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ЬТ>№КШо ПО ПОВОД 28 МАРТ ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛУТИ- 
НОВИЧ ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ НА ГРОБА НА НЕЗНА
ЙНИЯ ВОИН НА АВАЛА

ПРЕКЛАНЯМ СЕ 
ПРЕД ПАМЕТТА 

НА ОНЕЗИ,
КОИТО ЮНАШКИ 
ОТБРАНЯВАХА 
И ОТБРАНИХА 

СЪРБИЯ

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
Л| а" =Цг I 31 » •Т*Тг 1'А' 31 ■

СЪЕЛИНЕНИТРСдКм1о1 АГРЕСИЯ НА БИЛИТЕ НА НАТО, ПРЕДВОЖДАНИ ОТ 
ЖАБА АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, СРЕЩУ НАШАТА СТРАНА ПРОДЪЛ-

Президентът на Републ
ика Сърбия Милан Милути- 
нопич положи в неделя ве
нец на гроба на незнайния 
воин на Авала но повод 28 
март - Деня на държавността 
на Република Сърбия.

Във възпоменателната книга президентът Милутино- 
вич написа:

”В този съдбовен за Сърбия момент аз се прекланям 
пред паметта на онези, които юнашки я отбраняваха и от
браниха”.

ВИСОКО ПАТРИОТИЧНО СЪЗНАНИЕ 

И РЕШИТЕЛНОСТ ДА СЕ ОТСТОИ 

В СПРАВЕДЛИВАТА БОРБА УКАЗ ЗА ОТЛИЧАВАНЕ НА 
СЛУЖЕЩИ ВЪВ ВВС И ПВО 

НА ЮГОСЛАВСКАТА 
ВОЙСКА

* Президентът на Републиката и върховен комендант на югославските въоръжени сили Слободан 
I нлошевнч проведе среща с най-високите държавни и военни ръководители, на която беше обсъдена 
военно-политическата обстановка след първите дни на отбраната от агресора

Президентът на Републиката и дачи.
Върховен комендант Слободан 
Милошевич прие в понеделник ко- мени: капитан първи разряд, пилот 
мандващия ВВС и ПВО, генерал- Зоран С. Радосавлевич. майор-ле- 
подполковник Спасойе Смилянич. тец Предраг М. Милутинович, ма- 
На приема присъстваха мин- йор-летец Небойша С. Николич, 
истърът на отбраната Павле Була- майор-летец Слободан Д. Перич, 
тович. началникът на Щаба на Въ- майор-пилот Ильо Г. Арнзанов и 
рховното командване, генерал-по- подпоручик на зепитно-артилети- 
лкоппик Драголюб Ойданич и на- йнитс войски Дарко Б. Николич. 
чалникът на Военния кабинет на 
Върховния комендант, генерал- честта - е отличен подполковпик 
подполковник Славолюб Шушич. -летец Срето М. Миланович.

Президентът Милошевич из-

С Орден за храброст са отли-

С голямото отличие - Медал на

Върховният комендат издаде и
даде указ за отличаването на слу- заповед, с която се похвалява геп- 
жещите във ВВС и ПВО па Юго- срал-майорът на авиацията Ник-Президентът на Републиката и Върховен комендант на среща с най-високите държавни и военни

ръководители

Президентът на Републиката и върховен регулират въпросите от интерес за функциони- 
комендант на югославските въоръжени сили райето на държавата в условията на военното 
Слободан Милошевич в неделя проведе среща положение. Компетентните институции се гри- 
с най-високите държавни и военни ръководи- жатза интересите и безбпасиостта на граждан

ите и за обезпечаването на всички необходими 
Обсъдена беше военно-политическата об- условия за техния живот и работа, 

становка след първите дни на отбраната от 
агресора, както и координацията в дейността на раната се провежда стабилно и е във функция 
военните и цивилните структури в отбраната на на потребностите ма гражданите и успешната 
родината. отбрана на нашето отечество. Пролетната сси-

Оценено беше, че изхождайки от досегаш- тба върви според плана, 
ния опит и предприетите мерки 
както и отличната координация в работата на 
военните и цивилни власти, несъмнено укреи- 

всички фактори, значими за отбраната на 
родината.

Констатирано беше, че обществените слу- 
жби функционират в съответствие с уредбата на отговорност, както и висока взаимна соли- 
на Съюзното правителство, взета с цел да се дарност.
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тели.

Стопанският и икономически живот в ст-

$

Подчертано беше, че пашите гражадани ии активности. ■Ечай
Прозидонтът на Ропубликата и Върховен комендант Слободан 

Милошеаич приема рапорт от г.п-п. Спасойе Смилянич

нашите въоръжени сили са сплотени и нераз
ривно единство с високото патриотично съз
нание и решителността да се отстои в спра
ведливата борба против злосториическии агре
сор. Нашите граждани проявяват и висока лич-

ват
аптеката войска, които проявиха ола И. Групи, началник на Щаба на 
голяма лична храбрости самоотпе- Корпуса па ПВО към ВВС и ПВО. 
ржсиост през първите дни от агре- Отличените офицери на ВВС и 
смита па злосторпическата сонди- ПВО едновременно са пронзведе- 
теска на 11АТО срещу нпишта ро- нн в по-горни чинове по заповед на 
дина и нашия свободолюбив народ, командващия ВВС и ПВО генер- 

Говорейки за отличените нн- ал-ноднолковннк Спасойе СмнЛя- 
лотн, презндентьт Милошевич ка- пич, съобщи Военният кабинет на 
за, че те без колебание са поли- Върховния комендант.

МОСКВА СЕ ОПИТВА ДА ПРЕКРАТИ ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА 
НАТО

твли, за да се противопоставят на 
многократно по-силния враг и му 
нанесли загуби. 'Тяхната храброст 
и самоотверженост представляват 
образец за топа как трябва да па
зим и защитаваме свободата и на
рода.

ПРИМАКОВ, ИВАНОВ И 

СЕРГЕЕВ В БЕЛГРАД
ИиЛШИИ 

да офочшшяш

външните работи Игор Ипинои кази, че 
Русия предприема допълнителни крачки за 

бомбардирането на Югосла-

паВ качеството на руска държавна делегация ър 
от най-висок ранг Евгений Примаков, Игор Ив
анов и маршал Игор Сергеев, премиер и шефове прекратяване ....

ВИЯ”Целта па това посещение е да бъдат ст.г-

решение иа президента на Руската федерация 
Борис Елпин.

Малко преди да бъде обнародвано съобще
нието за това посещение иа високата руска дър
жавна делегация в Югославия, руският минист-

В този стан от нашата борба 
най-много са ангажирани Военно
въздушните сили и ПВО. Поради 
това е и логично, чо в бойните дей
ствия па този вид паши въоръжени 
сили, в съответствие със свободо
любивите традиции на нашия на
род много юнаци се откроиха с хр
абростта, самоотвержеността, до
блестта и еамошшцматниата си 
при изпълняването на бойките зи-

ласупани мероприятията и да се намери поли- 
конфликтната ситуация’,тическо решение за 

заяви говорителят иа Кремъл Дмитрий Якуш-
кин.



РУСИЯ ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ КОНТАКТИ С НАТО МОСКВА

Руският министър нп отбраната, маршал Игор 
Сергеев взе решение за прекратяване на всинкн 
контакти с организацията и структурите на 
НАТО, съобщи началникът на Главното управле
ние за международно сътрудничество към Минис
терството на отбраната, генерал полковник Лео
нид Ивашов.

По решение на президента Борис Елцин в Мо
сква се завърна руският военен представител в

командването па НАТО в Брюксел Виктор Завар- 
зин, а министърът на отбраната отзовал и не
говите сътрудници. Отзовани са и всички други 
руски военни делегации в страните на НАТО.

"Надяваме се, че тези мерки ще покажат ця
лата сериозност на Руското министерство на от
браната и ще помогнат за отрезняването на наже
жените глави на стратезите на НАТО”, каза 
Ивашов.

ГОЛЯМ МИТИНГ НА 

ПОДКРЕПА ЗА ЮГОСЛАВИЯ
На големия митинг, който се състоя в събота пред американското 

посолство в Москва, най-изтъкнатитс лидери на левите и патриотични 
парламентарни партии в Русия произнесоха слова, в които най-остро 
осъдиха варварската агресия на НАТО пакта срещу суверенна Юго
славия, съобщи ТАШОГ.

Пред повече от 10 000 участници в митинга лидерът на Комуни
стическата партия Гснадий Зюганов между другото изтъкна, че "Русия 
ще окаже на Югославия всеки вид помощ - от хуманитарна до военно
техническа”. Той добави, че след натовската агресия срещу Югославия 
Русия няма задължението да спазва режима на санкциите към Юго
славия, тъй като бомбардировките анулираха всички досегашни дого
вори, включително и споразумението за конвенционалното и други 
видове оръжие.

И останалите оратори на митинга подчертаха, че в настоящия мо
мент Русия е длъжна да предприеме най-енергични акции, за да бъдат 
прекратени варварските бомбардировки, от които загиват невинни гра
ждани, а САЩ да бъдат принудени да се откажат от езика на силата и 
да ползват само езика на дипломацията и диалога. В почти всички 
изказвания беше подчертана необходимостта от укрепване на брат
ските отношения между славянските народи. Не беше малък броят на 
ораторите, които се застъпиха за ускоряване процеса на интеграцията 
на Югославия в съюза на Русия и Беларус.

По време на митинга американското посолство беше охранявано от 
значителни полицейски части, но въпреки това демонстрантите заси- 
паха сградата на дипломатическото представителство на САЩ с бу
тилки и пластмасови торбички, пълни с боя.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ ОТ КИТАЙ
СКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ДЖИАНГ ЦЕМИН

СПРАВЕДЛИВА БОРБА ЗА ОТБРАНА ОТ 
ФЛАГРАНТНОТО НАПАДЕНИЕ НА НАТО

Съюзното министерство нп външните работи съ
общи, че президентът нп СР Югославия Слободпн 
Мнлошевич е приел лично послание от президента па 
Китайската народна република Джпанг Цемнн по 
повод агресията на НАТО срещу нашата страна.

В посланието на китайския президент Цемпн се 
подчертава, че народът и войската в нашата страна 
водят тежка, справедлива борба за отбраната на дър
жавния суверенитет и териториалната цялост от фл- 
агрантното нападение на НАТО. начело със САЩ, и 
че китайският народ изразява приятелска солидар
ност и силна подкрепа на народа в СР Югославия. В 
посланието си президентът Джпанг осъжда хегемо-

низма п политиката на сила, която взема превес.
Президентът Цсмин осведомява президента 

Мнлошевич, че Китайската народна република е 
отправила категорично искане от международ
ните отношения да бъдат премахнати подходите 
от времето на студената война, политиката на 
правото на по-силния и неотложно да бъде прек
ратена агресията на НАТО срещу СР Югосла
вия.

В международната общност Китай ще продъ
лжи категорично да се бори в тази насока - се 
подчертава в посланието.

ПРОТЕСТНИ МИТИНГИ В ГОЛЯМ БРОЙ МАКЕДОН
СКИ ГРАДОВЕПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ ПРИЕ ПОДПРЕД

СЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АМЕРИКА И НАТО СЪЗДАДОХА 
ТЕРОРИСТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ ” АОК”

БРАТЯ, НИЕ СМЕ С ВАС!
В голям брой градове на Република Македония се състояха и про

дължават да се провеждат митинги, на които хиляди граждани протес
тират против дивашката агресия на НАТО срещу СР Югославия.

На митинг в петък няколко хиляди предимно млади кумановчани*В Европа единствено Хитлер е обвинявал жертвите 
това, а Клннтън, Блеър и Солана го надминаха

на своите престъпления, че сами са виновни за
високо развяха македонски и югославски знамена и скандираха лозунги 
против убийците от НАТО, като им поръчаха да оставят на спокойствие 
Балканите и Сърбия. В Неготнно спонтанно протестираха четиридесет
ина водачи, които с тежките си товарни камиони блокираха движението. 
На командирите на натовския контигент в това градче е връчено про
тестно писмо, в което се изразява остър револт против варварската 
агресея на НАТО срещу суверенната и приятелска Сърбия и Черна 
гора. Протести имаше и в гр. Кочани.

Против налудничавата фашистка авантюра на натовските злодеи 
срещу СР Югославия въстана и Унията на независимите македонски 
синдикати. В протестното си реагиране срещу агресията тази работ
ническа

Председателят на Народната скупщина на Репуб
лика Сърбия Драган Томич прие в петък подпредсе
дателя на Народното събрание на България акаде
мик Благовест Сендов по негово искане. Председа- 
телятТомич изтъкна

Подпредседателят на българското събра
ние академик Благовест Сендов бе приет и от 
съюзния министър на външните работи на Съ
юзна република Югославия Живадин Йовано- 
вич и председателката на Дирекцията на ЮЛ 
проф. д-р Мира Маркович.

в разговора, че агресията срещу 
нашата страна, която беше извършена от авиацията 
на НАТО по заповед на световния полицай, е най-на
халното нарушаване на всички документи на Обеди
нените нации и международното право в по-новата 
история на света.

- Злодейското и престъпно нападение 
ските сили на Сърбия и СР Югославия е доказател
ство за злосторническо осъществяване на мрачните 
цели да се унищожи един свободолюбив народ, който 
в богатата си история никога не е бил окупатор, 
дал огромни жертви за своята свобода, суверенитет и 
интегритет, както и за мира в света. Това престъп
ление ясно откри истината, че Америка и НАТО са 
истинските създатели на терористичното движение
АОК”. Събитията се развиват според добре извест

ния сценарий. В Европа единствено Хитлер е об
винявал жертвите на своите престъпления, че сами са 
виновни за това, а Клинтън, Блеър и Солана го над
минаха. Доказателство за това са измислиците и лъж
ите на техните пропагандни щабове, които се разпро
страняват от телевизионните мрежи и останалите ме
дии, подчерта председателят на сръбския парламент 
и добави:

- Република Сърбия и СР Югославия направиха 
всичко, което беше по силите им, с политически сред

ства и при пълно уважаване на принципа за равно
правие и конституционните решения да бъде отбра
нен мирът и сигурността на гражданите, териториал
ната цялост и политическият н икономически сувер
енитет
Варварската агресия на Америка и НАТО е опит да 
се дестабилизира мирът не само в региона, но и в цяла 
Европа. Затова е твърде учудващ фактът, че европ
ейските страни действат против собствените 
тереси.

организация поръчва на сръбския народ да устои на иску- 
шенията в този съдбоносен период, защото истината и правдата са на 
негова страна. "Братски сръбски народе, ние сме с теб!”, изтъкват

на натов-

на нашата република и страната като цяло.
македонските синдикалисти.

а е
ГРЪЦКИТЕ МЕДИИ ОСЪДИХА АГРЕСИЯТА СРЕЩУ 
ЮГОСЛАВИЯСИ ин-

Подпредседателят на българския парламент ака
демик Благовест Сендов каза, че агресията срещу 
Сърбия и СР Югославия е брутален акт срещу една 
суверенна страна, незапомнен в по-новата история на 
света. По този начин

ХИТЛЕР ОТ БЕЛИЯ ДОМ
са погазени всички норми на 

международното право. Той обясни, че е дошъл 
нашата страна заради българския народ н подчерта, 
че има

в

много българи, които тачат приятелски чув
ства към сръбския народ, се казва в съобщението 
Информационната служба на Народната скупщина 
на Република Сърбия.

на

12 000 БЪЛГАРИ СЕ СЪБРАХА 
НА ПРОТЕСТЕН МИТИНГ В 

СОФИЯ

Нима ще поругаем възрожден
ските завети

В редакцията се получи обръщение на група 
български творци по повод събитията в Косово:

В тези погранични мигове ние питаме българ
ските политици от всички партии - не е ли застрашена 
нашата същност като славянски православен народ? 
Не е ли подложено на

Хор от 12 000 граждани на София, които уча
стваха на състоялия се в събота протестен митинг 
против агресията на НАТО и САЩ срещу суверенна 
СР Югославия, освирка силните на деня от Вашинг
тон, особено американския държавен секретар Мад- 
лин Олбрайт.

Световните медии, начело със Си-Ен-Ен обаче не 
отбелязаха с камерите си протестното събрание на 
софиянци и най-честите лозунги на демонстрантите: 
’ Мир на Балканите” и "НЕ на войната и агресията”. 
Затова

Протестанти гориха американски флагове пред 
САЩ в Атина

Убийците и нацистите от Вашингтон подготвят международната 
общественост за война между Гърция и Турция, а Адолф Клинтън 
избива невинни хора по Сърбия, за да раздуха докрай 
войната на Балканите”, пише гръцкият вестник ”Врадини”, заклей
мявайки престъпната агресия на НАТО срещу Югославия.

В текста, озаглавен с Хитлер от Белия дом” и илюстриран със 
на Бил Клинтън, комуто са нарисувани прословутите мустаци 

на Адолф Хитлер, както и с американското знаме, на което е нарисуван 
пречупен кръст, вестникът изтъква, че Белият дом е ново седалище на 
нацисткия лидер. Бункерът, от който Хитлер е издавал заповеди за 
завоевателските походи на нацистката солдатеска срещу невинни на
роди, днес носи названието Овален кабинет, посочва вестникът.

унижение нашето национално 
достойнство? Нима ще поругаем възрожденските за
вети на “

посолството на

Раковски, Каравелов, Ботев, Левски, Захари 
Стоянов, капитан Петко войвода за единение и брат
ство на славянските народи. Разрушения, страдания, огньовете накръв и прокудени бежанци. Това ли е цената на при
съединяването към Европейския Съюз? Черните 
йчини забрадки ли ще осветят пътя към Европа?

Обръщението е подписано от Георги Константи
нов, Дико Фучеджиев, Иван Гранитски, Николай Ха
йтов, Никола Инджов, Павел Матев, Петър Караан- 
гов.

пък американските дипломатически предста
вители в България имаха възможност да чуят всички 
послания от протестните слова, защото митингът се 
състоя на 200 м от посолството на

ма-

снимка
САЩ. Протес

тиращите граждани на българската столица с бурни 
аплодисменти приветстваха ораторите, които кате
горично заявиха в речта си: ”На България не е място 
в агресорския алианс НАТО.” Според в-к "Труд" - София

ШшЛ)30 МАРТ 1999 г.



=н ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И РЪКОВОДСТВОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

СЪРБИЯ ДНЕС Е ПО-СПЛОТЕНА 

ОТ КОГАТО И ДА БИЛО
ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ и 

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

ЗА ОТБРАНА НА 

РОДИНАТА

* Всички мероприятия се 
ското правителство

На състояло се в

провеждат ефикасно, отговорно и последователно, прецени републикан-

неделя в Белград заседание на 
Правителството на Република Сърбия, председател
ствано от премиера Мирко Марянович, 
ните министри докладваха

родината.
Производството във всички стопански отрасли е 

интензивно. Обществените предприятия функциони
рат в съответствие с уточнените задачи, а пролетната 
сеитба се провежда според динамиката, която обе
зпечава успешната й реализация. Снабдяването на 
гражданите е добро.

Правителството взе решение веднага да се пред
приемат всички необходими мерки за премахването 
на последиците отзлосторническите бомбардировки. 
Преди всичко трябва да се възобновят ощетените 
училища, болници, детски градинки и други общест
вени институции, за да могат възможно по-скоро да 
започнат отново да функционират. Правителството 
възложи незабавно да се обезпечи необходимия стро
ителен материал за всички граждани, чиито къщи са 
повредени от фашистките нападения.

Сърбия днес е по-сплотена от когато и да било. 
Нашият народ още веднаж потвърди своята готов
ност и самоотверженост в отбраната на отечеството, 
неговата свобода и независимост, се казва в съобще
нието.

компетент-
реДНЦа УРеДби със силата на

На заседанието

за реализацията на пра
вителствените мероприятия, уточнени с решенията 
за военното положение.

Правителството прецени, че всички

закони,
на военното положение

СИ в неделя, 
председателствано от съюзния пр
емиер Момир Булатович. Съюзн
ото правителство обсъди актуал- 
ната военна и

съгласие и на Решението на Юго
славската народна банка за валут
ната политика по

мероприятия
се провеждат ефикасно, отговорно и последователно 
и че тяхнатавреме на воен- рсализация твърде много допринася за 
отбраната на отечеството от агресора п за задовлява- 
нето

ното положение. 
Уточненисигурностна обета- 

Съюзна Република Юго- 
славия, съобщи Съюзното

на потребностите на гражданитеса и отношенията 
във външнотърговската дейност и 
е взето решение за разпределянето 
на стоките по видове износ и внос

в сегашнитеновка в
условия.

Правителството особеноминис- подчертава голямата 
мобилност, сннхроннзираност и единодействиетотерство за информиране.

Основно определение на Съю- на
с цел укрепване на отбранителни
те възможности на родината.

При уточняването

всички държавни органи, обществени служби, 
папски предприятия и здравни ведомства в изпъл
няването на задачите си.

Правителството също

сто-зното правителство е финансира
нето на всички държавни функции 
да продължи от реални източници 
и всички

на всички 
мероприятия със силата на закони 
Съюзното правителство осъщест
ви пълна координация с ЮНБ и с 
Правителството на Република Съ
рбия. Съюзното правителство пр
изова Правителството на Републи
ка Черна гора в пълна степен да 
спазва законните си задължения, 
произтичащи от военното положе
ние. което е провъзгласено по по
вод агресията на НАТО срещу СР 
Югославия, се посочва в съобще
нието.

така подчерта, че пред
приетите мероприятия дават ефикасни резултати, 
благодарение на изключително голямото ангажира
не на нашите граждани, които достойно и отговорно 
се отнасят към основната си задача - отбраната на

разполагаеми финансови 
и материални ресурси да бъдат във 
функция на отбраната на страната.

Съюзното правителство изда
де редица уредби със силата на зак
они, които са валидни по време на

ГЕНЕРАЛЩАБЪТ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА ЗА АГРЕСИЯТА НА НАТОпровъзгласеното военно положе
ние. С тях се регламентира пра
вното положение на Югославската АВИАЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ШИПТЪРСКИТЕ 

СЕПАРАТИСТИ

народна банка, както и на банките 
и другите финансови организации 
по време на военното положение. 

Съюзното правителство даде (Танюг)

ЗЛОВЕЩИЯТ ” НОЩЕН 
СОКОЛ” ПЛЬОСНА СЪС 

СЧУПЕНИ КРИЛЕ

*В агресията срещу СРЮ участват военновъздушните сили на десет страни-членки на НАТО: САЩ, 
Великобритания, Франция, Германия, Испания, Холандия, Белгия, Канада, Турция и Италия, с около 
200 нап-съврсмснно въоръжени самолета

Началникът на Информационната служба на Ге- 
нералщаба на Югославската войска полковник Ми- 
ливое Новкович заяви в събота, че извършвайки аг
ресия срещу нашата страна, военновъздушните сили 
на НАТО направиха страшен прецедент в историята 
на борбата против тероризма в съвременния свят и 
по този начин се превърнаха в авиация на терор
истичната организация на шнптърските сепаратисти.

На изключително посетената пресконференция 
за югославски и чуждестранни журналисти в Белград 
полковник Новкович подчерта, че според броя на 
страните-участнички, ангажираните бойни системи и 
ефективи, както и според интензивността на воен
ните действия агресията срещу СРЮ е най-голямата 
военновъздушна операция на НАТО през изтеклите 
50 години, откакто съществува алиансът. В агресията 
срещу СРЮ участват авиациите на десет страни-чле
нки на НАТО: САЩ, Великобритания, Франция, Гер
мания, Испания. Холандия, Белгия, Канада,Турция и 
Италия, с около 200 най-съвременно въоръжени са
молета.

- Югославската войска честно и смело отбранява 
своето отечество. Моралът на войниците и офице
рите е изключително висок, а мотивировката и ре
шимостта им за отбрана са безпримернп. За това

” Противоположно на прокламираното, 
НАТО обстрелва не само военни цели. Бом
бардирани са многобронни цивилни обекти, па
днаха невинни цивилни жертви н са причинени 
големи материални щети. Злосгорннческите 
проектнли на агресора бяха изстреляни н с цел 
да бъде разорено неоценимо духовно и култур
но съкровище.

Бомбардирано е Цетиьне, столица и най- 
значителна културно-историческа съкровищ
ница ил Република Черна гора, както н село 
Грачаннца недалече от Прищина, в което се 
намира едноименният манастир - център на 
сръбската духовност, културно-исторически 
паметник йод защитата на ЮНЕСКО. Село 
Грачаннца е едно от малобройните место в Кос- 
мст, в което живее изключително сръбско насе
ление, поясни полковник Миливое Новкович 
пред многобройннте домашни и чуждестранни 
журналисти и Централния клуб на ЮВ в Бел
град.

Белград. Сърбия и Югославия продължават да са център на 
страданията и едновременно с това световен център на достойнство
то. Безогледните, нечовешки, престъпни удари на въздушните бан
дити на НАТО продължават не само срещу военни цели. но взимат 
и цивилни жертви и нанасят щети на граждански обекти - бежански 
центрове, болници, училища, водоснабдяване, частни домове, кому
никации, складове...

Почти едноседмичните подли атаки от няколко хиляди километ
ра разстояние показаха, че един народ, който на своя територия се 
бори за правда и свобода не може да бъде победен.

Разстоянието, от което подлите злодеи обстрелват нашите бол
ници, домове и училища, говори за това, че те се страхуват от нас и 
нямат доблестта да се хванат в ръкопашен бой.

А че страхът им не е бил без основание, показва случилото сс 
през нощта между събота и неделя, когато в сремските ниви недалеч 
от село Буджановци пльосна гордостта на авиацията на "варварите 
на третото хилядолетие", смятаният за невидим самолет изтрсбитсл- 
бомбардировач Ф-117А "Найтхоук”. "Нощният сокол’ падна със 
счупени криле в резултат на брилянтната тактика на югославските 
защитници на небето, които си спечелиха почетно място в све
товната история. Стова те ие само внесоха смут в болните мозъци на 
злодейните стратези в нацифашисткия западен алианс и неимоверно 
много повдигнаха колективния морал на нашите армейци и гра
ждани, ио и за дадените обстоятелства поднесоха най-великия по
дарък пред олтара на Република Сърбия ио случай десетгодишния 
юбилей на държавността й.

с всичка сила да пльосне "гордостта на безмилостните

По неговите думп.ЮВ преценява, че приоритетни 
цели на агрссорските самолети и ракети са били каз
армите и други обекти за престой на войници, коетотвърде много допринасят сплотеността и помощта 

на народа и държлилтп, големият брой доброволци, очевидно показва, чс злодеите са имали намерение да
нанесат големи човешки загуби на защитниците накакто и нарастващата подкрепа от международната 

общност и всс по-масовото заклеймяване на агре
сията, подчерта полковник Миливое Новкович.

отечеството ни.
И преди

убийци" беше ясно, че първият етап от агресията на НАТО претърпя 
пълен провал. Дори най-внимателните аналитици ис могат да на
мерят нито следа от някакъв страх, смут или паника.

Напротив. Манифестираното преди месеци всенародно единство 
е още по-здраво и по-иепоколебимо. Красноречиво доказателство за 

десетките хиляди белгрпдчаии, които от неделя насам ежед-

БОСИЛЕГРАД

СОТИРОВ И ЛАЗАРОВ ПРИ ГРАНИЧАРИТЕ
това са
невно излизат на централния градски площад на музикален концерт, 
хилядниците работници в крагуевашкитс ваводи "Застава”, рошили 
с телата си да защитават своите фабрики и многобройннте граждани 
на град Ниш, които след всяка тревога сс събират на площад Ос
вобождение”, вместо да се свият в скривалищата, Гова потвърждават 

навред из родината, които почти ежеминутно уведомяпат

Председателят ил Общинската категорично заявиха, чс патриот- крайната им цел е отцеплеиие на 
скупщина и секретарят на Изггьл- измът няма цена и чс тс са винаги Косово и Метохня от Сърбия и 
нителния отбор на ОО на СМС п готови да защитят границата в зо- Югославия. В това обаче няма да 
Босилеград Сотир Сотиров и Ми- пата на отговорността си. В изггьл- успеят, защото правдата е на наша 
лча Лазаров миналата седмица по- пението па този свещен дълг не страна, а тя винаги побеждава. Вп- 
сетиха граничната застава ”Снм- могат да ги уплашат свръхсъвре- рочем, историята много пъти по- 
по”. В двучасовия разговор с гра- мениитс самолети п томаховкп на твърди това. 
винарите Сотиров и Лазаров сс ин- НАТО. 
тсрссувахп от живота и дейността

и селяните
компетентните органи за намерените специални радиолокатори, ко
ито убийците от НАТО хвърлят от зловещите си черни птици, за да Секретарят на ИО на ОО на 

Председателят на ОС Сотир СПСМнлча Лазаров пожела на па
на тези млади хора, които тук дс- Сотиров подчерта, чс нашата ст- зителпте на границата н занапред 
помощно бдят, опазвайки сувсре- рпна сега преживява тежки моме- успешно да изпълняват блпгород- 
иитета и интсгритста на нашата ст- нти, защото НАТО, начело сз.с нота си задача н иа всеки граничар

САЩ, п с агресия защитава кау- дари прибори за лична хигиена. 
Граничарите от тази застава зата па албанските терористи, п

насочват ударите си.
А това е най-доброто доказателство, че напук на ултрамодерното 

секретно оръжие югославските граждани и въоръжените сили са 
свързани с крепко единство, висок патриотизъм и решимост да от
стоят в битката срещу престъпните агресори. рама.

М. Я.В. Богове

ш30 МАРТ 1999 г,



БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В УСЛОВИЯТА НА ВО
ЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В ДИМИТ- 
РОВГРАД

ПОВИШЕНА БДИТЕЛНОСТ 
И ОТТГОВОРНОСТ

ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ СА ПОДГОТВЕНИ 
ЗА РАБОТА ВЪВ ВОЕННИ УСЛОВИЯ

В Босилегрпдскп община всич
ко е подчинено на военното поло
жение и на усилията да се защити 
животът и имуществото на хората 
от евентуалните удари на НАТО 
агресорите над територията на об
щината. Населението оказва без
резервна подкрепа на нашите вое
нни сили в отбраната на страната 
ни и съдейства на държавните ор
гани и общинските структури за 
нормалното организиране на жиз
неноважните обществени дейно
сти.

В снабдяването на населението с хляб първия ден 
се почувства недостиг, но не поради малкото хляб, а 
просто, че гражданите започнаха да се запасяват, та
ка че продажбата беше увеличена три пъти. За да не 
се правят запаси, "Пекара” ще увеличи производ
ството с 20%, а при купуването количеството се ог
раничава на три хляба на купувач. Частните хле
бопекари продължават да произвеждат нормални 
или малко увеличени количества хляб, както направи 
частната фурна "Опстанак”.

В Радио "Цариброд” е организирано 24-часово 
дежурство, за да могат гражданите да получат бърза 
и точна информация.

Изпълнителният отбор оцени, че всички жизне
новажни служби, организации и ведомства са оспо- 
собени за работа в условията на военното положение, 
когато все още няма бомбардировки и разрушения. 
Ако се стигне до там, ще бъдат предприети и други 
мерки.

Изпълнителният отбор на Общинската скупщи
на в Димитровград проведе на 25 март извънредно 
разширено заседание п условията на военната об
становка поради престъпническата 
НАТО и САЩ срещу нашата страна. На заседанието 
присъстваха директорите и представители 
предприятие "Комуналац”, електроразпределител
ната организация, Здравния дом, "Сточар”, "Търгок- 
ооп", "Пекара”, РТВ "Цариброд” - организации и 
ведомства от жизнено значение за населението, осо
бено в условията на военното положение.

Както изтъкнаха техните директори, споменати
те ведомства и организации са подготвени за работа 
във военна обстановка. Това значи, че "Комуналац” 
е напълно в състояние да обезпечи нормално сиаб- 
дяване на населението с питейна вода, а "Пекара" ще 
произвежда достатъчни количества хляб, "Търгок- 
ооп" и "Сточар” ще обезпечават редовно снабдяване 
па населението в общината с основните хранителни и 
други стоки, Дистрибуцията гарантира редовно снав- 
дяванс с електрически ток.

дачите си. Полагат се усилия да се 
подобри снабдяването с лекарства, 
докато снабдяването с хранители 
стоки е почти нормално. Забеля
зва се покачване на цените на ня
кои артикули.

Когато се касае за брашното, 
трябва да се подчертае, че магаз
ините в града досега бяха добре 
зареждани и че домакинствата са 
направили запаси. В някои магаз
ини и сега има брашно. В града има 
достатъчно хляб. В щаба подчер
тават, че се полагат усилия да се 
осигури брашно и за домакинст
вата в селата. През последните дни 
брашно е доставено на някои села. 
Тази акпя се предприема не толк
ова, че хората нямат брашно, по
неже те още през есента си правят 
запаси, отколкото поради това, че 
се чувства увеличен прилив на хо
ра от вътрешността.

На бензиностанцията в града 
бензин не се продава, но има до
статъчно за всички служби и пред
приятия. Местните линии се под
държат по досегашното разппсане 
на рейсовете. "Автотранспорт” 
обаче редуцира линиите си към въ
трешността. Сега от Босилеград 
към Белград тръгва само един ре
йс дневно (в 5 часа). Линиите към 
Прпщина и Скопие са съкратени и 
автобусите отиват само до Враня 
(от Босилеград тръгват в 5 и в 11,20 
часа). Автобусите от Босилеград 
вече не отиват до Ниш, а само до 
Лесковац и от Босилеград рейсът 
тръгва в 14 часа.

В Босилеград се чувстваше бо
язън от водата в Лисинското езеро 
при евентуално бомбардиране на 
бента. Узнаваме, че няма място за 
страх, понеже водите на Любатска 
река вече не се отвеждат в езерото 
и то не е пълно с вода.

агресия на

на явното

Във всички среди е повишена 
бдителността и отговорността - и 
личната, и колективната. Работе
щите в предприятията, организа
циите и ведомствата работят при 
увеличена отговорност. Населени
ето в града и селата също така жи
вее и работи при увеличена бди
телност. Навсякъде са въведени 
дежурства.

В Щаба на гражданската защи
та в Босилеград подчертават, че и 
по-нататък ще предприемат мерки 
животът и работата да протичат 
възможно по-нормално. Особено 
внимание се посвещава на дейно
стта на обществените служби, ко
ито досега успешно изпълняват за-

А.Т.

ПЪРВА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД В УС
ЛОВИЯТА НА ВОЕННАТА ОБСТАНОВКА

ГЛАСУВАН Е ПРЕДЛОЖЕНИЯТ БЮДЖЕТ
Поради бруталната агресия на 

НАТО-вскнте и американски вра
гове срещу нашата страна първата 
тазгодишна сесия на Общинската 
скупщина в Димитровград беше 
проведена в скривалището на 26 
март. Съгласно правилника за ра
бота на скупщината в условията на 
военното положение, председате
лят Никола Стоянов предложи да 
се разисква само за отчета за полз
ването на миналогодишния бюдж
ет и за предложения бюджет за та
зи година. За това е необходимо да 
разискваме, въпреки обстановка
та, тъй като без тези решения Об
щинската скупщина не може нор
мално да работи, обясни Стоянов. 
Всички останали точки от дневния 
ред, главно отчети и планове на 
институциите, ползващи средства 
от бюджета, са отложени за друго 
заседание в по-нормални условия.

Предложеният бюджет за тази 
година не беше ра:щскван, тъй ка
то, както изтъкна председателят 
на ИО Зоран Геров илюзорно е да 
се разисква за цифри, в сегашния

момент. Поради престъпническа- 
та агресия, за която не се знае до 
кога ще продължи, е необходимо 
само да се гласува решение за при
емане на бюджета, за да могат да 
функционират скупщината и ней
ните органи, както и ведомствата, 
които се финансират от бюджета. 
Това предложение отборниците 
приеха единодушно.

На заседанието беше изнесена 
и информация за проведеното пр
едишния ден извънредно заседан
ие на Изпълнителния отбор, която 
беше приета без забележки.

По предложение на отборника 
Драган Колев, отборниците прие
ха следното обръщение на Скуп
щината към гражданите на общи
ната:

алнаша иялоеш и нашия суверени
тет. Род и на ши неПременно шря- 
Сва да се брани и отбрани. Както 
и много Пъти до сега, гражданите 
ош наишша многонационална об
щина категорично ПодкреПяш ус
илията на държавното и военно 
ръководство на страната за от
браната на родината ни. Ние на- 
йълно разбираме Положението и 
отговорности си за нейната от
брана и затова с.не готови с Па
триотичното си Поведение да за
щитаваме своята родина в най — 
трудните за нея моменти.

Общинската скуПищна и гра
жданите на Димитровградска об
щина изказват Признателност 
към Югославската войска и слу
жителите на МВР, които герой
ски защитаваш страната ни ош 
агресора.

Общинската скуйщина и ней
ните органи ще вземаш всички не
обходими мерки за нормалното 
функциониране на всички служби, 
които имаш жизнено значение за 
населението. ”

Общинската организация 
на Червения кръст в Босиле
град върши подготовки за пр
овеждане на акция за кръво
даряване в общината. По тоя 
повод тя призовава всички гр
аждани, които искат да дадат 
кръв, да се обадят в общинск
ата организация до 5 април 
тл\, за да бъдат евидентирани. 
Ако има достатъчен брой кр
ъводарители, ще бъде пови
кан екип от Завода за транс- 
фузия на кръв.

в. Б.

СУРДУЛИЦА "Срещу наишша страна е из
вършена брутална агресия ош ст
рана на НАО Пакта, начело със 
САЩ. Агресорът има намерение 
да Превърне нашата страна в По
лигон за глобална доминагшя, да 
ни Пороби, да застраши свобода
та, независимостта, шеришори-

БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНАТА - 
18,5 МЛН. ДИНАРА

Общинският бюджет на Сур- 
дулишка община за 1999 година, 
който приеха отборниците, възли
за на 18 589 000 динара и в срав
нение с миналата година е увели
чен с 25,9%. Тези средства ще бъ
дат осигурени от различните ви
дове данъци и други общински из
точници, без допълнителни сред
ства от републиката.

Около 50% от бюджетните ср
едства ще бъдат използвани за ко
мунално-битова дейност, 4 483 000 
динара за редовна дейност на Об
щинската скупщина, нейните ор
гани и служби и 4 606 000 динара за 
дейността на общинските институ
ции и ведомства, които се финан

сират от бюджета.
м. я.

ОГОРЧЕНИЕ, РЕВОЛТ И ЗАКЛЕЙМЯВАНЕАНКЕТА

Неразумната агресия на НАТО срещу су
веренитета и интегритета на нашата страна ог
орчи и разтревожи гражданите в Босилеград- 
ска и Димитровградска общини. Ето и изказ
ванията на някои от тях след първата вълна 
бомбардировки:

БОСИЛЕГРАД
Милка Христова от Босилеград: Бях убе

дена, че разумът ще надделее и че натовците 
ще схванат, че в Косово и Метохия не са на
кърнени правата на албанците, а става дума за 
сецесия на покрайнината на Сърбия. Това оба
че не се сбъдна и стана това, което нито един 
благоразумен човек не може да оправдае. Ко
гато чух, просто обезумях. Възможно ли е това 
в навечерието на новия век?

Денчо Тодоров от Църнощица: Нашата ст
рана с нищо не е накърнила правата на албан
ците и затова смятам, че постъпката на НАТО 
е крайно нецивилизована.

Венка Рангслова от Райчиловци: Когато

А.Тчух, ще САЩ и техните съюзници са пред
приели военни удари по отделни обекти, про
сто обезумях. Не бях в състояние да повярвам, 
че това е възможно.

Томислав Димитров, учител: Какъв абсурд: 
конфликти да се решават с конфликт?! Такова 
нещо мирлюбивият свят не познава. Нямам 
думи за поведението на "демократична” Аме
рика и нейните слепи послушници.

Ми ле Златанов, преподавател: Това е не
разумен акт, който с нищо не е предизвикан. 
Косметският проблем не може да се реши със 
сила.

Димитър Веселинов, председател на Общи
нския съвет на Съюза на синдикатите: Това е 
агресия срещу една миролюбива страна. По 
такъв начин не може да се реши нито един 
проблем. Историята е потвърдила това.

Еленко Петров, председател на димитров
градския СУБНОР: Това е вандалско нападе
ние, това е побеснял фашизъм. От името на 
всички членове на димитровградския СУБ
НОР изказваме признателност към органите 
на МВР и единиците на ЮВ, които оказват 
силна съпротива на агресора. Напълно по- 
дрепяме държавното ръководство.

ДИМИТРОВГРАД
Драгиша Тододров, радиолюбител: Това е 

една дивашка агресия, която няма никакво пр
авно и морално покритие. Нападат една страна, 
основоположник на ООН, която няма никаква 
вина.

Уважаеми читатели, 
Осведомяваме ви, че в услови

ята на военното положение, про
възгласено поради престъпната 
агресия на НАТО срещу нашата 
страна, вестникът ще излиза във 
вторник и петък на намален брой 
страници.
__________ ________ Редакцията

Веселин Борисов, работник от ГИД: Же
стоко осъждам тази злодейска агресия срещу 
нашата страна, до която в никакъв случай не 
трябваше да се стигне. И по мирен начин 
чко можеше да се реши.

М. Я. - Б. Д. - А. Т.вси-
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