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ПР0ДЪЛЖАВАЗЛ°сторНИчЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА)

ЗА МИРА ЩЕ РЕШАВА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

ДОСТОЙНИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА 

ЮГОСЛАВСКОТО 

МОРЕПЛАВАНЕ• Външните министри на групата седем най-развнти страни в света и Русия се договориха 
жанието на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, която всъщност щс бъде мирно 
разумение за решаване на косметския проблем • Документът е внесен в Съвета 

Министрите на външните ра
боти на страните членки на Гру
пата осем се договориха във 
вторник в Кьолн за съдържани
ето на резолюцията на Съвета за 
сигурност на Организацията на 
обединените нации, която всъ
щност ще бъде мирно споразу-

за съдър- 
спо- • По повод 9 юни - Деня на Югославския военноморски флот, 

президентът на СР Югославия и върховен комендант Слободан 
Милошевич изпрати честитка до личния състав на този род наши 
войски

за сигурност
бъдат разработени, особено ко- 
гато се касае за военно-техни
ческите въпроси, каза министър 
Иванов.

- Става дума за преговори, от 
които в крайна сметка никой не 
може да бъде напълно удовле
творен. Постигнатото споразу
мение е комопромис, който 
обезпечава прекратяване на 
войната и завръщане към дипло
мацията. Резолюцията на Съве
та за сигурност на ООН трябва 
да обезпечи прекратяване на 
бомбардировките, завръщане на 
бежанците и възстановяване на

това ние направихме.решителна 
крачка към мира, в съответ
ствие с член 7 на Хартата на 
ООН. В честитката на президента 

Милошевич между другото се 
казва:Германският министър на 

външните работи прецени, че с 
успешното приключване на пре
говорите в Бон и Кьолн е открит 
пътят за постигане на най-важ-

”По повод 9 юни - Деня на 1 
военноморския флот, на личния | 
състав на този род на нашите 1 
въоръжени сили честитя праз- 1 
ника и им отдавам признание за 1 
постигнатите успехи в съзнател- 1 
ното, дисциплинирано и ирофе- 1 
сионално изпълняване на за да- I 
чите в обучението и бойното из- I 
граждане на командванията, ед- I 
иниците и институциите.

С успешното извършаваме 
на поставените задачи вие по 
най-добър начин потвърдихте, гате забележителни резултати в 
че сте достойни последователи 
на славната традиция на юго- укрепването на отбраната на

Съюзна република Югославия”, 
Честитайки ви празника, уве- съобщи военният кабинет на 

рен съм, че и занапред ще пости- върховния комендант.

мение за политическо решение 
на косметската криза. След двуд
невни разговори - в понеделник 
в Бон и във вторник в Кьолн - 
шефовете на дипломацията на 
САЩ, Канада, Великобритания, 
Франция, Италия, Япония. Гер
мания и Русия постигнаха ком
промисно споразумение, което 
трябва да донесе мир на Балка
ните.

ната цел - прекратяване на кон
фликта, завръщане на бежанци
те, започване на разговорите за 
финализация на мирното спора
зумение и подготовка за възста
новяването и развитието на този 
регион.

- Сега е редът на Обединени
те нации, заключи уводната си 
реч министър Фишер.

На пресконференцията ста
на ясно, че има въпроси, на ко
ито в тоя документ не е даден 
прецизен отговор. Това преди 
всичко се касае за въпроса за ко
мандването на бъдещите мирни 
сили в Косово и Метохия.

всичко онова, което е разруше
но, каза шефът на руската ди
пломация.

Отговаряйки на въпроса за 
съдбата на албанската терорис
тична организация ”АОК”, Мад- 
лин Олбрайт призна, че е "раз
говаряла с албанска делегация” 
и е получила обещание, че 
”АОК” ще бъде демилитаризп- 
рана.

Слободан Милошевич

Приетият в Кьолн документ 
е внесен в Съвета за сигурност 
на ООН, където започнаха кон
султациите между представите
лите на това тяло на световната

изпълняването на задачите си в

славското мореплаване.

организация.
След трудните, а от време на 

време и напрегнати 12-часови 
преговори участниците в минис
терската среща на Г- 8 проведоха 
в Кьолн съвместна пресконфер
енция. Основните впечатления, 
съдържанието на разговорите и 
резултатите съобщи домакинът 
на преговорите германският 
външен министър Йозеф Фи
шер.

НАТОВСКИТЕ 

НАПАДЕНИЯ НА СРЮ 
НЕОТЛОЖНО ТРЯБВА ДА 

БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ

Германският външен минис
тър Йозеф Фишер дипломати
чески каза, че това командване 
ще бъде единно и ще се базира 
на Хартата на ООН и резолю
цията на Съвета за сигурност. 
Американският държавен сек
ретар Мадлин Олбрайт кратко 
каза, че командването ще бъде в 
ръцете на НАТО, докато руски
ят министър на външните рабо
ти Игор Иванов бе най-въздър- 
жан.

На пресконференцията в 
Кьолн не беше даден конкретен
отговор и на въпроса кога ще 
приключи 
акция, а с това и престъпниче- 
ската агресия срещу Югославия. 
Британският външен министър 
Робин Кук само прецени, че при
ключването на този процес н на
чалото на прилагането на мир
ния план би могло да се случи 
твърде скоро - през следващите

дипломатическата

Русия твърдо застъпва ста- контингент не може да бъде нод- 
новището, според което матов- чинен на натовско командване, а 
ските нападения на Югославия неговите отношения с междуна- 
неотложно трябва да бъдат пре- родните сили за сигурност ще 
кратени, заявил в сряда в Кьолн бъдат уредени с допълнителни 
руският министър на външните договори”, казал представител- 
работи Игор Иванов след сре- ят на Министерството на отбра- 
щата си с американския държа- ната на Русия. Освен това, до
вей секретар Мадлин Олбрайт. пълнил той, международното

Външният министър на Рус- присъствие в Космет може да 
ката федерация съобщил, че бъде реализирано единствено в 
страните от Г - 8 в Съвета за съответствие с резолюция на 
сигурност на ООН провеждат Съвета за сигурност на ООН. 
активни консултации с Китай 
преди гласуването на резолюция 
за Косово и Метохия.

За четвъртък е било запла
нувано в Москва да пристигнат 
военни експерти на НАТО, за да 
обсъдят с руските си колеги во
енните аспекти на мисията на 
международните сили в Космет.
Представител на Министерство
то на отбранара на РФ заявил по 
този повод, че "предстои съгла
суване на становищата за фор
мата на участието в тази опера
ция не само на руските миро- 
творци
ТО”. Руските експерти изхож
дат от становището, че "руският

- Това бяха трудни неколко- 
часови преговори, но най-сетне
успяхме да се договорим относно 
съвместната резолюция,

министър Фишер. - С
- Съществуват определени няколко дни. 

принципи, които сега трябва да
каза в

началото

КИТАЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОТСТОЯВА СВОЕТО СТАНОВИЩЕ

НАЙ-НАПРЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

БОМБАРДИРОВКИТЕ, А СЛЕД ТОВА 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА 

СИГУРНОСТ НА ООН да шшв/шшп
"Първо прекратяване -бомбардировките -“Грекра.и
НАТО срещу Югослави , военните си действия срещу СР Югославия, а

с“а :^=”л1 носле- ролята и авторитета на ООН да бъдат уважа-

дователното стан”; ""п^тениГнГЕврТ """китайският президент предупреди Ахтиса- 
съобщено на слепнали Р_ ри, че грубата употреба на военна сила от страна
пейския съюз Марти Ахт <р | - на НАТО срещу Югославия не е нито "дребно

“‘З—т»" •—«•* - -
фронт” поднерт,“ китайският президент Джи- нопния въпрос какъв международен ред щс се 
ащ Цемин в Сговор по телефона с руския устрои и а каква посока ще върви XXI пек.

се съг-

на

, но и на силите на И А-



ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА МВнР НЕБОЙША ВУЙОВИЧ ” ДУМА”: СОФИЯ 

РАЗРУШИ МОСТОВЕТЕ 

СИ КЪМ БЕЛГРАД
ВОЕННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ САМО 

НА ОСНОВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО
II» Югослшши II ООН за иосиио-тсхничсското споразумение на-• Разговори на нрсдатиителнтс 

влезнаха в петня ден • Югославия е готова да приеме споразумението при условие гои да се формулира 
международната общност, който приеха ЬС, Русия и САЩ • Юго- 

подн от генерал Светозар Марянович настоява споразумението да 
части на Югославската войска с идването на

"София разруши мостовете си към Бълград , пише българ
ският всекидневник "Дума", коментирайки неотдавнашното рс- 

Народпото събрание и правителството да одобрят 
на самолетите на НАТО за бомбардиране

на основата на документа на 
славската делегация, която се 
обезпечи синхронизирано и еднопременио изтегляне на 
международните мирни сили под егидата на ООН

шение на 
въздушни коридори 
па Югославия.граничните преходи е необходи

мо, за да се осуети евентуалното 
влизане в страната на онези, ко
ито не са бежанци от Космет, 
включително и членовете на се- 

тсрористична

Разговорите на представите- неотдавнашното изявление на 
представител на военния алианс, 
че Космет "няма да бъде удобно 

споразумение продължават място за сърбите".
- Топа е опасно изявление. В 

сме само при условие то да се Космет всички етнически общ- 
формулира на основата на по
литическия документ на между- съдружие, 
народната общност, който при- жанцпте, които трябва да се за
еха Европейският съюз. Русия и върнат, предупреди Вуйович. 
САЩ, заяви официалният пред

на военния поход на НАТО иБългария застана на страната 
в навечерието на мирната развръзка на космстската криза ще 
се опита да спечели от това, оценява редакторката на левичар- 

"Дума” Михайлина Димитрова. ”В стратегически план 
мостовете, които водят към бъдещото ни съдружие със сърбите 
окончателно са рачрушени”, сс констатира в статията.

Според софийския вестник, ”>а българския премиер Иван 
Костов логиката на силата стана символ още в самото начало 
на агресията на САЩ и НАТО срещу СР Югославия. Днес, 
когато бруталната сила доминира в региона, премиерът Костов 
всс още не сс сеща, че трябва да се мисли и за бъдещето .

В мирните преговори сръбската страна с основен субект и 
това трябва да се знае в София.

”В края на миналата седмица правителството на България 
декларира готовността си да изпрати български войници в със
тава на мироопазващите сили в Косово и Метохия, въпреки че 
нашите съседи от Югославия ни смятат за участници във воен
ната агресия след като дадохме коридори на НАТО”, подчер- 

вестникът и допълва: "НАТО не ни е натискал да изпра

лите на Югославия п Обедине
ните нации за военно-техническ
ото
п Югославия е готова да го при- ския в.

патлристката 
"АОК"

Говорителят на 
министерство подчерта, че при
съствието на югославските гра
ничари п митничари е в съзвучие 
с опазването на териториалния 
иитегритст и суверенитета на 
Югославия, което формално бе-

ностн трябва да живеят в мир и 
включително и бе- външното

Същността па политическия
ставител на югославското вън- документ е да се запази тернто- 
шно министерство и помощник риалната цялост и сунереиите- 
съюзен министър на външните тът на Югославия п Сърбим, 
работи Небойша Вуйович. Това подразбира и обезпечаване

- Десетте точки на иолнти- на граничио-пропускиатолиито 
ческня документ са единствена- пунктове, каза Вуйович п но
та основа за продължаване на ясни:
военно-техническите разговори, - Бежанците са повече от до
каза Вуйович и добави, че на- бре дошли, но те трябва да се 
шата делегация не е изнела ни- върнат през тези пунктове, а ни
какви нови искания. Нови пека- шнте граничари и митничари 
ния изнесоха представителите трябва да контролират зова. 
на делегацията на ООН, каза В у- Югославското присъствие на 
йович на пресконференция в 
Пресцентъра на Югославската 
войска.

Югославският дипломат под
черта, че Югославия не е готова 
да отстъпи от политическия до
кумент, приет в Белград. Вуйо
вич осведоми журн 
"другата страна" се опитва "да 
подкопае" точка три от полити
ческия документ, като настоява 
международното присъствие в 
Косово и Метохия да се установи 
без предварително решение на 
Съвета за сигурност, т.е без ман
дата на ООН.

- Ние категорично отстоява
ме тази точка п настояваме Съ

що потвърдено с документа на 
общност.джупародната 

- Сръбските граничари и 
митничаритрябвада правят про
верка кой влиза в страната, как- 
то това се прави във всяка друга 
държава, каза Вуйович и добави, 
че Югославия е възлов фактор, 
който може да запази мира и ста
билността в региона.

ме

тава
щамс войници в Косово и Метохия, всъщност ние натискаме 
НАТО, макар че генералният секретар на алианса Хавиер Со- 
лана, след като благодари на България за коридорите, подчерта, 
че пактът не е принуждавал нито една страна да участва в 
миротворческите операции.”

"България досега не спечели нищо от това, че си продадохме 
добросъседските отношения с Югославия. Искахме компенса
ции за загубите на българското стопанство по време на агре
сията. От това не излезе нищо. Искаме предимство в обновле
нието на региона. Всички мълчат. Остава ни отново и непре
къснато да искаме членство в НАТО. След като за нас нямат 
готови пари и инвестиции, може би НАТО ще се смили да 
приеме България. И пак само обещания, но те успешно служат 
на властващия български елит", се изтъква в статията на в. 
"Дума".

ВИЕНА

НОВА МИСИЯ НА 

ОССЕ ЗА КОСМЕТалистите, че

Организацията за сигурност н сътрудничество в Европа 
(ОССЕ) с решнла да формира нова мисия, която ще замести 
вернфнкаторнте на тази организация, напуснали Космет на 20 
март, предаде агенция Франс прес, позовавайки сс на съобще
нието, което е издадено в сряда в седалището на ОССЕ във 
Виена. ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА 

МАДЛИН ОЛБРАЙТ В БЪЛГАРИЯКакто изтъкнал говорителят на ОССЕ Манс Ниберг, но
вата мисия ще наброява "най-малко 1000 члена и постепенно 
ще се увеличава до 2000 души".

По решение на председателстващия ОССЕ и норвежки мин
истър на външните работи Кнут Волебьок начело на мисията 
на европейската организация ще застане Торс Бог от Норвегия. 
В съобщението на Организацията за сигурност и сътрудни
чество в Европа се изтъква, че решението за формиране на 
нова мисия на ОССЕ за Космет е прието от постоянния съвет 
на тази организация със седалище във Виена и че тя ще поеме 
задачата "да създаде условия за реализацията на мирното спо
разумение за Косово и Метохия”.

СОФИЯ - 

АМЕРИКАНСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА 

БАЛКАНИТЕ

ветят за сигурност да гласува 
съответна резолюция, с която да 
се даде мандат за международ
ното присъствие в Космет, каза 
Вуйович.

Той поясни, че за Югославия 
е изключително важно Космет 
да бъде зона, в която, както каза, 
и сърбите ще се чувстват удобно. 
В тоя контекст той припомни • Понастоящем се търси локация за изграждането на "гигантско 

дипломатическо представителство", от което ще бъде координи
рана политиката на САЩ в региона след прекратяването на аг
ресията срещу СРЮ - пише в. "24 часа"

Позовавайки се на дипломатически източници в София и 
Вашингтон, българският вестник изтъква, че "САЩ са решили 
София да стане техен център за Балканите, от който да коор
динират политиката си в целия регион след прекратяването на 
агресията на НАТО срещу СР Югославия”. Идеята за превръ
щането на София в център на САЩ за Балканите най-вероятно 
ще бъде обсъдена към края на тази седмица по време на двуд
невното посещение в България на американския държавен сек
ретар Мадлин Олбрайт.

Българските медии тиражираха информации, според които 
"в тази част на Балканите вече присъства и действа силна ин
формационно-разузнавателна служба както на Запада, така и 
на Изтока”. Според в. ”24 часа”, "сегашното българско пра
вителство ще съдейства на САЩ да намерят подходяща локация 
за изграждането на гигантско американско посолство”.

”3а София е твърде важно да получи значителни компен
сации срещу подкрепата си на Америка по време на агресията 
на НАТО против съседна СР Югославия”, посочва този тиражен

СЛЕД МНИМОТО БОМБАРДИРАНЕ НА ТРИ СЕЛА В СЕВЕРОЗАПАДНА 
МАКЕДОНИЯ

ЮГОСЛАВИЯ КАТЕГОРИЧНО 

ОТХВЪРЛИ МАКЕДОНСКИТЕ 

ОБВИНЕНИЯ
• В този крайграничен район между СРЮ и Република Македония не е имало никакви действия 
на нашите въоръжени сили, така че македонските обвинения са лишени от всякакво основание, 
се изтъква в съобщението на югославското външно министерство

В издаденото във вторник съобщение Съ- 
министерство на външните работи ка

тегорично отхвърли опита на Министърството 
на външните работи на Република Македония 
да обвини Съюзна република Югославия за 
мнимото гранатиране на македонските села Ма- 
лино, Танушевци и Яжинце. Този опит на маке
донското външно министерство е злонамерена 
провокация, с която се нарушават добросъсед- 
ството и сътрудничеството между двете страни.

В този крайграничен район между СРЮ и 
Република Македония не е имало никакви дей
ствия на нашите въоръжени сили, така че маке
донските обвинения са лишени от всякакво ос
нование, се изтъква в съобщението на югослав
ското външно министерство.

Истинската цел на посочената провокация е

да отклони вниманието на международната
общественост от мирния процес, приемствените 
усилия на СРЮ и постигнатите резултати във 
възстановяването на мира, който е от полза за 
всички държави и граждани в региона. Лансира
нето на такива лъжи може да бъде о г полза само 
за онези сили, които се противопоставят на ми
ра, нормалния живот и развитието на балкан-

юзното

всекидневник.
Най-важната "подкрепа” на официална София на САЩ. коя

то вестникът случайно или нарочно не споменава, беше предо
ставянето на българското небе на самолетите на НАТО и САЩ- 
за да "затворят обръча окло Югославия” и още по-яростно да 
бомбардират югославските градове и села "в иметб на хумани
тарната солидарност”, разрушавайки мостовете и магистрали
те, които повързват Близкия Изток и Балканите с Централна и 
Западна Европа, и нанасяйки и на България огромни загуби в 
транспорта и стопанството.

ските народи и държави.
За щастие, македонският народ и общест

веността в тази страна добре знаят, че става 
дума за антиюгославска кампания, която се зад
вижва отвън, за да бъдат прикрити престъп
ленията на НАТО против мира и човечеството, 
се изтъква в края на съобщението на съюзното 
външно министерство.

(Танюг) (Тонк>г)
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ОТБЕЛЯЗАН Е 9 ЮНИ
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА 

^ВОИНИТЕпозиции
адмирал Милан З^Тподчерта™,*0“»'"ДВаЩ,,ят ВМФ иа ЮВ вице-

прави и че сме нападнати заради „итоп ”0 ЩС покаже' че бяхмепа гРУ„а силни „а "еня 
морал и принизено съзнание 

Командването на

напт ____________________
ГЕНЕРАЛ ДРАГОЛЮБ ОЙДАНИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ВМФ НА ЮВ

ТУ? :нг;||Г>

ПРИЗНАНИЕ ЗА ЕФИКАСНОТО 

ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА БОЙНИТЕ ЗАДАЧИ 

В ОТБРАНАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО
капризи 

голяма сила, но слаб

Военноморските 
тт пред"Р,1е цяла поредица дейности 
Деня на ВМФ, съобщи

• С високия си морал и добрата подготвеност на екипажите и единиците личният състав на Военно- 
морския флот оказа

сили на Югославската вой- 
за отбелязването на 9

Тъй като тази забележителна датаТ-Гп 3' 
бойните позиции, тоя път изостзнзуз -г ‘ ПрЪВ ПЪТ се отбелязва на 
посочва в съобщението „ добавя че?.3”"4"0“"1'76 ТЪржес™- се 
връчени в съответствие с военното полож^^Т “ Пр"ЗНаНията са
стои н?о^™т1лтГбе'ХааотечеГ™,ИТ СЪСТВВ “ ВМФ крепк0 
граждани отбрала небето, морето и

ска
силен отпор на агресора и запази иевредимостта на морската граница и 

вътрешните плавателни пътища и заедно с другите родове на Югославската войска оправда доверието 
на народа, държавното и военно ръководство

юни -неговата

Началникът на Щаба 
Върховното 
рал-полковник Драголюб Ойда- 
нич със сътрудниците си по слу
чай 9 юни - Деня на Военномор
ският флот, прие във вторник 
делегация на този вид на Юго
славската войска, водена от ви
цеадмирал Владе Нонкович, и 
им честити празника.

Генерал Ойданич подчерта 
голямото значение на задачите, 
които изпълнява личният състав 
на Военноморския флот и им от
даде признание за ефикасното 
изпълняване на бойните задачи 
в отбраната на отечеството.

В честитката на началника 
на Щаба на Върховното команд
ване, отправена до личния със
тав на командванията, единици
те и институциите на Югослав
ския военноморски флот, която 
предаде службата за информи
ране към Щаба на Върховното 
командване между другото се 
посочва:

”През изтеклата една година 
в твърде сложни и специфични 
условия на постоянен натиск и 
агресия срещу СР Югославия 
вие постигнахте забележителни 
резултати в оспособяваието на 
своите командвания и единици 
за изпълняване на бойните зада

ла Югославската войска оправ
дахте доверието на народа, дър
жавното и военно ръководство.

Следейки богатия опит и тра
дициите на нашето мореплава
не, с непрекъснат труд на еки
пажите на корабите и специал
истите вие запазихте живота и 
високата си боеготовност и за
щитихте бойните средства и тях
ната изправност в условията на 
денонощните действия на авиа
цията и военноморските сили на 
НАТО.

С уверение, че и в предстоя
щия период съзнателно и отго
ворно ще изпълнявате всички 
поставени от Върховното ко
мандване задачи аз ви отдавам 
признание за досегашното ви по
ведение и ви честитя празника - 
Деня на Военноморския флот, и 
ви пожелавам много успехи в 
дейността и изпълняването на 
задълженията ви в свободното 
отечество”, се казва в честитка
та на началника на Щаба на Вър
ховното командване.

на
командване гене-

: п .

УСПЕШНО СИ ВЗЕХТЕ ИЗПИТИТЕ 
ПО ХРАБРОСТ И ПАТРИОТИЗЪМ
Съюзният министър на отбраната Павле Булатович изпра

ти честитка до личния състав на Югославския военноморски 
флот по случай 9 юни - Деня на Военноморските сили на Юго
славската войска.

"Поделенията, командванията и институциите на Военно
морските сили на Югославската войска и в най-трудните и 
най-сложни условия успешно положиха изпитите си по хра
брост и патриотизъм, като дадоха неизмерим принос за ук
репването на единството и отбранителната способност на на
шата страна.

С такова свое отношение, противопоставяйки се смело на 
агресора, вие успяхте да запазите не само иевредимостта на 
нашата държавна граница по морето, както и сигурността на 
вътрешните плавателни пътища и заедно с останалите сег
менти на отбраната да отбраните териториалния суверенитет 
и свободата на отечеството. Най-важното е, че с умелото и 
успешно командване в условията на денонощните действия на 
военновъздушните и военноморски сили на НАТО успяхте да 
запазите живота на моряците и командирите, както и боевите 
системи на ВМФ.

Отдавайки ви признание за решителното, храбро и патри
отично поведение в досегашните отговорни задачи, още вед
нъж ви честитя 9 юни - Деня на Военноморския флот на Юго
славската войска”, се казва между другото в честитката на 
съюзния министър на отбраната Павле Булатович.

По повод празника командващият ВМФ на 103 вицеадмирал 
Милан Зец отправи послание до обществеността, в което подчер
тава, че безсмислената и варварска агресия на технически най-раз- 
витите страни в света срещу една малка, миролюбива и суверенна 
държава трябва да бъде прекратена.

Командващият ВМФ подчерта, че "времето ще покаже, че ние 
сме били прави и че сме нападнати само заради тесните интереси и 
неразумни капризи на една група силни на деня, които имат голяма 
сила, слаб морал и принизено съзнание”.

Вицеадмирал Милан Зец подчерта, че мирът е пред прага, но че 
войниците ще си останат бдителни и занапред. Честитайки праз
ника на личния състав на ВМФ - 9 юни, той посочи, че пред него са 
две най-важни задачи - да запази готовността си за противопо
ставяне на всеки агресор и след установяването на мира да участва 
в премахването на последиците от тежкото разоряване на страната.

чи.
С високия си морал и подго

твеността на екипажите и едини
ците си оказахте силен отпор ма 
агресора и запазихте невредимо- 
стта на морската граница п на 
вътрешните плавателни пъти
ща и заедно с останалите видовеБОСИЛЕГРАД

РАКЕТА ПАДНА В МУСУЛ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИ ХУМАНИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
СЕТИ ДИМИТРОВГРАДВ четвъртото поредно обстрелване на ретранслатора на РТС на 

Весна кобила на 3 юни един натовски проектил падна на стотина 
метра от къщата на Станиша Милошев от махала Боровски дол, с. 
Мусул. Снарядът не се е взривил и не е предизвикал материални щети.

От службата за осведомяване в Босилеград уведомиха, че спе
циалисти от Враня ще демонтират ракетата на НАТО.

След разрушаването на телевизионния предавател на Весна 
кобила Босилеградска община остана без телефонни връзки с въ
трешността, както и без програмите на държавното радио и теле-

В. Б.

ИНИЦИАТИВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА 

НАРОДНА КУХНЯ
със социални въпроси. Фелнкс 
Лустнер изтъкна, че съвместната 
канцелария на МКЧК и МФЧК е 
готова да финансира откриване на 
народна кухня в града. По думите 
на Лустнер до декември 1999 го
дина хуманитарните организации 
биха снабдявали кухнята с необ
ходимите хранителни стоки. Геров 
подчерта, че идеята за откриване 
на народна кухня в общината не е 
нова и обеща съответните общин
ски органи заедно с ОО на ЧК и 
общинския Център за социални 
грижи да обсъдят идеята и да взе
мат решение по въпроса до края на 
настоящия месец. Освен за откри
ване на народна кухня, Лустнер

Феликс Лустнер, представител Червен кръст от Белград и Чер
на откритата преди около 2 месеца вения кръст от Ниш, най-напред 
в Ниш съвместна канцелария на бе приет от председателя н секре- 
Международния комитет на Чер- торя на димитровградската черве- 
вения кръст (МКЧК) и Междупа- нокръстка организация Тошко 
родната федерация па Червения Любенов и Симеон Костов. 1 ос- 
кръст (МФЧ К). посети във втор- тпте след топа прие и председател- 
ник Димитровград, където се за- ят на ИО па Общинската скупщн- 

хуманитарната обстановка на Зоран Геров, който ги запозна с 
в общината. Представителят на икономическо-социалната ситуа

ция в общината. На разговорите 
от присъства и Владимир Николов, 

Югославския общински служител, занимаващ се

визия.

НЯМА АГРЕСОРСКИ 
ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА позна с

месеца и половина на натовската агресияПрез изтеклите над два 
срещу СРЮ територията на Бабушнишка община, за щастие, остана 
незасегната от военните действия на агресора.

Що се отнася до снабдяването на населението със стоки от първа
на Изпълнителния

двете международни хуманитарни 
организации, придружаван 
представители на

Черпения кръст, чнйто предста-необходимост, както ни осведоми председателят 
отбор Бата Велкович, то поне до сега е в границите на нормалното. А 
това значи, че захар, олио и брашно се разпределят чрез списъци и 
всички жители получават предвидените количества. Тези дни започва 
разпределянето на количествата за юни.

В общината все повече се изостря проблемът със снабдяването на 
гориво, което повече от един месец липсва на безиностан- 

циите. Особено загрижаващ е недостигът на дизелово гориво за 
снабдителите на общината със стоки от първа необходи- 

стопаиство, изтъква Велкович.
От стопанските организации редовно работи само ^ Гигър , а тези 

дни ще бъде възстановено производството в "Лисца Химическата 
индустрия "Лужница", която има няколко производствени г*ра|ра^1, 
работи частично, а предстои задвижване на машините и в И ■ е 
работят "Първи май” и тухларната "Юпитер”. Последната ще задвижи 
машините си щом спрят военните действия.

И в тази община учебната година е завършена в унисон с указанията 
иа просветното министерство на Сърбия. А,т'

Международният комитет иа
витсл е Фелнкс Лустнер, австриец но националност, досега е 
оказвал помощ на населението в държавите на бивша 
Югославия, където имаше военни действия. Седалището 
организацията е в Женева. От два месеца МКЧК е започвал да 
изпраща хуманитарни помощи за жителите на Югославия. 
Дейностите на организацията са координирани е дейностите 
Международната федерация на Червения кръст, която „ преди 
агресията е провеждала хуманитарни акции в нашата страна. 
Всички хуманитарни мероприятия, конто в бъдеще биха се ор- 
гашпарали в Димитровградска община от съвместната кан
целария на МФЧК и МКЧК ще бъдат договорени с общин
ските власти, бе подчертано в разговорите. Очаква се Фелнкс 
Лустнер занапред по-често да посещава Димитровградска 
община.

на подчерта, че съвместната канцела
рия е готова да помогне на опре- 
делен брой социално застрашени 
лица в общината, като им предо
стави средства за започване на ня
каква дейност, с която тези хора 
биха могли да изкарват поминъка 
си. В този контекст е посочено, че 
съществуват изгледи ОО на ЧК в 
Димитровград да получи един ксе
рокс, с помощта на който да оси
гурява средства за някои хумани
тарни цели.

населениетос на
нуждите на 
мост, както и за селското

,0 Б. Димитров

11 ЮНИ 1999 г,



"СВОБОДА" - ДИМИТРОВГРАД

ДАЛЕКОПРОВОДЪТ НА КОЗАРИЦА ВСЕ 

ОЩЕ НЕ Е ПОПРАВЕН РАБОТЯТ ТРИ БРИГАДИ
Както и новечето стопански фирми и Димитровградска община, 

конфекция "Свобода” работи на минимални обороти. В 
момента на своите работни места в производството са около 120 
работника (три бригади). Те произвеждат’

пласират чрез търговската мрежа на Свобода . С 
чуждестранни партньори се поддържат определени контак- 

фирмата пак ще започне да работи за тях в

Б.д.

Още при първото нападение на вражеските организация Иван Димитров, мощността 
самолети срещу ТВ предавателя па Козарпца зи система е значително по-малка от тази на 
край Димитровград бе прекъснат далекопроао- попредения далекопровод, но се налага да бъде 
дът, който снабдява с електрически ток солата използвана Като временно решение. При рацп- 
в Зпбърднсто и Висока. Тъй като предавателят оиалпо използване па тока електроснабдяване

то на този край може да бъде па задоволяващо 
ниво.

на та- така и

изделия за домашния
пазар, които сс 
някои 1
ти, но дали и кога 
настоящия момент това с голям въпрос.

бс на прицела на самолетите още два пъти, са- 
нацнята на далекопровода е отложена дока го не 
бъдат прекратени военните действия. Електро
захранването на потребителите в тези райони се на засега няма ограничения в ползването на

електрическия ток, което не значи, че той не

На територията на Димитровградска общи-

ПРЕД ПЪРВИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

осигурява чрез резервната система от Внсочка 
Ръжана. Както ни осведоми ръководителят на трябва да се ползва крайно рационално.

А. т.електроразпределителнадимитровградската

90 МЕСТА В ПЪРВИ КЛАСВ ЦЕХА НА ЕИ В БОСИЛЕГРАД

РАБОТА ЗА ПЕТНАДЕСЕТИНА ДУШИ
Първият срок за записване на ученици в средните училища е от 

21 до 28 юни. Училищата ще приемат молбите с оригиналните 
документи от21 до 23 т. м. Кандидатстващите за първи клас ученици 

полагат квалификационен изпит, а тяхното място на 
ранглистите ще бъде определено въз основа на успеха им от ос
новното училище.

видове електропрекъсвачн. вал драстично ритъма на произ- 
дустрия от Ниш в Босилеград, Както заяви ръководителят на водствепия процес.

.В този цех, както впрочем и

Цехът на Електронната ни- чин няма да

цеха Дано Велинов, в моментикойто и преди агресията на Се
верноатлантическия алианс сре- тук се изработват три части за в останалите предприятия и 
щу нашата страна беше изпра- електропрекъсвачн: затягащи фирми в нашата община, се над- 
вен пред остри проблеми, про- клеми, хлъзгани и цилиндри. Ме- яват, че агресията на западния 
дължава да работи с намалени ссчното производство с от 80 000 алианс ще спре и след това ще се 
мощности. Въпреки военното до 90 000 бройки. създадат по-добри условия з«»

Според Велинов, досега не е стопанска дейност и щс сс на-

Все оше не е известно дали Ученическият дом от Сурдулица 
общежитие за средношколци в Босилеград, както 

беше запланувано преди няколко месеца. В босиле
ка

ще открие 
това
градското средно училище смятат, че откриването 
общежитието ще увеличи интереса на ученици от 
вътрешността да се записват в тукашната гимназия. Григоров 
казва, че се полагат усилия идеята да се реализира и от
далечените от домовете си средношколци занапред да не

положение, застои в производ
ството не е имало, което е оку- имало сериозни проблеми при мери стабилна производствена 
ражителен факт, но засега е оси- осигуряването на производство- програма, която щс осигури 
гурена работа само за петнадс- ни материали, конто се доставят работа за всичките работници, 
сети на от общо 38 работника, от Ниш, а явяващият се от време м. я.
Произвеждат се части за разлн- на време недостиг не е наруша-

живеят в частни квартири.

В Гимназията в Босилеград, която е общ тип, в първи клас ще 
запишат 90 ученика. Директорът Гоне Григоров казва,ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИ

ТРОВГРАДЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ИО НА ОС В БО
СИЛЕГРАД

могат да се
че са извършени всички подготовки за записвателния срок.

Кандидатстващите за първи клас ученици трябва да предостав
ят оригинални документи: свидетелство за завършено основно учи
лище и кръщелно свидетелство, както и доказателства за особени 
постижения в досегашното си школуване, разбира се, ако ги имат.

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗХОДИТЕ

УЛИЦИТЕ - БЕЗ 
СЕРГИИ Учениците, които не успеят да се запишат сега, както и учи

лищата, които не запишат запланувания брой ученици, ще трябва 
да изчакат втория записвателен срок на 24 и 25 август.На заседание, проведено на 8 юни. Изпълни

телният отбор на Общинската скупщина в Дими
тровград прие решение за разходите на общината 
в периода април, май и юни тази година.

На заседанието бе изнесена информация за 
разпределянето на стоките от първа необходи
мост. Констатирано е, че в тази дейност засега 
няма проблеми. Очаква се тези дни да започне 
разпределянето на количествата за юни, тъп като 
тези за май вече са разпределени и то 13 тона захар 
и 9000 литра олио. Макар че досега и снабдяването 
с гориво беше редовно, вече се усеща недостиг, 
особено на дизелово гориво за селското стопан
ство п частните земеделци. Пред този проблем 
най-вероятно ще бъдат изправени н фирмите, ко
нто снабдяват населението.

Собствените си и други стоки гражданите 
занапред могат да продават изключиетлно на 
пазара в града, се казва в заключението на 
Изпълнителния отбор на ОС в Босилеград, 
като се настоява градските улици да не се 
ползват като пазарни площи.

За реализирането на заключението ще се 
старае общинската комунална инспекция, а 
онези, които не искат да го спазват ще имат 
работа със съдията за нарушения, казаха чле
новете на ИО. Досега селскостопански произ
водители и частници продаваха (и препрода
ваха) стоки и на подвижните си сергии по 
улиците, като по тоя начин затрудняваха дви
жението.

В. Б.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

САМО ЕДНА СЛАБА 

БЕЛЕЖКА
И в Димитровград учебната година завърши 

решенията на просветното министерство на Сърбия. Гимназистите 
получиха свидетелствата си на 8 юни. От общо 240 ученика в Гим
назията само един е с една слаба бележка. Отлични са 95. много 
добри 63, с добър успех 55, с двойка завършиха 11 ученика. 
Повтарачи няма. Най-добър успех имат учениците от 111/2, чиято 
средна оценка е 4.33, след тях са тези от 111/1 с 4,24 и Тези от Г//1 
(4,19). Средната оценка в цялото училище е много добра - 3,81.

съгласно

в. Б.
А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ГЪРДЕЛИШКА ФИРМА ИЗКУПВА 
ЛЕКОВИТИ БИЛКИ

А. Т.

БОСИЛЕГРАД

”КВИСКО”СПЕЧЕЛИ 

ВТОРИЯ АНТИВОЕНЕН 

ТУРНИР

Частната фирма "Еуропа- на - 8, боровинка - 15, бреза - 6, ра, ако е на пръчки и за 20 динара 
продукт”, ДОО Гърделица, ко- подбел - 8, питома ягода - 6, ясен ненарязан, както и коренът на 
ято от една година насам има из- - 7, орех - 6, черен слез - 8, глу- иглика -20, коприва -8, валериан 
купвателен пункт на улица ”Ге- харче - 8 и бръшлян - 8 динара, 
орги Димитров” N2 12 в Босиле- Фирмата ще изкупва цвета на динара,
град, и тази година ще изкупва следните лековити билки: игли- 
лековити билки. По думите на ка-15 дин., бъзе дръжка -12, бъз ва и семето на минзухар на цена 
Сузана Петрова, която ръково- без дръжка - 20, лайкучка - 15, от 70 дин., царевична свила - 10, 
ди пункта, на някои лековити глог (с лист) - 8, глог (без лист) - бобовина - 8 и семето на гупна 
билки ще се изкупва листът, на 25, липа-20,див мак -15,червена трева - 10 динара, 
други цветът, на трети стъбло- детелина - 15 и хайдушка трева - 
то, коренът или семето, всичко в 8 динара, 
сухо състояние.

Ето и списъка на определе- цвет и лист на: кантарион на цена още не е определена, 
ните за изкупване лековити бил- от 15 и 20 динара в зависимост от Засега гъби изкупва само тъ- 
ки, както и изкупната им цена. дължината, прешлица - 8, пом- рговската фирма ”Ана” на Анка

ниче - 6, майчина душица - 8 и Котева. Цената на пачия крак
(лисичарка) е 30 динара, докато 

Коренът на бял слез ще се цената на манатарката (връ-

35, гръмотрън - 12 п рапей - 8

"Еуропа-продукт” ще изкуп-

Тези дни в Босилеград приключи вторият антивоенен турнир по 
футбол, чийто организатор бе футболният отбор "Младост”. На 
турнира участваха 16 отбора, а победител е отборът на ”Квиско , 
който във финалния мач записа победа от 2:1 срещу отбора на 
"Ние”. Преди това квисковците победиха "Умбро”сЗ:1,а играчите 
на ”Нне” надиграха съперниците си от "Краин дол" - резултатът бе 
2:0. В мача за третото място между отборите на "Краин дол и 
"Умбро" по-добри бяха кранндолчани - 3:1, така че крайното кла
сиране е: 1. "Квиско” 2. "Ние" 3. "Краин дол" 4. "Умбро".

Както и предходните антнвоенни турнири, които бяха организ
ирани от спортното дружество "Младост”, и този турнир беше 
своеобразен протест срещу безумната агресия и варварството на 
НАТО алианса.

Освен лековити билки, "Еу
ропа-продукт" от Гърделица ще 

Ще се изкупва стъблото с изкупва и гъби, но цената им все

Ще се изкупват листата на: ко
прива на цена от 8 динара, тимиян -12 динара, 
прешлица (раставич) -10 динара, 
бял слез - 10, маточина - 10, бе- изкупва за 60 динара, ако е нар- гань) засега не е определена, 
ладона -10, медуница - 10, къпи- язан на квадратчета, за 30 дина- м. я.м. я.
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