
ЦИНН7 У1У-/55М 0350 8838Б№геп!о
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

* ЦЕНА 1 ДИНАР
АЛЕКСИНАЦ37 НА СРЮ ПОЛОЖИ ОСНОВЕН КАМЪК НА ОБНОВЛЕНИЕТО НА

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ И ВЪРХОВЕН КОМЕН
ДАНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ЧЕСТИТИ НА 
АРМЕЙЦИТЕ ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА 
ВОЙСКАЩЕ ВЪЗОБНОВИМ И 

СТРАНАТА СИ, И ВРЪЗКИТЕ 

СИ СЪС СВЕТА
ВИЕ ПОКАЗАХТЕ, ЧЕ 

СТЕ НЕПОБЕДИМА 

ВОЙСКА
• През 11-те седмици пи бруталната агресия срещу нашата страна целият 
огромна моонлизация и единство до възможно най-високата степен

наш народ се изяви с една

и единството ни е необходима за обновлението па нашата страна • Нашата с^ранаХш доживее вече 
никаква воина, да оъде разпита, щастлива и свободна - най-свободната и най-демократична страна в 
света, каквато е днес, защото мирът, свободата и демокрацията са неделими • Започна изграждането 
на две жилищни сгради с 45 апартамента, в които ще живеят гражданите на Алексинац, останали без 
жилища във вражеската бомбардировка

” Благодарение на умелото командване, голямата храброст, 
ловките маньоври и решителните действия пашите поделения 
и командвания осъществиха героични подвизи в отбраната на 
родината и възхитиха всички наши граждани и цялото свобо
долюбиво човечество”, се казва в честитката на Слободан 
Милошевич

Президентът на Съюзна република Югославия и върховен 
комендант Слободан Милошевич изпрати честитка до всички 
офицери, подофицери, войници от редовния и запасен състав и 
цивилните лица на служба в ЮВ по повод 16 юни - Деня на 
Югославската войска.

В честитката на президента Милошевич се казва:
” Тазгодишния си празник отбелязвате с велики резултати 

в изпълняването на задачите в боевото оспособяванс на 
командванията, поделенията и институциите на Югославската 
войска, което потвърдихте по най-добрия начин с героичната 
отбрана на нашето отечество от агресията на многократно 
по-силния враг.

С храбростта си. своободолюбивия дух и моралната здрав
ина, присъщи на нашия народ, които проявихте против многок
ратно надмощннтс агресорски сили на северноатлантическия 
пакт, вие заедно с полицията и с безрезервната подкрепа на своя 
народ доказахте, че сте непобедима войска.

Нашите поделения и командвания осъществиха героични 
подвизи в отбраната на страната. Благодарение на умелото 
командване, голямата храброст, ловките маньоври и решител
ните действия възхитихте всички наши граждани и цялото 
свободолюбиво човечество.

Благодарение на тези резултати, нашата войска запази и 
себе си, и народа, и бойната си готовност.

Имената на всички юнаци, които дадоха живота си в тая 
борба ще заемат полагаемото им се място в нашата история. 
Героичните им подвизи ще бъдат светъл пример на сегашните 
и бъдещите поколения за това как се пази достойнството на 
своя народ и отбранява родината.

Честитайки ви празника, аз ви отдавам високо признание за 
проявения патриотизъм и героичното поведение в безком
промисната борба за отбрана на териториалната цялост, незав
исимостта и конституционния порядък на Съюзна република 
Югославия. В тази борба беше изразено неразривното единство 
на войската, народа и държавното ръководство. Благодарение 
на това ние издържахме всички усилия и успяхме да отбраним 
родината си. Това единство трябва непременно да запазим и 
още повече да го укрепваме в полза на сигурността, мира и 
по-щастливото бъдеще на всички наши граждани”, съобщи 
военният кабинет на Върховния комендант.

Президентът на Съюзна ре- Ц 
публика Югославия Слободан Щ 
Милошевич означи във вторник §Ш 
в Алексинац началото на об- §| 
новлението на жилищните квар- «Р 
тали и селищата, които бяха 
разрушени през 11-те седмици на 
агресията. В цен търа на този град та 
югославският президент положи Щ 
основния камък на първата от |г 
двете жилищни сгради, в които Ш 
ще живеят гражданите, останали 
без покрив над главата си във 
вражеската бомбардировка на 5 §§

I; ЛИН§л щРийИшЯШИ®!
април. Президентът Милошевич в АлексинацНа организираното по този по
вод тържество присъстваха през
идентът на Република Сърбия Милан Милути- 
нович, председателят на Народната скупщина на 
Сърбия Драган Томич, републиканският премиер 
Мирко Марянович, републиканският министър на 
вътрешните работи Влайко Стоилкович с начал
ниците нп държавната и обществена сигурност Ра
домир Маркович и Властимир Джорджевич, както

които

През 11-те седмици на бруталната агресия срещу 
нашата страна целият наш народ се изяви с една 
огромна мобилизация и единство до възможно 
най-високата степен. Тази степен нп мобили
зацията и единството ни е необходима за об
новлението на нашата страна и реализирането на 
големите задачи , които имаме пред себе си както 
в икономическото, така и в културното ни разви-алексинчани,хиляди

въодушевено посрещнаха президента Милошевич 
и сътрудниците му. В речта си пред многохилядния 
народ Слободан Милошевич каза:

Граждани на Алексинац,
Престъплението над нашата страна най-много 

именно в Алексинац. Абсурд- 
насилието над нашата страна е най-аб-

няколкои
На тържеството по случай началото на 
изграждането на жилища за гражданите, 
чиито къщи бяха срутени в бомбардировката 
на НАТО авиацията присъстваха и най- 
висшите съюзни функционери: Момир Була- 
тович, съюзен премиер, Живадин Йованович, 
съюзен министър на външните работи,
Миломир Минич, председател па Съвета на 
гражданите на Съюзната скупщина, Горица 
Гаевич, подпредседател на Съвета на репуб
ликите и генерален секретар на СПС, както и 

най-тежката работа на този свят - от Владимир Щамбук, подпредседател па рспуб-
миньорската работа. Затуй, че Алексинац е ликанския парламент, геиерал-полкопиик
малък белен град а също така и затова, че този Небойша Папкопич, командва.,, Трета армия
край е известен и по това, че във всички войни, а на ЮВ, членове па съюзното и републн-
особено във Втората световна война даде най- канското правителство и други личности, 
голям брой бойци и се изяви с безмерна храброст ^ ^ нашата страна никога вече да не доживее 
в борбата за свобода. никаква война, да бъде развита, щастлива и

В този цивилен, рударски, малък и беден, свободна> каквато е днес - най-свободната страна НА СВЕТОВНОТО 
свободолюбив Алексинац бяха извършени най- ^ каквато с днес. и „ай-демокрптичната ПЪРВЕНСТВО ПО
големи разорения и затова казвам, че престъп ^ на в свста .Защото мирът .свободата и демок- ХАНДБАЛ 
лението над нашата страна най-много е ггре- рпдията са неделими. Народ, който иска да живее н
стълление именно в Алексинац. в мир ТрЯбва да бъде свободен. Това

Възобновявайки страната си, ние ще възо > житсл на нашата страна и това е причината, че тук 
новим и връзките си с целия свят. Преди всичко се свободата никога нс с имала цена - нито сред 
налага да променим представата за нас, коя I о цял нашия нар0д( Нито в нашата страна, 
едно десетилетие създаваха ония, които не ) « ^ие успешно ще изградим страната си, ще се
доволни от нашия отпор срещу колонизацията на отворим към целия Свят и ще се включим във 
Балканите. След това ще развиваме равноправ ВС||ЧКИ интеграционни процеси в нашия регион и 
и взаимогюлезни отношения е всички народи цяла Европа, установявайки връзки, които са 
държави, с които трябва да установим такива полез>|И и равИоправни и които прилягат на 
отношения. Най-лесно ще ги установим с демо - СГрана1 какВато е нашата .Обновлението ще бъде 
ратичията и прогресивна част на света и е сигурно, уСПешно^ аз съм уВерен в това. И никога вече да
че това ще бъде постигнато най-бързо. ^ ^ няма война и да бъде щастливо началото на

Сега ни предстои едно голямо обновление. ^отите по 0бнивлението на Алексинац.

е престъпление 
ността на :
сурдна именно в Алексинац. Затова, че Алексинац 

цивилен град. В него не беше разпо
ложена никаква, нито голяма, нито малка войска 

малка полиция. И затова, чс 
населението на Алексинац

е напълно

и нито голяма, нито
най-голямп част от 
живее от

0М$ иаОШШРКНГЕ
[В шлодшяш

го знае всеки ЮГОСЛАВЯНИТЕ 
СПЕЧЕЛИХА БРОН

ЗОВ МЕДАЛ
На Шестнадесетото световно 

първенство п Кайро югослав
ските хаидбалисти победиха Ис
пания с 27:24 (12:14) и спечелиха 
бронзов медал. С тази победа 
''сините” сложиха точка на извъ
нредно добрата си игра в Египет 
и постигнаха голям успех.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СР ЮГОСЛАВИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ОТКРИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА МОСТА НЕДАЛЕЧ ОТ БЕШКА

ЗАПОЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СТРАНАТА

с^Гт^еТ,^ "" .ТсиягаК‘'..пскорД« -.по-.па „-ъзстановяването „ на останалите Р«РУШ««и „ ощетени

инфраструктури»! обекти, както и па жилищните квартали
Президентът на Съюзна република Югославия 

Слободии Мнлошевнч на моста над река Дунав 
недалеч от Бешка край Нови Сад пред няколко де
сетки хиляди граждани от този край, както и от 
другите краища във Войводина и в присъствие па 
много съюзни и републикански функционери откри 
в понеделник работите възстановяването па нашата 
страна. На тържеството по повод започването 
възстановяването на моста край Бешка президентът Ж 
Мнлошевнч пристигна придружаван от началника на |я 
Генсралщаба на Югославската войска генерал-полк- ^ 
овник Драголюб Ойданич и републиканския мин- ! л 
негър на вътрешните работи Влайко Стоилковнм. 4

Обръщайки се към събралите се граждани, 
поздравен е бурии аплодисменти, президентът Ми- ^ 
лошевич каза:

Скъпи новосадци, скъпи войводинци, скъпи 
строители на мостове,

След нас са най-трудните 11 седмици след Втората 
световна война, през конто от страна на най- 
голямата военна машина, създадена когато и да било 
в света, срещу нашата страна беше извършена най- 
брутална агресия и в която с героичната си борба, с 
единството си нашият народ успя да отбрани своето 
отечество и от ООН да получи гаранции за терито
риалната му цялост, интергнтста и държавния сувер
енитет, а отворените проблеми в южната сръбска 
покрайнина занапред да се решават под егидата на 
световната организация.

След тази агресия никои вече няма да може да 
скрие истината за нашия народ и нашата страна, 
която почти цяло едно десетилетие беше толкова 
умело фалшифицирана и с която нашият народ така 
успешно беше лемонизиран, за да се намери покри
тие за насилието, което беше приложено срещу него.
С героизма си нашият народ не само че отбрани 
родината, но и разруши като кула от карти тази 
фалшива представа, която беше изграждана толкова 
дълго, така че никой повече няма да може да скрие 
истината, каза президентът Мнлошевнч. поздравен 
от гражданите с бурни аплодисменти и възкли
цанията ”Слобо”. Слобо”!

Сега, когато мирът дойде отново, пред над са 
нови задачи. Най-кратко казано, тези задачи са да 
възстановим своята страна. И не е случайно това, че 
възстановяването си започваме именно тук, с но- 
восадските мостове, с войводинските мостове. 
Защото в това има голяма символика. Мостовете 
свързват хората. Тези мостове свързват Войводина с 
останалите части на Сърбия. Тези мостове символиз
ират връзките между хората, което е най-ценната 
характерност на многонационална Войводина, която 
с живеещите съвместно 25 националности е малка

Президентът на СР Югославия Слободаи 
Милошсвич заяви в Нови Сад, че столицата иа 
Войводина ще получи нови мостове във възможно" щ янай-краткия срок.
Иа развалините на Жсжслсвия мост, който иай- 
д-ьлго време издържа агресорските удари през- 
идситът на СРЮ подчерта, че тези мостове ще 
бъдат построени в съответствие с всички условия 
за безпрепятствено (шаване по река Дунав.

Уна

Мърконич и Влада Остоич, както и експертите 
от Строителния факултет и "Мостпроект” проф. д-р 
Миодраг Сскулич и инженер Данило Драгоевич 
формираха президента Милошсвич за 
решения за възстановяването на известния Жежелев 
мост, който едновременно е и мост за железницата. 
Според плана движението по жп линията трябва да 
се възстанови в срок от шест месеца, но както каза 
президентът Милошсвич, строителите обещали, че 
този мост би можал да се построи в срок от само сто 
дни.

•[ и и
ин-

възможните

ШШШЩтШ
За значението на възстановяването на този и на 

другите мостове говори и фактът, че до 
яването на стабилен жп транспорт страната прак
тически всеки месец губи по 6,2 милиона марки. Това, 
както казали експертите, бил един от параметрите, 
от които се изхождало при избирането на най- 
доборото техническо и технологическо решение, а 
всяка помощ в обезпечаването на средства би била 
много ценна.

Президентът честити на строителите за напра
вените подготовки още по време на агресията и 
ръкувайки се с народа, през шпалира от граждани 
отиде до автомобила си. с който отпътува за Нови 
Сад.

възстанов-шшшш
Югославия и която е. бих казал малка Европа, 
даваща пример на другите държави и другите ре
гиони, как се живее в една такава многонационална 
общност. В този смисъл и заради това е логично и 
справедливо възстановяването на страната да 
започне именно тук.

Значението иа този път не трябва отделно да се
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Президентът Милошевич разглежда разрушения мост край Бешка

подчертава. Това е европейски коридор номер 10, 
който, както ми обещаха строителите, ще станс про
ходим слсд 40 дни, оповести президентът, което беше 
поздравено от гражданите с аплодисменти.

Значи, след 40 дни отново щс започне движението 
по този главен мост. И веднага искам да разкрия една 
тайна: разбира се, че не е възможно всички строи
телни работи да приключат в срок от само 40 дни. Все 
пък и това е възможно. Тайната е в това, че още по 
времето, когато падаха бомбите строителите тайно 
подготвяха елементите, които сега ще вградят в този 
мост и се готвеха час по-скоро след възцаряването на 
мира да бъде пуснато движението по него.

На нашата страна и нашия народ пожелавам 
успешен и бърз процес по възстановяване. На строи
телите на този и на другите мостове пожелавам успех 
в работата, на жътварите успешна жътва, а на децата 
хубава ваканция. Провъзгласявам за открити 
работите по възстановяването на нашата страна, 
каза накрая президентът на Съюзна република 
Югославия Слободан Милошевич.

От трибуната президентът Милошевич отиде до 
мястото, където строителите започнаха възстано
вяването на моста и се спря в разговор с предста
вителите на Дирекцията за възстановяването на 
страната. Представителите на тази Дирекция Милу-

УРЕДБА НА ПРЕЗИДЕНТА НА СЪРБИЯ 
МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСТАВАТ 

НА ПОСТОВЕТЕ СИ

На тържественото откриване на работите по 
възстановяването на разрушения мост наДунав, 
недалеч от Бешка, с което след два месеца и 
половина агресия н официално започна 
възстановяването на страната присъстваха и през
идентът на Сърбия Милан Милутинович, предсе
дателят на Съюзното правителство Момир Була- 
тович, председателят на Скупщината на Сърбия 
Драган Томич, председателят на правителството 
на Сърбия Мирко Марянович, председателят на 
Съвета на гражданите в Съюзната скупщина 
Ммломир Мкнич, подпредседателят на Съвета на 
републиките в съюзния парламент и генерален сек
ретар на СПС Горица Гаевнч, гувернерът на ЮНБ 
Душан Влаткович, председателят на Скупщината 
на Войводина Жнворад Смилянич, председателят 
на Изпълнителния съвет на Скупщината на 
Войводина Бошко Перошевич, съюзни и републи
кански министри н други най-висши държавни 
функционери и представители на политическите 
партии, сред конто и Любиша Ристич, председател 
на ЮЛ.
На тържеството присъстваха и представители на 
строителните н проектантски фирми и на стопан
ските колективи, които ще възстановяват моста, 
както и представители на медиите.

* Президентът на Републиката издаде тази уредба с 
оглед на значението на по-нататъшното осъ
ществяване на задачите на Правителството и необ
ходимостта от пълен континуитст и ангажиране на 
всички негови членове

Изхождайки от конституционните си пра
вомощия, президентът на Република Сърбия Милан 
Милутинович издаде във вторник Уредба за състава 
на Правителството на Сърбия, според която всички 
негови членове остават на постовете си.

Имайки предвид значението на по-нататъшното 
безпрепятствено осъществяване на задачите на пра
вителството и уважавайки становищата и.заключе
нията на Правителството от 15 юни т.г. за необходи
мостта от пълен континуитет и ангажиране на всички 
негови членове, което има голямо значение за 
изпълняването на всички жизненоважни функции на 
Републиката, президентът на републиката издаде 
тази уредба, се казва в съобщението на кабинета на 
президента на Сърбия.
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произвеждане в по^исокиТино^ отличия и назначаваТЕНДАНТ слободан
МИЛОШЕВИЧ ИЗДАДЕ УКАЗИ ЗА

■ °™ИЧЕНИ СА ТРИ ХИЛЯДИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
Д 90 процента от отличените са войници Р Д Р°»”* са отличени 125-та моторизирана бригада , 549-та моторизирана бригада и 37-ма моторизирана бригада

Югославия и върхове^^ен^нт^б^. 
дан Милошевич по повод Деня на 
Югославската войска

Киш и Горан Остоич;
майорите: Сърджан Вукичевич, Сава 

Миленкович и Раде Никчевич;
капитаните първи ранг: Емилиан 

Абърт и Небойша Мървалевич;
капитаните: Ненад Булатович и 

Ненад Сласич;
поручик Сретен Цветкович; 
старши взводен командир първи ранг 

Драган Вукович и взводните командири 
първи ранг Милош Акцич, Здравко 
Комазец и Драган Чурчич.

ГЕНЕРАЛ ОЙДАНИЧ ПРИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ОФИЦЕРИиздаде укази за 

чинове, от- 
нови длъж

на професионал- 
определен брой 

командири на Югославската войска.

произвеждане в по-високи 
личаване, назначаване на 
ности и за преставане ПРИЗНАНИЕ 

ЗА ВЕЛИКИЯ 
ПРИНОС

ната военна служба на

С указ на президента на Републи- 
ката в по-високи чинове 

ведени:

Началникът на Щаба на 
Върховното командване армейски 
генерал Драголюб Ойданич със 
сътрудниците си прие по повод 16 
юни - Деня на Югославската войска 
и на сухопътните войски произведе
ните генерали и адмирали, както и 
полковниците, които бяха произ
ведени в чин генерал-майор и им 
честити повишаването и празника 
на Югославската войска, съобщи 
прес-службата на Щаба на 
Върховното командване.
Генерал Ойданич отдаде признание 
на повишените в по-горни чинове 
генерали, адмирали и офицери на 
Юголавската войска за великия им 
принос в противопоставянето на 
врага и отбраната на страната от 
агресията на НАТО и подчерта, че 
личният пример и ангажирането на 
висшите военни ръководители има 
изключително значение за укрепва- 
пето на морала и боеготовността на 
командванията и поделенията на 
Югославкста войска.
Началникът на Щаба на 
Върховното командване същеврте- 
менно изрази и увереността си, че и 
занапред, както и досега, ново- 
произведените генерали и адми
рали ще ангажират всичките си 
професионални и морални способ
ности за по-нататъшното бойно 
изграждане на Югославската 
войска за изпълняването на всички 
задачи, конто пред тях постави 
върховният комендант и Щабът на 
Върховното командване., се казва в 
съобщението.

са произ-

От Трета армияВ чин армейски генерал е произведен 
генерал-полковник Драголюб Ойданич, 

на Щаба на
генерал-подполковник Владимир 

Лазаревич, командващ Прищински кор
пус.

началник 
командване. 

В чин

Върховното

Генерал Лазаревич преди два месеца 
беше отличен с Орден военно знаме

генерал-полковник са произ
ведени генерал-подполковниците: Спа- 
сойе Смилянич, командващ ВВС и ПВО 
на ЮВ, Благое Ковачевич, 
началник на Щаба на Върховното 
мандване за оперативно-щабни работи, и 
д-р Видое Пантелич. помощник началник 
на Щаба на ВК за тила.

първи ранг за изключителни заслуги в 
командването с единиците по време на 
бойните действия срещу агресора, 

генерал-майор Милан Джакович.
Миливое

помощник-
ко-

Вранич,
Зоран Ябланович, Милое Милетич, Дра
ган Петрович, Радойко Стефанович и 
Веролюб Живковия;

подполковниците: Симо Ивошевич, 
Стоян Коникович и Пера Петрович;

майорите: Зоран Бойкович, Урош 
Николич, Радивое Паравиня и Любисав 
Стоянович;

полковниците

В чин генерал-подполковник са 
произведени генерал-майорите: Влади
мир Лазаревич, командващ Прищински 
корпус, Любиша Стоймирович, началник 
на Щаба на Трета армия, Ягош Стева- 
нович, началник на Щаба на Втора армия, 
Бранко Кърга, началник на Второ упра
вление в Щаба на Върховното команд
ване, Томислав Обрадов, комендант на 
Дринска дивизия, Александар Васи- 
левич, заместник-началник на Управле
нието за безопасност към Щаба на 
Върховното командване, Младен Михай- 
лович, началник на инженерното управ
ление към Щаба на Върховното команд
ване. Саво Оорадович, командващ Под- 
горишки корпус, и Милосав Бъркич, 
комендант на тилова база към Щаба на 
Върховното командване.

В чин генерал-майор са произведени 
полковниците Драган Стоилкович, на
чалник на оперативно-учебния отдел 
към Щаба на Първа армия, Илия Исак, 
началник на Щаба на Белградски 
коропус, Бранко Гаич, помощник начал
ник на Управлението за сигурност към 
Щаба на Върховното командване, Драган 
Воинович, началник на Щаба на Новосад- 
ски корпус, Груица Данидович, 
мандващ Крагуевашки корпус, Любиша 
Манастирац, ръководител на областния 
орган за Република Сърбия на Съюзното 

отбраната, Слободан 
тила на

Драголюб Ойданич

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК 
ДРАГОЛЮБ ОЙДАНИЧ 
Е ПРОИЗВЕДЕН В ЧИН 
АРМЕЙСКИ ГЕНЕРАЛ

капитаните първи ранг: Любиша 
Вучетич, Зоран Рашета и Бобан 
Райкович;

капитаните: Драган Лукич, Йовица 
Милак,Перица Настасиевич, Милош 
Ралевич, Чедо Тръпковски и Сладжан 
Христов;

поручиците: Бобан Кузманович и 
Никола Миятович

подпоручик Ненад Попович; 
старши взводен командир първи ранг 

Радиша Илич;
старши взводни командири: Желко 

Алар и Бранко Вукович; взводен 
командир Александар Раковия;

младши взводен командир Иван 
Ничифорович;

десетник Бранислав Фунгерхут; 
войниците: Драган Белошевич, Ми

лан Богданович, Веролюб Миятович, 
Саша Пейич, Милинко Пендич и Никола 
Попович.

По повод Деня на Югославската 
войска президентът на СР 
Югославия и върховен комендант 
Слободан Милошевич издаде Указ, с 
който в чин армейски генерал се 
произвежда генерал-полковник 
Драголюб Ойданич, началник на 
Щаба на Върховното командване. 
Генерал-полковник Драголюб 
Ойданич е първият армейски ген
ерал в Югославската войска.

ени генерал-полковниците Светозар 
Марянович, заместник-началник на 
Щаба на Върховното командване, 
Любиша Величкович, помощник-начал
ник на Щаба на Върховното командване 
за ВВС и ПВО (посмъртно), и Спасое 
Смилянич, командващ ВВС и ПВО на 
ЮВ.

От поделенията на Генерал щаба на 
ЮВ

ко-
От Първа армия

полковниците: Драган Лалович,
полковниците Станиша Миловано- Светислав Мадич и Новак Папкица; 

вич и Любомир Томич;
подполковник Душан Илинчич;

С Орден Военно знаме втори ранг са 
отличени генерал-полковниците: Сър- 
болюб Трайкович, командващ Първа ар- 

Благос Ковачевич, помощник-

взводните командири от първи ранг 
Мирослав Маринков, Зоран Милоевич, 

първи ранг Сърджан Коша- р0ран Мирячич, Деян Младенович и 
Зоран Филипович;

взводен командир Иван Живкович; 
десетниците Томислав Костич и 

дар Вукичевич и Александар Джурович; Бранко Петрикич и войницте Владица 
заставиик Слободан Радмилович;

министерство на 
Вукоманович, помощник за 
командващия Военноморския флот, и 
Миломир Тодорич, заместни-началник 
на Военномедицинската академия.

С отделен указ на върховния комен
дант - за героични подвизи,

мия,
началник на Щаба на Върховното ко
мандване за оперативно-щабни работи, и 
Видое Пантелич, помощник-началник на 
Щаба на Върховното командване за тила;

вицеадмирал Милан Зец, командващ 
Военноморския флот на ЮВ; генерал- 
подполковниците Милорад Обрадович, 
командващ Втора армия, и Геза Фаркаш, 
началник на Управлението за безопас
ност в Щаба на Върховното командване. 

С Орден военни заслуги трети ранг 
Владе Нонкович, помо-

капитап
мин;

капитан Мигар Милинкович; 
поручиците: Никола Вуйич, Алексан-

с които 
за юначество и Миленкович и Александар Нягулслужиха като пример 

героизъм в отбраната на суверенитета, 
територията и конституционния ред на 
СР Югославия, с Орден народен герой са 

125-та моторизирана бригада, 
и 37-ма мо-

старши взводен командир първи ранг 
ЙованТепавац

взводни командири първи ранг: Деян 
Ивкович, Драган Комарица, Витомир 
Кузманович, Дарко Скакун и Горан Три- Слободан Йованович; 
фуиович;

взводните командири Боян Николич върховен 
и Александар Шаранчич;

младши взводен командир Мирослав офицери,
Милошевич;

десетник Станиша Павич; 
разводник Бранислав Бурсач; 
войниците: Мирко

Желко Иконич и Радиша Илич;

От съюзното министерство на от
браната

полковниците Трайко Стеванович и
отличени
549-та моторизирана бригада

бригада на Югославската Президентът на Републиката и 
Слободан

Милошевич отличи общо три хиляди 
подофицери, войници и 

цивилни лица на служба в Югославската 
войска за особени заслуги в изгражда-

торизирана
войска.

вицеадмирал 
щник-началник на Щаба на Върховното 
командване за военноморския флот;

генерал-подполковниците: Миодраг 
Симич, помощник-началник на Щаба на 
Върховното командване за сухопътни 
войски, и Бранко Кърга, началник

комендант
и изключите- 

и команд-
За извънредни успехи 

лни резултати в ръководенето 
ването в Югославската войска по време 
на бойните действия за отбрана на свобо- 

I на отечеството 
сили с Орден на

нето и укрепването на въоръжените сили 
Богданович, на Съюзна република Югославия и ус-дата и независимосзта на

против агресорските 
свободата се отличават армейския! ген 
срал Драголюб Ойданич, началник на 
Щаба на Върховното командване, и ген- 

Павкович,

Второ управление.
За проявена храброст, решителност, 

самоотверженост, дисциплинирано из
пълняване на бойните задачи, с което 
служили за пример на другите хора от 
личния състав на своите поделения с Ор
ден за храброст са отличени:

От Военновъздушните сили и ПВО 
полковниците: Живота Джурич, Бела

лехи в ръководенето с военните 
цивилното лице на служба в ЮВ поделения; за успехите в укрепването на 

Данило Шимигич
От Военноморския флот 
подпоручиците Никола Маринкович войнишка доблест и заслуги в отбраната 

и Владета Мичич.
От гвардейската бригада 
заставиик Предраг Юркович.

боеготовността на Югославската войска.
за проявена храброст и друг видНебойшасрал-нолковник 

командващ Трета армия.
За изключителни заслуги в командва- 

по-големи военни формации с Ор
на страната.

Повече от 90 процента от отличените 
са войници.нето с

ден военно знаме първи ранг са удосто-

10 ЮНИ 1999 г.шатш



ГЕНЕРАЛ ОЙДАНИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА СУХО
ПЪТНИТЕ ВОИСКИ

НАЧАЛНИКЪТ НА ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО КОМАНДВАНЕ ЧЕСТИТИ ПРА
ЗНИКА НА СЛУЖЕЩИТЕ В ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

ГОЛЯМ Е ПРИНОСЪТ НА 
СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ В 

ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА
ОТ БОЙНОТО ПОЛЕ СЕ ВЪРНА

ХМЕ СЪС СВЕТЪЛ ОБРАЗ
всички предстоящи задачи за добруването на По повод 16 юли - Деня на Югославската войска и на 

сухопътните войски, началникът на Щаба на Върховното команд- 
армейски генерал Драголюб Ойданич със сътрудниците си 

прие във вторник делегация на този вид, водена от началника на 
Управлението на сухопътните войски генерал-подполковник Мио- 
драг Симич и им честити празника.

Генерал Ойданич подчерта голямото значение на сухопътните 
войски, като иай-многочислен вид във военните операции и посочи 
големия принос на този вид на Югославската войска за про
тивопоставянето на врага и отбраната на страната оз агресияза на 
НАТО.

Освен честитките по случай празника, началникът на Щаба на 
Върховното командване генерал Ойданич изрази и увереността си, 
че личният състав на сухопътните войски и занапред, какзо и 
досега, ще положи всичките си специални и професионални способ
ности в по-нататъшното изграждане на своя вид и в изпълняването 
на задачите, които пред нас постави Върховният комендант и 
Щабът на Върховното командване, се казва в съобщението.

♦Твърдо съм убеден, че успешно ще 
отечеството, се казва в честитката

ИЗПЪЛНИМ п

възложени от Върховното 
командване. Укрепихме довер
ието на народа в нашата сила и 
мощ. Своите способности, 
знания и умения сега ще 
насочим към изцелявансто на 
раните от войната”, се казва 
между другото в честитката на 
началника па Щаба на Вър
ховното командване генерал- 
полковник Драголюб Ойда
нич.

вансНачалникът на Щаба на нашите простори, да се
Върховното командване ген- надяваме - завинаги. 

Драголюб Охрабрсни от единството иерал-полковннк 
Ойданич честити 16 юни-Деня подкрепата на народа, пие се 
на Югославската войска и су- борихме по войнишки - 
хопътнитс сили, на всички вой- ергпчио и смело. Борихме се 
ницн, подофицери, офицери, така, както нашият войник ви- 
цивмлнн лица на служба в ЮВ, нагн се е борил за свободата: до 
ученици и студенти във поен- окончателната победа.

Жертвите па войната са 
”В историята на нашите миогобройпп и свидни. Голям 

народи годината между двата брой 
празника ще бъде записана

си

ните училища и академии.

семейства завинаги 
останаха без свои най-близки, Ма служещите в Югослав

ската войска празника чести
тиха и президентът на Репуб
лика Сърбия Милан Минути - 
нович, председателят на На
родната скупщина на Сърбия 
Драган Томич, републикан
ският премиер Мирко Маряно- 
вич и съюзният министър на 
отбраната Павле Булатович.

носят трайни 
оз1 войната. За

като изключително тежка и мнозина ще 
съдбоносна. Тя започна с последици 
изнудвания и натиск срещу всички пас жертвите са залог 
нашата страна, продължи с бо- за по-щастливото бъдеще на 
рба против терористичните отечеството. Мис, войниците, 
банди и завърши с брутална се връщаме от бойното поле 
агресия на северноатлантн- със светъл образ. Честно 
ческата коалиция. Само ня- изпълнихме 
колко дни преди нашия нитс задачи, които ни бяха 
празник оръжието млъкна на

И В ДИМИТРОВГРАДСКАТА КАЗАРМА

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ЮВконституцион-

16 юни - Денят на Югославската войска и сухопътните единици 
ЮВ, скромно бе отбелязан завчера и в димитровградската каз

арма. Отбелязването на празника започна с построяването на ед
иниците, а след това публично бе прочетено посланието на комен
данта на Третата армия на ЮВ генерал—полковник Небоиша Павк- 
ович, както и честитката на коменданта на Нишкия корпус на ЮВ 
генерал-майор Негосав Николич. В посланието на генерал-полк
овник Небоиша Павкович между другото се казва: "В строя на 
нашите единици не са нашите загинали и ранени борци. Загиналите 
ни задължават да отстоим в по-нататъшната си борба. Техният 
живот и дела са вградени в основите на нашето бъдеще. Те няма да 
бъдат забравени и не смеят да бъдат забравени. Прекланяме се пред 
техните сенки, а младите поколения ще възпитаваме въз осн«н;н на

на
ТЪРЖЕСТВО В КОМЕН
ДАНТСТВОТО НА ТРЕТА 
АРМИЯ В НИШ

#

!
НЕПОСТИГНАТИТЕ 

АГРЕСОРСКИ ЦЕЛИ 

ДОКАЗАТЕЛСТВО, 1 ь1 
ЧЕ ЮВЕ 

ПРОТИВНИК 

ЗА РЕСПЕКТ

техните дела. Уверен съм, че младите поколения с гордост ще 
изговарят техните имена.”

На тържеството в димитровградската казарма, която се ръко- 
водй от капитан първи ранг Никола Стойкович, присъства и пред
седателят на ОС в Димитровград Никола Стоянов със сътруд
ниците си. Делегация на ОС в Димитровград и делегация на ед
иниците, конто се командват от капитан Стойкович, същия ден 
положиха венци на гробовете на Милан Милентиевич в Долна 
Невля и Далибор Димов в Пирот.

На няколко офицери и 20 войника от единиците на ЮВ в 
Димитровград бяха присъдени награди.

С умелото командване, си
лата на личния пример на 
командирите, бойната способ
ност и високия си морал слу
жещите от Трета армия на 
Югославската войска показаха,

Б. Димитров

Неразривна е връзката между народа и войскатаче са решени на всяка цена да 
отбраняват и отбранят отечест
вото си, изтъкна I 
Томнслав

ДЕНЯТ НА ЮВ БЕШЕ 
ОТБЕЛЯЗАН И В БЪЛГАРИЯгенерал-майор ЮВ е противник за респект, че 

войската и гражданите са едно и
иниците на този корпус успешно 
са изпълнил п всички бойни 
задачи преди и по време на 
НАТО агресията срещу нашата 
страна. На тържеството бяха 
прочетени имената на военно
служещите, конто са отличени, 
повишени в чин и удостоени с 
други признания. Сред тях е и 
името на коменданта на Нишки 
корпус генерал-майор Негосав 
Николич, който е отличен с най- 
високото войнишко отличие - 
Орден на ЮВ първи ранг.

Младснович на
имат едни и същи цели, каза ген-състоялого се във вторник в 

комендантството на Трета ар- ерал Младенович. 
мия в Ниш тържество по случай 
16 юни - Деня на ЮВ.

Завеждащият югославското посолство в София д-р Сречко 
Джукич, военното аташе Милисав Мийович и югославяните, които 
живеят и работят в България почетоха в сряда на софийските 
гробища паметта на сръбските герои във войните от 1912 и 1913 
година, както и на воините, починали в пленннчествоот 1915 до 1919 
година.

Венци на Сръбското войнишко гробище в София, където са 
погребани неколкостотин войника (знаят се имената на 550 от тях) 
бяха положени от членове на Дружеството за българо-югославско 
приятелство, както и от военните пратеници на Русия, Гърция, 
Китай, Украйна, Северна Корея, Румъния и представители на 
Българската армия.

Отдавайки почит на загиналите сръбски войници, военният 
представител на нашата страна Милисав Мийович между другото 
каза, че Деня на ЮВ тази година отбелязваме непосредствено след 
агресията на САЩ и НАТО, по време на която Югославската 
войска доказа, че е непобедима. "ЮВ имаше достатъчно смелост и 
професионализъм да свали над 100 летателни машини и над 200 
ракети на агресора. Тя имаше и достатъчно дух и храброст да не 
бъде победена”, изтъкна той.

Съпредседателят на Дружеството за българо-югославско 
приятелство проф. Васил Колевски каза, че САЩ и НАТО не 
позволяват на балканските народи да живеят в мир, добросъседство 
и свобода. Той призова младите поколения от България, Югославия 
и останалите балкански страни да укрепват сътрудничеството 
между всички народи в региона.

По случай Деня на ЮВ д-р Сречко Джукич и Милисав Мийович 
дадоха прием в югославското посолство в София.

Отдавайки признателност и 
благодарност на жертвите на 

Той подчерта, чс по време на НАТО агресията, той каза, че те 
ни задължават да отстоим в от-агресията противовъздушната 

отбрана на
свалила 34 вражески самолета,
25 безпилотни летателни ма
шини, 5 хеликоптера и 52 кри- жество по повод 16 юни -Деня на

ЮВ, на което началникът на

Трета армия е браната на страната.
В комендантството на Ниш

ки корпус също се състоя тър-

лати ракети.
Непостигнатите цели на 

агресора са доказателство, че
Щаба на корпуса полковник 
Стоян Маркович оцени, че ед-

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮВ ВЪВ ВРАНЯ
ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИЯТ БРОЙ НА ховния комендат и президент на СР Югославия

дани по повод прекратяването на НАТО агресията 
срещу нашата страна, репортаж от обиколката на 
командващия Трета армия на ЮВ генерал-полк
овник Небойша Павкович на позициите на тази 
вранска единица и текстове за бойната готовност 
на единицата под общото заглавие "По-силни сме 
и от гръмотевицата”.

В "Артилерист” са представени началникът на
Пчински окръг Часлав Ристич, вранският епископпомощникът на комендатна капитан първи ранг _____ е. * *" н р Пахомии и голям брой командири и войници отСтоян Младенович. г г

Вестникът е публикувал обръщението на вър-

” АРТИЛЕРИСТ”
Във Военна поща 7600 във Враня, 

командва от полковник Радован Стойкович Денят на 
Югославската войска беше отбелязан с излизането на 
първия брой на вестник "Артилерист”.

В присъствието на журналисти, културни дейци и 
старшини на промоцията на "Артилерист” говориха 
издателят на вестника полковник Стойкович и

която се

споменатата вече вранска единица.
(Тамюг)

ШяФ© 18 ЮНИ 1999 г.



тите^иТюлуш^сшите училищдА"^А ЗА ЗАПИСВАНЕТО
ВЪВ ФАКУЛТЕ- ПЕРСОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛЩА- 

БА НА ЮВ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ВОЕННИТЕ АКА
ДЕМИИОТ 12 до 24 ЮЛИ - ПЪРВИ 

ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК ЗАПИСВАНЕТО НА 

КАНДИДАТИТЕ Е ДО 

30 ЮЛИ
Максималният брои 
Увеличен е броят на студентите в ПрищинскияТннвмснт, К°ИТ° ЩС “ полагат "Риемни изпити 100. - 

републиканския бюджет, всички академисти ше поп ет' вс"'1кн студенти ще бъдат па разноските 
метвъртък, а в "Просветен преглед” "дТ „ТблнкТ СТ,Ше,,Д,,и- ‘ Конкурсът ще се появи в 
както и конкурсите за настаняване в ............ескн^и ^ »

на

Има достатачно места във Военната академия и във Военно-те
хническата академия на Югославската войска - Премахнат прием
ният изпит, проверяват се само здравословните и психологически 
способности на кандидатите. - Учебната година започва на 1 ноем
ври

Пръвият срок за записване 
във факултетите и разноските на републиканския 

бюджет - 30 точки. Максимал- 
ният брой на точките 
култетите, където не се полагат 
приемни изпити е 40, а за индекс, 
който се финансира от бюджета 
кандидатите трябва да имат по
вече от 30 точки - каза Симо- 
нович.

ме проблеми с изпълняването наполувисшите
училища ще започне на 12 
приключи на 24 юли. Втория 
шанс за записване

желанията им. Очакваме 
ново да има голям

от-и ще във фа- интерес към 
факултетите за обществените 
науки и медицинските факул
тети, а много по-малък интерес 
ще има за техническите факул
тети

среднпетите 
ще могат да ползват от 6 до 18 
септември. Тази година

- Персоналното управление на Генералщаба на Югославската 
войска обяви конкурс за приемане на кандидати във Военната 
академия и Военно-техническата академия на ЮВ. Конкурсът е 
открит до 30 юли 1999 година, има достатъчно места, а учебната 
година започва на 1 ноември - заяви във вторник полковникът 
Богдан Чуткович от персоналното управление на Генералщаба на 
ЮВ на пресконференция в Министерството на просветата.

И тази година конкурсът ще бъде публикуван заедно с другите 
конкурси за записване във факултетите и полувисшите училища, 
чийто основател е републиката, за да имат среднистите всички 
конкурси на едно място.

няма да
се полагат приемни изпити, 
вен за

ос-
изтъкна проф. Симо-художестве н ите ака-

архитектонските фа- нович.де ми и. Тези правила ще се спазват
ПРИОРИТЕТНО ВЪЗОБ- 
НОВЛЕНИЕ

само в първия записвателен ср- 
ок, а Министерството на просве
тата е

НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ 
КРЕДИТИизпратило до университе

тите и напътствие за рангиране 
на успеха на кандидатите в сред
ните училища. Според тази пре
поръка общият успех в средното 
училище

Абсолютен приоритет на 
Министерството на просве
тата в предстоящия период е 
възобновяването на повреде
ните училища и обекти на 
ученическия и студентски 
стандарт. От универ- 
ситеските обекти най-много 
са повредени обектите на 
Нишкия университет 
(Юридическият факултет, 
Икономическият факултет 
и комплексът на те
хническите факултети), а 
след това и обектите на уни
верситетите в Пршцина, 
Нови Сад и Белград. По ду
мите на помощник-мин
истъра записването на 
новите студенти ще бъде 
извършено в обектите на 
всички университети, а до 
началото на новата учебна 
година те ще бъдат възоб
новени и ще бъдат 
създадени условия за 
работа. По време на 
агресията на НАТО срещу 
СРЮ са повредени 15 обекта 
на ученическия и студентски 
стандарт, най-много в Ниш, 
а обектът в Прокупие 
напълно е разрушен, каза 
Божидар Йеличич.

култети и факултетите по физи
ческа култура, мястото на сту
дентите и ранглистите ще се 
определя въз основата на успеха 
им от средното училище 
пресконференция във вторник 
проф. д-р Миливое Симонович, 
помощник-министър 
светата за виеше и полувисше

В Прищинския университет 
е увеличен броят на местата, има 
достатъчно индекси, а за всички 
среднисти, които се запишат в 
този университет републиката 
поема разноските за следването 
и ще им отпусне стипендии.

Божидар Йеличич, помощ
ни к-министър за студентски и 
ученически стандарт оповести, 
че в ' Просветен преглед” ще 
бъдат публикувани конкурси за 
настаняване в студентските и 
ученическите общежития, както 
и конкурси за студентски и 
ученически стипендии и креди-

МОТИВИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 
ВОЙНИШКАТА ПРОФЕСИЯсе определя 

средна бележка по всички пред
мети
умножена с 2. Въз основа на това

като

Според полковник Чуткович във Военната академия кандида
тите ще могат да изберат следните отдели: пехота, артилерия, ар
тилерийско-ракетни единици на противовъздушната отбрана, бро
нирани и механизирани единици, инженерия, свързочни поделения, 
електронно наблюдаване и противоелектронни действия, атомно- 
биологическо-химическа отбрана, въздушно наблюдаване и море
плаване.

Военно-техническата академия има отдели за техническите слу
жби на сухопътните сили, военновъздушната техническа служба, 
морско-техническата, интендантската, транспортната, информаци
онната и финансовата служба.

Образованието във Военната академия продължава 4 години и 
тя осигурява офицерски кадри, докато образованието във Военно
техническата академия е 5 години и в нея се подготвят разни кадри 
за логистиката на ЮВ.

Както поясни полковник Чуткович, кандидатите трябва да са от 
мъжки пол, граждани на СРЮ, да са здрави, да не са женени, във 
всички класове бележката им но поведение да е най-малко 4 и срещу 
тях да не се води следствие за углавни дела (т.е. да не са наказвани 
за такива дела с над 6 месеца затвор, да не са били в затвор за 
малолетни лица и срещу тях да не е предприемана заводска мярка).

във всички класове,

кандидататът може да има най- 
малко 16. а най-много 40 точки.

Факултетите могат да изчи
слят общия успех и като сбор на 
средните бележки от четириго
дишното образование, така че 
кандидатите могат да имат най- 
малко 8, а най-много 20 точки. 
Към този брой факултетите до
бавят и бележките по предмета, 
който е от най-голямо значение 
за следването, но така че общият 
брой точки да не надминава 40. 
Факултетите сами ще решават 
дали ще вземат бележката по 
един предмет през четирите 
години или бележката по два

ти.
Молбите за настаняване в 

ученическите домове ще се по
дават от 25 юни до 2 юли (вто
рият срок е от 25 до 31 август), а 
места има за 9333 ученика. Още 
867 места са определени за нас
таняване на ученици в смесените 
общежития. Тази година ще

СЪОБЩЕНИЕ НА БЕЛГРАДСКИЯ РЕКТОР

УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ 
ПРИКЛЮЧИ НАВРЕМЕ

- Кандидатите трябва да изпълняват и следните условия: да са 
родени през 1978 г. или по-късно и да са завършили четиригодишно 
средно училище с много добър или отличен успех - казва полковник 
Чуткович, добавяйки, че предимство ще имат кандидатите, които 
във всички класове на средното училище са учили математика.

По неговите думи, поради актуалната ситуация е премахнат 
приемният изпит (математика и проверка на психическите способ
ности), а ще има само проверка на здравните способности на канди
датите по специална програма (в Белград), както и психологическа 
проверка на онези, които от комисията бъдат провъзгласени за 
способни.

С психологическата проверка се утвърждава способността на 
кандидата за едукация на равнището на високообразователните 
институции, неговата емоционална стабилност и отпорност на ст
ресни ситуации, мотивирането му за военната служба и равнището 
на социалната му зрелост.

СТУДЕНТИТЕ ЖИВЕЯТ В ОБЩЕЖИТИЕ
Кандидатите, които са граждански лица, подават молба (спе

циален формуляр) до военния отдел на територията на постоянното 
местожителство, а войниците - до военния отдел, на чиято терито
рия се намират. Първата година на образованието във военните 
академии не се смята за отбиване на военната повинност.

При подаването на молбата заинтересованите предоставят и 
заверена фотокопия на удостоверение за гражданство, кръщелно 
свидетелство, свидетелства за всички завършени класове и диплома 
на средното училище.

По време на образованието си студентите живеят в интернат, а 
всички разноски на образованието поема Генералщабът на 
Югославската войска. Катко поясни полковник Чуткович, след 
като завършат образованието си във Военната академия, студен
тите се произвеждат в чин подпоручик на определен род и се прие
мат на професионална служба. След завършването на Военноте
хническа академия студентите получават квалификация на 
дипломирал се инженер, а в интендантската и финансовата служба 
- дипломирал се икономист'.

- Всички информации, свързани с този конкурс, могат да се 
получат в Персоналното управление на Генералщаба на ЮВ, воен
ните академии, команданствата на военните окръзи и военните 
отдели - каза накрая полковник Богдан Чуткович, добавяйки, че за 
резултатите от конкурса кандидатите ще бъдат осведомени през 
септември във военните отдели.

Всички факултети на Белградския университет продължиха с 
работа, а учебната 1998/99 година ще приключи навреме, бе 
казано на срещата на ректора с деканите на белградските 
факултети.
Както се изтъква в съобщението от кабинета на ректора на 
Белградския университет юнската сесия щс продължи и през 
юли, докато август е определен за ваканция.
През септември тази година всички факултети ще работят нор
мално, а новата учебна 1999/2000 година щс започне на 1 ок
томври.

- каза ма
(Танюг)

бъдат отпуснати 4000 учени
чески стипендии и неограничен 
брой кредити, преди всичко за 
дефицитни специалности.

По думите на Йеличич в дс- 
ветге студентски общежития в 
Сръбия има място за 18 544 сту
дента, плюс 867 места в уче
ническите общежития по гра
довете, в които съществуват 
обекти на Студентския център. 
Щс бъдат отпуснати 16 000 
кредита и 1300 стипендии,което 
задоволява нуждите и интер
есите на академистите.

Всички стипендии и кредити 
са изплатени, каза помощник- 
министърът, така че онези, 
които не са ги взели, могат да ги 
вземат тези дни. Средната цена 
за настаняване и хранене в сту
дентските общежития е 275,5 ди
нара, средната стойност на 
кредита е 330 динара, а на сти
пендията 396 динара.

на нро- обра-напредмета по време 
зованието.

По думите на професор Си- 
във факултетите, в

образование.
Конкурсът за записването на 

висшите и 
сно-

монович 
които кандидатите ще полагат 
приемен изпит за проверка на 
склонностите и способностите,

студентите във 
полувисши училища чийто о 
вател е Републиката ще бъдат 
отпечатени в четвъртък. По бъдещите студенти ще могат да 

максимално 100 точки.нарешение на правителството 
Република Сръбия училищната 

намалява с 10%, всички 
кандидати, които се запишат в 
университета в Прищина ще 
получатстипендия,а разноските 
за следването им поема Реиубли-

получат 
Във факултетите по изкуство 20 
точки се получават въз основа 
на успеха в средните училища и 
80 на изпита, а в другите фа- 

40 точки от средното

такса се

култети
училище и 60 точки

На зададения въпрос дали 
например ученик от медицин- 

училище ще може да

на изпита.
ката.

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ 
ФАКУЛТЕТИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

окото
конкурира пъп Факултета по 
политическите науки, помощ
ник-министърът на просветата 
каза, че в такива случаи самите 
факултети ще вземат решения.

има

- В първия записвателен срок
във факултетите, в които ще се 

необ- 
имат най-

- За всички ученици 
място във факултетите, но как
то и предишните години ще има-

полагат приемни изпити е 
ходимо студентите да 
малко 51 точки, а за категорията 

които са частично на

"Политика"

студенти.
18 ЮНИ 1999 г.



В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ПРЕДПРИЕТИ СА ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА 
УСПЕШНА ЖЕТВА И ИЗКУПВАНЕ НА 

ПШЕНИЦАТА

АБИТУРИЕНТИТЕ 

ПОЛОЖИХА ЗРЕЛОСТНИЯ 
СИ ИЗПИТ

Съгласно препоръките на Министерството на просветата и 
изготвената програма за приключването на учебната 1998/99 
година, тези дни в Гимназията в Босилеград 47 редовни и 3 задочни 
четвъртокласника полагаха и положиха зрелостния си изпит. 25 от 

изпита с отличен, 12 с много добър и 10 с добър успех.
Естествено, те сега размислят по кой път да тръгнат след сред

ното си образование, още повече, че все още не е известно, докога 
ще бъде в сила военното положение. А път ища са много, както и 
желанията. Желанията пък не винаги са в съзвучие с възможнос
тите, при това и време за размисляне няма много. Според пре- 
поръкитс
факултетите няма да има приемен изпит, но това може да бъде и 

две остриета. Благодарение на бележките си от средното 
училище някой среднистможе да избере и несъответна на неговите 
действителни възможности професия и така да тръгне по път, 
който няма да го отведе до желателната цел.

Ще припомним, че тази година от босилеградската гимназия 
излезохи 50 четвъртокласника. От тях 44 с успех завършиха класа: 
22 с отличен, 13 с много добър и 9 с добър успех, а шестима са на 
поправителен изпит. Ана Мицова, Ивона Глигорова, Ивица Соти- 

Мирослав Андонов, Мирослав Веселинов и Любинка Ник-

Ип заседанието си републиканско то правител
ство е разгледало и изготвянето на Програма от 
мерки п задачи за успешното провеждане па 
жетвата и изкупване на пшеницата от 
тазгодишната реколта. Оценено е, че навреме са 
предприети всички необходими мерки за 
успешното завършване на тази изключително 
важна работа. Правителството задължи ре
сорите министерства и по-нататък да предприе
мат мерки, за да се осигурят необходимите 
количества гориво, резервни части и селскос
топанска механизация за всички райони на репуб
ликата, което е основна предпоставка за успешна 
жетва, се казва в съобщението.

Републиканското министерство на информа
циите съобщи, че на заседание във вторник, пред
седателствано от премиера Мирко Маринован, 
правителството на Република Оьрбия е обсъдило 
провеждането на оперативните мерки в рамките 
на реализацията на Икономическо-социалната 
програма за настаняване на работна ръка и възоб
новяване'на засегнати те от войната предприятия.

Изтъкнато е, че интензивно се реализират 
допълнителните и алтернативни проекти за 
трудоустрояване 
приятията, чппто производствени цехове са 
унищожени от военните действия на агресора. По 
този начин се осигурява трайна материално-со
циална сигурност за техните семейства.

тях взеха

записването вънпросветния министър, принаработниците от предна

меч с

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БОМБАРДИРОВ
КИТЕ НА НАТО АЛИАНСА СРЕЩУ НАШАТА СТРАНА

ров,
олова, като пълни отличници от първи до четвръти клас са удосто
ени с най-голя мото ученическо признание "Букова грамота’. Като 
най-добра ученичка на випуска Ана Мицова получи и специална 
грамота от Педагогическия съвет на училището.

НАДЯВАТ СЕ НА ТРАЕН МИР
Освен КОБОС и "Бор”, останалите фирми или 
работят частично, или пък изобщо не работят.

През изминалите няколко месеца значително 
се увеличи броят на социално застрашените хора 
в общината. Времето на бомбардировките и на 
военното положение беше същинска агония за 
повечето хора в селата. Някои от тях и сега едвам 
свързват краищата, понеже не успяха да продадат 
добитъка си и не заминаха на сезонна строителна 
работа във вътрешността. Не в много по-изгодно 
положение са и мнозина работници. Заплатите в 
предприятията и в повечето обществени органи
зации са ниски и нередовни, така че те не са в 
състояние да плащат данъците и сметките си за 
електроенергията и комуналните услуги.

Обществените дейности, конто и по време на 
военните действия полагаха усилия да съдействат 
в нормализирането на живота и сега настояват да 
действат в духа на тежкото време. Здравният дом 
например, чиито работници и по време на 
агресията бяха постоянно нащрек и готови да 
действат, и сега полагат усилия да помогнат на 
хората.

В момента всс още не е известно как и с какви 
темпове ще се развива общината, която до 
войната беше сред десетте икономически най- 
изостанали общини в републиката.

Населението в Босилеградска община отдъх
на и се успокои след решенията на Скупщината на 
Сърбия и на Обединените нации кризата в Косово 
н Метохия да се решава по мирен начин. Очите на 
хората все още са обърнати към тази наша 
покрайнина, където се полагат основите на мир
ното решаване на кризата и всички се надяват, че 
мирът ще стане траен.

Територията на общината не беше бомбарди
рана по време на агресията на НАТО и не 
претърпя преки материални щети. Тя обаче има 
щети от друго естество. След разрушаването на 
ретланслатора на РТС на Бесна кобила например 
в общината не могат да се слушат и гледат про
грамите на държавното радио и телевизия. 
Същевременно бяха прекъснати и телефонните й 
връзки с вътрешността. Сега е възстановена 
старата телефонна линия, но само с десет канала, 
така че връзките сериозно са затруднени.

Особено е тежко положението в стопан
ството. Поради липса на гориво "Автотранспорт" 
не е в състояние да поддържа рейсовите линии, 
кито имаше преди войната. Сега фирмата е 
принудена да купува скъпо гориво на черната 
борса и да поддържа най-необходимите за насе
лението линии на територията на общината и към 
вътрешността. Сериозни проблеми с горивото 
имат и останалите предприятия и организации. в. в.

ВРАНСКА МАЛИНА” ЩЕ ИЗНАСЯ ГЪБИ, 
БОРОВИНКИ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Предприятието за производ- на санкциите беше блокиран 
ство, изкупуване, преработка, и нашият износ, уверен съм, че е запланувала да изкупи и по 450 
износ на селскостопанска про- тазгодишният ни износ може да тона моркови и пащърнак, както 
дукция "Малина” от Враня е бъде поне седемкратно по- и 50 тона корен на целина и 20 
запланувало чрез износ на гъби, голям", каза Костич. 
боровинки и др. да си осигури 
забележителна сума

Вранската фирма "Малина” В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

САМО ЕДИН ПОВТАРАЧ
тона листа за подправки от типа 

Тези дни започнахме да изку- "вегета”. Освен това, вранската 
валутни пуваме гъби, а сме запланували фирма е запланувала за юго- 

средства, заяви диреторът на да съберем поне 200 тона ма- 
фирмата Христивое Костич. натарка и 50 тона пачи крак,

В сравнение с 1998 година, понеже вече ние разрешенотак- 
когато поради външната стена ова количество.

От 957 ученика, които в началото на учебната 1998/99 година 
бяха записани в Основното училище в Димитровград, 956 са 
завършили класа. Средната бележка в училището е 3, 91 (много 
добър). Най-добри са третокласниците, чиято средна бележка е 4, 
20. Почти половината от учениците са отличници —422. Носителите 
на диплома Вук Караджнч" са 16. Връчени с и 23 други дипломи.

Най-добър ученик е Милан Иванов, който освен с "Букова 
грамота" е удостоен и с 5 други дипломи.

славските си и чуждестранни 
партньори през август тази 
година да изкупи и около 400 
тона боровинки.

-Г-Ц-IIИ 11 А. Т.ВЪВ ВРАНЯ ПРИСТИГНА НОВА ПРАТКА

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ОТ 
ГЪРЦИЯ

В ДВОРА НА ОШ "МОША ПИЯДЕ"По решение на 
Изпълнителният отбор 
на Общинската 
скупщина в 
Димитровград магаз
ините за търговия на 
дребно и кафенетата ще 
работят както и преди 
24 март, когато започна 
агресията срещу нашата 
страна - до 23 часа.

ТАНЦОВА ЗАБАВА ЗА 
ОСМОКЛАСНИЦИТЕ

В епархията на Сръбската православна църква във Враня 
пристигна още един "тир” с около 25 тона храна, облекло и 
лекарства, които като хуманитарна помощ изпрати Всепра- 

сръбско-гръцко дружество "Апостол 
народи Павле” от Атина.

От Гърция за Враня е тръгнал още един ”тир”

вославното В двора на димитровградското основно училище "Моша Пияде 
снощи бе организирана танцова забава за учениците от осми клас 
на училището, които по този начин отбелязаха завършването на 
основното си образование.

Пред "малките абитуриенти” и определен брой техни другари 
от по-долните класове, които също присъстваха на забавата, из
вестни местни музиканти се представиха с отлично подбрани музи
кални композиции.

на всички

с хумани
тарна помощ, който изпрати Гръцката православна църква. 

От началото на НАТО агресията срещу нашата страна до 
Гръцката православна църква е събрала и изпратила на 

Вранската, Нишката и Рашко-призренската епархия повече от 
1100 тона хуманитарни помощи.

сега
А. Т.

Б. Д-
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ХЛЕБОПЕКАРНИЦА "ОПСТАНАК"
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАПОЧНА СЕНОКОСЪТ
КАЧЕСТВЕН ХЛЯБ ПО ВСЯКО

На опашката за хляб, 
два след провъзгласяването 
военното положение в страната, 
чакащият до мене ми казва: "За
белязваш ли

ВРЕМЕ
ден или

През миналата седмица в низките села в Босилеградска община 
паднаха първите откоси. С това всъщност започна събирането на 
тазгодишната реколта и неуморната надпревара на селскостопан
ските производители с времето. Според първите преценки,очаква 
се среден сенодобив, въпреки че има села и местности, където той 
ще бъде по-добър от миналогодишния. Най-добър сенодобив се 
очаква в Груинци, Белут, Ресен и Млекоминци, както и в някои села 

Тлъминския район. За разлика 
Дукат, Църнощица, Назърица, Мусул и други сенодобивът ще 

бъде по-слаб от миналогодишния.
По думите на някои селскостопански производители, добри до

биви се

на

колко името на фи
рмата съответства на момента - 
Опстанак ( Съществуване”).

Макар че тук често купувам 
хляб, едва ли съм се "занимавал” 
с името на частната хлебопекар
ница, поместена в някогашната 
сладкарница в центъра на града. 
Хората, които купуват тук хляб, 
най-често

на от низките села, в планинските
села

очакват и от другите земеделски култури, които засега 
добре напредват. Разбира се, в крайна сметка добивът ще зависи от 
по-нататъшните климатични условия. Впрочем, те и сега не са 
най-подходящи за коситбата в низките села. Макър и крат
котрайни, честите дъждове забавят тази важна земеделска работа.

Тези дни ще започне и коситбата на изкуствените и естествени 
ливади на ОП "Напредък”. Според агронома Милан Господинов, 
понастоящем се осигуряват навта и бензин за машините на пред
приятието.

казват, че купуват
одоровски хляб. Вероятно 
ради факта, че братя Николови, 
собствениците на хлебопекарни
цата, по потекло са от Височки 
Одоровци и че с хлебопекар- 
ството започнаха да се занима-
ват най-напред в родното си Дове кифлички, баници и пр. бопекарницата работят общо

Можем да произведем хляб осем лица и получават солидни 
Поводът да ги представим колкото е необходимо, казва заплати, както подчертава Дра- 

вестника е фактът, че по Драган, Не зависим от тока, ган. Всичките 
време на военното положение, защото фурната е на дърва, а 
особено в началото, когато хлябът се меси

по-

Братята Николови в хлебопекарницата си

м. я.село.

във осъществяват В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧНА ГЪБАР- 
СКА ТРЕСКАправата си както и в държавна

ръчно. Това, фирма.
хората започнаха да се запасявт както и качественото брашно, с 
с хляб, те произвеждаха най- което се снабдявам главно от те 
много и при тях хляб можеше да Войводина, отлично ни

А що се отнася до плановете, 
се реализират. Николови 

пре- наскоро трябва да открият още 
една фурна, а това е тази към 

Освен, че продава хляб всоб- гарата, в която преди агресията 
хле- хляб произвеждаше един ал- 

бопекарницата Опстанак” сна- банец. И така, докато остана- 
гарантираха хляб. Хле- бдява и редица частни магазини лите частни хлебопекари в града 

бопекарницата "Опстанак" еж- в града, а също така и в Белеш и понякога и загасват фурните, 
едневно произвеждаше по 1500- Лукавица. "Сточар” от тях снаб- "Опстанак” съществува без пре- 
1600 самуна. Освен това. по ду- дява с хляб жителите на Иза- късване. И ще съществува! 
мите на много потребители, тук товци и работещите във фер- 
се прави най-хубавият бюрек в мата в Липинци. За доставка 
града, а има и всички други ви- разполагат с две возила. В хле-

” ИНТЕРФУД” ПРЕДЛАГА 
НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИсе купи почти по всяко време, поръчват на потребителите. 

Дори и нямаше нужда да се чака
на опашка, понеже те правеха ствения си магазин, 
списък на купувачите и на всеки 
записан

В Босилеградска община, особено в централната и южната й 
част започна гъбарска треска. Гъбарите събират манатарка и пачи 
крак (въргань и лисичарка), понеже тези гъби най-много виреят в 
общината, а изкупвателните фирми смятат, че те са най-доходни.

Засега няколко фирми изкупват гъби в общината. Всички ги 
изкупват сурови и всички плащат веднага. В момента най-добри 
изкупни цени предлага "Интерфуд” от Чачак. Тази фирма, която 
освен централния си магазин в Райчиловци има изкупвателни пунк
тове в Горна Лисина, Горна Любата и Долно Тлъмино, за килограм 
първокачествена манатарка или пачи крак плаща по 40 динара. 
Манатарка второ качество вече е 15 дин.

- Досега "жътвата” не беше много богата - по 250 до 300 кг гъби 
дневно. Очаква се повече гъби, включително и в по-високите план
ински села да има след 20 юни. Разбира се, ако продължи топлото 
време и ако има дъждове”, казва Митко Стоилков, откупвач на 
"Интерфуд” в Райчиловци, като оповестява, че е възможно цената 
на манатарката да се покачи.

Фирмите ще купуват и изсушена манатарка, но в момента не е 
известно на коя цена.

А. т.

СРС - ДИМИТРОВГРАД ВЪЗСТАНОВЕН Е ЖП ТРАНСПОРТЪТ С 
БЪЛГАРИЯ

ЗАСЕГА БЕЗ 
КОМЕНТАРИ ВЛАКОВЕТЕ ОТНОВО 

ТРЪГНАХА ЗА СОФИЯРешението на Сръбската радикална пар
тия да извади своите министри от състава на 
правителството на Сърбия все още нс се 
коментира от водачите на Общинския отбор 
на тази партия в Димитровград. Мълчанието 
им е учудващо, тъй като през последните 
няколко месеца радикалната партия бе една 
от "най-говорливите” партии в общината.

Според някои информации, наскоро към 
местните журналисти би трябвало да се 
обърне председателят на Окръжния отбор 
на СРС за Пирогски окръг Воин Велкович. 
От него се очаква да поясни позицията на

В 6 часа и 15 минути в понеделник сутринта, след 
дълга пауза, от Белград за българската столица 
тръгна първият влак. Благодарение на денонощния 
труд на железничарите, ощетената на повече места от 
НАТО бомбардировките жп линия от Бълград към 
източната ни съседка беше оспособена за движение. 
В края на миналата седмица работниците от ЖТП 
"Белград” разчистиха надлеза в Трупа ле, недалеч от 
гр. Ниш и възстановиха ощетените релси между Бела 
паланка и Пирот.

Това е първата международна 
възстановена след прекратяването на агресията 
срещу нашата страна, в която най-чести цели на 
вражеската авиация бяха обектите на инфраструкту
рата.

в. Б.

На 21 юни 1999 година се навършват 9 тъжни 
дни от смъртта на нашия непрежалим съпруг, 
баща, брат и дядо

ВЛАДИМИР РАНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ 
от с. Д. Любата

На този ден ще посетим гроба му, за да положим 
цветя и да го залеем със сълзи.

Вечно скърбящи: съпруга Ката, дъщери Лиляна и 
Елка, зетьове Ганче и Митко, внуци, сестра 

Павлинка и многобройни роднини

ЖП ЛИНИЯ

радикалите в новосъздадената политическа 
ситуация в с траната, окръга и Димитровгра
дска община. Вече не е с нас

ВЕЛИБОР СТОИЧКОВ - ВЕКО 
син на Гуте Камбаниера, от с. Д. Любата

Замина си в момента, когато трябваше да пре
бори несправедливата съдба, да създава семей
ство, да се радва на живота.

Имахме това предимство, че живяхме с нашия 
Веко.

Поклон пред светлата му памет!
Вечно скърбящи: баща Драган, мащеха Павлинка, братя Васко и 

Мило, чичовци Стамен, Кирил и Божко и многобройни роднини

Б. Д.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ РАЙЧИЛОВЦИ

ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА КАНАЛИЗАЦИЯТА
Комунално-услужното предприятие "Услуга” материал е осигурена още миналата година, а за 

от Босилеград тези дни започна изграждането на копаенето на канала предприятието ползва соб- 
един от няколкото странични колектори на
фекалната канализация и село Райчиловци. Става о 3 жение. По-голяма част от лред-
въирос за колектор п квартал Краин дол (под 48 ^ динара, с КОИ'готрябва да участват
пътя), който трябва да се включи в главния ' « и ата вече са събрани. Така че тази
канализационен колектор, МИН““(Н'®“'^ благоустройствена акция се очаква да приключи 
селото, край течението на река Драговищица. у I
Дължината на този колектор е-около ^“е1Т“'а '^Председателят на Скупщината на местната

3гг”=:;:г;"г“,“;-гзо»
щебъяат поДсигурен^отДирекция ,^сЩблв_ те ще бъдат построени зависи от редица други 

Р л фактори, между другото и от стабилизирането
икономическата обстановка в страната.

ствената си механизация.
И местната общност засега успешно изпъл- На 26 юни 1999 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата 

мила и незабравима майка и баба
ЯНИНКА ВЕЛИНОВА

домакиня от село Плоча - Босилеградско
На 17 юни 1999 година ще дадем годишен помен 

на скъпата ни покойница на гробищата в село 
Плоча.

Скъпа майко, вече една година не си с нас, но 
твоят лик вечно ще живее в нашите сърца. Благо
дарим ти за всичко, което направи за нас.

С неизмерна тъга и обич се прекланяме пред светлата ти
памет.строителни площи и 

гане.
на

Синоое Борис, Кирил, Павле и Милорад, дъщери Васко, Олга, 
Даринка, Стана, Тодорка, Ленка и Радмила, снахи, хетьоее, внуци и

правнуциВ предприятието изтъкват, че на канали
зацията ще бъдат приключени над 50 домакинства 
от този квартал. По-голяма част от необходимия

М. Я.

в18 ЮНИ 1999 г.Шйшш



АТП - ДИМИТРОВГРАД

ГОРИВО КУПУВАТ И НА 

ЧЕРНАТА БОРСА
тръгват в понеделник (в 7 и 16,30 часа), сряда (в 7 
и 16, 30 часа), петък (в 7 и 12, 30 часа), събота (в 7 
часа) и неделя (в 16,30 часа). Към Сенокос в петък 
(п 15 часа) и неделя (също в 15 часа), към 
Петачинцн в петък (в 14, 30 часв)и неделя (също 
в 14,30 часа), както и към Горна Ненли (в петък в 
7 и 14, 30 часа).

Новото разписание ще е валидно все докато не 
се подобри снабдяването е гориво. От шефа на 
клона на ЛТГ1 в Димитровград Перица Петрович 
узнаваме, че тази фирма е принудена да купува

Въпреки че след прекратяването на агресия та 
се очакваше да се увеличи броят на автобусите на 
ЛТП от Пиро т, кои то се движат от Димитровград 
към Пирот и обратно, от новото разписание на 
автотранспортната фирма, прието в началото на 
тази седмица, стана ясно, че тази идея засега си ВОЮВАНЬЕ
остава в пределите па възможностите заради не
достига на гориво. Следователно, докато не се 

проблемите
Сретомо се тия дни със сват Гогу оди Строшену чешму и 

место да се питамо за живо-здраво, он одма поче:
"Куде си, бре свате, затри се, четим весникат, а без твоят 

рабуш ми изгледа шуто?"
"Куде че съм, нали свате 

майтаплъци".
"Ма и ти ли, свате?"
"Кико и я ли, па цел народ воюва!"
"Море свате, я ми обясни ти мене тека по-просто, ква 

война беше това, нигде войник да се мерне, да поприпуца, 
кико четирес първу кига нийе воювамо...

"Е, видиш ли свате, съга све йе на пулове. Натиснеш йедън 
пул и излети рекьета и однесе мое. Натиснеш друг пул и 

А и авийоните им несу ко преди. Дигал се

горивото,снеутрализират 
автобуси те на АТП и по-нататък ще поддържат 
споменатата линия четири пъти дневно. Ог 
Димнтроптрад към Пирот автобусите тръгват в 5,
7.14 и 19 часа, а от Пирот към Димитровград в 6,
9.14 и 18 часа.

воювамо, нейе време заопределено количество гориво и на черната 
борса, където цената па един литър дизелово 
гориво се върти около една германска марка.

Б. Д.Що се отнася до местните линии, нещата стоят 
така: от Димнтроптрад към Мъзгош рейсовете

ДИМИТРОВГРАД

ПРОДЪЛЖИ СТРОЕЖЪТ НА 
ЗАЛАТА

НАКРАТКО
однесе училище- 
у небеса само чуйеш кит друсне пройектилат, а он вечимка 
одлетел у майнуту~"

"Бре, бре.»" - чуди се сват Гот.
"Е, ама и нийе несмо .мачя кашльица. И нашите натиену 

пул одоздоле, па им пресретну рекьетете, пройектилите - 
бауууу. И чу ли кико им стуримо некикъв авийон що се ич 
не види?"

"Па кико су га нашите видели?"
"Знам ли! А толкова се валише и ни плашите с ньега. 

Плаше ни и с некикви еликоптери. Ама даде Господ, та два 
три се суринуше и они се закьуташе. Я свате мислим да смо 
и нийе припомогли на господа".

"Море, сечаш ли се, свате, кит да почну рекоше за три 
дни че ни накараю на колена да гьи молимо?"

"А ти сечаш ли се кво я тьгай реко: че почекаю и се 
понадаю ко лисицата на ярчевата!- Еве после два месеца и 
половина пущимо да им се размине меракат да улезну. И да 
ти кажем и това, ама да запо.мниш кво йе Минчо козил: щом 
смо гьи пущили лъсно су улезли, ама че видиш кво че им буде 
и злазе ньето!"

"Кво, свате?"
"Знаю они. И от друга места и държаве су излаз или тека_"
"Айде кажи ми - рече сват Гот - за кикво йе све тая 

пана?"

В хола на димитровградския Център за кул
тура днес ще бъде организирана поредната ак
ция за кръводаряване. Както н обикновено, 
организатори на акцията са Общинската ор
ганизация на Червения кръст в Димитровград 
и Заводът за кръвопреливане от Ниш. На ак
цията могат да се отзоват всички лица, 
желаещи да дадат кръв.

След няколкоседмичната пауза, предизви
кана от натовските удари срещу Югославия, на 15 
юни т.г. строителите от пиротското предприятие 
"Прогрес” продължиха строежа на спортната 
зала в димитровградския спортен център 
"Парк".

Засега няма информации до каква стенен 
вражеската агресия ще повлияе върху удължава-Б. Д.
нето на предварително определените срокове за 
завършването на този обект.

Б. д.
ОТ ВЧЕРА ПТТ - ДИМИТРОВГРАД

ПРАТКИТЕ — ДВА ПЪТИ 
СЕДМИЧНО

ОТНОВО НИШ - 
СОФИЯ

Въпреки че бомбардирането на нашата страна 
отстрана на злосторническия НАТО алианс спря, 
пощенското комби, с което в Димитровград се 
докарва пощата от Ниш и Пирот и по-нататък се 
движи два пъти седмично - в понеделник и петък.

Временно преустановена поради натовските 
удари срещу Югославия и военното положение в 
страната, автобусната линия Ниш - София на 
автотранспортното предприятие ” Ниш—ек
спрес” вчера отново бе установена. тараКомбнто ще започне да докарва пощенските 

пратки всеки работен ден, когато бъдат решени 
или поне смекчени острите проблеми с горивото.

Б. д.

За кво ли? Мнодзина се питаю и свак си найде некикъв 
отговор. Ама най-интересан йе ньинъият отговор: епа, щом 
нечете демокрацию милом, а нийе че ви гьу докарамо 
силом!"

"-Бем ти теквуя демокрацию с бомбе!" - рече сват Гога.
Па чу ме пита пак: "Кво мислиш че праимо, доста 

посчукаше!
"Кво че праимо? Това що смо праили после сваку войну: 
засучемо рукавйе, па напраимо строшеното йоще по-убаво!"

"Ама че има зор._"
"Че има и повечко. Ама нали смо се нашли на това 

ветрометище: кой одкуде иде тука че мине, свикли смо_ 
Жилав йе нашият корен, свате, ем жилав, ем длъбок._"

Гледам сват Гога преступуйе от ногу на ногу, сака нещо 
да пита, ама се колеба.

"Айде видим йоще нещо те мучи!" - подкани га я.
"Ма не знам, згодно ли йе да питам..."
"Море питай, ако знам че ти кажем!" - бодрим га.
"Седъмдесе и седъм дъна Манчо върляше отгоре бомбе: 

разрушите мостове, болнице, забавачкье и не знам кво 
йоще. Избите невину челяд... За свите тия седъмдесе и седъм 
дъна народат по градищата игра и поя кока су празници. 
Айде, кажи ми кво беше това?"

"Са я тебе да те питам: жел ли си със сърп ньиву с 
бодерицу!

"Жел съм - кико не съм жел, све док не докараше 
комбайне на руку смо жели!"

"И кво праите кига напече дзвездата, а жегата стегне та 
йедва си узимамо дъй?"

"Па некоя от жетваркьете запойе и оно ни стане по-лъко!'
"Те това ти йе и с туя войну. Поя народ от муку и от инат. 

Ама не знам дали ония това че разберу, кико що млого 
работе у празнете им чутуре не може да улезне..."

"Море че им улезне, че им улезне!" - закани се сват Гога.

От Ниш към София рейсовете тръгват в 5 и 18 
часа, а от София към Ниш в 6, 30 и 18 часа 
(югославско време).
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