявил 
тези дни, че"досега не е искано от България да предостави своя 
територия на сухопътните сили на НАТО”. Депутатите на Демок
ратичната левица обаче смятат, въз основа на изявления на най- 
висшитс функционери на Северноатлантическия алианс и българ
ското правителство, че кабинетът на Костов вече е взел такова

• Кризата в Косово н Мстохия трябва да бъде рошена е политически догоговор за същинска ав
тономия, която ще гарантира равноправието на гражданите н националните общности, които живеят 
в южната сръбска покрайнина, а СРЮ приема принципите на Г'-8 и е съгласна Съветът за сигурност 
да гласува резолюция в съзвучие с Хартата на ООН

Президентът на Република- ‘*ЯРЧИ|
та Слободан Милошевич ирис и >: ; ;• (
миналия петък специалния пра- щ:;? .^41ГДй&
теник на президента на Руската /
федерация Борис Елцин за Юго- 
славия Виктор Черномирдии със 
сътрудниците му.

В разговора беше конегати- ЮаяиУМ 
рано, че е от общ интерес да се 
постигне мирно решение за кри
зата в Косово и Метохия. В този 
смисъл е необходимо от сегаш
ното състояние на военен кон
фликт целият проблем да се пре
несе в Обединените нации - Съ
вета за сигурност. Опазването на

I ж$ м шшш
м

г
91,.

ШтшШ решение.
В съобщение на Демократичната левица се предупреждава, че 

"евентуалното решение на Народното събрание за участието на 
България в сухопътните операции би имало много тежки после
дици за страната”.

Това, според тяхната преценка, би било "много сериозна крачка 
и пряко въвличане на страната във война против СРЮ, която би 
оставила дълготрайни неблагоприятни последици между двата 
народа и двете балкански държави”.

В декларацията на левицата се критикува правителствената 
политика, че подкрепата на войната срещу съседната държава е 
"инвестиция”, която трябва в бъдеще да даде "положителни 
ефекти" за страната. Тази политика е пагубна за България и е в 
полза само на управляващия Съюз на демоктаричните сили (СДС), 
чийто лидер е премиерът Костов, за да си запази властта, смята 
Демократичната левица.

Президентът Милошевич в разговор с Черномирдии

щинска автономния, която ще тър на външните работи Жива- 
гарантира равноправието на дин Йованович, началникът на 

и националните щаба на Върховното командва-суверенитета и териториалния гражданите 
ннтегритет на СР Югославия е общности, конто живеят в Косо- не генерал-полковник Драго- 
съвместно и окончателно стано- во и Метохия. СР Югославия люб Ойданич с група генерали 
вище на международната общ- приема принципите на Г-8 и е на Югославската войска, а от 
ност и Югославия. Необходимо е съгласна Съветът за сигурност руска страна и заместник-минис- 
час по-скоро да се обезпечи нор- да гласува резолюция в съзвучие търът на отбраната и началник 
мализация на обстановката и си- с Хартата на ООН. 
гурно завръщане на бежанците

на управлението за международ- 
В разговора участваха през- ни отношения, генерал-полков- 

и разселените лица по домове им идентът на Сърбия Милан Ми- ник Леонид Ивашев, руският по- 
в Космет. Кризата в Косово и лутинович, председателят на сланик в Югославия Юрий Ко- 
Метохия трябва да бъде решена правителството на Сърбия Мир- тов и други личности, 
с политически договор за съ- ко Марянович, съюзният минис- (Танюг)

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ЯПОНСКИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ СТРАНИТЕ ОТ ЛАТИНСКА 
АМЕРИКА. ОСЪДИХА 

АГРЕСИЯТА СРЕЩУ СРЮ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА 

РОЛЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
Президентът на Република- рена, че създадените проблеми в 

та Слободан Милошевич прие Космет могат да бъдат решени 
японска
ментарна делегация, водена от споразумение, което ще уважава 
известния функционер на управ- интересите и ще обезпечи защи- 
ляващата Либерално-демокра- та на равноправието на 
тична партия Такаши Косуги.

черта, че нашата страна е заин- На тринадесетата си среща на високо равнище, която се е 
състояла към края на май в Мексико, 14 латиноамерикански 
страни от т. нар. Група Рно де Жаненро осъдили агресията на 
НАТО срещу СР Югославия, предаде Итар-ТАСС.

Както изтъкнал на пресконференция след срещата 
уругвайският президент Хулио Мария Сангинетн, участниците 
в самита са изразили загриженост, задето Съветът за сигурност 
на ООН не осъди военната акция на НАТО и изтъкнали, че 
Европа се е озовала във военно положение, защото нейният 

дефанзивен военен алианс се е превърнал в офанзивен”.
На 13-ата среща на Група Рио са участвали ръководителите 

на Аржентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Чили, Еквадор, 
Мексико, Панама, Парагвай, Перу,Уругвай и Венецуела, както 
и на две страни от Централна Америка и Карнбите - Гватемала 
и Гваяна.

тересована за успешното про- 
проучвателно-парла- успешно само с политическо дължаване на развитието на вза

имоотношенията и сътрудни
чеството въз основа на взаим
ните интереси.

В разговора участва и про- 
фесорка Ицуко Теруока, извест
на японска хуманистка, която го
дини подред се ангажира за раз
витието на сътрудничеството и 
взаимното разбирателство с на
шата страна.

На приема присъства и съюз
ният министър на външните ра
боти Живадин Йованович.

всички
национални общности в южната

(Танюг}

РАЗГОВОР НА ЛЮБИША РИСТИЧ С ЯПОНСКИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ

НАТОВСКОТО НАПАДЕНИЕ Е 

НЕЛЕГАЛНО И АБСУРДНО
^ • Югославия с 

за всички
способна да осигури политическа автономия за Космет, завръщане на бежанците и мир 

граждани в южната сръбска покрайнина, но преди това е необходимо да бъдат прекратени 
бомбардировките на НАТО, подчерта Ристнч

Президентът Милошевич с гостите от Япония

Високите гости от Япония сръбска покрайнина. Това 
изнесоха становището, че бом
бардировките срещу Югославия, по домовете им

озна-
Председателят на Външно- срещу СРЮ. южната сръбска покрайнина, но

и премахване на политическия отбор на Съвета Нападението на НАТО на преди това е необходимо да бъ- 
които предизвикват неоценими тежките последици от бомбар- на гРажДаните на Съюзната СРЮ е нелегално, абсурдно и в дат прекратени натовските бом-
последици за нейното население дировките. скупщина Любиша Ристнч тези разрез с Хартата на ООН и меж- бардировки”, подчерта той.
трябва да бъдат прекратени, за Такаши Косуги посочи го- Дни води разговор с японска пар- дународното право, беше оцене- Председателят на Външно- 
да могат да се решават пробле- товността на Япония, като член- ламентарна делегация, водена но в разговора. политическия отбор на Съвета
мите с политически средства и в ка на Г-8 да допринесе за мир- от ДепУтата в Долния дом на пар- Ристич изтъкна, че СРЮ ще
рамките на Обединените нации, ното политическо решение, как- ламента и член на управлява- се .съгласи с резолюция на Съ- бата на инициативата на Г-8зав-

Президентът Милошевич то и да участва във възстановя- и*атл Либерално-демократична вета за сигурност, която уважава нси от страните, конто не члену-
подчерта, че трябва да надделее ването и реконструкцията на партия Такаши Косуги. В откро- суверенитета и териториалната ват в НАТО. Затова е огромна
мирното решение, което е въз- разрушените обекти и в прео- вения и всеобхватен разговор за цялост на нашата страна и която отговорността на Русия и Япо-
можно преди всичко с възстано- доляването на съществуващите актУалните събития в СР Юго- е в съответствие с Хартата на ния, оцени Ристич и изрази на
виването на основната роля на хуманитарни проблеми в Юго- славия японските парламента- ООН. "Югославия е способна да дежда, че Япония ще се притече
Обединените нации. Югославия славия, за което президентът Ристи изтъкнаха, че са дошли да осигури политическа автономия на помощ на нашата страна,
упорито настоява за мир и е уве- Милошевич му благодари и под- се запознаят с всички последици за Космет, завръщане на бежан-

от агресията на НАТО алианса

чава и завръщане на бежанците

на гражданите посочи, че съд-

ците и мир за всички граждани в
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ
НА ЮВ СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ИЗПЪЛНИХМЕ 

ВСИЧКИ ЗАДАЧИ,
които ни възложи 

върховното
КОМАНДВАНЕ

СЪВМЕСТНИ
МАНИПУЛАЦИИ НА НАТО 

И ХАГСКИЯ ТРИБУНАЛ
По повод срамното съобщение 

Луиз Арбур, обвинител на Хагския трибу
нал, Съюзното правителство с индигна- 
ция преценява, че става дума за още една 
манипулация на НАТО агресора по отно
шение на нашата страна и още едно дока
зателство за това, че Хагският трибунал 
не е никаква институция на правото и 
правдата, а обикновен инструмент за из
пълняване на повелите на Вашингтон и 
Брюксел. Става дума за още един опит да 
се хвърли прах в очите на световната 
общественост, за да се скрие отговорно
стта за престъпническия геноцид над юго
славските народи. Милитаристичните сре
ди настояват да осуетят по-нататъшната 
ерозия на подкрепата за агресията и да 
попречат на масовите искания на све
товната общественост час по-скоро да бъ
дат прекратени безсмислената агресия на 
НАТО, масакъра на цивилните граждани 
и варварските разрушения. Избран е мо
ментът, когато се засилва дипломатиче
ската офанзива и когато огромното мноз
инство от човечеството подкрепя въз
можното мирно решение. Стази постъпка 
продължава и се интензифицира добре из
вестната политика на демонизация и об
виняване на цял един народ. Това е опит 
жертвите да бъдат провъзгласени за ви
новници, за да се скрие отговорността на 
водачите на НАТО за геноцида над народа 
в нашата страна.

Луиз Арбур е обикновена марионетка 
в ръцете на господарите на войната, част 
от агресорския механизъм, който под пре
текст на правото манипулира със светов
ната общественост и крие отговорните за 
геноцид над югославските народи. Тази 
работа обаче става все по-трудна, понеже 
световната общественост все по-добре 
разбира задкулисните игри, тактиката по 
замяна на тезисите и постъпките от рода 
на последното изявление на госпожа Ар-

бур.на г-жа
Въпреки че е предприета, за да вдъхне 

нови сили на отпадналата пропагандна ма
шина на НАТО и да скрие пукнатините в 
самия пакт, тази постъпка ще даде само 
един единствен резултат - още по-креп
кото единство на народа и ръководството 
в нашата страна в справедливата борба за 
свобода. Вместо онези, които отбраняват 
своя народ и държавата, на подсъдимата 
скамейка непременно ще седнат повели- 
телите и извършителите на невижданите 
престъпления и масакъра над югослав
ските граждани, като Хавиер Солана, Уес- 
ли Кларк и техните повелители от Ва
шингтон и Лондон - Уилям Джеферсън 
Клинтън и Тони Блеър. Страхливците и 
офицерите без войнишка доблест и нито 
капка човещина убиват жени и деца, бол
ни в болниците и бебета в родилните до
мове, спират движението на европейските 
трансверзали и унищожават околната 
среда, която трябва да оставим на поко
ленията след нас.

Президентът на Съюзна република 
Югославия и най-висшето съюзно и ре
публиканско ръководство се избират от 
нашите граждани по демократичен начин 
като се оценява приносът им за защитата 
на жизненоважните държавни и национ
ални интереси. Този безсмислен фарс 
няма да намали значението и перспекти
вите на политическите и дипломатически 
инициативи на президента на СР Югосла
вия и на нашето държавно ръководство за 
спешното прекратяване на агресията и 
възстановяването на политическия про
цес и конструктивното решаване на 
всички отворени въпроси в Косово и Ме- 
тохия, при запазване на суверенитета и 
териториалната цялост на страната, сво
бодата и достойнството на нашия народ, се 
казва в съобщението.

циатнвк на коменданта на вт.гпткж Р"Я НЯЧ"Н всич,ш мпРни и друг.......и-
Югославия Слободан Мнлошевнч еШ,те с,,л‘’ ,1а Съюзна република 
генерал-полковник Небойша Павкови’ГаВНОТ° " ‘‘0еШЮ Ръко®°Дство, заяви

В интервю за 
най-новия брой 
военното 
на списание "Вой
ска” командващият 
Трета армия на 
Югославската вой
ска генерал-полко
вник Небойша Пав- 
кович изтъкна, че 
ако НАТО реши да 
предприеме сухо
пътна операция, не
говите войници ще 
попаднат в истин-

който добре 
подготвили за от
брана”, каза той. 

"Разбира се, на

емена
издание

ред с твърдата ре
шимост да отбра
ним всяка педя от 
святата сръбска 
земя ние сме готови 
да проведем по най- 
добрия начин вси
чки мирни и други 
инициативи на ко
менданта на въоръ
жените сили на Съ-

ски ад. републикаГенерал Небойша Павкович юзна
Югославия Слобо-

и сръбският народ знаят, че Космет е дан Милошевич, държавното 
люлката на сръбството, че ние 
маме друго отечество и че трябва да ващият Трета армия на ЮВ генерал- 
го запазим за потомците ни , заяви полковник Небойша Павкович в ин- 
Павкович. тервю за най-новия брой на военното

Анализирайки двумесечната агре- издание на списание "Войска”.

"Нашата войска
и во

енно ръководство”, изтъкна команд-ня-

сия срещу нашата страна, с която се 
цели да бъде унищожена Югославска
та войска и инфраструктурата на 
страната, генерал Павкович подчер
та, че на прицел на агресора са били 
преди всичко единиците на Прищин- 
ския корпус, респективно на Трета ар
мия. Личният състав на тези единици, 
каза той, успешно се противопостави 
на врага - с героична отбрана, висок 
боен морал на войниците и команди
рите и

ВОЙСКАТА И НАРОДЪТ 
ИЗДЪРЖАХА ВСИЧКИ 

НАПАДЕНИЯ
Командващият Трета армия на 

ЮВ, генерал-полковник Небойша 
Павкович заяви, че без оглед на не
вижданата агресия по въздуха лич
ният състав на Трета армия е успял да 
унищожи всички останки от терорис
тичната шиптърска банда и практиче
ски да създаде условия за провеждане 
на всички подготовки за организиране 
на отбрана от евентуалната сухопът
на агресия. С това той опроверга 
всички лъжи на агресорската пропа
ганда.

В МНОГОНАЦИОНАЛНА ВОЙВОДИНАМНОГОБРОЙНИ ПРИМЕРИ 
ЗА ГЕРОИЗЪМ И ЮНАЧЕСТВО

ОТНОШЕНИЯТА СА 

ПО-ДОБРИ, ОТКОЛКОТО 

ПРЕДИ АГРЕСИЯТА

особено на войниците от мартенския 
набор, които вече 16 месеца са в 
бойния строй. Вдъхновена от патри
отизма, тази младост с боеготовност- една педя наша територия, въпреки 
та и морала си е гордост на своята ежедневните интензивни опити да 
страна и своя народ, изтъкна Павк- пробие границата от Юншпкитс план

ини към град Печ до Пащрик и Корит-

Врагът не успя да завладее нито

ович.
”През първите два месеца на вой- Ник в Гора. 

ната изпълнихме всички задачи, ко- - Мога да кажа, че войниците до- Мсждуиационалните отношения във 
Войводина са по-добри, отколкото пре
ди агресията на НАТО срещу нашата 
страна, заяви предТАШОГ министърът 
в правителството на Република Сърбия 
Иван Седлак след обиколка на войво- 
динските общини с мултинационален и 
мултикоифесиоиален състав на населе
нието. Той изтъкна, че сегашното поло
жение се основава на досегашната поли-

вилната политика на правителството на 
Република Сърбия в областта на меж- 
дунационалните отношения”, подчерта 
Седлак.

Министър Иван Седлак категорично 
заяви, че гражданите от националните 
малцинства, чиито държави-майки пря
ко или косвено участват в агресията сре
щу Съюзна република Югославия, са аб
солютно сигурни, независимо от това 
обстоятелство, понеже ”ние не ги отъж
дествяваме с безотговорната политика 
на правителствата на съседните стра
ни”.

ито ни възложи Върховното команд- бре парират на всички такива 
ване. Прилагайки най-различни так- щ0 се касае за другите цели, агресо- 
тически варианти, ние успяхме да за- рът не успя нито да подкрепи, нито да 
пазим човешките и техническите си запази шиптърската терористична 
потенциали, както и добрите опера- организация ”АОК”, нито пък успя да 
ционни позиции на нашите бойни час- мобилизира и повдигне шиптърското 
ти за борба по суша”, подчерта ген- население на масов въоръжен бунт, 
ерал Павкович. заяви генерал Павкович.

По време на досегашните си дейст- Практически агресорът успя само
вия врагът изстреля около 3800 про- да разори нашите стопански блага, да 
ектила и 220 крилати ракети срещу разруши обекти на ЮВ, казарми, 
445 обекта в Косово и Метохия, които полигони, погреби. Ние обаче навре- 
бяха обстрелвани по няколко пъти, менно изнесохме единиците си оттам, 
каза Павкович и допълни, че нашата максимално запазихме хората си, ко- 
ПВО е свалила 47 самолета, 4 хелик- ето е стратегическа задача.

Нашите загуби са минимални. То- 
означава, че ако Трета армия има 

Анализирайки възможността да около 180 000 души под оръжие, през 
б-ьде предприета сухопътна операция, 70 дни на войната нашите загуби са 
генерал Павкович заяви, че в такъв по-малки от едно на сто. Това се от-
случай технологично-техническото нася и за материално-техническите
предимство на врага ще бъде изчер- средства,подчерта генерал Павкович. 
пано още през първите дни на инваз- Той добави, че народът в Космет е

изключително храбър и издръжлив, 
на всяка цена да

опити.

тика на равноправие на всички хора и 
народи в тази част на страната, както и 
на последователното становище, че съв
местният и хармоничен живот е трайно 
определение на нашата държавна поли
тика.

”Ние ще продължим да отстояваме 
становището си, според което те и по- 
нататък трябва да поддържат връзките 
си с културните организации, градовете 
и жупаниите в държавите-майки и при 
това да афирмират фактите и истината 
за страданията на всички жители на 
Югославия”, каза Седлак и допълни, че 
гражданите от националните малцин
ства във Войводина са схванали, че не им 
трябват ничии опекунски грижи.

оптера и 21 безпилотни летателни ма
шини на НАТО. "Гражданите разбраха, че всичките 

са еднакво застрашени, защото бомби
те, независимо от високата технология, 
с която са произведени, не различават 
хората според националната и верската 
им принадлежност. Затова жителите в 
покрайнината повишиха взаимната си 
солидарност и издигнаха на по-високо 
ниво патриотизма и толерантността си, 
което е още едно потвърждение на пра

ва

ията.
"Тогава ние и врагът бързо бихме горд и решителен 

се изправили гърди срещу гърди на отбрани родината, понеже тук се 
терен, който отлично познаваме и защитават Сърбия и Югославия.
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ОЩЕ ЕДНО СТРАХОТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА НАТО ЗЛОДЕИТЕ В СУРДУ- 
ЛИЦАСЪОБЩЕНИЕ НА ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО КО

МАНДВАНЕ

ВАРВАРСКО ИЗБИВАНЕ НА 

СТАРЦИ, БЕЖАНЦИ И БОЛНИ
ЗАГИНА

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 

ЛЮБИША ВЕЛИЧКОВИЧ • От престъпното бомбардиране на Старческия дом и Санаториума за гърдоболии загинаха 20 и бяха 
ранени около 90 души

През нощта на 30 срещу 31 
май бездушните НАТО злодеи 
извършиха още едно страхотно 
престъпление в Сурдулица: пет 
ракети, изстреляни от самолети 
па престъшшчсския алианс, ра
зориха Старческия дом и Сана- 
торума за гърдоболии?!?

Както съобщи комендатът 
на Общинския щаб на граждан
ската защита Бранислав Ристич, 
от престъпното бомбардиране 
на тези обекти загинаха 20 и бяха 
ранени около 90 души. Тежко ра
нените 38 лица са задържани на 
лечение а сурдулишката болни
ца, а около 50 души, минали с 
леки нараняпания, са пуснати на 
домашно лечение след оказана
та им медицинска помощ. Ристич 
добави, че това може би и не е 
окончателният баланс на траге
дията, защото спасителните еки
пи продължават да разчистват 
рушевините, под които вероятно 
има още жертви.

В поредния натовски пъкъл 
в Сурдулица пострадаха 17 бе
жанци от бивша Република 
Сръбска Крайна. Сред тях са п 
всичките членове на семейство 
Малобабич: Босилка (53) и ней
ните деца Милена (20). Раде (19) 
и Миленко (16). Те са възнамер
явали да започнат нов живот в 
Сурдулица, където общинските 
власти им дариха парцел, на кой
то да си построят семейна къща.
Коварните убийци от западния 
алианс обаче отнеха живота им 
и не позволиха да се сбъдне тех
ният блян.

На 2 юни в Сурдулица се със
тоя комеморативно събрание, 
на което беше почетена паметта 
на жертвите на престъпната на- 
товска бомбардировка, а след 
това бяха погребани тленните 
останки на загиналите.

Изпълнявайки служебните си задачи при посещение па ед
иниците на първата бойна линия на отбрана на родината, загина 
генерал-полковник Любиш» Всличкович, пилот, помощник на 
началника на Щаба на Върховното командване за Военновъз
душните сили и противовъздушната отбрана на Югославската 
войска, съобщи службата за информиране към Щаба на 
Върховното командване.

Генерал Всличкович е ро
ден иа 1 март 1946 в село Цър- 
льенац, Мало Църннчс неда
леч от Пожаревац. Завършил 
е всички военни школи нл 
1011А - Въздухоплавателната 
военна академия, Командно- 
щабната академия на ВВС п 
ПВО,
школа за оператнка и Гене
ралщабната академия "Воро- 
шнлов” в Москва.

Изпълнявал е всички длъ- 
както и

Командно-щабната

В ПЧИНСКИ ОКРЪГжностн като летец, 
командващи и управннчсски 
длъжности във ВВС и ПВО на 
ЮНА и ЮВ. Той беше нас
тавник по летене, командващ 

летателен полк и Корпус, директор на Съюзната дирекция за 
контрол на полетите, началник на Генералщабната школа на 
ЮВ. началник на сектора за ВВС и ПВО към Генералщаба на 
ЮВ. командващ Военновъздушните сили и противовъздуш
ната отбрана, заместннк-съюзен министър на отбраната и по 
време на войната - помощник началник на Щаба на Върховното 
командване.

ЩЕТИТЕ НАДМИНАВАТ 120 МЛН. ОМ
Още в началото на агресията срещу СР Югославия в седа

лището на Пчински окръг и във всичките общини в този край 
бяха активизирани щабовете на гражданската защита. Тяхната 
дейност изцяло е във функция на отбраната на страната от 
злосторническия фашистки НАТО алианс, предвождан от 
САЩ, е изтъкнато на заседание на Окръжния щаб на граждан
ската защита за Пчински окръг във Враня.

Най-важни задачи бяха и остават да бъдат отбраната на 
страната и защитата на населението и за успешното им из
пълняване е осъществено изключително добро сътрудниче
ство между щабовете на гражданската защита и Кризисния щаб 
на Пчински окръг. Югославската войска и Министерството на 
вътрешните работи, изтъкват в Окръжния щаб.

Както беше съобщено на споменатото заседание, от на
чалото на престъпната агресия на НАТО армадата срещу на
шата страна вражеската авиация е обстрелвала територията на 
Пчински окръг с над 400 проектила. От бомбардировките са 
загинали 42 и са ранени над 500 мирни граждани, предимно 
стари хора, жени и деца.

- Агресорът разруши или повреди около хиляда семейни 
къщи и голям брой стопански цехове, училища и други обекти, 
а досегашните щети от бомбардировките се преценяват на над 
120 милиона марки, заяви комендантът на щаба Часлав Ристич 
и добави, че правителството на Сърбия вече се е притекло на 
помощ на този край.

КОЛЕВ И ПЪРВАНОВ ЗА ОБВИНЕНИЕТО СРЕЩУ 
НАЙ-ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ

БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН 
ПОЛИТИЧЕСКИ ФАРС

По повод решението на Хагския трибунал да обвини във воен- 
нопрестъпления президента на СР Югославия и Върховен комен
дант на югославските въоръжени сили Слободан Милошевич, през
идента на Р. Сърбия Милан Милутинович и още трима висок
опоставени държавни функционери помолихме за коментар лиде
рите на двете най-силни политически партии в Димитровградска 
община.

М-р Драган Колев (СПС): Става дума за голям политически 
фарс и още един опит за миниране на политическия процес. Пов
дигайки обвинителни акти срещу най-висшите държавни ръко
водители за мними военнопрестъпления, Хагският трибунал, който 
е под контрол на държавите от НАТО е постъпил лицемерно: 
жертвите е превърнал в злодеи, а злодеите в жертви. Димитров
градските социалисти отхвърлят този безпрецедентен акт.

Георги Първанов (ЮЛ): Това е сумрак на международното пра
во. Хагският трибунал е учреден от държави, влизащи в състава на 
НАТО алианса и представлява техен политически инструмент. По
чинът за основаването на трибунала е на прословутата Мадлин 
Олбрайт. Той се финансира от членките на НАТО и има за цел да 
сатанизира сръбския народ и гражданите на Сърбия и Югославия. 
Парадоксално е агресорите да обвиняват хора, които защитават 
своята страна и се борят за запазването на нейния суверенитет и 
интегритет. Този неприемлив акт е още една подла атака срещу 
основите на международния порядък, които са положени след Вто
рата световна война. Югославия е една от страните, които са участ
вали в процеса на създаването на ООН. Затова е непонятно по
ведението на органите на световната организация. Позорно е и 
държанието на генералния секретар на ООН Кофи Анан, който с 
нито една дума не е осъдил агресията на злосторническия НАТО 
алианс срещу нашата родина.

В 65-ИЯ ДЕН НА АГРЕСИЯТА

ОБСТРЕЛВАН Е ИМОЛБА
ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ

ТВ-ПРЕДАВАТЕЛВ мазето на мойша сграда 
вместо зелето и лука 
През теза бурни вре.мена 
изйлашени сърна чукаш.

Вражеската авиация на НАТО, ръководена от САЩ, след 65 дни 
непрекъснато бомбардиране на страната, за пръв път удари "военни 
цели” и на територията на Димитровградска община. На 30 май в 1 часът 
и 32 минути един вражески самолет атакува телевизионни ретранслатор 
на хълма Козарица недалеч от града. С три гранати бе стреляно срещу 
къщичката, в която е поместена апаратурата, и стълбовете с антените. 
Два проектила са разрушили къщичката напълно, а третият е паднал 
недалеч от нея. От силната експлозия е повреден и далекопроводът, 
минаващ наблизо. Поради това селата в Забърдието и Висока са 
останали без ток, а общината без сигнала на Радио Цариброд.

На 2 юни (сряда) около 13 часа и 30 минути самолети на вражеския 
НАТО алианс за вторн път бомбардираха територията на 
Димитровградска общниа. И този път мишена иа злодеите беше 
полуразрушеният телевизионен предавател на Козарица. За десет
ина минути бяха изстреляни 8 проектила, които разориха напълно 
ретранслатора и намиращия се до пего трафопост. Вражеските 
самолети, които дойдоха от югозапад, летяха сравнително ниско и 
можеха да се видят с про<

Болнав лъч търси Пролука 
През Паяжина и През Прах 
ош ужасно тежката тъма 
да ПроПъди грозния страх.

Ош заредената до взрив 
тази горчива тишина 
с ярост, яд, тъга и гняв 
въздишка еква сал една:

б. д.

сто око
Тъй като преди самото нападение под удар бе съседният Пирот, то 

много жители на Димитровград бяха будни и навън, така че болшинство 
от тях видяха експлозията на Козарица. Разбира се, това предизвика 
голяма разтревоженост сред населението, което до този момент не бе 
почувствало непосредствено военните действия. За щастие, на
падението мина само с материални щети. Имайки предвид, че злодеят 
винаги се връща на мястото на престъплението, димитровградчани 
прекараха следваща нощ в очакване на още един удар срещу телевиз
ионния ретранслатор, който от първия удар е значително повреден, но 
все още стои. А-т*

Защо ли е таз Полуда?
- Пишат се в жалкото мазе 
Хора, наПравете нещо!
- моли се малкото дете.

Русомир Д. Арсич
(Превод В. Богоев)

4 ЮНИ 1999 г.



димитровградПдр?ганАТЕЛЯ НА 00 на спс в ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СПС ЗА ПЧИНСКИ ОПКРЪГКОЛЕВ

МИЛОСТИНЯ НЕ НИ ТРЯБВА
помогне по възможно най-добрия начт, Б Лгар,,я щеше Да '»<

ТВЪРДА РЕШИМОСТ ДА БЪДЕ 

ПОБЕДЕН АГРЕСОРЪТ
панираи^п1ОЯЛОТО °е Т63И Днн във ®Раня засе- литическо решение за проблема в Косово и Мето- 
дание на Окръжния отбор на Социалистическата
вниманието^ бИЯ ^ ПЧИНСКИ окръг в рентъРа «а енитетът на страната.
тическа и е СШе актУалиата °бществено-поли- На заседанието е оценено, че стопанската дей- 
по-спрпия пил^НОСТНа обстановка в страната и ност в седемте общини на окръга се провежда 
рЪга 4 ситуацията в седемте общини на ок- нормално, въпреки големите затруднения, а ху

манитарната помощ, която започна да пристига,

хия, както и да се защити интегритетът и сувер-

една националност. ”Ние ще преживеем и ,ПраЩа само на х0Ра от 
когато бе публикувано р^ен^ГаГра^ГеГт^Тр^Г' 
гария, ние помислихме, че тази помо Н 0X0 на р- ьъл-

Констатирано е, че въпреки злодейските напа
дения на натовските сили, положението в окръга 
е стабилно. Снабдяването 
ки от първа необходимост е

организирано се разпределя.
Окръжният отбор на СПС за Пчински окръг 

иа гражданите със сто- и занапред ще следи развоя на събитията и в рам-
на задоволяващо ни- ките на своите възможности ще дава принос час 

пешя ЩИТ6 06 °и ВрСМе Н3 ВреМе пР°блеми се по-скоро да бъде прекратено безмилостното раз- 
ват успешно. Нормално е снабдяването на рушване на страната и да бъдат създадени условия 

хората и с останалите стоки. Моралът на насе- за политическо решаване на конфликта в южната 
лението е на високо равнище и се характеризира покрайнина. Същевременно обаче членовете, ор- 
с твърда решителност да бъде спечелена спра- ганизациите и органите на СПС в окръга са готови 
ведливата борба против злосторническия агре- докрай да защитават териториалната цялост на 
сор. оциалистите и огромното мнозинство от страната и националното достойнство на народа, 
гражданите в окръга напълно подкреят усилията бе изтъкнато на заседанието, 
на държавното ръководство за намиране на по-

и Калотина, тъй 
българските западни покрай
нини. Кой знае за кой път пов
таряме, че български покрайни- 

няма в Сърбия и Югославия. 
Решението да се даде помощ на 
поразената белградска болница 
”Драгиша Мишович” е 
политически цинизъм, тъй като 
самолетите, които са обстрел
вали тази болница са влезли от 
въздушното пространство на 
България и след като 
шили това злодеяние пак са пре
летели над България. Актуална- 
та българска власт е взела ре
шение за изпращане на помощи

като това са

ни

м. я.
истински

СНАБДЯБАНЕТО в босилеградска община постоянно се подоб-

СТОКИ ИМА, НО ХОРАТА НЯМАТ ПАРИса извър-
От началото на агресията на 

Северноатлантическия
брашно, всеки гражданин (без жителите от 

олио и захар, почти толкова, кол- Тлъминския край, които тази сто
годишното потребление”, ка получиха по-рано) си купи по 1 

казва Васил Йованчов, командант кг. Същото предприятие наскоро 
на Щаба, като подчертава, че се ще осигури 8 хиляди литра олио и, 
полагат усилия снабдяването и за- според решението на Щаба, всеки 

добрява. Общинският щаб на напред да бъде възможно по-нор- гражданин ще 
гражданската защита посвещава 
особено внимание на снабдяването 
с брашно, олио и захар.

”През последните няколко ме-

статъчни количества
алианс

срещу нашата страна снабдяване
то със стоки, необходими за ежед
невието на гражданите в Босиле
градска община, постоянно се по-

кото е

заради вътрешнополитическите 
си интереси. Ако не беше пре

доставила своето небе на НАТО алианса, източната ни съседка 
щеше да ни помогне по възможно най-добрия начин. Но българ
ските управници трябва да имат предвид, че Сърбия винаги ще бъде 
западна съседка на тяхната страна и че всички най-значителни 
пътища минават през Сърбия и Югославия”, изтъква Колев.

"Димитровградските социалисти, продължава той, напълно 
подкрепят решението на републиканското правителство да не при
еме хуманитарната помощ, която е изпратена от българското пра
вителство. Гражданите от българското национално малцинство 
рамо до рамо със сръбския народ и другите югославски народи 
защитават своето отечество. Отзивът на запасняците от българ
ското малцинство е стопроцентов. Отношението на българите в 
Югославия към агресията на НАТО по символичен начин отразява 
юнашкият пример на Ильо Аризанов, българин по националност, 
който има заслуги за свалянето на свръхмодерния "невидим” аме
рикански изтребител ”Ф 117”, заключва лидерът на управляващата 
партия в Димитровградска община м-р Драган Колев.

м-р Драган Колев

има възможност да
си купи по 1 л.

Но докато, от една страна, пос-
мално и редовно.

Преди няколко дни частното
предприятие ”Ибер” набави 8 тона тоянно се подобрява снабдяването, 
захар и Щабът взе решение това от друга пък хората, особено в се- 

сеца в общината бяха докарани до- количество да се продава така, че лата, имат все по-малко пари. Тази
пролет селяните имат трудности в 

Инспекцията по пазара засили дейността си и постоянно настоява продажбата на добитъка си, а по
неже нямат други източници на до
ход - сезонните строителни работ
ници не заминаха на печалба, по
неже бомбардировките прекъсна-

да осуети възможните спекули в търговията. В това отношение . ,
има и резултати. Както узнаваме, търговците всекидневно внасят : 
парите от пазара в Службата за изчисления и плащане 
(тръговците в селата се толерират до три дни). След като тази ин
спекция направи заявления срещу двама частници поради мерено-; 
вателио покачване иа цени и съдията за нарушения преди месец ги 
глоби с по 20 хиляди динара и наложи да им се отземе придобитата 
по непочтен начин печалба, н след като поради различни спекули, 
тя направи заявления срещу още трима търговци, търговията 
функционира в рамките на законността. Все пак, казват някои 
хора, ”инспекцията не може да види всичко”.

ха строителството в страната - 
рязко спадна икономическата им 
мощ. Освен животновъдите в Лис- 
инския и частично в Любатския 
край, останалите няма кому да про- 
дадат добитъка си.

В общината се чувства недо
имък на цигари, бензин и навта. В 
магазините има цигари само от 
време на време. Засега на бензи
ностанцията има достатъчно гори
во за предприятията и държавните 
служби. Поради недоимък, гориво 
не се продава на частни лица.

Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАД ЗАПОЧНА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА 
ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ ОТ ГЪРЦИЯ

НА 29 И 30 МАЙ

ОБСТРЕЛВАН Е 

ПРЕДАВАТЕЛЯТ 
НА БЕСНА КОБИЛА

В СПИСЪЦИТЕ 700, ПОМОЩ 
ЩЕ ПОЛУЧАТ 400 ЛИЦА

в. в.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
ЕДНА горчива и неутешима 

година безРазисквайки как по-справедливо да разпредели пристигналата 
хуманитарна помощ от Гърция - около 7 тона различни стоки, 
предимно обувки и дрехи втора употреба и хранителни стоки, сфор
мираният неотдавна Общински отбор за разпределяне на хумани
тарни помощи в Босилеград застана на становище, че в момента не 
всички бедни в общината могат да получат помощ.

"Местните общности и общината ни представиха списъци на 
най-бедните хора, по-точно казано на около 700 души, като 
поискаха да им се даде помощ от хуманитарната пратка. Не се 
съмняваме, че на всички тези хора трябва да се помогне, 
наложи да ревизираме списъците, м
Така че сега на помощ могат да разчитат около 400 души , заяви 
Райчо Йорданов, председател

В общината, казва Йорданов, няма семейства на загинали боици, 
от 1991 до 1999 година, както и военни инвалиди от същия период. 
Затова помощта ще се разпредели на останалите категории хора, 
предвидени в критериите за разпределяне на хуманитарни помощи, 
на бежанците от Хърватско и Република Сръбска и на семействата 
на мобилизираните безработни лица и на мобилизираните рабо
тещи със елбо материално състояние, както 
застрашени лица.

Хуманитарна помощ вече са получили бедните в Босилеград и 
Райчиловци. Една част от пратката е предоставена и на някои 
местни общности, докато на останалите ще бъде предоставена тези 
Дни. Йорданов подчертава, че хората от селата, на които е отпус
ната помощ могат да си я вземат и в Босилеград.

Въпреки че Отборът се е стараел да разпредели помощта въз
можно по-правилно, още сега има недоволни. От щаба оповестяват, 
че тези, които не получат помощ сега, ще я получат от следващата 
хУманитарна пратка. в' Б*

В Окръжния щаб на гражданската защита за Пчински окръг 
във Враня беше потвърдено, че на 30 май два вражески проектила 
са повредили ретранслатора на РТС на върха на Весна кобила. 
Предавателят на държавната телевизия на тази планина беше об
стрелван едва проектила и на 29 май.

_■ШШШШШШШШ Повреждането на телевиз- 
Поради оешър недоимък на ; йонния ретранслатор и честите 

: гориво ”АошошрансйоршЩбомбардировки над Враня, Сур- 
пе е о състояние да \ ; I дулица и Владичин хан прекъс-

' Поддържа редовно аоШобус- \ наха телефонните връзки на Бо- 
нише си линии ош Босиле- Ей силеград с вътрешността на 
град към Белград и,Враня. | страната.

но се
понеже не за всички има стоки.

на петчленния щаб.
САША НЕЙКОВ 

юрист-консулт в
Машинния факултет в 

Ниш
Саша си отиде завинаги, в 

сън премина някъде далече, 
толкова далече, че всичката 
ни любов не бе достатъчна да 
го върне. Без него живеем в 
безпределна скръб.

Панихидата ще се състои в 
събота на 5 юни 1999 год. на 
Нишките гробища от 11 часа. 
Каним роднини, колеги и при
ятели на скъпия ни покойник.

Вечно ще живее за майка, 
съпруга, синове

ВЪЗСТАНОВЕН Е 
ПЪТНИЯТ ТРАНСПОРТ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД ДО НИШи на някои социално
След като на 31 май вражеската НАТО авиация засегна моста край 

белопаланското село Чифлик, беше прекратено движението на мо
торни превозни средства по пътя Димитровград - Ниш, както и желе
зопътният транспорт между двата града.

Последиците от бомбардировката са премахнати и тези дни е въз
становен пътният транспорт, докато движението на влаковете все още 

възстановено. Засега влаковете се движат само от Димитровградне е
до Пирот и от Бела паланка до Ниш. Полагат се усилия да се нормали
зира и железопътният транспорт от Димитровград до Ниш.

А. Т.

е4 ЮНИ 1999 г.



ОТ НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИ
НА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПО ВРЕМЕ НА ВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО Е СТАБИЛНО И ТУРИСТИЧЕСКИ 

ТЕХНИЦИмс хлорирането не е единственият начин да се 
запази годност) на водата и подчертава: "Редов
но контролираме водата и анализите показват, че 
в хпмическо-бактери 
годна за употреба.”

В Босилеградска община досега няма удари на 
НАТО, но в непосредствената й близост зло
сторниците изсипват бомби и ракети с радиоак
тивни елементи. Ръководената от д-р Захариев 
служба контролира и радиацията в общината. Ма 
въпроса има ли замърсяване на околната среда и 
повишен ли е радиационният фон, той отговаря: 
"Ка тегорично заявявам, че от действията на НА
ТО алианса радиацията
увеличена. Това показват анализите на водата, 
почвата, въздуха и зеленчуци те, които се предла
гат на босилеградския пазар. Когато се касае за 
радиацията в Босилеградска община, трябва да се 
подчертае и това, че тя тук "природно” е уве
личена, но няма място за тревога. Всичко е в нор
мални граници.

Епидемиологичната ситуация е йод контрол, а 
здравословното състояние на населението в Боси
леградска община е стабилно, заяви д-р Васил За
хариев, епндемиолог в босилеградската служба 
Завода за здравна защита от Враня. В сравнение 
със същия миналогодишен период, подчертава 
той, не е увеличен броят на заболелите от заразни 
болести. Службата е подготвена да действа, док- 
олкото се регистрират нови заразни болести, кои
то са почти редовен "спътник” на войните и бед
ствията.

"Благодарение на разбирателството на Завода 
от Враня, който посвещава дължимото внимание 
на нашата служба, ние сме готови да действаме в 
каквнто и да е условия. В сегашното положение 
винаги сме нащрек и постоянно следим епидеми- 
логично-здравословната ситуация”, казва д-р За
хариев.

Питейната вода, която боенлеградчанн и рай- 
чнловчани ползват от градския водопровод през 
последно време не се хлорира. Д-р Захариев казва.

От началото на учебната 1999/2000 година в димитровградската 
гимназия ще има нова специалност. Както вече е известно, ще бъде 
открита една паралелка на туристическо-гостилничарската школа 
от Ниш. Разчита се на тридесетина кандидати. Освен това, както 
изтъкват в гимназията, ще бъдат залисани и три паралелки гимназ
исти, което ще рече, че се очаква в гимназията да се запишат общо 
около 120 ученика. Гостилничарско-туристическата паралелка със 
специалност туристически техник ще бъде подведомствена на шко
лата от Ниш, докато не се съчетаят условия за регистриране на 
същата в Димитровград.

Що се отнася до самото записване, то ще се проведе от 21 до 2Л 
юни (в зависимост от условията може и след това) и то без квали
фикационни изпити, а само въз основа на успеха.

В гимназията вече са завършени зрелостните изпити за абиту
риентите и тези дни се провеждат заседания на комисиите и учител
ските съвети, за да се уточнят оценките.

ологично отношение тя епи

в нашата община ме е

А.Т.

СПОРТ ® СПОРТВ. Б.

ВЕДНАГА СЛЕД АВАРИЯТА НА ДАЛЕКОПРОВОДА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ 
БОМБАРДИРАНЕТО НА КОЗАРИЦА

МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ МИ
ТИНГ В СОФИЯ

АГРЕГАТЪТ ОСИГУРИ НОРМАЛНО 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ДУШИЦА ДЕЯНОВА ПЕТА
Тези дни в София се състоя международен 

митинг, на който участваха и три югославски националки. Най- 
добрата югославска спортистка Оливера Йевтич зае второ 
място в бягане на 3000 метра, след българката Даниела Йор
данова. Душица Деянова от Димитровград стигна пета на 400 
метра гладко бягане, а петнадесетгодишната Мария Панич в 
същата дисциплина бе седма.

В състава на малката югославска експедиция бе и Алек
сандър Марков.

атлетически

Поради конфигурацията на терена редовното ше повреден и далекопроводът, ог който се снаб- 
водоснабдяване на Димитровград и околните села дяват с ток всички села в района на Забърдието и 
е в пряка зависимост от електрическия ток, необ- Висока, включително и помпената станция. Всд- 
ходим за работата на помпената станция край село нага след нападението на агресора агрегатът е 
Пъртопопинци. Както е известно, проблемът с задействан, така че всички ползващи питейната 
липсата на ток вода от регионалния водопровод не са почувст-успешно е решен преди двадесет
ина дни, когато "Комуналац” набави и веднага вали последиците от аварията на далекопровода.

В "Комуналац” изтъкват, че са обезпечили доста- Д. с.инсталира мощен агрегат.
Първата проверка на това решение стана пре- тъчнн количества гориво за агрегата, ако се на- 

дц няколко дни, по-точно веднага след като вра- ложи и за по-дълъг период. Но дано не се стигне 
жеските самолети на НАТО бомбардираха теле- до там. 
визионння ретранслатор на Козарица. Тогава бе-

БОСИЛЕГРАД
А.Т. ВТОРИ АНТИВОЕНЕН 

ТУРНИР ПО МАЛЪК 
ФУТБОЛ

РАЗСАДНИКЪТ ■ 

НА ЧАСТНИ ЛИЦА
В ГИД - ДИМИТРОВГРАД

МЕСНИ
ИЗДЕЛИЯ КАТО 

ТОПЛА ЗАКУСКА

На 22 май започна вторият пореден антивоенен турнир по футбол 
на малки врати, чийто организатор е футболният клуб "Младост”. 
Участват 16 отбора, които в първия етап на турнира ще играят по 
системата на елиминациите. а след това от излъчените по този начин 
осем състава ще бъдат формирани две групи. Във втор 
състезанието ще се играе по системата "всеки с всекиго”. На полуфи
налите ще се преборят първокласираният отбор от първата с второк- 
лаенрания от втората група и първокласираният от втората с второк- 
ласирания от първата група. Победителите ще играят финалния мач.

М. Я.

Едва ли има димитровградчанин, който да не е 
ходил да си набере вишни в разсадника на ”Сточар” 
край Желюша. Преди година-две обаче старите 
дръвчета са извадени и са засадени нови. Тъй като 
до първите плодове е необходимо да минат три го
дини, в отдела за овощарство, който се ръководи от 
Йован Владимиров, са се сетили, че могат да имат 
полза и докато чакат първите плодове от ног 
возасадените вишни.

Миналата година на частни лица е раздадена 
засадена с вишни площ от около 1,7 ха, а тази 5,5 ха. 
Понеже дръвчетата са все още малки, то между тях 
е възможно да се обработва почвата и да се садят 
различни зеленчукови растения. Заинтересованото 
лице, което обработва почвата, същевременно се 
грижи и за новозасадените вишни. Всичко необхо
димо за тяхната защита се обезпечава от "Сточар”. 
Площите се дават до три години. Както ни осведоми 
Владимиров, заитересованите за тази сделка са мно
го. Последните 5,5 ха, които са засадени тази година, 
са раздадени на около 60 домакинства, а за 3,5 ха, 
които още не са дадени също има голям интерес. 
Владимиров казва, че общо 15 ха ще бъдат раз
дадени по този начин. Сметката е, че на хектар се 
печелят по 4500 динара ежегодно. А доволни са и в 
"Сточар”, и наемателите.

ия етап на
В условията на военната обстановка и ико

номическата криза всяко предприятие намира 
начини да помогне на своите работници. Най- 
голямата димитровградска фирма - ГИД, по 
инициатива на своя синдикален отбор, даде на 
всички работещи по пет килограма месни изде
лия. Както ни осведомиха отговорните от син
диката на ГИД, тази своеобразна помощ е осиг
урена от произведенията на определени фир
ми, които и по този начин плащат взетите от 
ГИД стоки.

Освен топла закуска в натура, синдикатът 
е приел и решение за осигуряване на хумани
тарна помощ за най-застрашените работници 
от предприятието. Сформирана е комисия, ко
ято ще приема и разглежда исковете на най- 
застрашените. Предприемат се и мерки за по
мощ на отделни категории работници при пла
щането на изразходвания ток.

ОКРЪЖЕН ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ

ФУТБОЛ, А НЕ ВОЙНА
По инициатива на Пиротски окръг в момента се провежда ок

ръжен турнир по футбол на малки врати, в който участват отборите 
на Пирот, Бела паланка, Димитровград и Бабушница. Домакин на 
първите срещи беше центърът на окръга Пирот. Ето н резулта
тите: Димитровград - Бела паланка 2:1, Пирот- Бабушница 8 :0, 
Пирот - Димитровград 6:1, Бела паланка - Бабушница 8 : 3, 
Димитровград - Бабушница 4:1, Пирот - Бела паланка 3 : 2.

Вторият кръг, в който Димитровград не участва се игра в Ба
бушница. Постигнати се следните резултати: Пирот - Бабушница 6 
: 4, Бела паланка - Бабушница 3:1, Пирот - Бела паланка 4 : 4. 
Срещите на димнтровградчани са регистрирани с 0 : 3, така че 
временното класиране е следното: 1. Пирот 16 точки 2. Бела па
ланка 10 точки 3. Димитровград 6 точки и 4. Бабушница 3 точки. 
Третият кръг се игра в Димитровград на 2 юни.

" ~~Уважаеми 'читател", '
Редакцията на в. "Братство" ви моли да бъде извинена за 

закъснението, с което получихте поредния брой на 
вестника. Причината за това е повредата на 

електроенергийната система в Републиката.

а. т.

МЛЯКОТО СЕ ПРЕРАБОТВА НОРМАЛНО
Около 1300 литра мляко ежедневно се преработ- д. С.произвежда надалеч прочутият сенокоскн кашкавал, 

ват в млекарницата в Желюша. Това са количествата, Една част от млякото, която се събира в района на 
които се изкупуват в района на Димитровград и За- Забърдието, се преработва в млекарницата във Ви- 
бърдието. Преработват се главно в кашкавал и си
рене, урда и масло. Около 1000 литра мляко от района 
на Висок се преработват в млекарницата в.
Сенокос, която тези дни започна да работи. Там се

--------
сочки Одоровци, главно в сирене.

Що се отнася до пласмента, той е доста затруднен, 
въпреки че цената не е променяна в по дълъг период: 
кашкавалът е 64 динара, сиренето - 42 динара.

село

А.Т.
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