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резил!”, беше един от 
множеството лозунги, които 
гражданите на Димитровград 
и околните села носеха на 
протестния митипг в петЧк 
против безумната 
неонацистка агресия на 
"човекояда” НАТО срещу су
веренна СР Югославия.

(Подробности на стр. 3)

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

г. * ЦЕНА 1 ДИНАР•т#т«

Д ава злосторническата агресия на нато-солдатеската, НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

ОРДИ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ И УБИЙЦИ, ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ВАШИНГТОН,
БОМБАРДИРАТ НАШАТА СТОЛИЦА

С БОМБИ НЯМА ДА МОГАТ ДА СЛОМЯТ 

СВОБОДОЛЮБИВИЯ ДУХ НА НАРОДА
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ Д-Р ИБРАХИМ РУГОВА

ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА 
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС 
В КОСОВО И МЕТОХИЯпионери в страната.* В Косово^Л^с^хзш^у^Гпв^еднно^шно^о^^ношпдс1^^съ|Д5итс^(^л^Санцнте 

относно политическия процес и увереността им. че проблемите могат да бъдат рошени трайно само с 
политически средства

Президентът на Република- каквото и да било съмнение е 
можала да се увери, че незабе-

на цивилните граждани от домо
вете си.та Слободан Милошевич прове

де в събота редовна среща с най- 
висшите държавни функцион- лизъм на камарилата на НАТО 
ери в страната.

лизаният през историята ванда-
В Косово и Метохия укрепва 

единодушното становище на съ
рбите и албанците относно по
литическия процес и увереност
та им, че проблемите в Косово и 
Метохия могат да бъдат решени 
трайно само с политически сред
ства. Политическият процес ще 
се реализира на основата на рав
ноправието на всички национал
ни общности, което е ключът за 
трайно и справедливо политиче
ско решение в Космет.

На срещата бяха обсъдени и 
въпроси, отнасящи се за функ
ционирането на стопанството, 
здравеопазването н другите об
ществени служби.

е главната причина за бягството

♦Проблемите в южната сръбска покрайнина могат да бъдат 
решени успешно и трайно само с политически средства

Президентът на Съюзна република Югославия Слобо
дан Милошевич прие на 1 април в Белград д-р Ибрахим 
Ругова.

В разговора, в който бяха обсъдени проблемите в Ко
сово и Метохия, с констатирано пълно съгласие, че и два
мата сс застъпват за политически процес и че проблемите 
могат да бъдат решени успешно и трайно само с поли
тически средства.

Президентът Милошевич с най-висшите функционери в страната

Констатирано е, че всички 
институции и органи успешно 
действат в отбраната на страна
та и че във военните условия е 
проявена висока ефикасност.

Неразривно е единството на 
нашия народ и е твърда решимо
стта му да отбранява родината си 
от злосторническите агрссорски 
нападения. Въпреки ударите на 
НАТО лакта срещу граждански 
инфраструктурни, стопански и 
други обекти, каквито са болни
ци, мостове, детски градинки, уч
илища и фабрики, продължава 
редовното провеждане на ежед
невните активности. На масови 
събирания навред из родината 
гражданите демонстрират 
колебимата си решеност да 
бранят своята сгграна и свобода
та си.

ПОСЛАНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО КОМАНДВАНЕ ГЕНЕРАЛ- 
ПОЛКОВНИК М-Р ДРАГОЛЮБ ОЙДАНИЧ ДО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ЮГОСЛАВСКАТА 
ВОЙСКА

ВИЕ НАПЪЛНО ОПРАВДАХТЕ ВЕЛИКИТЕ 
ТРАДИЦИИ И ОЩЕ ПО-ВИСОКИТЕ, 

СЪДБОВНИ ОЧАКВАНИЯ НА СВОЯ НАРОД
Началникът на щаба на Върховното командване генерал-полковник м-р Драголюб Ойданнч отправи послание 
до личния състав но Югославската войска но повод ефикасното противопоставяне па агресора и досегашната 
успешна отбрана ни стрината:

йници и командири на ЮВ, разбра
хте тази исторически съдбовна оп
асност, юнашки презряхте запла
хите и умело ръкувахте с довер
еното ви от народа оръжие като 
негов щит да спасите съществува
нето на застрашената ни държава.

Досегашното развитие на бор
бата за независимост на отечест
вото ни показва, че дори надмощ
ия сили няма да могат да ни сразят.

Войната, която ние не искахме, Мис имаме само тази страна и тя 
все повече се превръща в срамота непременно трябва да си остане 
на онези, които ни я натрапиха, Те само наша. Това разбира всяко рп- 
желаеха да откъснат живо месо от зумно и неподкупено човешко съ- 
нашето отечество, а доживяха все щество от всички континенти, Аг- 
повече да се срамуват от тях и тех- ресорите обаче разказваха и все 

съграждани. Натиснати от още разказват смутени, замъглени 
и безсмислени измислици, че с вой
ната сс пази мирът на Балканите, 

ме почти сами, когато ни готвеха че е бомбите, пожари, нови гроб- 
унищожение и когато ни отрупаха ища и инвалиди се осуетява хумп- 
с убийствения огън. Вие, скъпи по- нитлрна катастрофа и че със

войници и
КОМАНДИРИ В 

ЮГОСЛАВСКАТА 
ВОЙСКА,

В момента на най-сериозните 
изпитания за всички граждани в 
СРЮ, вие напълно оправдахте ве
ликите традиции и още по-вели
ките, съдбовни очаквания на своя

сеенето на ужас, какъвто беше по
сеян п в сърцето нп свободолюби
вия Белград, сс разширява демок
рацията. Човечеството нс се нуж
дае от такова бъдеще н всс повече 
му се противопоставя. А що се ка
сае до нас: никой честен в тази ст
рана никога няма да сс съгласи да 
служи нп такива злосторническн 
планове.

Поради това ние вече не сме 
спми. А от убийците и подпалва
чите нп нашите домове всс повече 
сс отказват и милиони граждани в 
техните и съюзнически страни. 
Дори и сред правителствата нп пг- 
рссорските държави и в техните 
ппрлпменти всс по-силно се пов- 
дига въпросът: как да се измъкнат 
от моралната и политическа беда, 
в която стомлханките си затънаха 
в напоената с кърпи родна пръст и 
край нашите паметници, които

олицетворяват вековната ни борба 
за правда и свобода.

нсло-
(На 3-та страница)ОТ-

Макар чс злосторническото 
бомбардиране на центъра на Бе
лград несъмнено показва, че аг
ресорите имат намерение да за
страшат цивилното население и 
да нанесат възможно по-големи 
материални щети, с бомбите си 
те няма да могат да сломят сво
бодолюбивия дух на нашия 
род и иа града-герой Белград.

Албанците в Косово и Мето- 
хия започнаха да се завъртат в 
домовете си. След съвместното 
изявление на президента Мило- 
гневи»! и д-р Ибрахим Ругова ме
ждународната общественост без

1 ШГОСЗАШКШО
народ.

па

пите
бремето на лъжливите обвинения 
и чавоевателски планове, ние бях-



И В СВЕТА ПРОДЪЛЖАВАТ МАСОВИТЕ ПРОТЕСТИ ПРОТИВ ПРЕСТЪПНАТА 
АГРЕСИЯ СРЕЩУ ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ РУСКО- 
БЕЛАРУСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ

НАД 100 000 ГРАЖДАНИ НА РИМ ОСЪДИХА 
АГРЕСИЯТА НА НАТО

НИЕ ЩЕ ОТБРАНИМ 

СТРАНАТА СИ
Шествие от над 100 000 граждани мина в събота 

по улиците на Рим в знак на протест поради стъл
кновенията в Косово. Предвождащите шествието из
викваха: "Мир сега”.

"Оръжието не действа. Трябва да възобновим 
преговорите", заяви Луиджи Боба, един от организа
торите на протестите. Участващите в демонстраци
ите носеха голям брой лозунги, на които пишеше; 
"НЕ на войната”, "НАТО за смърт. Мир за живот”.

В протестния концерт, който в събота вечерта се 
състоя в Солун пред повече от 200 000 души, уча
стваха най-популярните гръцки певци. Аристотсло- 
вият площад отекна от масови възклицания, когато

голям брой германски групировки, борещи се за мир 
и политически партии, сред които е и Партията на 
демократическия социализъм.

Около 2500 сърби демонстрираха на 3 април в 
центъра на Виена против агресията на НАТО срещу 
Югославия. И в центъра на Град сърби протестираха 
против агресията на НАТО. Сред нашите граждани 
бяха и голям брой австрийци. Участващите в про
теста осъдиха нападенията срещу Югославия, изтъ
квайки, че под претекст за мнимо "осуетяване" на 
хуманитарна катастрофа се бомбардират граждански 
обекти: детски градини, училища, болници и пр.

В Букурещ, на площад "Обединение”, се състоя 
митинг, който беше организиран от Демократичния 
съюз на сърбите в Румъния под девиза: "За Косово, 
за мир”.

Съюзът за мир на английската покрайнина Из
точна Англия организира голям протестен митинг 
против натовската агресия срещу Югославия в най- 
стария британски университетски град Кембридж.

Осъждайки поведението на западната общност и 
НАТО, към участниците се обърна писателят Ричард 
Бърнс, който като лектор прекарал няколко години 
в Белград.

Ако получим помощ, ще я отбраним но-лссно, ако ли пък не по
лучим помощ, ще я отбраним по-трудно, но <$ъс сигурност ще я 
отбраним, подчерта президентът Милошспнч в разговора си с ру- 
ско-бсларуската парламентарна делегация

Президентът на Република
та Слободан Милошевич прие в 
петък обща делегация на Дър
жавната дума на Руската федер
ация и Националното събрание 
на Беларус, водена от подпредсе
дателя на Дума Сергей Бабурин.
Гостите предадоха на югослав
ския президент послания на под
крепа, възхищение п солидарно
ст на народите на Русия п Бе
ларус с нашия народ, както и ке- 
тогнрнчното им искане неотло
жно да бъдат прекратени злоде
янията на НАТО срещу народа

кнаха руските и белоруските 
парламентаристи п допълниха, 
че парламентарните партии в 
двете страни непрекъснато из
искват от държавните ръковод
ства енергично да се противопо
ставят па НАТО.

Президентът 
изказа задоволство от поссщс 
ппето па обицата руско-бслару 
ска парламентарна делегация I 
благодари за подкрепата и соли 
дарпосгта. Подчертавайки, че 
отбраната на родината е най-го 
лямото право, длъжност п ппте

Милошови1
мп сцената се появиха най-популярният гръцки певец 
Йоргос Даларас и нашият Горан Брегович.

Над 10 000 германци и сърби демонстрираха в 
събота във Франкфурт против бруталната агресия на 
НАТО срещу Югославия, изисквайки веднага да бъде
прекратено бомбардирането на Белград и други сръ
бски градове.

"Това с безсрамна агресия срещу една суверенна 
страна, която не е нападнала никого, само отбранява 
интегритета си от терористи", бе изтъкнато на ми
тинга в центъра на Франкфурт.

Съорганизатори ма протестния митинг бяха по-

Прсдссдателят на съюзното правнтслстпо Момпр Булпто- 
прие общата делегация па Държавната дума па Руската

Беларус. Оглавява-
В11Ч

федерация н Националното събрание на 
щият делегацията Сергей Бабурин изтъкна в разговора, чс Ру
ската федерация н целият руски народ най-остро осъждат аг
ресията на НАТО срещу суверенна н независима СРЮ и добави, 
чс РФ е готова да окаже иа Югославия хуманитарна н всяка 
друга помощ.

Руско-бсларуската парламентарна делегация беше приета и 
от съюзния министър на отбраната Павле Булатович и предсе
дателя на Народната скупщина на Република Сърбия Драган 
Томнч.

полите на старата дама - Европа, се съгласяват да 
отидат на "дивия запад”, как да разберем днеш
ните чада на тази дама, които сляпо и безропотно 
го последват.

Защото в основите на историята на американ
ците е залегнал геноцидът срещу заварените там 
кореняци. За европейските престъпници, праде- 
довците на "Чичо Бил” (станал за резил!) те бяха 
само "червенокожи” същества, чийто живот не 
струваше дори един гол куршум. Само малоумен 
човек може да повярва, на такива изчадия кога- 
тому солят главата с някаква си борба за човешки 
права.

НАТО Е ЧОВЕКОЯД!!!
Днес е 6 април - историческа дата, на която без 

обявяване на война Адолф Хитлер засипа с бомби 
столицата на тогавашна Югославия, град Белград, 
обявен преди това за открит град.

В последната година от хилядолетието югослав
ската столица посреща шести април също така с раз
рушени обществени и граждански обекти, изпепе
лени от пламъците на натовските бомби и крилати

на Югославия и да бъдат нака
зани виновниците за престъпна
та агресия на западния алианс 
срещу нашата страна.

Американското своеволие и 
бомбардирането на Югославия е 
тежко престъпление срещу ми
ра и човечността. Единодишно- 
то становище на Русия и Беларус 
е, че е необходимо да се окаже 
всеки вид помощ на Югославия и 
братския и храбър сръбски 
род, който смело защитава сво
бодата, независимостта и нацио
налното си достойнство, изтъ-

рес на народа, президентът Ми- 
лошевпч каза:

- Ние ще отбраним страната 
си. Ако получим помощ, ще я 
отбраним по-лесно, ако ли пък 
не получим помощ, ще я отбра
ним по-трудно, на със сигурност 
ще я отбраним.

В разговора участваха пред
седателят на Съвета на граждан
ите на Скупщината на СР Юго
славия Миломир Минич и посла
ниците на Русия и Беларус в на
шата страна Юрий Котов и Ва
лерии Брилов.

ракети.
"НАТО е човекояд!” - възкликна подпредседа

телят на Руската дума Сергей Бабурин, ужасен от 
видяното на белградската улица "Княз Милош”.

"В началото на април 1941 година Белград беше 
безмилостно бомбардиран от фашистите. И победи! 
Няма никакво съмнение, че ще победим и неонацис- 
тите, водени от безбожниците отвъд океана - кате-

Монструмът НАТО прекрачи прага на вой
нственото кръвожадие, което изобщо не се грижи 
не само за метериалните щети, но и за човешките 
жертви. В зазоряване на православния празник на 
детската радост - Върбица и в навечерие на ка
толическия Великден, тези безбожници изпратиха 
крилати ракети срещу най-големия родилен дом 
на Балканите, срещу току-що родените 70 бебета 
и техните майки.

С това злодеяние те окончателно отхвърлиха 
булото, с което се бяха завоалирали и пред ли
цето на ужасеното човечество показаха истинския 
си образ: довчерашните преговарачи 
Щнн зверове от най-долен разряд. Човекоядци!

В. Богоев

горичен е министъра на вътрешните работи Влайко 
Стоил кови ч. - И ще построим още по-хубави сгради 
от тези!"

Най-мракобесната идеология на фюрера е детска 
игра в сравнение с "новия световен ред”, провъз
гласен от дезертьора на виетнамската война, злос
торника Бил Клинтън и неговите трабанти.

Ако можем някак си да разберем безбожника 
отвъд океана, наследника на престъпниците, които, 
за да спасят главите си за извършените злодеяния в

на

станаха хи-

ДЕЛЕГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ 
АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ НА 

ПОСЕЩЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ
ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ ПРИСТИГАТ ПОСЛАНИЯ ОТ
ЦЕЛИЯ СВЯТ

ПРИЗНАНИЯ ЗА ХРАБРИЯ 
НАРОД

смята, съживяване на политическия процес и се из
разява пълна подкрепа за нашия народ и ръковод
ство, отделно за президента Милошевич в решител
ното противопоставяне на престъпническата агресия 
на натовските сили.

Българската социалистическа партия 
прекратяване на натовските нападения на Югосла
вия, оценявайки, че въздушните удари на НАТО пре
дставляват флагрантно нарушаване на Хартата на 
ООН и документите на НАТО и създават опасни и 
дългосрочни последици за сигурността и стабилност
та на Югоизточна Европа.

Членовете на Изпълнителния отбор на Главния отбор на Социал- 
истическата партия на Сърбия Горан Перчевич, Момчило Бабич и 
Горан Триван приеха в събота в Белград делегацията на Българ
ския антифашистки съюз, която предвождаха председателят на 
съюза Велко Вълканов и 
Тодоров.

Делегацията на Българския антифашистки съюз беше приета и от 
министъра на културата на Република Сърбия Желько Снмич.

* На път за Белград делега
ция на Антифашисткия съюз на 
България, начело с Велко Въл
канов се отби в Димитровград.
Делегацията бе приета от пред
седателя на Общинската скуп
щина Никола Стоянов. По време 
на разговорите председателят 
Стоянов запозна членовете 
делегацията с положеХнието в 
общината в условията на воен
ната обстановка. От своя страна 
Вълканов изнесе становището 
на България, както каза, прене
сено му от г-н Агов, че от Бъл
гария не е и няма да бъде 
търсено въздушното простран
ство за ползване от натовските 
самолети за агресия срещу 
Югославия. Велко Вълканов 
предаде на председателя на 
Общинската скупщина Деклара-

От началото на 
срещу Съюзна република Югославия Социалисти- 

партия на Сърбия получи голям брой по
слания от международни сдружения, видни дейци и 
политически партии от цял свят. Агресията осъдиха 
партии от Русия, Гърция, Италия, Грузия, България, 
Украйна, Гвинея, Румъния, Боливия, Армения, Ун
гария, Корея, Ирландия и други страни. Във 
послания се изисква спешно прекратяване на агре-

престъпната агресия на НАТО

ческата настоява заподпредседателят академик Николай

цията на Народното събрание на 
България, в което се казва, че 
България няма да позволи нито 
пряко, нито косвено да бъде във
лечена в конфликта на терито
рията на СРЮ. Председателят 
Стоянов връчи на Вълканов по
сланието на младите от Димит-

всичкн

ЖОРЖ ГАНЧЕВ:

МЕДИЙНА ВОЙНА ПО 
ГЬОБЕЛСОВАТА РЕЦЕПТА

жава няма право да решава проблемите на своята 
територия според конституцията и законите си".

Югославия предложи автономия на косметските 
албанци и другите етнически общности, които жи
веят в южната сръбска покрайнина, изтъкнал Га
нчев. Споразумението за самоуправление в Космет 
подписали представителите на всички етнически об
щности, които там живеят, освен представителите на 
албанското сепаратистично движение, но светът не е 
осведомен за това, защото този факт не е от интерес 
за великите сили.

Говорейки за медийната война, Ганчев казал, че 
се страхува от факта, че албанските нарко дилъри 

са станали ’ герои” с пълната подкрепа на суперси
лите, докато легитимно избраните власти в Югосла
вия и ръководства, които не са по волята на западно
европейските държави и на страните отвъд океана, 
са провъзгласени за врагове".

Депутатът в българския парламент Жорж Ганчев 
заявил, както предадоха софийските медии, че "аме
риканският народ не знае истината за агресията на 
НАТО и САЩ срещу независимата европейска дър
жава СР Югославия”.

на ровград, прочетено на митинга, 
който се проведе на 2 април т.г. 
под мотото ”С песен за мир”, в 
което между другото се казва, 
"че в този тежък час, когато 
царува хаосът на безумието, 
гражданите на Димитровград, а 
с тях и числящите се към бъл
гарското малцинство поръчват, 
че Югославия е наша родина , че 
друга нямаме и че ще я 
защитаваме сега и завинаги”.

По думите на този депутат от БББ, който 
Белград непосредствено преди започването на бру
талната агресия на НАТО, "срещу СРЮ, покрай бом
бардировки, се води и медийна война по известната 
Гьобелсова рецепта”.

Той напомнил, че британският премиер Тони Бл- 
еър и неговият министър на отбраната Джордж Ро- 
бертсън посредством световните медии, отделно чрез 
Си-Ен-Ен се

посети

опитват през последните дни да убедят 
световната общественост, че "една суверенна дър-

А. Т.
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ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

СЪРБИЯ Е СПЛОТЕНА
^Правителството Република Сърбия констатира, че мероприятията във връзка със снабдява
нето на населението и функционирането на комуналните и стопански субекти в служба на от- 
раната на народа и държавата и нормалния живот на гражданите се реализират успешно

На заседанието

на
лище, своя град и родния си край.

И над всичкото 
бранява независимата 
и нейните 

Като

Накои от вас вече получиха за
служените признания и отличия. 
Аз им честитя на всички 
рце. Отделни честитки

това. който от
ец държаваот все съ- на правителството на Репуб- 

Сърбия, председателствано от премиера Ми- 
рко Марянович, бяха обсъдени 
престъпното бомбардиране на граждански цели в 
самия

заповед, както и оглавените от тях държави. 
През април 1941 година германските фашисти 
по пряка заповед на Адолф Хитлер бомбарди
раха Белград. Те бяха победени и избити. Съ
щата съдба очаква и ордите на неонацистките 
убийци и техния американски фюрер Клин- 
тън, който издаде заповед за бомбардиране на 
наши градове и села.

Сърбия отбранява своята свобода,терито
рия, народ, чест и достойнство. В това Сърбия 
е сплотена. Всички граждани, ръководства, 
политически партии днес са под едно знаме, 
под една команда и с една цел - да се отбрани 
Сърбия и да бъде победен агресорът.

Правителството на Република Сърбия ко
нстатира, че мероприятията във връзка със 
снабдяването на населението и функционира
нето на комуналните и стопански субекти в 
служба на отбраната на народа и държавата и 
нормалния живот на гражданите се реализи
рат успешно в съответствие с решенията на 
правителството, изтъква се в съобщението.

граници. ликаизпращам 
на личния състав на ВВС и ПВО, 
на Трета армия и в нейните рамки 
на Прищински корпус и на гранич
ните поделения на ЮВ.

Нашата отбранителна 
обаче не е

ваш съратник и коман
дир, аз съм щастлив последиците оти горд. че от 
ваше и от свое лично име мога да 
поръчам на венчкн 
СРЮ, без оглед

център на Белград и в Сърбия и осъще
ствяването на мероприятията на правителството 
в условията на агресията срещу нашата страна.

Деветия ден па агресията срещу машата страна 
и народ фашистките МАТО сили бомбардираха 
центъра на Белград. Орди те от престъпници и 
убийци, предвождани от Вашингтон,

граждани на 
на националната 

им. етническа и верска принадлеж
ност. че главната сила на 
народна отбрана. Югославската 
войска е изпълнила 
гашни задачи н че е готова 
изпълни докрай, все докато срещу 
нас има какъвто и да било вид аг-

война
завършена. Предстоя

щите изкушения могат да изискват 
и нови усилия, лишения и дори 
ртви. Аз съм уверен, че след мо
ралното и политическо

нашата
же- всички досе- 

да ги ракетираха
центъра на нашата столица, застрашиха дори и 
Клиничния център с десетина болници и нап-го- 
лемим родилен дом на Балканите, в които

поражен- 
претърпя. врагът е на 

повторно да научи от вас поу- 
главното и най-смърто- 

носно оръжие във всяка война е

ие. което
път 
ката. че

в мо
мента се намират повече от 70 бебета. С бом
бардирането на изключително граждански цели - 
болници, училища, мостове, пътища, жп линии, 
фабрики, детски градини, жилища - НАТО из
върши небивали военни престъпления. Но 
щсствува сила и мощ. която може да ни победи, 
защото отбраняваме свободата и независимостта 
си. За извършените престъпления ще отговарят 
ония, които ги извършиха и ония, които издадоха

ресия, се казва между другото в 
посланието на началника на щаба 

Върховното командване, генер
ал-полковник м-р Драголюб Ой- 
данпч.

начовекът, който отбранява своето 
семейство, своята къща и бащин
ото си огнище, своята нива и учи- нс съ-

ИЗ ВОЕННОТО ИЗДАНИЕ НА "ВОЙСКА" 
ПОДПОЛКОВНИК-ПИЛОТ ИЛЬО АРИЗАНОВ

СТРЕЛЯХ СРЕЩУ Ф-117 ДИМИТРОВГРАД
Пилотът Ильо Арнзанов из

лита на изтребител заедно с ко
легата си Ил1гч точно в 19 часа. 
Посока - Космет. Двамата летци 
твърде бързо откриват мишена
та си: група от 29 вражески са
молета. Аризанов пръв забеляз
ва " невидимия" Ф-117. който е 
охраняван от изтребители, и без 
колебание се стрелва към него. 
Изстрелва ракета. Тогава вра
жеските изтребители яростно се 
нахвърлят върху безстрашните 
защитници на нашето небе.

- Една ракета улучи задната 
част на нашия самолет, той се 
занесе вляво и по спираловидна 
пътека полетя към земята. Ка
тапултирах и в момента, когато 
се отвори парашутът, над гла
вата си чух злокобния звук на 
вражеските изтребители. Над 
мен бяха 29 агресорски летател
ни машини, които ме обстрел
ваха с картечници.

Ильо Аризанов все лак ус
пява да се спусне югозападно от 
Прищина, в района на Голеш. 
Приземява се в лозе. Чува вик
овете на албанците, които го 
търсят, но задминава хайката и 
продължава да върви, ориен
тирайки се с помощта на звез
дите. Нощта е изключително ст
удена, а той няма храна... На Го- 
леш се натъква на група терор
исти от т. нар. АОК. Посяга към

митинг ПРОТИВ ПРЕСТЪПНОТО 

БОМБАРДИРАНЕ
Както в много градове навред по 

страната ни. така и в Димитровград 
на 2 април т.г. бе организиран все
народен митинг йод название ”С пе
сен за мир”, на който жителите на 
общината протестираха срещу бом
бардирането на нашата страна. Съп
ровождани от музиката на местните 
музиканти, младите танцьори от фо- 
лклориия ансамбъл към днмитров- 
градския Център за култура изпъл
ниха китки народни танци. Обръща- 
йхки се към своите съграждани, Сне
жана Симеонова, говорител на ОО 
на ЮЛ, отправи послание към бъл
гарския народ:

”В този тежък час. когато царува 
хаосът на безумието, гражданите на 
Димитровград, а с тях и числящите се 
към българското малцинство поръч
ват: Югославия е наша родина. Друга родина ня
маме. Ще я защитаваме сега и завинаги. Оттук 
отправяме остра критика към ак гуалната българ
ска власт и решението им да предоставят въз
душния коридор и територията си за см ьртонос- 
нитс акции на престъпниците от НАТО. Със си
гурност знаем, че и от Бьлгария излитат самолети 
и ракети, сеещи смърт и смут сред невинни деца и 
жени. Убедени сме п вярваме, че българският на
род няма да прости това безумие и ще повдигне 
своя глас на разума в тези кошмарни мигове па 
бездушната агресия срещу един миролюбив и бра
тски народ. Отправяме пълна благодарност към 
онези, които ни дават подкрепа. За нас те от
разяват истинското лице па българската душев
ност. Наистина, приятел в нужда се познава. На
шето и бъдните поколения ще помпят всички, ко
ито вдигнаха гласа против насилието”.

Говорейки на митинга, димитровградската ша
мпионка но спортна срслба Ружица Алексови ме
жду другото каза: "Побеждавахме ги на всички 
полета. Побеждавахме ги и тогава, когато това не 
очакваха. Ще ги победим и този път. Лично аз ги 
победих на техната земя - в Америки. Този път ще 
ги победим на нашата територия и ма нашето небе. 
Мие знаем да се защитаваме”.

Ог името на всички присъстащи Алексова пр
иветства всички бранители на машата страна.

От името на младите димитровградчанн по
слание към югославската и международната об
щност отпрани Мирослав Нвцков.

”И днес, когато бомбите падат а нашата ст-
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Хоро на площада в Димитровград за мир , срещу агресията

Героят Ильо Аризанов

пистолета си, но терористът, ко
йто вече бил насочил пушката си 
към него, вместо да стреля, му 
обръща гръб и започва да бяга.

- Това ми вдъхна нови сили. 
Уверих се, че терористите са го
леми страхливци. Около 10 часа 
вече бях в прегръдките на своите 
колеги на прищинското летище.

Част от присъстващите на митинга

рапа. ние, младите димитровградчанн, поръчваме 
на всички млади хора в света, че сме последо
ватели на наП-големнте идеали на човечеството- 
свободата, мира, правдата, хуманизма, любовта, 
съдружието п равноправието. С нашата младост, 
с нашия патриотизъм в сърцата си, ние, младите 
димитровградчанн, що застанем край отбранител
ната стена на отечеството нн и заедно с други 
млади от страната ще браним и отбраним онова, 
което генерациите преди нас са защитавали и ко
ст са нн оставили в завещание”, каза между дру
гото Нацкоа.

След обръщенията на ораторите местните 
рокгрупи ’'Трансксн” и "Чунакабраси" изпълниха 
известни рок и поп композиции.

ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД:

ГОТОВИ ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА
Веднага след провъзгласяването на военно положение в страната в 

Димитровград се проведе заседание на седемчленния Щаб на ОО на ЮЛ, 
бе решеио да се въведе редовно дежурство в помещенията на 

партията. Членовете на Щаба и на партията в общината са запознати с 
начина на работа по време на военното положение. Всички членове на 
ЮЛ на територията на общината всеки момент са готови да се включат 
в отбраната иа отечеството.

В ЮЛ изтъкват, че поддържат непосредствен контакт с Щаба иа 
гражданската защита и че отзивчивостта на повиканите от запасния 
състав на територията на Димитровградска община е стопроцентов. ЮЛ 
оценява, че моралът на димитровградчанн и всички жители иа 
общината е на високо равнище. Стопанските предприятия в момента не 
работят, но ЮЛ очаква, те да започнат да работят веднага, щом сс 
създаддт условия за това.

на което

В. Димитро*А. Т.
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ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА ПОЛИТИ
ЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БОСИЛЕГРАДОБРЪЩЕНИЕ

СПЛОТЕНИ В ОТБРАНАТА НА СТРАНАТАНА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА И НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОТБОРИ НА 
ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА СПС 

И ЮЛ В БОСИЛЕГРАД

И гражданите па Босилсградска община, както и всички граждани на Сърбия и Югославия, бе* оглед 
на партийните си определения, се приобщават към всенародния фронт за зашита иа териториалния

на НАТО. Това потвърдиха и изказванията наинтегритет на страната ни от безумната агресия 
председателите на действащите в общината политически сили:

най-съдбоносен за нашата страна 
момент.

Българското национално мал
цинство, съвместно със сръбските 
си братя е готово да защитава сво
ята страна.

Становището на босилеградск- 
ите радикали е, че с бомбардиране 
не може да се реши нито един про
блем. Затова и косметският проб
лем може да се реши единствено 
чрез преговори.

Общинският отбор на СРС в 
Босилеград се надява, че разумът 
ще надделее над силата и ще спре 
бруталните нападения. Защото во
йната никога и никому не донася 
добро. Босилеградските радикали 
подкрепят геройския сръбски на
род в отстояването му в тези съд
боносни моменти за оцеляването 
на нашата страна.

Милчо Стоичков, председател 
на Общинския отбор на СПО: Ста
новищата ни всъщност произлизат 
от становищата на Главния отбор 
на нашата партия, а те са ясни: с 
агресия не се решават никакви 
проблеми, а още повече се изост
рят кризистните обстановки. Ст
радат деца. невинни хора. култу
рни и^исторически паметници, ко
мунални и производствени обек
ти...

ЮЛ: Веднага след раздробяването 
на предишна Югославия Югослав
ската левица предупреждаваше, че 
някои външни фактори предприе
мат мерки за раздробяване и на дн
ешна Югославия. Сега тези фак
тори извършиха агресия по неза
помнен в новата история начин ср
ещу страна, която с нищо не зас
трашава чужди интереси, освен че 
защитава своя тсриротиален инте
гритет. С това създателите на т. 
нар. "нов световен ред” под дик
тата на САЩ откриха истинското 
си лице - не да защитават правата 
на една или друга общност, но чрез 
сила и злодеяния да налагат волята 
си в решаването на проблемите, 
които самите те предизвикват.

Бруталната агресия на НАТО 
срещу нашата страна е потвържд
ение, че тези престъпници искат да 
налагат своите интереси чрез сила 
и военни действия. Обаче единст
вото и желанието на всички граж
дани в нашата страна да се оцелее 
до победа и защита на териториал
ния ни интегритет. ще се окаже 
по-силно от каквото и да е тяхно 
оръжие.

ЮЛ. както и всички наши гра
ждани. се надява, че разумът ще 
надделее и ще се намерят начини и 
възможности за миролюбиво ре
шение на косметската криза. Всъ
щност, това е и девизът на нашата 
партия още от самото начало на 
конфликта в южната сръбска пок
райнина.

Иван Рангелов. секретар на 
Общинския отбор на СРС: Общин
ската организация на Сръбската 
радикална партия в Босилеград 
най-енергично осъжда злодейско- 
то бомбардиране на СР Югославия 
от страна на НАТО. От бомбарди
рането страда не само сръбският 
народ, но и всички граждани на Съ
рбия и Югославия, които и след 
тези безумни злодеяния ще оста
нат да живеят на тези простори в 
сговор, което потвърдиха и в този

Васил Токсп, председател на 
Общинския отбор на СПС: Зло- 
дсйската и подла агресия на Север
ноатлантическия алианс, начело 
със САЩ срещу суверенитета на 
нашата страна се оказа крайно не
сполучлива. Вместо да внесе раз
дор и разединение, тя още повече 
сплоти всички наши граждани, без 
оглед на политическите им опре
деления, в общия фронт за защита 
на независимостта на Югославия. 
Бомбардирайки нашата страна са
мо заради това, че защитаваме те
риториалния й интегритет от ал
банските терористи и сепаратисти, 
натовските злодеи и подлеци от
криха мрачните си цели - отцеп
ване на Косово и Мстохия и по
нататъшно раздробяване на Сър
бия и СР Югославия.

Агресията на НАТО срещу на
шата демократична н миролюбива 
страна, която не се намесва в ин
тересите на други страни,означава 
потъпкване на международното 
право и принципите на Организа
цията на обединените нации. 
НАТО има бомби, с които безми
лостно убива невинни граждани и 
разрушава училища, здравни учре
ждения, черкви, производствени и 
инфраструктурнн обекти. Срещу 
тях нашите граждани се борят с 
висок морал и патриотизъм. Прав
дата е на наша страна и тя ще по
беди.

Изпълнителният отбор на 
Общинската скупщина п изпъл
нителните отбори на общински
те отбори на СПС и ЮЛ н Бо
силеград на състоялото се на 3 
април съвместно заседание об
съдиха най-новите събития в ст
раната и окръжението и. В съв
местното им обръщение към 
югославската, българската и 
световната общественост се ка
зва:

един войник иа НАТО да напра
ви поне една крачка към нашата 
страна. Не желаем техните деца 
да останат без родители, а май
ките им без синове. Затова умо
ляваме децата п майките им да 
им кажат да не избиват нашите 
деца и нашите майки.

- Анализирайки целите иа аг
ресора, смятаме, че Балканите 
се намират на ръба на катастро
фата. Тъй като сме граждани от 
българско малцинство, от осо
бено значение ни е на коя страна 
ще застане Република България. 
Ръководството на тази страна в 
парламента си прие декларация, 
в която се изтъква, че България 
няма ни пряко, ни косвено да се 
намесва в решаването на криза
та в нашата страна. Това офи
циално равнодушие някак си мо
жем и да приемем. Не можем об
аче да бъдем равнодушни към 
определението на това ръковод
ство, което слага под въпрос би
тието на един славянски народ и 
православието и което ограни
чава приятелските отношения 
между сръбския и българския 
народ, който и сега в огромно 
мнозинство оказва подкрепа на 
Сърбия.

- Изказваме благодарност на 
Българската социалистическа 
партия и на останалите партии, 
които обективно обсъждат про
блемите в нашата страна и на 
Балканите.

- Неразумно е и поведението 
на информационните средства в 
България, които отнемат право: 
то на българския народ обекти
вно да се информира. Уж се стра
хуват за съдбата на бежанците, 
за съжаление, само за албан
ските, а скриват истината, че те 
бягат тъкмо поради агресията на 
НАТО. Същевременно не искат 
да осведомят обществеността си 
за голготата на сръбския народ 
и на националните малцинства, 
за жертвите и разоряването от 
бомбите на НАТО. Не сме убе
дени, че така могат да правят он
ези, които се застъпват за исти
ната.

"Тази година, по-точно на 24 
март в 20 часа - когато НАТО 
алиансът, начело със САЩ из
върши агресия срещу нашата ст
рана - започна да се съдава нова 
история. Нашата родина Сърб
ия, като страна, която желае да 
запази свободата, независимост
та и териториалната си цялост, в 
тази история има изключително 
важно място. Гражданите на кр
айграничната Босилеградска об
щина. в която живеят предимно 
числящи се към българското на
ционално малцинство, желаят 
активно да участват в създава
нето на тази история. Основната 
причина е тази, че Сърбия и Юг
ославия се застъпват проблеми
те да се решат по мирен начин, 
че са нашата единствена родина 
и че неразривно сме свързани 
със сръбския народ.

- Малко е ако кажем, че осъ
ждаме агресията на НАТО сре
щу нашата страна. От името на 
човешкия род и достойнство се 
срамуваме поради тази варвар
ска постъпка. Все досега бяхме 
уверени, че такава кръвожадно- 
ст съществува само в животин
ското царство. С постъпката си 
алиансът сложи знак на равен
ство между това царство и своя
та "демокрация”. Сега злодеите 
бомбардират наши военни и ци
вилни обекти. Разрушават наши 
градове, фабрики, домове... Ст
релят срещу православния ни 
кръст, рушат културно-истори
ческите ни паметници и храмове. 
Личи, че и това им е малко, та ни 
разрушават и болници, факулте
ти, училища и детски градини. 
Избиват ни и децата. Отправяме 
ви молба да кажете на тези само- 
провъзгласили се съдии да пре
къснат да ни разрушават роди
ната и да осакатяват младостта и 
бъдещето ни.

- Гражданите на нашата об
щина безрезервно подкрепят дъ
ржавното и военно ръководство 
на страната, начело със Слобо- 
ддн Милошевич. Отдаваме приз
нание на Войската на Югославия 
и на служещите в Министерст
вото на вътрешните работи, ко
ито юнашки отбраняват отече
ството ни. Ние като потвърдили 
се граничари сме готови да от
браняваме и отбраним страната. 
Затова не препоръчваме на нито

Сръбското движение за обнов
ление апелира към всички мирол
юбиви сили да се застъпят за прек
ратяване на бомбардировките и за 
започване на преговори за миро
любиво решение на косметската

СПС призовава всички мирол
юбиви страни да използват своя ав
торитет и да се ангажират за прек
ратяването на агресията на НАТО. 
да се възобновят преговорите за 
решаване на косметската криза с 
политически средства и на начала, 
приемливи за всички национални 
общности. Впрочем, това е деви
зът на нашата партия и на прави
телствата на Сърбия и Югославия 
още от началото на политическата 
криза в тази сръбска покрайнина.

Д-р Любен Александров, пред
седател на Общинския отбор на

криза.
Стоичко Ангелов, секретар на 

ОК на НКПЮ: Агресията срещу 
суверенитета и ннтегритета на СР 
Югославия от страна на НАТО е
срамен акт в историята на чове
чеството. Такава нечовешка и без
душна постъпка срещу миролюби
ва СР Югославия и нейните народи 
ще остане записана в историята ка
то престъпнически акт, показващ 
на какво е готова сила, която иска 
да управлява света в с&ответствие 
със своите егоистични интереси.

Миролюбивият свят няма да 
забрави тази вандалска постъпка 
на САЩ и НАТО. Подкрепата, ко
ято ни оказва световната общест
веност, най-добре потвърждава 
това. Както и винаги досега, и сега 
нашата страна няма да се предаде. 
И покрай големите жертви - мате
риални и човешки, когато се касае 
за свободата, суверенитета и инте- 
гритета на страната всички сме сп
лотени и силни, отделно ако срещу 
нас са хора без душа, разум, правда 
и морал.

Д-р Драган Андонов, председа
тел на Общинския отбор на ДС: 
Ние, демократите, сме против вся
ко насилствено решаване на как- 
вито и да е конфликти. Категорич
но осъждаме бомбардировките и 
настояваме конфликтът в Косово 
и Метохия да се реши с полити
чески средства, а не с бомби и ра
кети.

Уредбата се прилага
последователно

Общинската управа в Димитровград наложи на всички обществени 
и частни магазини най-последователно да прилагат уредбата на пра
вителството за нормално снябдяване на гражданите. Според тази уредба 
всеки купувач може да купи 5 килограма брашно, 2 кг захар, 1 кг сол, 1 
литър олио и по една кутия цигари. Както узнаваме, съответната 
спекция не е регистрирала нарушения в прилагането на уредбата. Що се 
отнася до снабдяването на населението с хляб, все още е в сила ре
шението на Изпълнителния отбор за три хляба на купувач. Хляб 
достатъчно и е видимо, че вече не се правят запаси.

- Националистическата ВМ
РО партия в България пак из
лезе с иска българското мацин- 
ство в т.нар. "Западните покрай
нини” да получи културна авто
номия. Ние като числящи се към 
това малцинство категорично 
отговаряме: Благодарим на лъ- 
жегрижието, добре ни е и не ни 
трябват никакви автономии. Ед
инственото, което желаем е да 
бъдем жив мост за сътрудниче
ство между сръбския и българ
ския народ.

ин-

има

А. Т.

ПРЕДИМСТВО В СНАБДЯВАНЕТО
Неподвижните, изнемощели и болни хора в Босилеградска община 

ще имат предимство в снабдяването, преди всичко с хранителни стоки, 
оповестиха от Щаба на гражданската защита в Босилеград.

За целта местните общности, Отделението 
организацията на пенсионерите трябва да евидентират тези лица и да 
предоставят списъците си на щаба.

за социални гржи и
Да живее Сърбия! Да жи

вее Югославия!"
В. Б.

М. Я.
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