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КАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА, НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

ЗЛОДЕЯНИЯТА НА НОВИТЕ НАЦИСТИ НАДМИНАХА ТЕЗИ
ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

СРЕЩА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА
ПО ПОВОД ВЕЛИКДЕН - НАЙ-ВЕЛИКИЯ ХРИСТИ
ЯНСКИ ПРАЗНИКСАНИРАНЕ НА ПОВРЕДЕНИТЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ОБЯВЕНО Е ЕДНОСТРАННО 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ

• Президентът на Републиката Слободан Милошевич 
посветено на възобновяването проведе в понеделник събрание, което беше
паната от “ Реко1,стРУКцията на разрушените и повредени обекти на бомбарди
раната от натовскнте агресори територия на нашата страна

Носител

• На 6 април в 20 часа са прекратени всички акции на войската и 
полицията в Косово и Метохия срещу терористичната организация

на реализацията на 
спешна и обемиста обще

ствена задача ще бъде Дирекци
ята за възобновяване на инфрас
труктурата, която

ШВВ1 Правителството на Съюзна мнозинството от населението, 
република Югославия и Прави- също така ще се въздържат от 
телството на Република Сърбия терористични акции против ци- 
на отделни заседания приеха 
съвместно съобщение, в което 
обнародваха, че по повод Велик
ден - най-великия християнски правителства в сътрудничество 
празник, едностранно се прекра- с представители на онези албан- 
тяват всички акции на войската ци, чийто представител е д-р 
и полицията в Косово и Метохия Ибрахим Ругова, веднага да за- 
срещу

тази ШИшш вилите и представителите на 
властта.

е формирана 
от надлежните съюзни и репуб- И 
ликански министерства и транс
портния институт. Ще бъдат 
предприети всички необходими 
мероприятия за санирането на

и® § -Ш:|
_

2. Представители на двете

л
,г-,повредените транспортни и дру

ги инфраструктурни обекти.
Констатирано е, че югослав

ските строители, които постро
иха многобройни съвременни 
обекти в страната и чужбина, и 
този път със знанието, умението 
и високия си трудов ентусиазъм 
ще успеят в най-кратък срок да 
възобновят разрушените обек
ти, които имат жизнено значе-

терорис 
низация ”АОК”.

етичната орга- почнат да подготвят политиче
ски договор в смисъл на точка а), 

В съобщението на двете пра- с цел да се постигне първонача-
вителства се казва: лно политическо споразумение, 

което да предложи възможно
сти за работа на съвместните

"Изхождайки от съгласието 
на президента на СР Югославия 
Слободан Милошевич и
Ибрахим Ругова, съдържащо се албанската, сръбската 
в Съвместното изявление от 1 други национални общности в 
април 1999 година проблемите в Косово и Метохия. След извест- 
Космет да се решават изключи- но време това спорезумение би

станало основа за трайно уреж
дане на същинската автономия 
на Косово и Метохия в рамките

1 .** - *
Момент от срещата при президента Милошевич:

Час по-скоро да бъдат възстановени жизненоважните обекти

д-р органи на самоуправлението на 
и всички

Милутин Мърконьич обясниха жби. Оценено е, че успешно се 
подхода към реализацията на провеждат всички мерки, които 
тази задача.

На събранието са обсъдени и положение, 
въпроси във връзка с функци- 

торът на транспортния институт онирането на обществените слу-

ние за стопанството и населе- телно по мирен начин;
- имайки предвид по-ната

тъшната разработка на това 
съвместно определение от сре- на Сърбия и Югославия, 
щата на д-р Ибрахим Ругова с

нието. са взети в условията на военното
Министърът на строителст

вото Деян Ковачевич и дирек-
3. Съвместно с представите- 

подпредседателя на съюзното ли на албанците, чийто предста- 
правителство Никола Шаи- вител е д-р Ибрахим Ругова, да 
нович (от 5 април 1999 г.) когато се подготви програма за завръ- 
беше постигнато съгласие:

ПРЕМИЕРЪТ МИРКО МАРЯНОВИЧ ПОСЕТИ РАЗ
РУШЕНИЯ ГРАД АЛЕКСИНАЦ щането на бежанците при адек- 

а) заедно да се работи върху ватното участие и съдействие на 
постигането на политическо ре- УНХЦР и Международния ко

митет на Червения кръст.
Съюзното правителство и 

Правителството на Република

ФАШИСТКИ УДАР 

СРЕЩУ цивилното
НАСЕЛЕНИЕ

шение
б) заедно да се работи за за

връщането на бежанците
- преценявайки, че без коле- Сърбия смятат, че по такъв на- 

бание трябва да започне реали- чин се решават всички акутни 
зацията на тези определения и въпроси в Косово и Метохия за 
най-напред да се решат акутните стабилизацията на мира, завър- 
проблеми, Съюзното прави- щането на бежанците и учред- 
телство и Правителството на Ре- яването на самоуправлението, 
публика Сърбия единодушно което да афирмира равноправи-

• Както и на Нюрнбергския процес, когато беше съдено на хит- 
леровите нацисти, човечеството отново ще съди на нациститс на 
днешното време - Клинтън, Ширак, Шрьодър, Блеър и мадам Ол- 
брайт, каза републиканският премиер • Правителството на Сър
бия предприе мероприятия за оказване на първа помощ на 
най-пострадалите

решиха: ето на гражданите и национални 
1. По повод Великден - най- общности и се създава стабилна

великия християнски празник, основа за трайно решение, 
едностранно да бъдат прекрате
ни всички акции на войската и 
полицията в Косово и Метохия

анюг)- И през Втората световна рата световна война, подчерта 
война фашистите хвърляха бом- премиерът Марянович. 
би да избиват миньори, техните Председателят на Правител- 

премиерът ството на Сърбия каза, че както 
и на Нюрнбергския процес, ко- 
гато беше съдено на хитлерови-
те нацисти, човечеството пак ще но ще се постараем за това, през 

- Клин- тези дни, когато станахме жерт-

против терористичната органи
зация ”АОК” като се започне в 
20 часа на 6 април 1999 година, 
очаквайки, че това решение ще 
бъде разбрано като жест на до
брата воля и желание да се под
крепи мирното решение, което 
несъмнено представлява опре
деление на мнозинството от на
селението в Косово и Метохия, 
без оглед на националната или 
верска принадлежност. При това 
се очаква, че екстремните еле
менти, уважавайки волята на

Марянович: Сърбия никога 
няма да се предаде на злодеите ш ттмштжени и деца, каза 

Марянович по време на обикол
ката си на разрушената част на 
град Алексинац, която във втор-
бомбСа^дира”аботе зло"™“ ШираГшрьодъГвлеър и ви „а агресията, нашите хора да
НАТО мадам Олбрайт.

- Ние в Правителството на помощ.
получат възможно по-голама

Това са квартири на миньо
рите и на техните семейства. Фа- Сърбия вече предприехме меро- 
шистите избраха това място в приятия по оказване на помощ 
сърцето на Сърбия, за да убиват на онези, които най-много са 
жени и деца. Това са злодеяния, пострадали. Тук бях осведомен и 
които по нищо не отстъпват на за това, че местните власти са 
фашистките злодеяния от Вто- направили същото, ние сигур

Той подчерта, че нищо няма 
да може да ни разколебае в на
шата отбрана на отечеството,
неговата независимост и само
стоятелност.

(На 3-та стр.)



ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СУБНОР РАЗГОВАРЯХА С 
ДЕЛЕГАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТ
КИ СЪЮЗ

РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РУСКАТАПРЕЗИДЕНТЪТ НА 
ДЪРЖАВНА ДУМА

ОТБРАНАТА НА РОДИНАТА Е 

ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА
ПОДКРЕПА ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ И 

ОСЪЖДАНЕ НА 

АГРЕСИЯТА
• илто• НАТО е дължим да уважи категоричното искане на Русия за прекратяване иа агресията 

бомбардира нашата страна с цел да я окупира • Пойната, която ни е наложена е война против всички 
граждани • Уверени сме, че към нашия отпор срещу насилието, хегемонията и техните палачинаши

ще ес приобщи цялото чопечсстпо

подпредседател на Съюза на борческите организации и антифа
шистките движения на Балканите, еамоинициативно гюеети левите 
политически партии и СУБНОР. В делегацията бяха и академик 
Николай Тодоров, проф. д-р Ана Върбанова и Петър Бочуков, 

редактор на ежедневника Дума .

осуетена хуманитарната катастрофа в Космст, 
факт е, че именно бомбардировките предизви
каха тази катастрофа.

Освен приоритетната задача, каквато в мо
мента е отбраната на родината, Югославия ще 
устои в упоритото си настояване чрез нряки 
преговори да се постигне мирно политическо 
решение в рамките на Сърбия. Войната, която 
ни е наложена, е война против всички наши 
гражданин, против всички национални общно
сти в Космст. Това с невиждано и тежко 
престъпление против целия народ на една су
веренна страна.

Президентът Милошевич поблагодари на 
руския народ и иа ръководството за солидар
ността му с югославския народ в противо
поставянето му на престъпната агресия и 
подчерта, че нашият народ ще успее да отбрани 
своята родина. При това сме уверени, 
нашия отпор срещу насилието, хегемонията и 
техните палачи ще се приобщи цялото чове
чество в полза на свободата, прогреса и здравия

Президентът на Републиката Слободии Ми- 
лошевич прие в сряда председателя на Дър
жавната дума на Руската федерация Гснпдий 
Селезньов, който заедно с изтъкнатия член иа 
Парламента Николай Ршнков пристигна 
посещение в нашата страна.

Русия най-остро осъжда злосториическата 
агресия на НАТО срещу СР Югославия и търси 
тя да бъде прекратена веднага, каза Селезньов.

Русия е длъжна да окаже на СР Югосла- 
виянеобходимата помощ, подчерта той. Русия 
желае да допринесе за прекратяването на бе
зумната война, която НАТО води срещу Юго
славия, понеже стазн война е застрашен между
народният мир и развитието в света. Агресията 
срещу Югославия несъмнено заплашва и рус
ките интереси. НАТО с длъжен да уважи кате
горичното искане на Русия за незабавно прек
ратяване на агресията, прецениха най-висшите 
представители на руския парламент.

Подчертавайки нашата привързаност към 
мирното политическо решаване на проблема в 
Косово и Метохия, президентът Милошевич 
подчерта, че НАТО бомбардира нашата страна 
с цел да я окупира, което накара гражданите от 
Космет масово да напускат домовете си. Въпре
ки настояванията на агресора да увери между
народната общественост, че бомбардировките 
са предизвикани от необходимостта да бъде

на

заместиик-главен
Делегацията води разговори с представители 

Югославия и Сърбия по въпроси от общ интерес, особено за по
ложението в СРЮ. Между делегациите беше постигнато спора
зумение около ангажирането на съюзите на борческите органи- 
зации и антифашистките движения 
Югославия и осъждане на агресията. Българският съюз организира 
на 7 април кръгла маса за "нарастващия фашизъм в съвременния 
свят”, а на 8 април големи народни антифашистки митинги в София 
и други български градове.

на СУБНОР на

на Балканите в подкрепа на

че към

СТАНОВИЩЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В СОФИЯ

БЪЛГАРИЯ НЕ ИСКА 
КОСМЕТСКИТЕ АЛБАНЦИ

разум.
В разговорите участваха и председателят на 

Съвета на гражданите в Съюзната скупщината 
Миломир Минич, съюзния министър на

работи Живадин Йованович и руския 
посланик в СР Югославия Юрий Котов.

вън-
косметски албанци-бе-шните "България затваря границата м м

жанци”, изтъкват софийските ежедневници Труд и ’ 24 часа 
след разговора на премиера Иван Костов с председателите на 
парламентарните групи в Народното събрание, 
"хуманитарната катастрофа на Балканите.

Българското правителство прие становище, че не могат 
масово да се приемат бежанци от Космет, понеже, както бе 

ще дестабилизира финансово страната. Не 
разполагаме с "ресурси" за по-голям брой бежанци от заплану
ваните 5000 места в бежанските центрове и то само за седем дни, 
защото "страната ни се намира във финансова криза".

си за
рГанюг")

посветен наМОСКВА

ВАЖЕН СИГНАЛ В 
ПРАВИЛНА НАСОКА

ПОСЛАНИЯ 
НА БОРИС 

ЕЛЦИН
оповестено, това

Русия счита, че изявлението на правителствата на Юго- 
Сърбия представлява "твърде важен сигнал в пра

вилна насока", заяви руският министър на външните работи 
Игор Иванов. По неговите думи "всички, които истински 
желаят да се установи траен мир на Балканите и да се раз
решат хуманитарните проблеми, които захванаха Балкан
ския полуостров, сега имат реален шанс да направят това”. 
Въпреки това, че представителите на НАТО упорито го
ворят за своята непоколебимост и единство, в щаба на този 
военен алианс все повече е присъстваща нервоза заради ви
димото изоставане на резултатите, които са очаквали от 
бомбардирането на Югославия. Пропагандистите на НАТО, 
както се подчертава, сега се опитват емоционално да дей
стват върху общественото мнение в своите страни и съпри
частността си към бежанците да използват за получаване на 
подкрепа от собствената си общественост за мрачните си 
планове.

славия и
Веднага след като Белград обяви 

едностранно прекратяване на огъня в 
Косово президентът на Руската фед
ерация Борис Елцин отправи посла
ния с предложения за регулиране на 
обстановката в Югославия, заяви рус
кият министър на външните работи 
Игор Иванов. Той също така съоб
щи, че след инициативата на Белград 
регулирането на обстановката в 
Югославия "ще бъде предмет на по
дробни обсъждания” по време на сре
щата на руския премиер Примаков с 
президента на Украйна Леонид 
Кучма.

"ДУМА" (СОФИЯ):

РАЗРУШЕНИ СА МНОГО 

ПОВЕЧЕ ГРАЖДАНСКИ, 

ОТКОЛКОТО ВОЕННИ 

ОБЕКТИ
Агресията на НАТО срещу съседна суверенна Югославия 

започна с обоснованието "да не се допусне хуманитарна катас
трофа в Космет", пише българският ежедневник "Дума”.

След първите безмилостни удари по цели в Космет и навред 
по СР Югославия, от които много са граждански, от тази 
сръбска покрайнина тръгна поток от бежанци към Албания, 
Македония и Черна гора, съпътствувани от голям брой журнал
исти и оператори. На журналистическите въпроси бежанците 
даваха отговори, които могат да се подведат под общ знамен
ател - бягаме от ужаса на войната, изтъква се в статията.

Започвайки бомбардиране на една суверенна страна, НАТО 
оповести, че главни мишени на неговите нападения ще бъдат 
военни обекти, преди всичко казарми, комендантства и 
оръжейни складове. В статията на българския ежедневник се 
изтъква, че се случило тъкмо обратното. Светът е в шок от 
бомбардирането на много граждански обекти, мостове, бол
ници, детски градини, дори и родилни домове, клинични цен
трове... Разрушени са повече граждански, отколкото военни 
обекти навред по страната, пише "Дума”.

Така например агресорите от НАТО, предвождани от САЩ, 
бомбардираха фабрика за лекарства, склад за химически произ
ведения, автомобилен завод, водопроводи, топлоцентрала, два 
моста над Дунав в Нови Сад, унищожиха или тежко повредиха 
над 120 училища и университетски обекти и много повече 
семейни къщи и жилищни сгради, посочва "Дума”.

В поредицата нападения, когато НАТО бомбардира много 
градове в Космет, народът беше принуден да търси убежище от 
ужаса на войната, изтъква се в статията в българския вестник. 
В момента, когато агресорите прекратят ударите си, бежанците 
ще започнат да се завръщат по домовете си, знаейки каква съдба 
ги очаква в бежанските лагери и сборните пунктове, подчертава 
ежедневникът "Дума”.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н ПЕТЪР СТОЯНОВ,

ПРИПОМНЯМ ВИ И ИСКАМ ОТ ВАС
им трябва и което нямат нашите врагове. Затова не 
позволете на душманите ни, нсофашиститс от 
НАТО, да завладеят тези наши Балкани!

8. Не позволете от българска територия да се 
ракстира Югославия, да се сее смърт сред геро
ичния сръбски народ - нашите братя! Покажете се 
като истински братя!

9. Господин Стоянов, от Вас и от всички най-от
говорни хора в България искам сериозно и отго
ворно да обмислите всичко това, докато все още не 
е късно!

10. Господин Стоянов, имайте предвид, че вме
сто със звезди Ботевският "свод небесен” сега е

1. Оставете кавбойците, германците, Ватикан и 
останалите душмани - помислете за измъчените 
православни и други народи на Балканите!

2. В никакъв случай България не смее да стане 
база на НАТО-фашиститс! Историческият Плов
див не смее да бъде централа на "зелената транс- 
верзала” и бивак на кавбойците и неофашистите от 
.САЩ, Германия, Франция и други страни!

3. Подайте едната си ръка през Черно море на 
Русия, а другата на западните си братя - сръбския 
народ! Това иска от Вас българският народ.

4. Недейте да допуснете за четвърти път през 
това столетие чужденци и душмани да намаляват и 
българския, и сръбския народ!

5. Ако (както в миналото) сте обвзети от гер- 
манофилски идеи, отхърлете ги далеч и от българ
ския, и от сръбския народ!

6. Търсете връзки за сближаване, братска 
любов и искрено съжителство с братята сърби. Те 
са Ваши братя по кръв, вероизповедание, история, 
култура и цивилизация!

7. Балканите имат героично историческо ми
нало и блестяща духовност. Това е всичко, което

обсипан от самолети, бомби и ракети, и че вместо 
"хайдушка”, сръбският народ сега пее песен на сво
бодата и независимостта.

Това от Вас търси о.з. пенсиониран полковник, 
дипломирал строителен инженер Апгел Цветков, 
гражданин на Република Сърбия и СР Югославия, 
българин по потекло и сръбски патриот от с. 
Назърица, Босилеградско.

Адрес: 
Трети булевард N9 4 

Белград, Сърбия
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ФАШИСТКИ УДАР СРЕЩУ 

„ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ
- Сърбия никога

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И 
ВЪРХОВЕН КОМЕНДАНТ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА ЮГОСЛАВИЯ

Представителите на злосторническия за
паден военен алианс признака в Брюксел, че 
поради "техническа грешка” бил бобмарди- 
ран един цивилен квартал. А това, че самите 
злодеи не знаят какво говорят, потвърждава 
допълнението към това изречение, чедо това 
се стигнало ” поради действането на 
югославската противовъздушна отбрана”. В 
брюкселското седалище на агресорите упори
то избягват да говорят за цивилните жертви, 
които падат и в други краища на Югославия.

. . . . __ „д

деите, които ни напа^^а ”аз жела»3”6 ** ЗЛ°~

че всички ние сме сплотени 
нашия

ОТЛИЧЕНИ СА 

КОМАНДИРИ И 

ЕДИНИЦИ ОТ ТРЕТА 

АРМИЯ

на нашата родина. Виждам, 
ЯсноТнГ СЛОб°Дан Милош?виТкаРза1?оМйе

Ь1АТО.Тяхнат;Мц?ле;Гт0и4аск3иТд?;ЗаТтех°оТ

рата, жителите на Сърбия, а това е геноцид каза 
премиерът Мирко Марянович в Алексинац 

олосторническите Президентът на Републиката и върховен комендант на въо
ръжените сили на Югославия Слободан Милошевич издаде 
указ за отличаване на командири и единици от Трета армия, 
които положиха бойния си изпит в борбата с агресорските 
злодейски сили на Северноатлантическия пакт, изправяйки се 
смело срещу многократно по-надмощния в техническо отно-

самолети изсипаха 
град Алексинац седем бомби 
телна сила. До основите

върху
с голяма разруши-

щи, а негодни за живеене?-,СРУТе™ 16 ЧаС™И Къ_ дици»ска пом°Щ- стоматологическата амбулато- 
апартамента В^"е са стана™ п°вече от 400 рия, Югобанка" и други обекти, отдалечени на 
80 апартамента3 ” ТрИ ЖИЛИ1ЧНИ блока с повече от 2,5 км от най-близкия военен обект.

Бомбите «кпп Според разполагаемите до подготвянето ната-
пемПТ,нтуа о ърлени в центъра на Алексинац, зи информация данни от бомбардировките в 
демолираха Здравния дом, станцията за бърза ме- Алексинац са загинали 12 души, докато

десетки други са повредени.

шение враг.
С Орден на военното знаме първи разряд е отличен генерал- 

майор Владимир С. Лазаревич, комендант на Прищинския кор
пус.

няколко

За проявената лична смелост в отбраната на Съюзна репуб
лика Югославия с Орден за храброст са отличени полковни
ците: Драган М. Живанович, Божидар Н. Делич, Кръсман Р. 
Йелич, Младен Ж. Чиркович, Милош Б. Мандич, Милош Н. 
Джошан; подполковник Маличко Д. Янкович; майор Зоран Д. 
Джурич.

С орден на Рицарски меч първи разряд е отличен капитан 
първи ранг Горан Б. Керкез.

С Медал за заслуги в областта на отбраната и сигурността 
са отличени взводен командир първи ранг Драган М. Лаки- 
чевич, десетник Деян Й. Джузич и войниците Зоран М. Груич 
и Саша П. Милованович.

В СРЯДА В ЗОРИ ОТНОВО БЕЗДУШНО БЕШЕ БОМБАРДИРАН ГРАД НИШ

РАЗОРЕНИ СА ФАБРИКИ, КЪЩИ, УЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ, УЛИЦИ...

Рано сутринта в сряда, град Ниш кой знай за„ на сградата на Техническия факултет, двете
кои пореден път беше бомбардиран от фашист- средни технически училища, 
ките злосторници, водени от монструма в 'Черния на Историческия архив, 
дом”.

както и на сградата

-Историческите архиви са защитени с между- 
По думите на коменданта на Щаба на цивил- народните конвенции, 

ната защита д-р Йован Златич големи щети са
но виновниците за това 

посегателство срещу архива не заслужават да се 
предприятията Електротехна”, нарекат хора, заяви директорът на Историческия 

фабриката Ястребац и още един цех на МИН. архив м-р Радое Костич.
Вражеските бомби предизвикаха големи щети и

С Орден за храброст е отличен и журналистът на РТС 
Милован П. Дрецун и операторът на РТС Томислав А. Магбчн, 
съобщи Военният кабинет на върховния комендант.нанесени на

В БОСИЛЕГРАД БЕШЕ ПОГРЕБАН ПОЛИЦАЯТ 
СЛОБОДАН ПЕТКОВГРАД ВРАНЯ Е 

БОМБАРДИРАН ОТНОВО
ТРИ РАКЕТИ В 

СУРДУЛИЦА ЖЕРТВА НА ТЕРОРИЗМА
Слободан Петков, тридесетгодишен полицай от Отделението на 

вътрешните работи в Босилеград, беше погребан в понеделник на 
босилеградските гробища. На погребението му присъстваха 
изключително много хора.

Петков загинал в неделя в с. Печане, община Сува река, докато 
защитавал хора и имущества от нападенията на албанските терор
исти и сепаратисти.

Загиналият полицай беше погребан с всички почести от коле
гите му от Босилеград и Враня. Прощавайки се от всеотдайния 
служител на обществения ред, началникът на Отделението на 
вътрешните работи в Босилеград Видан Маринкович изтъкна, че и 
смъртта на Петков показа, че не може да се вярва на албанските 
терористи и сепаратисти, които не искат кризата в Косово и Мето- 
хия да се реши по мирен начин. "Колегите и съгражданите на 
Петков, каза той, преживяват неговата гибел като злодеяние и 
безумно дело на терористите не само срещу него, но и срещу сувер
енитета и териториалната цялост на Сърбия и Югославия.”

Петков е роден в с. Зли дол, Босилеградско. След като завършва 
средно училище на вътрешните работи, през 1988 година той 
постъпва на работа в Босилеград. След него останаха две невръстни 
деца.

Във вторник около 11 часа в периферията на гр.Враня 
гръмнаха пет детонации. Както съобщи Окръжният щаб на 
цивилната защита в Пчински окръг, от варварските бомби и 
ракети са загинали двама души, докато 23 са били ранени. 
Материалните щети, предизвикани от варварските бом
бардировки, надминават 100 милиона динара.

Предишния ден по време на злосторническите нападения 
на НАТО срещу обекти в Пчински окръг два невзривени 
проектила паднали на пътя към село Рибинце - посочва се в 
съобщение на Окръжния щаб на цивилната защита във 
Враня.

Във вторник около 11 часа злоде
ите от НАТО бомбардираха и град 
Сурдулица. Три ракети улучили казар
мата "Пера Мачкатовац”, докато един 
проектил експлодирал някъде далеч 
от града.

Материалните щети от това вар
варско нападение са големи, но няма 
човешки жертви. Големи щети пре
търпяло и основното училище "Йован 
Йованович Змай", в което преди 
агресията учеха 950 ученика. Ощетени 
са и всички семейни жилища в тоя 
квартал.

Късно предишната вечер в този край ПВО на 
Югославската войска свалила два проектила на варварския
НАТО.

КОМЕНТАР

НЕ ХУЛЕТЕ НАРОДА, Г-Н КОСТОВ
В статията си ”3а Сърбия”, поместена във бия и сръбския народ, горкият Юго не е знаел,, 

в-к ”Рапел” на 29 август 1876 година, славният че след 123 години наследниците му във Фран- 
френски писател, родоначалникът на френския ция и другите западноевропейски държави ще 
романтизъм, авторът на романа "Клетниците” бълват огън от небето и ще изпепелват същата 
Виктор Юго апелира към европейските прави- тази Сърбия, изтощена от санкциите на съвре- 
телства да прекратят злодеянията, които, от- менните варваронацисти.
мъщавайки си за въстанието в Херцеговина, С тези паметни думи славният Виктор Юго 
вършат турците в Сърбия и Черна гора. като че ли отговаря и на българския премиер

"Налага се - пише Юго - вниманието на евро- Иван Костов, който с височайшата си мъдрост 
пейските правителства да се привлече върху ед- на пресконференция в Братислава отбелязва, 
но нешо което им изглежда незначително и за че "българите не разбират въздушните нападе- 
коетосмятат че не трябва да видят. А това нещо ния на НАТО срещу СР Югославия, понеже вси- 
е избиването на цял един народ. Къде? В Ев- чки социологически изследвания показват, че 
попа Има ли кой да свидетелства за това? Сви- повече от 75% от населението в България е 
петел е - цялото човечество. А правителствата, против бомбардирането на Югославия ..!
Д ^ 0 тВие се лъжете, господин Костов: българите
ВИ>*Народите имат над себе си нещо, което е под много добре разбират агресията на НАТО сре- 
тях това са правителствата. В определени мо- щу съседа си. Нима това не ви подсказва аб- 
менти безсмислицата е очебиеща: цивилизаци- солютното 75-процентово мнозинство, обявило 
“гаТу народите а варварството - у правител- се против бомбардировките. Българите много 

Умишлено ли е това варварство? Не, то добре разбират, че бомби не падат само върху 
Умишлено * човешкият Югославия, те падат върху Обединените нации,

е професионално. °нова^°ВГ° произхожда върху цялото свободолюбиво човечество.

Когато е писал статията си в защита на Сър- ------------------------------ ;-----------------------------

В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА УПРАВА 

ФУНКЦИОНИРА 

НОРМАЛНО
За работата на общинската управа в Димитровград в условията 

на военното положение председателят на Изпълнителния отбор 
Зоран Геров казва:

"Веднага след невижданата вражеска агресия на НАТО, 
предвождана от САЩ, Изпълнителният отбор на Общинската 
скупщина и самата общинска управа в Димитровград започнаха да 
функционират в съответствие с решенията за военното положение. 
Най-голямо внимание се обръща на комуналните функции, преди 
всичко на снабдяването на града с питейна вода и хигиената. Взети 
са необходимите мерки да се уточнят списъците на жителите в 
общината, което е една от предпоставките за организиране на ра
ционално снабдяване на гражданите. Поне засега такова снаб
дяване не се прилага, понеже количествата за март са разпределени 
преди агресията.

Засега няма проблеми в обезпечаването на хранителни про
дукти и се предприемат мерки така да остане и занапред.”

ствата.
1 .

Викторчели

А. Т.
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ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИ
ТЕЛНИТЕ ОТБОРИ НА ОС, ОО НА СПС И ОО НА ЮЛ 
В БОСИЛЕГРАД

ДРАГАН КОЛЕВ (СПС):

ПРОКЪЛНАТИЯ ДВОР ИЛИ СБЛЪСЪК 
МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ? ПОЛОЖЕНИЕТО В 

ОБЩИНАТА Е СТАБИЛНОипхпърлиха срещу една малка страна, В тезипост се
грозни времена, когато всеки човек размисля за не
щастието, което ни сполетя, ние се сблъскваме със 

действителност, ,с която не е лесно да се

За отношението на димитровградските социал
исти към агресията на НАТО алианса срещу нашата 
страна за нашия вестник председателят на Общин
ския отбор на СПС м-р Драган Колев каза:

"Когато една страна е нападната и когато е при
нудена да води война, тогава изчезват всички 
тнческн и партийни разлики. В такива моменти се 
създава една партия, наричаща се - ЗАЩИТА НА 
СТРАНАТА. Защо стоя на становището, че е необ
ходимо да се отхвърлят теснопартийните интереси? 
Затова, че всяка партийна идеология влияе отри
цателно върху мотивите, убежденията, определени- 

хората да защитаваме общите интереси на

на държавните органи, обществените 
на военното положение. На ад се

на Отделението на вътрешните

суровата
примирим, тъй като изчезнаха всички идеали, с които 

които се оформяхме като хора. Хобс 
като че ли е бил прав, когато е написал, че човек за 
човека е вълк. В международните отношения няма 
приятелство, а - интереси. В момента сме свидетели 

процеса на реализацията на новия световен ред. 
Фактът, че той се "ломи” на тези простори показва, 

която живеем, е базирана на

ския отбор на
обстановка и функционирането 
предприятия и служби в условията 
данието присъстваха

раснахме и споли-

и началникът
работи, директорите на някои предприятия и ръководителите на От- 
Р Военното комендантство във Враня и Отделението нана дленисто на
Министерството на отбраната.

На заседанието беше изтъкнато, че
стабилна. Населението в Босилеградска община не

и висок

засега сигурностната обста-чс цивилизацията, в 
противоречия. В преносно значение цялата цивили
зация в настоящия момент е превърната в един про

би казал великият Андрич.

ето на
страната ни и интересите на всеки човек поотделно. 
Членовете на СПС и всички граждани на Димитров
градска община са готови да застанат край отбра
нителната стена на нашето отечество и да го защи-

новка в общината е
се уплаши от ударите на НАТО, а прояви самоотверженост 
морал. Снабдяването със стоки от първа необходимост е нормално. 
Всички предприятия, институции, ведомства, държавни органи и об
ществени служби сериочно и отговорно изпълняват своите задължения. 
Оценено е също, че веднага след нападенията на агресорските сили на 
НАТО гражданите напълно разбраха положението и отговорно и твър
де сериозно изпълняват всички мероприятия, които се предприемат от 
надлежните държавни органи и служби, и оказват пълна подкрепа на 
държавните ръководства, начело с президента на СР Югославия Сло- 
бодан Милошевич.

Беше изтъкнато, че и общественият ред и мир са в рамките иа 
нормалните условия. Видимо е намалена и престъпността и другите 
видове незаконни действия.

На заседанието бяха взети и мерки за предотвратяване на бедствия, 
които могат да сполетят и част от нашата община или окръжението й. 
В предприятията, ведомствата и службите трябва да се засили дейността 
на противопожарната служба, като при това се провери изправността

кълнат двор, както 
Всичко онова, което се случва, показва и това. че
нашето местоположение има изключително важно 
стратегическо значение. Свидетели сме по какъв на
чин се провежда процесът на създаването на новия 
световен ред.

Всичко онова, което се случва, може да се обясни 
с помощта на много етически категориии. Стях обаче 
не може да се обясни напълно и същността на вой
ната. която носи със себе си огромна дсструкция.

тават от агресорите. Следователно въпросът дали 
социалистите ще защитават страната ни е излишен в 
настоящия момент.

Всичко онова, което ни се случва, подтиква всеки 
от нас да размисля за света, в който живеем. Всеки от 
нас се стреми да разбере неговата същност. Вероятно 
всеки от нас си задава въпроса защо се случва всичко 
това, дали е трябвало да се случи и защо онези, които 
притежават огромна военна мощ. с такава брутал-

разрушения и насилие.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РАДИКАЛИ ПОРЪЧВАТ:

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ НА ВОЕННИТЕ ВЛАСТИ на противопожарните съоръжения.
м. я.

ето поведение Клннтън показа, че е по-голям злодей 
от своя предшественик Адолф Хитлер. Бомбарди
райки Сърбия и Югославия, той няма да реши про
блемите в Космет. Нека да не се заблуждава, че стози 
варварски акт може да ни сломи, да унищожи патри
отичните ни чувства”.

Членовете на димитровградската СРС дежурат в 
помещенето на партията всеки ден, дори и по време 
на въздушната тревога.

"Готови сме да защитаваме нашата родина и сме 
на разположение на военните власти. От нашата пар
тия досега са мобилизирани много хора. За всеки 
радикал отбраната на отечеството представлява пър
востепенно задължение", заяви за нашия вестник 
председателят на Общинския отбор на СРС в Ди
митровград Кирил Младенов. Изразявайки огорче
нието си от бруталната агресията на север» 
тическата военна машина, Младенов казва: "Със сво-

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В УСЛОВИЯТА НА 
ВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗИРАНО 
СНАБДЯВАНЕ С 

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
юатлан-

Б. Д.

ВАСА АЛЕКСОВ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД 

ВИНАГИ СМЕ СЕ ЗАСТЪПВАЛИ ЗА МИРНО РЕШЕНИЕ
В Босилеградска община снабдяването охранителни стоки занапред 

ще бъде по-органнзирано и контролирано, оповестиха от Общинския 
щаб на гражданската защита. Целта е, казват в Щаба. в условията на 
военното положение всички хора в общината да се снабдяват с необ
ходимите стоки, преди всичко с брашно, захар и олио.

Според изготвените критерии едночленно семейство ше може да 
разчита на 25 кг брашно, семейство до пет души на 50, от 5 до 7 души на 
75, а семействата с над 8 души на 100 кг брашно. Семействата, в които 
живеят до трима души. ще могат да разчитат на по 1 кг захар и 1 л олио. 
а тези е повече от трима души на по 2 кг захар и 2 л олио.

Тези количества, подчертават в Щаба, не се ограничават за месечно 
потребление - макар че разписаните количества на брашно са доста
тъчни за толкова време - а за разпределение на стоките, когато те 
пристигат в магазините. В това отношение ще се държи сметка е тези 
стоки да се зареждат магазините в онези места, в конто те еа липсвали 
или са доставяни недостатъчни количества. С организираното снаб
дяване най-напред ще се тръгне в селата, преди всичко в по-отдале- 
чените от Босилеград. В някои от тях брашно е доставено и преди 
оповестяването на решението. Снабдяването на босилеградчани с 
брашно не е толкова належащ проблем не само поради това. че тук има 
и хлебарници, но и поради това, че през последните месеци в града 
имаше достатъчни количества.

В Щаба също така изтъкват, че ще се държи сметка с тези стоки да 
се снабдяват и хората, които поради ударите на НАТО са напуснали 
местата във вътрешността и са дошли в общината.

което е единственият рационален и разумен изход от 
кризисното положение и което накрая все пак ще 
трябва да се приложи. Поради вражеската агресия се 
наложи всички да се ангажираме в отбраната на стра
ната, която е наш свещен дълг. Въпреки всичко от
ново се предлага дипломатическо решение за кри
зата, което се съдържи и в най-новото предложение 
на съюзното н републиканско правителство за еднос-

По повод незабелязаната в съвременния свят в 
навечерието на 21 столетие злосторническа агресия 
срещу нашата страна, подпредседателят на Общин
ския отбор на ЮЛ в Димитровград Васа Алсксов 
заяви:

"Югославската левица винаги се е застъпвала за 
мирно решение на кризата, което ще осигури пълно 
равноправие за всички граждани и етнически общ
ности в Косово и Метохия. Военната опция никога не 
е била предпочитана от ЮЛ. Агресията обаче отне, 
поне засега, възможността за политическо решение,

транно примирие по време на великденските праз
ници. Ние от ЮЛ сме оптимисти”.

А. Т.

АСЕН ИВАНОВ (СПО):

ТАЗИ ЛУДОСТ ТРЯБВА ДА СПРЕ
По повод безскрупулната агресия на НАТО али

анса срещу нашата страна изявление за "Братство” 
даде и Асен Иванов, един от водачите на димитров
градския СПО:

"Агресията на НАТО алианса, предвождана от 
редица малки Хитлери, се превърна в кървав "пир”, 
какъвто в историята е бил и пирът на римския им
ператор Нерон. Но трябва да припомним, че Нерон е 
опожарил Рим. Не мога да разбера умопомраченото 
задоволство на т. нар. "цивилизован свят”, който ор
ганизира това кръвопролитие и който спокойно сле
ди по телевизията всичко оцова, което се случва в 
Югославия. От Чърчил до Кук и Блеър почти нищо 
не се е променило. Чърчил безсрамно предаде краля 
и първия герилец в поробена Европа - генерал Дража 
Михайлович. Същият Чърчил предаде властта на ко
муниста Йосип Броз. На наследниците на Чърчил 
сега пречат децата на комунизма. Сегашните силни 
на деня оправдават агресията си срещу нашата страна 
с някаква си хуманитарна катастрофа в Космет. Но 
те не споменават хуманитарната катастрофа на

сръбския народ в Хърватско, която още трае. Кос- 
метският проблем най-накрая ще се реши на масата 
за преговори. За съжаление, на тази маса за прего
вори силните на деня кроят съдбата на малките на
роди. Някой каза, че войната в Косово и Метохия е 
започнала още през 1389 година. И аз мисля така. 
Смятам, че тази война трае и днес. При евентуалното 
отделяне на Космет от Сърбия войната няма да 
приключи. Защо? Затова, че на силните на деня е 
нужно кризисно огнище на тези простори. От друга 
страна, много добре е известно какво за сръбския 
народ представлява Косово. И самата дума Метохия

В. Б.

БОСИЛЕГРАД

ЕКИПИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
В местните общности, предприятията и ведомствата в Босилеград

ска община са формирани екипи за първа помощ. В тях, както ни 
уведомиха в Червения кръст, са включени предимно жени, които преди 
няколко години завършиха курс по оказване на първа помощ, организ
иран от общинската червенокръстка организация и Здравния дом. Сле
дователно става дума за лица, които са подготвени за тази задача. В ОО 
на ЧК казват, че Здравният дом е готов да окаже помощ на екипите.

означава църковна земя.
Тази лудост, която се случва, трябва да спре час 

по-скоро. На сръбския народ не е нужна още една 
голгота, каквато го сполетя през Първата световна 
война, когато огромна част от мъжкото население 
пострада във вихъра на войната. И затова апелирам 
да се защитят младите."

когато се оцени, че има нужда от нея.
ОО на ЧК в Босилеград полага усилия да осигури необходимия 

санитарен материал и медицински съоръжения.Б. Д.

м. я.
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