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ПРОДЪЛЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА3
ПРЕЗИДЕНТЪТ НАБОТД руския министър зТизА,нр°дниситудциис1р?ейРшойгуЪ'

ОСЪДЕНИ БОМБАРДИРОВКИТЕ 

И ИЗРАЗЕНА ГОТОВНОСТ 

ЗА КОНКРЕТНА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ НА 
ВЪРХОВНОТО КОМАНДВАНЕ

Върховното командване издаде на 10 май следното 
съобщение:

1. Тъй като в Косово и Метохия приключиха действията 
против т. нар. АОК, Върховното командване издаде заповед да 
започне изтегляне на една част от единиците на войската и 
полицията от Косово и Метохия. Реализацията на това 
решение започна на 9 май в 22 часа.

2. Същевременно е констатирано, че когато с Обединените 
нации се постигне договор за изпращане на Мисия на ООН в 
Косово и Метохия и по този начин бъде прекратена опасността 
от външна заплаха за териториалния интегритет на СР Юго
славия, ще се създаде възможност да бъде реализиран план, с 
който военните и полицейски сили в Косово и Метохия да бъдат 
сведени до мирновременното им равнище преди началото на

• С изключение на Н АТО бомбардировките и действането на нашата противовъздушна отбрана, на 
р орнята на Югославия, следователно и в Космет няма никакви военни действия, подчерта 

президентът Милошевич
Президентът на Република

та Слободан Милошевич прие в 
събота в Белград руския минис
тър за извънредни обстановки 
Сергей Шойгу, заедно с предста
вителите от Швейцария, които 
са ангажирани в съвместната ре
ализация на програмата за оказ
ване на хуманитарна помощ на 
СР Югославия.

Особено внимание в разгово
ра беше посветено на усилията 
на нашата страна да намали по
следиците от неколкоседмични- 
те бомбардировки на агресор- 
ския НАТО алианс. Гостите осъ
диха бомбардировките и изрази
ха готовност за оказване на кон
кретна помощ на югославските 
органи и хуманитарни органи
зации в премахването на тежки
те последици, които търпи юго

славското население. Гостите становяване, а не мнимите воен- 
запознаха президента и спрогра- ни активности на територията на 
мата, която е израз на тези нас- нашата страна, понеже с изклю

чение на денонощните бомбар- 
Систематичното избиване на дировки на НАТО и действането

тоявания.

агресията.
3. При положение на добра защита на държавната граница, 

която не позволява прехвърляне на терористични банди от 
Албания и Македония, мирновременното ниво на войската и 
полицията, според официалните преценки на компетентните 
военни и полицейски органи, гарантира сигурността на 
гражданите и имуществото на цялата територия на Косово и 
Метохия. Срещу отделните терористични нападения на по- 
малки групи на разбитата АОК, които не могат да се изключат, 
ще се ангажират редовните органи в рамките на нормалната им 
дейност.

хора и унищожаването на цивил- на нашата противовъздушна от- 
ни обекти навред из Югославия брана, на териториията на СР 
представлява престъпление про- Югославия, следователно и в 
тив човещината и безумие, ко- Космет няма никакви други во- 
ето трябва веднага да бъде пре- енни действия, каза президентът 
кратено. Големите разрушения, Милошевич. 
които са предизвикани от агре
сията на НАТО, на която са под- юзният министър на външните 
ложени цяла Югославия и ней- работи Живадин Йованович и 
ният народ, жилищни обекти, други личности, 
болници, детски градини, учили-

На приема присъстваха съ-

(Танюг)

ща, центрове на градовете с чо
вешки жертви и остри хумани
тарни проблеми сочат, че преди 
всичко трябва да се решават со
циалните проблеми, от които за
виси възможно по-бързото въз-

НЕВЕРОЯТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА НАТОВСКИТЕ ЗЛОДЕИ

ТРИ РАКЕТИ УЛУЧИХА 
КИТАЙСКОТО ПОСОЛСТВО В БЕЛГРАД

В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД НА ПРАВДАТА В ХАГА • В бомбардировката загинаха 4 лица, над 20 души са ранени • Западните страни се извиниха на Китай 
за ”погрешно улучената цел”, но в Съвета за сигурност блокираха категоричното искане на между
народната общност да бъде осъдена и прекратена агресията на НАТО срещу ЮгославияЗАПОЧНА

РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА 

ЮГОСЛАВСКИЯ иск
В петък вечерта, около 23,45 Хсинхуа. Ранените китайски ди- ният военен съюз надмина на- 

часа, пилотите на прословутия пломати и други членове на по- цистите на Хитлер, които по вре- 
НАТО алианс извършиха неве- солството спешно бяха закарани ме на Втората световна война не 
роятно престъпление в Белград: в белградските клиники, където са се осмелявали да разрушават 
с три ракети улучиха сградата на им беше оказана медицинска по- дипломатическите представи- 
китайското посолство в юго- мощ. телства на държавите. И по този
славскага столица!? Безумното натовско нападе- повод ясно беше казано, че бом

бардирането на Югославия от 
страна на НАТО неотложно 
трябва да бъде прекратено.

По искане на Китай спешно

Както се посочва в иска, ком-В Международния съд на прав
дата в Хага на 10 май започна раз
глеждането на иска на СР Югосла
вия най-висшият съдебен орган на 
Обединените нации да реши спеш
но да бъде спряна агресията на 
НАТО и прекратени бомбарди
ровките на една суверенна държа-

петентните югославски органи в 
Космет са предприели мерки как
то и всяка друга суверенна държа
ва, която защитава собствения си СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ 

НА ПРЕЗИДЕНТА 
МИЛОШЕВИЧ

суверенитет и териториалната си 
цялост. Акциите на легалните дър- 

органи на Сърбия и Юго-
беше проведено закрито засе
дание на Съвета за сигурност на 
ООН, на което представителите 
на САЩ, Великобритания и 
Франция още веднъж блокираха 
категоричното искане на между
народната общност да бъде

жавни
славия бяха целенасочени изклю
чително против членовете на теро
ристичната организация ”АОК , 
чиято цел беше откъсване на Кое

ва.
Югославия е обвинила десет 

страни членки на Западния военен 
алианс за това, че с нападението си 

която е една от

От името па президента на СР Югославия Слободан Мило
шевич, югославското правителство и съюзния министър на 

работи Живадин Йонанович югославският посланик 
в Китайската НР д-р Слободан Ункович предаде на Китайското 

министерство дълбоко съболезнование по повод бом
бардирането на китайското посолство в Белград.

Посланик Ункович подчерта, че е преживял дълбок шок 
след като узнал за смъртта на корссподентката на агенция 
ХСИНХУА от Белград Шао Янхуян и изрази най-дълбоко 
съболезнование на всички работници в тази агенция 
помоли да предадат съболезнованията и на 
семейството на пострадалата журналистка.

мет и създаване на някаква си 
"Велика Албания”.

външнитесрещу държава, 
основателите на ООН и която не е (На стр.2)на обви- външноВ иска за повдиганеагресор са нарушили всички меж
дународни норми, както и между
народните споразумения, 
телно и Женевската конвенция от

нителенакт се привеждат сведения 
за тежките последици от агресията 
срещу Югославия,

включи-
, в която са пос

традали повече от 1000 невинни 
цивилни лица, докато около 4500 
са ранени. Унищожени са огромни 

блага, мостове,

1949 година.
Обвинителния акт, с който се 

търси компенсиране на щетите от 
агресията 
САЩ, Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Холандия, Ка
нада, Испания, Белгия и Порту
галия.

като ги
членовете иа

материални 
фабрики, училища, болници.

Решенията на петнайсетчлен- 
съд са задължителни и без пра- 

обжалване, но не се пред-

е повдигнат срещу

В момента на неразумната ние на дипломатическата мисия 
натовска бомбардировка в по- на Китай и убиването и ранява- 
солството на Китайската НР е 
имало тридесетина лица, от ко- дипломати дълбоко трогнаха и 
ито 4 са загинали и над 20 са ра- револтираха югославската об- 
нени. Трима от загиналите са ки- щественост и целия миролюбов 
тайски журналисти, включител- свят. В многобройните протест
но и кореспондентката на дър- ни изявления беше изтъкнато, 
жавната осведомителна агенция че и с това престъпление запад

ния 
во на
вижда тяхното провеждане нето на китайски журналисти исъсВ обоснованието се търси не

забавно прекратяване на бомбар
дировките и подчертава, че напа
дението срещу Югославия е извър
шено по нелегален начин, без 
съгласието на Съвета за сигурност 
на ООН.

сила.
обвинените дър- 

съгласят с присъдата,
Доколкото

жави не се 
Международният съд може да пре- 

целия спор на Съвета за 
на ООН.

си-даде 
гурност (Танюг)



ГЛАСОВЕ НА РАЗУМАТРИ РАКЕТИ УЛУЧИХА 

КИТАЙСКОТО 

ПОСОЛСТВО В БЕЛГРАД

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА МИР И СЪТРУД
НИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ

АГРЕСИЯТА НА НАТО СРЕЩУ СРЮ ЩЕ 
ВЛЕЗЕ В ИСТОРИЯТА КАТО ВАРВАРСТВО(Отстр. 1)

осъдена н прекратена агресията на НАТО срещу СР Югославия. 
Беше прието само съобщение за медиите, в което се изрязява "шок 
и загриженост”. В неубедителните си изявления представителите 
на НАТО п западните страни се извиниха па Китай заради 
"погрешно улучената цел”.

Китай реши да суспендира посините си контакти със САЩ на 
високо равнище, беше съобщено в Пекин. Това е една от 
първите китайски мерки срещу натопеното обстрелване на 
посолството на тази страна в Белград. Осъждай 
падение като "варварски акт" и "грубо нарушаване на 
китайския суверенитет", правителството на Китайската НР 
реши да суспендира консултациите си с Вашингтон във връзка 
с контрола на въоръжаването и международната сигурност, 
както и диалога си със САЩ в областта на праната на човека.
В столицата и други китайски градове се провеждат протестни 
дсмонстрцин на студентите и гражданите поради бомбардира* 
пето на посолството на Китай в Белград. "Прекратете бом
бардировките", "Пазете мира" - скандираха няколко хиляди 
студенти, конто протестираха пред посолството на САЩ в 
Пекин.

• Може би един ден развалините на белградската телевизия ще станат паметник на варварството, 
подобен на кой го вече имаме в Дрезден, казва Петър Берон и подчертава, че всяка нова ракета, кояго 
падне па територията на съседна СРЮ "ражда в България хиляди нови противници на НА ГО

Според много хора в света, добави той, "тези 
страни и тези хора не само, че нямат моралното 
право да оценяват другите, но и не би трябвало да 
се смятат за цивилизовани държави и хора. Един 
ден, може би. развалините на белградската теле
визия ще станат паметник на варварството, ка- 
квито подобни паметници, да кажем, има в Дрез
ден.

Агресията на НАТО срещу суверенната евро
пейска държава СР Югославия "ще остане в исто
рията като варварство”, заяви председателят 
б ългарската част па Сдружението за мир, стабил
ност п сътрудничество между балканските народи 
Негър Берон.

П ървия т лидер и един от основателите на Съ
юза на демократичните сили (СДС) през деветде
сетте години 11отър Берон, кой то междувременно 
иапуепа тази управляваща сега в България пар
тия, заяви за софийския ежедневник "Труд”, че в 
СРЮ 11АТО доживя невероятен неуспех и показа, 
че не е имал верни преценки".

Предупреждавайки, че истинската цел на за
падния алианс беше да запали пожар на Балкан
ите, за да осъществи собствените си егоистични 
цели, Берон подчерта, че стратегията на НАТО 
беше кървавата цена за евентуалната сухопътна 
операция да платят не Улям Кое», Мадлин Ол- 
брайт или Тони Блеър, а, знае се кой, турците и 
албанците, "за които Западът не дава ни пет 
пари".

иа

ки това ни-

В момента, когато се търсят мирни иолити- 
решения за косметския конфликт, Берон 

подчерта, че най-опасното с, че "ястребите" про
мъкнат планове за някакви си сухопътни опера
ции и при това споменават Македония и България, 
чиито правителства пък твърдят, че няма да до
пуснат това. Въпрос е обаче дали ще устоят на 
натиска.

По думите на Берон, всяка нова ракета, която 
падне на територията на съседна СРЮ "ражда в 
България хилядници нови противници на НАТО. 
Три четвърти от българите са против това дива
чество,” както той назова агресията на НАТО в 
съседната страна.

Критикувайки предложението на правителст
вото и депутатите от СДС, Петър Берон припом
ни, че като членка на Варшавския договор Бъл
гария няколко десетилетия си запази суверени
тета. "А сега, като идиоти гледаме да се хванем за 
скута на чичо Сам”.

чески

МИНИСТЪР ЙОВАНОВИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
КИТАЙСКАТА НР

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОТО 

НАПАДЕНИЕ НА 

ПОСОЛСТВОТО 

РАЗКРИВА 

ПРЕСТЪПНИЧЕСКИЯ 

ХАРАКТЕР НА 

АГРЕСИЯТА

Отправяйки критика но адрес на "лидерите" 
на новия световен ред и на техния жандарм НАТО, 
Петър Берон подчерта, че "онези, конто напра
виха чудовищното престъпление в Югославия,
представете си. всяка година си позволяват да да
ват оценка за свободата на медиите в света".

БЪЛГАРСКИЯТ ПОЕТ И БОРЕЦ ЗА МИР ВИКТОР ПАСКОВ СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО 
ЗА АГРЕСИЯТА СРЕЩУ СРЮ

НЕ ИСКАМ СЪЮЗ С УБИЙЦИТЕ
• "Варвари дойдоха на Балканите и от тях не можем да очакваме нищо друго, освен - варварство!", 
заяви Пасков• Ръководителят на югославската дипломация изрази пълната 

готовност на Правителството и всички други служби да окажат 
помощ за спешно саниране на последиците и създаването на ус
ловия за продължаване на нормалната дейност на китайското по
солство в Белград • Шефът на делегацията Ваиг Гоуджанг 
благодари за грижата н съболезнованията, които веднага след бом
бардирането нзразн лично президентът Милошевич

Съюзният външен министър Живадин Йованович прие в неделя 
делегация на Китайската народна Република, която се водеше от 
специалния пратеник на китайското правителство, заместник-мин
истъра Ванг Гоуджанг

Министър Йованович още веднъж изрази искрените съболез
нования на Правителството и югославския народ към Правител
ството и народа на Китайската НР по повод варварското нападение 
на НАТО агресора срещу китайското посолство в Белград, когато 
загинаха четири, а бяха повредени дваестина китайски официални 
представители, журналисти и граждани. Той прецени, че това на
падение без прецедент разкрива докрай престъпническия характер 
на агресията на НАТО пакта и истинските цели на носителите на 
хегемонизма и диктата в световните отношения. Това е преднаме
рено нападение на милитаристичните сили на НАТО срещу исти
ната и дипломацията, като средство на мира, на политиката на 
равноправие, независимост и ненамеса, и като основа на стабил-

знв в българската общественост Пасков отбеляза, 
че след толкова много злодеяния срещу цивилите, 
НАТО упорито и безочно лансира фразата, че 
води уж "хуманна война", така че все повече хора 
от всички меридиани се питат - какъв именно е 
смисълът на агресията срещу Югославия и как ще 
приключи тя.

Българският поет смята, че управляващата 
партия би трябвало да разпише референдум, на 
който народът да каже дали е за членство в НАТО 
или против това.

Особено огорчен от предоставянето на въз
душния коридор за военните операции на НАТО 
срещу СР Югославия, Пасков смята, че "България 
се озова в позиция да моли някакви си гаранции от 
алианса. И какво ще ни гарантира НАТО, когато 
самият той е обвзет от война? Ние молим за пари, 
които ще дойдат ако иродадем душата и тялото си. 
На практика ние ги продаваме и може би доларите 
ще дойдат за нечия друга предизборна кампания, 
но те няма да напълнят хладилниците на българ
ските граждани”.

"Ние молим и да ни приемат в НАТО, но те 
няма да го направят. Няма да ни приемат със се
гашната българска икономика, нито със сегашния 
политически морал у нас. Те няма да го направят 

радн нашето желание да се иродадем на 
всяка цена”, заяви великият борец за мир и анти- 
натовец Виктор Пасков в интервюто си за в. "Мо
нитор”.

Известният български поет и борец за мир 
Виктор Пасков предупреди в празничния брой на 
софийския вестник "Монитор”, че с ратифицира
нето в парламента на споразумението със севе-
роатлантическия алианс за предоставяне на въз
душното пространство за агресия срещу Югосла
вия България стана съюзник на "терористите и 
варварите”.

"Варвари дойдоха на Балканите и от тях ние не 
можем да очакваме нищо друго освен - варвар
ство!”, заяви Пасков и драматично поръча на бъл
гарската нация: "Аз не искам съюз с убийците. 
Нито днес, нито утре. Моите приятели не искат 
това. Какво да направим? С какви очи да отидем 
на черква и да запалим свещ за убитите. Хора, как 
да омием срама от себе си, че сме българи!”

Авторът на произведения, които са преведени 
в много страни в Западна Европа подчерта, че 
"НАТО убива много граждани в СР Югославия и 
наши колеги, журналисти, чнято единствена вина 
беше, че те честно и достойно изпълняваха про
фесионалната си задача”.

Развълнуван от най-новите трагични после
дици на бруталната агресия на САЩ и НАТО, в 
която страдат деца, жени и старци, Пасков с гор
чивина предупреждава, че може би утре НАТО би 
могъл да вземе на прицел "филхармонията, ра
диостанциите и, ако тръгнат сухопътните войски 
- всеки поет”.

В дълго интервю, което предизвика голям от-

ността и развитието в света.
Югославският външен министър изрази пълната готовност па 

държавните органи и служби да окажат необходимата помощ за 
спешното саниране на последиците и създаване на условия за про
дължаване на нормалната работа на китайското посолство в Бел
град.

това и по

Шефът на китайската делегация Ванг Гуоджанг благодари за 
грижата и съболезнованията, които 
президент Слободан Милошевич след бомбардирането на китай
ското посолство. Висшият китайски

изрази лично югославският

САЩ - ОТЕЧЕСТВО НА ВАРВАРСТВОТОпредставител отдаде приз
нание на югославските власти и компетентни служби за ефикасната 
помощ на посолството и грижата за ранените.

Ванг Гуоджанг прецени, че бомбардирането на китайското по- 
представлява варварско злодеяние^ флагрантно наруша

ване на Хартата на ООН, Конвенцията за дипломатическите от-

”САЩ са отечеството на варварството, а 
НАТО е седалище на вандализма", пише видният 
софийски ежедневник "Дума” в броя си от понедел
ник по повод най-новите злодеяния на сеяните на 
смърт от НАТО в Белград, Ниш и други места в 
Югославия.

Една държава унищожава света, който ежед
невно все по-силно вдига глас против вандалите на 
XX век, подчертава в. "Дума” и на цяла страница 
помества фотографии от развалините на китай
ското посолство в Белград. Варварството на 
НАТО не може да бъде "цивилизационният избор”

на бълг ази соли-арския народ, чието ръководство изр 
дарност с "евроатлантическите структури”, пише този 
вестник.

Политическият съветник в китайското посолство в 
София Джан Вансюе заяви за в. "Труд”, че ракетното 
нападение в Белград е "груба интервенция на НАТО 
против суверенната Китайска НР и нарушаване на вси
чки международни норми". Той добави, че "този път 
САЩ и НАТО не могат да минат само с "извинявайте . 
понеже става дума за бомбардиране на дипломатическо 
представителство и жертви сред китайските диплома
ти”. (Танюг)

солство

ношения и всички други норми на международно поведение, което 
китайското правителство и народ най-остро осъждат. Той под
черта, че в съответствие с принципната си политика Китайската НР 
настоява за безусловно прекратяване на агресията и мирно по
литическо решение за Косово и Метохия при уважаване на суве
ренитета и териториалната цялост на Сърбия и Югославия.

В разговора участва и китайският посланик в Белград Пан 
Джанлин.

т 11 МАЙ 1999 г.



шГт " Б4ЛАНС НА КЪРВАВИЯ ПИР НА ЗЛ0ДЕЙСКИТЕ в МННТЪРЛ нд „иш

СЕДМИЦА В ПО-НОВАТА ИСТОРИЯ НА ГРАДА НА НИША
Четири пъти за само пет дни 'градските селища Медошевац и Поповац

на миналата седмица самолетите 
на натовските злодеи се

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ ПОСЕТИ НИШ

След чудовищното престъпление на западните варвари в 
центъра на Ниш в този град пристигна делегация на правител
ството на Република Сърбия. Вицепремиерът проф. д-р 
Милован Боич и министърът на здравеопазването д-р Лепосава 
Миличевич посетиха ранените граждани в нишките клиники и 
разгледаха Института за патология, който е в непосредствена 
близост до бомбардирания паркинг, както и останалите повре
дени здравни ведомства и обекти в рамките на Клиничния 
център.

Правителствената делегация посети и засегнатата от бом
бардировките здравна станция ” 12 февруари”.

устре-
на Ниш, пускайки от небе

сата няколко десетки големи и 
малки бомби в

миха

.. ..
нишките кварта- 

Комрен, Медошевац, Бел- 
град-мала и центъра на града. 
След тяхното незапомнено дива
шко вилнеене остана истинско 
опустошение: убити и ранени ци
вилни лица, разорени стопански 
обекти.

ли

разрушени домове, ули
ци, настлани със счупени стъкла, 
скъсани жици на далекопроводи, 
повредени водопроводни и кана-

кинга пред Клиничния център. 
За съжаление, това не е 

; окончателният баланс на най- 
трагичната седмица в по-новата 
история на града на Нишава. За 
няколко мига изчезнаха обекти
те и инсталациите на "Югопет- 
рол” и "Енергогас” в промишле
ната зона, намираща се в севе
розападната част на Ниш; бом
бардировките на безпощадните 
западни варвари разрушиха и по
вредиха няколко десетки къщи в 
крайградските селища Медоше-

лищни блокове и семейни къщи 
в централната част на града; за 
пореден път беше обстрелвано 
нишкото летище...

- Не съществуват думи, с кои
то може да се опише този ужас. 
Човешкият ум не може да отгат
не защо агресорите бързат да 
унищожат всичко пред себе си в 
момента, когато се явяват пред
вестници на трайния мир и ко
гато вече се съзира краят на това 
безумие. И най-новите агресор- 
ски нападения на нашия град по-

лизационни мрежи, опожарена 
земя, страх, ужас, неверие...

14 убити и над 70 ранени Н11Ш-
лии - това е страхотният баланс 
на кървавия пир на стоманените 
птици на злодейския НАТО али-

Болничният кръг бе ракетиран посред бял ден

и в Клиничния център и окол
ността му. Безумците извърши
ха ужасното си нападение в мо
мента. когато голям брой граж
дани на Ниш купуваха зеленчуци

те и дворовете на семейните къ
щи между сградата на Нишкия 
университет и централния ниш
ки пазар край Крепостта, както

анс в центъра на града на 7 май. 
Около 11 часа и половина цял 
куп касетнп бомби на западните 
престъпници паднаха по улици-

автомобили пламнаха на пар-С години създаваното бе унищожено за миг

ОС В БОСИЛЕГРАД СЕ ЗАСТЪПИ ЗА ПО-ГОЛЯМА ГРИЖА ЗА СОЦИАЛНО
ЗАСТРАШЕНИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНАТА

НЕОБХОДИМИ СА ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА В Медошевац напълно са разрушени над 20 къщи

вац и Поповац; с два проектила казаха цялата неразумност на 
беше повредена бетонната кон- варварските оргии, от които 
сгрукция на моста недалеч от страдат невинни хора, заяви 
централната автобусна станция, председателят на градското ира- 
а от силната детонация бяха из- вителство Бранислав Йовано- 
почупени стъклата на Гръцкото вич. 
консулство и на голям брой жи-

На неотдавнашната сесия на Общинската шето Отделение те получават от Общинската 
скупщина в Босилеград отборниците поискаха скупщина така наречената еднократна помощ , 
от работещите в Отделението за социална ра- казва Митрев. 
бота да интензифицират дейността си, за да се 
повиши обществената грижа за социално зас
трашените хора в общината.

Две са причините за това. От една страна, в 
икономически изостаналата община постоянно 
се увеличава броят на хората, които не са в 
състояние да се препитават, а от друга, всяко 
военно положение и война най-мъчително се 
изживяват от най-бедните.

Очаква се пай-беднитс да бъдат подпомог
нати и от Общинската организация на Чер
вения кръст. ”3а да оказва помощ на най- 
бедните хора в общината, на бежанци и на 
други изпаднали в беда жители, ОО на ЧК 
ще организира повече акции за събиране на 
пари, хранителни стоки, дрехи, обувки и 
друга помощ”, се казва между другото в про
грамата за работа на тази хуманитарна ор
ганизация.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ЩАБ НА ЮЛ

БОРБАТА ЗА ИСТИНАТА 

Е НА ПРЕДЕН ПЛАНВ момента е трудно да се посочи точният 
брой на хората в общината, които се нуждаят от
социална помощ. Ръководителят на Отделени- ^ се о|<аже „ на всичк„, които „е са
сто Петър Митрев казва, не броят на жителите д състояние да изкрават поминъка си и да се 
в общината всяка година намалява с 1,8 на сто и р ат за себе си са нужии значителни сред- 
предлолага, че сега в нея живеят около 10 150 ст ,|ийто точен размер „ момента не може да 
ДУШИ. Една трета от тях са стари и изнемощели, ^ определи леСпо. Миналата година например 
включително и 1800 пенсионера. Не е малък за споменатаТа еднократна помощ на 150 души 
броят на старите хора в общината, преди всичко ос д отделила 22 хиляди динара, от които 9,5 
в селата, които едвам свързват двата края. хиляди са дадени за погребеНие на21 лица, които 
Всред онези, които не са в състояние да изкарват 

1000 безработни мла- 
бот-

С участието на координатора на Югославската левица за Пирот- 
ски окръг Братислава Буба Морцна на 4 май т.г. в Пирот се проведе 
още едно заседание на Окръжния щаб на Окръжния отбор на ЮЛ 
за Пиротски окръг. На заседанието, което бе председателствано от 
Пстар Йончич, председател на Окръжния отбор и Окръжния щаб 
на ЮЛ за Пиротски окръг, е изтъкнато, че снабдяването на жи
телите на окръга със стоки от първа необходимост е на срав
нително високо равнище. Подчертано е, че съществува добро сът
рудничество между окръжните и общинските органи и органите на 
Югославската войска и полицията. В този контекст е напомнено, че 
от началото на агресията на НАТО срещу Югославия в окръга не 
е увеличен броят на закононарушенията, което представлява твър
де позитивен факт.

Особено внимание в разискванията бе посветено на информи
рането на гражданите и усилията на активистите на ЮЛ в борбата 
за истината. Във всекидневните си контакти с членовете на ЮЛ и 
други граждани водачите на партията трябва да разясняват ста
новищата на ЮЛ по определени политически въпроси, както и да 
обясняват какви мракобесни политически цели злодеите от НАТО 
искат да осъществят в Югославия.

На заседанието на Окръжния щаб на ЮЛ присъстваха и ли
дерите на димитровградския ЮЛ Георги Първанов и Иван Марков.

Б. Д.

близки или пък техните близки нямалинямали
поминъка си, са и около
дежи и девойки, както и някогашните ра, 
ници на "Слога”, която с под фалит, и на ”На-

пари да ги погребат, а останалите са раз
пределени за храна, лекарства и пр. Като се има 
предвид, че това са незначителни средства в съ- 

предък”, които към 20 месеца не получават за- отношение с 6роя на изпадналите в беда хора
(средно по 96 динара), както и фактът, че броят 
на тези хора постоянно се увеличава, сега се 
налага за целта да бъдат осигурени повече сред- 

Откъде - засега не е известно. Надежда в

плати.
"В момента най-малко 300 души в общината 

са напълно социално застрашени. От тях около 
100 души получават постоянна парична помощ, ^ва
110 получават средства за чужда грижа (и ед- отношение са окуражителните думи на
ката, и другата помощ закасняват и се изплащат продседателя на ОС Сотир Сотиров, който зая- 
по 50 на сто, бел. на авт.), а над 100 души пито ^ да сесията> ,,е "независимо от натрупващите 
изпълняват условията за социална помощ, нито 
пък имат от какво да живеят. Посредством па

се проблеми, за изпадналите в беда хора непре
менно трябва да има средства.” в. Б.

ШштШ 11 МАЙ 1999 г.



ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА МОГАТ ДА ОТДЪХНАТДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧНА ИЗКУПВАНЕТО НА ДОБИТЪКАСТРОИ СЕ, ВЪПРЕКИ 

АГРЕСИЯТА
Животновъдите в Босилеградска община, кои- неговата фирма Польопродукт ще купува киши 

то дълго време нямаше кому да продадат добитъ- и юници и в останалите села в общината. Той 
си, най-сетне могат да отдъхнат. Прилагайки оповестява, че тези дни ще организират пазар в 

уредбата на Правителството, според която за Горна Любата, Изкупната цена, казва той, си ос- 
фонда па резервите трябва да бъдат изкупени иаз- тава същата, а плащането също така ще става в 
ариите излишъци добитък ”Польопродукт” от момента на превземането на добитъка,
Враня започна да изкупва юнци. От животновъ- Засега все още не е известно кой, кога и на коя 
дитс в селата Плоча, Горна и Долна Ръжаиа.Гор- цена ще изкупи агнетата. Съществува възмож
на и Долна Лисииа тази фирма изкупи около 70 лост, казва Борисов, фирмата мида изкупи около 
юнци, а изкупната цена е 15 динара за килограм. 2СХЮ агнета в Босилеградска община. Преценява 
За животновъдите е твърде важен фактът, че се, че животновъдите имат за продажба около 5 
изкуиителитс веднага плащат изкупения добитък, хиляди агнета.

Откупвачът Йордан Борисов подчертава, че

ка
Миналата година Димитровградска община отчете богата кому

нална активност. Бяха изградени няколко улици в града, между 
конто най-значителни са "Найден Киров и улицата от гарата към 
лукавашката рампа. За тази година също бе запланувано интен
зивно модернизиране на комуналната инфраструктура, но поради 
вражеската натовска агресия срещу нашата страна се наложи пла
новете да бъдат редуцирани.

Въпреки всичко животът продължава да тече и плановете, 
макар и частично, трябва да бъдат реализирани. Изхождайки от 

"Комуналац” започна да реализира част от програмата си за 
тази година. Преди няколко дни бе асфалтиран обиколният път до 
градските гробища, който беше прокаран след уреждането па гро
бищата и разширяването им на изток. Специализираното пред
приятие "Нискоградня" от Пирот завърши гази задача иа 7 май, а 
същия ден е сложена асфалтна настилка и на пътя до пречист
вателната система на "Комуналац". Стойността на проведените 
работи на двата пътя е 400 хиляди динара, котио са обезпечени от 
явното предприятие "Комуналац".

В.Б.
това.

ЗА БОСИЛЕГРАДЧАНИ И РАЙЧИЛОВЧАНИ И ЗАНАПРЕД ЩЕ ИМА ДОСТА
ТЪЧНО ХЛЯБ

ИЗЛИШНА Е ВСЯКА БОЯЗЪН
на СР Югославия сеВъпреки военното положение, което продъл- алианс срещу суверенитета

наложи да увеличим производството на хляб, за- 
щото мнозина купуваха по-големи количества от 
необходимите. Просто казано, хората искаха да си

повече от шест седмици, снабдяването на 
населението в Босилеград и Райчиловци с хляб е 
нормално. В обществената хлебопекарница, рабо
теща в рамките на предприятието "Прогрес”, зая- създадат запаси за по-кризисни времена, макар че 
виха, че само през първите две седмици на аг- за това нямаше основание - ние навреме бяхме 
ресияга на НАТО алианса срещу нашата страна осигурили брашно за по-дълъг период. Всички 
производството на хляб е било увеличено с 30 наши снабдетсли обещават, че ще продължат ре- 
процента. Сега вече то е в рамките на нормалното довно да ни доставят необходимите количества 
- около 2000 самуна на ден. брашно, така че и занапред гражданите не трябва

- През първите десетина дни от бруталната да се безпокоят но въпроса за хляба, заяви Васко 
САЩ, Великобритания, Франция, Гер- Караджов, технолог в босилеградската хлебопе-

м.я.

жава
А.Т.

ПОДГОТОВКИ ЗА ОЩЕ 

ПЕТ КВАРТИРИ
Продължава изграждането на тавански квартири на сградите с 

равни покриви в Димитровград. Сега е редът на сградата на ул. 
"Нишава" 15, сред дпмитровградчанп позната като "Бирото”, по
неже тук се намира трудовата борса. Строителното предприятие 
"Градня" доста отдавна започна да поставя скеле около сградата, 
на чийто равен покрив трябва да бъдат изградени пет апартамента. 
Разбира се, отгоре ще бъде сложен наклонен покрив.

Както ни осведомиха в "Комуналац", които обезпечава сред
ствата, на "Градня" е даден аванс от един милион динара и срокът 
за изграждането на квартирите вече тече. Работите трябва да при
ключат през август, а стойността им е милион и 160 хиляди динара.

агресия па
мания и други членки на Североатлантическия карница.

БОСИЛЕГРАД

С РИСУНКА СРЕЩУ АГРЕСИЯТА
Рисунките на младйте художници-любители 

бяха експонирани в Културния дом. Изложбата, 
която беше открита до 5 май, посетиха голям

Около 30 босилеградски деца на възраст от 
пет до петнадесет години неотдавна изказаха сА.Т. рисунки своя протест срещу агресията на
НАТО. В манифестацията под название "Дет- брой боенлеградчанн. 
ско ателие на открито" те нарисуваха картини, 
на които пренесоха личните си емоции против култура, а блоковете за рисуване бяха дарени от 
бомбардировките и злодеянията на алианса фирмата Талфрид на частника Асен Зарев от

Босилеград.

Манифестацията организира Центърът заАСФАЛТ ЗА УЧИЛИЩНИЯ 
ДВОР В ЖЕЛЮША срещу нашата страна. в. Б.

Най-голямо подведомствено училище в Димитровградска 
община е четирикласното училище в село Желюша, което е пос
троено преди няколко години. Както и във всяко ново училище, и 
тук недостигат много неща, но благодарение на усилията на цен
тралното училище в рамките на подготовките за честване на 
годишнината на училището и разбирателството на общината, 
проблемите се решават един след друг. Тези дни дойде редът на 
училищния двор и игрището. В момента "Нискоградня” от Пирот 
слага асфалтна настилка на игрището по хандбал, което е с по- 
големи размери, за да може там да се сложат и подвижни кошове за 
баскетбол. Необходимите за асфалтирането около 250 хиляди ди
нара са осигурени от Общинската скупщина в Димитровград.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ГАРА

ИЗВЪНРЕДНО РАЗПИСАНИЕ
Според новото разписание на движат два пътнически влака, санне ще е валидно поне още ня- 

железопътната гара в Дими- които тръгват в 7,35 и 19,40 часа. колко седмици. На 29 май ще по- 
тровград, влезло в сила на 7 май От димитровградската ЖП следва редовната годишна пром- 
т.г., от Димитровград към Ниш гара ни предоставиха информа- яна на разписанието, но засега
ежедневно се движат два пътни- ция, че бързият влак номер не е известно какви промени ще
чески влака - единият тръгва в 293/292 на линията София - Бел- бъдат извършени в него. Разпи-
3,55 часа, а другият в 17 часа. От град и обратно, от 7 май т.г. се санието, влезло в сила на 7 май
Ниш към Димитровград също се движи само от София до Дими- т.г.. има извънреден характер.

тровград и обратно. Бързият тъй като е взето поради воен-
влак, който се движеше от Ис- ното положение в страната, 
тамбул до Белград н обратно за- Да отбележим, че поради аг- 
напред ще идва само до Ниш и ресията на НАТО срещу Юго-
ще спира на всички попътни га- славия Българската държавна

Военното положение в стра- прави нови съкращения на рей- сът тръгва в 5, а от Бел град в 8,30 ри. От Димитровград към Ниш железница е изтеглила своите
ната и необходимостта да се пе- совите линии от Босилеград към часа). този влак тръгва в 12,25 часа, а няколко локомотиви, които се
сти гориво пряко повлияха и Горна Любата и Долно Тлъми- При положение, когато рей- от Ниш към Димитровград в ползваха от югославската желе- 
върху дейността на "Автотранс- но. Към вътрешността и по-на- совите линии към Ниш, Пршци- 14,35 часа. По думите на шефа на зница въз основа на сключен до-
порт” в Босилеград. Изхождай- татък се поддържа само линията на, Враня, Скопие и една към димитровградската ЖП гара Пе- говор,
ки от затрудненията, ръководст- Босилеград - Белград и то вед- Белград са съкратени, когато тар Велнчковнч, новото разпи-
вото на фирмата от 7 май на- иъж дневно (от Босилеград рей- товарният транспорт почти не

работи и когато петте магазина 
работят на една смяна, се оказа, 
че не за всичките 124 работника 

Г. Любата - Босилеград има работа. "Работниците, кои-
в 6,00 и 16,00 часа

- 8,00 и 16,00
- 8,00 и 16,00

А.Т.

"АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД

НЯКОИ РАБОТНИЦИ ЩЕ ЗАМИНАТ В ОТПУСК

Б. Д.

БОСИЛЕГРАДРЕЙСОВИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНАТА
ТУРНИР ПО БАСКЕТБосилеград - Горна Любата 

Понеделник в 5,00 и 14,15 часа 
Сряда - 6,30 и 14,15 часа 
Петък - 6,30 и 14,30

Босилеград - Долно Тлъмино
В понеделник, четвъртък, петък и неделя в 18,00 часа, а от 

Д. Тлъмино към Босилеград в понеделник, вторник, 
събота в 6,00 часа.

то не са ползвали миналогодиш
ната си почивка, ще я ползват 
сега, докато други ще заминат в 
отпуск до 30 дни”, казва Иван 
Арсов, секретар на предприяти
ето, като подчертава, че "сегаш
ната работа във фирмата могат 
да изпълняват 50 до 60 души".

В. Б.

След успешните антивоенни турнири по футбол и шахмат, 
спортното дружество "Младост" организира и турнир по баскет. На 
турнира, който започна на 7 май, участват 8 отбора, разпределени 
в две групи. Във финала ще се преборят първокласираните от 
едната и другата група.

Нека да отбележим, че този вид састезание се организира за 
пръв път в нашата община, а на първата среща присъстваха голям 
брой зрители. м-я'
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