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40 ГОДИНИ ВЕСТНИК 
"БРАТСТВО”

НАРОДЪТ Е ГЕРОЙ ОГЛЕДАЛО 

НА НАШИЯ 

ЖИВОТ

• В обръщението си президентът Милошевич 
в момента трябва да бъдат 
достойнството на 
народ: от бебетата в

подчерта, че след като приключи агресията и мирът надделя насилието, първите ни мисли 
посветени на героите, които дадоха живота си в отбраната на отечеството, в борбата за свободата и 

народ • Ще оъдат обнародвани имената на всички загинали войници и полицаи • В тази война участва целият 
н Р°Д,,лните домове и тежко болните в клиниките за интензивно гледане до войниците в окопите, ПВО и граничарите 

р .щата е дадохме Косово • Териториалната цялост на нашата страна не може да се слага на карта • Ние отбранихме и 
уногонационалната общност, единствената многонационална общност, която остана от предишна Югославия • Пред нас са задачите за 

възстановяване • За успешното възстановяване

своя

и началото на новото развитие са необходими единство и голяма мобилизация
Уважаеми граждани, агресията приклю

чи. Мирът надделя насилието. Скъпи граж
дани, честит ви мир!

В сегашния момент първите ни мисли 
трябва да бъдат посветени на героите, които 
дадоха живота си в отбраната на родината, в 
борбата за свободата и достойнството на 
своя народ. Техните имена ще бъдат обна
родвани.

В сегашния момент обаче желая да ви 
осведомя, че по време на войната, която про
дължи точно 11 седмици, от 25 март до днес, 
са загинали 462 служещи в Югославската 
войска и 114 служещи в полицията на Репуб
лика Сърбия. Ние никога няма да можем да 
им се отплатим. Трябва обаче да направим 
онова, което можем, което е наша длъж
ност, а това е да се грижим за техните се
мейства и да им се отплатим с непрекъс
натата готовност да защитаваме свободата, 
достойнството и независимостта на тази 
стрина, за която те положиха живота си.

В гази война участва целият народ: от 
бебетата в родилните домове и тежко бол
ните в клиниките за интензивно гледане до 
войниците в окопите, ПВО и граничарите на 
границата. Никой няма да може да забрави 
героизма на защитниците на нашите мос
тове, гражданите - защитници на фабрики
те, площадите, своите градове, своята дър
жава, своя народ. Народът е герой - 
най-накъсо може да гласи изводът за тая 
война. Народът е герой и заради това той 
трябва да се държи героично, а това озна
чава достойнствено, благородно и отго
ворно.

бере широко. Аз мисля за войската, поли
цията и всички други сили на държавната 
отбрана. Пред лицето на целия свят те по
казаха как нашият народ се отбранява, как 
стои крепко и сплотено, защото народът бе
ше войска и защото войската беше народ.

И никога през досегашната история, 
както през тази война народът не е бил толк
ова сплотен и никога през досегашната ис
тория не сме имали по-малко предатели и 
страхливци, които избягаха от страната за 
да могат там, където избягаха от страната, 
на сигурно да дочакат края на войната.

Сега пред нас се намират много нови про
блеми, които в края на агресията и началото 
на мира ще отворят много задачи. Това пре
ди всичко са проблемите да се грижим за 
онези, които най-много се нуждаят от това, 
да се грижим пълноценно за семействата на 
загиналите, както и за онези, които са ра
нени или частично са онеспособени да из
пълняват своите функции, както и да се гри
жим за всички онези работници и селяни, 
граждани от всички професии, на които вой
ната нанесе щета, на които трябва да по
могнем в съзвучие с критериите за това кои 
най-много се нуждаят от такава грижа, а 
разбира се, трябва да се помогне на всички.

Пред нас са задачите по възстановяване 
на страната. Ние веднага ще започнем от
ново да строим нашите мостове, ще започ-

Пише: Венко Димитров
На днешната дата преди 40 

години бе отпечатан първ 
брой на вестник "Братство”. От 
тогава до днес излезоха 1756 
броя, в които като в огледало се 
вижда нашият целокупен живот 
през изминалите четири десети
летия. Впрочем, така бяха и оп
ределени неговите задачи във 
встъпителната статия, която под 
заглавието ”Наша трибуна” бе
ше поместена в първия брой.

"Братство” ще информира 
нашите читатели за най-важни
те международни събития, за по
литически и други събития в на
шата страна, за политическите и 
културни манифестации на мал
цинството, ще третира въпроси
те на нашето село, стопанските 
постижения и проблеми, с една 
дума, вестникът ще бъде огле
дало на нашия целокупен жи
вот”, се казва между другото в 
тази статия.

И макар че през 1999 година 
се навършват още три важни го
дишнини на малцинствения ни 
печат - 50 години от излизането 
на първия брой на "Глас на бъл
гарите в Югославия", 40 години 
от създаването на издателство 
"Братство” и 110 години от пе
чатането на списание "Домашен 
учител”, 15 юни 1959 година е и 
остава да бъде най-важната дата 
не само за в. "Братство”, но и за 
печата и целокупната информа
ционно-издателска дейност, пък 
и за културата на българската 
народност в Югославия. Защото 
именно с вестник "Братство” и 
издателство "Братство” започна 
периодът на динамичното разви
тие на тези дейности.

пят

Слободан Милошевич

времето преди агресията въпроси за въз
можната независимост на Косово са затво
рени с Белградския документ. Териториал
ната цялост на нашата страна не може да се 
слага на карта. Ние издържахме и отбрани
хме страната си, понеже целият проблем 
изнесохме на върха на световната пирамида 
на авторитета, пред Обединените нации и го 
предадохме да бъде решаван под егидата 
ООН и Хартата на световната организация. 
Под егидата на Обединените нации ще се 
намират международните сили, които сс 
разполагат в Космет, за да сс грижат ед
накво за сигурностга на всички граждани, а 
под егидата на Обединените нации ще се 
провежда и политическият процес на базата 

принципите, които произтичат от прове- 
и на ба

така
нем веднага да строим нашите пътища, на
шите фабрики, отново да задвижим едно 
голямо развитие, което ще изрази жизне
способността на нашия народ, нашите граж- 

и на всички нейни

на

дани, нашата държава 
граждани.

Когато говоря за нашия народ, аз мисля 
за всички югославски граждани и всички на
ционалности. Ние отбранихме и многона
ционалната общност, единствената много
национална общност, която остана от пре
дишна Югославия.

Аз смятам, че това също така е една от 
твърде големите придобивки на 
отбрана.

Силите, които идват в Косово ще служат 
на мира, без оглед на това от коя страна 
идват те. Войската винаги е изпълнявала 
своите заповеди, а заповедта в случая е да се 
защитят гражданите и да се запази мирът.

Великите задачи, които ни предстоят из
искват една голяма мобилизация. Мисля, че 
осъщественото през тези тежки дни един
ство е една велика придобивка, която непре
менно трябва да запазим и по времето на 
възстановяването, понеже единството и 
голямата мобилизация са ни необходими за

МОСКВА: ЮГОСЛАВИЯ 
ПОБЕДИ НАТО

Вестта за подписването на военно
техническото споразумение за мирното 

в Космет беше

на
дените по-рано разисквания, както 
зата на суверенитета и териториалната ця
лост на нашата страна. Това означава, че в 

политически процес може да сс раз
говаря само за автономията и за нищо друго

решаване па кризата 
приета с голямо облекчение в Русия.

За това, че е победила политиката на 
ней-

тази наша
този

която следят Югославия и 
президент едва ли някой се 
За това свидетелства и анкетата,

(На стр. 5)мира,
ният извън нея.

С излизането пред Обединените нации 
ние отбранявахме не само своята страна, 

световната арена отново върнахме Обе
динените нации, които цели 80 дни, от на
чалото на агресията не функционираха. То- 

нашият принос към настояванията на 
това е

съм
нява.
проведена от руската телевизия, която 
показа, че огромното мнозинство руски 

че във войната между

но
на

® ОФОВД1АДОШграждани смята,
НАТО и Югославия, победител е

па с
цялото свободолюбиво човечество,

към настояванията да се
Югославия.

нашият принос
създаде мултиполюсно човечество, да 
приеме създаването на човечество, което 
ще бъде управлявано от един център.

И мисля, че този наш принос в историята 
ще бъде огромен и че герозмът на нашия 
народ в съпротивата на многократно по-сил
ния враг ще даде белег на края на XX пек. 
Ние показахме, че имаме непобедима вой- 

и съм сигурен - най-добра войска в света. 
Когато казвам войска, нека това да се раз-

В началото на тази година напред из 
множество митинги.

не се
страната сс проведоха 
На всички такива събирания се чуваше ед- 

"КОСОВО НЕ ДАВАМЕ! Ние успешното възстановяване и успешното за
почване на едно ново развитие.

На всички югославски граждани поже
лавам много щастие и радост, каза в края на 
обръщението си към гражданите на Юго
славия президентът Слободан Милошевич.

нин лозунг: 
не дадохме Косово.

Суверенитетът и териториалната ця- 
нашата държава се гарантира от 

Групата 8 най-развити страни в света и Обе
динените нации. Тази гаранция се съдържа 

Проекторезолюцията. Отворените от

лост на

ЕрлтсчЯоска
и в



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ШЕФА НА ГРЪ
ЦКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ГРЪЦКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР

ЦЕЛИ ДЕСЕТ ГОДИНИ ЮГОСЛАВИЯ СЕ 

ПРОТИВОПОСТАВЯ И УСТОЯВА НА 

ОПИТИТЕ ЗА ДЕСТАЬИЛИЗАНИЯ НА 

БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН

ЛОГИКАТА НА МИРА И 

ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШАВАНЕ 

НА ОТВОРЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

НАДДЕЛЯ ЛОГИКАТА 

НА АГРЕСИЯТА
• Балканските народи п страни сами трибпн да рсшанат »а споиш съдба

Президентът на Република
та Слободан Милошенпч прие и 
петък гръцкия министър на вън
шните р;\боти Йоргос Паиан- 
дреу.

президентът Милан Милутинович • С гласуването на ре- 
на ООН са създадени условия отворените проблеми в

- каза
золюиията
Косово и Метохия да се решават ио мирен начин и с политически 
средства при пълно равноправие на всички граждани и гаранция на 

общност, олицетворена в Обединените нации •Високият гост от Гърция 
предаде на президента Милоше- международната

Министър Папандрсу каза, че гръцкият народ оказва пълна под- 
крепа на сръбския народ, а гръцката държава и делови хора са 
готови максимално да помогнат възстановяването и по-иататъш* 

икономическо развитие на Сърбия

пич чувството на удовлетворе
ност и подкрепата на гръцкия 
народ заради възстановяването 
на мира в СР Югославия след аг
ресията. на която беше подло
жен нашият народ. Категорично 
е становището на Гърция, че 
окончателното поемане на ре-

ното
11резидснтът на Република Сърбия Милан Милутинович прие в 

петък шефа на гръцката дипломация Йоргос Паландреу, който 
пребивава на официално посещение в нашата страна.

Президентът Милутинович подчерта, че мирът се възстанови в 
нашата страна и чс логиката на мира и на политическото решаване 
на всички
тиска, насилието и агресията, 
благодарение на героизма и единството на народа и въоръжените 
сили, с големи жертви нашата страна успя да отбрани народа,свобо- 

и уважаването на международния правен ред. С гласуването 
резолюцията на Съвета за сигурност на ООН са създадени 

условия отворените проблеми в Косово и Метохия да се решават по 
мирен начин, с политически средства при пълно равноправие на 
всички граждани и национални общности и с гаранция на между
народната общност, олицетворена в Организацията на обединените 
нации, за запазване на държавния суверенитет и териториалната 
цялост на Сърбия и СР Югославия. Президентът Милутинович 
подчерта, че сега трябва да се обърнем с лице към възстановява
нето и икономическото развитие.

Министър Папандреу подчерта, че гръцкият и сръбскиът народ 
са обвързани с дълбоко и трайно приятелство и че отношенията 
между двете страни представляват образец за целия регион и за 
Европа. Гръцкият народ оказва пълна подкрепа на народа на Сър
бия. а гръцката държава и деловите хора са готови със свои капи
таловложения в стопанството на Сърбия максимално да подпомог
нат възстановяването н по-нататъшното икономическо развитие.

Гръцкият министър на външните работи подчерта също така, 
че неговата страна ще продължи във всички европейски форуми да 
настоява за уважаване на югославската миролюбива политика и за 
включването на нашата страна във всички интеграционни процеси, 
за да може тя да заеме полагаемото й се място в Европа и в света.

шаването на отворените пробле- 
ми в Косово и Метохия от страна 
на Обединените нации е единст-

отворени проблеми най-сетне надделя
В тежка и неравноправна борба,

логиката на на-

Президентът Милошеоич в разговор с Папандреувеният правилен начин за пре
възмогването на най-тежката
военна криза в региона, с което международното присъствие в ще настоява балканските народи 
същевременно се рсафпрмпра и Косово н Метохия, като по та- самостоятелно да решават за 
върховният авторитет на све
товната организация в опазва
нето н защитата на международ
ния мир и сигурност. Огромен 
принос за постигането на такъв 
изход несъмнено даде СР Юго
славия.

дата си
на

даде забележителен своята съдба, каза президентът 
принос за последователното и Милошевич. 
безпристрастно изпълняване на

къв начин

Приоритетна наша задача
сега е решаването на острите ху- 

Милошевич манитарни проблеми, предизви
кани от бомбардировките, а пре-

уточйените задължепия.
Президентът

подчерта, че Югославия вече де
сет години се противопоставя и ди всичко оказване помощ на 

Йоргос Папандреу отдаде устоява на опитите за дестабили- оне зи, конто най-много се нуж- 
прнзнание на ръководството на 
СР Югославия начело с прези
дента Слободан Милошови1! за 
приетите решения, които обез-

зация на целия балкански реги- даят от това и възстановяването 
он. Оказвайки реши телен отпор на унищожените блага.

В разговора участваха съюзна тази тенденция, включително
и с героичната си отбрана от аг- пият министър на външните ра- 
ресията, на която беше подло- боти Живадин Йованович и 
жена. нашата страна си остана гръцкият посланик в СРЮгосла- 

средства да надделеят военните, стабилен фактор на мира и спо- вия Панайотис Власопулос. 
Гърция ще участва в рамките на

печиха в решаването на отво
рените въпроси политическите

койствието в региона и занапред

СВЕТОВНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ

ОТЕЧЕСТВОТО Е ОТБРАНЕНО 

УСПЕШНО И СА ЗАПАЗЕНИ 

ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ИНТЕГРИТЕТ И 

СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА ЮГОСЛАВИЯ

НА 10 ЮНИ В ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ 
ГЛАСУВА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА 

КОСМЕТ• С обозначението ” спешно”, водещите световни агенции предадоха нап-важние акценти от 
обръщението на президента на СР Югославия • Автономия за Космет • Американската агенция 
Асошиетед прес предаде почти интегралния текст па обръщението

• За резолюцията гласуваха 14 членки на Съвета, докато Китай се 
въздържа • Потвърдени са суверенитетът и териториалната ця
лост на СР Югославия и определена възловата роля на световната 
организация в решаването на отворените проблеми

На 10 юни вечерта Съветът за сигурност на ООН гласува ре
золюция за политическото решаване на косметската криза, с която 
се потвърждават териториалната цялост и съверенитетът на СР 
Югославия и е уточнена възловата роля на световната организация 
в решаването на отворените проблеми.

За Резолюцията гласуваха 14 членки на Съвета, докато Китай 
се въздържа.

Преди гласуването на Резолюцията, с която започна полити
ческото решаване на косовската криза беше създадена възможност 
за удовлетворяване на исканията на Русия и Китай дебатът да бъде 
предшестван от прекратяване на бомбардировките на НАТО срещу 
Югославия.

В последните неформални консултации в четвъртък след плад
не Китай успя да се избори в резолюцията да бъде вградено ос
новното становище от внесените по-рано амандмани, според което 
Съветът за сигурност и Организацията на обединените нации имат 
най-голяма отговорност за мира и безопасността в света, така че 
отделно са подчертани принципите и целесъобразността на Хар
тата на ООН.

Китайският посланик Шен Гуафенг поясни, че по такъв начин е 
изпълнено основното искане на Пекин, така че занапред всяка една 
държава, военен или друг съюз, който желае да приложи военна 
сила, ще трябва предварително да поиска одобрение от Съвета за 
сигурност на ООН.

”В Югославия НАТО е отговорен за най-голямата хуманитарна 
катастрофа след Втората световна война и с приемането на този 
принцип в съзвучие с Хартата такова нещо няма да може никога 
повече да се повтори”, каза китайският посланик.

Световните агенции много 
бързо информираха за обръще
нието на президента на Републи
ката Слободан Милошевич,под
чертавайки още в първите си 
кратки информации неговите 
думи, че страната е отбранена 
успешно и че са запазени терито
риалната цялост и суверените
тът на Югославия. С обозначе
нието "сПешно", водещите све
товни агенции предадоха най- 
важните акценти от обръщени
ето на президента Милошевич.

Британската агенция Рой- 
терс отделно посочва онази част 
от изказването, в която се гово
ри за статута на Косово и Мето
хия и предава становището на 
президента Милошевич, че във 
всички бъдещи разисквания мо
же да се говори само за авто
номията на тази сръбска покрай
нина.

Асошиетед прес, след първите лият народ. Народът беше геро- 
кратки изводи, предаде почти из- ят ма тази война”, цитира аген- 
цяло текста ма обръщението на ция БТА изявлението на прези

дента Милошевич.президента Милошевич.
Френската агенция АФП съ- Българската телеграфна 

що така предаде обширни цита- агенция слага особен акцент 
ти от речта на югославския пре- върху това, че "международните 
зидент. "Първата ни мисъл тря- сили под егидата на ООН се раз- 
бва да бъде посветена ма геро- полагат в Косово н Метохия със 
ито, които дадоха живота си в задачата да се грижат за сигур- 
отбраната на родината, в борба- ността на всички граждани и че 
та за свободата и достойнството под егидата на ООН ще се 
на своя народ”, цитира АФП провежда и политическият про- 
президента Милошевич.

И електронните медии в све
та също така дадоха забележи- през тези тежки дни аз смятам за 
телен нублицитет на обръщени- една голяма придобивка, която 
ето на президента на СР Юго- трябва да си запазим и по време 
славия.

цес”.
"Осъщественото единство

на възстановяването, понеже ед- 
”Днес след пладне югослав- инството и голямата мобили- 

ският президент Слободан Ми- зация са ни необходими за ус- 
лошевич се обърна към нацията петното възстановяване и за 
с посланието, че агресията е при- успешното започване на новото 
ключила и че мирът е надделял развитие”, предадоха българ- 
насилието” - съобщи българска- ските медии посланието на Сло
та агенция БТА. Особен акцент бодан Милошевич към нацията 
агенция БТА слага върху думите в деня, когато в Югославия беше 
на президента Милошевич, че в възстановен мирът и от когато 
тази война, която продължи то- Балканите не са вече ”барутен 
чно 11 седмици ”е участвал це- погреб”.

Въпросът за независимостта 
на Космет - цитира Агенция Рой- 
терс думите на президента Ми
лошевич - е затворен с Белград
ското споразумение.

Американската агенция (Танюг)

штшт> 15 ЮНИ 1999 г.



ЗАСЕДАНИЕ на съюзното правителство

МИРАН Е КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
НА ООН В КОСМЕТ

сРюГвОТ° ПраВ,,ТеЛСТВО ™ЯТа’ - ГЛаСуВаИСТ° "а
В петък под председател “ ВЪЗСТа,,овява,'е™ "а Разрушената от агресията страна

премиера Момир Булатович, Съюз нотош и оГ ГЛаСуването на Резолюцията Обединените нации 
вителство констатира, ме с гласуването на Резолюция;-; п-^ ЗЯ СИГурНОСТ сле« "°™ три месеца неразби-
в Съвета за сигурност на ООН приключи к,,, 4 ' Раема пасивност поеха собствената
агресия на НАТО срещу Съюзна република Юго аЛНаТа 
С гласуването на тази резолюция е потвърдена терито
риалната цялост и запазен суверенитетът на СР Юго- 
сллвия, осуетени са тероризмът и 
ключена всяка възможност 
и Метохия.

• Начело на този комитет 
резолюцията на Съвета за 
компенсация на щетите и този смисъл нашата държава очаква пълна

На заседание, проведено 
ството на

тази гаранция с навлизането на терористите от т.нар. 
”АОК”. Тази терористична организация никога не е 
представлявала косметските албанци, които са именно 
най-голямата жертва на нейната терористично-сепара- 
тистка и престъпническа дейност.

Съюзна република Югославия, като жертва на аг
ресията, която предизвика огромни човешки жертви и 
разрушения с пълно право очаква Обединените нации 
да повдигнат въпроса за отговорността за агресията, 
престъпленията против мира и човещината и за стра
данията на гражданите на СР Югославия.

Съюзното правителство смята, че гласуването на 
резолюцията на Съвета за сигурност не амнистира пове- 
ли гелите и извършителите на агресията срещу СР Юго
славия. В този смисъл нашата държава очаква пълно 
наваксване на военните щети и пълна компенсация, не
обходима за възстановяването на разрушената от аг
ресията страна. СР Югославия ще предприеме всичко, 
което е по силите й час по-скоро да санира последиците 
от агресията и да създаде условия за съвкупно развитие.

В определението си да изпълни всички свои задачи, 
произтичащи от Резолюцията на Съвета за сигурност, и да 
осъществи координация с мисията на ООН в Косово и 
Метохия, Съюзното правителство взе решение за сфор
миране на Комитет за сътрудничество с мисията на ООН. 
Начело на Комитета е посланикът Небойша Вуйович, 
помощник съюзен секретар на външните работи.

.. си роля, регламен-
тирана с Хартата на ООН, като единственият върховен 
авторитет, задължен да се грижи за опазването на све
товния мир и безопасност. По

славия.

„ такъв начин логиката на
пойната, разрушенията и убиването най-сетне 
място на мира и преговорите. Решаването на кризата е 
върнато на коловоза на международното право, за ко- 

СР Югославия открай време 
По такъв

отстъписепаратизмът и из- 
за независимост на Косово

е гоСъюзното правителство настоява.
начин са създадени условия за 

ческо решаване на проблема в Косово и Метохия под 
формата на автономия в рамките на конституционно- 
правовата и политическа система на Република Сърбия 
и СР Югославия, която ще гарантира пълното равно
правие на всички граждани и национални общности. В 
преходния период отговорността за обезпечаването 
пълна лична и имуществена сигурност на всички граж
дани на Косово и Метохия, без оглед на националността 
им, е предадена на Съвета за сигурност на ООН.

Стова отстрана на най-великия международен 
ритет за опазване на световния мир и сигурност се гар
антира спокойствието на всички граждани в Косово и 
Метохия - сърби, черногорци, албанци, турци, роми, 
мюсюлмани, горанци и египтяни. С военнотехническ-

констатира, че родината ни 
е отбранявана и отбранена благодарение на единството 
на народа и неговия героизъм и особено на непоколеби
мостта, патриотизма и храбростта на най-преките за
щитници на нашето отечество -

полити-

личния състав на въо
ръжените сили и полицията.

Нашият народ и нашата държава показаха гордост 
и достойнство, което въодушеви всички свободолюбиви 
сили в света.

на

Благодарение на високата оспособеност и брилянт
ната тактика бяха запазени отбранителните потенци
али на страната и нашите въоръжени сили. Жертвите, 
паднали за отбрана на родината, заслужават трайно да 
бъдат запомнени и най-дълбока благодарност. Съюзна 
република Югославия ще окаже всеотдайна помощ на 
всички онези, чиито близки положиха живота 
браната на отечеството.

авто-

си за от- ото споразумение се изключва всяка опасгьност от 
т.нар. сигурностен вакуум, който би можал да застраши

НЕПОНОСИМА ЛЕКОТА ЗА ЗАВЛАДЯВАНЕ НА СВЕТА
Краят на XX век и началото на 

новото хилядолетие създаде нова 
геополитическа действителност, 
която цялото човечество изправя 
пред множество въпроси и дилеми. 
Радикалните геополитически про
мени и световните процеси пораж
дат нуждата за проучване на акту- 
алните глобални събития, от ко
ито ще зависи бъдещето на чове
чеството. Всичките проучвания 
могат да се сведат до един въпрос, 
който носи в себе си всичките опа
сения за бъдещето на света. Този 
въпрос е: Кой път ще избере чо
вечеството. стоящо на своя исто
рически кръстопът? С други думи 
казано: Очо \’сиНх, спеше? Това е 
въпрос над въпросите. Според би
блейското предание подобен въп
рос е отправил Свети Петър към 
Исус Христ, когато го е срещнал, 
бягайки от Рим ("Оио Ропи- 
пе?" или "Къде си тръгнал, гос
подарю?”). Исус му е отговорил, 
че вместо него се връща в Рим за 
ново разпятие. Тези думи са пос- 
рамили Свети Петър и той се е 
върнал в Рим, където е умрял като 
мъченик. Дали на своя път светът 
ще срещне нов месия, който вме
сто него ще се жертвува или пък 
ще тръгне по мъченическия път на 
Свети Петър?

Търсейки отговор на този фун
даментален въпрос, многобройни 
мислители са се опитвали да опре
делят основните отлики на съвре
менния свят и въз основа на тях да 
направят футуристическа крачка 
напред. В техните учения не пре
обладава голям оптимизъм. Те не 
изказват много хубави думи, кога
то става дума за бъдещето на 
вечеството. Болшинството от тях 
изхождат от факта, че светът е из
паднал в дълбока криза, че нашата 
цивилизация е изправена пред без- 
пътие и че в света владее геопо
литически хаос" (Игнацио Рамоне 
- Геополитика на хаоса). Някои 
мислители застъпват становище
то. че бъдещето на човечеството 
ще характеризират новите форми 
на сблъсъците (Самюел Хатинг- 
тън. "Сблъсък между цивилизаци
ите и преоформянето но световния 
ред"). Някои смятат, че с в ход

"голямата шахматна игра” (Сбиг- 
нев Бжежински. "Голямата шах
матна дъска: американското пре
възходство и нейните геополити
чески цели"). Редица други мисли
тели. каквито например са Наом 
Чомски ("Какво всъщност иска 
Америка") и Френсис Фукояма 
("Краят на историята и на послед
ния човек”) също се приобщават 
към онези теоретици, чиито пред
сказания за бъдещето на човеш
кия род до голяма степен са пе
симистични. Къде всички тези

”Госиодъш, койшо йази иределшие на морала,
ошешъйва йред ЮГшшер, Госйод, койшо защишава йределише всички’’

И. КанШ
и войните. Като че ли конфликтът 
е по-естествено състояние за чо
вешката общност, отколкото ми
рът и взаимното разбирателство. 
Сякаш мирните времена са само 
кратки паузи между два сблъсъка. 
Това е характерно особено за Бал
каните, където войните са се смен
явали като лунните мени. Сякаш 
на Хобс трябва да признаем, че е 
бил прав, когато от една част на 
Плаутовата сентенция е съчинил 
основната поръка на песимистиче- 
ската а
1нрих ехГ (Човек за човека е вълк). 
До каква степен вълчите отноше
ния в съвременния свят са доми
ниращи, достатъчно се разбира от 
настояването на онези, които при
тежават мощ да осъществяват го
ло глобално доминиране и да съз- 
дадат нова политическа карта на 
света.

съперник на идеята за глобалното 
доминиране. Идеята за новия све
товен порядък, в която се съдържа 
идеята за доминирането в крайна 
инстанция има предвид преразпре
делянето на световното богатство, 
както и укрепването на собствения 
престиж. Тази идея предоставя на 
останалите единствено възможно
стта да се борят с лукаво маски
раните интереси на крупния капи
тал и глобалния елит. Какви са 
шансовете им в тази битка ще по
каже времето, респективно време
то. което идва, ще покаже дали са
мо Надеждата, че бъдещето на 
света ще бъде по-добро от мина
лото и сегашното е това. което ще 
ги охрабрява и дава смисъл на 
оцеляването им. На мнение сме. че 
за една такава надежда имаме ре
ални основания. Идеята, която не 
се базира на равновесието и уважа
ването на всички особености, нде-

нарушават досегашните, с мъка 
създадени цивилизовани отноше
ния и институции. Биполярността 
също така няма да позволи на 
мощта и на силата от един център 
да се държат макиявелистично, 
т.е. всичко да е позволено, ако до
принася за осъществяването на 
собствените геополитически цели. 
Такава тенденция да се завладее 
светът крие в себе си най-голя
мата опасност за оцеляването на 
човешкия род и цивилизацията 
като цяло. Тя е в разрез с основния 
"космически" закон и универсал
ния принцип, според който всички
те различия н особености, които 
съществуват, ще оцелеят единст
вено при условие между тях да има 
Равновесие (ако няма условия за 
осъществяване на хармония).

Настояванията да се направи 
окончателен порядък на нещата 
на тази планета и то по собствен 
образец, собствен "образ и вид" и 
единствено въз основа на собстве
ните интереси представляват "гло
бална себичност", целеща да оси
гури ексклузпвно развитие, щаст
ливо и обещаващо бъдеще само за 
себе си. Тъкмо в това се състои 
пай-основното противоречие на 
силата, мощта и настояванията за 
глобалното завладяване на света. 
Нов световен ред, базиращ се на 
превъзходството и диктатурата на 
силните се превръща в път, който 
води в "едиодимепзионална циви
лизация". която осигурява ексклу- 
зивна полза само за избраните и в 
която Интересите са главни и ед
инствени двигатели на по-ната
тъшното развитие на обществото. 
Онова, което дава криле на тези 
тенденции е липсата на алтерна
тивни и сериозни проекти и гло
бални идеи, които на света биха 
предложили по-ннакъв общест
вен строй и по-инакво бъдеще.

Посочената идея за мултипо- 
люсеи свят още не е във фаза на 
такава мощ. за да бъде равностоен

мислители намират своите опорни 
точки, когато така виждат бъде
щето на света? Това преди всичко 
и над всичко е фактът, който от
личава актуалния политически мо
мент. Това е доминиращата мон- 
диалистическа идея за неогра
ничено глобално господствуване и 
глобална власт, както и идеята за 
Силата, като принцип на отно
шенията в съвременния свят. ко
ято е издигната на пиедестала на 
неприкосновеността и абсолютио- 
стта.

топология: "Мото Попи/пнт(

Въпреки че с основание може 
да се констатира, че силата и на
силието винаги са характеризира
ли човешкото поведение и чове
шките отношения, тази съвремен
на мощ има съвсем нов квалита- 
тивен и квантитативен смисъл. 
Той се вижда в това, че никога в 
историята на човешкото общество 
човекът не е разполагал 
мощ и такава сила, която човече
ството изправя пред абсурда - ком- 
стелацията и концентрацията на 
силата може да унищожи Земята и 
човечеството не веднъж, а 
колко пъти. Противно ма тази кон
центрация и квалитативност на си
лата. човекът в своята хилядолет
на еволюция не се е променил мно
го. Неговата природа не е послед
вала развитието на абсолютизаци- 
ята на мощта. Ако хвърлим поглед 

на чо-

Това, което много добре е из
вестно е основната иманентност ма ята. която не зачита елементарни

те принципи на глобалния обще
ствен живот, с течение на времето 
ражда "зачатъка” на собствената 
си противоположност. Ако п са
мата мощ в себе си не е "отглеж
дала червей”, който я е нагризвал 
отвътре, светът не би оцелял до 
днес и не би имал никакво бъдеще. 
Освен това, не би съществувала 
надеждата в по-справедливия и 
по-хуманен утрешен ден. Основна 
предпоставка за всичко това е чо
векът най-напред да "хуманизира 
себе си", за да би могъл огромната 
сила и мощ, която притежава, да 
използва за изграждане и облаго
родяване на този свят - "най-до
бър от всички светове". Единст
вено човечеството, което хумани- 
зира своята природа и което по
стави под контрол създадената 
мощ и сила има бъдеще. При това 
никога не трябва да се откаже от 
търсенето на отговора на вечно 
актуалния въпрос: ()ио \>а(Их, 
счеше?

всяка сила да претендира да на
трапва своята воля и своя диктат. 
Ако тази сила и мощ не са кон
тролирани, ако са абсолютни и до
миниращи, тогава те проявяват 
тенденции за превръщане в некон
тролирано своеволие и диктат. От
тук произхожда и основният страх 
за бъдещето на света. Оттук обаче 
произхожда и основната нужда 
светът да се уреди мултиполюсно. 
В такъв свят силата и мощта не 
биха били концентрирани само на 
едно място, на една точка на това 

земно кълбо. В противен 
случай отново се връщаме към 
средновековния принцип, според 
който ”е прав този, който е по- 
надмощен", респективно - "този, 

по-дълга". И затова 
света е ос-

с такава

мя-
чо-

наше

чиято сопа е 
биполярността на 
новната пречка за глобалното до
миниране и империалистичното 
завладяване на света. Биполярно-

върху досегашната история 
вешкия род, няма, за жалост, да 
намерим аргумент за категорич
ното становище за еволюцията на 
човека и неговата все по-хумаина 

Почти цялата история на
стта няма дп позволи да се уста
нови новият принцип - да няма 
принципи, да се омаловажават и

природа, 
човешкото общество може да се 
схване като история на насилието

М-р Драган Колев

фШтм 15 ЮНИ 1999 г.



ЗАПОЧНА РАЗПОЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ В КОСМЕТ

ЦВЕТЯ ЗА РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ
ИОСТ1ИЛШ1 контролен пункт • След 
Космст, казп нроф. д-р Алсксандяр

• Руските усмирителни сили се разположиха на аерогарата и 
пристигането на руснаците престанах да мисля за напускането па 
Пстоснич • След разгоиор с представители на републиканското правителство сърбите от Метохия се 
отказали от напускането на Космст

колоната, а слсд нея и първите во
зила на руския контингент на ус
мирителните сили пристигнаха 
пред прищииския хотел "Гранд", 
което предизвика бурни аплодис
менти и възклицания.

Минавайки през шпалира от 
няколко десетки хиляди граждани 
на Прищипа. колоната намали ско
рост, а някои от гражданите се ка
чиха на возилата и размахваха 
югославско знаме. След това рус
кият конвой продължи към лети
щето в Слатина.

Много граждани въодушевено 
посрещнаха руските войски и под
чертаха. чс те са им вдъхнали вяра 
в живота в Косово и Метохия.

- За нас. които категорично рс- 
шихме да си останем в Косово и 
Метохия, идването на руските вой
ници ни възвърна волята да отсто-

001-1 донесе облекчение на жите
лите па столицата на Косово и Мс- 
тохии и допринесе за намаляване 
на напрежението, предизвикано от 
изтеглянето на машата полиция и 
Югославската войска.

По времето на минаването на 
руския конвой събралите се граж
дани възклицаваха: "Русия, Ру
сия!" и "Сърбия - Русия!” и хвър
ляха цветя ма бронетранспортьо
рите и другите возиля. Хората сс 
стичаха и надпреварваха да стис
нат ръцете па войниците.

В колоната, която през центъ
ра на Прищипа минава почти поло
вин час. на антените па всеки бро
нетранспортьор имаше знаме па 
Русия, а повечето от тях имаха и 
обозначението "КФОР".

Точно в 1 часът и 30 минути 
полцейската кола, която водеше

В нощта между петък и събота 
голяма група руски офицери и вой
ници с механизацията и военните 
снаряжения пристигнаха от Босна 
и Херцеговина в Косово и Мето
хия. Един час след полунощ от град 
Прищипа те в колона отидоха на 
прпщннекото летище Слатина, на 
17 км югоизточно от столицата ма 
южната сръбска покрайнина. Ру
ските войници се стацнонпраха 
там и поставиха контролен пункт.

Става дума за войници от де
сантните поделения на руските во
енновъздушни сили. Руските вой
ници бяха посрещнати от над 40 
000 граждани сръбска п черногор
ска националност п в разговор с 
тях изтъкнаха, че ще останат в та
зи част на Косово н Метохия.

Пристигането на руския кон
тингент усмирителни войски на

Сърдечно посрещане на руския контигент в Прищина

Причина повече за възвръща
не на доверието в постигнатото

им тук, където родихме своите де
ца, каза д-р Рядица Вуйлчич.

- Идването на братята руснаци споразумение за мир е и тази, че 
вече три дни в Прищина престо
яват няколко министри в прави
телството на Мирко Марянович, 

които бяха и Желко Симич.
и Йово То-

е най-значителният и съдбовен мо
мент. слсд което окончателно пре
станах да мисля за напускането на 
Косово и Метохия. подчерта проф. сред 
д-р Александар Пстоевич. профе- Бранислав Ивкович 
сор по математика в Прищииския дорович.
университет.

КОМАНДВАЩИЯТ ТРЕТА АРМИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК НЕБОЙША ПАВКОВИЧ:

ПОДГОТВЕНИ ПОСРЕЩНАХМЕ АГРЕСИЯТА
Целта на НАТО агресията беше да се разбие Югославската войска както в Косово и Метохия, така и в другите части на страната, но нашата Армия, като отбранителна 
сила на Югославия съществува именно за това - да отбрани родината и да окаже съпротива на врага, подчерта генерал Павкович

чи генерал Павкович, подчерта
вайки. че противовъздушната от
брана на Трета армия и Припиш
ем» корпус е успяла да свали 34 
агресорски самолета.25 безпилот
ни летателни апарати. 5 хеликоп
тера и 52 крилати ракети.

"Освен това. в Космет дейст
ваха и други поделения на Юго
славската войска и ПВО. които са 
улучили още 20 самолета", уточни 
той.

тенции не само в Космет, но и в 
цяла Югославия.

- Получихме войски на Обеди
нените нации, които пред целия 
свят трябва да гарантират сувере
нитета и териториалната цялост на 
Косово и Метохия и на Сърбия", 
подчерта Павкович.

"Гарантира се териториалната 
цялост на Югославия, гарантира 
се. че няма да има референдум, га
рантира се. че Косово и Метохия 
си остават в състава на СР Юго
славия. както и пълната сигурност 
на сръбското, черногорското и 
другото неалбанско население в 
Космет.

"Нашата държава, която пове
че пъти е показала, че желае мир.

мия си потенциал и сме способни и 
занапред да водим мащабни бойни 
действия във всички условия", 
подчерта генерал Павкович.

Той добави, че през 80-те дни 
агресия Трета армия е имала 169 
загинали бойци, че са ранени 299 
войника и че всичко това е напра
вила авиацията на НАТО.

"Без оглед на това колко теж
ко приемаме тези загуби, в усло
вията на масовите бомбардировки 
можем да смятаме, че агресорът не 
е постигнал желаната си цел. не ни 
унищожи, каза Павкович и добави, 
че агресорът е успял да улучи се
дем танка, три бронетранспортьо
ра. 13 зенитни топа. един радар и 
малко артилерия.

"За агресия от такъв вид и с 
такъв интензитет, това се изчис
лява с промили, което агресорът 
ще разбере допълнително, заклю-

КомандващиятТрета армия на 
Югославската войска генерал- 
полковник Небойша Павкович за
яви в Прокупие. че целта на НАТО 
агресията беше "да се разбие Юго
славската войска не само в Косово 
н Метохия. но и в другите краища 
на страната и по такъв начин да се 
даде възможност на шиптърските 
терористични банди да се завърнат 
от Албания и Македония и преди 
всичко да се обезпечи влизането на 
войските на НАТО ".

Преди провъзгласяването на 
военното положение Пршцински 
корпус и поделенията на Трета ар
мия предприеха дейности по защи
та на просторите в южната част на 
Сърбия, каза генерал Павкович за 
локалната телевизия "Топ 3" и ин
формационния център вТоплица.

"Ние очаквахме, че след Рам- 
буйе ще започне натиск върху на
шата страна, преди всичко ултима
тивен на просторите на Косово и 
Метохия да се допусне навлизане
то на силите на НАТО алианса", 
каза Павкович. подчертавайки, че 
като отбранителна сила на Юго
славия. Югославската войска име
нно и съществува, за да отбранява 
родината и окаже съпротива на

Обяснявайки какво сме спече
лили с подписаното споразумение 
генерал Павкович каза. че 
и с Резолюцията на Съвета за си
гурността на ООН сме спечелили 
това. че го няма вече Рлмбуйе и че 
на просторите на Косово и Мето
хия нямаме командване и войски 
на НАТО с неограничен мандат, 
който според Рамбуйе предвижда
ше свободно движение и компе-

с него

и този път отвори сърцето си пред 
света, заради това и приехме вой
ските на ООН. а те сега трябва да 
оправдаят това наше доверие”, ка
за Павкович и добави, че нашият 
народ в Косово и Метохия не би 
трябвало да се опасява за своето 
бъдеще.

Г енерал-полковник 
Небойша Павкович

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ПРИЩИНСКИ 
КОРПУС НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

Мнимите грешки на пилотите 
от НАТО генерал Павкович пре
цени като нарочни.

"И дума не може да става за 
някаква грешка, понеже разпола
гат с такава техника, че могат да 
улучват и най-малки цели, т.нар. 
точкообразни, както казваме ние, 
войниците”, каза той и добави, че 
агресорът безпогрешно е улучвал 
сгради, мостове и други цели. 
"Следователно бомбардирането 
на целите - Сурдулица, Алексинац, 
след това влаковете, камионите, 
автобусите не са грешка, а намер
ение, защото те просто искаха да 
извършат геноцид над сръбския 
народ", каза Павкович,

"Без оглед на всичко, народът 
си остана достойнствен като про
яви изключителна храброст, най- 
добра оценка за което даде прези
дентът на СРЮ Слободан Мило- 
шевич, който каза, че нашият на
род е герой в тази война”, каза 
Павкович.

Отговаряйки на въпроса за за
губите на двете страни, генерал 
Павкович посочи, че войнишкият 
потенциал на Трета армия е запа
зен напълно и подчерта, че агре
сорът не успя да постигне целта си 
да разбие ЮВ, а успя само да уни
щожи някои обекти на инфра
структурата, при което са мини
мални улучванията на военните 
ефективи.

"Ние напълно запазихме воен-

На въпроса какво ще стане 
доколкото се стигне до нарушава
не на разпоредбите в споразумени
ето. генерал Павкович отговори, 
че смята че няма да се стигне до 
такова нещо, понеже ООН желаят 
споразумението да бъде осъщест
вено. "Ние сме само на пет кило
метра от Косово и ако се стигне до 
неспазване на договореното, ще се 
върнем там”, категорично каза ге
нерал Павкович.

Говорейки за тази война, ко
мандващият Трета армия подчер
та, че ние не сме я предизвикали.

"Ние не се борихме срещу 
НАТО и срещу цялото човечество, 
нито пък това беше нашата цел.

ВОЙНИШКИ БРИЛЯНТНО 

И ГЕРОИЧНО
врага.

ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИГенерал Павкович също така 
подчерта, че преди това в Косово и 
Метохия никога не е имало хума
нитарна катастрофа и че следова
телно целите на тази необявена 
война бяха преди всичко да се поз
воли присъствието на войските на 
НАТО в Космет.

"След като ние не допуснахме 
това, НАТО проведе необявена аг-

Комлидващият Пршцински корпус на 10В генерал-майор 
Владимир Лазарсвнч прецени, че неговият корпус ” напълно 
решително, успешно, войнишки брилянтно и героично изпълни 
всички задачи” в отбраната на СРЮ по време на НАТО аг
ресията.

В изявление за РТС генерал Лазарсвнч прецени, че целта 
па агресора беше целият сръбски народ да се пороби, покори и 
унизи като добави, че за това се бяха обединили ” най-могъ
щите и най-мрачни сили” в света и при това бяха ангажирали и 
” помагачи от нашето обкръжение”

Тон обвини НАТО, че е извършил тежки престъпления над 
цивилното население.

По неговите думи Трети корпус имаше тежката задача ” да 
разбие терористичните банди” и да се защити от НАТО бом
бардировките.

На целия личен състав на Корпуса генерал Лазарсвнч от
даде ” войнишко и комендантско признание” като добави, че е 
вечно благодарен на всички служещи в ЮВ.

” Сега Корпусът получи друга задача - да напусне митичната 
си зона и да се настани в друга, извън територията на Космет, 
и казал бих, пак със същата цел - от най-близка дистанция да 
отбранява и защитава сръбския народ. На сръбския парод в 
Косово и Метохия пожелавам да остане и оцелее па тази свята 
сръбска земя, а на целия сръбски народ желая мир”, каза 
генерал Владимир Лазаревич.

ресия по въздуха срещу нашата 
страна", поясни Павкович и доба
ви, че 19 най-развити страни в све
та нападнаха нашата страна с 1300 
самолета.

За хуманитарна катастрофа, 
както каза, можем да говорим ед
вам след няколкодневни бомбар
дировки, когато НАТО агресорите 
започнаха да бомбардират цивилни 
цели не само в Космет, но и навред 
из Югославия. Едвам в този момент, 
по неговите думи, голям брой хора 
от Косово и Метохия започнаха да 
напускат домовете

"Не става дума само за шип- 
търи, а за хора от всички нацио
налности, които живееха в тези 
простори”, уточни генерал Павко
вич.

Ние само се отбранявахме и ще се 
отбраняваме. Извоювахме голяма 
победа срещу многократно над- 

това”,мощния враг и се гордеем с 
каза генерал Павкович.

"Ние не се изтегляме, защото
сме победени. Трета армия и При- 
щински корпус не допуснаха да бъ
де завладяна нито една част от на
шата територия, макар че търпях
ме жестоки удари от НАТО али
анса. Нашата победа е велика и 
историята ще покаже това, а агре
сорът ще я проучва, прецени ко
мандващият Трета армия на Юго
славската войска генерал-полков
ник Небойша Павкович.

си.
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40 ГОДИНИ ВЕСТНИК "БРАТСТВО"

ОГЛЕДАЛО НА НАШИЯ ЖИВОТ
(Отстр. I)
В началото па 1962 година из

лезе от печат и първият брой 
детския

пето иа майчин език, ио и голяма 
културна, демократична 
бще цивилизациопиа 
ка според всички европейски и 
световни 
тях, понеже 
със своята

иия през изминалите 40 години 
ще покаже, че от първия до 
следния си брой вестникът 
следователно запазва

неговата програмна ориентация, 
редакторска политика, съдър
жание, обем и периодика. По 
време на военната обстановка, 
при извънредно трудни условия, 
излезоха 22 броя като военни из
дания. Заедно с останалите вест
ници и електронните медии 
"Братство” даде своя принос в 
борбата, която по време на аг
ресията се водеше на информа
ционното поле срещу мощната 
пропагндна машина па агресори
те, целеща да задуши истината за 
техните злодеяния.

Навлизайки в петото десети
летие на съществуването си не
посредствено след една от най- 
великите военни епопеи в паша
та история, "Братство” се озова 
пред нови, не по-малко крупни 
задачи от тези през войната. 
Настъпва период на имплемеи- 
тация на мирните споразумения 
и период иа пълна мобилизация 
за обновление и изграждане па 
страната. Следейки своите свет
ли традиции и богатия си чети
ридесетгодишен опит, вест
никът ще дава своя пълен при
нос в изпълняването и на тези 
нови задачи.

Според приетата програма за 
ознаменувапето иа 40-годишни- 
ната този брой на вестника тряб
ваше да излезе като специално 
юбилейно издание на увеличен 
брой страници с разнообразно 
съдържание и специално худо
жествено и графично оформле
ние. Бяха запланувани и редица 
юбилейни манифестации. Воен
ното положение обаче не поз
воли тези мероприятия да бъдат 
реализирани в деня иа годишни
ната па вестника. Остава ни да се 
надяваме, че до края на юбилей

ната година ще се създадат под
ходящи условия, та по случай 22 
декември, когато се навършват 
40 години от основаването на на
шето издателство да се реализи
рат мероприятията, които сега 
не се осъществиха.

През изминалите четири де
сетилетия в. "Братство” и изда
телство "Братство” минаваха 
през различни фази на развитие. 
През периоди на бързо развитие 
и възход, но и периоди на стаг
нация и упадък, все в зависимост 
от съвкупните обстоятелства в 
обществото. В развойния път на 
вестника и издателството особе
но изпъква датата 26 декември 
1995 година, когато Народната 
скупщина на Република Сърбия 
гласува Закона за основаване на 
издателство "Братство”, с който 
тя превзе всички права и задъл
жения на основател на издател
ството и неговите издания. След 
един кризисен период започна 
период на нов възход, който съз
даде възможност вестникът и 
издателството да дочакат своята 
40-годишпина с функционален и 
ефикасен основателски и орга
низационно-управителен статут, 
сигурни и стабилни източници ма 
финансиране, с функционална и 
съвременна материално-техни
ческа база и прецизно дефини
рана програмна ориентация и 
редакторска политика на изда
нията, обогатени с нови съдър
жания и жанрове, изграден соб
ствен стил и индивидуалност, със 
завиден журналистически и ре
дакторски досег, чист езиков из
раз и съвременно графично 
оформление, с нова творческа 
енергия и ентусиазъм.

и въо-на по-придобив-вестиик "Другарче”, 
който преди 10 години прер 
в списание. Три години по-късно 
- през 1965 година, започна

по-
главните

си отличителни черти. Назваии-

ЦИЯ „ закоГ™’ К°"СТИТу- -ед717ТяРб;“а™Гв^ 
цим п закони не само че осигур- ника
ява политически и нормативни
предпоставки за реализацията

асма стандарти. Дори и над 
Република Сърбия СТОда

излиза и списанието за литера
тура, изкуство, наука и общест
вени въпроси "Мост". По също
то време започна и интензивна 
издателска дейност. Над 100 пе
чатани книги, повечето от които 
са оригинални произведения на 
автори от нашето малцинство от 
всички жанрове на литературно
то творчество, както и изклю
чително голям брой новинарски, 
литературни, научни, публицис-

запазва графичното си 
оформление, форматът и обе- 

„ мът също не се меняват
1 ази дейност, но създава и ре- ствено. Съдържанието 

ални условия за това, отпускай
ки финансови средства,

съще-на
иа вест

ника, предназначението на него
вите страници и рубрики, фор
мата и обемът

та мал
цинството пи да осъществи тези 
свои национални и граждански 
права.

па текстовете, 
тяхната жанрова структура и пр. 
последователно запазват копти- 
нуитета си. Той винагиЗа 40 години съществуване 

"Братство" изигра кру
пна роля и остави трайни следи в

има ясна 
и принципна програмна ориен
тация и редакторска политика, 
чиито основни определения им
ат за цел вестникът да бъде три
буна на нашата народност, дос
товерно отразяваща нейното по
ложение, интереси и стремежи. 
Следователно вестникът успя да 
си изгради индивидуалност, ав
торитет и достойнство, както и 
да си осигури постоянна чита
телска и сътрудническа аудито
рия, която му вярва, уважава го 
и го подкрепя.

15 юни, знаменателната дата 
за в. "Братство”, по стечение на 
обстоятелствата съвпадна едни
те, когато мирът победи едина- 
десетседмичната брутална агре
сия на НАТО алианса срещу СР 
Югославия. Дните па войната бя-

вестнпк

*
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Югославия е против всяко инстали-НАШД
ТРИБУНА

шш :1
ха и дни на нови изпитания и пре
дизвикателства за вестника и не
говата редакция. За пръв, дано и 
за последен път той излизаше 
във военни условия. Управител
ният съвет на Издателството и 
редакцията ма вестника реагира
ха бързо и приспособиха към по- 
вонастапалите условия и задачи

-.гпг V-:

ШШШ Ш-гШ
КОМУНИСТИТЕ ВЪЗПИТАВАТ И МО- 

Заю БИЛИЗИРАТ МАСИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕ
::ЯГ‘Г:ъ:.ТТ. на социалистически отношения

щ РАЗГОВОР С АНИТА АЛЕКСОВА, ИЗВЕСТНА ДИМИТРОВГРАДСКА ШАХМА
ТИСТКА

” БРАТСТВО” ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВАв ТОЗИ БГ01:

• И48.
• А пита, четеш ли ” Братство” 

и как го оценяваш, по-специално 
спортната му рубика?

- Чета "Братство” винаги, ко
гато имам възможност. Тъй като 
следвам английски език в Ниш, 
вестника не чета редовно, но брат 
ми и сестра ми, които са в Дими
тровград, го вземат редовно и ми 
го дават да го чета. когато съм тук. 
Мисля, че е отличен. Той е пред
назначен за българското малцин
ство в Югославия и е значителен не

Когато става дума за моти
вацията, несъмнено е, че вестни
карските текстове за мен са ме на- 

* сърчавали да постигам още по-до
бри резултати. Не толкова публи
чността. а преди всичко съзнани
ето, че някои хора се интересуват 
от мен и внимателно следят моите 
спортни резултати, ми е давало 
стимул да се трудя още повече.

• През спортната кариера си 
имала доста успехи. Кой от тях ти 
е най-драг?

- Всеки успех е съществен и 
драг. Всеки успех е един хубав 
спомен. Все пак, ако трябва да се 
определя за някои, тогава ще по
соча състезанията, на които станах 
юношеска първенка на Сърбия и 
Югославия по шахмат. Тези състе

зания. относно успехи, са най-значителни за мен не 
само затова, че станах първенка, но и затова, че след 
тях придобих необходимото самочувствие, необходи
мата вяра в себе си и своите възможности.

• Пойната до голяма степен обърна жизнените 
планове па много хора. Псе пак, как виждат своето 
бъдеще?

-Да, войната донесе определени промени. Все пак 
смятам, че тя не е навредила много на онези хора, 
които имат ясно очертан житейки път. Един човек 
винаги трябва да вижда пред себе си някакъв път. 
Промените, които предизвика войната и всички дру
ги отрицателни промени в живота на всеки от нас, 
само до определена степен могат да ни насочат към 
меланхолията и малодушието. Но с течение на вре
мето тези чувства изчезват и нещата идват по местата 
си. Разбира се, моите планове, са да завърша факул
тета и да продължа да се занимавам възможно по- 
успешио с древната игра.

•:гГ;Н;

Факсимиле на първата страница на първия брой на в. "Братство"

живота на българската народ- 
Югославия. Като иифор-

текстове въвтичии и други 
всички издания па "Братство” - 
това е завидният баланс на им-

ПОСТ в
VКГ,;мационно-политичсско средст

во, вестникът беше и остава да 
бъде значителен фактор не само 
в регистрирането на събитията, 

могъщ креативеп субект

/тензивного развитие па журнал
истическото, литературното,на
учното и публицистичното твор
чество па пашата народност па 
майчин език като общ принос за 
нейната национална култура, 
традиция, самобитност и иден
тичност.

Информационната дейноста 
па българската народност 
майчин език медийно е закръг
лена през 1971 година, когато но 

Радио Ниш бе излъ
чена първата радиоемисия 
български език, както и през 
1977 година, когато Телевизия 
Белград излъчи първия ГВ-жур- 
нал на български език. С мест
ните елктроипи медии в Дими
тровград, Босилеград, Бабушни- 
ца и Сурдулица, които започнаха 
да работят през последните го
дини беше създадена цялостна 
информационна система на на
шата народност.

Това е не само крупно пости
жение на българската народ
ност в областта иа ииформира-

само за осведомяването иа товано и
във формирането па политичее- малцимство, но и за неговата кул- 
кото съзнание и ориентация па туриа и всяка друга традиция. Са- 
гражданите от българската иа- мият факт, че вестникът е пред- 
циопалност в Сърбия и Югосла- назначен за българското малцип- 
вия, в таченето и развитието на 
тяхната национална култура, 
обичаи и традиция, в стопанско
то и общественото развитие на

Анита Алексова
(снимка: А. Ташков)

ство показва, че за това малцин
ство някой мисли и го подкрепя.
На мнение съм, че "Братство” тря- 
бва да излиза още дълги години. Що се отнася до

и,г спортната му рубрика, мога да кажа
регионите, където те живея г и до6ра в нея се отрп,явпт лктуални спортни събития 
работят, Вече днес той е, а с и се представят хора, които се трудят в спорта да
всеки изминал ден все повече ще постигнат добри резултати и направят кариера, 
бъде своеобразен летопис и съ- представят се също и млади спортни таланти, което 
кронищница с неоценимо значе- е твърде значително за тези млади хора, тъй като ги 
мие за следенето, проучването и насърчава да постигнат нещо в спорта, 
историческото обобщаване на # тъй като си една от най-добрите димитроа-
мипалото и културата на пашата Градск|| спортистки на всички времена, в ” Братство” 
народност, както и на регионите, са публикувани множество статии за тебе. Насър- 
в кои го тя предимно живее. чавали ли са те да постигаш още по-значителни ус-

Наблюдаван от чисто профе- псхн „ шахмата?
"Братство”

на

че тя наистина е
в илните на

па

- Как да не! Спомням си, че първата статия за мен 
"Братство” беше написал моят другар от учили

щето Драган Йовичич. Повод за писането на текста 
беше участието ми в една шахматна школа на Ко-

сиопален аспект, в. 
притежава всички качества и от
личителни черти на сериозен и 
издържан вестник. Едип задъл
бочен анализ па неговите тече-

в

ппоник. Б. Димитров
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ЮБИЛЕЙ ЗА ПОЧИТ НА 10 ЮНИ ОФИЦИАЛНО

БОМБАРДИРОВКИТЕ СА ПРЕКРАТЕНИ
Спомням си, бях нотоклпсинк, когато класният пасташшк Бог

дан Инколоп ни напусна н сн отиде от Днмитроиград. А току- що 
под неговото ръководство печатахме училищен вестник Югосла- 
вмнче". После ми казаха, че е отишъл а Ниш да прани голям вест
ник. Този постник беше "Братство". Читателите за пръв път го 
видяха на 15 юни преди 40 години. А това все пак не е малко. Зрели 
години", ще рече някой. Наистина, макар че за изминалите 4 де
сетилетия много пъти вестникът е оспорван от едни или възхвал

ил,т без основание, все в

• Па пресконференция н главната квартира на алианса в Брюксел това решение съобщи генер
алният секретар Солни», който веднага след това осведоми и генералния секретар на ООН, че 
бомбардировките са прекратени

югославската войска от Космст,
- След това реших да му издам заповед за 

суспендиране на бомбардировките, каза Сола-

11АТО реши да прекрати въздушните удари 
срещу Югославия след единадесет седмици аг
ресия срещу една суверенна европейска дър
жана.

на

на.
яваи от други, някога оправдано, друг 
зависимост от това дали се харесва па този или онзи. имащ въз
можност да дава оценка. Но въпреки всичко вестник'ьт устоява

Солана взе такова решение след консулта- 
Лостоянния съвет на

Решението за това съобщи генералният сек
ретар Ханиср Солана па пресконференция в 
главна та квартира на алианса в Брюксел.

Командващият сили те на ПАТО за Европа 
У сели Кларк осведомил Съвета па ЛАТО, че е 
утвърдено, че в сз.отвстствие е военно-техни
ческото споразумение е започнало изтеглянето

членовете нацим с 
ЛАТО.

Солана също така осведомил и генералния 
секретар на ООЛ за прекратяването на бом
бардировките.

на
ударите на различните ветрове и все пак успешно изпълнява ос
новното си предназначение информиране па малцинството ни на
роден, майчин език.

Тази негова роля най-силно се изяви през последните няколко 
месеца, по време на вражеската агресия срещу пашата страна. В 
момента, когато агресорът унищожи сградата и предавателите на 
телевизията, посредством която се излъчваше половинчасовата 
емисия на български ТВ журнал, когато поради обстоятелствата 

излъчва и емисията и а Радио Ниш па български.престана да се
"Братство" остана единствената медия,с помощта на коя то малцин
ството се информираше на майчин език за събитията в страната и 
общините. В условията па военната обстановка той наистина се 
печата само на 4 страници, но затова пък излиза два из,ти седмично. 
Някому може би това ще прозвучи ка то самохвалс гво, но е факт.

В Димитровградска община миналата година бе провъзгласена 
за Година на културата поради два несъмнено значителни юбилея 
- 110 години самодеен театър и 1 (X) години Народна библиотека. 
Тази година се навършават 110 години от излизането на първия 
вестник в тогавашния Цариброд и беше съвсем логично тя да бъде 
Година на печата. Някои нежелани неща се случиха и това не стана.
На то вс ката агресия попречи на редакцията да реализира своята 
програма за ознаменуваме на 40-годшшшната на вестника. Но
какво да се нрави.

А що се отнася до юбилея, той наистина е за почит, но сега не е 
време за тържества. Дано вестникът посрещне 50-годншнината си 
в едно много по-добро време.

А. Т.

В ЧАСТНАТА ДИМИТРОВГРАДСКА ХЛЕБОПЕКАРНИЦА "ОГИ"

БЮРЕК ЗА ЮВ И ОЩЕ НЕЩО
• Собственикът на частната димитровградска хлебопекарница ”Оги” Тодор Антов е човек, към когото съдбата не винаги е била олагосклонна. Всичко, което е постигнал 
в живота си е постигнал благодарение на своя интелект и голям труд • Тон е извървял трънливия път от уличен продавач на сладоледи до успешен частен предприемач

За всичко, което Токан и Ема са постигнали в жи
вота си е "виновна” майка им Олгица, бивша счето
водителка в "Градня". а сега пенсионерка (проумявате 
ли защо хлебопекарницата се казва "Оги"?). Димитров- 
градчаннте я знаят и като добра актриса, тъй като е 
дългогодишен член на местния самодеен състав Хри
сто Ботев". Олгица се занимава със счетоводството на 
фирмата "Оги". Тук й е поверена "главната роля . 
"Счетоводството има в малкия си пръст", обяснява ми 
Токан. Но Олгица е не само експерт за счетоводство. Тя 
е тук н когато трябва да се меси, пече, продава... С други 
думи тя е Олгица за всичко, пардон Катица за всичко.

Всяка нощ Токан. Ема и Олгица се събуждат около 
2 часа. Хлебопекарската дейност не е лесна, но когато 
нещо се работи с любов, тогава нищо не е трудно. Рабо
тата върви сравнително добре. Доволни са. Конкурен- 
цията е голяма, но когато качеството е налице, тогава 
има и купувачи. А именно качеството е най-същест
веното за Токан. "Ако белградчаните могат да ядат

Преди повече от един месец в Димитровград бе от
крита частна хлебопекарница "Оги", собственост на 
Тодор Антов, инженер по хранителна технология. Тези 
дни от един приятел узнах, че преди няколко седмици 
хлебопекарницата "Оги" е дарила бюрек на войниците 
от Югославската войска веело Войиеговац(Пиротско). 
Това бе повод да се озова в хлебопекарницата, за да 
проверя достоверността на информацията и да я запиша 
във вестника. След посещението ми обаче се оказа, че 
за "Оги” не бива да се напише само кратка информация, 
а една обширна статия. Вижте защо!

Влизайки в хлебопекарницата, най-напред си купих 
една кифличка, а слсд това попитах любезната про
давачка (това бе сестрата на Тодор Антов) къде е брат 
й. Знаех човека горс-долу, но лично не се познавах с 
него. Токан, както го наричат човечето от димитров- 
градчаните, беше в другата част на локала - там, където 
е фурната. И после знаете... Добър ден! Аз съм журнал
ист... Такава и такава работа... Вярно ли е или не е ?... 
Оказа се, че и Тодор мен познава повърхностно. За 
бюреците каза, че те и не са някакъв особен повод, за да 
го пиша във вестника. Веднага ми предложи да раз
гледам хлебопекарската работилница, обяснявайки ми 
твърде сърдечно и ревностно, че "това е специална 
хлебопекарска електрическа пещ, в нея могат да се 
изпекат толкова хляба отведнъж, толкова банички от
веднъж, толкова... Това е специално изработена хлебо
пекарска маса, а това неръждаеми алуминиеви тавички 
за баница...", продължаваше Токан. А аз го слушах вни
мателно, кимвах с главата уж всичко ми с ясно. Всъ
щност цялата хлебопекарска дейност за мен се свежда 
до едно понятие: дали някое хлебно изделие е вкусно или 
не. Скромни знания, нали?

Предложих на Токан да отидем в най-близкото ка
фене, за да изпием но питие и аз всс пак да запиша 
"историята за бюреците”. А в кафенето ето какво все 
научих от моя събеседник. Токан е роден през 1966 
година. Следвал е хранителна технология в Белград. 
Бил е отличен студент със средна бележка 8,50. Записал 
е следдипломни студии, но... Поради недоимък на сред
ства, паралелно със следването е работил на няколко 
места в Белград. Пекъл е занаята в хлебопекарски фир
ми. Работил е даже и като уличен продавач на сладо
леди. И след дипломирането си известно време е живял 
в Белград. Обича този град. Казва, че има желание в 
него пак да живее и, разбира се, да открие хлебопе-

Олгица, Тодор и Емилия в своята хлебопекарница
(снимка: А. Ташков)

карница. Известно време след завръщането от столи
цата в родния си град Токан е бил безработен. Няколко качествени тестенни изделия, защо пък димитровград- 
месеца след това постъпва на работа в Димитровград- чаните да не могат ?, казва той. Този млад човек вижда 
ската "Пекара". Работи известно време в тази фирма, бъдещето сн в частния бизнес и хлебопекарската дей
но за един амбициозен човек, какъвто е той, това не е ност. В обществените фирми има много администра- 
истинска работа. Започва да обмисля идеята за соб- тори. Това е факторът, който ги тегли назад , споделя 
ствена хлебопекарница. Не разполага с много капитал, 
но тук са многобройните му приятели. "Ако може, на-

Токан, добавяйки, че той като частник изпълнява поч
тено п навреме всичките си задължения към финан
совите служби. Все пак коментира: "Съответните ор-помни в статията, че между другите хора са ми помогнали 

и Зоран Геров, председател на ИО на ОС в Димитровград, гани трябва да проявяват по-голямо разбиране към 
и Велин Николов, директор на "Търгокооп", внушава ми частниците. Трябва да ги насърчават в работата им, а не 
Токан. "Може, споменахме ги"! Освен приятелите, тук е и само да им викат: "Давай пари’! 
куражът да се сблъскаш с деловия риск. Токан набавя 
машини и необходимите съоръжения п на 4 май т.г. хле- бизнеса, с който се е захванал. Амбициран е да открие 
бопекарницата започва да работи. Спомням си,че първият подобни хлебопекарници и в по-големи градове. В Бел- 
ден беше ден за дегустираме на тестените изделия. Жест, град например, защо не! 
който всъщност е практика в цивилизования свят.

От Токан научвам, че той е амбициран да разгърне

Изведнъж забелязвам, че главата ми се накривила 
И сестрата на Токан Емилия (1973) работи в хлебо- на една страна и си мисля, че този човек, който седи до

мен е много интелигентен и способен човек, от коготопекарницата. Тя също е инженер по хранителна 
нология. Следвала е в Белград и е била още по-добър умните могат да научат много неща, а глупавите даже « 
студент от Токан. Мъжът й Драган Стефанов е завър- да получат - комплекс на малоценност. Той се съсет« 
шил Технологически факултет и работи в пиротския нещо: "Ами, ако пишеш нещо за нас, недей да спомс 
"Тигар”. Няколко дни след започването на агресията на наваш онези бюреци. Това не е нищо. За войската съг^ 
НАТО срещу Югославия Драган е мобилизиран и из- готов да отделя и много повече. Все пак го пиша, та 
пратен в село Войнеговац (на около 17 километра от нали всичко започна от тях. Може битова не е нищо . 
Димитровград). За него и неговите приятели от ЮВ са но нека да се знае! Скромността е добродетел, но сам* 
били предназнечени онези, толкова пъти споменати Д° определена стенен, нали? 
бюреци.

тех-

Б. Димитров

15 ЮНИ 1999 г.



БОСИЛЕГРАД: МАЛКА АНКЕТА

ВОЙНАТА СВЪРШИ - 

МИРЪТ СВЕТНА
МИРЪТ НАДДЕЛЯ 

НАСИЛИЕТО
Споразумението между Когато на 24 март НАТО, пред

вождан от САЩ започна вражеската 
си агресия срещу нашата страна, и в 
Димитровград сирените за пръв път 
обявиха въздушна тревога. Зловещи
ят вой, означаващ приближаването 
на натовските самолети със смър
тоносни товари, заледи кръвта на 
димитровградчани. Свикнали преди 
това с монотонния звук на сирените, 
които всяка първа сряда в месеца 
само "правеха репетиции” и гледайки 
по телевизията развалините, които 
самолетите оставяха след себе си, хо
рата изведнъж усетиха приближава
нето на войната. Още повече, когато 
вражеските ракети започнаха да па
дат в по-близките градове, а пукотът 
им се чуваше и тук, и когато небето 
над града се разтърсваше от злове
щия звук на свръхмодерните само
лети-убийци.

С първата въздушна тревога се за
гасиха и електрическите крушки по 
улиците на града. Всяка вечер градът 
потъваше в непроницаем мрак, осо
бено когато беше облачно и нямаше 
месечина. Първата нощ под тревога 
мнозина от гражданите прекараха в 
бомбеубежищата и мазетата. После 
свикнаха и си оставаха в къщите. По 
улиците децата започнаха да святкат

военно-поли- 
тическите представители на Югославия и 

за прекратяването на безумната 78- 
дневна агресия на НАТО

защото след 11-седмични въздушни уда
ри то предвестява мир и спокойствие, 
ито ни бяха отнети от агресията на 
НАТО. Срамното нападение на НАТО 
пакта ще бъде записано

с малки батерии, за които пълни
телите свършиха вече след няколко 
дена.

ко-
срещу нашата 

страна и възстановяването на мира в Бо- 
силеградска община беше

И докато в къщите имаше ток, 
тъмнината по улиците беше много 
тежка за хората. Може би и затова 
първата вечер след подписването на 
военното споразумение вълнението 
на гражданите не се разля по улиците, 
понеже тази вечер никой не се сети да 
запали уличното осветление. Или ня
маше такова нареждане. Но когато 
това се случи следващата вечер, в 
четвъртък на 11 юни, за миг дими
тровградската чаршия оживя. Мирът 
светна с невиждана светлина, която 
след 79 вечери изглеждаше много по- 
силна от преди. И макар че все още 
беше в сила уредбата за затваряне на 
кафенетата и подобни заведения в 21 
часът, тази вечер никой не я зачи
таше, нито собствениците, а още по- 
малко младите хора. За тях тази ве
чер чаршията беше като нещо, което 
тепърва трябва да се изследва. Мирът 
гръмна много по-силно от ракетите, 
които срутиха телевизионния преда
вател на Козарица, срещу който бе 
предприето военно действие на 
НАТО на територията на Дими
тровградска община.

като акт срещу 
в навечерието 
-- този път се

посрещнато с 
радост, задоволство и облекчение. Това 
потвърдиха неколцина съграждани в 
малката ни анкета, която направихме 
веднага след подписването на военно-те
хническото споразумение.

Александър Александров, работещ 
ОП ”Напредък”: - Нищо не 
от мира, разбирателството и благоден
ствието. Затова

човешката цивилизация 
на новото хилядолетие. И 
потвърди, че проблемите, без оглед на 
тяхното естество, могат да се решат ед
инствено чрез откровен диалог, а не чрез 
насилие и заплахи.

Драган Тодоров, пенсионер от Рай- 
чиловци: - И аз, както

в
е по-важно и всеки разумен 

човек, поздравявам подписаното спора
зумение и прекратяването на агресията: 
Може би

радушно приех дълго- 
прекратяването на 

Северноатлан
тическия алианс. Дано мирът да е дъл
готраен.

Ванче Николаев, преподавател в Ос
новното училище в Босилеград: - С под
писаното споразумение започна създава
нето на условия за възстановяване на ми
ра и спокойствието. Ще се прекрати без-

очакваната вест за 
безумните злодеяния то щеше да бъде прието и по- 

рано ако Русия беше по-упорита. Иск- 
рено се надявам, че временното прекра
тяване на

на

въздушните удари ще премине
в траен мир.

Светислав Стоянов от Ранчиловци:
Съдържанието на споразумението 
е известно, но тъй като то е насочено към

не ми

спиране на ударите и възстановяването 
на мира, искрено ме радва.

Боян Апостолов от село Назърица: 
Когато чух новината, много се зарадвах 
и я приех с голямо облекчение. И този 
път се потвърди, че мирът, за който се 
застъпваше нашето държавно ръковод
ство още от самото начало на конфлик
та, винаги побеждава насилието.

умното разрушаване на страната ни и, 
най-важното, ще бъде прекратено убива
нето на хора. Надявам се, че чрез поли
тически разговори ще се намери целе
съобразно решение за проблема в наша
та южна покрайнина. Затова вестта по
срещнах с голяма радост и облекчение.

Пенко Найденов, пенсионер от Боси
леград: - Приветствам споразумението. А.Т.

М.Я.

ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

Възстановен е 

железопътния транспорт 

към Ниш и Белград

Още една
хуманитарна пратка 

от Гърция
Един месец след първата в Босилеград пристигна и втората 

хуманитарна пратка от Гърция. Помощите е събрала гръцката 
църква. Пратката от около 9 тона хранителни стоки, предимно 
мляко, е разпределил Окръжния отбор за хуманитарни помощи 
във Враня - всички хуманитарни помощи пристигат и се разпре
делят там въз основа на решението за разпределяне на хума
нитарни помощи в Пчински окръг.

Що се отнася до движението на автобусите,След възстановяването на железопътната 
линия край село Чифлик (Белопаланско) за- от компетентните в клона на Автотранспорт

ното предприятие от Пирот в Димитровградпочнаха редовно да се движат пътническите и 
бързите влакове от Димитровград към Ниш и поискахме да ни осведомят за поддържането на

към рейсовите линии от Димитровград към Пирот 
и обратно, както и за други поддържащи се

Белград. От местната железопътна гара 
Ниш ежедневно тръгват два пътнически влака 
и то в 3,55 и 11,10 часа. Бързи влакове от Дими- линии в общината. За съжаление обаче, бяхме 
тровград към Белград тръгват в 13,15 и 23,45 информирани, че новото разписание до мо- 
часа. Железопътният пътнически транспорт мента още не е изготвено, така че тази иифор- 
между Димитровград и София не е прекъсван мация ще ви съобщим в следващия брой на 

време на натовската агресията, така че вестника. Засега е известно, че броят на гръг- 
бързите влакове от Димитровград към столи- 
цата на България тръгват както и досега-в 5,40 Димитровград към Пирот и обратно ще бъде

увеличен

СПОРЕД ДАННИ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
ЧЕРВЕН КРЪСТ

97 ДУШИ СЕ НУЖДАЯТ 

ОТ СОЦИАЛНА ПОМОЩ
по ванията на автобусите, които се движат от

и 13,45 часа. Б. д.

През последните няколко седмици седемнадесет дими- 
тровгрядчани са се обявили за лица, на които е нужна со
циална помощ, сочат сведенията на Общинската органи
зация на Червения кръст. В общината има общо 97 лица, 

нуждаят от социални помощи. Бежанците от
ф©Т ©юк

които се
бившите югославски републики Босна и Херцеговина и 
Хърватско, намерили убежище в общината, са общо 154. От 
тях 71 са настанени колективно, а 83 са в семеен приют.КОЗАРИЦА

Б. Д.

”Тоя път Окръжният отбор във Враня не най-сполучливо е 
разпределил хуманитарната помощ. 50 на сто от пратката е 
мляко, а социално застрашените и бедни хора в нашата община 
много повече се нуждаят от други хранителни стоки”, казва 
Райчо Йорданов, председател на общинския отбор за разпре
деляне на хуманитарни помощи в Босилеград. Той подчертава, 
че местните общности трябва да предоставят списъци на 
гражданите, за които смятат, че трябва да им се даде хумани
тарна помощ.

"Пратката, казва Йорданов, ще бъде разпределена съгласно 
критериите за разпределяне на хуманитарни помощи.”

Ще добавим, че първата хуманитарна пратка от Гърция - 
около 7 тона различни хранителни стоки и дрехи втора употреба 
- вече е разпределена. Помощ са получили 420 души, а по думите 
на Йорданов стоки има за още около 100 бедни лица.

На най—високаиш точки 
на Козаршш - хълм, от кой
то като на улан се вижуа 
Димитровград, навремешо 
хората Построиха 7 В Пре
давател, за да имат отворен 
Прозорец към света Посред
ством магичната кутия, на
речена телевизор. Така беше 
докато на свеСПовни жандар
ми не им хрумна да затъмнят 
този Прозорец

За Предавателя на Коза- 
рмш бяха досШаСПъчни само

ивс бомби, но самолетите го раша. КакШо се <Шжда~ на
снимката от него наистина 
остана само куй желязо,

атакуваха дори три Пъти. 
А гресоршие вероятно 
ха да бъдат сигурни,

ноиска
не от дали са ни уплашили - едва

не е останало ли.Предавателя 
нищо, а и да ПосПлашаш хо-

А.Т.
В.Б.
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ПО ПОЧИН НА ВРАНСКАТА ЕПАРХИЯ И ОКРЪЖ
НИЯ ОТБОР ЗА ХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИВ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

13 УЧЕНИКА С ДИПЛОМА 

” ВУК КАРАДЖИЧ”
БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА 

ЗА ДЕЦА В ГЪРЦИЯ
жйе, Млокоминци, Милепци, Болут, Зли дол, 
Броеници, Росен и Ппралопо, от общо 663 ученика, 
309 са е отличен, 196 е много добър, 133 е добър и 
25 със задоволителен успех.

В осмокласното училище п Бистър е подведом
ствените му училища в Долно Тлъмино, Горно 
Тлъмипо, Рикачепо, Бранковци, Караманица, 
Ярешник, Натьрица и Доганица, от общо 71 уче
ника, 31 са е отличен, но 19 е много добър и добър 
и 2 със задоволителен успех.

В долнолюбагското осмокласно училище е 
подведомствените му училища в Дукат (Дудина), 
Дукат (център) и Църпощица (Две реки), от общо 
55 ученика, 15 са е отличен, 16 е много добър, 20 е 
добър и 4 със задоволителен успех.

В осмокласното училище в Горна Любата е 
подведомствените четирикласни училища в Кол- 
чина
отличен, 6 е много добър, 17 е добър и 6 със задо
волителен успех.

За учениците от основното училище "Георги 
Димитров" в Босилеград учебната година офи- 

10 юни. Този ден всичките «88
Вранскота епархия на СЛЦ и Окръжният отбор за хуманитарни 

безплатна лятна почивка в Гърция за 71 деца отпомощи осигуриха 
Пчииски окръг. От 28 юни до 13 юли в Коринтос ще летуват 50 мо
мичета, а от 14 до 28 юли 21 момчета.

По колко деца от общините ще заминат на почивката зависи от броя 
на жителите и тях. От Враня например ще заминат 15 момичета, от 
Сурдулица, Владичин хан и Буяновац по 6 момичета и по 4 момчета, от 
Прсшево 5 момичета и 3 момчета, а от Търговище и Босилеград по 6 
момичета и по 3 момчета. Според критериите на Епархията и Отбора 
децата трябва да са родени в периода от 1986 до 1989 година, да са 

кръстсни и да са от семейства със слабо материално

циално завърши на 
ученика получиха свидетелства за завършен клас, 
което значи, чс пито един ученик не е ионтарял и 
нс с останал на нонраннтслсн изпит. Тринадесет
осмокласника зшп.ршнха класа и осионното учи
лище с пълно отличие и биха 1П.знпгрпдсш1 с ди- 

"Вук Кираджии". Единадесет от тих - Дни 
Цветкова. Ивоиа Младенова. Виктория Антана- 

Инан Андонов, Ара Божилов, Тошко Ва-

млома

православни.да са 
състояние.

Кои деца ще заминат на почивка ще решат черковните власти и 
отборите за хуманитарни помощи в общините.

сова.
силев, Джурджнца Димитрова, Горан Костадинов, 
Тодор Костадинов, Даниела Георгиева. Пена Ме
тодиева - са от боснлеградското основно училище, 
Тани Методична е от горнолпсниското, а Венка 
Владимирова от долнолюбатского основно учи-

В.Б.

ДИМИТРОВГРАД
лище.

Гаршш и Плочи, от общо 47 ученика, 18 са с УРЕЖДА СЕ ПЛАЖЕто успеха на учениците пън всяко осмокласно 
училище с подведомствените му отделения.

В осмокласното училище в Босилеград с под
ведомствените му училища в Райчнловци, Гло- След като преди години река Нишава бе регулирана през Дими

тровград, градът загуби няколкото "официални’ плажа, където бол
шинството димитровградчани се разхлаждаха през горещите летни дни. 
Опитите да се направи басейн по време на строежа на магистралното 

през далечната 1964 година останаха само спомен, а изкопаната 
тогава дупка в градския парк напълно се заличи. Преди година или две 
бе направен опит да се направи плаж в коритото на Дукавашка река, но 
и той пропадна.

м.я.

В СУРДУЛИШКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА
шосе360 МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС

Трите средни училища в Сурдулица са заплану
вали в първи клас да запишат 360 ученика. Според 
оповестения неотдавна конкурс на просветното 
министерство в първия записвателен срок (от 21 
до 28 юни) училищата ще предложат места за 
следния брой ученици:

• Гимназия "Светозар Маркович” - общ тип - 
90 ученика

• Техническо училище "Никола Тесла” - 
общо 150 ученика

а) Машинно дело н обработка на метали
- шлосер (тригодишно) - 15 ученика,
- автомеханик (тригодишно) - 15 ученика,
- машиннотехник - 30 ученика.
б) Електротехника
- електромон тьор (тригодишно) - 15 ученика,
- електроинсталатор (тригодишно) - 15 уче

ника,
- електротехник по автоматика - 30 ученика,
- електротехник по сметачни машини - 30 уче

ника.
• Селскостопанско - лесничейско училище 

"Йосиф Панчнч” - общо 120 ученика.
- селскостопански техник - 60 ученика,
- техник по горско дело - 30 ученика,
- производител на финални изделия от дърво 

(тригодишно) - 30 ученика.
Учениците няма да полагат квалификационен 

изпит. Главният критерий е успехът от основното 
училище. Онези ученици, които не се запишат сега 
и училищата, които не запишат запланувания 
брой ученици ще изчакат втория записвателен 
срок на 24 и 25 август. .. А --

В. Б.

Тези дни явното предприятие "Комуналац” и Соколското дружество 
подготвят за целта коритото на Нишава. От дъното на реката между 
мястото на старото мостче и сегашния пешеходен мост към квартал 
"Сателит” са извадени десетина камиона тиня. Прави се и бент от земя. 
а в самото течение на реката ще бъдат спуснати найлонови чували с 
пясък. По този начин реката ще се заязи. ще й се повдигне нивото и- 
ето плаж! Тъй като веднага до реката е и първата помпена станция на 
водоснабдителната система на града, има възможности, които сигурно 
ще бъдат използвани, за поставяне на душове и чешма за питейна вода. 
Запланувано е всичко да бъде готово в най-скоро време и плажът да 
приеме къпещи се още през този сезон. Като се има предвид, че 
начинание се е захванал "Комуналац", няма съмнение, че всичко ще 
стане навреме.

В условията, когато поради познатите причини няма бензин и ди
митровградчани не могат да отиват на плаж край Смиловското езеро, 
по долината на Ерма или в Звонска баня. този, който сега се урежда и е 
наблизо до центъра на града, ще бъде истинско облекчение за ди
митровградчани през предстоящите летни горещини.

ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ОПРЕДЕЛЕНИ СА МЯСТОТО И ТАКСАТА 
ЗА ТЪРГОВИЯ С НЕФТНИ ПРОДУКТИ

продават наетата е 1,10 ДМ за литър, т. е. 1.30 ДМ 
за литър бензин. Същевременно те наложиха на 
продавачите и купувачите да плащат такси на 
общината - тези с леки коли по 30 динара, с комби 
по 50, а с товарни коли по 100 динара.

Понеже по мнението на членовете на ИО 
решението не се спазвало, те на 9 юни взеха още 
едно решение, с което трикратно увеличиха так
сите за онези, които въртят бизнис с бензин и 
навта извън "Кантона": черноборсаджиите с леки 
коли ще плащат 90 динара, с комби 150, ас товарни 
коли 300 динара.

Изпълнителният отбор на ОС в Босилеград 
досега взе две решения във връзка с нелегалната 
търговия с бензин и навта на територията на об
щината. С тях той определи мястото, където те се 
продават, таксата, която да се плаща на общината 
и цената на горивото.

Най-напред, на 28 май, членовете на ИО зас
танаха на становището, че бензин и навта могат да 
се препродават само при "Кантона”, недалеч ог 
гранично-пропускателния пункт "Рибарци”. Спо
ред решението им продавачите на "течното зла
то" не могат безразборно да увеличава!' цените на 
горивото. Горната граница, до която те могат да

с това

А.Т.

СЛЕД ОСЕМДНЕВЕН ЗАСТОЙ
В.Б.

” АВТОТРАНСПОРТ” 

ВЪЗСТАНОВЯВА 

ЛИНИИТЕ СИ

БОСИЛЕГРАД

ВОЛЕЙБОЛЕНВЪЗСТАНОВЕНИ СА 
ТЕЛЕФОННИТЕ ВРЪЗКИ ТУРНИР

След осемдневен застой поради липса на гориво босилеградски Ав
тотранспорт” започна да възстановява рейсовите си линии в общината 
и с вътрешността. Автобусите сега се движат с навта, която предприяти
ето купува главно от черноборсаджии за 1,10 ДМ за литър. По тоя начин 
фирмата си създава загуба и все още не е известно как занапред те 
поддържа поне най-важните за хората автобусни линии.

Предприятието не получава целокупното количество гориво, което 
му принадлежи според уредбата на правителството на Сърбия. Отго
ворните подчертават, че отговорността по тоя въпрос взаимно си пре- 
хвърлят Пчински окръг и "Югопетрол”. Как ще се решава тоя проблем 
и докога фирмата ще успява да купува навта на черния пазар, в момента 
също така не е известно.

Футболният клуб "Мла
дост” организира нов анти- 
военен турнир по волейбол. 
На турнира участват 5 от
бора и се играе по системата 
всеки с всекиго. И за този

След като на 30 май агресорските самолети бомбардираха ретранс
латора на РТС на Весна Кобила, на който бяха монтирани и съоръ
женията на радио-релейната телефонна система, телефонните връзки 
на Босилеград с вътрешността на страната ни бяха прекъснати в про
дължение на десетина дни. Последиците от злодеянията на вражеската 
авиация на НАТО все още не са премахнати и сигурно ще трябва 
по-дълго време да бъде възобновена тази телефонна система. Засега, 
като временно решение, телефонните връзки с вътрешността се 
поддържат с помощта на старата жична телефонна мрежа с крайно 
ограничена мощност - само дванадесет канала. Това е причината за 
големите затруднения при телефонирането.

турнир, както и за всичките 
досегашни, интересът е гол
ям: на всеки мач присъстват 
по стотина зрители.

м.я. в.Б.м.я.
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ (технически


