
ьрйШВо| ВЕСШИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

ПРОДЪЛЖАВА_ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА
* ЦЕНА 1 ДИНАР

НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА
ЗА ЮГОСЛАВИЯ ПРИЕ СПЕЦИАЛНИЯ РУСКИ ПРАТЕНИК ЗАВЕЖДАЩИЯТ ЮГОСЛАВСКОТО ПОСОЛСТВО В 

СОФИЯ

НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДАТ 

ПРЕКРАТЕНИ БОМБАРДИРОВКИТЕ 

И ДА ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ 

МЕЖДУ СР ЮГОСЛАВИЯ И ООН

В ПОЛЗА НА ВСИЧКИ Е 

ДА СЕ ДАДЕ НОВ ШАНС 

НА МИРА
В полза на всички на Балканите и в Европа е да се даде нов шанс на 

мира и незабавно да бъде прекратена НАТО агресията срещу 
Югославия, за да не се допусне военният пожар да захване целия регион, 
заяви завеждащият югославското посолство в София Срочно Джукич 
на пресконференция в българската столица.

Няма по-важна задача от това да се осуети разширяването на воен
ния пожар на Балканите, да се прекрати убиването на един народ и 
унищожаването на една държава, каза той на пресконференцията в 
югославското посолство в София, на която присъстваха повече от 50 
български и чуждестранни журналисти.

”Ние отбраняваме своето отечество, държава и народ, не нападаме 
никого, а нито една отечествена, отбранителна, справедлива война не е 
загубена”, подчерта югославският дипломат.

Той припомни, че България е предоставила въздушни коридори на 
НАТО за нападения срещу Югославия, с което се е включила в НАТО 
агресията. Тове е четвърти път през тоя век българското правителство 
да направи такъв прецедент към сръбския си съсед, посочи Джукич.

От своя страна Югославия направи всичко възможно да посочи на 
българските власти какви могат да бъдат последиците от една такава 
постъпка, но без успех. Охрабрява обаче фактът, че обществеността на 
целия Балкански полуостров, а не само в България е категорично 
против агресията на НАТО срещу Югославия, следователно и против 
политиката на своите правителства.

Управляващото мнозинство в българското Народно събрание 
можеше да гласува против войната и деструкцията, за спокоен живот на 
Балканите и по такъв начин да даде решаващ принос за еманципацията 
и афирмацията и на своята страна, и на целия регион. Отново обаче 
беше направен погрешен избор. Като предостави въздушното си прос
транство за ударите срещу СР Югославия, България се отказа от на
ционалния си суверенитет, стана съучастник в агресията, намеси се във 
войната. С това, естествено, тя пое историческа и всеки друг вид отго
ворност за негативните последици от тази своя крачка, подчерта 
Джукич.

Нашият регион трябва да се избори за собствената си идентичност, 
а това могат да направят само автохтонни лидери и правителства на 
балканските държави като защитават интересите на собствения си 
народ и страната си в тоя регион - така, както правят това и страните в 
другите региони. Доколкото не се направи това, Балканите и занапред 
ще си останат "барутен погреб”, поясни той.

Отговаряйки на много въпроси на журналистите, завеждащият 
югославското посолство в София посочи трагичния баланс на агресията 
на САЩ и НАТО срещу СРЮ - цивилни жертви, разрушаване на мате
риални блага и използване на забранено оръжие.

• Слободан Милошевич и Виктор Черномнрдин съвместно оцениха, че решението за Косово и 
Метохия може да оъде само политическо и под егидата на ООН, при активно и непосредствено участие 
на СР Югославия в конкретната разработка на принципите, които утвърди Група 8

Президентът на Република
та Слободан Милошевич прие в 
сряда специалния пратеник на 
руския президент Борис Елцин 
за Югославия Виктор Черно- 
мирдин. Централна тема в разго
вора им бяха усилията за пости
гане на мирно, политическо ре
шение за проблемите в СР Юго
славия.

Виктор Черномнрдин ин
формира югославския прези
дент за досегашните си разгово-
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ри и подчерта значението на ста
новищата на Група 8. Той отново 
изтъкна становището на Русия 
за незабавно прекратяване на 
натовските бомбардировки. Не
обходимо е да започнат прего
вори между СР Югославия и Ор
ганизацията на обединените на
ции, за да се дефинират всички 
въпроси със съществено значе
ние за мирното и политическо 
решаване на възникналите про
блеми.
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ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА АГРЕСИЯТА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВСИЧКИ 

РЕЗОЛЮЦИИ: Милошевич и Черномирдин

ите досегашни събеседнициполитическо и под егидата на 
Обединените нации, при актив- Марти Ахтисари и Строуб Тал-

бот.но и непосредствено участие на 
Съюзна република Югославия в 
конкретната разработка на при- дентът на Република Сърбия 
нципите на Група 8. Милан Милутинович, председа-

Постигнат е договор разго- телят на правителството на Ре- 
ворите в Белград да бъдат про- публика Сърбия Мирко Маря- 
дължени в следващия понедел
ник или вторник. Междувремен- външните работи Живадин Ио- 
но Виктор Черномирдин ще про- ваиович и руският посланик в СР 
дължи консултациите си съссво- Югославия Юрий Котов.

В разговора участваха прези-

Президентът Слободан Ми
лошевич и специалният прате
ник Виктор Черномирдин 
дробно разговаряха за цялостта 
на проблемите в Косово и Мето
хия и начините за тяхното реша
ване. Съвместно е оценено, че 
решението може да бъде само

по-
нович, съюзният министър на

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНАТА КОМИСИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВОЕННИТЕ
ЩЕТИПИСМО ОТ ФРАНЦИЯ ДО ДИМИТРОВГРАД

ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ ЗА ЩЕТИТЕ ОТ АГРЕСИЯТАПРИЯТЕЛСТВОТО 

СТРУВА МНОГО Работата на тези групи ще сеустрои пълна евиденция и да се 
даде точна оценка за последеците ръководи от членове на съюз- 
от военните разрушения на цялата ната комисия.

Съюзната комисия за утвърж
даване на щетите, предизвикани от 
агресията на силите на НАТО 
срещу СР Югославия, на заседа
ние, председателствано от съюз
ния вицепремиер и председател на 
комисията Зоран Лилич, уточни 
метода на своята работа, съобщи 
съюзното Министерство за ин
формиране. За да може по-ефика
сно и всеобхватно да изпълни зада
чите си, уточнени с решението на 
съюзното правителство за начина 
на утвърждаване на военните ще
ти, предизвикани от агресията на 
НАТО срещу СРЮ, съюзната 
комисия подчерта необходимостта 
от пълна синхронизация и най- 
тясно сътрудничество с републи- 

• канските комисии. Преценено е, че 
само по такъв начин може да се

през 1997 година пребиваваха вГрупата французи,
Димитровград, където участваха в спортно-рекрсационната 
манифестация ”Ден на предизвикателството , отправиха под
крепа на сръбския народ, поръчвайки, че все още пазят прек- 
расни спомени за това пребиваване в нашата страна.

Френският колоездач Бернар Дюсе и неговите колеги Клод, 
Джеймс и Серж, които на пътя си от Ница до Ерусалим преди 
две години минаха през Димитровград се обадиха с пощенска 
картичка до Момчило Андресвич, завеждащ градската и 
лиотека, в която пишат, чс са на страната на сърбите.

”Драги йриншели, _ „ _ ,,
Приятелството струпа много иооече ош аошгшиа. Пие 

сме Шъжни, йоггеже сърбите са наши йриншели които 
умеят да иосрещнаш напека, засмени са и гоешолюбиаи. Ние 
йазим прекрасни ейомена ош Сърбин. Те где сиоешагшшв 
Паметта ни. Ние сме на ггаша страна, вярвайте а нашета 
Приятелства”, пише на картичката, която от името на френ- 

колоездачи изпрати Бернар Дюсе.

които
територия на страната.

Изхождайки от различните по
следици, предизвикани от агреси
ята на НАТО срещу нашата стра
на, съюзната комисия сформира 
шест експертни групи за отделни
те видове последици и то: за загу
бен живот; за нарушаване на те
лесния интегретитет и здравето на 
хората, свободата и честта; за ще
ти, предизвикани върху движимо и 
недвижимо имущество на юриди
чески и физически лица; за военни 
разходи; за загубен национален до
ход и национални блага; за щета, 
предизвикана на околната среда и 
за щета, предизвикана върху иму
ществото на съюзната държава.
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НЕБОЙША ВУЙОВИЧ, ГОВОРИТЕЛ НА ЮГОСЛАВСКОТО ВЪНШНО МИНИС
ТЕРСТВО ” СЕГА”: ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА БОМБАРДИРОВКИТЕ СА 
76% ОТ БЪЛГАРИТЕНАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО Е 

ОТВОРЕНО ЗА ДИАЛОГ Повече от две трети от българските жители смятат-, че 
бомбардировките срещу Югославия трябва веднага и безус
ловно да бъдат прекратени, пише софийският вестник Сега”, 
позовавайки се на най-новите изследвания на общественото

на бомбарди
ровките срещу Югославия се обявили 76 процента от допитван- 

граждани, докато само осем лроцетна от тя* са против това, 
”Галуи интернептенъл”.

• Аман отдавна с получил покана, но за съжаление той обикаля само Македония и Албания • Няма 
нито едно доказателство, чс който и да било цивилен гражданин е използван като ”жив щит”

мнение.
За моментално и безусловно прекратяванеОфициалният говорител на югославското ми

нистерство на външните работи и помощник съ
юзен министър на външните работи Небойша 
Вуйовнч заяви във вторник, че въпреки извест
ните резерви, югославското прави телство е отпо
рено за диалог относно принципите на 'Трупа 8" 
за политическо решаване на космстскпя въпрос.

'Ние сме отворени за диалог относно прин
ципите на "Група 8”, въпреки известните резерви. 
Необходимо е да се разяснят някои от тези прин
ципи”, каза Вуйовнч на пресконференция в Бел
град.

итс
показа анкетата на

НЕПРИЯТНИ МОМЕНТИ ЗА БРИТАНСКИЯ ПРЕ
МИЕР ПО ВРЕМЕ НА ВИЗИТАТА МУ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕМИЕРЪТ БЛЕЪР 

НАЗОВАН УБИЕЦЮгославският диплома т добави, чс наскоро в 
Белград се очаква специалният пратеник на рус
кия президент за Югославия Виктор Черномир- 
днн и че югославските власти ще имат възмож- Нсбойша Вуйович • В тържествената зала на университета ” Св. Климент Охридски” 

шестима млади социалисти протестирали против агресията срещу
СРЮ

ност по-конкретно да разгледат тази дипломати- настанени в призреиската болница, 
ческа инициатива. Топа представлява иай-суропо престъпление

Коментирайки оповестеното посещение на ге- на И АТО срещу човещината, което не може да се 
пералния секретар на ООН в 1 прана и Скопие, нарече "грешка”, нито, по думите на Вуйович, 
говорителят на Министерството на външните може да се оправдае с мнимите обяснения, че тези 
работи припомни, че преди една седмица до Кофи хора уж са послужили като "жив щит” на 
Анан е изпратена покана да посети Югославия, за

югослав
ските сили.

да може на място да се увери в последиците от 
агресията на НАТО за мира и стабилността в ре
гиона.

- Няма нито едно доказателство, че който и да
било цивилен гражданин е използван като "жив 
щит”. Това потвърждават и информациите на 

включително и на"Тази покана е отворена. За съжаление, генер- чуждестранните журналисти, 
алнпят секретар на световната организация пъту- кореспондента на "Вашингтон пост”, според кои- 
ва само в Албания и Македония, така че неговата то нито едни преживял от Кориша не е обвинил 

нито войската, нито полицията, че е бил използванмисия няма да бъде пълна без да се е запознал с 
това какво наистина се случва тук , каза Вуйович. като "жив щит", каза Вуйович. 

На въпроса за темпа и нивото на изтеглянето В тоя контекст, един от въпросите на чуж-
на една част от югославските сили от Косово и 
Метохия Вуйович потвърди намерението на

дестранните кореспонденти към югославския ди- 
юго- пломат беше за това, какво наистина се е случило 

в косметското село Избица около 28 март тазиславските власти военното присъствие в покрай
нината да се приспособи към мирновременни ус
ловия, с оглед на факта, че, както каза той, т.нар. 
АОК вече не представлява такава опасност”. 

"Става дума за принципите, които югослав-

Визитата на премиера на Великобритания Тони Блеър в Бъл
гария, която беше първото посещение на един британски премиергодина.

"Нищо не се е случило. В Избица няма никакви 
масови гробове, а снимката на мнимата масова 
гробница в това място е стара и е направена ня- 

ският президент Слободан Милошевич и Виктор къде другаде. Ние ще поискаме следствие и ще ви 
Черномирдин уточниха в документа от 30 март предоставим всички факти, каза Небойша Вуйо- 
тази година и в това отношение нищо не се е вич и подчерта, че никак не е случайност това, че 
променило , каза Вуйович. мнимото злодеяние в Избица се подмята именно

Той запозна журналистите с това, че според сега, след трагедията в Кориша и Сува река, за да 
наи-новите сведения на следствените органи в се направи своеобразно "равновесие”.
НАТО бомбардировките на село Кориша са заги
нали 87 албански бежанци, докато 68 ранени са

в тази страна след повече от седем десетилетия, премина под знака 
на инцидента в тържествената зала на университета "Свети Кли
мент Охридски", където гостът изнасял лекция пред членовете на 
Атлантическия клуб. Шестима младежи, членове на Съюза на мла
дите социалисти, прекратили лекцията му с възклицанието "уби
ецо”, високо развяли българското национално знаме и издигнали 
лозунга: "Добре дошъл, убиец Тони!”

След лекцията българската полиция взела личните карти на 
младите социалисти, конто негостолюбиво посрещнали британ
ския премиер. Както е съобщено, един от тях, Борис Цветков, е 
заместник-председател на Съюза на младите социалисти към опо- 

парламентарна Българска социалистическа партия. 
Сред шестимата е бил и Любомир Николов, комендант на 
тнвоенння и антинатовски град" от палатки, който бил образуван в 
парка между Народното събрание и Софийския университет още 
през първия ден на бруталната агресия на САЩ и НАТО срещу 
суверенна Югославия.

И в София, където пребивава в понеделник, британският пре
миер Тони Блеър повторил добре известните ултиматуми на 
НАТО, които трябва да изпълни Белград, за да бъде преодоляна 
кризата в Косово '. След срещата си с българския министър-пред
седател Иван Костов Блеър заявил пред журналистите, че ”с нашия 
домакин постигнахме консензус относно решаването на космет- 
ската криза”.

Премиерът на България Иван Костов

(Танюг)

знционната
ИЗЯВЛЕНИЕ НА НОВИЯ РУСКИ ПРЕМИЕР СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ан-

НАПАДЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ 

Е И НАПАДЕНИЕ НА РУСИЯ
• Присъединяването на СРЮ към руско-беларуския съюз е стратегическа насока във външната 
политика на Руската федерация • НАТО е в твърде тежка позиция и натовците най-сетне започнаха 
да схващат много неща

Изграждането на съюза на с агресията на НАТО срещу СР ще разговаря с беларуския пре- 
Русия, Беларус и Югославия Югославия. зидент Александър Лукашенко
представлява стратегическа на- "Това, което се случва сега в не само за ситуацията на Балкан- 
сока на руската външна полити- Югославия е не само нападение ите, но и за присъединяването на 
ка и пътепоказател в работата на Югославия, но и нападение на Югославия към съюза на Русия 
на Министерството на външни- Русия и от това трябва да бъдат и Беларус, 
те работи и Министерството за направени съответните изводи", 
отношенията с Общността на каза Степашин. 
независимите държави", заяви в

използвал срещата си с 
Блеър, за да декларира лоялността на своето правителство към 
Запада и да увери британския премиер, че "Европейският съюз и 
НАТО могат да разчитат на високата евроатлантическа со
лидарност на България”.

ПИСМО ДО БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ПЕТЪР СТОЯНОВ

ОПЕТНИХТЕ НАЦИОНАЛНОТО МИ ПОТЕКЛО
След като изтъкна, че юго- 

сряда новият председател на рус- славското стопанство е подло- 
кото правителство Сергей Сте- жено на страхотни разорения, 

той подчерта, че впоследствие 
В речта си пред депутатите в на собствената си агресия НА- 

Държавната дума, където кан- ТО е изпаднал в "твърде тежка 
дидатурата му за премиерския позиция” и допълни, че "и на- 
пост беше подкрепена с 297 гла- товците започнаха да схващат 
са (55 депутата бяха против и много неща", 
още толкова се въздържаха),
Степашин говори за приорите-

пашин.

_ _ илнише и други жизненоважни Постройки ни
I осиодин ирезидеши, братския вам народ?!?
Вългарски управници отвориха границата Сегашната ви ПосшъПка Предизвиква у мен 

През] 41 година, а сега Вие отворихте коридор голям револш, защото оПешнява нащюнално- 
на българското небе, за да Помогнете на НА ТО то ми Потекло. В сърнето и Паметта ми зави- 
йри убиването на невинни хора от Ниш и Сур- наги ще си останат вековните стремежи на 
ду лица.~ Товае достатъчно да Получите "Ор- българския и сръбския народ да живеят в раз- 
ден за Пролята невинна кръв и злодеяние”. бирашелешво и Пълно взаимно доверие. До мо-

Сърцеию ми зашреПери когашо си сПомня за гава аз не искам лицемерно да участвам в чееш- 
моешо Потекло и иска ми се да Потъна вдън ванешо на културните и исторически Праз- 
земя. Нима бъдещето на България трябва да ници на България, което се организира от до
изграждаше с кръвта и изПейеляванешо на кул- солсшвошо ви в Белград.
шурно-исшорическише Паметници, индуешри- Д-р Тодор Спасо*

Банатски двор

- Най-важното днес е да бъ
дат прекратени военните дейст- 

тите в работата на правителст- вия, да бъде прекратено избива- 
вото, което трябва да състави нето на хора, а след това да бъде 
той. Обяснявайки своите вижда- поведен диалог за преодоляване- 
ния за външната политика на то на кризата в Югославия, заяви 
страната в предстоящия период, новият премиер на Руската фе- 
новият руски премиер се спря и дерация. Той оповести, че на 4 
на ситуацията, която е създадена юни ще замине за Минск, къДето

штШ21 МАЙ 1999 г.



?6РлАоГтвотоМндЧЬъЖЕДСЕЯАТЕЛ

ЕЕЗ КУПОНИ ЗА 
ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ

НА ПРАВИ-
ВРАНЯИЕНИЩКИ нападения на нато авиацията на владичин хан,

агресорите бомбардираха само
ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИпонГзаб^нНе СТЙВа ДУМа 33 Издалане на ку- 

“е„ еГ“те хранителни стоки. Един- 
ено е ограничена продажбата на несЬт и 

"аВТНИ Деривати’ нищото НАТО агресоритеЯК т о^ч,шкРаХа НаШИТе рнфннерии. Имаме доо 
Г п количества олио, жито, брашно, за-

1 д>;;1Т"р:°лем е само дистРибуцията. имаме 
I достатъчно стоки и няма нужда да се огра- 

ничава продажбата им чрез въвеждане на^у- 
I они. Ако някои общини в Сърбия са напра- 
I вили това, решението им няма никаква опора 
I в закона. р

Във вторник, 
след полунощ, самолетите 
товските агресори отново бом
бардираха новия бетонен 
на Южна Морава във Владичин 
хан, който още след първото 
падение на 11 май не беше годен Ш™ 
за движение. От експлозията на 
падналите четири бомби постра- ЦЦ1 
даха близките до моста сгради на |н| 
универсалния магазин и Здрав- Цр 
нпя дом, както и многобройни |Ш| 
обществени и частни обекти в I 
по-широката околност на бом- И 
бардирания мост. Разрушени са 
голям брой семейни къщи, по- 1|| 
ради което техните собственици Н 
са принудени да търсят нов Ш 
подслон. Големи щети 
сени на сградите на основните

половин час >. 
на на-

мост
’" ^

на-
-■

ш&ШЙШ
Правителството на Сърбия в момента из

купва пазарните излишъци 
намален износът. Целта ни е да се защитят месо, защото е

животновъдният фонд - изтъкна Драган ТошнГпГпредседа” 
правителството на Сърбия. д н д«гд«пелна

ОГРАНИЧЕНО Е ПЪТУВАНЕТО НА ЛИЦА, ПОД
ЛЕЖАЩИ НА ВОЕННА СЛУЖБА са нане- Разрушеният надлез край Трупалске шуме

ко Радичевич”, гимназията ”Йован Скерлич” и ??аВИЯ ’ автобусната станция и голям брои къщи. 
детската градина "Пчелина”. Повредена е и глав Нападение™ мина без жеР™‘<- 
ната водопроводна тръба, така че градът остана °К°Л° 23 'ШСа В понеделн|,к агресорската ави- 
временно без вода.

За щастие, в бомбардировката нямаше ранени 
граждани и жертви.

В понеделник късно вечерта четири проек- 
тила на НАТО
Враня. Силните детонации повредиха обектите на 
тютюневата фабрика, печатницата ”Нова Юго-

СПЕЦИАЛНО СЪГЛАСИЕ 
ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ 

СТРАНАТА
ация отново ракетира и напълно разруши надлеза 
на южното околовръстно шосе на автомагистра
лата Белград - Ниш край Трупалске шуме. Както 
съобщи нишкият Център за осведомяване, над
лезът е ударен с три проектила.

Това беше третото бомбардиране на спомена
тия надлез, под който минава железопътната ли
ния.

След провъзгласяването на военно положение в страната се 
прилага Уредбата на съюзното правителство за ограничаване 

пътуването в чужбина на лица, подлежащи 
служба.

Те могат да пътуват зад граница само ако получат спе
циално съгласие от орган на Щаба на Върховното командване, 
по предложение на ресорните републикански и съюзни минис
терства.

Всички други документи се считат за невалидни. Опитът да

агресорите експлодираха във
на на военна

БОСИЛЕГРАДОТ ОО НА СРС ОПО
ВЕСТЯВАТ ПАРИ И СТРОИТЕЛЕН 

МАТЕРИАЛ ЗА СУРДУЛИЦАсе излезе от страната с такива документи представлява 
нарушение на закона и се наказва, съобщи информационната 
служба на Щаба на Върховното командване.

ПОСЕЩЕНИЕ 

НА МИНИСТЪР 

НЕДЕЛКОВИЧ В 

ДИМИТРОВГРАД

Акцията за събиране на хуманитарни помощи за Сурдулица, 
която на 27 април престъпниците от НАТО зачерниха с десетина 
проектила, разрушавайки стотици домове и убивайки невинни 
граждани, между тях и деца, получи пълна подкрепа в Босилеград- 
ска община. Общинската скупщина отдели от бюджета 5000 динара 
и осигури строителен материал на стойност над 15 000 динара. 
Общинският отбор на СПС изпрати 1000 динара, а 17-те работещи 
в босилеградския клон на Електроразпределителното от Лесковац 
събраха 500 динара.

От Общинската скупщина, която е един от организаторите на 
тази хуманитарна акция, апелират към обществените и частните 
предприятия и фирми да се включат в акцията и на практика да 
потвърдят своята хуманност и патриотизъм.

(Танюг)

В БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС

ПРОИЗВЕЖДАТ 

И ЗА ИЗНОС Според информациите, 
които ни предоставиха вода
чите на Общинския отбор 
на Сръбската радикална 
партия в Димитровград, в 
събота в нашия град би 
трябвало да пристигне мин
истърът за грижи за 
семейството в Правителст
вото на Р. Сърбия Мирослав 
Неделкович.

Освен с ръководството на

В момента, когато страната ни е подложена на невиждани 
въздушни удари на Северноатлантическия алианс, работниците в 
конфекционната фабрика КОБОС в Босилеград полагат макси
мални усилия да произведат повече и по-качествена продукция и по 
този начин да дадат възможно по-голям принос в отбраната на 
страната. Усилията им са резултатни, което показва и фактът, чс 
голяма част от продукцията си те пласират и на чуждестранни 
пазари.

”През април ушихме 23 хиляди бройки различни дрехи, от които 
8 хиляди чифта мъжки панталони за гръцкия пазар”, казва дирек
торът на КОБОС Първан Стоев и допълва, че "понастоящем 
приключва ушиването на още 8 хиляди чифта мъжки панталони . 
Когато се касае за износа, следва да се подчертае, че ЮМКО от 
Враня, в чийто състав босилеградската фабрика работи като про- 
фитен център, успява да изнася в чужбина, понеже произвежда 
качествени стоки и спазва договорените срокове за доставките, 
подчерта той.

м. я.

ОТ НАЧАЛОТО НА АГРЕСИЯТА НА НАТО ТЮТЮНЕ
ВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ Е ИЗНЕЛА НА ПАЗАРА 
ОКОЛО 900 ТОНА ЦИГАРИ

ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА 

ПУШАЧИТЕпартията, очаква сс, минис
търът да сс срещне с ръко
водството на общината и с 
местните журналисти. Правителството на Србпя задължи ръководствата на тютюневите 

фабрики в Ниш и Враня да обезпечат внос на 600 тона цигари, 
които наскоро ще се намерят в магазините

Б. Д.

В. Б.
Пушачите наскоро ше могат по-лесно ”да дишат”, защото в будките 

и магазините ще пристигнат първите по-големи количества цигари. 
По-точно казано, това преди всичко ще бъдат вносни цигари, а ще се

В БОСИЛЕГРАДСКО ТАЗИ ПРОЛЕТ СА ЗАСЕЯНИ ПО-ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

СЪЩЕСТВУВАТ УСЛОВИЯ МНОГОКРАТНО 
ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ПЛОЩИТЕ С КАРТОФИ

продават и по-малки количества наши цигари.
Председателят на Управителния съвет на тютюневата индустрия в 

Ниш Живота Чосич, републикански министър на рударството и енер
гетиката, съобщи на последното заседание на този орган, че правител
ството е наложило на ръководствата на фабриките от Ниш и Враня да 

В Босилеградска община тази пролет са за- дант на общинския Щаб на гражданската защита, обезпечат внос на 600 тона цигари и че сега се реализира внос на първите 
сеяни по-големи площи, отколкото досега. Нас- Семето, подчертава той, ще се дава на селяните 110 тона цигари.
тоявайки да произведат възможно повече храна в безплатно. Единственото условие, което ще тря- Въпреки че дори три пъти беше бомбардирана от агресорите, най- 
условията на военното положение в страната, сел- бва да изпълнят те, е наесен да върнат същото голямата фабрика за цигари на Балканите, нишката ДИН от началото
янита^^хаТа използват много повече с4ще- количество картофи. Разбира се, земеделците ще на агресията до сега е пласирала на пазара около 900 тона цигари, яните решиха да използват много поне гс сьщ у -у * - От момента, когато агресорът започна да бомбардира нашата
ствуващите тук природни условия и засадиха с имат и сигурен пазар д р д 1 фабрика, направихме всичко възможно да защитим преди всичко хо-
картофи значителни площи. Актуалната ситуа- добавя той. рата, които тук работят и, за щастие, до сега не сме имали ннто ранени,
пия и добрите условия за производство на каче- ”Не е вярно, че е късно да се садят картоф , ^ кам0 ли жертви - изтъква д-р Зоран Аранджсловнч, изпълняващ 
ствени картофи принудиха и селскостопанското както твърдят някои селяни , категоричен е а- длъжността директор на ДИН. Запазихме и огромна част от машините, 
предприятие "Напредък” да се откаже от досе- сил Анастасов, селскостопански инжинер в ОС в ПОрадИ видимото намерение на НАТО напълно да унищожи тази 
гашната си бездейност и да засади с тази култура Босилеград, който регистрира селяните, заинтер- фабрИка, една част от машините, съоръженията и техническите сред- 
около 1^ ха в Горна Любата и Белут. есовани за картофи от Гуча. "Оптималният срок ства бяхме принудени да преместим, естествено, извън фабриката. На

"Полагаме усилия да се увеличат площите под за садене на картофи в нашите краища не е минал пазара сме пласирали максимално количество цигари. Фабриката 
картофи и при изгодни за селяните условия ще и съм сигурен, че тези сортни картофи ще дадат продължава да работи на нови места, но трябва да се има предвид, че 
набавим около 10 тона сортни картофи от окол- добър добив”, подчертава той. нейните капацитети в момента не могат да задоволят нуждите напазара.
иостта на Гуча”, казва Васил Йованчов, комен- в* Б‘ * рацки

в»Шттш 21 МАЙ 1999 г.



БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА НА 28 
МАЙ
В"ЦИЛЕ" - ДИМИТРОВГРАД

ПРОИЗВОДСТВОТО ВЪРВИ, 
ПРОДАЖБАТА В ЗАСТОЙ ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР 

СРЕЩУ АГРЕСИЯТАДимитровградското мебелно предприятие гелоп, пе е проблем да се протпеде. Много по голям 
"Цнле", което работи в състава па "Украс" от Бела проблем е да се продаде произведеното. Защото в 
паланка, е между малкото фирми, конто почти пе са условията на военната обстановка в страната хората 
прекъсвали производството си, въпреки агресията настояват да сс
срещу нашата страпа.Определени настои е имало, по никой не купува мебели, което е п рлчбврас 
те не са били продължителни. 13 момента Цнле продукцията сс складира. 13 Дилс , както впр 
работи на една смяна и с намалени мощности. Про- в цялата страна, се надяват че агресията на НА ш 
извеждат сс главно кухненски елементи, за конто има наскоро ще спре и след това ще се създадат по-добри 
достатъчно материал. условия за стопанска дейност.

Както изтъква ръководителят на цеха Даичс Ли-

култура и Босилеград ще организира на 28 май 
"С реч срещу войната”. Очаква сс 

на Северноатлантическия алианс, 
на разрухата”.

Центърът за
литературни вечер под наслои 
участниците да осъдят агресията 
който в нашата страна "сее черни семена

От Центъра осведомяват заинтересованите, че могат да 
потвърдят участието си до 26 т.м. До тази дата те трябва да пре
доставят -торбите си на редакцията на Радио Босилеград. ^ ^

снабдят с хранителни стоки, а почти 
мо. Засега

А.Т.

"НЕНАТЕКС" - ДИМИТРОВГРАД Наташа Йоцева - Панич
АТП е включено в 

приоритетите
Работи на минимални 

обороти
ГОРЧИЛКА

(До уйрапляващише българския парад)

Ис, пе трябваше да минеше шил грашишна надеждата 
и 0а Предадеше братята си заради едното нищо 
оп,пят на Прадедите ни ще ни Пече душата 
ош Погасените ни отдавна родни огнища.

Клонът на пнротското автотранспортно 
предприятие и Димитровград, който два пъти 
седмично (в петък н неделя) поддържа авто
бусни линии със селата Потайници, Мътни, 
Горна Невля и Криводол е приобщен към оне
зи фирми, служби и органи, конто в условията 
на военното положение имат приоритет при 
снабдяването с гориво, узнаваме* от шефа на 
клона Псрнца Петровия и члена на Щаба на 
гражданската защита Зоран Геров.

Обезпечаването на необходимото дизелово 
гориво за поддържането на линиите между Ди
митровград н Пирот е компетенция на центра
лата на АТП в Пирот. Напоследък от Дими
тровград към Пирот сс движат ежедневно че
тири автобуса и то в 6.7,15 и 19 часа. О г Пирот 
към Димитровград рейсовата линия също се 
поддържа 4 пъти дневно - в 6,9, 14 и 18 часа.

б. д.

Агресията на 11АТО срещу нашата страна бс 
частна тъкачна ра-нричина димитровградската 

ботилница "Ненлтекс” драстично да намали про
изводството си. В момента фирмата работи на 
минимални обороти, тъй като само около 30 на 

работниците са на работните си места. 
Деловите връзки с фирмите от Войводина, с

"Ненлтекс” е сътрудничил най-интензивно

Попитахте ли се Поне за миг, какво със нас ще стане 
във вълчи се Претворявас то от // защо разумът ви човешка

какво ли, в съня ви иршокда,
ко-

чудовище,
че като брашоубиГши зората ви събужда.иго

преди агресията, сега са прекратени напълно. 
Продукцията за СИ МНО е завършена, но поради 
военните действия още не е доставена. В Иска
те кс” са произвели определено количество пре
дящ за нишката конфекция "Нитекс , но и мо
мента не се знае кога ще се осъществи тази

Па тъгата мечът сърииша ни Пробожда 
от развалените ни къщи кръгозоршиеса По-широки, 

себе си да вярваш са наП-сшибилнише 
Нима нашата неволя ще Питае вашата надежда?!

основи.а в

Силите бездушни да ни сломят не у сияха 
и вечните искри на деня пе Помрачиха

вдъхваш хилендарскише камбани, 
и Предателството ви чойли тежките ни рани.

сделка.
Освен на деловите връзки, впрекратяването 

"Ненлтекс” изтъкват, че остър проблем в рабо- сила ни
тата на фирмата представлява и недостигът на 
гориво. б. д.

Отворени Пазим на Покаянието дверите
цъфнат изПейелените ни стрехи родни,и ще

а Предателството ви ни кара да се зайшиаме 
какво е общото ни с вас освен фамилното ни

"БОР" - БОСИЛЕГРАД

РАБОТЯТ САМО ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА име.
(Превод: В. Богоев)

смяиа и то предимно в дъскорезни- част от работниците да заминат- в 
дата, в която се бичат дъски за 
частни лица. Освен това, една гру- а някои работници са ангажирани 

коли- за дежурство.
Разбира се, сегашното положе

ние неблагоприятно се отразява и

Коварната агресия на НАТО 
пакта срещу нашата страна, която 
продължава вече осем седмици.
пряко повлия и върху производст- па работници правят малки 
вената дейност на босилеградско- чества паркет, защото в настана-

отпуск или да работят на седмици. В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ДВАДЕСЕТ И ДВАМА 

АБИТУРИЕНТИ С 

ОТЛИЧЕН УСПЕХ

то дървообработвателно предпри
ятие "Бор”. Доколкото военното 
положение продължи, това пред
приятие ще бъде принудено да пре
крати производството си.

Директорът на предприятието лемия спад в дейността на тези 
Милан Мицов подчерта, че още от фирми и затрудненията в транс-

лото положение и за това изделие
много рядко се намира купувач, върху осигуряването на средства 
Производството на дървен амба
лаж за

за заплатите на работещите. По 
вранските фирми СИМПО думите на Мицов, работниците са 

и "Алфа" е прекратено поради го- получили януарската си заплата и
по 700 динара за годишна почивка. 
Няколко делови партньора дъл
жат на "Бор" над700000 динара.но

Съгласно напътствията на просветния министър, за учениците 
от четвърти клас на Гимназията в Босилеград учебната година 
приключи на 19 май, когато на 50-те абитуриента бяха дадени 
свидетелствата. 22 абитуриента са с отличен, 13 с много добър и 9 с 
добър успех. Шестима четвъртокласници са на поправителен изпит 
- 5 по един предмет, а един ученик по два предмета.

Нека да добавим, че поправителните изпити ще се проведат на 
28 и 29 юни.

началото на агресията, поради за- порта, 
трудненията във фирмите, които
бяха главни купувачи на изделията ми минимално ползват произвол- ложи кога тези средства ще пос- 

"Бор”, се е наложило да бъде отвените си мощности и когато се тъпят във фирмата.

В момента, когато много фир- сега едва ли може да се предпо-

на
М. Я.редуциран производственият про- явява все по-остър недоимък на 

цес. Сега се работи само на една пари. заяви Мицов, се наложи една

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ВЕТЕРИ
НАРНА АМБУЛАТОРИЯ

Всичко върви по графика

М. Я.Бутилка ракия за 
почтения Величко БОСИЛЕГРАД

С ФУТБОЛ СРЕЩУ 
АГРЕСОРИТЕ

Солидарност на дело - така може да се 
охарактеризира жестът на димнтровградча- 
нина Величко Савов, който тези дни някъде в 
града намерил загубения портфейл на своя 
съгражданин Цветко Иванов. Въз основа на 
документите за самоличност почтеният Ве
личко лесно намерил собственика на порт
фейла, в който, освен документите, имало н 
малко пари. "Много приятно се изненадах, ко
гато на входната ми врата се появи Величко и 
ми върна портфейла. Благодарих му за този 
хубав жест и след дълго настояване едвам го 
убедих да вземе поне една бутилка домашна 
ракия като възнагражднение", изтъква за 
шия вестник Иванов, добавяйки, че такава со-

Въпреки военното положение, Ветеринарната 
амбулатория в Димитровград провежда дейността си 
по графика, узнаваме от шефа на амбулаторията г-н 
Александър Георгиев.

Освен различни ветеринарни услуги, амбулато
рията предлага на жителите на общината различни 
видове концентрати, кокошки-носачки и новоизлю
пени пилета. Линията за изкуствено оплождане на 
крави засега най-нормално функционира в района на 
Забърдието, докато в селата в Понишавието и юж
ната част на общината изкуствено се оплождат само 
кравите, чиито стопани повикат ветеринарите.

Снабдяването на амбулаторията с лекарства, ин
жекции и други фармацевтични средства за живот
ните също е нормално. Единствените трудности, кои
то в момента се появяват в работата на димитровград
ските ветеринари, са свързани с ограниченото коли
чество гориво.

Тези дни амбулаторията ще започне поредната си 
редовна акция за изследване на туберкулоза при го
ведата.

Босилеградските спортисти продължават да протестират срещу 
варварската агресия на Северноатлантическия алианс, който вече 
осем седмици унищожава материални блага и убива невинни 
граждани. Целта на всички протести е час по-скоро да бъде прек
ратена агресията и на всички простори да зацари мир. разбирател
ство и равноправие между народите.

Миналата седмица бе организиран турнир по волейбол, в който 
участваха 8 отбора. Във финалната среща на 18 май отборът на 
"Фолк-организация" беше по-добър от "Блоди-мери" и заслужено 
зае първо място. Организаторът на турнира, спортното дружество 
"Младост” връчи благодарствени грамоти на двата отбора, които 
премериха силите си във финала.

От футболния отбор "Младост” оповестяват, че ще органи
зират нов турнир по футбол на малки врати, който ще започне към 
края на тази седмица.

на-

лидарност е типична за димитровградчаните.
Напълно сме съгласни с тази констатация 

на Иванов. Браво, Величко!
Б. Д. м. я.

Б. Д.
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