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ОПРЕДЕЛЕНИ СМЕ ЗА ДВЕ ГЛАВНИ НЕЩА ■ 
УПОРИТО ДА ПРОДЪЛЖИМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ 

ПРОЦЕС И ДА ЗАЩИТАВАМЕ РОДИНАТА 

С ВСИЧКИ СРЕДСТВА
п Р Р да|гапълнят своите задачи в отбраната на суверенитета и териториалната цялост на родината.

В обръщението сн към нацията поезитентът \т„„,.... теРитоР,,я- ВъпРеки товп обаче- «ис желаем да про- бъдещето на Косово и Метохия и. бих казал, бъдещето на
вич каза: ' ' жим>поритото си настояване за мирно решение на про- цяла Сърбия, понеже в случая става дума за цялата страна.

"Скъпи граждани. олеш в Косово и Метохия. а не само за Косово и Метохия. колкото и да е важно то за
Смятам ЧЕНтттт,™,,,- „ „ т, Н|,е искРено вярваме, че дългосрочно проблемите в всички граждани в нашата страна като цяло.

но когато е взета оешение тп не оетъпила правил- осово и Метохия могат да бъдат решени само с мирни и В сегашния момент, когато сме подложени на заканите
™ Т присъствието на политически средства. и опасността от нападение „а НАТО пакта, всеки трябва да

>ЖДН В°"СК'’ Ип Н0Ша ТеР"Т°Р,,я- Народната скупщина взе При това ние настояваме за решаването на възловия изпълнява задълженията си 
това решение единодушно, което показва единството на въпрос, който беше предмет и „а усилията на нашата деле- Всички граждани ще допринесат за отбраната „а сгра-

гация в Рамбуие и предмет на всички наши усилия, които ната, ако успешно изпълняват трудовите си задачи в пронз- 
направихме в контактите с представителите на междунаро- водството, здравеопазването, образованието, в културните 
дната общност. институции. По такъв начин те най-добре ще помогнат на

Този възлов въпрос е нашата борба за равноправието силите на държавната отбрана, Югославската войска и си- 
националнп общности. Политическо споразуме- лите на вътрешните работи да изпълнят своите задачи в 

ние. което да обезпечи равнопоставеност на всички нацпон- отбрана на суверенитета и териториалната цялостна роди- 
ални общности в Косово и Метохия - и на албанците, и на ната. 
сърбите, и на черногорците, и на мюсюлманите, и на роми- 
те, и на египтяните, има всички шансове да бъде успешно, 
да осигури мир и стабилност в цялата страна.

Ние ще отстоим стремежа си да постигнем политическо 
споразумение и политическият процес да продължи.

В този смисъл аз искам да подчертая, че изцяло под
крепям поведението на нашата делегация в Рамбуйс и в

всички граждани на нашата страна и единното им опреде
ление за независимост и свобода, за свободно развитие на 
държавата и на всички граждани. Сега не става дума 
за Косово, макар че за нас Косово има огромно значение, 
става дума за свободата на цялата ни родина, а самото 
Косово би трябвало да представлява вратите, през които 
трябваше да влезнат чуждите войски и да сложат на карта 
най-високите ни ценности.

само

на всички

Следователно ние се стремим към две главни неща - с 
цялото си упорство да продължим политическия процес, 
понеже смятам, чс истината и правдата са на наша страна и 
едновременно с това с всички средства да защитаваме роди
ната и то в степен, в която тя бъде нападната. В това от
ношение всеки трябва да даде собствен принос, преди 
всичко със своя труд.

Те избраха тези врати поради това. че се предполагаше, 
че на тях трябва да стои албанското сепаратистично дви
жение. а не Югославската войска, не гражданите на тази 
страна като цяло и по такъв начин, крачка след крачка, но 
много скоро нашата страна да загуби своята самосто
ятелност и своята свобода.

ПО РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
НА 24 МАРТ МАЛКО СЛЕД 20 ЧАСА

ПРОВЪЗГЛАСЕНО Е ВОЕННО 
ПОЛОЖЕНИЕ НАТО ЗАПОЧНА ПРЕСТЪПНА 

АГРЕСИЯ ПРОТИВ НАШАТА РОДИНА* Поради злосторническата агресия на силите на НАТО в Юго
славия е провъзгласено военно положение, съобщи председа
телят па Съюзното правителство на СР Югославия Момир 
Булатович:

- Тази вечер НАТО пактът извърши агресия срещу СР Югосла
вия. Извършено е нападение срещу една суверенна страна, в разрез 
с всички принципи и норми на международното право.

Поради това и положението на пряката военна опасност Съю
зното правителство взе решение за провъзгласяване на военно по
ложение.

Това решение влиза в силя веднага.
Съюзното правителство призовава всички граждани, личния 

състав иа Югославската войска и на лолицията.съюзнитс и органите 
иа републиките - членки, предприятията и другите субекти на от
браната, да изпълняват конституционното си право и утвърдените от 
закона длъжности в отбраната на суверенитета и независимостта 
СР Югославия. Едновременно с това Съюзното правителство при
зовава всички граждани спокойно, отговорно и съзнателно да из
пълняват трудовите си задължения и по такъв начин да дадат най- 
добър принос за отбраната на Съюзна република Югославия. Съю
зното правителство вече се обърна към Съвета за на сигурност 
ООН с искане да прекрати агресията на НАТО пакта ида осъди това 
вандалско дело.

Това е безпрецедентен акт в международните отношения, про
тивен е на Хартата на ООН и като такъв заплашва мира и стабил
ността в региона и в еропейския континент, каза Булатович.

* Генерал щабът на Югославската войска осведомява югославската и международна общественост, 
чс НАТО е извършил агресия срещу Съюзна Република Югослпвпн.

Гсисрплщлб з/г на Югославската войска осведо
мява югославската в международна общественост, 
чс снощи (на 24 март) НАТО е извършил агресия 
срещу Съюзна Република Югославия.

Военните сили на Ссвероптлпнтпчсския алианс, 
под диктата и в полза на световния жандарм - Съеди
нените американски щати • и на шннтарскнтс сепара
тисти и терористи, грубо нарушиха територията на 
суверенна Югославия п брутално застрашиха живота 
иа нейните граждани, съобщи информационната слу
жба към Гснсралщпба нл Югославската войска.

Боевите ефективни системи па противовъздуш
ната отбрана, които навременно открпхп ироекти- 
лите на агресора и ефикасно действаха, не са повре
дени, продължават да са нл боевите си позиции и са 
готови за по-нататъшни действия.

В първия щурм нл светските агресори са обстрел
вани повече от 20 обекта, а действията продължават.

Югославската войска предприема всички необ
ходими мероприятия за отбрапп и защита.

Опсративипта подготвепост и боевата готовност 
са на възможно нпй-нисокото равнище, а настроени
ето и мотивировката нл войниците и офицерите сп нп

изключително голяма висота.
В поделенията на Югославската войска масово се 

явяват доброволци за отбрана на отечеството.
Първите пзривове. които последваха след нападе

нието на ИАТО, означиха края на международното 
право, суспендираха Хартата на Обединените нации 
и откриха нова страница в световната история, се 
заключва в съобщението.

Гснералщабът на Югославската войска съобщи 
по-късно, чс в първите три часа след започването на 
агресията срещу СР Югославия въздушните сили на 
НАТО са обстрелвали около 40 обекта.

Службата за информиране към ГЩ на ЮВ съоб
щи, чс става дума за 5 летища. 5 казарми, повече 
свързочни центрове, няколко командвания, военни 
погреби, поделения иа позициите им, както и два 
иоенио-промншленн обекта.

Ефектите от масовото действие на военната ави
ация и крилатите ракети срещу обектите и хората са 
минимални. Запазен е високият морал нп личния със
тав, компактността нп командванията и поделенията 
и ефикасността в командването е запазена на необ
ходимото равнище.
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПОСЛАНИК В 
МОСКВА

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ НА ЮВ

ВАРВАРСКА АГРЕСИЯ НА
НАТО

ДИВАШКО 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 

СРЕЩУ НАШИЯ НАРОДБез оглед на упоритото нлстояпаис но СР Югославия проблемите в Космст да бъдат рошени но мирен 
начин н въпреки противопоставянето на международната общност, НАТО пактът иглгьрши агресия 
срещу нашата държава. По този повод Командващият Трета армия па Югославската войска, генерал- 
подполковник Небойша Павкович заяви:

- Около 20 часа започна незапомнена варвар
ска агресия на силите на НАТО срещу нашата 
страна. Нападнати бяха поделенията на Пршцмн- 
ски корпус на ЮВ п поделенията на Трета армия е 
крилати ракети и около 150 самолета. Иай-же- 
стоки бяха нападенията срещу Куршумлия, Про- 
купие и Джаковнца, както и срещу повече села, в 
конто живее изключително сръбско население, 
сред конто искам да посоча Грачанпца - село, в 
което се намира най-великата сръбска светиня - 
манастирът "Грачаница”.

Най-силни нападения бяха извършени от тери
ториите на Македония н Албания. Ефектите на 
действията срещу единиците на Трета армия и Пр- 
нщннеки корпус са минимални. По време на на
падението единиците за противовъздушната от
брана успяха да свалят шест крилати ракети и два 
самолета.

От името на народа в нашата страна югославският посланик в 
Москва Борислав Милошсвич призова братския народ на Русия да 
се солидаризира и подкрепи справедливата борба за опазване на 
държавността и достойнството на нашата родина, предаде агенция 
ИТАР-ТАСС, означавайки информацията със знака "спешно”.

В сксклузивио изявление за официалната руска агенция, което 
след това излъчиха много московски медии, югославският посла
ник изрази съжаление заради това, че западните водачи и преди 

американският президент Бил Клингън не са послушаливсичко
предупреждението на президента Борис Елцин да се откажат от 

за употреба на сила срещу Югославия. 
Предприемайки безпрецедентна акция за употреба на сила из

вън зоната на своята отговорност, военно-политическата органи
зация НАТО се самопостави над Съвета за сигурност на ООН,

плановете си

л
предупреди шефът на югославското дипломатическо представит- 

С топа, както кача Борислав Милошсвич, с нанесен най-Шш■/. 'Щъ.

елство.
тежък удар на всички опити за мирно регулиране на обстановката 
в Космст и оказана пълна и безусловна подкрепа на терористите и 
сепаратистите в гази сръбска покрайнина.

Едновременно с това, подчерта посланик Милошевич, акцията 
на НАТО анулира усилията на Югославия и на множеството други 
държави и преди всичко на Русия, целещи постигане на мир в 
Космет. Те сега убиват наши хора, рушат нашите домове, нанасят 
огромни материални щети. Това е варварско убийство на нашия

ПОХВАЛА НА ВЪРХОВНИЯ КОМЕН- шДАНТ

УСПЕШНО 
ИЗПЪЛНЕНИ БОЕВИ 

ЗАДАЧИ

народ само заради това, че сме се защитавали от терористите и 
сепаратистите, подчерта посланик Милошевич.

Резултат от тези действия ще бъде една истинска хуманитарна 
катастрофа, а акцията на НАТО открива пътя към международ
ната дестабилизация, каза югославският посланик в Москва Бо
рислав Милошевич в ексклузивно изявление за агенция ИТАР- 
ТАСС.

с-
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Президентът на СР Югославия н върховен 

комендант на югославските въоръжени сили 
Слободан Милошевич в четвъртък сутринта 
издаде заповед, с която похвалява поделения
та на военното въздухоплаване и противовъз
душната отбрана, Командването на Трета ар
мия и Пршцински корпус на Югославската во
йска за успешно изпълнените боеви задачи в 
противопоставянето иа агресията на НАТО 
срещу Съюзна Република Югославия, съобщи 
Военният кабинет на Върховния комендант.

Генерал-подполковник Небойша Павкович
ВЛАДИСЛАВ ЙОВАНОВИЧ, ШЕФ НА ЮГОСЛАВ
СКАТА МИСИЯ В ООН:

Поделенията на Трета армия се намират в 
предвидените за това райони и са готови да от
хвърлят и третото нападение, което започва в мо
мента. КОЯ Е СЛЕДНАТА 

ДЪРЖАВА?
Боевият морал на личния състав е на желаното 

равнище и се извършват подготовки за изпъл
няването на заплануваните задачи.

За всичко онова, което ще се случи впослед
ствие, са виновни онези, които взеха решение за 
варварско нападение срещу нашия народ и нашата 
родина.

Аз отдавам признателност на личния състав на 
Армията и особено на населението в Косово и 
Метохия за храброто им поведение и решител
ността им да отстоим намерението си да защитим 
нашето отечество, каза генерал Небойша Павк
ович.

Югославия поиска от ООН спешно да прекрати агресията на 
НАТО и в тази насока Съветът за сигурност да предприеме всички 
необходими мерки в съответствие с Хартата на ООН.

Такова искане официално изнесе шефът на югославската мисия 
в ООН, посланикът Владислав Йованович на заседание на Съвета 
за сигурност за агресивната крачка на НАТО и САЩ, които без- 
причино и без какъвто и да било повод нападнаха суверенна Юго
славия.

- Апелирам към всички членки на Съвета за сигурност да реаги
рат бързо и в съответствие с Хартата на ООН да осъдят агресията 
и да предприемат необходимите мероприятия тя веднага и безус
ловно да бъде прекратена, така че проблемите да могат да се 
решават с политически средства, каза Йованович.

Той подчерта, че югославското правителство е отправило спе
шен апел към всички държави категорично да се противопоставят 
на агресията на НАТО и на САЩ срещу СР Югославия. Доколкото 
веднага не бъде прекратена тази агресия, ще се направи прецедент, 
който рано или късно ще доведе до агресия срещу някоя друга 
малка или средна държава.

Истинският въпрос сега е: Коя е следната страна? - каза юго
славският посланик в ООН Владислав Йованович.

Значителни щети са нанесени на цивилни обе
кти, а според информациите от терена има и жер
тви сред дивилите, включително и сред бежанците 
в град Прокупие. По време на нападението беше 
интензифицирано и нападението на шиптърските 
терористи, особено срещу сръбските села и срещу 
поделенията на ЮВ и МУП в околността на Ора- 
ховац, Сува река, Сърбица, Глоговац и Подуево.

КИТАЙСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ДЖИЯНГ 
ЦЕ МИН:

ВОЕННИТЕ АКЦИИ НЕ 
МОГАТ ДА РЕШАВАТ 

ВЪТРЕШНИ ПРОБЛЕМИ

БОРИС ЕЛЦИН:

ДА НЕ ПОЗВОЛИМ НА 
КЛИНТЪН ДА 

НАПРАВИ СТРАХОТНА 
И ТРАГИЧНА ГРЕШКА Китайският президент ДжиянгЦемин поиска от 

САЩ и техните съюзници в НАТО веднага да прек
ратят агресията срещу Югославия - съобщиха китай
ските медии.

Същото искане се съдържа п в изявлението на 
китайското външно министерство.

Джиянг Цемин, който се намира на официално по
сещение в Италия, заявил в гр. Милано, че военните

Нападенията срещу Сърбия могат да доведат 
до война в Европа, а може би и до нещо още 
по-лошо, заяви руският държавен глава

Президентът на Русия Борис Елцин призова в 
сряда вечерта световните лидери да не позволят на 
Клинтън да направи "страхотна и трагична гре
шка”.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАВЕЖДАЩИЯ ЮГОСЛАВСКОТО 
ПОСОЛСТВО ВЪВ ВАШИНГТОН

акции няма да могат да решат вътрешния въпрос на 
една държава, каквато е косметската криза. Агресията 
на НАТО

"Обръщам се към целия свят, обръщам 
хората, които са преживели война, обръщам се 
към ония, които доживяха бомбардировки, обръ
щам се към техните деца, обръщам се към всички 
политици. Нека да се опитаме сега, когато 
танало малко време, да убедим Клинтън да не 
направи тази страхотна крачка”, каза Елцин в те
левизионното си обръщение към нацията. "Става 
дума за сигурността на Европа. Това е война в 
Европа, а може би и нещо повече. Това е твърде 
сериозна стъпка и да я направиш без съгласието 
на Съвета за сигурност е повече от неразбираемо. 
Аз ви моля - приобщете се към тревогата на Русия! 
Към тревогата ни! Ние от своя страна предприе
маме каквото можем, но не можем всичко. Мо-

ТЕЖКО
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

се към
още повече ще комплицира об-само

становката и ще въвлече целия регион в още по-дъл
боки размирици, заяви китайският президент.

Той каза, че е много загрижен след вестите за 
въздушните нападения срещу Югославия и което още 
повече обезпокоява е това, че много невинни цивили и 
имущество ще пострадат в тези нападения, които САЩ 
нарекоха Благородният ангел”- подигра се китайс
кият

е ос-
С агресията срещу СР Югославия НАТО извърши тежко пре

стъпно дело срещу човечеството и акт на разрушаване на между
народния ред, заяви пред СиЕнЕн завеждащият югославското по
солство във Вашингтон Небойша Вуйович.

В послание към американската общественост югославският 
дипломат предупреди, че въздушните удари са агресия срещу една 
суверенна страна, която не е направила нищо, за да предизвика 
такова поведение на западния военен блок. Напротив, Югославия 
даде всичко възможно да се постигне политическо споразумение, 
подчерта посланикът Вуйович.

Военната агресия на НАТО е напълно противоположна на тези 
стремеж, нанесе тежък удар на политическия процес и го върна 
назад, каза Вуйович.

президент иа безочието на американските влас
телини.

Китайският президент подчерта, че Китай 
настоявал за политическо решение на косметската 
криза.

винаги е

Апелираме за неотложно прекратяване на възду
шните удари и възвръщане на косметския въпрос на 
пътя за I 
Джиянг.

жем, но не ни позволява съвестта.
Защото след Сърбия ще дойде редът на някоя 

друга държава.” политическо решаване, подчерта президентът
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СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТ
ЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

СТРАНАТА Е НАЙ-ВАЖНАТА НИ ЗАДАЧА
не„^“Г„То^ГаШатаСТРа"а’3аЩ->та

в настоящия момент най-важна е отбраната на стр-
ДържтвтаТи'~ °ЪВ ФУНКЦИЯ на «^Раната на народа и 
гражданките" еЖеДНеВННте »™Р“" " потребности „а

Правнтеяството на Република Сърбия гарантира
—Г РСЛ°В"° СНабДЯПане с необходимите про- дукти, е ко,п° разполагаме в достатъчни количества 

Медиите се задължават да дават 
за укрепването на

Здравните и фармацевтични организации са длъжни 
да оказват здравна защита и да осигурят необходимите 
лекарства и материали.

Пълното единство на народа в отбраната на дър
жавните и национални интереси изисква от всеки гра
жданин, организация и институция последователно да 
изпълнява задълженията си в съответствие с пряката 
военна опасност.

Ние отбраняваме своя народ и своята страна.
Срещу всеки опит за подриване на отбранителната 

сила на страната ни ще действаме решително и смело.
Правителството прие и съответни решения за из

пълняването на тези задължения.

аната.
Всички служби трябва да 

лня в съответствие положат максимални усп- 
със св°ите задължения и с допъл- 

нхггелнн мероприятия да попишат сигурността на граж
даните и имуществото им. раж

Пра вмтелството

на

максимален принос 
патриотизма и за повишаването 

отбранителната способност па страната. 
Компетентните

Република Сърбия 
надлежните органи на властта, местното 
ние, обществените

на навъзлага на 
самоуправле- 

предприятия, служби, организации 
предприятия и учреждения да изпълняват задължения
та си от своята компетенция въз основа на утвърдените 
отбранителни планове

°Р™"Н " организации са длъжни да 
осигурят защита на гражданите от всички опасности
натпте обсктнМСРЯТ " "епосРедст|1с!1а близост до напад-

и да поставят всички разпола-

РЕАКЦИИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ
АГРЕСИЯ СРЕЩУ СР ЮГОСЛАВИЯ ПО ПОВОД ВАРВАРСКАТА

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНФОР
МАЦИИТЕСПС: ПОМРАЧАВАНЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО СЪРБИЯ ЩЕ ПОБЕДИ 

ВРАГААгресията на злосторниците от НАТО срещу 
нашата страна представлява нан-мракобесното 
дело. случило се след унищожаването на фашиз
ма, и означава помрачаване на международното 
право, на Хартата на ООН и на всички 
на международната общност - подчертава Социа
листическата партия на Сърбия.

"Бруталните, подли 
ещу една суверенна страна са предупреждение за 
цялата миролюбива общественост 
всички страни, които държат на своето достой
нство и националната си гордост, за това 
глежда новият световен ред. проектиран в пом
рачените умове на онези, които претендират да

станат господари на света. Нашата страна, вс
ички наши граждани и държавното ръковод
ство проявяват категорична готовност да 
защитят и отбранят нашата свобода, независи
мост, суверенитет и териториален ннтегритет.

Министерството на информациите на Репиблика Сърбия най- 
остро осъжда бруталната и престъпна агресия на авиацията на 
НАТО срещу народа и държавнатд територия на Република Съ
рбия и СР Югославия.

"Злодсйското, терористично и подло нападение на войските 
НАТО срещу Сърбия и СР Югославия е доказателство за неоацист- 
ката политика на САЩ и техните сателити. Тази вечер между
народното право беше и формално анулирано. Републиканското 
министерство на информациите призовава гражданите да запазят 
самообладание и да предприемат мероприятия за защита на ли
чната и имуществената си сигурност.

Държавните органи на Сърбия и СР Югославия предприемат 
всички необходими дейности за отбрана на суверенитета и терито
риалната цялост на отечеството.

Сърбия ще се отбрани и ще победи агресора и врага, се за
ключва в съобщението на Министерството на информациите на 
Сърбия.

принципи

Социалистическата партия на Сърбия от- 
дава голямо признание и изразява благодар
ност към личния състав на ЮВ и на МВР, които 
непоколебимо и решително стоят на бента

наи подмолни нападения ср-

в света и за на
нашата родина, както и към всички граждани 

Югославия и Сърбия, които проявиха високо 
патриотично съзнание и самообладание в опаз
ването на

как из- на

реда и стабилността в нашата страна.

ЮЛ: ОТСТОЯВАМЕ ПРИДОБИВКИТЕ НА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Секретарят за информиране към Дирекцията 
на Югославската левица Иван Маркович заяви, че 
СР Югославия е мишена на фашисткия мутант, 
който е роден в края на тозн век.

Агресията на НАТО срещу нашата страна оз
начава, че помрачените умове на злодеите са ро
шили да стоварят личните си и държавнически 
фрустрации върху СР Югославия и Република Съ
рбия, изтъкна Маркович в изявлението си за 
ТАНЮГ.

Югославската левица смята, че ако речем осъ
ждаме тези престъпни действия, това с мека фор
мулировка. Затова решихме ясно да кажем: Зае
дно с всички родолюбци и граждани в нашата 
родина ще се противопоставим на агресията и щс

защитаваме свободата, независимостта н тери
ториалния ннтегритет на Югославия, поръча 
Маркович.

Ние иде успеем в това. водени от държа
вното ръководство, понеже нашата държавна 
политика е народна политика. Ние осъзнаваме, 
че колкото и да изглежда, че в сегашният мо
мент сме осамотсни, ние отстояваме придобив
ките на цивилизацията, каза Маркович.

Ние се възхищаваме от съпротивата на Юг
ославската войска, МВР и всички граждани ср
ещу агресията. Ние сме сигурни, че ще запазим 
родината си. както сме сигурни, че нападате
лите скоро ще си получат заслуженото нака
зание, заключи Маркович

СЪОБЩЕНИЕ НА МВР НА СЪРБИЯ

ЗАПАЗЕН Е 

ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И 

МИР
Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде в 

сряда вечерта съобщение, в което се подчертава:
- Въпреки злодейската и извършена с цялата си жестокост' 

агресия на силите па НАТО срещу нашата страна, запазени са 
стабилният обществен ред н мирът на цялата територия на Репуб
лика Сърбия.

Животът на гражданите в Сърбия се провежда нормално при 
висока съзнателност н дисциплина на нашите граждани, се посочва 
в съобщението на службата за информиране на МВР на Сърбия.

Всички служби на МВР - за обществения ред н спокойствие, 
кримнналистичната, пожарникарската, за контрол на движението 
н крайграничната полиция, функционират нормално при наличието 
па висока самоотверженост п дисциплина, се казва в съобщението.

СРС: АГРЕСИЯ НА ЗЛОДЕИ И УБИЙЦИ
оповестява мрачното бъдеще на съвременното 
човечество мри опита за домипация на една 
дивашка страна, начело с болно ръкводство.

Сръбската радикална партия търси от Пр
авите лепкггро на СР Югославия веднага да пр
екрати дипломатическите си отношения с вси
чки страни, които са участвали в злосторни- 
чсската агресия срещу пашата страна - САЩ, 
Канада, Великобритания, Франция, Испания, 
Италия, Германия, Холандия, както и с Хър
ватска, Унгария и Албания, чинто територии 
послужиха за провеждане на злосторничееките 
и подли акции на престъпниците от НАТО.

Сръбската радикална партия най-остро осъди 
варварското, престъпно и нацистко дело - агре
сията на злодеите и убийците от НАТО срещу 
Сърбия, СР Югославия и сръбския народ.

Бомбардирайки нашата стрини, американск
ите престъпници, злодеи и подлеци доказаха, че в 
реализацията на мрачните си цели не се спират 
пред убиването и унищожаването на народи и ст
рани, отговорни само за това, че са свободолю
биви и непокорни.

Своеволното бомбардиране на една суверенна 
без какъвто и да било повод прсдста-

ПО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОС
ВЕТАТА, ОТ 25 МАРТ ДО 2 АПРИЛдържава

влява помрачаване на международното право и

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ
СЛЕД АГРЕСИЯТА НА НАТО Министерството ни просветата на Република Сърбия съобщи, 

че за всички основни и средни училища а Републиката на 25 март 
започна пролетната ваканции, които ще нродткнжн до 2 април.

Директорите и преподавателите са длз.жин да засилят мерките 
за сигурността па училищата и всички са задз^лжеии да спазват 
специалните мерки, конто еа валидни за военни условия.

Иснчкп университети в Сърбин също така няма да провеждат 
учебни запятия от 25 март до 2 април, а деканите и работещите пъп 
факултетите еа длъжни да спазват специалните мерки, валидни за 
военни условия.

Студентските и ученически общежития ще работят нормално.
Н съобщението, подписано от мшшет з.р Йопо Тодоро пич, се 

посочва, че с най-голямо чувство на огорчение ее осъжда чужде
странната агресия н нейните носители и подчертана: ” Ине ще пред
приемем всичко, за да отбраним нашата родина, нейния ннтегритет 
II достойнство.”

ОБЩО НАПАДЕНИЕ НА 

ШИПТЪРСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
и обектите нл Югославската войска в Косово ииията 

Мстохия.
Със започването на агресията и първите ироск- 

тили на вражеските сили на 
наха на територията на 
терористи започнаха общо нападение срещу поделе
нията на Югославската войска и полицейските сили.

Възприемайки нападението иа въздушните сили 
на НЛ ГО като своя авиация, която им оказва съде
йствие, а ракетните нападения и бомбардирането 
Г Р Югославия като подкрепа по въздуха, терорис- 
тите предприеха няколко нападения срещу поделе-

ИАТО пакта, които над-
Такива нападения са извършени в направлението 

Глоговац- Сърбицп, в по-широкия район ма Косопскп 
Митровицл, в ссдловиилтл Байгора, пллшшптп Чи- 

околкосттп на гр. Подусно.

СР Югославия, шимтърскитс

ччевица и в
Тези нападения решително са неутрализирани. 
Последици за личния състав па Югославската во

йска не е имало - съобщи службата за информираме
на

към ГЩ ма ЮВ.
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БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

ВЪЗМУТЕНИ ОГ ДИВАШКИТЕ 
НАПАДЕНИЯ

ЖИВОТЪТ Е ПОДЧИНЕН НА 

ВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Жителите на Димитровградска община, както и всички граждани на Сърбия и Юго
славия прекараха безсънно нощта срещу 25 март, застрашени от ИАТО-бомбардиро- 
вките. Първите сирени, които оповестиха опасност от евентуални въздушни удари, се 
чуха около 1 час и 50 минути и гражданите се отнесоха към това съгласно напътствията 
за действие при подобни ситуации. Вторият сигнал за тревога беше даден около 5 часа 
и 20 минути.

Г1о повод на извънредното положение пр
едседателят на ОС в Димитровград Никола 
Стоянов заяви: "Гражданите на Димитровгра
дска община са възмутени от варварските на
падения на силите на ИАТО срещу Югосла
вия. Всичко в общината действа в унисон с 
наредбата на съюзното правителство. Всички 
служби за защита на държавата функциони
рат нормално, както и всички служби, оказ
вани» услуги на гражданите на общината. Вси
чки взети досега мерки се прилагат дисци
плинирано и отговорно и няма никаква па
ника сред населението на общината. Изпъл
нителният отбор на ОС в Димитровград опре
дели и конкретизира задачите на службите от 
комуналната област, снабдяванет, здравеопа
зването, локалното информиране и всички сл
ужби, които имат задължения в отбраната на 
нашата страна и създаването на условия за 
нормален живот в общината”.

За щастие територията на общината не 
беше засегната от въздушните удари на агре
сора. Както ни осведомиха отговорните в Об
щинската скупщина, паника сред населението 
не е имало и от сутринта всички учреждения,

Населението, държавните и общест
вени структури в Босилсградска община 
са подчинили живота и дейността си на 
обявеното от съюзното правителство во
енно положение в страната ни поради 
въздушните удари на НАТО. Военната 
операция на алианса срещу страната ни, 
която застъпва каузата за мирно реша
ване на косовската криза, населението 
смята за най-голямо злодеяние в цивили
зования свят. Разрушените обекти и жер
твите на редица места в страната хората в 
Боснлеградско изживяват като лична за
губа, и всяка изстреляна ракета, където и 
да е в страната ни, възприемат като пряка 
атака срещу Босилеград и домовете им.

В Щаба за цивилна защита в Босиле
град казват, че всички активности са на
сочени към това да се запази животът и 
имуществата на хората при евентуални 
преки удари срещу територията на общи
ната. В това отношение навреме са дадени 
напътствия как да се действа в такива 
условия. "Увеличена е бдителността и от
говорността на всички структури в об
щината и понастоящем животът протича 
нормално", заяви Васил Йованчов, пред
седател на Изпълнителния съвет на Об
щинската скупщина в Босилеград, като 
подчерта, че в това отношение особено е 
повишена бдителността в обществените

служби.

Снабдяването в общината е нормал
но. Сред населението се чувства боязън и 
хората се стремят да сс запасяват, но за
сега поне това не е необходимо. Магаз
ините в Босилеград са добре заредени, 
преди всичко с хранителни стоки. С тези 
стоки, подчертават в Щаба, нямат про
блеми и хората в селата, които поради 
дълготрайните зимни периоди отдавна са 
свикнали да сс запасяват. Хлебарниците 
са заредени с брашно и в Босилеград има 
достатъчно хляб. На бензиностанцията в 
града отдавна няма обикновен бензин, но 
със "супера" и нафта е добре заредена. 
Няма проблеми и с електроснабдяването. 
"Автотранспорт" поддържа редовните си 
автобусни линии както на територията иа 
общината, така и с вътрешността.

Производството в предприятията на 
общината продължава нормално. !3 дър
жавните органи и обществените органи
зации и ведомства също така се работи 
нормално. Освен, че е увеличена отговор
ността и бдителността на всички служи
тели и работещи, въведени са и дежур
ства. В областта на здравната защита съ
що така е увеличена бдителността.

ведомства и предприятия работят нормално, 
разбира се, съгласно с военното положение, в 
което се намира страната. Снабдяването на 
населението с ток и вода е нормално. В сряда 
се яви изкуствен недостиг на хляб поради за
пасява пето на гражданите с по-големи коли
чества. Както ни осведомиха от обществено
то предприятие "Пекара” в Димитровград, те 
и занапред ще произвеждат редовно необхо
димите количества хляб и няма нужда от ку
пуване на енормни количества. Изпълнител
ният отбор ограничи купуването на най-м
ного три хляба не породи недостиг, но Заради 
редовно снабдяване на населението.

Всички автобусни линии се поддържат 
нормално, както и пътническите влакове към 
вътрешността. В четвъртък единствено не е 
пристигнал бързият влак от Белград за Со
фия. Същия ден се проведе и извънредно засе
дание на Изпълнителния отбор на Общинск
ата скупщина, на което е разисквано за рабо
тата на определени служби, учреждения и за
ведения от изключително значение за насе
лението, за работа в извънредна обстановка.

А. Т.В. Б.

УКАЗАНИЕ НА СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
^Опасността от въздуха се оповестява с непрекъснат виси; звук в продължение на 60 секунди *Какво трябва да правят гражданите, когато напускат дома си, а какво на 
работното си място *Важно е да се постъпва спокоЙш, без паника, обмислено и решително

В Указанието за гражданите във връзка с постъпките 
по време на война, природни бедствия, техническо-техно
логически злополуки и други по-големи опасности, което 
беше издадено от Съюзното министерство на отбраната, се 
посочва, че сигналите за тревога се дават със сирените за 
обществено сигнализиране и че сигналите са еднакви за 
цялата територия на страната. Всички допълнителни све
дения се излъчват по радиото и телевизията, както и чрез 
официални съобщения на Съюзното министерство на от
браната и Службата за наблюдаване и осведомяване.

В случай на недостатъчно покритие със сирени на някои 
части от територията или недостатъчни възможности за 
чуване на сирените, се посочва в Указанието, за сигнализи
ране на тревога се използват подръчни средства (напр. 
камбани), а жителите в тези области специално се преду
преждават с помощта на посочените сигнали.

"Общата мобилизация - изтъква се в напътствието - се 
оповестява с виещ звук с прекъсвания в продължение на 
общо 175 секунди (12 виещи звука от по 10 секунди и 11 
паузи от по 5 секунди). След сигнала за обща мобилизация 
веднага пристъпете към изпълняването на конкретните ви 
задължения във връзка с мобилизацията - подробностите 
не са предмет на това напътствие”, се подчертава в Ука
занието.

"Опасността от въздуха” се оповестява с непрекъснат 
виещ звук в продължение на 60 секунди. По принцип от 
момента, в който е даден сигнал за тревога, до началото на 
действията минават най-много 5 минути или по-малко. След 
сигнала за въздушна опасност гражданите трябва да по
стъпят по следния начин: преди да напуснат къщата или 
апартамента си, те трябва да изгасят осветлението, да зат
ворят инсталациите за водата и газа, да изключат отопли- 

електрическите уреди, да загасят огъня, отворят 
прозорците, махнат пердетата и затворят капаците и ролет- 
ните щори. Когато тръгнете към скривалището, понесете 
със себе си предварително подготвените 
друга безалкохолна напитка в пластмасов и добре затворен 
амбалаж, храна, лекарства за хронично болни, 
кументи, пари, прибори за лична хигиена и кърпа или по
вече кръпчета, средства за лична защита, комплект или 
импровизирани средства (най-малко едно парче подходяща 
тъкан за защита на дихателните органи). Необходимо е да 
понесете и транзистор, батерия (светилка) и одеяло за се
дене, респективно за запазване температурата на тялото.

След като напуснете квартирата си, се посочва в Ука
занието, спокойно тръгнете към определеното скривалище 
- подслон. По време на престоя в скривалището спазвайте

предписанията за реда и напътствията на ръководителя на 
скривалището. В скривалището не е позволено ненужно 
движение, въвеждане на домашни животни, пушене.

внасяне и консумиране на алкохол и създаване на шумове.
На работното място трябва да прекратите работата си 

и да постъпите по начина, който е предписан за вашето 
предприятие, институция или организация, да вземете ком
плекта за лична защита и да тръгнете към скривалището - 
подслон. През цялото време трябва да се придържате към 
напътствията на надлежния орган.

Доколкото в момента на сигнализирането на опасност 
от въздуха се намирате на публично място, бързо и без 
паника тръгнете към най-близкото обществено скривали
ще или друго подходящо място. Ако сигналът за тревога ви 
завари в кола. паркирайте я там. където няма да пречи на 
движението и ползването на хидрантите, и тръгнете към 
най-близкото скривалище. Постъпвайте според напътст
вията на органите на цивилната защита и ръководителя на 
скривалището.

В училищата приоритет е защитата на учениците.
Доколкото сигналът за тревога ви завари в затворено 

помещение и нямате възможност навреме да отидете в 
скривалището, се казва в указанието, тогава изберете мя
стото, което според конструкционннте си характеристики 
предлага най-добри възможности за защита: между носе
щите стени, в отвора на вратата на носеща стена, под ма
сивна маса и пр.

"След оповестяването на въздушна опасност запазете 
самообладанието си, осуетявайте създаването на паника и 
с поведението си помогнете на надлежните органи да из
пълняват задължението си без проблеми."

От скривалището излизайте след сигнала за отминала 
опасност.

В случай на по-големи повреди и разрушаване на обекти 
веднага пристъпете към спасяване на затрупаните и ра
нените граждани - самостоятелно или в рамките на ед
иниците на цивилната защита и други служби.

Ако се случи да бъдете затрупани, запазете самообла
дание и се ориентирайте - съветва се в указанието. За
щитете с кръпче или кърпа очите си и дихателните си 
органи и ако е необходимо, окажете си първа помощ. От 
време на време с гласа си или с ритмични удари по ин
сталациите или твърдите елементи на конструкцията се 
опитвайте да привлечете към себе си вниманието на спа
сителите. Доколкото сте затрупани с материал от руше- 
вините, почнете да го отстранявате постепенно, като спе
стявате силите си и внимавате да не предизвикате по-на
татъшно срутване на материала и ново нараняване, се из
тъква в указанието.

ВАУДУШНА ОПАСНОСТ
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