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ПРОДЪЛЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА, ПРЕДВОЖДАНА ОТ САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

ЮГОСЛАВИЯ НИКОГА НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ СВОБОДАТА СИ
С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРУТАЛНАТА АГРЕСИЯ 

ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ В КОСОВО И 

МЕТОХИЯ ДА ЗАЦАРИ МИР

ПИСМО НА СЪЮЗНИЯ ВИЦЕПРЕ
МИЕР ЗОРАН ЛИЛИЧ 
ДАТЕЛЯ НА СВЕТОВ 
СКИ КОНГРЕС

ДО ПРЕДСЕ- 
НИЯ ЕВРЕИ-

УБИВАТ ЦЯЛА 
ЕДНА НАЦИЯ

Президентът на Републиката Слободан Милошевич Подпредседателят на Съюзното 
правителство Зоран Лилич из
прати писмо до председателя на 
световния еврейски конгрес Ед- 
гар Бронфман, изтъквайки, че се 
обръща към човека, в чиято мъ
дрост и хуманност е дълбоко 
убеден.

прие премиера на Руската федерация Евгений Примаков, който
държавна делегация във вторник беше на посещение в Белград * За да се създадат възможности за политическо решение, агресията 
срещу гославня тряова да оъде прекратена веднага * В потвърждение на мокрените си намерения да решава проблема в Косово и 

етохня по мирен начин и чрез преговори, югославското ръководство от своя страна ще приеме предложението на Русия след 
прекратяването на бомбардировките и като логична последица на тоя факт да започне да намалява присъствието 
които се намират в Космет за отбрана 
верски общности в Космет без изключение да се 
Югославия

начело па

на една част от силите,
от агресията * Привързаността към политическия процес има за цел на всички национални и

гарантира равноправие и спокоен живот в рамките на Сърбия, независима и суверенна

"Позволете ми, господин пред
седател, да Ви осведомя, че през 
изминалите няколко дни на агре
сията срещу нашата страна, за ко
ято в досегашната история няма 
подобен пример, НАТО с най-съ
временната си военна техника е 
бомбардирал стотици военни и ци
вилни обекти. От нападенията, ка- 
кто казват те, на военни обекти, не 
са пощадени ннто болници, учили
ща, детски градини, селища, кул
турни и исторически паметници, 
верски и граждански обекти."

Лилич предупреждава . че през 
изминалите пет дни на агресията 
са извършени удари с 900 до 1000 
полети на военновъздушните сили 
и с 300 до 350 крилати ракети. Во
енновъздушните сили употребяв
ат и онези оръжия, които са забра
нени с всички международни кон
венции.

Президентът на Република
та Слободан Милошевич прие 
във вторник премиера на Руска
та федерация Евгений Примак
ов, който начело на делегация на 
руското държавно ръководство 
посети Белград. В делегацията 
бяха министърът на външните 
работи Игор Иванов, министър
ът на отбраната, маршал Игор **, 
Сергеев, директорът на външ- ^ 
ната разузнавателна служба Вй- 
ечеслав Трубииков и началник
ът на главната разузнавателна 
служба на руския Генералщаб 
Валентин Корабельников. От 
югославска страна в разговори
те участваха президентът на Ре
публика Сърбия Милан Милути- 
нович, съюзният министър на 
външните работа Живадин Йо- 
ванович и съюзният министър 
на отбраната Павле Булатович.

В началото на разговорите 
премиерът Евгений Примаков 
предаде на президента Милоше
вич поздравления от президента 
Елцин. Висшите държавни ръ
ководители на Русия предадоха 
голямата подкрепа и солидарно
стта на руския народ с народа в 
Югославия. Те най-остро осъди
ха бруталната агресия срещу СР 
Югославия като престъпно дело, 
с което е погазена Хартата на 
ООН и грубо е нарушено между
народното право. Става дума за 

своеволие и злоупотреба 
военната мощ на НАТО, с ко

ето са застрашени мирт»т и си
гурността, а на международния 
порядък е
удар след Втората световна вой-
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Президентът на Републиката Слободан Милошевич в разговор с премиера Примаков и неговите

сътрудници

всички национални п верски об
щности в Косово н Метохия без 
изключение да бт»дс гарантира
но равноправие и спокоен живот 
в рамките на единна Сърбия, не
зависима и суверенна Югослав-

мерения проблемите в Косово и 
Мстохия да се решават по мирен 
начин чрез преговори, югослав
ското ръководство ще приеме 
руското предложение, след пре
кратяването на бомбардировки
те и като логична последица от 
тоя факт, да започне да намалява 
присъствието на една чист от си
лите, които се намират в Косово 
и Мстохия за отбрана от агре
сията. Разбира се, че сигурността 
и успехът на политическите ре
шения в Косово и Мстохия зав
исят от пълното прекратяване 
на 11АТО-нодкреиага на косон- 
скитс сепаратисти, кои то избра
ха терора, и от 1гьзстамовмване- 
то на онази обстановка в регио
на, която предхождаше па кон
центрацията на сили те на НАТО 
на югославските граници.

С прекратяването на агреси
ята ще се създадат условия в Ко
сово и Мстохия веднага да завла
дее мир, който е жизненоважен 
интерес на всички граждани, не
зависимо от тяхната национална 
или верска принадлежност. Вси
чки те са граждани на нашата 
страна, които имат еднаквото 
право да живеят на спокойствие 
и в стабилна обстановка. Вместо 
да седят в скривалища та, да бро
дят като бежанци или да бягат в 
други държави, те трябва свобо
дно да се завърнат а домовете си.

Привързаността към поли
тическия процес има за цел на

война и че е непоколебимо един
ството на народа, въоръжените 
сили и ръководството в от
браната на неотчуждимитс ни 
национални интереси, президен
тът Милошевич каза:

- Югославските народи реш
ително се противопоставят на 
злосторничсската агресия на си
лите на НАТО. Нашият герои
чен народ доказа, че със силата 
на оръжието няма да могат да ни 
сломят. Ние сме готови докрай 
да се защитаваме и да защитим 
своята родина. За Югославия то
ва не е пръв път да е принудена 
да отбранява своята свобода и 
своето право ма суверенитет, те
риториална цялост и национал
но достойнство. Уверени сме и 
решени и този лъг да издържим 
такз.в изпит.

Проблемът в Косово и Мсто
хия несъмнено трябва да бз»дс 
решем. \ 1о той може да бъде ре
шем само с политически срсдст- 

Следователно решението 
може да бъде само политическо, 
а не схилядници тона бомби. Ние 
непоколебимо сме за политиче
ско решение чрез преговори, 
при което желаем превес да изе- 

градивният подход. В 
щия момент, зя да бъдат създа
дени условия за политическо ре
шение, веднага трябва да б ъде 
прекратена агресията срещу Юг
ославия. От своя страна и като 
потвърждение за искремите ни-

Цялата тази сила има само една 
цел - да унищожи Сърбия и сръб
ския народ и да подкрепи злодей- 
ските действия на шиптърските те
рористи и сепаратисти, посочва 
той.

пи.
Такова послание ние отпра

вяме п к ъм П3.1ШШ11Я свят, увер
ени, че то ще б ъде разбрано ира- 
вилио.Да вярааме а това нн вдъх
новява и непоколебимото стано
вище на Русия, както и на Китай, 
Индия и голям брой други на
роди и държани, които подкре
пят Югославия в този тежък мо
мент. Прекратяването па агре
сията на НАТО и мирното ре
шение имат съществено значе
ние за б ъдещето па Балканите, 
които са изправени пред опасно
ст! от нова експлозия.

Посещението па руската де
легация, начело с премиера При
маков в СР Югославия в сегаш
ния момен т, когато агресията ср
ещу пашата страна прод ължава 
трябва да афирмира усилията 
бъдещето на Балканите и на Ев
ропа, вместо към войната, да се 
насочи към мира.

Югославия няма никога да се 
съгласи да се откаже от своята 
свобода. Единственият й избор е 
да се отбранява и да се отбрани 
от всеки агресор и в това отно
шение, както беше подчертано, 
ще има помощ и подкрепа от Ру
сия.

Лилич изтъква, че "разруше
нията са огромни, материалните 
щети не могат да се преценят, а 
броят на цивилните жертви дости
га няколко стотици, за което не
можем да ви осведомим точно, за- 
щото не успяваме да ги изброим.

Целият Балкански полуостров 
п цяла Европа се намират на ръба 
на войната, констатира Лилич и 
призовава Бронфман да се притече 
на помощ на сръбския народ.
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на. ва.Единодушно с искането 
руския народ бруталната възду
шна агресия на НАТО срещу 
Югославия непременно да бъде 
прекратена и ръководството 
Русия търси това да бъде напра
вено неотложно. На югославс
ките простори грябни да за цари 
мирът и да бъдат премахнати 
най-големите досега заплахи за 
европейста безопасност.

Като подчерта, че с агресия
та на нашата страна е наложена

на

на
настоя-ме



ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ЕЛЦИН КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ФЕДЕРАЛ
НИЯ ПАРЛАМЕНТ КОМЕНТАР

АГРЕСОРЪТ НЕ ИСКА ДА 

СЕ ОТКАЖЕ ОТ СИЛАТА
БАЛКАНСКАТА КРИЗА ИЗИСКВА 

УРАВНОВЕСЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ РУСИЯ
”Прилагането на сила, още повече пренебрегването на общоприетите норми и международната 
общност е опасно и недопустимо”, прецени но попод агресията срещу Югослания руският президент 
Борис Елцин и традиционното годишно обръщение на държавния глапа към депутатите във федер
алния парламент.

"Продължават нападенията на НАТО срещу 
Югославия. Без решение на Съвета за сигурност па 
ООН. противно на нейната Харта, противно на сми
съла н здравия разум. Загиват хора. Застрашени са 
принципите на международното право", каза Елцин 
и подчерта:"Балканската криза не изисква от Русия 
емоционални оценки, а уравновесени действия. Русия 
има свой избор - няма да допуснем да бъдем въвле
чени във военен конфликт”.

Президентът Елцин изтъкна, че лично той пред
приема всичко, което е по силите му, за да бъдат 
прекратени бойните действия на агресора срещу 
Югославия и припомни, че по негов указ в Белград е 
отпътувал премиерът Евгений Прнмаков. който от 
държавния глава е получил всички необходими нн-

Белград предложи възможност да се намери изход от се
гашното тежко положение, да се прекрати агресията и съ
щевременно да се даде шанс на онези, които с дни изсипват 
върху Югославия бомби и ракети, извършвайки но този начин 
най-голямото престъпление на европейския континент след 
Втората световна война.

Това е оценка на коментаторите и аналитиците от запад
ната и източната част на Европа за резултатите от шестча- 
совитс разговори в Белград между югославския президент Сл
ободии Милошевич и руската държавана делегация, предвож
дана от премиера Евгений Примаков. Противоположно на тях, 
злосторниците от НАТО твърдят, че "предложението от Бел
град” не е достатъчно, кое то говори, че агресорът трудно се 
отказва от сила та си и осъществяването на своите цели.

Примаков обобщи резултатите от разговорите си в юго
славската столица в шест точки, които напълно съответстват 
на досегашните декларативни становища на западните агре
сори. Сега, когато получиха каквото искаха, те без каквото и 
да е оправдание и реално обяснение категорично се отказват от 
това. Получава се обаче впечатление, че в Белград все пак е 
започнал един значителен процес за прекратяването на аг
ресията срещу Югославия и една нова, качествено по-различна 
фаза на преговорите за преодоляване на косметската криза.

В този процес Москва вложи целия си дипломатически и 
политически кредибилитет и е трудно да се повярва, че лесно 
може да се откаже от него.Брюксел също така поздравява 
руските посреднически усилия, което западноевропейските ди
пломатически кръгове оценяват не като празна реторика, а 
като своеобразно послание до Москва и Белград.

Тези кръгове оценяват, че на западните агресори са ос
танали още два "адута” за употребата на сила срещу Юго
славия: хуманитарна катастрофа и - Рамбуйе. Когато се касае 
за първия, в света все повече надделява мнението, че в Юго
славия наистина се е случила хуманитарна катастрофа, но не 
заради албанските бежанци, а заради агресията. От това се 
прави единственият възможен извод: за да се санира хуманитар
ната катастрофа, е необходимо веднага да бъде прекратена 
агресията.

Аналитиците в Европа забелязват, че западните агресори 
влагат големи усилия, за да "спасят живота" на Рамбуйе. Тези 
аналитици обаче преценяват, че от Рамбуйе са останали само 
"дрипи” и не ще и съмнение, че трябва да се отвори нова 
страница в процеса за изнамиране на политическо решение за

Елцин п подчерта, чс "югославската криза още вед
нъж показа оправдаността на руското последовател
но противопоставяне па раширявансто на НАТО па
кта на изток."

Като подчерта, чс "са неприемливи опитите на 
НАТО да замести ООН, ОССЕ и със сила да възлага 
решения в Европа и извън нейните граници”, Елцин 
прецени, че са "необходими сьвместни акции на меж
дународната общност за деблокиране па кризисните 
обстановки, при уважаване на нормите на между
народното право, Хартата на ООН и суверенитета на 
държавите .

Принципното становище на Русия е, чс решава
нето па спорните в'ьпроси и конфликти и търсенето 
па компромиси трябва да се постига изключително с 
политически средстпа", подчерта ръският държавен 
глава п годишното си обръщение към депутатите във 
федералния парламент на Руската федерация.

струкции.
Мисля, че нашата дума ще реши много неща в 

тоя конфликт. Ние настояваме да предотвратим въз
никването на нов разкол в света" - каза президентът

ПОСЛАНИЕ НА 
МИЛОШЕВИЧ ДО КАДАФИ

СЪЮЗНИЯТ ВИЦЕПРЕМИЕР ВУК ДРАШ- 
КОВИЧ В "24 ЧАСА"

В СЪРБИЯ НЯМА ” ПЕТА 
КОЛОНА”

Югославският посланик в Триполи Радомир 
Богданович връчи на министъра на външните 
работи на Либия Омар Мустафа ел Мунтасер 
лично послание на президента на СР Югославия 
Слободан Милошевич до либийския водач Моа- 
мар ел Кадафн по повод агресията на НАТО 
срещу нашата страна.

В посланието се изразява признателност на 
ръководството и народите на Югославия към по
лковник Кадафн по повод неговия апел до пред
седателстващите Движението на необвързаните 
страни. Организацията на африканското един
ство. Ислямската конференция и Арабската ли
га, с който ги призовава да осъдят и спрят аг
ресията срещу Югославия.

Подпредседателят на съюзното правителство и ли
дер на Сръбското движение за обновление (СПО) Вук 
Драшкович заяви в интервю за българския вестник ”24 
часа”, че "по време на агресията в СР Югославия не 
съществува опозиция”.

- Смело твърдя, че в нашата страна сега няма "пета 
колона”, каза Драшкович и допълни, че "в настоящия 
момент всички сме една партия под едно знаме, което се 
нарича Югославия".

Съюзният вицепремиер подчерта, че и той се зас
тъпва за "широка административна и културна авто
номия на Косово и Метохия в рамките на Сърбия и 
Югославия”.

На въпроса дали агресията ще ускори преговорите 
Драшкович отговори, че "не може да има преговори 
докато падат бомби от небето”.

- Ако наистина желае мир, НАТО най-напред трябва 
да прекрати агресията си срещу нашата страна и да не 
оказва помощ на злодейската терористична и сепара- 
тистична АОК. Само тогава можем да седнем на масата 
за преговори, подчерта той.

Вук Драшкович изказа благодарност към бълга
рите, които протестират в знак на подкрепа за Юго
славия п Сърбия. "Ние сме народ, който помни такива 
неща и никога няма да забравим ония, които в тези 
тежки дни имаха смелостта да въстанат срещу вар
варската агресия на НАТО”, каза съюзният вицепре
миер.

МАРГИТ САВОВИЧ ПРИЕ 
ДИРЕКТОРА НА БЮРОТО 

НА УНИЦЕФ

косметската криза.
Затова се забелязва, че на Запад вече не се набляга върху 

"изворния” документ от Рамбуйе, а върху рамките му. Тези 
рамки са десетте основни принципа на Контактната група, кои
то Югославия прие и за които тъкмо настоява.

Следователно, ако става дума за рамките от Рамбуйе, при 
условие че се мисли за десетте принципа, тогава, поне когато 
става дума за Югославия, се чука на отворени врати. На агре
сорите обаче трудно може да се вярва. Защото точно по вре
мето, когато Москва започна мисията си в Белград, злостор
ниците от НАТО продължиха да бомбардират Югославия, пре- 
небрегавайки по този начин настоянията от различни страни 
нашата

Председателката на Югославската комисия 
за сътрудничество с УНИЦЕФ Маргнт Савович 
прие на 31 март директора на Бюрото на 
УНИЦЕФ в Белград Стивен Джонсън. В разго
вора стана дума за обема и видовете помощ, коя
то УНИЦЕФ да окаже на всички деца на Юго
славия. чийто живот е застрашен от престъп- 
ническите въздушни нападения на агресорския 
НАТО алианс и поне по този начин да се об
лекчат ежедневните травми, на които са подло
жени децата.

на
планета веднага да прекратят това безумно злодеяние.

ТАНЮГ

о. 3. МАЙОР ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ, ЧЛЕН НА ЩАБА НА БЪЛГАРСКАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЛЕГИЯ "В 
ЛЕВСКИ"

СЪВЕСТТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО Е СЪС СЪРБИТЕ
* Вие сше висококвалифициран во
енен. Какви са мотивите ви за уч
астие в доброволческа легия "В. 
Левски”?

- Службата ми в батальона 
"Сини каски", обучението ми в Ак
адемията по международно хума
нитарно право, личните ми конта
кти с офицери от американската,

гръцката, турската армия са в кре
щящо противоречие с агресията, 
осъществявана от техни колеги от 
съюзническите страни в Югосла
вия. Този път обект на ударите са 
нашите съседи и славянски братя 
сърби. Наясно съм какво предста
влява войната. Мисля, че мнозина 
честни българи ще подкрепят сп

раведливата кауза на сръбския на
род.
* Смяташе ли, че Сърбия ще капи
тулира Пред въздушното Превъз
ходство, демонстрирано от ни
тове кит е сили?

- В света досега не е печелена 
война само с превес по въздуха. 
Американските военни знаят това 
отлично. Те имаха такова превъз
ходство в Корея, Виетнам, Ирак, 
но то не им донесе победа. За да 
капитулира една страна, пехотин
ците на чуждата армия трябва да я 
прегазят. Това е азбучна иситина в 
учебниците по военно дело.

А Сърбия е още по-сериозен 
противник. Пехотните й сили са 
отлично подготвени и мотивирани 
да защитят земята си. Досегашни
те удари не предизвикаха паника, а 
сплотиха сърбите за отпор. Това 
показва, че Сърбия няма да капи

тулира.
* При Подобна увереност в боеспо
собността на сръбските сили ка
ка яп>в е емтпглъш ни Помощ ди бъ
де изПращан български батальон?

- Опитът ме е убедил, че вою
ват колкото оръжията, толкова и 
човешкият дух, моралът, чувство
то, че светът одобрява каузата ти 
да защитаваш родината си. В този 
план смисълът на българското уч
астие, както и това на другите сла
вянски страни, е да покаже на сър
бите, че имат добри съседи, че съ
вестта на човечеството е с тях.
* Няма ли оПисносш в легията ди 
се включиш хора с авантюристи
чни склонности, разчитащи ни 
лесна и бърза Печалба?

- За Сърбия ще заминат пре
цизно подбрани професионалисти. 
Свидетелствата за съдимост, меди
цинските свидетелства и докумен-

160 КАРЛОВЦИ ТРЪГВАТ 
ДОБРОВОЛЦИ тите за военна подготовка на кан

дидатите ще бъдат подложени на 
стриктна проверка. Убеден съм. че 
българската доброволческа легия 
ще изпълни достойно мисията на 
честта и славянската солидарност 
в Сърбия.

160 доброволци от Карлово са готови всеки момент да тръ
гнат за Сърбия, съобщи водачът им Божил Спасов. Отрядът 
се свързал с посолството, откъдето обещали да ги извикат, 
когато се наложи. Повечето от тях са между 30 и 35 години.

Още 300 войници от легия ” Васил Левски” тези дни зами
нават за Сърбия. Координаторът й Иван Дионисисв вече уре
ждал заминаването на батальона. Интервю на Хенриета Костова, 

заимствано (с незначителни 
съкращения) от в-к "Марица днес“

в-н "Труд" - София
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'1 =К ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И РЪКОВОДСТВОТО
СМЕЛОСТТА НА ПИЛОТИТЕ И РАКЕТАРИТЕ НА ЮВ ВЪЗХИТИ СВЕТА

ГЕРОИТЕ НА НАШЕТО НЕБЕ

ОТБОР ЮНАЦИ: Небойша Николич, Ильо Аризанов, Слободан Перич, 
*Сами илн по двама, нашите

генерал Никола Груин, Зоран Радосавлевич, Предраг Милутинович и Дарко Николич
пилоти геройски навлизали

1 Г^‘ ПН от по вРажссК|1 самолета, борили се като лъвове и сваляли агрссорски летателни машини 
югославските втопт!™ Президе21тъ'г на СР Югославия и върховен комендант на 
пме^та н "золанТ """ <^°б°ПаН Милош<;в"'' ™ отличи за храбростта им.

П ,! IV* РадосавлеВ11-- ПРОДРПГ Милутинович. Небойша Николич. Слобо
дан Пери | и Ильо Аризанов се изговарят с изключително 
запомнени завинаги.

От момента,
храбри лещи продължават да защитават неотстъпно страната 

страх и смут сред злодсйската дружина от НАТО.
Радосавлевич, Милутинович, Николич, Перич и Аризанов са от поделенията на 

голямо уважение и са ПВО, чичто щаб се командва от генерал Никола Груин. Подпоручикът от артил- 
варварската агпееия ггкмт/ .пн.чтп ^ ерииско-ракстнитс единици Дарко Николич посрещна и "приветства” агресорите с

впа“иа,ши пГеРОПСК" ЧУДеСа На.Наи'еТО Небе в Срето М^ловГовГ раКеТН’ 3 СЪС СЪи‘,,я "‘'р"вет" ™ посре“>на 11 подполковник

вражески саьюлета. борили се като^тътовГнсватя^ъ/згп^сопск'^'-1'^-'11"01^'10 25 3‘П геро"зма "а тсз" "оан Обилнчи поколенията ще говорят и тогава, когато
пред широко отворените от изненада очи нз смаяните ьГчТО пил“™ г'"-" Ма",ПН" запад"»тс маниаци престанат да вършат престъпления над нашата страна и нейния 
не са могли и да предположат'“ човешката ™ Г "2-° Ш,ЛОТ,"уб,шд"- ко"то ”аР°Л- Защрто 'всеки е роден да умре веднъж, а честта и позорът живеят вечно”, 
са по-силни и от смъртта Но шастиетп "впнаг Р към отечеството тук както изтъкна коменданта,т на ВВС н ПВО генерал-полковник Спасое Смилянич,ПО силни н от смъртта, но щастието винаги е съюзник на смелчацитс. така че цитирайки Негош.

нашите ни и да сеят

През първия ден на

ЖУРНАЛИСТИТЕ В СЪРБИЯ СЕ ПРИОБЩИХА КЪМ МАСОВИЯ БУНТ НА НА
РОДА ПРОТИВ ПРЕСТЪПНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ РОДИНАТА ВРАНЯ

СВАЛЕН САМОЛЕТ НА НАТОНИКАКВИ БОМБИ НЯМА ДА СИРЯТ 

ИСТИНАТА, КОЯТО Е НА НАША СТРАНА На 30 март в ранните утрини часове нашите противовъз
душни сили свалиха над Враня самолет на НАТО, който паднал 
в околността на Крива Фея. Узнаваме, че пилотът катапулти
рал и че населението н представители на официалните органи 
претърсват местността. До приключването на вестника не ус
пяхме да узнаем дали летецът е намерен.

Под лозунга ”С истината против агресията” 
журналистите в Сърбия се бяха събрали във ДШ . А
вторник на площад "Република” в столицата II ЦЦ Ц-Ч? .
се приобщиха към масовия бунт на своя народ : .. /Ж** 1^153
против престъпннческата агресия на НАТО- !?*«==‘л.я[
армадата срещу СР Югославия. |Г. ..-.аг. Я- '

Митингът в подкрепа на борбата за истина, 
а против медийните лъжи на западните инфор- 
мащюнни средства, и преди всичко на най-го- 
лемите фабрики на лъжите американската ТВ- '[С, 
станция 1Бкау-Кешя беше организирано от г 
Сдружението на журналистите в Сърбия, в ко
ето членуват 7000 членове.

ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ НИКОЙ ДА 
ПОКОРИ

СУРДУЛИЦА

ПРОЕКТИЛ В ЦЪРКОВЕН ДВОРИСТИНА ЛУЯШШШФЛ/тшатттм на щЦьГ'

През мощта на 29 срещу 30 март в двора на църквата в сур- 
дулишкото село Йелашннца паднал проектнл на НАТО. узнаваме 
в Центъра за осведомяване в Сурдулица. Снарядът не експлодирал 
и не е причинил материална щета на храма.

:
йхГ ,7 'А*'-, Р.ЗШ&

Журналисти протестират из белградските улици в. в.

на този горд народ, който не може да бъде 
поробен и който, въпреки сегашните заплахи. 

Журналистите в Сърбия призовават всич- непременно ще победи”, подчерта Комраков. 
ки свои колеги в страната да ангажират про
фесионалната си енергия и знание за отбраната

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ
ПУБЛИКА СЪРБИЯ

БМЕСТО ”ПУЛИЦЕРОВА”- 
”ЛУЦИФЕРОВА” НАГРАДА

КУПОНИ ЗА ГОРИВО
на родината и със списването на вестници и 
информации най-остро да осъдят и да разобли
чат варварските действия на натовскитс агре- говорен редактор ма 1Ж ТВ Деян Милскович, 
сори. Бобмардировките трябва да бъдат ирек- който каза, че "онези, които са мои колеги - те 
ратени веднага. Апелираме към колегите си да знаят истината, докато онези, които гледат, а не

* Собствениците пп моторни превозни средства имат правото 
па купони за 40 янтари гориво на месец, а селяните - по 30 
литарп за един хектар

Правителството нп Република Сърбия на заседание, предсе
дателствано от премиера Мнрко Маряноппч, прие Уредба за обо
рот па моторен бензин и дизел гориво.

Според тразн Уредба, заради рационалното използване на раз
полагаемите количества деривати от петрол за нуждите нп граж
даните - за провеждане па селскостопанските работи и за други 
предназначения- моторен бензин и дизел горнпо могат да се про
дават само срещу купони.

Гражданите - собственици на пътнически автомобили ще полу
чат купони за 40 л бензин на месеца. Селскостопанските произ
водители имат право нп 30 л дизел гориво за един хектар обра
ботваема площ - съобщи Министерството за информации на Репуб
лики Сърбия.

Пред журналистите говори и главният и от-

изпращат в света истината, понеже тя не може виждат, слушат, а не чуят. които знаят, а мъл- 
да се скрие”, поръчаха журналистите.

Председателят на Сдружението на журнал
истите в Сърбия Милорад Комраков призова леги, които знаят само въпроса: "Колко?”, тук 
всички колеги перата, микро
фоните, думите и телевизион
ните си камери да сложат в слу
жба на отбраната на нашата 
родина, понеже нашата страна, 
след повече от пет десетилетия 
е нападната отново, тоя път от 
страна на най-голямата и най- 
зловеща военна сила в света - 
I ГАТО-агресора.

"Никакви бомби, проекти- 
ли, агрссорски томахавки и са
молети няма да могат да сирят 
истината. А тя, истината, е на 
наша страна, на страната на он- 
е,и, които никога и никого не 
си нападали, на страната на он- 
е'ш. които винаги са говорили 
и писали за мира, на страната

чат - те нс са мои колеги.
Поради това, за онези непочтени мои ко-

нямн място, понеже свободата 
няма цена. Ето защо онези на 
Запада, които получаваха ”Пу- 
лицерова награда”, сега щс по
лучат "Луцифсропа награда”, 
поръча Милскович.

И журналистите и врящи- 
леките медии, както и коре
спондентите, дошли да инфо
рмират от Пршцина, във вто
рник отправиха апел к з.м ко
легите си в снета, а вреди вси
чко кз.м онези, които инфор
мират от Пршцина, да вдиг- 
иат своя глас и със силата на 
перата, микрофоните и каме
рите си, да прекратят прсстъ- 
ииическата 
НАТО срещу сръбския нар
од и СЕ Югославия и да не 
затварят очите си нред исти
ната, а да бъдат перни на сво
ята професия.

На митинга говориха пред
ставители и па други медии в 
столицата и в Републиката.

След едноминутно мълчан
ие, с което беше почетена па-

ПОВРЕДЕНИ 15 ОСНОВНИ И 9 СРЕДНИ 
УЧИЛИЩА В ЛЕСКОВАЦ

мстта па всички жертви па пре- 
ст'ьпничсската агресия на 
НАТО, новипаритс минаха из 
белградските улици до амери
канското посолство, кз.дето 
изнесоха своя апел 11ЛТО вед
нага да прекрати нападенията 
си срещу нашата страна.

В Лсскоипшкп община от нападенията на агресорскитс сили на 
НАТО са нанесени големи щети на почти всички сгради на основните и 
средни училища, както и нп културните и спортни учреждения. После
диците от нападенията нп спмолстнте нп НАТО от преди няколко дни 
са видими на 15 основни училища, както и па дсвстсрсднп учебио-възпн- 
тптелни всдомстпп. Щети има и на детската градина, библиотеката. 
Музея, Архива, Дома па младите и спортната залп, съобщи Драгнша 
Стпинспвлсипч, началник нп отдел проспетп към Яблпнншки окръг.

виагресия
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ДИМИТРОВГРАДБАБУШНИЦА

НЯМА ПРОБЛЕМИ В СНАБДЯВАНЕТОВИСОК МОРАЛ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО
достатъчно хляб и може да се каже, че началната 
"паника” за запасяваме с хляб и брашно вече мина.

Когато става дума за стопанството, повечето фи
рми са прекъснали производството и няма да работят 
докато не се създадат условия за нормална работа. 
Снабдяването с вода също е нормално, а и останалите 
комунални служби работят нормално. Автобусните 
линии до околните села и Пирот са редуцирани по
ради намаления брой на пътуващите, докато желе
зопътният транспорт към вътрешността и чужбина се 
поддържа редовно.

Но територията нл Димитровградска община вси
чко функционира в съответствие с разпоредбите за 
военното положение. В снабдяването с гориво се спа
зва решението за снабдяване във воена обстановка. 
Това значи, че всички возила на фирми, задължени за 
снабдяване на населението, могат да вземат гориво 
само с удостоверение от надлежните общински ор
гани. Войската, полицията, здравните служби и воз
илата за снабдяване с хляб и други хранителни стоки 
са снабдени нормално с гориво.

Засега е ограничено само снабдяването с хляб - по 
три самуна на купувач. В хлебопродавниците има

За състоянието в Бпбушнишка 
общцнп разговаряхме с председа
теля на Изпълнителния съвет на 
ОС Никола Велкович.
• Какво направихте, за да осведо
миш е жителите на Бабуишишка 
община как да се защитаваш гни 
ударите на самолетите на ПА ТО 
и за други важни събития?

- Веднага след нападението на 
НАТО започнахме да осведомява
ме жителите на нашата община за 
най-важните събития в града н по 
селата и как да се владеят в тези 
променени условия на живот под 
постоянната заплаха от нападения 
н как могат да задоволят своите 
основни потребности. В тази ра
бота много ни помага местното ра
дио, което работи от 0-24 часа. На 
26 март излезе първият брой на 
"Лужннчке ратне новнне", а на 28 
март и вторият брой.
• Какво е снабдяването в общи
ната?

нормално и всички автобуси тръг
ват и пристигат по разписание.
• Действал ли е ПА ТО в Бабуш- 
нииа?

- Бабушница не е много интер
есна за НАТО. В неделя е ракетн- 
ран Шлнвовачкп връх и частично е 
разрушен, но той се намира в съ
седството на нашата община. За 
всеки случай ние осведомяваме 
нашите граждани за действията на 
НАТО и даваме сигнал за опасност 
винаги, когато такава опасност съ- 
ществупа. По селата ги осведомя
ваме със спрени, камбани, по теле
фона, или с бировип.

Подпредседателят па Общин
ската скупщина Слободап Мила- 
нович изтъкна:

- Общината функционира в съ
ответствие с военното положение. 
Щабът на цивилната защита пред
приема всички необходими мерки. 
Военни действия на тази терито
рия не е имало. Снабдяването е но
рмално. Моралът на гражданите е 
висок. Те подкрепят политиката на 
държавното ръководство, начело 
с президента на СРЮ Слободан 
Мнлошевич. Сред гражданите ня
ма паника и те се владеят в съ
гласие със своите задължения във 
военни условия.

На края да добавим, че и в тази 
община се явяват доброволци. Та
ка че и в тези трудни за страната 
дни Лужница показва своя висок 
патриотизъм.

А.Т.

КОБОС ПРОДЪЛЖАВА 

ДА РАБОТИ НОРМАЛНО
И РАДИОЛЮ

БИТЕЛИТЕ БДЯТ
Във всяко извънредно по

ложение радиолюбителите са 
тези, които първи узнават ми-; 
ого информации. И в сегаш
ното военно положение в на-; 
шата страна те са изключи
телно бдителни. Всички ради
олюбителски станции в стра-1 
иата са включени в обща мре
жа и благодарение на това ра
диолюбителите навреме рег-1 
истрират всичко, включител
но и вражеските самолети, | 
щом те се вдигнат във въз-1 
духа. В клуба в Димитровград | 
е въведено постоянно дежур-' 
ство и се поддържат непре-\ 
станни контакти с радиолю-| 
бители от цялата страна и от 
Република Сръбска.

Иай-големият босилсградски 
стопански колектив - КОБОС -

жава и редовното изплащане на за
платите (два пъти месечно), а 526- 
те работника получават средно по 
700 динара.

Синдикалната организация на 
КОБОС продължава да осигурява 
парична и материална помощ за 
своите членове. През март е отпус
ната парична помощ на двама ра
ботника. Единият от тях е получил 
7300 динара - 3300 са отделени от 
солидарния фонд и 4000 са събрали 
работниците, а другият - 1000 ди
нара за плащане на лекарства. На 
един работник е платено десетд
невно балнеолечение в Буяноваш- 
ка баня. От председателя на синди
калната организация Никола Кру
мов узнахме, че през изтеклия ме
сец работниците са получили по 
един пакет пилешко месо и опре
делено количество шоколадов кр
ем на намалени цени и изплащане 
на 4 или 6 месеца.

продължава ритмично да произве
жда заплануваната продукция. Пр
ез изтеклия месец този профитен 
център на ЮМКО от Враня е реал
изирал производствения си план с 
92 на сто.

Според директора Първан Ст
оев, през март са произведени 26 
000 чифта панталони и 16 000 ризи 
за познати купувачи. Договорена
та продукция е предадена в опре
деления срок, а качеството й задо
волява всички критерии на купу
вачите.

- Снабдяването засега не е под 
въпрос. Основен проблем е как да 
обезпечим достатъчни количества 
гориво за пролетната сеитба, коя
то започна. Горивото, с което раз
полагаме, е достатъчно за един пе
риод.
• Ще има ли достатъчно брашно 
и други хранителни Продукти? 
Как функционира транспортът?

- Считам, че тук няма да имаме 
особени проблеми. Снабдяването с 
хранителни стоки е сравнително 
добро. Транспортът функционира

Стоев подчерта, че с една гръ
цка фирма вече е договорена нова 
сделка за 8000 панталони, която 
навреме и успешно ще бъде завър
шена. Затова и в настоящата об
становка босилеградските конф- 
екционери ще работят без нару
шаване на досегашния ритъм на 
производствения процес. Продъл-

IА.Т.

• В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
ЗДРАВНИЯ ДОМ

ВСИЧКИ СЛУЖБИ 
ЗАСИЛИХА РАБО

ТАТА СИ

м. в. м. я.

БАБУШНИЦА
ЧАС ПО-СКОРО ДА БЪДЕ 

ПРЕКРАТЕНА АГРЕСИЯТАЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА НА 
ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮЛ

В условията на военното по
ложение поради престъпната аг
ресия срещу нашата страна вси
чки служби в Здравния дом в Ди
митровград засилиха работата си. 
Както ни осведоми директорът 
Васил Велчев, сформирани са два 
мобилни и един постоянен екип за 
своевременни интервенции. Всич
ки консултанти от Пирот идват ре
довно. с изключение на специал
иста за кожни болести*и оторино- 
ларинголога. от които в момента 
няма нужда. Лекари редовно оти
ват в селските амбулатории, на ко
ито се доставят лекарства, така че 
болните веднага получават необ
ходимия лек.

Днмитропграл:
Саша Миланов, работник: На

падението на НАТО е вандалски 
акт. НАТО самолетите няма какво 
да търсят тук. Силовата намеса в 
Югославия не е път за разреша
ване на косметския проблем. Този 
проблем може да се реши единст
вено с разумно споразумение меж
ду сръбската и албанската страна.

Най-енергнчно осъждам агре
сията на НАТО срещу нашата ро
дина. Със сила нищо не може да се 
реши. Всички проблеми се реша
ват с откровен и демократичен ра
зговор при пълно зачитане на об
щоприетите международни прин
ципи. Правата на албанците не са 
накърнени в ннто едно отношение. 
Напротив, в някои сфери те имат 
по-големи права от другите нацио
нални общности, живеещи в Ко
сово и Метохия.

Безумната агресия на НАТО 
срещу нашата страна е дивашко 
престъпление.

На 30 март в Бабушница засе
дава Щабът на Окръжния отбор на 
ЮЛ за Пиротски окръг в пълен 
състав. Присъстваха всички пред
седатели на общинските организа
ции на ЮЛ.

На заседанието е изтъкната ед
инодушната оценка, че се прилагат 
последователно всички мерки, на
пътствия и наредби за непосред
ствено ангажирано на организаци
ите и органите, както и на члено
вете на ЮЛ по време на военното 
положение. Оценено е също, че сн
абдяването на населението със ст
оки от първа необходимост е на 
задоволяващо ниво, а там, където 
има проблеми, те се решават на
временно и успешно. В здравните

заведения са въведени задължите
лни дежурства, като се следи пос
тоянно и положението на терена.

Що се отнася до следенето на 
програмата на РТС след повреж
дането на предавателя на Ястре- 
бац, взети са необходимите мерки 
за преодоляването на проблема. В 
общинските медии е организирано 
24-часово дежурство, така че насе
лението има възможност да полу
чава навременни информации за 
положението.

Щабът на Окръжния отбор на 
ЮЛ и занапред ще следи развоя на 
събитията и ще предприема необ
ходимите мерки, изтъкнато е на 
заседанието в Бабушница.

Цветан Елснков. пенсионер: 
Военната интервенция ни отдале
чава от решението на проблемите 
и ни създава нови проблеми. На
падението на НАТО е безумен акт, 
който с нищо не е предизвикан. 
Сърбия никога не е била окупатор. 
ОН трябва да реагират и да прек
ратят силовата намеса в Югосла
вия.

м. я. А.Т.

НОВА ЛИНЕЙКАДЕЖУРСТВО В ЧКА.Т.

Директорът на Съюзното 
управление на митниците Миха- 
ль Кертес дари на председателя 
на Общинската скупщина в Ди
митровград Никола Стоянов но
ва линейка за Здравния дом. Ст
ава дума за ”Лада-караван”, спе
циално обособена за нуждите на 
бързата помощ към Здравния 
дом. На малко тържество пред
седателят Стоянов предаде клю
човете от линейката на дирек
тора на Здравния дом Васил 
Велчев.

На 29 март т.г. бе прове
дено извънредно заседание 
на Общинския отбор на ди
митровградската червенокр- 
ъстка организация, на което 
бе взето решение да се въ
ведат дежурства в помеще
нието на организацията от 14 
до 20 часа. Акцията за кръво
даряване, която трябваше да 
бъде организирана на 26 ма
рт в Димитровградската гим
назия, е отложена.

Б. Д.

Винко Евтимов от Босилеград:
Обстойно следях събитията 

около Космет. Знаех за заплахите 
от страна на отделни членки на ме
ждународната общност, преди вси
чко на САЩ, но до последния мо
мент бях оптимист, че всичко ще се 
реши с политически диалог. Вест
та за въздушните удари на НАТО 
чух докато бях дежурен. Нима пред 
прага на XXI век е възможно вси
чко това?

Лиляна Ананиева от Радичев-

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОСЪДИХА 
АГРЕСИЯТА

Въпреки военното положение, 
на 26 март т.г. се проведе годишно 
събрание на Общинската органи
зация на пенсионерите в Димитро
вград. Делегатите остро осъдиха 
въздушните удари на НАТО сре
щу Югославия, подкрепиха поли
тиката на държавото ръководство 
и похвалиха полицаите и вой

ниците, които оказаха силна съпр
отива на окупаторите.

На събранието е приет отче
тът за работата на ООП през 
налата година, програмата за дей- 

през 1999 година и други

ми-

ностите 
документи.

Б. Д. Б. Д.
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