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СПРАВЕДЛИВА БОРБА НА НАШИЯ НАРОД ПРОТИВ 

ХЕГЕМОНИЗМА И ДИКТАТА НА СИЛАТА
*Слободан Милошевич благодари на МикисТеодор 
краища на света 1

ГРЪЦКИ КОМПОЗИТОР, ИЗВЕСТЕН ХУМАНИСТ 40 ГОДИНИ ВЕСТНИК 
"БРАТСТВО"

НИКОГА НЯМА 
ДА СЕ

ОТКАЖЕМ ОТ 
ПОЛИТИКАТА

акис за подкрепата и ангажирането му истината за Югославия да

ан Милошевич прие ми- 
и приятел

стигне до всички
Президентът на Републиката Слобод

гРъЦКИя композитор, известен хуманист 
на Югославия Микис Теодоракис.

В сърдечната среща видният

налия петък

НАГърция повтори голя- 
народ и президента Ми- 

заради героичната съпротива, оказана по време 
на агресията срещу нашата страна. Подчертавайки дълбокат

подкрепа и солидарността си с нашия народ в решителната 
отбрана на свободата и независимостта на страната, Микис Тео
доракис посочи, че самоотвержеността и героизмът на граждан
ите на нашата страна, които смело се противопоставиха 
гократно по-силния агресор ще останат за всички народи в света 
като траен пример за свободолюбие го.

Президентът Милошевич поблагодари на госта си за подкре
пата и ангажирането му истината за Югославия да се разнесе по 
всички краища на света, като изрази увереността си, че гласът на 
отпора, повдигнат масово в Гърция и сред гражданите на Европа, 
е най-доброто доказателство за справедливата борба на нашия 
народ против хегемонизма и диктата на силата.

гост от
мото си възхищение от югославския 
лошевич лично НАЦИОНАЛНО

РАВНОПРАВИЕа силична
Пише: Иван Седлак

Честитейки забележителния 
юбилей на вестник "Братство”, 
искам да посоча някои актуални 
процеси в международните от
ношения, които имат значение и 
в областта на правата на човека 
и националните малцинства.

на мно-

Президентът Милошевич в разговор с Теодоракис

На приема присъства и републиканският министър на култу
рата в Сърбия Желко Симич.

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ПРЕМИЕР МИРКО МАРЯНОВИЧ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ЗАПОЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЮЖНА СЪРБИЯ
^Възстановява се специализираната болница за гръдлоболни в Сурдулица, един жилищен блок и десет семейни къщи * Във Владичин 
хан ще се направи реконструкция на Младежкия дом и на Универсалния магазин, както и на разрушения мост, докато във Враня започна 
изграждането на нов жилищен квартал *Всички работи трябва да приключат до 1 ноември * Благодарение на единството на народа и 
ръководството на страната и на героизма на войската Сърбия отстоя и се отбрани от агресията на нан-голямата военна сила в историята, 
а сега всички сплотено започваме възстановяването на родината - подчерта премиерът Марянович

Иван Седлак

В по-дълъг период от време 
ние сме на прицел на стратегията 
на новия световен ред, която се 
състои в това, че суверенитетът 
на една страна се замества от мн
има грижа за правата на човека, 
защита на хората и осуетяване 
на хуманитарни катастрофи. То
ва е механизъм за осъществява
нето на хегемонистичната поли
тика, която се стреми да владее 
света и затова упорито настоява 
да завладее неподчиннлите й се 
пространства. На прицела й са 
страните, които водят суверенна 
и независима външна и вътреш
на политика. В съответствие със 
споменатите принципи тези ст
рани се дестабилизират чрез фи-
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ресията и несъмнено ще дадат не добави, че в това се състои ве- 
по-малък принос и за възстано- личието на нашата политика, ве- 
вяването на града и на цялата личието на разбиранията, които

има нашият президент Слободаи 
Милошевич и политиката, която 
той води дълго време.

- За това именно ние имаме

Председателят на Правител
ството на Република Сърбия 
Мирко Марянович във вторник 
пребивана в Пчински окръг, къ-
дето положи основните камъни щ $
за изграждането и възстановява- ш 
нето на разрушените обекти в $
Сурдулица, Владичин хан и Вра- Ц ''гЩ
ня, като по такъв начин обозна
чи началото на възстановяван
ето на южната част на Сърбия.

Посещението на премиера

7//'Т

и страна.

ГЕРОИ В ОТБРАНАТА - 
ГЕРОИ ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
толкова голям политик и затова 
победихме. А победихме, защо- 
то винаги сме се борили за ху
манни цели, за свобода и равен
ство. Сръбският народ винаги се 
е борил за свободата и за до
стойнството. Такава агресия, зу- 
луми, разрушения и геноцид, 
каквито преживяхме ние, никога 
през историята на човечеството 
не са провеждани срещу пито 
един народ. Това е повече и по-

3 Щ."ж,
: ШЬ, ■- Вие, които бяхте герои в от- 

/ ‘браната ще бъдете герои и във 
възстановяването

Мирко Марянович и неговите В&А. , У■/;(/. премиерът. Начело с президен-
сътрудници, вицепремиера Дра- ВДюИ та Слободии Милошевич наша-
ган Томич, министъра на строи- та страна винаги се е борила за
телството Деян Ковачевич, мин- мирно решаване на проблема в
истъра на здравеопазването Ле- ||рр||И : •1 Космет, до което се стигна сега.
посава Миличевич, министъра Ние говорихме, че основната
на труда Томислав Миленкови.! мирко Марянович причина за всички проблеми в страшноотонова,коетоправеха
и министъра на селското стопан- Космст са сепаратизмът и теро- и сЬашистите А ние
ство Йован Бабович започна в ва здравно ведомство Специал- ризмът, което едвам сега приз- само искахме да бъдем свободни. 
Сурдулица, в специализираната пата болница за гръдноболни в нават и лидерите на някои отст- 
болница за гръдноболни, която Сурдулица е построена през 1924 раните? които бяха агресори. Те 
беше засегната в едно от 30-те година за възстановяване на из- разбраха, че т.нар. АОК - тсрор-

немощелите воини в Първата 
световна война, а нейното изгра-

подчерта

Бяхме нападнати, защото имаме 
свое достойнство и това 
достойнство ние показахме пред 
света. Показахме какво озна
чава борба за свободата. Затова 
ние пречехме на някои си, а знае 
се на кои, но победихме.

Ние не искахме да капитули
раме в Рамбуйе, понеже това би 
било не само капитулация, но и 
окупация и унищожаване на 
сръбския народ. Доведохме до 
там, че проблемът да се решава 
по мирен начин, в съзвучие на 
Хартата ма ООН, за което нас-
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Ш) [КОТСОХСАШШавиацията на истите и сепаратистите - са при
чината за всички нещастия и че

ианападения
НАТО срещу този малък град.

Придружен от домакините ждане е било подпомогнато 01 именно те са подвели и собст- 
си-началника на Пчински окръг известния тогавашен търговец веНия си албански народ.
Часлав Ристич, председателя на Влада Митич. _ Сръбският народ никога не
Общинската скупщина в Сурду- От името на Републиканск- е искал нещастия, каза премие- 
лица Мирослав Стоилкович, ко- ото правителство премиеръ! рЪТ> не е търсил да се убиват 
йто поздрави гостите и ги запо- Марянович поздрави събралия хора от .албанската национално-

се в двора на болницата народ ст доис само сс нротивопоставя-зна с големите разрушения, ко
ито претърпя Сурдулица, както като изрази задоволството си от хме на сепаратИзма и тероризма, 
и директора на специализирана- това, че се намира сред хората, а сега ,|а тоя сепаратизъм и тер- 
та болница Сърболюб Алексич които са дали голям принос за 0рИЗЪМ се противопоставя цели- 
- иремиерз/г Марянович на мя- изграждането на страната, ока- ят сцят> ДОрИ и алиансът, който 
сто се запозна с повредите на то- зали са решителен отпор на аг- беше нападнал, каза той. ини



ОФИЦИАЛНО СА ПРЕКРАТЕНИ ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ НА НАТО СРЕЩУ СР 
ЮГОСЛАВИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

СИЛИТЕ НА ООН 

НЕОТЛОЖНО И 

КАТЕГОРИЧНО 

ТРЯБВА ДА ЗАЩИТЯТ 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В 

КОСМЕТ, И ПРЕДИ 

ВСИЧКО СЪРБИТЕ И 

ЧЕРНОГОРЦИТЕ

СОЛАНА ЗАПОВЯДА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
” ВЪЗДУШНАТА КАМПАНИЯ”

* НАТО окончателно анулира решението да ” въздушната кампания” против Югославия, което беше 
взето на 24 март, когато без съгласието на Съвета за сигурност започна бруталната агрсия срешу една 
суверенна държава

НАТО п неделя окончателно анулира решението 
си за "въздушната кампания” протип Югославия, ко
ето беше взето на 24 март, когато, без съгласието 
Съвета за сигурност, започна бруталната агресия 
срещу една суверенна държава.

Решение за формалното прекратяване 
здушнитс операции” взе генералният секретар Ха- 
виер Солана в Брюксел, след консултации с Постоян

ния съвет на НАТО. съставен от посланиците на 
деветнадестте страни членки на западния военен съ
юз.на

Решението за прекратяване на военните опер
ации срещу Югославия влиза в сила веднага, подчер
тава се в съобщението на генералния секретар, об
народвано в неделя в главната квартира на НАТО в 
Брюксел.

на ”въ-

ПОЛИТИЧЕСКА КАТАСТРОФА НА АГРЕСОРИТЕ СРЕЩУ ЮГОСЛАВИЯ

БЛЕЪР, ШРЬОДЕР И ЖОСПЕН - 
МАРИОНЕТКИ ДО КРАЯ НА МАНДАТА СИ

*СРЮ изпълни докрай задълженията си, произтичащи от Резолю
цията на СС на ООН за Космст * Апел към гражданите па Космст 
да не напускат домовете си •"Съюзното правителство търси час 
по-скоро да се подпише цивилно споразумение с ООН

На заседанието си в мина
лия петък, председателствано 
от премиера Момнр Булато- 
вич. Съюзното правителство 
констатира, че Съюзна репуб
лика Югославия последова-

”Бомбите. които разрушигха Югославия унищо
жиха не само мита за зрелостта на европейската со
циалдемокрация. Последиците от агресията на 
НАТО срещу СР Югославия ще бъдат опасни за вси
чки политически сили в Европа. Хвърлените бомби 
ще се върнат, за да предизвикат експлозии на оп
овестените конгреси и конференции. Сметката за аг
ресията срещу една суверенна държава ще бъде 
го голяма”, подчертава се в уводната статия на този 
софийски вестник. •

Авторът стига до извода, че "войната, която при
ключи с моралната победа на Югославия, изправи 
социалдемократическите партии на едно кръстови
ще. Ако продължат по досегашната посока, те не 
само че идейно и политически ще избледнеят, но и ше 
се превърнат в отворени васали на САЩ и НАТО, в 
слуги на т.нар. нов световен ред. конто заплашва не 
само Европа, но и цялото човечество”.____________

Социалдемократическите партии на Запада загу
биха изборите за Европейския парламент и това е 
"истинска политическа катастрофа, която преживя
ха непосредствено след приключването на агресията 
на НАТО срещу СР Югославия", пише в уводната си 
статия българският ежедневник "Дума”.

Като констатира, че впускането в НАТО аван
тюрата струва много на социалдемократите, понеже 
загубиха доверието на електората, софийският вест
ник пише, че това са първите последици на варвар
ската политика на Блеър, Шьодер, Жоспен и другите 
от социалдемократическите партии в Западна Ев
ропа, запалили факела на войната и обърнали гръб 
на лявата политика. Те се подчиниха на ст
ратегическите интереси на САЩ и проиграха соб
ствения си престиж. От днес до края на мандата си 
тези господа ще бъдат само марионетки и нищо 
повече, подчертава коментаторът на в. "Дума".____

сора, така и нашите граждани 
и преселници н чужбина, като 
неразривна част от нацията, в 
тази борба дадоха ме по-малко 
значим принос. Още преди да 
беше отпочнала агресията, пр
ез фазата на огромния натиск 
върху СР Югославия нашите 
преселници организираха пуб
лични сборове и други мани
фестации, на които проявиха 
единство и солидарност със 
застрашеното си отечество. В 
борбата за истината, която сс 
водеше и сега се води в чуж
бина живота си дадоха и сръб
ски преселници - Драган Рай- 
кович в Париж и Борислав 
Ямина в Женева. За своята 
справедлива борба те успяха да 
спечелят подкрепата на забе
лежителна част от общсХст- 
веното мнение в много страни, 
както и на приятели сред пре
селниците от други държави.

мно-
телно и цялостно с изпълнила 
всички свои задължения, про
изтичащи от Резолюцията на 
Съвета за сигурност на ООН 
за Косово и Метохия.

Съюзното правителство 
поиска силите на сигурността 
на ООН без отсрочване и до
край да изпълнят всички свои 
отговорности във връзка с бе
зопасността и сигурността на 
всички жители в Косово и Ме- СРАМНА РАЗПРОДАЖБА НА 

СУВЕРЕНИТЕТАтохия. преди всичко на сър
бите и черногорците, конто се 
чувстват застрашени заради 
поединичните агресивни дей
ствия на терористическата 
"АОК”.

Уверено, че КФОР ще из
пълни всички свои задачи, Съ
юзното правителство се прио
бщава към апела до всички 
граждани на Косово и Метохия 
и особено до сърбите и черно
горците да не напускат до
мовете си и да останат на век
овните си огнища.

Балканските държави - югославски съседи, продължават да водят поданическа политика спрямо 
Атлантическия алианс и Европейския съюз и то само за да могат трайно да се доближат до 
западната част на стария континент.

Това потвърждава и решението на Скопие да 
признае "правителството” на Хашим Тачи. което 
досега не е признато от никой в света. Разбира се. 
като се изключи режимът в Тирана, който даде и 
убежище на водачите на сепаратистката АОК. из
бягали там от собствения си народ.

Това също така се потвърждава и от стано
вищата на София, Букурещ и Будапеща, които от
казват да позволят на руските умиротворителни 
части да прелетят тяхна територия, за да се ста- 
ционират в Космет. При това подчертано се търси 
уважаването на резолюцията на Съвета за сигур
ност на ООН, дори това прелитане се обуславя с 
подчиняването на руските войски на командването 
на НАТО.

Както неофициално се узнава, Клннтън и Бле
ър са извършили по дипломатически път натиск 
върху Унгария, България и Румъния да откажат 
предоставянето на коридори за руските войски в 
Космет.

Когато това прави Унгария, някак си може и да 
бъде разбираемо, понеже неотдавна тя стана 
членка на Атлантическия съюз. Едва след много 
перипетии Будапеща неотдавна позволи на коло
ната руски камиони да премине през нейна терито
рия, макар че камионите доставяха хуманитарна 
помощ за Югославия.

Но какво да се каже за Румъния и България, 
които са само кандидати за влизане в алианса, тъй 
като, поне засега, те само са членки на програмата 
"Партньорство за мир”. Затова пък президентите 
Емил Константинеску и Петър Стоянов веднага 
приеха искането на Брюксел по времето на бом
бардировките срещу Югославия да предоставят въ
здушното си пространство и своите летища на съю
зническите самолети. Това потвърдиха и техните 
парламенти, въпреки жестоката съпротива на на
родите в тези страни, които дни и седмици наред 
организираха демонстрации против агресията на 
НАТО срещу нашата страна.

"Ние имаме отлични отношения с България и 
Румъния” - не крие здоволството си говорителят 
на НАТО Джейми Шей.

Македония обаче, е нещо съвсем различно. Но
вото й правителство, оглавявано от Люпчо Геор- 
гиевски, превърна страната в най-голяма база на 
НАТО в Европа, през нея за Космет пътуват те
рористи и оръжие. Много от сепаратистите на Ха
шим Тачи остават в тази бивша югославска репуб

лика. понеже екстремните националисти са запла
нували да създадат "Велика Албания", в която на 
едно място да се съберат всички шнптъри на Бал
каните.БЛАГОДАРНОСТ КЪМ 

ПРЕСЕЛНИЦИТЕ Според много преценки, след решението на ко- 
сметската криза следващата е Македония, която е 
звено във веригата на "зелената тренсверзала" от 
Адриатнка до Китайската стена. Това съвпада със 
стратегическите планове на Америка, която се 
опитва да закрепи позициите си на Балканите, Бос
фора и Дарданелите, Кавказ и в Централна Азия, 
т.е. в Каспийския регион, в който са отркити огро
мни залежи от петрол.

Правителството в Скопие още от първия ден от 
встъпването си на властта започна да продава своя 
суверенитет. Това потвърди и с признаването на 
Тайван, който, както се узнава, обещал да финан
сира предизборната кампания на кандидат-пре
зидента Васил Тупурковски.

В Македония, Унгария и Румъния очевидно 
очакват, че по такъв начин, като за една нощ, ще 
се доближат до НАТО и ЕС. Но на състоялата се

Нашите граждани на вре
менна работа в чужбина и пре
селници задвижиха най-разли
чни акции за събиране на ху
манитарна помощ, която из
пращаха в страната и по време 
на най-жестоките бомбарди-

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА 
ПОДКРЕПА ОТ ДИАС- 

ПОРАТА
ровки.

Съюзното правителство 
изразява най-дълбока благо
дарност на всички знайни и 
незнайни борци и на неумори-

Посредством своя Комитет 
за сътрудничество с мисията 
на ООН за Косово и Метохия 
Съюзното правителство поис
ка час по-скоро да бъде под
писано отделно цивилно спо
разумение с ООН. Такова спо
разумение е нормална практи
ка между ООН и страните, в 
коите се ангажират нейни ми
сии.

мите радетели навред из света, 
които, не щадейки се, дадоха 
своя човешки и патриотичен 
принос за отбраната на стра
ната и изразява надежда, че и в 
условията на възстановяване
то и реконструкцията на роди
ната нашите граждани на вре
менна работа в чужбина и пре
селници ще дадат собствен 
принос, проявявайки по такъв 
начин своето единство, патри- 
ортизъм и солидарност с ро
дината.

Съюзното

неотдавна във Вашингтон среща на най-високо ни
во на Алианса, както и на срещата на ЕС в герман
ския град Кьолн, ясно им беше казано: трайното 
влизане в Западна Европа е дълъг и сложен път, 
по който трябва да бъдат изпълнени много условия 
и за него са необходими твърде много пари и много 
време.Следователно съседите ни продължават да 
стоят в предверието на Брюксел, а преди новият 
век
таесторката” и на НАТО. .

Като се изхожда от терито
риалната цялост и суверените
та на СР Югославия, които бя
ха потвърдени и от Съвета за 
сигурност, необходимо е да се 
установят конкретни решения 
в стопанската система и осо
бено във валутната сфера, 
външната търговия и митни
ческата защита, както и в об
ластта на санитарния и здравен 
контрол.

Съюзното

несъмнено няма да прескочат прага на "пен-

(Танюг)

ОТГОВОРНОСТ ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪ
ЛГАРИЯ В АГРЕСИЯТА

Председателят на Българския антифашистки 
съюз и депутат на опозиционната Демократическа 
левица в Народното събрание професор Велко Въ
лканов поиска да бъдат нзднреин всички лица, от
говорни за участието на България в агресията на 
НАТО срещу суверенната европейска държава СР 
Югославия.

В писмо до главния прокурор на България Ни- 
Фнлчев, проф. Вълканов търси формирането 

на специално тяло, което да издири 
които, както тон подчертава, ”трябва да бъдат 
наказани в унисон с българския Наказателен ко
декс” .

правителство 
взе решение в следващите ше
ст месеца да бъдат освободени 
от плащане на такси за използ
ването на честоти онези радио 
и телевизионни станции, които 
информационните си капаци
тети предоставиха на Щаба на 
Върховното командване на 
Югославската войска заради 
пълното информиране на об
ществеността за отбраната на 
родината от агресията.

правителство 
констатира, че както всички 
граждани 
бяха единни с отбранителните 
си сили и ръководството в ок
азването на съпротива на агре-

на СР Югославия кола
всички лица,

25 ЮНИ 1999 г.



ЗАПОЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 

НА ЮЖНА СЪРБИЯ
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИЕ ПОБЕДИТЕЛИТЕ НА 33-Я 
РЕПУБЛИКАНСКИ СЪБОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РЕКОРДЬОРИ

БЛАГОДАРЕНИЕ НА СТАБИЛНОТО 

СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО 

НИЕ УСПЯХМЕ ДА ОБЕЗПЕЧИМ 

СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И В 

НАЙ-ТРУДНИЯ ПЕРИОД ЗА 

НАШИЯ НАРОД И ЗА ДЪРЖАВАТА

страница)

тоявахме още от самото начало СМС еДИННИ и започваме възста-

решават проблемите в Космет заполваме го със собствени сили 
Ръководителите на тази мисия " собствени 
разбраха най-сетне, че трябва да ^МаМе «остатъчно ум и знания, 
се разоръжи терористката АОК Паралелно с възстановяването
И че друг начин няма, каза Ма- На страната. коет° Ще се прове- 

че са създа- ЖДП ПОД'5гидата на новосформи- 
дени условия нашите хора, които раната Републиканска дирекция 
пред заплахите на терористите ще продължим и реформите, въ-
дошли заедно смироопазващите’ зстановяването на
сили, временно бяха 
Космет,

средства. За това

рянович и добави,

* Поздравявайки рекордьорите, Милан Милутинович 
аосолютно предимство

подчерта, че селото и селското стопанство имат
в мерките на икономическата политика на странатапроизводст

вото, изграждането на стопанст
во, което ще се включи 
товните икономически г 
и изграждането на хуманно об
щество, г 
Марянович.

- Днес, когато започваме въз-
Т5-т становяването на южната
Възстановяването на специ- На Сърбия, ние

алната болница за гръдноболни собствени средства да построим 
Судрулица, един жилищен бл- и възобновим разрушеното без

пулиДеСеТ ФаМШШИ КЪЩИ а Сур‘ да чакаме външни кредити,’ ма- 
дулица, реконструкцията на Мл- кар че агресорът ще трябва не- 
адежкия дом и универсалния ма- пременнода заплати щетите. За- 
газин и възстановяването на мо- почваме със собствени сили с 
ста във Владичин хан. както и онова, с което разполагаме и за- 
изграждането на цял квартал от 
частни фамилни къщи в южната 
част на Враня ще приключат до 

ноември тази година, а едно-

Президентът на Република . 
Сърбия Милан Милутинович | 
прие миналия петък победите- | 
лите на 33-я републикански 
бор на рекордьорите 
топанското производство. Съре
внованията за високи добиви в 
селскостопанската

напуснали 
да се завърнат в домо- в све-

вете си. процеси
съ- 

в селскос-подчерта премиерътВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ

част 
сме готови със

продукция, 
чийто организатор е Кооперати
вният съюз в Сърбия, се орга
низира в нашата република по
вече от три десетилетия.

Рекордьорите информираха 
президента Милутинович за ре
зултатите, които са постигнали 
през 1998 година.

Резултатите, които нашите

в

Президентът Милутинович в разговор със селскостопанските 
рекордьориедно с възстановяването продъ

лжаваме и реформите. Всичко 
това правим за доброто на хо
рата, за по-добрия им живот, ка- 

временно с това ще се работи и за премиерът Мирко Марянович 
по санацията на всички общест
вени обекти от значение за жи
вота на гражданите - преди вси
чко училища и здравни ведом- Судрулица, за да свидетелства за 
ства.

селскостопански производители стопанство може успешно да се ност, сигурен път и голям шанс 
постигат, могат да се сравнявате работи и да се обезпечават ста- за общото икономическо разви- 
най-добрите в Европа. Пролет- .билни доходи. Високите добиви, тие на страната, 
ната сеитба тази година беше пр- които вие отчитате показват, че 
оведена*на значително по-голе- 
ми площи от заплануваните, а до най-новите научни постижения тати, президентът Милутинович 
голяма степен е променена и ст- може рационално да се произ- подчерта, че сега на земеделците 
руктурата на посевите. вежда и да се живее добре отсоб- им предстои най-важната задача

Поздравявайки рекордьори- ственото производство”. - жътвата на пшеницата и
те, президентът Милутинович Благодарение на стабилното другите житни растения, за коя- 
подчерта, че ”селото и сслскос- селскостопанско производство, то се очаква да бъде рекордна и 
топанското производство имат подчерта президентът Милути- да надмине всички досегашни, 
абсолютно предимство в мерки- нович, ние успяхма да обезпечим Той им пожела успешно провеж- 
те на икономическата политика, социална стабилност в най-труд- дане на предстоящата жътва и 
Селото е стълбът на селскосто- ния до сега период за нашия на- на всички други селскостопаис
панското производство, а първи- род и държавата. Развитието на ки работи.

1
Честитейки на рекордьорите 

благодарение на прилагането на за изключително добрите резул-и след това откри паметната пл
оча, която ще бъде вградена в 
един от строящите се обекти в

единството на народа в отбра
ната и във възстановяването.-Всички граждани, чиито къ

щи или апартаменти са разруше
ни напълно или не са годни за Марянович замина за Владичин

От Сурдулица премиерът

живеене, ще получат покрив до хан, където положи основен ка- 
1 ноември, а всички останали без мък с който означи началото на 
работа вследствие на разруше- възстановяването и на този град. 
ните им фабрики ще получат ма
териална сигурност и работа, по- нето на южна Сърбия премие- 
ръча премиерът Марянович.

- Сърбия отстоя и се отбрани Враня, където в улица ”Крале- 
от агресията на най-голямата во- вич Марко”, в югоизточната ча- 
енна сила в историята. Тя се от- ст на града, започна изгражда- 
брани благодарение на единст- нето на нов квартал фамилни 
вото на народа и ръководството къщи. И тук премиерът Маря- 
на страната и на героичната си нови откри паметна плоча, на 
войска. Никога досега сръбски- която пише: "Възстановяване на 
ят народ не е бил толкова си- страната от последиците на аг- 
лотен в отбраната, никога не е ресията. 22 юни 1999 година. Ми- 
бил по-единен в отпора си на аг- рко Марянович” 
ресията. Също така сега всички

Началото на възстановява
на приема присъстваха ичната селскостопанска продук- селскостопанския сектор, под- 

ция допринася за успешната ра- крепата на развитието на бога- проф. д-рЙованБабович,репуб- 
бота на хранително-вкусовата тите селскостопански имения, ликански министър на селското 
промишленост. Вашият опит с постоянното укрепване на зе- стопанство, и проф. д-р Виден 
високите добиви и преди всичко меделските кооперации и техни- Джорджевич, председател на 
в производството на здрава те асоциации са важен фактор за Кооперативния съюз в Сърбия, 
храна показва как и в селското стопанската и социална стабил-

рът Марянович обозначи и във

ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ВРЕМЕННИ МОСТОВЕ НАД 
МОРАВА ПРИ МИЯТОВАЦ

ГЕРОИ НА ОТБРАНАТА, 

РАДЕТЕЛИ НА ОБНОВЛЕНИЕТОЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

СФОРМИРАНА Е РЕПУБЛИКАНСКА 
ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

СТРАНАТА
♦Служещите в Югославската войска по най-добрия начин показаха н доказаха, че са еднакво готови 
да изпълнят всички задачи и във войната, и в мира, каза началникът на Щаба на Върховното 
командване армейски генерал Драголюб Ойданич

На състоялото сс в понеделник тържество по 
случай построяването на временни мостове над 
река Велика Морава при Миятовац началникът 
на Щаба на Върховното командване армейски ге 
нерал Драголюб Ойданич каза, че със свързва
нето на двата бряга на тази река Югославската 
войска е изпълнила в рекорден срок - само за един 
ден, задачата, която й е възложил върховният 
комендант Слободан Милошевич.

Генерал Ойданич изтъкна, че след три ме се 
ч ната брутална агресия срещу нашата страна и 
толкова дни на геройска съпротива и отбрана от 
най-голямата военна сила в историята на чо ве 
чествого нашият народ и нашата войска за поч 
наха да възобновяват и изграждат страната си. ”3а 
трети път в този век, сплотени в обновлението на 
страната, както това направиха и в отбраната на 
отечеството, държавното ръководство, органите 
на държавната власт, народът и войската за поч 
наха да изписват още една светла страница на 
своята история”, подчерта той.

Изграждането на тези мостове е символ на 
свързването на хора и потвърждение на нашата 
издръжливост. По този начин СРЮ свързва кон

тиненти, приближава Европа и Азия, отваря ев 
ро пейския пътен коридор Е - 75 и ускорява дви 
жението на хора, стоки и сближаването на циви
лизациите. Премахваме нанесените ни кой знае за 
кой път в историята щети и неправди за добрува
нето на цялото човечество, дори и на ония, които 
ни причиниха тези неправди и престъпления, каза 
началникът на Щаба на Върховното командване.

Тези мостове над Морава, единият понтонен с 
дължина 103 метра и другият лансирен (т. нар. 
”бейли”) с дължина 49 м и товароиздръжлнвост 
40 тона, създават възможност за ускоряване на 
транспорта по автомагистралата, защото се из 
бягва задръстването в движението през Кюпрня. 
Освен това, те дават възможност на строителите 
да санират разрушения мост без особени препят
ствия и спиране на движението, поясни генерал 
Ойданич и добави:

- По този начин служещите в ЮВ показаха и * 
доказаха, че са изпълнителни, добре организи
рани и подготвени и дълбоко предани на своя на 
род, еднакво готови да изпълнят венчки задачи 
както във войната, така и в мира и обновлението 
на своята страна.

На заседание на правителството на Сърбия, председателствано от 
премиера Мирко Марянович, беше сформирана Републиканска дирек
ция за възстановяване на страната. Новоформираната дирекция ще се 

възстановяването на ощетените и разрушени по 
обекти на инфраструктурата, комуни-грижи за санирането и 

време на войната стопански и 
нациите училища, болници, жилищни и други обекти. Дирекцията ще 
обединява съвкупния ни творчески и трудов потенциал, което, покрай 
направените вече подготовки за премахване на последиците от на- 
товските бомбардировки и изявения патриотизъм и готовност на гра
жданите да дадат собствен принос за „„„„„
е най-голямата гаранция, че успешно ще изградим Сърбия и Югославия, 

На това заседание правителството взе решение и за изплащане на 
компенсация за заплатите на работниците в онези предприятия които 
са засегнати или напълно унищожени по време на войната. С това 
решение се реализира изплащането на едномесечна заработка в размер 
на едномесечна гарантирана заплата за над 56 000 работника, останали

ВРеПоНтакъв „шжЛе обезпечава социално-икономическо сигурност за

Г^Гбр^
поботчичите на които по такъв начин се обезпечава материално со 
циалпз сигурност и се увеличава броят на работниците, които получават 
постояина пабота в рамките на допълнителните и алтернативни про- 
фами се к^зва в съобщението на Републиканското министерство „а 
информациите.

възстановяването на отечеството,
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ПРОДЪЛЖАВА ОРГАНИЗИРАНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА СЪРБИТЕ И ЧЕРНО
ГОРЦИТЕ В КОСОВО И МЕТОХИЯНИКОГА НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕМ 

ОТ ПОЛИТИКАТА НА 

НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ
ПРИЗИВЪТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

ОХРАБРИ БЕЖАНЦИТЕ
*От Ниш, Лсскоиац, Крушснац, Крагусвац и други градове всекидневно потеглят конвоирани колони 
от хора, които се връщат на вековните си огнища

Призивът ни държавните органи беше реши
телно охрабрение за сърбите, черногорците и 
останалите жители на Косово и Метохия, които 
пред нахлуването на 'терористите от ”АОК” вре
менно напуснаха домове те си, да започнат да се 
връщат организирано на постоянните си 
местожителства. От много места в Сьрбия все
кидневно потеглят конвоирани колони от хора, 
решили да се върнат в южната сръбска пок
райнина, които са предвождани от членове на 
правителс тво то па Република Сърбия, съобщават 
кореспондентите на ТАНЮГ, "Политика” и РТС.

Организираното завръщане на космстските 
бежанци, кои то временно бяха настанени в Ниш,
Бела паланка, Зайчар и други градове в източната 
и югоизточната част на Сърбия започна в по
неделник. Колона от 500 косметски сърби потегли 
от Мерошииа.а завръщащите се бежанци заявиха 
на тръгване, че именно призивът на държавните 
органи ги е насърчил да се върнат по домовете си 
в Прищина, Косово поле и други места в 
покрайнината. Около 200 бежанци тръгнаха с 
автобуси и автомобили от пункта - 
в Ниш, придружавани от група 
функционери на Градския отбор 
на СПС в Ниш, начело с предсе
дателя Горан Николич, който 
заяви, че ръководителите на 
нишките социалисти имат намер- ; 
енис да останат в Косово и Мето- | 
хия толкова, колкото е необ- | 
ходимо, т.е. докато завръщащите 
се сърби се уверят, че са сигурни | 
на вековните си огнища.

От Крушевац и съседните му I 
общини в началото на седмицата | 
тръгнаха петдесетина автомо
била и два автобуса с бежанци, 
които се връщат в Прищина,
Ораховац, Урошевац, Косово

(От 1-ва страница)

нанснранс на един кръг вът
решни хора, конто изпълняват 
задачи те за постигането на цел-

ред и техните слуги. Ако те наи
стина милееха за правата на 
човека и националните малцпп- 
ства н ако истински се застъп
ваха за осуетяваното на т. нар. 
хуманитарна катастрофа, няма
ше да бомбардират нашата ст
рана, защо го по този начин не се 
осуетяват катастрофите, а се 
предизвиква катас трофа и се на
рушават всички права н свободи 
на човека, преди всичко ос
новното човешко право - пра
вото на живот. Същевременно 
те не приемат разговори, в конто 
да се направи комппративен ана
лиз на спазването на междуна
родните документи а областта 
на пралата на човека и национал
ните малцинства. Не ги приемат, 
защото знаят, че а тази област те 
са под нашето равнище. Същото 
се отнася н до почти всички съ
седни страни, чиито правител
ства имат твърде критично от
ношение към събитията в други 
страни, но не са и започнали да 
почистват собствения си "двор”.

Онова, което ми радва и ни 
вдъхва оптимизъм в най-теж
ките моменти са юбилеите на тр
уда н радстслството, какъвто 
именно тази година чества изда
телство "Братство" от Ниш. 
Юбилейните 40 години на труд и 
непрекъснато излизане на вест
ник "Братство" на български 
език, който се финансира от Ре
публика Сърбия, са един крас
норечив пример за това как 
действително се провежда поли
тиката на национално равно
правие. Искам да подчертая, че 
информирането на майчин език 
е едно от най-важните звена в 
употребата на езика и писмото 
на всяка национална общност. 
Затова и нашата държава посве
щава голямо внимание на тази 
област, насърчава финансиране
то, излизането и развитието на 
информационните средства на 
езиците на националните мал
цинства. Благодарение на пряка
та финансова помощ от дър
жавата всяка национална об
щност в нашата страна, вклю
чително и българската, има свои 
вестници, които, въпреки го
лемите зструднения, излизаха и 
при военните условия.

Гордеем се, че и при тези об
стоятелства имахме голям брой 
информационни средства в Сър
бия, които да информират на ез
иците на националните малцин
ства и които честват значителни 
юбилеи на своята дейност. Този 
факт е още по-значителен, ко- 
гато се знае, че Европейският 
парламент едва през 1981 година 
реши да бъде изготвена Харта за 
регионалните езици,която, про
сто да не повярва човек, дори 
през 1992 година е предоставена 
за подписване на членките на 
Европейския съюз.

та.
Най-драстичният пример за 

това е обстановката и Космет. 
Протагонпстите на глобалната 
хегемоннетнчна политика под
крепиха сопаратистко-терорнс- 
тичното движение на албанците 
и възползвайки се от тяхната ве
рсия за мнимата застрашеност 
на албанската национална общ
ност в покрайнината, задвижиха 
военната машина на НАТО али-

Организирано завръщане: Сборен пункт в Косово 
поле

анса за агресия срещу нашата 
държава, нарушавайки при това 
всички международни норми. 
Целта на тази невиждана до сега 
военна операция беше прекроя
ване и разпокъсване на Юго
славия и Сърбия, но тази цел не 
е постигната. С единството на 
народа, полицията и войската в 
противопоставянето на агресия
та, както п с миролюбивата и 
мъдра политика на нашето дъ
ржавно ръководство, начело с 
президента на СРЮ Свобода и 
Мнлошевич. ние успяхме да за
пазим териториалния ннтегрн- 
тет и суверенитета на Югосла
вия и да се изборим за решаване 
на проблемите под егидата на 
ООН.

поле, Обилич и Подуево. На изпращането им 
присъстваха и Драган Йованович, заместник-мин
истър на индустрията, и Владимир Тасич, начал
ник на Расински окръг. В няколко града на Космет 

вече се върнаха около хиляда 
бежанци, намерили временен 
приют в този окръг.

- Убедени сме, че все пак ни е 
най-добре в родния ни край, 

! където от векове са живеели 
нашите лредци и където и ние 

| живеехме и творихме. Вярваме.

По-голяма част от 
избягалите косметски сърби 
и черногорци, които бяха
намерили временно 
убежище в градовете Бер- 
ане и Андриевица в север
ната част на Черна гора, на 
21 юни се върнаха по до
мовете си в окръг Печ. Към ; щс ни гарантират сигурност, за- 
тозн косметски град явиха на тръгване бежанците от
тръгнаха около 20 автобуса Космет. 
с бежанци.

че органите на нашата власт в 
; мироопазващите сили на ООН

Конвоирани колони от кос- 
В Беране и околните места метски бежанци всекидневно ло
са се приютили около 3000 теглят и от Лесковац, Смедерсво. 

Смедеревска паланка, Валево, 
Буяновац и много други градове.

Съседните страни, от конто 
някои са държави-майки на една 
част от националните малцин
ства у нас и като членки на 
НАТО. като например Унгария, 
и като страни, включени в про
цедурата за приемане в пакта, 
пряко или косвено участваха в 
агресията срещу нашата страна, 
но независимо от този факт, ка
кто и от всичко онова, което ни

сърби и черногорци от 
Косово и Метохия.

ГЕРОИЧЕН НАРОД
След два месеца и половина приключи 

агресията на НАТО срещу Югославия, най- 
неравноправната, най-брутална и най-отвра- 
тителна война в историята на човечеството, ако 
изобщо за една война, "таз черна рожба на 
смъртта", може да се каже, че е по-отвра- 
тителна от друга. Най-голямата сила в извест
ната нам част на Космоса връхлетя малка 
Югославия, която няма толкова жители, колк
ото агресорите имат войници, и която при това 
беше изтощена от почти десетгодишни санкции.

Врагът нападна нашата страна с 1200 
самолета, над 850 от които бойни, направили 
през 11-те седмици 26 300 бойни полети и срещу 
995 обекта изхвърлили 21 700 тона нан-ра- 
зорителен експлозив. Зловещата катрина тря
бва да се допълни и с около 1000 крилати ракети, 
водени към целта посредством четири "Авакс"- 
а и няколко военно-разузнавателни спътника.

Тази война, започнала с пристигането на 
пролетта на северното полукълбо, беше една 
мръсна сплав от огромна военна сила и неви
ждана през историята бруталност и можеше да 
стане само при сегашните обстоятелства на 
нарушеното глобално равновесие, което една 
екстремна военна сила използва, за да въдвори 
някакъв си нов световен ред.

Едно от основните условия за успешна борба 
е да се опознае противникът с всичките му до
бри и слаби страни. А с каква ароганция агре
сорите започнаха войната срещу Югославия 
показва не само огромното им разминаване с 
преценките за времетраенето (цели единадесет 
седмици - вместо два-три дни най-много), но и 
огромните им загуби. Макар и със застарела в 
сравнение с тях техника, нашите зенитчици 
успяха да свалят 61 самолета, сред които и две 

невидими нощни птици”, 30 безпилотни ле
тателни апарати, 7 хеликоптера и 238 крилати 
ракети.

Няма никакво съмнение, че опитът от тази 
война ще се изучава от аналитици и военни ек
сперти - наши н чужди. Ще се изучава тактиката 
и стратегията на защитниците на нашето небе, 
които с героизма п умението си компенсираха 
несъвършенството на техниката, с която разпо
лагаха и запазиха почти ненакърнени живата 
сила и материално-техническите средства.

Всички наши войници бяха истински герои и 
тези, които защитаваха невредимостта на 
държавната граница, летците, зенитчиците, ар
тилеристите... Струва ми се обаче,че истински 
герой от тази война излезе народът. Не само 
заради крепкото единство на войската, по
лицията и народа, и, разбира се, държавното и 
военно ръководство, но и заради съвкупното 
поведение на обикновения човек.

Героизма си обикновените хора проявиха, 
защото без страх и паника посрещаха зловещия 
вой на сирените - "шизела" и "мирела". Геро
изъм беше и това, че не се купуваше без
разборно и не се нравеха домашни запаси от 
храна и други потребности. Истински герои бяха 
и нашите електромонтьори, които с изненад
ващо умение и ловкост ни връщаха усмивките 
на лицата, когато само броени часове след 
мръсните и подли нападения срещу елек
троразпределителната система, светваха елек
трическите крушки в домовете и скривалищата.

Героизъм беше и това, когато обикновени 
хора с най-ценното - с живота си защитаваха 
мостовете и прозводствените си цехове, когато, 
въпреки всички опасности, изпълваха град
ските площади и селските мегдани, спортистите 
с мачовете си и шахматистите със симултанките 
под открито небе и посред бял ден.

Това е невиждан героизъм, какъвто можеше 
да прояви само един наистина героичен народ!

се случи ние никога няма да се 
откажем от нашата политика на 
национално равноправие. На
шите национални малцинства ог 
векове живеят в тези простран
ства и с изключение на една част 
от албанското малцинство вси
чките са лоялни към държавата 
си, което потвърдиха и във воен
ната обстановка. Те съзнават, че 
единствено съвместният живот, 
а не живо тът на едни край други 
е истинският избор за опазва
нето и развитието на национал
ната идентичност на всяка една 
национална общност. Затваря
нето в национални рамки, за ко
ето се застъпват някои профит- 
ери и наемници на новия свето
вен ред всъщност създава въз
можност за избухването на кон
фликти и за превръщането на 
националните общности в обект
на манипулация и дестабилизи
ране на собствената им държава. 
Ние и по-нататък ще усъвър
шенстваме съвместния живот и
ще доизграждаме всички права 
според най-висшите световни 
стандарти в полза на всички 
наши граждани, защото богатст
вото, което имаме в различията 
и взаимното проникване на кул
турите, езиците, обичаите, тра
дициите и вероизповеданията в 
тези пространства е богатство, 
което ще надживее сегашните 
дневнололитически интереси на 
креаторите на новия световен

Накрая ми позволете да чес
титя юбилея на всички работе
щи в издателство "Братство" и 
да им пожелая много успехи в 
по-нататъшната работа. Сърде
чни поздравления и за всички 
читатели на в. "Братство”. В. Богове
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ЕВРОПЕЙСКИ ХУМАНИТАРИСТИ
В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

БОСИЛЕГРАДУВАНЕТО НА 16 Юни"ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА в
ДЕЛЕГАЦИЯ на 

” ФОКУС” ПОСЕТИ 

ВРАНЯ, СУРДУЛИЦА И 

ВЛАДИЧИН ХАН

СКРОМНО, НО СЪРДЕЧНО ТЪРЖЕСТВО
ната агресия нд Г °Т° положение поРаДИ брутал- време на вражеската агресия Югославската вой- 
ЩУ наиптп ‘ евено<11лантическия алианс сре- ска честно и достойнствено изпълни свещения си 
силеград се ппп ^ В гранимното поделение в Бо- дълг към родината. Ние, бранителите на отече- 
случай 16 юни трад“ционно тържество по ството, нито за миг не се колебахме, въпреки че 
гралскатд Огославската войска. В агресорът беше далеч по-надмощен в техническо
граничдпиГу? а Г°СТИ НП Тукашните вояници- отношение, измъкна Савич.
упшинч и наь-л! пРеАстави,1ели на Общинската ск- От името на жителите в общината празника на
ставите пи мо п 1рудови колективи, както и пред- войниците честити председателят на ОС Сотир 
Военния 1т!!!ТДеЛпниет° на вътрешните работи, Сотиров, който подчерта, че Югославската вой- 

г °Т ра1^ и отДела на Министер- ска е била и занапред ще бъде сигурен пазач на 
ппрмммп 4 °Т раната в осилеград. Тържеството страната ни. Впрочем, тя най-добре потвърди това 
уп сърдечна и приятелска атмосфера, по време на 11-седмичната агресия на Северноат-
характерна за всички тържества, посветени на те- * 1
зи млади хора, които денонощно бдят над терито 
риалния интегритет на страната ни.

Отбелязването на Деня на ЮВ започна с

Делегация на Международната 
хуманитарна организация "Фок
ус , сформирана от правителства
та на Швейцария, Русия, Гърция и 
Австрия, посети в понеделник Вр
аня, Сурдулица и Владичин хан. за 
да се запознае на място с после-

около 1200 частни 
100 са къщи, а около 

или до 
не са годни за

разрушени напълно 
такава степен, че
живеене.

Големи Щети агресорите нане- ствотосоха на детските градини, здрав
ните обекти, училищни сгради и 
индустриални капацитети, които 
косвено, поради пректаряване на 
производството, са

диците от натовскнте разрушения ланитечекия пакт срещу нашата страна.
Благодарствени писма за всеотдайно сътруд

ничество с ЮВ получиха Военният отдел в Бо- 
, тРа_ силеград, Клонът на Електроразпределителното
______  ИЯ пРием на нредседа геля на Общинската от Лесковац в Босилеград, Раде Стойков, работещ

на територията на Пчински 
Началникът 

Ристич и
окръг, 

на окръга Часлав 
председателят на община 

Враня Стоядин Станкович 
наха членовете на "Фокус" 
следиците от агресията на НАТО 
в този край.

Ристич

претърпели
големи щети, каза Ристич.

Отчет за това посещение 
рутенията в Пчински окръг деле
гацията на Фокус" ще достави 
централата на тази

запоз- 
с по- и раз-

ЧЕСТИТКА ДО ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВИЧ ПО ПОВОД 
ПРОИЗВЕЖДАНЕТО МУ В ПО-ВИСОК ЧИН

на
хуманитарна 

организация и на страните, които 
са готови да участват във възста
новяването на

подчерта, че по време 
агресията срещу нашата страна 

в Пчински окръг агресорите са уб
или 62 циволни граждани, ощетили

на
той е гордостта на Лужница.

С удоволствие беше приета вестта за про
извеждането в по-висок чин и отличаването 
на генерал Лазаревич, особено заради това, 
че по потекло той е от Лулсница, се казва в 
честитката.

ВТОРИ ГЕНЕРАЛ В 
ИСТОРИЯТА НА ЛУЖНИЦА

разрушените обе
кти.

Окръжният отбор на Югославската левица 
за Пиротски окръг и Общинският отбор на 
тази партия в Бабушница честитиха 
мандващия Прищински корпус Владимир Лаз
аревич произвеледането му в чин генерал-под- Рсвич с Р°Асн в бабушнишкото село Грънчар 
полковник. и е вторият генерал в историята на този край.

Преди него генералски чин имаше Живоин 
Николич Бърка, комендант на славната 
Седма сръбска бригада.

ХУМАНЕН ЖЕСТ НА БРАТЯТА 
СЕРАФИМОВИ ОТ СКОПИЕ на ко-

Генерал-подполковник Владимир Лаза-
На Здравния дом в Босилеград е предоставена хуманитарна 

помощ, която от финансова гледна точка 
вика особено внимание

не е голяма, но предиз- 
сред тукашната общественост. Братята 

Васко и Винко Серафимови от Скопие, родом от Горно Тлъмнно. 
представители на Здравния дом

В честитката се пожелава и в условията на 
мира генерал Лазаревич да осъществи жиз
нените си мечти и цели, като се подчертава, чена лично връчиха известно 

шприцовки, санитарен материал и лекарства.
Жестът на двамата нашенци приятно ни изненада. В това 

тежко време тази помощ ни е много ценна. Благодарим 
човещината", казва Рада Якимова. 
босилеградското здравно ведомство.

Двамата братя заявили, че сред босилеградчани в македонската 
столица ще организират акция за събиране на помощ за Здравния 
дом в родния им край.

количество
скупщина за представители на пазачите на грани- във Военния отдел, и Милча Лазаров, ръково- 
цата, а след това в казармата на граничното по- дител на босилеградския клон на Електроразпре- 
деленис гостите и граничарите бяха приветствани делител ното от Лесковац. Като покровител на ед- 
от командира на поделението Драган Савич. В на от граничните застави в Босилеградска общи- 
речта си. той между другото подчерта, че тазго- на. Електроразпределителното от Лесковац дари 
дишния празник на ЮВ отбелязваме в изключи
телно сложни обществено-политически условия, силеград. 
които бяха създадени от безумните нападения на 
НАТО алианса. Както и винаги досега, така и по

им за
главна медицинска сестра в

сателитна антена на граничното поделение в Бо-
В. Б.

М. Я.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР ЗА ХУМАНИ
ТАРНИ ПОМОЩИ В БОСИЛЕГРАД В БОСИЛЕГРАДСКИ"НАПРЕДЪК"

МЛЯКО И ЗА СОЦИАЛНО 
НЕЗАСТРАШЕНИТЕ Положението продължава 

да е критичноОбщинският отбор за хума- втора хуманитарна пратка от ок- 
нитарни помощи в Босилеград оло 9 тона хранителни стоки - 
взе решение да даде ио два литра почти половина от това количе- 
мляко от хуманитарната помощ ство е мляко - все още не е раз- 
от Гърция и на семейства, които пределена, понеже местните об-

В момента нс е известно дали ще се открие фалнтиа процедура или пък небивалото тежко положение 
ще се преодолява по друг начин 

Положението в предприятието 
за селскостопанска дейност "На
предък" в Босилеград продължава 
да е критично, но почти никой не 
се осмелява да предвижда как ще 
се решават натрупаните пробле
ми. Поради несъстоятелност джн- 
ро-сметката му е блокирана още 
на 2 ноември миналата година и не 
е известно как предприятието ще 
издължи на поверителитеси около 
240 хиляди динара. Дълговете на 
предприятието са по-големн с ок
оло 300 хиляди динара - кредит и 
лихва на Фонда за развитие, чисто 
издължаване се отсрочва вече ед
на година.

не са в списъците на социално щности нс са предоставили спи- 
застрашените. Предимство ще съци на материално слабите гра- 
имат пенсионерите и ссмейст- ждани. Очаква се семействата на 
вата с ниски доходи, се посочва в загинали бойци от 1991 до 1999 
решението. Председателят на година (в общината има едно), 
Отбора Райчо Йорданов казва, бежанците от Хърватско и Ре
че решението е взето, понеже в публика Сръбска и социално за- 
първата и втората хуманитарна страшсните от Босилеград и 
пратка от Гърция е имало зна- Райчиловци да започнат да я по- 
чително количество мляко. В лучават до няколко дни. Същи ю

категории семейства *уг селата

Ето още няколко факти, конто показват до каква степен е 
критично положението на ”Напредък”. Магазините са зак
рити отдавна, кланицата почти не работи, в месния магазин 
месо Сс продава само от време на време, в изградената за 3500 
овци и 500 кози ферма се отглеждат само 270 овци. Работ
ниците, сега са 52, вече две години не получават заплати. 
Всички потърсиха помощ от съда. На едни сумите са 
издължени, докато на други всс още не са. В това отношение 
има н една хубава новина - неотдавна на всички работници са 
заплатени дължимите суми за пенсионно-инвалидна 
осигуровка до края на миналата година.

магазини на Общинската орга
низация на Червения кръст сега могат да си вземат помощта или

в Босилеград, или пък до десетима около 4,5 хиляди литра мля-
ина дни в селата, където тя ще 
бъде доставена.

ко, което, доколкото не се уп
отреби до определения срок, мо
же да се развали.

Пристигналата

В програмата за консолидира- ни отпуснат финансова помощ, 
не на фирмата, която изготви ръ- Сега обстоятелствата са съвсем 
ководството й и която прие Изпъл- други и е въпрос дали и кога тя 
иителният отбор на Общинската може да се реализира”, казва Раде 
скупщина, се предвиждаше съжи- Александров, директор на "На
виването да стане на два етапа: предък". Поради липса на обо- 
първият до края на годината и вто- ротни средства, казва той, почти 
рият догодина. Смяташе се, че до всичко е спряло. Сега например

В. Б.
неотдавна

САМО КОМУНАЛЦИТЕ РЕДОВНО ПЛАЩАТ
ВОДАТА! края на годината ще се осигурят съществува възможност за изку- 

около5 450 000динара,откоитопо пване на добитък, но "Напредък"
Пммитпопгпая н сравнение Един от големите длъжници е и Общинската 2-5 милиона да отпуснат Мнни- 

Ценнти ма модата „ Димигровград в сраин Л Между длъжниците са и Гимназията, стерството за селско стопанство и
с други общини, поне и окрьгпв =Р‘">НИЕлектроразпределителното и много други фирми. фо"Дът ™ Р^витие. а останалите литна процедура или пък пробле-
нискн и дълго нреме не е променяна, въпреки ьлешрор I и __ да бъдат подсигурени от делови па- мите могат да се решат по друг
ниска и дълг , нц Ш,',Щ;|Т редовно смет- Разпространеното сред хората мнение, че ртньори. Беше запланувано с тези начин, Александров отговаря:

които с и сметката за заетите в Комуналац изо >ЩО не плаща г вода е парИ(!) да се купят 1000 овци, да се "Съществуватусловия и за едното,
фактите, абсолютно неверно. Те наистина никога не зае- набпви нужната механизация и да п за другото. Един от начините за

мо- тават пред гишето да плащат вода, но сметката им се оспособи кланицата, преди вен- спасяване на фирмата е да се
се отбива от заплатата. По този начин те са най- чко заразителната й система.

"Много очаквахме от тази пр
ограма, защото компетентните ре- части.” 
публикпнеки органи бяха готови да

няма пари да го плати на селяните. 
На въпроса дали ще има фа-

това, много граждани 
ките си за водата, към 
канализацията и боклука, показват ^

директорът на "Комуналац . В
олоТ230!'хиляди“ диГрн! "и ‘общиТ дъГ на редовни "водоплатци”. а след тях са пенсионерите 
обществените^ частни фирми и града е тройно и, което с истински куриоз, работещите с най- 

- 780 хиляди динара. Само ски заплати.

които посочва ок- нзвърши приватизация - или на ця
лата, или пък на някои нейни

ни-
В. Б.

но-голям (гг тази сума 
следициите дължат за водата 330 хиляди динара.

А. т.
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МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В. ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЦЪРНОЩИЦА

III ПРЕСТАВАТ ДА ПОДОБРЯВАТ 

СЕЛСКИЯ СИ БИТ
И ПО-НАТАТЪК - 

НАЙ-АКТИВНА отборник в Общинската скуп
щина и заедно със Зоран Стоев 
главен организатор на изграж
дането на сградата. Договорих
ме се с доброволен труд да уре
дим и гробищата, които вече са 
буренясали, а и оградата им ще 
трябва да се постегне, добавиха 
двамата.

От другите запланувани ак
тивности в местената общност на
шите събеседници изтъкват пр
очистването на махленските пъ
тища, преди всичко на пътя през 
махала Петковци, за който пред
седателят на местната общност 
казва, че е в лошо състояние.

Освен това, местната общно
ст се готви и за една по-голяма 
акция, която не може да завър
ши без помощта на други субе
кти. Става дума за реставрация 
на черквата, която е в твърде 
лошо сз/стояние, особено покри
ва,т й. Ако не се ремонтира в

скоро време покривната конст
рукция, ще бъде застрашена ця
лата сграда. За решаването на 
този проблем обаче са необ
ходими значителни финансови 
средства, които селото не може 
да осигури. Затова в местната 
общност разчитат на помощ пр
еди всичко от верските инсти
туции и Общинската скупщина, 
както и от всички църнощичани, 
които сега живеят не само във 
вътрешността на страната, но и 
в Македония и други страни.

Като един от най-острите 
проблеми в живота на селяните 
тук изтъкват затрудненията в 
изкупването на добитъка. Мноз
ина животновъди не могат да 
намерят купувачи за телетата и 
агнетата си, което сериозно зас-

Председателят на местната 
общност Църпощица Владимир 
Владимиров казва, че в сегаш
ните обстоятелства местните об
щности не могат да разчитат на 
голяма помощ от съответните 
общински органи и служби. По 
неговите думи ръководството ма 
тази МО е осъзнало цялата 'те
жест на тези факт и затова е ре- 
шило да подеме инициатива за 
решаването на онези местни 
проблеми, които са по силите на 
църнощичани. Тези дни приклю
чи уреждането на сградата при 
махленските гробища в Голема 
река, а до края на годината ще 
бъдат проведени още няколко

• И натопените бомбардировки не попречиха па жителите на Ви- 
сочкн Одоронцн и Гуленопцн да продължат провеждането на кому
налните дейности в своите села • Ръководството на МО се надява 
да реализира поне 80 на сто от предвидените за тази година кому
нални и други дейности.

Най-активна местна общно- на въпроса от специалисти на 
ст... асоциация: МО на селата Ви- белградския Завод за защи та на 

. сочкн Одоровцн и Гуленопцн. историческите паметници.
Да, такава е асоциацията не само 
на местните журналисти н общи- във В. Одоропци, според кому- 
нското ръководство, но п на об- пална та програма на МО, през 
нконовеннте хора, когато в ня- тази година бп трябвало да про- 
какъв разговор стане дума за дн- дължи (през изминалите няко- 
мнтровградскнте местни общно- лко години Домът беше ремси
сти. И по време на вражеската тиран частично). Преди агреси- 
агресмя на НАТО алианса срещу ята се очакваше от общинската 
нашата страна ръководството п хазна да бъдат получени около 
жителите на двете села поседяха 60-70 хиляди динара, но сега 
със скръстени ръце. Напротив, и ръководството на МО, естест- 
в това мракобесие време IV се вено, очаква по-малки средства 
опитаха н успяха да сторят нещо от този източник. Колкото и да 
позитивно за себе си н своето бъ- са, получените средства от бюд- 
деще. Благодарение на всеотда- жета ще се използват за по-на- 
йната помощ на Югославската татъшното ремонтиране на фа- 
вонска. в разгара на агресорски- садата на Дома, уреждането на 
те бомбардировки селяните ре- терена около него и, евентуално, 
монтираха още един местен път, за още някои работи. За комле- 
наричан от тях "Орняк". Пътят ктния ремонтна голямата сграда 
е с голямо значение за местните на Културния дом, преценяват 
жители, тъй като огромно бол- водачите на МО, ще са необхо- 
шннетво от тях го ползват почти дими общо 195 хиляди динара.

В най-дейната МО в Дпмн- 
През тази, не много щастли- тровградска община се надяват 

ва 1999 година одоровчани и гу- до края на настоящата година 
леновчани са амбицирани да у ре- най-сетне да получат дълго- 
дят и част от местния път, който очакваните телефони. За теле- 
води към общите гробища на дв- фонен номер са подали молба 
ете села. Освен това. ръковод- около 60 домакинства. Все пак в 
ството на МО ще настоява да ус- момента е трудно да се оцени с

Ремонтът па Културния дом

акции.
- Тази сграда покрихме ми

налата година, а сега я омазахме 
и варосахме. Обезпечихме и ед
на част от инвентара - чинии, го
тварска печка, маси и пейки, ка
зва Томислав Димитров, селски

трашава осигуряването на хра
нителни и други стоки от първа 
необходимост.

м. я.

В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 1998/99 ГОДИНА В ГИМ
НАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД 40 ГОДИНИ БРАТСТВО

ОБЩИЯТ УСПЕХ - МНОГО 
ДОБЪР

КАКВО (НЕ) 
ВИ ХАРЕСВА 

ВЪВ
ВЕСТНИКА?

всекидневно.
В края на учебната 1998/99 го

дина успехът на учениците в Гим
назията в Босилеград е много до
бър, със средна оценка 4,02. От об
що 232 ученика 206 са завършили 
успешно учебната година, а 26 са 
останали на поправителен изпит. 
От тези, които успешно завърши
ха годината, 88 са с отличен, 48 с 
много добър, 64 с добър и 6 със 
задоволителен успех.

Най-добър успех, със средна 
оценка 4,20 са показали учениците 
от IV клас. където от 50 ученика 22 
са с отличен, 13 с много добър и 9 
с добър успех, а 6 са на поправи
телен изпит. След това са уче
ниците от II клас, чнято средна 
оценка е 4,10. От общо 57 ученика 
в този клас 22 са с отличен. 11 с 
много добър, 18 с добър и 2-ма със 
задоволителен успех, а 8 са на по

правителен изпит. Средната го
дишна оценка на учениците от III 
клас е 4,09. От общо 57 ученика в 
този клас 22 са с отличен. 14 с 
много добър, 13 с добър и 2 със 
задоволителен успехГ а 6 са на по- 
правителелен изпит. Най-слаб е 
успехът на учениците от I клас, 
където средният успех на 60-те 
ученика е 3.80. От тях 18 са с от
личен, 10 с много добър, 24 с добър 
и 2-ма със задоволителен успех, а 6 
са на поправителен изпит.

Ще припомним, че поправител
ните изпити за учениците от 
четвърти клас ще се проведат на 28 
и 29 юни. както и от 20 до 30 август, 
когато са и поправителните изпити 
за учениците от останалите кла
сове.

I:
1

танови контакти с местните во- какви темпове ще се провежда 
енни власти и да им предложи телефонизацията на селата в 
войниците с механизацията на Забърдието.
ЮВ и със съдействието на мест-

Симеон Костов, секретар на 
Общинската организация на Че
рвения кръст в Димитровград:Тяхното желание през 1999 г. 

ното население да поправят пъ- да изградят акумулация във В. 
тя от Височки Одоровци до село Одоровцн, в местността Душина 
Крупъц (Пнротско). Това е ре- бара има съвсем реални шансове 
гионален път. съществувал още да сс осъществи, тъй като за
в турско време п затова някои го този проект не са нужни големи 
знаят и като 'Турски друм”. С средства. Изграждането на аку- 
неговото възстановяване биха мулацията би трябвало да бъде 
получили много не само жите- подпомогнато и от ”Ком 
лите на Височки Одоровци и Гу- лац”, а когато тази фирма ин- 
леновци, но и населението от ця- тервенира”, това означава, че 
лото Забърдие, понеже, ако би- половината от работата е за вър
ха искали да идват в Пирот, не би шена. 
било нужно да пътуват през Ди
митровград.

Една от най-значителните 
работи, която очаква през тази

у„а-
м. я.

Жителите на МО са заплану- АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ ВСЕ 
ПАК ЩЕ ИМА

вали през тази година да реализ
ират и други комунални дейно
сти, но тук споменахме най-зна- 

година жителите на двете села е чителните. Вражеската агресия 
ремонтът на черквата "Света ще затрудни реализацията на 
Троица”в Гуленовци, една от някои от тях, но поне 80 на сто от 
най-старите в общината. Вече са предвидените за тази година ко- 
осигурени около 6000 динара, мунални и други дейности би 
5000 от които са получени от ре- трябвало да Се осъществят. Това 
публиканското министерство на е преценка на секретаря Иван 
верите (още преди агресията). Любенов, който на провокатив- 
Ръководството на МО преценя- ния въпрос докога неговата МО 
ва, че за комплектния ремонт на има намерение да бъде най- 
Света Троица ще са необхо- дейна МО в общината отговаря 

дими около 10 хиляди динара. От така: "Не се обременяваме с 
димитровградския "Комуналац” това дали ще сме най-дейни 
са готови да подпомогнат ак
цията, предоставяйки своята ме-

След прекратяването на воен
ните действия на територията на 
нашата страна просветният мин
истър на Сърбия д-р Йово Тодо- 
рович разреши на тазгодишните 
абитуриенти да си организират 
абитуриентски балове, като разно
ските за тях поеме министерст
вото.

средношколец, който идва след 
зрелостния изпит. Това е събитие, 
което се помни до края на живота. 
Вражеската агресия на НАТО 
заплаши тазгодишния випуск, че 
ще остане без абитуриентски бал. 
Разбирайки напълно положе
нието, абитуриентите се съгласиха 
с първоначалното решение на 
просветния министър. Но душата 
на всеки от тях непрекъснато се 
измъчваше от въпроса: "Защо 
именно на нас да се случи това?” 
Може би и затова с толкова силен 
ентусиазъм те сега организират 
бала си.

''Братство” е отличен вест
ник. Чета го редовно от дълги 
години. Много броеве имам вк
ъщи. Всичко, което е написано в 
"Братство”, чета внимателно и 
докрай. Като секретар на Об
щинската организация на Чер
вения кръст в Димитровград съм 
доволен много от това как жур
налистите следят дейностите на 
тази организация. Но искам да 
добавя и това, че журналистите 
трябва повече да пишат за хо
рата, които са се изявили в сво
ите професионални области. В 
този смисъл бих казал, че трябва 
да се отдели повече място за до
брите работници, селскостопан
ските производители и пр. Тек
стовете за събитията в Сърбия и 
СРЮ на първите 2-3 страници 
все пак трябва да са по-кратки. 
Що се отнася до името на вест
ника, смятам, че то е абсолютно 
адекватно.

Изхождайки от това, и димит
ровградските абитуриенти започ
наха трескави подготовки за ор
ганизиране на абитурентска вечер. 
По всяка вероятност това ще стане 
на 26 юни в хотел "Балкан”.

Абитуриентският бал е корона 
на един период от живота на всеки

или
не. Ръководим се единствено от
идеята в нашата МО да създадем 

ханизация и давайки малко ча- условия за по-хубав живот”, 
къл, пясък, евентуално някой А. Т.Б. Димитров
чувал цимент и пр.

За черквата "Света Троица” 
няма точни сведения кога е пос
троена. Известно е обаче, че тя е 
много стара (няколко века) и че 
е адаптирана през 1887 година. 
Времето, през което е построен 
този храм е интригуваща тайна, 
която гъделичка интереса на 
много хора. Един от тях е и Иван 
Любенов, секретар на МО, ко
йто настоява да получи отговор

ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА НАСКОРО ЩЕ ИЗДАДЕ

ТРЕТА КНИГА НА Й. МАРИНКОВ
Народната библиотека в Димитровград иаск- специалист. Първата и особено втората 

°Р° Ще издаде още една монография на известния К1шга на Маринков под названието ” Стара 
димитровградски агроспециалист Йордан Ма- планина, Горни Висок”, която излезе през 
ринков. Книгата, носеща названието "Забърдието, 1997 година, бяха много добре оценени от 
природни и стопански потенциали ’ в момента е под читателите и експертите за тази област, 
печат. Тя е третата поредна книга на този виден Б. Д.

Б. Д.
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ДЪЖДЪТ СПИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ПЛАЖА ЧИИ СА БРЕГОВЕТЕ НА 

НИШАВА?
Зачестилите

ца спряха предвидените работи на плажа в д ' "реДСТавдява ос°бен проблем, тъй като отсреща 
митровград, който вече трябваше «а е готов От "Г * баЗЯТа "* "КомУвалаД" и първата пом-
ГиГИЯ ДЪЖД НИВОТО на Нишава значително се тозлетнГк "" В°ДОПрОВ°да- Предвидени са и две 
повиши и за да не се утайва отново тинята е „п!Г„ БлНЗОСТа на базата на "Комуналац” 
отложено слагането на чували с пясък в кори- на ГГ ^ ИНТересна заможност за ползване

, ; " Т°Ва ' Н°^НО КЪПане- Кой >4= «» хъпе 
главният инициатор за ст пп\гл- Ранете. Секретарят на Соколското

на плажа Емил Соколов, директор нт Д^У* Г80 Небоиша Йотов казва, че осветление- 
Комуналац , плажът ще се намира между два на тя™?™ ” "°МТ? Достатъчно за организиране 

бента. Единият, да го наречем главен ще е п™ »а Различни игри без граници” на самия плаж и 
той фактически ще заязи реката Тук да л ноти п™ П° Врем1на гоРеЩите летни вечери и 
- на реката ще се задържи на около 160 щеТа^ОЗШ,ВаИКИ ЙОТ°В' У®едени сме- ме и ™аа 

Вторият бент ще бъде много по-малък и ще се . '
шампра „а около 150 метра срещу течението Щ° ОТИЯСЯ
реката. Този бент ще има единствена задача 
задържа тинята, за да не навлиза тя в онази част 
на коритото, която всъщност е предвидена за къ
пане. Гувалите за бента вече са набавени, а чле
новете на Соколското дружество, съорганизато
ри на цялото начинание, преди дъждовете 
наха да ги пълнят с пясък. На брега на реката море 
мансторите от Комуналац” ще инсталират два 
душа и една чешма с питейна вода. Това

Едва ли има нещо„ да се строи в Димитровград, а да не се
о адят грижещите се за доброто на всички, за да "отворят 
очите на тези, които, според тях, правят грешка, провеждайки 
това или онова начинание. Защо това се прави тук, а не там, 
защо така, а не иначе, защо този, а не онзи, защо той, а не аз. И 
така нататък и така нататък.

Повтори се това и тези дни, щом се разбра, че ще се строи 
плаж. Обадиха

тото на реката. 
Както ни осведоми

роежа

се веднага някои, които претендираха, че бре
говете на реката точно тук са техни, че са ги купили! Възможно 
ли е това? Не, защото с бреговете на Нишава разполага 
предприятие за водно стопанство "Южна Морава” от Ниш. А 
то, разбира се, не продава бреговете,

година чрез публичен търг. Тъй като тревата 
вече е окосена, то едва ли някой може да претендира на част от 
брега и на право да оспорва строежа на плажа. Но нали сме 
различни хора и не всички обичат да се къпят в реката. И 
аз не обичам, защо тогава да се къпе този, който обича.

За щастие на мнозинството

голям и 
бочината явнотосм.

_ Д° парите, около 30 хиляди ди
нара, обезпечава ги "Комуналац”. А 

Да жъг започне да работи, очаква 
митровградските кебапчии

а само тревата на частнина лица и то всякакогато пла- 
се някой от ди-

Да се сети и да ин
сталира подвижна будка край плажа. Дано 
спре дъждът. А какво време дойде, май 
димитровградчани ще си топят краката на димит
ровградския плаж и ще си въобразяват,

само 
мнозина

ако

„ м димитровградчани, хората от
Комуналац са наясно какво могат да правят, без да нарушават 

законите, и не придават значение на мнимите грижи, а просто 
си гледат работата и - продължават да уреждат

започ- че са на

плажа.няма да А.Т.
А. Т.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИНА ДНИ

ГРАДУШКА НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЩЕТИ 29 ПЕНСИОНЕРА ЩЕ СЕ 
ЛЕКУВАТ В БАНЯПадналата през последните 

две седмици градушка нанесе го
леми щети на населението в по- 
вечето села на Босилеградска 
община. В някои села, особено 
северната част на общината, е 
унищожена голяма част от зе
ленчуковите растения, житата и 
плодовете на овощните дръвче
та. Засега не е известно с колко 
ще бъдат понижени добивите, 
понеже сформираната от ОС в 
Босилеград комисия не е преце
нила щетите във всички села.

"Все още не сме успели да 
обиколим всички села и места, в 
които градушката е нанесла ще
ти, но е очевидно, че в някои се

ла, като например в Лисинския и Любатския район те
Преди десетина дни в Горна Лне
йна

са големи.
Членовете на двете димитровградски пенсионерски организа

ции Съюз на пенсионерите и Съюза на инвалидните пенсионери 
- до 30 юни т.г. ще могат да подават заявления за балнеолечение. 
Заинтересованите пенсиониери трябва да изпълняват следните ус
ловия: да не са посещавали бани през последните три години, раз
мерът на пенсията им да не е по-голям от 1500 динара (като дока
зателство се предоставя чекът от февруари), да докажат колко 
години трудов стаж имат (тъй като пенсионери с по-дълъг стаж 
имат предимство) и да приложат мнение на лекар-специалист, зае
дно с неговото мнение в коя баня и кой санаториум трябва да се 
проведе лечението.

Общо 29 членове на двете пенсионерски организации би тряб
вало до края на тази година да посетят някои от балнеосанаториу- 
мите. Разходите за лечението им ще се поемат от Фонда за пенсион-

например градушка като 
орех е засегнала градините и с 
около 90 на сто е унищожила жи
тата. В някои махали градушка
та е била толкова силна, че до 
голяма степен унищожила не са
мо плодовете на овощните др 
чета, но дори и листата им”, каз
ва Васил Анастасов, оглавяващ 
общинската комисия за преценя
ване на щетите.

Дали и какви компенсации 
ще имат селяните, които са пре
търпели щети от градушката, до 
момента не е известно.

ГРЪМ УБИЛ 10
овцив

Гръмотевиците, които 
неизменно съпровождат 
лошото време в Босилеград
ска община, сериозно 
обезпокояват хората, 
особено животновъдите. 
Преди десетина дни гръм 
паднал сред стадото на 
Алекса Георгиев от Дукат, 
като убил 10 от овцете му.

ъв-

но-инвалидно осигуряване.
б. д.

В. Б. ЖП ГАРА В ДИМИТРОВГРАД

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ИЗВЪНРЕДНОТО 
РАЗПИСАНИЕ 

ПРОДЪЛЖАВА ДА ВАЖИ

БОСИЛЕГРАД

ЗАПОДОЗРЕНИ 
В КРАЖБА

ЦИГАРЕНАТА КРИЗА 
МИНА?

В Общинския съд в Босилеград Извънредното разписание на В началото на въздушните 
ЮЖ, прието гю време на нато- удари срещу Югославия Българ-

3 разлика от преди няколко седмици, когато в Димитровград се води следствие за двама мало
летни от Босилеград, заподозрени 
в кражба.

Предполага се, че момчетата, 
чиито имена официално не се съо
бщават поради следствената тай
на, са откраднали материали и съо
ръжения от полева болница в бо- 
силеградския Здравен дом, която 
била складирана в старата болнич
на сграда. Откраднатите медицин
ски материали и съоръжения, как
то вече писахме, са били продадени 
в Прищина. Благодарение на уси
лията на полицията от Босилеград 
и Прищина в началото на т.г. по-

никъде не можеше да се купят цигари, от преди известно време 
снабдяването на града и цялата община стози "необходим" продукт 
, горе-долу. се нормализира. В определени магазини на "Пекара”, 
"Търгокооп" и "Сточар” от време на време могат да се купят цигари. 
Пушачката треска като че ли мина и сега пред магазините 
фирми едва ли могат да се видят опашки, което показва, че легалните 
и нелегалните канали 
сравнително добре . Изборът на цигарите в обществените фирми 

а) все пак е оскъден. Предлагат се главно се "Син бест”, 
Червен бест”, "Дрина оригинал”, "Дрина без филтър и още някои.

на болшинството димит-

вската агресия срещу нашата ст- ската държавна железница из-
рана, ще е валидно до второ раз- тегли няколко свои локомотива, 
пореждане, изтъкват в димитро- които ЮЖ ползваше няколко 
вградската ЖП гара. Дали в години въз основа на сключен 
близко бъдещо то ще бъде про- договор между двете железници, 
менено, засега не е известно. Каква ще е по-нататъшната съ- 
Според извънредното разписа- дба на този договор в момента не 
ние, пътническите влакове от се знае. Факт е обаче, че пъ- 
Димитровград до Ниш и обратно тническият транспорт от Дими- 
се движат два пъти дневно, ко- тровград до Ниш се поддържа с 
ето не е много удобно за дими- домашни локомотиви. Според 
тровградчаните, ползващи ус- някои, засега неофициални да- 
лугите на железницата, особено нни, ЮЖ вече няма нужда да 
ако се има предвид, че само до ползва български локомотиви, 
преди няколко седмици същата тъй като е ремонтирала и пус- 
линия се поддържаше пет пъти нала в експлоатация няколко 
дневно. собствени.

на тези

за снябдяване с цигари функционират

(когато ги им

Тъй като финансовото състояние 
ровградчани е на незавидно ниво, лесно е разбираемо трескавото 

нашите съграждани да се докопат предимно до пожелание на 
евтините кутии.

Освен в някои магазини на обществени фирми, цигари 
се купят от време но време (или постоянно, но на малко пресолена 
цена) и в някои частни магазини и магазинчета. Най-значителен 
частен снабдител на димитровградските пушачи е собственикът на 
вероятно ”най-фреквентния ’ магазин в града Бан .

могат дп

голяма част от о ткраднатото с въ
рнато на ведомството.

В. Б. Б. Д.Б. Д.

На 7 юни се навършиха 3 
години от смъртта на нашата 
мила майка

ВЕЛИКА РАНЧЕВА 
от Димитровград 

На 28 юни се навършват 4 
години от смъртта на нашия 
мил татко

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ТЪР- търговията с юнци и агнета, т.с. с добитъка, 
ГППИЯТД Г ДОБИТЪКА ВЪРВИ БА- който те най-много предлагат на пазара. Това
■ иок1711М ^ /Ц^огм повлия значително върху спадането на цената
вно добитъка. За килограм агнешко живо 

търговците дават 15-16 динара. Някои
на
тегло
от търговците сплашват животновъдите, че иКУПУВАТ ЗА 14, 

ПРОДАВАТ ЗА 50 
ДИНАРА!

тази цена щяла да спада.
Но един е въпросът за изкупуването на 

добитъка от селяните, а съвсем друг - за це
ната на месото. В месарските магазини в града

ГЕОРГИ РАНЧЕВ 
от Димитровград

С любов и тъга ние пазим спомените за вашата родителска любов 
и грижа за нас, за вашата скромност, честност и благородство. 

Поклон пред светлата ви памет!
Вашите вечно скръбящи: дъщери Василка и Добрила и син Борис със

семействата си

средната цена на юнешкото месо, което се 
Трудностите на животновъдите в повечето продава като телешко (!) - е 37,70 динара, 

Босилеградска община при продажбата на докато месото без кости струва точно 50 ди-села на
добитъка, които започнаха да се усещат още през нара.

Особено бавно върви в. Б.
пролетта - продължават.

V25 ЮНИ 1999 г.
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БОСИЛЕГРАДЧАНИ ПРОГНОЗИРАТ ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ НА БАСКЕТ
БОЛНИЯ ОТБОР НА СРЮ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ВЪВ ФРАНЦИЯ

ам прсдпид отсъствието на А. Джорджевич и Ж. Ре- 
брачп, а асо още под иъпрос с и участието па П. 
Отомкопич. А те са едни от ключовите баскетболисти 
а нашия национален отбор. Псе пак съм голям опти
мист.

ТИТЛАТА Е НАША
В понеделник започна 31-то европейско първеп- 

ство по баскетбол във Франция. Националният отбор 
на Югославия е а групата е отборите па Франция, 
Израел и Македония. Какви са шансовете на нашите 
баскетболисти е вчшросът, който отправихме към 
няколко наши съграждани.

Стоян Стоянов, работещ а цеха па Електронната 
индустрия от Ниш: Мисля, че нашият национален 
отбор по баскетбол без особени трудности ще спе
чели титлата европейски първенец и златен медал. 
Най-гоялм съперник ще ни бъде отборът на Литва.

Раде Стойков, работещ във Военния отдел: Па
шите баскетболисти са толкова силни, че не виждам 
кой отбор не могат да победят. Златният медал и 
титлата европейски първенец е паша. Достатъчно е 
дамо да повторим играта от световното първенство.

Георги Георгиев, треньор на футболния отбор 
"Младост”: Реални са изгледите да спечелим златния 
медал. До него обаче ще се стигне по-трудно, отколк- 
ото иа световното първенство. Като казвам това, им-

Горан Глнгоров. собственик на търговска фирма: 
Машите баскетболисти вече няколко години царуват 
не смао в Европа, по и в света. Ако спечелиха титлата 
световен първенец, защо да не спечелят и тази титли. 
Отс ъствието на Джорджевич и Ребрача ще се почув
ства, но Обрадович има па разположение достатъчно 
добри баскетболисти. Искрсносе надявам на златния 
медал.

КОРИАОРИЯ
Откико опия белоспетскьи апаши друенуше у релаят на 

Козарицу и га разнесоше, та помен му немя, увечер не могу 
да си седнем пред телевшорат и да видим кво стайе по свет, 
па и при нас. А скъкче ме, мирку не ми дава.

Елсм нейе само с мене тека. И другьи се досаджуйу, па да 
убийемо досадуту, ватимо да се събирамо и да идемо при 
комшийе да попретресемо кой кво йе чул дънъска.

Тека синочка седимо при Сенчу Мандалото (тия прекор 
му лепнуше оти кой кига га пита кво работи или куде че иде, 
он само рече: "Еве мандам се...") и ватимо да претришамо 
светскьете работе.

"Чуете ли кво има ново у Коридорию?" - поче Мандалото.
"Коя ти йе па съга тая Коридория?" - удзвери се Чуча.

Наско Никои, работещ в КОБОС: Нейко друго 
място, освен п ървото, за нашия национален отбор е 
неуспех. А упоритостта и качеството ся на страната 
на нашия отбор. Май-големи конкуренти ще имаме в 
лицето па отборите на Литва и Русия. Все пак мисля, 
че нашият отбор е мо-силсн от тях. Титлата е наша, 
по при едно условие: реферите да с ъдят в духа на 
спорта, а не в духа на политиката и парите, което 
напоследък не е рядкост.

м. Я.

ГОРЕЩИ ФУТБОЛНИ ТЕМИ
"Кико коя?! - ужкьим се чуди Сенча. - Па нашата "втора

ли дека пакГОЛЕМИТЕ ДИЛЕМИ НА ФСЮ мяйкьа", кико гьу окаю некойи заплеси! Чуете 
че дава коридор?"

"Малко ли им беше ония що га дадоше на НАТОТО!" -Въздушната агресия на НАТО срещу СРЮ 
прекъсна футболните първенства във всички ран
гове. След прекратяването на агресията комптент- 
нитс органи иа ФСЮ провъзгласиха миналия сезон 
за завършен, но сега е голям въпрос как щс из
глежда системата на състезанията през сезона 
1999/2000 година и какви дивизии ще бъдат сфор
мирани. та всички да бъдат доволни. И докато вси
чки говорят, че са за спазване на Статута, всички 
гласуват против него. Вместо да се намалят дивиз
иите и да се направи система според териториалния 
принцип, с една съюзна дивизия , съгласно времето 
и материалните възможности на отборите, фут
болната власт взе решение да увеличи броя на от
борите във всички дивизии. Предложения има мно
го. Сърбия предлага Първа дивизия с 22 отбора и 3 
или 4 втори дивизии. Черна гора предлага същото, 
обаче с по 18 отбора. Към стотина отбора в съюзен 
ранг-това няма пито една страна в света! Полови
ната от тях не могат да изпълнят предвидените за 
състезанията условия. В случая никой не се пита

дали отборите имат кадри, състезатели и специал
исти. имат ли финансови и организационни, а също 
така и инфраетруктурни условия за състезаваме в 
съюзен ранг. Защо години наред се предлагат само 
компромиси и преходни решения за най-популяр
ната игра? Кой решава за тази система - тези, 
които играят или някой друг? Последица от всичко 
това са все по-лошата футболна игра и празните 
трибуни на стадионите. Защо не се поучим от дру
гите страни (Гърция, Италия), които имат постоя
нна и стабилна система на състезания и къдсто 
качеството на играта отбелязва постоянен напре
дък?

ядосуйе се Верча Стипсата.
"И кому съга че даваю коридор?" - питамо Сенчу.
"Па кажу съга и русите траже коридор. А орати се дека 

и на турците требал иекикъв коридор- А може и на тунгуз- 
ите да падне напамет да траже коридор за Тунгузию-", 
усмивка се Мандалото.

"Брей, брей, кико су започели они, че стану само иа 
коридори. Куде ли че гьи одзеду тия коридорйе?" - пак се 
яви Чуча.

"Они мисле през ньи по-бърже да егигну у Йевропу!" - 
рече Сенча

"Кво ли си мисли камилата, кво ли камилджията!" - рече 
некой.

Според новата система, която все още не е при
ета, отборът на "Балкански” и по-нататък ще тря
бва да се състезава в Нишка зона, която е четвър ти 
ранг по качество, но какво качество? Дивизията е 
скъпа, разстоянията между градовете и селата са 
големи и изискват много средства. Времето пред 
нас все пак ще покаже какво ще стане. "Море я знам куде че гьи о две ду!" - пак че рече Мандалото.

"Айде щом знайеш - казуй!" - ^)акнуше.
Он закьута малко, па рече:
"Па_ кико свакьи пут досъга_ - у майнуту!
"Море нещо млого се усука_" - поче да вилозовира Сенча 

Мандалото. Па после се обърну ьсьмто мене: "Ти Манчо само 
кьутиш и мудруйеш, айде кажи кво мислиш!"

"Тува нема кво за казуванье. Че ви расгграим за йеднога у 
наше село кико мину човекат. Он си имаше на Преслоп ем 
голему, ем убаву ньиву. Ама такъв попустльив, кой откуде 
пой де, че мине през ню. "Бае Ганчо, че дадеш ли да прекарам 
снопйе?" - пита га йедън. "Па прекарай!" - каже он. Йедън 
за снопйе, друг сено да си свезе, трет дърва да прекара, 
ньи вата на бая Ганчу стану само на путища- У пролет или 
уйесен, кига требе да гьу пооре или угари, воловете му требе 
да запну арната. Запипяше, запиняше и накраят - 
поцъркаше. И бай Ганча зареза ньивуту.

"Мислиш ли, тека че пройде и Коридория?" - питуйе 
Мандалото.

"Нема кво я да мислим. Да му мисле тия що решаваю 
тека или онека!" - реко я.

"Аферим, бре Манчо, първи пут да чуем от тебе да не 
мислиш - зайеде ме Мандалото. - Колко се сечам ти свакига 
речеш на куде че изведе путат?"

"Млого су путища Сенчо, млого... И свак води нанекуде. 
Требе млого акъл 
избереш най-добрият..."

"Мене ми се чини и нийе млого смо се занели с тия 
белоспетскьи проблеми! - рече Верча. - Айде да се растуримо 
и да се стедзамо за ютре, морузйете су стигли за гърленье!

"Прав си, Верчо! - реко я. - Нека свак си гледа своюту 
работу, тека най-бърже че се опрайимо!"

д. с.

ПРИКЛЮЧИ ВОЛЕЙБОЛНИЯТ ТУРНИР в 
БОСИЛЕГРАД

ПОБЕДИ ОТБОРЪТ ” БАРУМ- 
БАРУМ”

БАСКЕТБОЛ

ПЪРВЕНСТВОТО ЩЕ СЕ 
ПРОВЕДЕ ПРЕЗ ЮЛИ И 

АВГУСТ
Тези дни приключи турнирът по волейбол, чийто ор

ганизатор бе футболният отбор "Младост”. В турнира уча
стваха 5 отбора, а първото място зае отборът "Барум- 
Барум”, кой то във финала се наложи над отбора "Анитекс” 
с 2:1 гейма. Освен тези два отбора, на втория пореден во
лейболен

Новото баскетболното първенство във 
Втора сръбска дивизии - изток, където се съ
стезава и БК "Димитровград-Панонияшнед", 
ще се проведе през юли и август. Състеза
ващите се отбори ще бъдат разпределени в 
три групи но 6 тима, а през септември ще се 
играят плей-офите, които ще излъчат пър
венеца. В групата, в която ще играят димит- 
ровградчаиите са 4 отбора от Пиротски окръг 
и по един от Ниш и Княжевац. Най-вероятно 
първенството ще започне на 26 юли, а подроб
ности за дивизията щс бъдат изнесени тази 
седмица.

турнир с антивоенен характер участваха и от
борите на "Сисли”, "Пощар” и "Фолк-организация”.

И на този турнир зри'телите наблюдаваха твърде интер
есни мачове, което е още едно потвърждение, че не трябва 
да се пренебрегват другите спортове в полза на футбола, а 
преди всичко баскетболът и волейболът, защото и те имат 
свои запалянковци.

м. я.
д. с.

АТЛЕТИКА
МАЛЪК ФУТБОЛ

ТРАДИЦИОННИЯТ 
ТУРНИР - ПРЕЗ ЮЛИ

ПОДГОТОВКИ В СОФИЯ
Три лскоатлетки от АК "Железничар” - Душица 

Деянова, Нелепа Николова и Йелепа Владимирова вече 
десетина депа се намират в София, където продължават 
подготовките си за тазгодишния атлстичсски сезон. В 
София те ще участват в няколко състезания, за да иро- 1 
верят формата си.

Да напомним, че Йелепа Николова

а и да имаш очи на све стране, та да
Традиционният младежки турнир 
футбол "Димитровград 99", тази година

по ма
лък
35-ти, ще се проведе след 20 юли. Това реши 
организационният отбор на турнира. Мани
фестацията ще бъде приспособена към об-

ще продължи | 
ооразованисто си в Ниш и тренировките си занапред ще I 
провежда в пишкия ”Железничар”. стоятелствпта, в конто се намираме след агре

сията иа НАТО.д.с. I
д. с.
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