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ПРОДЪЛЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА 

СРЕЩИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА С НАЙ-ВИСШИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ В СТРАНАТА

ДА СЕ СФОРМИРА 

СЪЮЗНО МИНИСТЕРСТВО 
ЗА БЕЖАНЦИТЕ И 

ХУМАНИТАРНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БОМБАРДИРОВКИТЕ 

■ МОМЕНТАЛНО ПОСТИГАНЕ НА МИР
• На срещата на президента на Републиката Слободан Милошевич проведена с най-висшите функ
ционери в страната в петък бяха обсъдени въпроси от най-голямо значение за гражданите и за 
отбраната • Очевидна е целта на Н АТО да осуети завръщането на бежанците по домовете им, понеже 
тяхното завръщане, организирано от нашата държава, е противно на истинските цели на Н АТО, който 
използва проблема с бежанците като покритие за своята агресия, въпреки факта, че масовата вълна 
от бежанци е пряка последица от бомбардировките

• Президентът на Републиката Слободан Милошевич проведе в
понеделник среща с най-висшите функционери в страната, на която 
бяха обсъдени активностите 
Косово и Метохня

Президентът на Република- р? 
та Слободан Милошевич прове- Ц 
де в събота среща с най-висшите Ц 
функционери в страната, на ко- Ц 
ято са обсъдени най-важните въ- Щ 
проси от интерес за гражданите Ц 
и за отбраната от агресията.

Констатирано беше, че въпре- Щ 
ки огромните трудности, предиз- Ц 
викани от денонощните бомбар- Ш 
дировки, стопанската система в ,:■&»

за нормализация на положението в

Изтъкнато е, че нормализацията на ситуацията в Косово и Ме- 
тохия, която се интензифицира след разбиването на терористич
ната организация ОВК, открива възможности за ускорено реша
ване на предизвиканите от военните действия хуманитарни про
блеми, преди всичко на проблема с бежанците.

Снабдяването и транспортът са нормализирани в степен, която
•Ь «1 :У.;

дава възможност за осъществяване на всички витални функции. 
Подчертано е, че успешно се полагат усилия за премахване на 
повредите на водопроводната и електрическа мрежа в Косово и 
Метохия, предизвикани от непрекъснатото бомбардиране, което е 
единствената бариера не само пред постигането на политическо 
решение, но и пред ускорената нормализация на живота и безопас
ното връщане на бежанците в покрайнината. Положението в юж
ната сръбска покрайнина е мирно и не съществува друга опасност 
за сигурността на гражданите, освен натовските бомбардировки.

За да се обединят и по-ефикасно координират всички дейности,

страната показа голяма жизне- *
способност, че редовно се провеж- 
дат снабдяването, съобщенията и (у » 
транспортът, че добре функцио
нират здравните, комунални и 
други обществени служби, както 
и щабовете на гражданската за
щита. Със самоотвержена работа 
се премахват тежките последици 
от разрушаването, за да може час 
по-скоро що-годе да се нормализ
ира животът.

Преценено е, че с успешната

%
Президентът Милошевич с най-висшите функционери в страната

органи и Югославската народна прекратяването на бомбарди- 
банка предприемат мерки за ровките би означавало и момен- 
осъществяването на необходи- тално постигане на мир. 
мите явни приходи, за да се обез
печи изплащането на заплатите да осуети завръщането на бе

жанците по домовете им, понеже

които се предприемат за преодоляването на хуманитарните про
блеми и успешното връщане на бежанците, на срещата е оценено, 
че съюзното правителство трябва да сформира Съюзно министер
ство за бежанците и хуманитарните проблеми.

На срещата на президента на Републиката с най-висшите функ
ционери в страната положително е оценено и изпълняването на 
останалите задачи на надлежните органи в условията на военната 
обстановка, за което твърде много допринасят и гражданите със 
своето отговорно отношение и самоотвержен труд.

Очевидна е целта на НАТО

и пенсиите.
Отделно беше разговаряно за връщането на бежанците, орга- 

социално-икономическата про- низирано от нашата държава,е в 
грама на Правителството за оси- разрез с истинските цели на 

финанси се осигурява стабил- гуряване на работа за онези ра- НАТО, който използва пробле- 
ност на курса на динара и на це- 5оТН,щщ чиито производствени и ма с бежанците като покритие за 
ните. Компетентните ресорни

реализация на предприетите ме
роприятия в областта на явните

(Танюг)
други стопански обекти са уннщо- агресията, въпреки факта, че

масовото явяване на бежанцитежени.
ЗАРАДИ ЗАСИЛЕНИТЕ ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ НА НАТО В КОСМЕТ Констатирано беше, че в Ко- е пряка последица от НАТО 

сово и Метохия цари мир, който бомбардировките, 
нарушават само силите на НА
ТО със своите бомбардировки, световната организация трябва 
Налице са два противоположни недвусмислено и спешно да пре- 
процеса. Докато от една страна крати агресията срещу СР Юго- 
нашите държавни органи интен- славия и най-сетне да поеме соб- 
зивно работят за нормализация ствената си роля и да обезпечи 
на живота, решаването на хума- възстановяването на мира на 
нитарните проблеми и завръща- югославските простори, за да 
нето на бежанците по домовете могат отворените въпроси, свъ- 
им, от друга страна се вършат рзани с Косово и Метохня, да се 
денонощни бомбардировки и решават по мирен начин с по- 
злодеяния от страна на НАТО. литически средства, за което 
Бомбардирането на бежанците през цялото време настоява на- 
недалеч от Сува река, които се шата страна, беше казано на та- 
връщаха в своите домове след зн среща, 
като престанаха опасностите от 
терора на т.нар. АОК, в което 
загинаха поне 56 граждани, 
предимно жени и деца албанци, а 
десетки бяха тежко ранени, 
представлява още едно в цялата 
поредица злодеяния. Опитите за 
постоянното оправдаване и ле
гализиране на такива злодеяния 
представляват пряко застраша
ване на мира и сигурността в 
света.

Съгласно Хартата на ООН,ОСУЕТЯВА СЕ ИЗТЕГЛЯНЕТО
видно, че НАТО, който търси 
изтегляне на ЮВ и на поли
цията от Косово и Метохия, 
като мнимо условие за пре
кратяване на бомбардировки
те прави всичко възможно, за 
да го осуети”.

4 Началникът на Службата 
за информиране и морал към 
ВК на ЮВ полковник Мили- 
войе Новкович опроверга и 

* гнусната лъжа на агресор- 
ската пропагандна машина, че 
Генералщабът на Югослав- 

% ската войска уж е настанен във 
Военномедицинската акаде-

След решението на Вър- 
командване от 9 майховното

т.г. да изтегли една част от во
енните и полицейски единици, 
агресорските НАТО сили 
тезифицираха въздушните си 

СР Югосла-

ин-

операции срещу 
вия и особено на територията
на Косово и Метохия, с което 
реализацията на това решение 
обективно се осуетява - каза на 
пресконференция в неделя на
чалникът на Службата за ин
формиране и морал към Вър
ховното командване полков
ник Миливойе Новкович.

В Пресцентъра на Юго- 
славската войска полковник Новковии> У

10 И 11 МаЙ г,ГРесСиОРвЪсравнение с въоръжените
бом- да било своя постъпка да застраши сигурността 

на болните и ранени лица и да сложи на карта 
функционирането на тази известна здравна ии-

Шполковник Миливойе Новкович мия в Белград.
Той енергично отхвърли всяка помисъл, че 

с щабният орган на Върховното командване на 
сили на СРЮ би можал с която ини, че само на

50 на сто броя на действията 
дотогавашните. В този период агресор 
бардирал повече от 30 обекта и действал срещу 
повече от 40 цели, повечето от "ол°а поле_ ституция.
които са в Космет. Увеличен е и броя ^ "Агресорската пропагандна машина грубо
тите на самолетите на 600 до 700 на де!

7 войските и ло-
”е оче-

Войната в СР Югославия се 
свежда само до бомбардировки
те на НАТО срещу цивилното 
население и международната об
щественост трябва да знае, че

игнорира и очевидно не познава рицарския дух 
югославския войник и традиционното му ху- 

отношение към ранените и болните”, 
каза между другото Новкович.

на
Да се провеждат
пиране и изтегляне на част от 
лицията”, каза Новкович и подчерта

манно
, че



ПОЕТЪТ ПЕТЕР ХАНДКЕ:ВУКАШИН ЙОКАНОВИЧ ПРИЕ РЕМЗИ КЛАРК

НАТО СЪЗДАДЕ 

НОВ АУШВИЦ
НАТО ЕЖЕДНЕВНО ИЗВЪРШВА 

НАЙ-ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Съвместно беше преценено, 

ме с агресията на НАТО пакта
Съюзният прокурор Вукп- 

И1И11 Йоканоппм прие в понедел
ник г-н Рсмзи Кларк, бивш д ър
жавен прокурор на САЩ, осно
воположник н пръв председател 
на Международния център за ап- 
тнвоенна дейност.

В откровения н приятелски 
разговор Йоканович отдаде при
знание на г-н Кларк за ангажира
нето му в полза на мира, господ
ството на правото, уважаването 
на международното право п рав
ноправието на държавите п на
родите. Като мовек с потекло от 
Косово и Ме гохня, Вуканшн Йо- 
кановим запозна господин Кларк 
със същнос тта на проблемите и 
положението

ежедневно се вършат голям 
брой най-тежки наказателни де
ла против човещината и между
народното право, които са рег
ламентирани с международните 
документи, поради което извър
шителите па 'тези дела ще трябва 
непременно да отговарят.

Политиката на САЩ и дру
гите западни държави и агре
сията на КАТО пакта само съз
дава, изос тря и задълбочава про
блемите и донася нещастие и ог
ромни страдания на сърбите, ал
банците и всички други народи в 
Косово и Мегохня, както и на 
цялата наша страна, се казва в 
съобщението на Кабинета на съ
юзния прокурор.

Известният австрийски поет Петер Хандке, който на Запад 
беше жестоко критику» 
мюнхенския вестник

пан заради отбраната на сърбите, заяви за 
Зидойчс цайтунг”, че с бомбардирането на 

Аушвиц за изтребването на цял единСърбия НАТО създаде нов 
народ.

Нацистите използваха газови камари, а НАТО използва 
компютърни убийци, които сеят смърт от 5000 метра височина”, 
заяви Хандке и добави, че в тази война понятието "морал” е ”друГа 
дума за своеволие”. При това Петер Хандке решително се обяви в 
защита на сръбския народ, който, както каза той, защитава своята 
чест, суверенитет и териториалната си цялост. Да бъда за сърбите 
за мен е почетна титла”, подчерта 56-годишният поет, който живее
в Париж.

Коментирайки циничното изявление на американския поли- 
толог Даниел Голдхагеи, че ”сърбите трябва да бъдат превъзпи
тани ”, Хандке каза: ”От виетнамската война до днес американците 
се учат само да се молят Богу, да правят стопански бумове ’ и да 
произвеждат бомби. Днес това е страна, в която живеят марсианци 
с маските на Клиитъи на лицата си. Да се превъзпита Сърбия? Не. 
Америка трябва да бъде превъзпитана, заедно с нейния президент 
и невъзпитания Голдхагеи”, заяви поетът Хандке.

в тази част на Рсмзи Кларк

- С престъиничсското си нападение срещу Югославия НАТО, 
воден от моята страна, унищожи основите па хуманитарното 
прано, заяви в Нови Сад бившият американски дз.ржавен 
прокурор Рсмзи Кларк.
В разговор с председателя на Скупщината на Войводина д-р 
Жмворад Смнляннч н нокраИиинския секретар па информаци
ите Ян Шммак Кларк добанп, че човечеството е установило 
така нареченото хуманитарно право преди всичко с цел да 
защити цивилните граждани от ноенни нападения. Това право 
забранява цивилните граждани да бъдат пряка цел на военни 
действия. Тук, в Югославия, за съжаление те са пряка цел.

Сърбия.
Рсмзи Кларк също така смя

та, чс проблемите в Косово н 
Метохня могат да бъда т рошени 
само по мирен начин и чрез пряк 
диалог върху принципите на рав
ноправието на гражданите и на
ционалните общности. Тон под
черта, че нан-голямото право на 
тази страна е да я оставят на спо
койствие, понеже тя е способна 
и готова сама да решава всички 
свои проблеми.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДИПЛОМАТ ДИ
МИТЪР КОСТОВ:

НАТО ТРЯБВА ДА 

ГЛЪТНЕ ГОРЧИВОТО 

ХАПЧЕ И ДА ЗАПОЧНЕ 

ПРЕГОВОРИПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТЕЧЕСТВЕ
НАТА ПАРТИЯ И БКП ПОСЕТИХА 
БЕЛГРАД

ШЕФЪТ НА ЯПОНСКАТА ДИПЛО
МАЦИЯ КАМУРА: Неотдавнашното изявление на американския президент 

Клинтън, че паралелно с дипломатическите инициативи за 
решаване на косметския конфликт НАТО ще продължи с бом- 
бадриране го на суверенната СР Югославия, е абсолютно неза
белязан досега абсурд. Това заяви за софийския вестник "Труд” 
някогашният постоянен представител на България в ООН Ди
митър Костов.

НАПАДЕНИЯТА 
НА НАТО НЯМАТ 

ОСНОВАНИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОТО 

ПРАВО

БЪЛГАРСКИЯТ 

НАРОД Е С ВАС
Председателят на Отечествената партия на 

България Минчо Минчев и организационният 
секретар на Българската комунистическа пар
тия Вера Илиева със сътрудниците си на 17 май 
посетиха Югославския комисариат за бежанци.

Българският народ е с вас и подкрепя вашата 
борба за свобода. Днес ние сме тук, за да се за
познаем с проблемите на бежанците и ще на
правим всичко, което е по силите ни да ви по
могнем, заявиха гостите от България.

Минчев и Илиева бяха приети от републикан
ския комисар за бежанците Братислава Морина, 
която им благодари за посещението и при това 
подчерта, че в Югославия има 700 000 бежанци и 
вътрешно разселени лица, така че всяка помощ 
е добре дошла.

БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ЕВЕНТУАЛНАТА СУХО
ПЪТНА АКЦИЯ НА НАТО СРЕЩУ СРЮ

ГЕНЕРАЛ АНДРЕЕВ: 

АГРЕСОРЪТ БИ 

ЗАГУБИЛ ПОНЕ 

40 000 ВОЙНИКА

Японският министър на външните работи 
Масахико Камура заяви, че бомбардировките 
на НАТО срещу Югославия нямат основание в 
международното право, предаде агенция 
Итар-ТАСС.

Министър Камура каза в програмата на 
една локална ТВ станция, че "няма ясен правен 

румент, с който се позволява така наре
чена "хуманитарна интервенция” въз основа 
на международното право”.

инст

Директорът на българския Център за стратегически проучва
ния запасен генерал Стоян Андреев заяви, че "евентуалната 
сухопътна операция на НАТО срещу СР Югославия би струвала на 
алианса поне 40 000 жертви”.

За такава военна операция, по думите на генерал Андреев, 
НАТО би трябвало да ангажира армия от 200 000 войника.

Андреев заяви, че бомбадрирането на Югославия ”не даде ре
зултати, които се очакваха от военните експерти на САЩ и самия 
алианс.”

Той прецени, че агресията на НАТО срещу Югославия е удар 
срещу единството на Европа и, в крайна сметка, удар срещу Русия.

Експертите на българския Център за стратегически проучва
ния подчертават, че военното ангажиране на САЩ на Балканите 

за цел САЩ да създадат коридор наречен "Ислямската дъга”, 
който би минавал от България през Македония и Албания до Босна, 
и сериозно се разчита и на самото Косово и Метохия, доколкото 
тази сръбска покрайнина бъде "окупирана”.

С този коридор САЩ биха се домогнали до богатите находища 
петрол в Близкия Изток, заявиха експертите на Цънтъра за 

стратегически проучвания. Те оповестиха и възможна дестабили- 
зация върху етническа основа и на самата България, която след 
това би се проширила и на Македония.

В българския Център за стратегически изследвания се посочва 
и фактът, че ”в момента в Македония има само 60 000 хиляди 
македонци повече от мюсюлманите, включително и бежанците’.

На въпроса защо Европа се включи в бруталната агресия на 
САЩ срещу суверенна Югославия, с която са нарушени Хартата на 
ООН и множество други международни правила, генерал Андреев 
каза, че държавите на стария континент "сляпо следят” Америка, 
понеже 40 процента от техните стратегически инвестиции се фи
нансират от американски източници.

РЕАГИРАНЕ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА НА МАКЕДОНСКОТО МИНИСТЕР
СТВО НА ОТБРАНАТА

ШОКИРАНИ ОТ ОТКРИТИЕТО, ЧЕ 

ВОЙНИЦИТЕ НА НАТО МОГАТ ДА 

СТРЕЛЯТ СРЕЩУ МАКЕДОНСКИ 

ГРАЖДАНИ има

Командването на НАТО в Скопие се закани на 
македонците, че ще използва оръжие, с което раз
полагат неговите войници, при случай те да бъдат 
нападнати.

Тази вест смая македонците, които най-сетне 
разбраха, че са окупирани и че трябва да 
законите на чуждата сила.

Допълнителна тревога предизвика 
то, получено от македонското Министерство на 
отбраната, че войниците на НАТО могат да стрел
ят срещу тукашни жители въз основа на подпи
саното споразумение между правителството в 
Скопие и западния военен алианс.

Единственото нещо, което е забранено, до
колкото такова нещо изобщо съществува за "сек

цията за убийство” на Клинтън е, че войниците на 
алианса нямат право да преследват македонците, 
да ги пресрещат и да ги обискират, понеже това 
удоволствие е предоставено на македонската по
лиция.

на

В Щаба на НАТО в Скопие, както подчерта 
неговият говорител Ерик Мунъо, посочват, че то
ва не е никакво "ексклузивно отношение към ма
кедонците”, а "рутинно право, което важи за вси
чки държави, в които се намират чужди войски”.

Споразумението на македонското правител
ство и НАТО, което е подписано още когато пър
вите чужди войници стъпиха на тази територия, е 
обнародвано едвам сега, след зачестилите нападе
ния на гражданите против немилите гости.

спазват

съзнание-
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дими?роСвТг°рТдОВ' КОМЕНДанТ на щд
БА НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В

РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

................. ”вп"
- На територията 

община досега 
действия на

ПРОДЪЛЖЕНА Е 

ВАЛИДНОСТТА НА 

ЧЕРВЕНИТЕ ПАСПОРТИскупщина в Димитровп,ад, в условията на военна 
оощ,шата- След повече от 50 дни от началото 

като комендант на Щаба , казва:
В

Доколкото междувременно не изтече срокът им, старите 
югославски паспорти от времето на СФРЮ ще бъдат валидни

, той,
на нашата 

няма никакви 
вражеската НАТО 

авиация. Въпреки всекидневни
те въздушни тревоги, сред 
лението няма никаква

всеки получава гарантираното 
количество.

не само до края на тази, но и през следващите две години. 
Съюзното правителство прие уредба, въз основа на която 
Законът за пътните документи на югославските граждани ще 
се прилага и по време на военното положение, и за целта реши 
още веднъж да продължи валидността на старите паспорти. 
Така че

• Какво е общото 
ние в общината в

положе-
насе- съществува-

паника
неконтролирано пове

дение. Осъществява

щата военна обстановка?или пък червените паспорти, които са издадени или продъл- 
жеш! непосредствено преди приемането на споменатия съюзен 
акт, ще бъдат валидни най-късно до 31 декември 2001 година.

Когато започна издаването на нови, сини паспорти, ползва
на старите (червени) югославски паспорти беше разре

шено за срок от две години след влизането в сила на новия 
закон, респективно до средата на миналата година. След това, 
чрез изменения в закона, този срок беше продължен до края на 
1999 година, а сега е решено червените паспорти да се ползват 
още две години след този срок.

За старите паспорти, чийто срок изтече междувременно, ще 
се прилагат новите правила: те няма да бъдат продължени, а 
техните притежатели ще трябва да поискат да им бъде издаден 
син паспорт с герба на СР Югославия.

- Съществени промени в об
щото положението, както 
отношенията сред хората няма. 
Гражданите са разтревожени са
мо от случилото се неотдавна 
убийство, още повече, 
лежннте органи все още не са 
открили и заловили убиеца. Тря
бва да се подчертае сътрудниче
ството между населението и ЮВ, 
което винаги е било добро, а осо
бено сега

се изклю- 
чително добро сътрудничество 
между общините и окръга, тъй 
като в условията на военната об- 
становка всичко се

и в

пето

координира 
посредством окръга. Постоянно 
се провеждат срещи на предсе
дателите на общините и

че над-

начал-
ника на окръга, на които се 
прави анализ на обстановката в 
общините. Онова, 
особено значение, е фактът, че 
между общините в окръга съще
ствува изключителна готовност 
за взаимопомощ.

което е от в условията на воен
ната обстановка. Всички отго-Никола Стоянов
ворни за отбраната на страната 

тегни потребители, което е едно действат съвестно и безупречно, 
от условията за редовно снабдя
ване на населението с хранител
ни стоки. Очакваме така да бъде 
и през май.

Що се отнася до останалите

ОЦЕНКИ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ НА ГРАЖДАН
СКАТА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД

• За някои активности в об
щината би могло да се каже,че 
въпреки военната обстановка, 
почти са редовни. Мисля преди 
всичко за активностите в кому
налната област.

- В условията на военната об
становка всички общини са били 
длъжни да приемат военни бю
джети. Това направихме и ние. 
Но въпреки всички ограниче
ния, благодарение на дългого
дишното сътрудничество и дове
рие между общината и опреде
лени фирми, някои асфалтни ра
боти в града вече са завършени. 
Предстои и уреждане на някои 
свободни градски площи. Тъй 
като животът тече и трябва да се 
работи, ние настояваме да на
правим нещо в комуналната об
ласт, използвайки и най-мини-

• Г-н Стоянов, в условията 
на военната обстановка снаб
дяването на гражданите се ор
ганизира върху други начала. 
Имам предвид снабдяването на 
населението с продукти от пър
ва необходимост, а също така и 
с гориво, преди всичко за сел
ското стопанство. Какво ще ка
жете по този въпрос?

- Когато става дума за гори
вото, за нашата община през ап
рил са били запланувани 36 тона 
дизелово гориво. Всеки соб
ственик е получил купони за 15 
литра на хектар обработваема 
площ за пролетната сеитба. Съ
щото правило е приложено и 
през май, разликата е само в то
ва, че съгласно разполагаемите 
количества в страната количе
ството е намалено на десет литра 
на хектар. Трябва да се изтъкне, 
че и за април, и за май предвиде
ните количества гориво са прис
тигнали в Димитровград и ние 
сме единствената община в Пи- 
ротски окръг, която цялостно е 
изпълнила задълженията си към 
селскостопанските производи
тели за тези два месеца. И още 
нещо: през април ние успяхме да 
обезпечим достатъчни количес
тва гориво за всички приори-

ПРОДЪЛЖАВА 

РЕДОВНОТО 

ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЕЖЕДНЕВНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ

продукти - снабдяването със за
хар за април е реализирано спо
ред плана, с олио - също така, 
дори и малко над предвидените 
критерии на Правителството на 
Сърбия. Разпределеното коли
чество брашно е по-малко от 
предвиденото, около 16 тона, но 
благодарение на запасите, това 
не се е отразило върху редов
ното снабдяване. Недостигащи
те количества ще бъдат разпре
делени през май, така че не
достиг на брашно не трябва да 
има. Що се отнася до снабдява-

Въпреки че навред по стра
ната ни агресорите от НАТО 
алианса непрекъснато бомбар
дират и безмилостно унищожа
ват стопански, инфраструктур- 
ни и комуникационни обекти, не 
щадейки и жилищни квартали, 
учебни и здравни заведения, в 
Босилеградска община продъл
жава редовното провеждане на 
ежедневните дейности, заяви 
комендантът на Общинския щаб 
на гражданската защита Васил 
Йованчов. Сигурностната об
становка е стабилна, няма зна
чително нарушаване на общест
вения ред и мир, а първите пси
хологични въздействия на агре
сията са преодолени и сега пси
хическото състояние на гражда
ните е в рамките на нормалните 
условия. Това обаче не означава, 
че те са равнодушни към стра
данията на хората и унищожава
нето на материалните ни блага. 
Гражданите от нашата община 
най-енергично осъждат зло- 
сторническото бомбардиране и 
войната, която ни натрапи НА
ТО пактът, оказват пълна под
крепа на усилията на държавно
то ръководство за прекратяване 
на агресията и се възхищават от 
героизма на ЮВ и полицията в 
отбраната на страната ни, под
черта Йованчов.

В условията на военното по
ложение значително е повишена 
дейността на инспекциите и ор
ганите на вътрешните работи, 
така че сенчестата икономика и 
незаконните деяния в областта 
на търговията са почти премах
нати. Всички финансови сделки 
се реализират в съответствие 
със закона. Нормално функци
онират държавните органи, а

нето със захар, предвижда се по • •половин килограм на човек за 
един месец. Понеже става дума 
за малки количества, Щабът взе 
решение през април да се даде по 
един килограм за април и май на 
хората от селата и на около 1300 вото> то и в тези условия полага 
жители от града. Тези дни ирис- Усилия Да поддържа поне мини

мален континуитет в работата 
си. Известно е, че стопанската

В
малните възможности.

* А в стопанството?
- Що се отнася до стопанст-

\

1тигна и останалото количество, 
така че за последните два месеца 
всеки жител на общината е по
лучил по един килограм захар. 
Трябва да изтъкна, че системата 
за снабдяване чрез списъци до
сега функционира много добре, 
без навалици и опашки, понеже

камара от своя страна предпри
ема определени мерки в тази на
сока, а в общината се настоява да 
започне производството и в 
онези предприятия, където и 
преди е имало трудности. "Сво
бода” е една от тези фирми, ко
ято частично възстанови произ
водството си, въпреки много- 
бройните проблеми. Това показ
ва, че и стопанството търси ре
шения, поне за минимално про
изводство.

В областта на здравеопазва
нето всичко функционира нор
мално, дори и по-добре, като се 
имат предвид постоянните де
журства. Снабдяването с ток съ
що е нормално, а за редовно во
доснабдяване е обезпечен агре
гат. Снабдяването с хляб също е 
напълно нормално, а всички 
фурни, частни и обществени, са 
на дърва, което е от особено зна
чение. Когато става дума за 
частните фирми, трябва да из
тъкнем ”Белештранс”, която е 
поела снабдяването с брашно на 
частните фурни, които произ
веждат 25% от необходимото 
количество хляб. Превозът, осо
бено към селата, е съгласуван с 
обстановката - намален е, но не 
и прекратен.

Л
Васил Йованчов

стопанските колективи работят 
в рамките на своите възможно
сти, оцени Общинският щаб на 
гражданска защита на заседа
ние, проведено към края на из
теклата седмица.

На заседанието беше конста
тирано, че снабдяването на насе
лението със стоки от първа не
обходимост засега е нормално. 
Брашно, захар и олио се осигур
яват редовно и планово за всяка 
местна общност, където чрез 
списъци се разпределят на граж
даните. Хлебопекарниците съ
що така редовно се зареждат с 
брашно, така че няма нужда от 
запасяване с хляб. Що се отнася 
за стоките, които от време на 
време липсват в магазините, Об
щинският щаб апелира към соб
ствениците на търговските фир
ми да засилят дейността си, за да 
осигурят и тези стоки.

На заседанието беше взето 
решение социално застрашени
те лица да получават брашно, за
хар и олио посредством Отде
лението за социални грижи.

ПО СЛУЧАЙ 13 МАЙ - ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

ПРИЕМ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА МВР И ЮВ
На 13 май т.г. председателят на ОС в Димитровград Нико 

Стоянов даде прием за представители на Отдела на вът
решните работи в Димитровград по случай Деня на сигурност
та. На приема присъстваха и представители на Югославската 
войска.

ла

на органите на местното самоу- 
нравление и жителите на Димитровградска община предсе
дателят честити празника на представителите на МВР и ЮВ 
като при това особено изтъкна доброто сътрудничество на 
общинските органи и местното население с гези служ _ 
информира своите гости как функционират общинските ор-

у—“' ™»■ 
и териториалния интегритет на страната ни.
задача, тъй като срещу нас е изправена 
машина в света. Но това е историческа задача 
изпълним”, подчерта Стоянов.

На представителите на
Даръци.

От свое име и от името

гани,

най-силната военна 
която ние ще

МВР и ЮВ той връчи скромни ПО

ЛА. Я.
Б. Д. А. Т.
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ЗАПОВЕД НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В БОСИЛЕ
ГРАД

БОСИЛЕГРАД

ПРИСТИГНА 
ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ СИГУРНАТА ЗОНА Е НАД КОТИТЕ ЗА 

МАКСИМАЛНОТО НИВО НА ВОДАТА
В Босилеград са докарани 7 тона хуманитарна помощ, предимно 

облекло, обувки и хранителни стоки. Помощта, която е събрана от 
Червения кръст и църквата, е разпределил Окръжният отбор за 
хуманитарна помощ от Враня въз основа па решението си за разпре
деляне на хуманитарните помощи в Пчннски окръг.

Председателят на Общинския отбор за разпределяне на хумани
тарни помощи Ранчо Йорданов казва, че със съдействието на фор
мираните комисии в местните общности хуманитарната помощ ще 
бъде разпределена на онези, на които е най-необходима.

Котите, до които може да и следните данни, първа/а водна 
вълна от езерото до Босилеград 
пристига за 15 минути, до Рай- 
чиловци за 17, до Радичсвци за 

5 21, до Млекоминци за 24 и до

Общинският щаб на граж-
Босилеград достигне водното ниво през подписката защита в

издаде запонед, която трябва да сочените селища са означени е 
изпълнят гражданите, живеещи бслосани тръби, обвити е чер- 
отЛисииското езеро до Рибарци вена лента, чиято широчина е 
(ч.!сти нщЦ. Лисица, Босилеград, см. се посочва в заповедта. За- гранично-пропусквателния лув- 
РаПчиловци, Радичсвци. Млеко- ради навременно напускане на кт в Рибарки за 3) минути, 
мшщи и Рибарки), кри сиенту- опасната зона трябва да се знаят 

на бента на ___

в. Е.
в. в.

ално разрушаване 
езерото отстрана на НА ТО али
анса. В заповедта между друготоПОМОЩ ОТ ГЪРЦИЯ 

ЗА ПОЖАРЕВАЦ
ДИМИТРОВГРАДСКА 

КОЗАРИЦА НЕ Е 
БОМБАРДИРАНА

се казва:
"След сигнала за природни и 

други бедствия (който се дава 
сз.с сирени в продължение ма 60 
секунди - комбинация на два ед
нообразни звука от но 20 секунди 
и един ниещ звук от 20 секунди 
между тях, а когато няма елек- 
тирчески 'ток - с непрекъснато 
бързо биене на камбани и про
дължение ма 60 секунди или сз.с 
сирени на полицейски коли) без 
паника и в най-краткия възмо
жен срок напуснете своите кз.щи 
и апартаменти и заминете в зо
ните над котите, които означа
ват максималното ниво на во
дата при евентуално разруша
ване на бента”.

Два грз.цкн камиона миналата седмица минаха през Дими
тровград и се запътиха кз.м Пожаревац, кз.дето закараха ху
манитарна помощ за жителите на тази община. Пратката се Телевизионният предавател на хълма Козарица край Ди

митровград не е бомбардиран на 12 май.
Обстрелван е предавателят наблизо до село Сречковац, 

който обезпечава снимка за селата в Пиротска община, както 
и за Жслюша и Лукавица. Случайност е, че хълмът, на който 
се намира този предавател също се нарича Козарица. Да споме- 

обстрела предавателят на Козарица до с.

състои предимно от хранителни изделия и лекарства п е 
събрана от жителите на гръцката община Яшша, коя то е по
братимена с община Пожаревац.

Завръщайки се от този срз.бски град, приятелите от Гз.рция 
престояха няколко часа в Димитровград, където заявиха, че те 
и по-нататък ще продължат да събират и изпращат хумани
тарна помощ за жителите на Пожаревац и други градове в 
Сърбия. По думите на главния организатор на хуманитарната 
акция Настос Днмитрис следващата пратка бн трябвало да 
пристигне в Сърбия след месец н половина.

нсм, чс въпреки 
Сречковац не с повреден. Непълната информация, която бе 
съобщена по телевизията предизвика значителна тревога 
бено сред преселниците във вътрешността на страната, които 
веднага след вестта звъняха по телефона до свои роднини

осо-

Б. Д.
Димитровград.

А. Т.
ОТ БОСИЛЕГРАДСКАТА АПТЕКА ПОРЪЧВАТ:

ЛЕКАРСТВА ИМА, НЕ СЕ 
ЗАПАСЯВАЙТЕ! ВЛАДИМИР

Ош ракетите и бомбите на коварните МИР! Да владее мир, вечен мир в страната, на 
ИЛ ТО у Синиш от Косово Потекоха Потопи Се- Балканите, в света.От началото на безумната агресия на НАТО алианса срещу 

нашата страна значително се увеличи търсенето на лекарства. 
Какво е положението с лекарствата в босилеградската аптека? - 
попитахме ръководителя на ведомството Оливсра Глнгорова.

- Въпреки повишеното търсене на лекарства п други меди
каменти, снабдяването засега е твърде добро. Аптекарската инсти
туция от Враня, в чийто състав работи и нашата аптека, полага 
усилия да осигури почти всички видове лекарства. Имаме проблеми 
с транспорта, но в това отношение ни съдействат Общинската 
скупщина и Общинският щаб на гражданската защита. Сега имаме 
всички видове лекарства н от групата на антибиотиците, анал- 
гетиците и седативите, които се дават изключително въз основа на 
лекарска рецепта. Имаме и лекарства срещу диабетични и рев
матични заболявания. Затова призовавам гражданите да не съз
дават запаси, заяви Глигорова.

Но вече 55 дни НА ТО се опитва да завладеежании на четирите стрини ни свети. По бом
бите ПроПъдиха и много хора от градовете в страната ни с Помощта на бомби и ракети, 
останалата част на страната, които се нас- ОПитва се, убива хора, руши всичко и — нищо 
шаниха По селата навред аз пяла Сърбия. И в Повече. УсПява само малко да задуши смеха на 
Бурела, в Борово, Поганово, Драговиша, Скгг>р- хората, но не от страх, а от жал за срутените 
веншш и другите села заПушнха накривените фабрики, училища, мостове, от жал 
комини, забеляха се Просторите от кърПи, чар- нише жертви. Изненада го и обърка решишел- 
шафн и детски дрехи. Оживяха селата, а ве- ноешша да се браним и отбраним, за да Победи 
селите детски гласчета се смесиха с волните Правдата и истината. А шя не може да се убие.

Не може да се убие и Песента на Пшшшше, макар 
Къщата на 87-годишния Арсо Димитров и тях да убиваш. Но винаги ще има ПиТшии, 

ош Борово е ПреПълнена. Дошли десетина вну- копай) ще Пеят за истината и Песента им все 
ии и Правнуци на дядо Арсо, ош тях трима някои ще чуе.
По—малки ош две години. Най—малък е девет
месечният Владимир. С малките си ръчички Пораснеш и на всеки в света ще можеш да По- 
хващи Подадените Пръсти, скубе мустаците на глеунеш смело в очите. Но някои виновно ще 
Прадядо си, събаря му нишката. И се смее ош все крият Погледа си ош шебе, ВЛАДИМ И РЕ. Рас

ти и смей се Владимире, мир да владее в роди-

за невин-

Пишчи песни.

И ще завладее мир, Владимире. И ши ще
м. я.

НОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА 

КОМУНАЛЦИТЕ
сърне.

Гледам Владимир, малката невинна души- наша ни! 
чка. Какво хубаво, символично име - ВЛАДИ- Цветко Иванов

Общинската скупщина и Общинският щаб на гражданската за
щита в Босилеград непрекъснато се стремят да осигурят помощи за 
социално застрашените хора, чийто брой постоянно се увеличава. 
За постигането на целта те отпускат пари или хранителни стоки на 
Отделението за социални грижи, което ги разпределя на лицата,

МЕЖДУНАРОДЕН МАЧ ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ

С ФУТБОЛ ЗА МИР
нямащи средства за живот.

В рамките на грижата за социално застрашените граждани се 
да бъде решаван и въпросът кой да погребе починалите

На 15 май, между две тревоги, в спортния цен- хме в Димитровград да изиграем този мач за мир, 
тър "Парк" се игра международен футболен мач с надежда, че и в бъдеще ще се срещаме в Ди- 
с хуманитарна цел между отборите на гостил- митровград и Скопие, но в мир. На НАТО и осо- 
ничарското предприятие "Балкан” н на Съюза на бено на САЩ поръчвам, да учат да играят футбол, 
младите извидници от Македония. Младите маке- а не да убиват невинни деца, жени и стари хора.

Зоран Зарков ("Балкан”): Много по-хубаво е

налага
бедняци, особено ако те нямат близки. С тази задача досега беше 
натоварено Отделението за социални грижи. Миналата година на
пример за така наречената еднократна помощ за най-бедните Об
щинската скупщина отпусна на Отделението 22 хиляди динара, от 
които 9,5 хиляди са похарчени за погребение на 21 бедни лица, които 
нямали близки или пък близките им не били в състояние да поемат

донци изпълниха двудневна хуманитарна мисия в 
СРЮ. Поради лошото време този интересен мач да се играе футбол, отколкото да се воюва. Поне 
беше наблюдаван само от около 200 зрители. Гос- за малко забравихме войната, 
тиге дариха на публиката шапки и фланелки, а ” Балкан": Тричков, Симеонов, Геров, Леков,

Гюров, Зарков, Лилов, Ташков и Василев.
Съюз на македонските извидници (Скопие):

тези разходи.
Споменатите разноски не само че затрудняват работата на От- Д°макините играха с екипи, на които на пред 

делението, но и намаляват средствата за еднократните помощи. страна пишеше Скопие — Димитровград с две 
Имайки предвид това, отборниците на Общинската скупщина неот- съРца’ а на гърба ”Со футбол за мир”. Двата от- Янкуловски, Мишевски, Томич, Аврамович, По- 
давна взеха решение занапред явното предприятие за комунална бора бяха наградени с аплодисменти за хубавата певски, Р. Димовски, В. Димовски, Митков, Ха- 
дейност "Услуга” да погребва починалите социално слаби лица, игРа и жеста> който направиха гостите от Маке- джич и Колевски.
които нямат близки да направят това. ’ Дония. Целият мач е сниман от телевизия ”Цари- Мачът завърши наравно - 3:3, а голмайстори

Както подчертаха отборниците, средствата, които Отделението бРод” и снимката вече е излъчена от една маке- бяха: Гюров в 20 и 40 и Зарков в 34 минута за 
даваше за погребения и други разноски, в бъдеще трябва да се Д°нска телевизионна станция в неделя вечерта. "Балкан” и Митков в 5 и 25 и Попевскив21 минута 
ползват за осигуряването на различни помощи за бедните. Ето какво казаха някои от участниците в мача: за отбора на македноските извидници.

в- Б* Ратко Димовски, димитровградски зет: Дойдо-

на га

д. с.
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