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I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА И 
ВЪРХОВЕН КОМЕНДАНТ ИЗДАДЕ УКАЗ 

ЗА ОТЛИЧАВАНЕ НА СЛУЖЕЩИ ВЪВ ВВС
Президентът на Републиката и върховен комендант на 

Югославските въоръжени сили Слободан Милошевнч издаде 
Указ за отличаване на служещи във Военновъздушните сили, 
които се изявиха в изпълняването на задачите в разплатата с 
технически многократно надмощните агресорскн сили.

С Медал за доблест в отбраната и сигурността са отличени: 
- майор на авиацията - летецът Алекса Т. Мнлованович и 

капитан на авиацията първи ранг - летецът Сърджан В. 
Йованович, съобщи военният кабинет на Върховния комен
дант.
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ОДЪЛЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА, НАЧЕЛО СЪС САЩ 

РЕШЕНИЕ^ тСм/^ИНАТА НА ЮГОСЛАВИЯ ЕДИНОДУШНО ГЛАСУВАХА
русия Тбеларус ДИНЯВАНЕТ° НА СР ЮГОСЛАВИЯ КЪМ СЪЮЗА НА

, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПОСЕТИ 
НОВИ САД

ДОБРЕ СМЕ ОРГАНИЗИРАНИ 
И КАТО НАРОД, И КАТО СТРАНАСЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ НАРОДИТЕ НА РУСИЯ, 

БЕЛАРУС И ЮГОСЛАВИЯ ДА СПЛОТЯТ СИЛИ 

В ЗАЩИТА НА ВИТАЛНИТЕ СИ ДЪРЖАВНИ 

И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

• Войводпна е образец за пълната афирмация на политиката за 
национално равноправие • В сегашните условия непременно 
трябва да се работи повече от обикновено

• Народът на ^Сърбия и Черна гора е морален победител в тази война, защото защитава 
отечество, свооодата, честта и достойнството, духа на предците и бъдещето на потомците си • 
Злосторническите крилати ракети не можаха да разрушат историческите основи на братството, 
приятелството и солидарността между народите на Югославия, Русия и Беларус • Славянските народи 

се оорили за справедливите цели на мира, независимостта и равноправието • Присъединява
нето на Югославия към съюза на Русия и Беларус ще даде възможност за по-бързо икономическо, 
културно и общо развитие на нашите страни и народи, подчерта съюзният премиер Момир Булатович, 
обосновавайки предложението

На съвместна сесия на двете 
камари на Съюзната скупщина, 
състояла се на 12 април 1999 го
дина, депутатите в съюзния пар
ламент без нито един глас про
тив приеха предложението за 
присъединяване на СР Югосла
вия към съюза на Русия и Бе-

своето

винаги са

становищата, че СР Югославия 
никога няма да се откаже от нито 
една част от своята територия и 
от своите витални държавни и 
национални интереси. Това е из
раз на уважение на народната 
воля и разпоредбите на Юго
славската конституция 
ституциите 
членки. Когато стана ясно, че ще 
започне агресията, в съответст
вие с конституционните си ком
петенции и заключенията от 5 
октомври, Съюзната скупщина 
на 23 март 1999 година гласува 
решение за провъзгласяване на 
пряка военна опасност.

След извършената агресия 
на НАТО пакта срещу СР Юго
славия, суверенна и независима

(На стр. 3)

Президентът на Република лото човечество е на крак”. 
Сърбия Милан Милутинович
заяви в събота в Нови Сад, че възможно за прекратяване на 
като народ и като държава сме агресията и на безумните бом- 
организирани добре, за да прео- бардировки, които получиха 
долеем всички нещастия, които страхотни размери”, добави пре- 
ни донесе бруталната агресия на зидентът на Сърбия.
НАТО и да посрещнем по-добри 
дни.

”Ние предприемаме всичко

и кон-
ре публиките-наларус.

Обосновавайки предложени
ето на Съюзното правителство, 
премиерът Момир Булатович Като подчерта, че Войводи- 

на е образец за пълната афирма-каза: Става дума за брутална аг- ция на политиката за национал- 
ресия без какъвто и да било по- но равноправие, Милутинович 
вод и оправдание, добави Милу- посочи, че нашата страна се бо- 
тинович, подчертавайки, че това ри в международната общност

именно за това политиката за

- Тази сесия на Съюзната 
скупщина се провежда в момент, 
когато нашата страна вече два
десет дни води война. НАТО, 
САЩ и някои европейски страни 
извършиха агресия срещу СР 
Югославия, на която народът и 
гражданите, начело с Югослав-

Момир Булатович

ската войска отговориха успеш
но и юнашки.

На 5 октомври 1998 година 
Съюзната скупщина потвърди

е причината, поради която през 
последните дни нашата страна равноправието н.а всички наци- 
получава все по-голяма подкре
па от света и поради което ”ця- за решаване на проблема в Ко-

онални общности да стане ключ

сово.
”Те обаче искаха нещо друго. 

Искаха господството на едни 
над другите. Това е анахронно и 
това не съответства на опреде
ленията на нашата страна, по
неже ние желаем в нея никой да 
не бъде нито господар, нито слу
га”, подчерта Милутинович.

Той подчерта като особено 
важно това, че въпреки агреси
ята на НАТО войводинци се пос
ветиха на труда, особено на про
летната сеитба, която се про
вежда според плана.

В такава именно обстановка 
трябва да се работи повече, 
отколкото обикновено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ В "ЖИВИЯ ЩИТ" НА КРАГУЕВАШКА "ЗАС
ТАВА"

ЩЕ ВЪЗСТАНОВИМ РАЗРУШЕНОТО И ЩЕ ЖИВЕЕМ ПО-ДОБРЕ
премиерът Мирно Маринови'! пред няколко хиляди работници в кръга на автомобилния завод ” Юго” • Не само че няма да 

дадем Косово, не даваме цялата си страна • "Никой не е успял да пороби този народ , каза Милан Беко, председател на 
Управителния съвет на ” Застава"

Към живата стена на работниците в крагувешкнте заводи Зас
тава" които с телата си се опитват да защитят цеховете на най- 
голямата фабрика в Сърбия, в неделя се приобщи и Мнрко 
Марянович, председател на Правителството на Сърбия. Освен 
няколкото хиляди работници, в двора на автомобилния завод бяха и 
вицепремиерът Томислав Николич, министрите Слободан Томович и 
Томица Миленкович. както и много други републикански функцион- 

окажат подкрепа на работниците в тази 
на място да видят какво е станало

- заяви

ме само Косово, но и цялата страна. Това никога няма да стане.
Марянович каза, че просто е невероятно как в страните на агре

сорите, които са дали истински великани в науката, изкуството и 
културата са дошли на власт такива злодеи, фашисти и маниаци. 
Сърбия е страна с древна култура и със славно историческо минало и 
само тя може да покаже какво е морал и какво е истинско 
достойнство.

-Ние сме длъжни да отбраняваме нашата страна и ще я отбраним, 
преди всичко с труд. От своя страна ние ще предприемем 
добра организация да изградим разрушеното, всички хора да получат 
работа, да живеем от труда си и да изготвим нови производствени 
програми, за да можем да продължим собственото си развитие. 
Защото, ние нямаме друг изход освен да защитаваме и да защитим 
своята родина и да не допуснем на фашистите от НАТО да ни покорят 
и да дойдат на наша територия. Не само, че няма да дадем Косово, 
няма да дадем цялата страна. Твърде скоро аз отново ще дойда в 
"Застава”, каза премиерът Марянович, който в началото на речта си 
на работниците в този завод честити Великден и им предаде 
поздравленията на югославския президент Слободан Милошевич.

Пред работниците говори и Милан Беко, председател на 
Управителния съвет на Групата "Застава”.

- Ще даде Господ и държавата ще ни помогне да построим отново 
онова, което в Крагуевац е строено повече от 150 години. Никой не е 
успял да покори този народ, каза Милан Беко.

ери, които бяха дошли да 
столетна фабрика. Те бяха дошли 
в най-важните цехове н фабрики на този производител след полетите 

авиация от преди няколко дни.

всичко с

ш ЮГШССАШШ13=Ь^:^=“снеетеда

о_ пт,в път бях тук, когато направихме програма за
ревитализация „Тзаст1ва" и когато Правителството „а Сърбия я 
ревитализ ц добре и започнахте да я реализирате. За

дойдох з "видя как върви реализацията. Днес за трети 
втори път доидо , м на това, че злодеите разрушиха
път дойдох, за да ви кажа^.е Л ..3астаВа" „ то заедно - вие

Сърбия, подчерта премиерът Марянович.
как се защитават фабриката

от всичко

много, ние за четвърти 
и Правителството на

Вие показахте на цялото човечество 
и родината. Вие станахте образец за 
продължим по-нататък борбата за от рана

осъществят подлата г

всички нас и ние заедно ще 
отечеството. Няма да 

си закана - да окупират
позволим на злодеите да



ЕЛЦИН ПОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СР 

ЮГОСЛАВИЯ КЪМ СЪЮЗА 

НА РУСИЯ И БЕЛАРУС

ГОЛЯМ АНТИФАШИСТКИ МИТИНГ В СОФИЯ

ПОСЛАНИЕ НА 5000 БЪЛГАРИ: 

СПРЕТЕ АГРЕСОРИТЕ
Прекратете агресията срещу суверенна Югославия, избива

нето на невинни хора, разрушаването на болници - категорично 
над 5000 участници в големия антифашистки митинг, 

който се състоя в центъра на София на 8 април.
В посланието, което беше отправено от организатора на 

митинга - Български антифашистки съюз - до генералния сек
ретар на ООН Кофи Анан и НАТО,се изтъква, че народите на 
Балканите са категорично срещу войната, за мир и добросъссд- 
ство.

• След срещата си с руския президент председателят на Държавната Дума Генади» Сслсзньов 
осведоми депутатите в руския парламент • Президентът на Русия запозна с решението си Александър 
Лукашснко, който също така активно подкрепи идеята за създаване на съюз ог трите държави

Запад неминуемо трябва да признае грешката 
си в Югославия, защото при решаването на вът
решните проблеми на други страни военната ма
шина винаги претърпява неуспех, заяви руският 
президент Борис Елцин .

На среща с ръководителите на руските райони 
Елцин изтъкна, че при това ще трябва да се седне 
на масата за преговори. "Сега е пред изпитание 
трайността на ценностите на западната демокра
ция", добави Елцин. "Навремето се убедихме, че 
налагането на свои принципи чрез сила е просто 
невъзможно”, каза президентът на Русия и под
черта, че "Западът се опитва да наложи свой сце
нарий, но неминуемо ще трябва да признае греш
ката си".

Президентът на РФ заяви, че неговата дър
жава не възнамерява да се намеси военно в кон
фликта на Балканите, освен "ако американците я 
принудят да направи това".

Американците сега се готвят да предприемат 
и сухопътна операция, но "ние няма да дадем Юго
славия", изтъкна Елцин.

Президентът на Русия подкрепи предложени
ето на югославското ръководство за присъед
иняването на Югославия към съюза на Русия и 
Беларус, заяви Генадий Сслсзньов, който осве- президента Елцин молбата им да обсъди въпроса 
доми за това депутатите в руския парламент.

Осведомявайки колегите си, че е информирал блема на днешна Югославия, а това е присъед- 
презндента Елцин за настоящото положение в милването на Югославия към Съюза на Русия и 
Югославия, Селезньов подчерта: "Завърнахме се Беларус . По неговите думи Елцин подкрепил 
от Югославия с твърда увереност, че Югославия това предложение и веднага се свързал по тсле- 
без помощта на Русия не може сама да излезе от фона с президента на Беларус Александър Лука- 
това положение". Тон оповести, че "президентът шенко, които от своя страна активно подкрепил 
Слободан Мнлошевич и председателят на Скуп- идеята за създаване на съюз от трите държави .

поискаха

Председателят на българските антифашисти проф. Велко 
Вълканов изтъкна на митинга, че НАТО "сее смърт от името 

мира”. "Когато мислехме, че фашизмът е 
тата, пред прага на 21 век той се вампиряса”, подчерта Въл
канов.

изчезнал от плане-па

Българските антифашисти осъждат незапомнената агре
сия на САЩ и НАТО срещу невинния съседен народ, който 
обича свободата и не може да се откаже от територията си - 
Косово и Метохия.

На митинга присъства и делегация на Съюза на бойците на 
Югославия, водена от председателя на съюза Мило Маркович, 
която участниците в митинга пр 
югославския химн "Хей, славяни" и с възклицанията Сърби - 
юнаци”, "Победете агресора”, "НАТО навън от Югославия”, 
"Мир, а не война” и "Бомбите не решават споровете”.

Обръщайки се към участниците в митинга, Маркович из
тъкна, че нашият народ сега е сплотен повече от когато и да 
било до сега и че решително ще се противопостави на съвре
менните варвари, които не избират средства да унищожат съз
даваното с години.

ивегетваха с изпълнение на

Президентът Борис Елцин и Генадий Селезньов 
Според анкетите, които бяха проведени тези 
дни, инициативата за включване на СР 
Югославия в съюза на Русия и Беларус се 
подкрепя от 93 процента руснаци и дори от 98 
на сто жители на Москва.

иршата на Югославия го помолили да предаде на

ПИСМО ОТ СОФИЯза политическото, а не военно решение за про-

САМО В ДИАЛОГА Е 

РЕШЕНИЕТО
Български и гръцки общественици и културни деятели изпра

тиха писмо до интелектуалците от целия свят, в което се изтъква, 
че само с диалог между Сърбия и косметските албанци под егидата 
на ООН може да се стигне до мирно полипгческо решение за 
Космет, който трябва да има широка автономия при гаранция за 
съществуващите граници на СР Югославия.

Тридесет и седем изтъкнати български интелектуалци се при
общиха към гръцките интелектуалци, начело с композитора Микис 
Теодоракис в иска си "без отлагане да се прекрати натовското 
бомбардиране на Югославия”.

Българските и гръцките интелектуалци, които очакват да им се 
приобщят и обществени и културни деятели от останалите балкан
ски и европейски държави, предупредиха света, че трябва да се 
опазят всички сръбски паметници в Косово и Метохия, които при
надлежат на световната културна съкровищница, и да се окаже 
международна икономическа помощ за възобновяването им.

Писмото до всички интелектуалци в света, покрай петте гръцки 
интелектуалци, подписаха българският скулптор Вежди Рашидов, 
чиято творба се намира пред сградата на ООН, изтъкнатият ху
дожник Светлнн Русев, академик Никола» Хайтов, автор на повече 
романи, преведени на 22 езика, известният артист Джоко Росич и 
още 33 обществени и културни деятели.

НА СРЕЩАТА НА ПАРЛАМЕНТАРИСТИ НА ДЪРЖАВИ ОТ ЧЕРНОМОРСКАТА 
ЗОНА

ОСЪДЕНА Е АГРЕСИЯТА СРЕЩУ ЮГОСЛАВИЯ
Комисията на Парламента за събрание на България академик държави от черноморската зона, 

черноморско икономическо съ- Благовест Сендов след завръща- включи в дневния ред на засе- 
трудничество в Баку катего- нето си от тази среща, 
рично осъди агресията на НАТО 
срещу европейската, суверенна култура и социални въпроси на лантическня алианс срещу неза- 
СР Югославия, заяви в София тази организация, която събира висимата балканска държава, 
подпредседателят на Народното представители на десетина

данпето си този въпрос, за да 
Комисията за образование, осъди агресията на Североат-

Сендов заяви пред българ
ските журналисти, че на връ
щане от Баку за София се отбил 
в Москва, където разговарял с 
председателя на Държавната 
Дума на Русия Генадий Селез
ньов и неговия заместник Сер
гей Бабурин.

БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ НА ГКПП 
"ГРАДИНА"

ЗА СЪРБИТЕ - ОТ СЪРЦЕ
На граничния контролно-пропусквателен пункт "Градина” 

край Димитровград двадесетина интелектуалци от България, 
начело с Румен Воденичаров, научен работник и бивш депутат 
в Народното събрание, дадоха кръв за пострадалите от 
агресията на НАТО срещу Югославия.

Дарявайки кръв за пострадалите, изтъкнаха българските 
интелектуа лци, ние по символичен начин изразяваме солидар
ността си с югославските народи да отстоят в борбата си срещу 
вампирясалите се сили на злото.

ПИСМО НА КИНА КЪДРЕВА ДО "БРАТСТВО"

ДА НЕ БЪДЕМ ИГРАЧКА В НЕЧИСТИТЕ 
РЪЦЕ НА СВЕТОВНИТЕ СИЛИ

Ск1ми Приятели, даваме на Провокации и безумни сшрасши, за-
Приемеше в шия най-жеешоки дни моите щошо само заедно можем да Преодолеем Про- 

Великденски Поздрави и благодарността за Пастта и да излезем от ада, който ни създадоха 
сПисанияиш и Публикациите ми в тях. разпоредителите. И не Пак да бъдем нечии роби

Не само аз - пелият български народ е от- и нечии Пазар, а достоен и равноправен Парш- 
врашен от цинизма на диктата и маниПулаии- ньор и на наи-развшТшше страни и народи.

Ние, народите на Балканите, не сме духовно 
шър всред ръкоилясканияша на зашъПялошо изчерпани и нека не допуснем отново да бъдем 
американско общество и Предашелска ЕвроПа - играчка в нечистите ръце на интересите на 
урок и за нейното Послуишние и Подчинение на световните сили! Никога бомбите, насилието 
нечистоплътните Политически игри и власт- и терорът не могат да бъдат израз и акт на 
нически интереси. справедливостта, да ”въдворяваш” сПравед-

Ешнчческчше конфликти не възникваш са- ливоеш! Това, което става днес в Югославия е 
ми и случайно. Те се залагаш и експлоатираш, много Показателно и страшно, какшо за нас, 
и народите не трябва да налаПваш въдица- така и за света. Великден е! Огнен и окървавен 
ши”, защото те ще са и жертвите. А ние,
Презрените о/П шия, дешо са се разпореждали и Плащаш най-скъйо шия, които 
искаш да се ризПореждиш с нас балканците” - бравили. Да вярваме във възкресението ни 
народи с най-стара история и култура, кояшо народите ни, на старите Балкани, създали кул- 
касаПише ни не зачиташ и не могат 
разберат, трябва да се държим един за друг, да 
се уважаваме и да си Помагаме - да не се Под-

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЯТ И БЪЛГАРСКИЯ 
"БАЛКАН"

шие на тоя кървав, огнен и рушишелен "шеа-ПРЕЗ СОФИЯ КЪМ 
ЗАПАДНА ЕВРОПА

"Югославският аеротранспорт” (ЯТ) и българската авиоком
пания ’‘Балкан” предложиха твърде изгодни цени за превозване на 
пътници от територията на нашата страна към градовете на Европа 
и Близкия Изток.

От Белград до София пътниците ще бъдат превозвани с 
автобуси на ЯТ, които тръгват към българската столица в 22 часа 
във вторник, четвъртък, петък и неделя пред хотел "Славия”. 
Завръщането от софийската аерогара е в понеделник в 16 часа и 30 
минути, а в сряда, петък и събота в 21 часа и 30 минути. Попътни 
станции към България се намират на автомагистралата при откло
нението към Пожаревац, Ягодина и пред мотел "Наис” недалече от 
Ниш.

за срам на християнския XX век! Не винаги
са се самоза-

да шураша на Европа! Бъдеше живи и здрави!
Кина Къдрена, писателка 

София, 9 април 1999 година
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СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ НАРОДИТЕ НА РУСИЯ, БЕЛАРУС И ЮГОСЛАВИЯ ДА СПЛОТЯТ СИЛИ 

В ЗАЩИТА НА ВИТАЛНИТЕ СИ ДЪРЖАВНИ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ
(От стр. 1)

уважава принципа за равнопра- братството, приятелството 
вие на

ческите, административни и вси
чки други изкуствени бариери за 
свободното движение на хора, 
стоки,научни,технологически и 
други стойности, което е ест
ествен израз на съюзничеството, 
се създават условия за пълно
ценно активизиране на огромни
те градивни човешки потенциа
ли на нашите страни, а с това и за 
техния още по-бърз и всестра
нен напредък и полагаемото им 
се място на европейския и меж
дународен план изобщо.

Като се имат предвид глобал
ните процеси в света и в Европа 
и необходимостта от по-пълно
ценна защита на поединичните 
интереси на всяка страна-член
ка, както и общите интереси на 
съюза днес и в бъдещето, Съюз
ното правителство предлага на 
Съюзния парламент да гласува 
решение за присъединяването 
на СР Югославия към съюза на 
Русия и Беларус и с това да от
крие перспекривите за стабилно 
и динамично развитие на нашите 
страни и народи и пълноценна 
защита на съвместните ни инте
реси, каза съюзният премиер 
Момир Булатович, обоснова
вайки предложението.

След премиера Булатович се 
изказаха шефовете на всички 
депутатски групи в Скупщината 
на Югославия, които подкрепи
ха това предложение.

и со- още веднъж да дадат незаменим 
принос за справедливите цели, за 
мира и сътрудничеството в 
Европа и в света.

Присъединяването на Юго
славия към съюза на Русия и Бе
ларус ще даде възможност за по- 
бързо икономическо, културно 
и общо развитие на нашите стра
ни и народи. Този съюз ще има 
особено значение в борбата за 
мир и безопасност в Европа.

Тясното 
между нашите страни има бога
та история и велики резултати. 
В по-новото време, изразявайки 
волята на нашите народи, Съ
юзната скупщина на СР Югосла
вия се присъедини като наблю
дател към парламентарния съюз 
на Русия и Беларус. Това означи 
ново качество в съвкупните ни 
отношения и обвърза и прави
телствата на нашите страни да 
продължат по този път. Поради 
това присъединяването на СР 
Югославия към съюза на Русия 
и Беларус представлява естест
вен израз както на исторически
те стремежи на нашите народи 
към взаимно свързване и по-до
бра защита на техните национ
ални и съвместни интереси, така 
и чувството за дълг да дават още 
по-голям принос за мира, ста
билността и прогреса в Европа и 
света.

страна една от основоположнич- 
ките на ООН, Движението на не- 
обвързаните 
ОССЕ

съверенните и независи- лидарността между народите на 
ми страни, или на порядъка на 
субординацията и на хегемони-

Югославия, Русия и Берларус. 
Уважаеми депутати,

Става дума за избор между присъединяването на СР Юго- 
принципите на правото и пре- славия към Съюза на Русия и Бе- 
мерването на грубата войнишка ларус 
сила.

страни, членка на
и на други международни 

организации, на 24 март 1999 г. 
Съюзното

ята.

правителство
решение за провъзгласяване на 
военно положение.

В тази невиждана агресия СР 
Югославия

взе има историческо зна
чение. От край време, през сво-

Бруталната агресия на САЩ 
и НАТО, като американски ин
струмент, срещу Югославия всъ- ливите цели на мира, независи- 
щност е опит за реализация на 
целта на САЩ на целия свят да 
се наложи една сила и един не
прикосновен арбитър. Агресия- Европа и в света. Те са се борили 
та срещу нашата страна означа- против мракобесието и най-раз- 
ва преврат в международните личните завоеватели. И винаги 
отношения. Застрашени са осно- са побеждавали. В борбата за та
вите, на които с десетилетия се

ята дълга история, славянските 
народи са се борили за справед-не остана сама. Тя 

получи принципна подкрепа от 
народите и правителствата на 
исторически и традиционно 
близките нам страни. Това пот- 
връждава и посещението на 
председателя на правителството 

Руската федерация Евгений 
Примаков в Белград и разго
ворите му с югославския през
идент Слободан Милошевич. И 

тази среща беше потвърдено 
нашето трайно определение за 
политическо решение на всички 
въпроси и особено на проблема 
в Косово и Метохия.

мостта и равноправието, за ед
накви условия за развитие на сътрудничество
всички народи и държави в

на

кива висши исторически и циви- 
изграждаха международните от- лизационни цели Югославия, Ру- 

и сътрудничество, сия и Беларус са били в предните 
Агресорските бомби паднаха не редици с приноса и безпреце- 

територията на СР дентните си жертви.
И днес, на кръстовището на

ношения
на

само на 
Югославия, те паднаха и върху 
Хартата на ООН, Хелзинкския вековете, нашите страни и на- 
заключителен документ и на шите народи осъзнават тази 
всички ратифицирани между- своя роля и няма да допуснат, 
народни
разумения. С агресията срещу мрачни сили и идеи да изневерят 
Югославия

Агресорските сили обаче от
хвърлиха тази югославско-рус
ка мирна инициатива, като се оп
ределиха за продължаване и ес
калация на агресията под пре
текст за осуетяване на хумани
тарна катастрофа, която сами 
предизвикаха.

Народът на Сърбия и Черна 
гора е морален победител в тази 
невиждана война, защото защи
тава своята родина, свободата, 
честта, достойнството, духа на 
предците и бъдещето на потом
ците си. Югославия днес отстоя -

конвенции и спо- пред връхлитанията на новите

между другото се нито на своята история, нито на 
цели НАТО да бъде поставен огромните си жертви, 
над Съвета за сигурност на 
ООН, а САЩ над всички и над ловия народите на Русия, Бела- 
всичко. Това е пагубно и за рус и Югославия да сплотят си- 
света, и за самите Съединени лите си и днес, на новото кръс

товище на цивилизацията, да за- 
СР Югославия се защитава, щитят жизненоважните си дър- 

Тя не застрашава никого и не на- жавни и национални интереси и 
пада. Световната политическа 
арена след 24 март тази година 
не може да бъде същата, както

С този съюз се създават ус-

американскн щати.

С премахването на митни-

ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
ОТБОР НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД
преди тази дата - така, както не 
беше и след нападението на на
цистка Германия срещу судетите 
в навечерието на Втората све
товна война.

НАТО, САЩ и техните спът
ници мислеха, че Югославия ще 
се предаде и че ще остане сама. 
Тя нито се предаде, нито остана 
сама. Злосторническите крила
ти ракети не можаха да разру
шат историческите основи на

ва международното право и 
международния ред. Това е въз
можно, защото е постигнато ог
ромно единство на народа. При
мерите за предателство са редки, 
а предателите вече са презрени и 
осъдени.

Днес международната общ
ност се намира на исторически 
кръстопът, от който тя ще из
лезе или по пътя за изграждане 
на международен ред, който ще

България в деня на агресията на НАТО алианса сре
щу нашата страна. Сред тях са и Иван Глигоров, бивш 
председател на ДСБЮ, и Александър Димитров, сек
ретар на босилеградския филиал на сдружението на 
гражданите КИЦ “Цариброд” от Димитровград. Се
га, както и досега, те правят всичко възможно да 
затруднят отношенията между СРЮгославия и Р. 
България, връзката на нашето малцинство с майката 
- страна и междунационалните отношения в Сърбия.

5. И в условията на военното положение всеоб
щата обстановка в Босилеградска община относи
телно е стабилна.

6. Готови сме и решени съвместно със сръбските 
братя да отбраняваме своята родина Сърбия и Юго
славия от който и да е агресор, понеже друга нямаме. 
Това потвърждава и фактът, че всред нашите редове 
постоянно се увеличава броят на доброволците за 
отбраната й.

7. Неуместно е държавните органи на Р. България 
да се намесват във вътрешните работи на Югославия 
и да преценяват кой ще отбранява нашата страна и да 
развиват тезиса, че едно национално малцинство не 
трябва да се ангажира срещу друго, в конкретния 
случай българското срещу албанското. Против ал
банското малцинство в Югославия никой не се бори, 
следователно и ние.

8. Като граждани от българското национално 
малцинство изискваме от Р. България да използва 
положението си и да се застъпи за прекратяването на 
агресията на НАТО срещу страната ни. Убедени сме, 
че ще има успехи ако поне не позволи нейната тери
тория да се ползва за прелитане на самолети на този 
алианс, които ни разрушават родината и убиват не
винни хора. Затова искаме правителството на Репуб
лика България да приеме становището на своя народ 
за спешно прекратяване на бомбардировките и мирно 
решаване на проблема в Косово и Метохия.

9. И накрая, като на българско малцинство не ни 
е все едно как медиите в Р. България, преди всичко 
държавното радио и телевизия осведомяват своята и 
световна общественост. Затова в тези тежки за Юго
славия и Балканите моменти се застъпваме за обек
тивно и достоверно информиране. Убедени сме, че 
само по тоя начин те ще дават принос за добросъсед- 
ството и сътрудничеството между нашите две стра
ни”.

По случай неточните и злонамерени информации 
на Българската национална телевизия и Българско
то национално радио за някаква прекалена мобили
зация на запасняци от българското национално мал
цинство в Босилеградска и Димитровградска община, 
Изпълнителният отбор на Общинската скупщина в 
разширен състав на 8 април направи възражение, в 
което се казва:

На 7 април БНТ неколкократно предаде стано
вището на държавните органи на Република Бъл
гария, преди всичко на нейното Министерство на вън
шните работи, като осведоми обществеността, че 
“всред сънародниците в така наречените Западни по
крайнини се върши прекалена мобилизация на воен
нослужещите от запаса, че в Босилеградска община 
са мобилизирани около 60 души, главно ръководи
тели и членове на Демократичния съюз на българите 
в Югославия, и на опозиционните партии, но не и на 
властвуващата коалиция”. Същевременно беше пре
даден искът “мобилизацията да спре, а мобилизи
раните да се демобилизират”. През последно време 
повече пъти същото направи и БНР.

1. Това е типична дезинформация, която лансира 
ДСБЮ и която лекомислено приеха държавните ор
гани на Р.България. Тя обезпокои обществеността в 
Сърбия и Югославия, преди всичко българското на
ционално малцинство.

2. Българското национално малцинство във вся
ко едно отношение е равноправно с всички други 
граждани на Сърбия и Югославия. То, както и всички 
народи и национални малцинства , има същите права 
и задължения и когато се касае за отбраната на сувер
енитета и интегритета на страната ни.

3. Не е вярно, че се върши мобилизиране на воен
нослужещите от запаса в Босилеградска община. 
Категорично заявяваме, че в нашата община мобили
зация не е имало. Защо е така това не трябва да 
загрижава ДСБЮ и държавните органи на България. 
Истина е само това, че една част от военнослужещите 
от запаса са ангажирани за охрана на обектите от 
интерес за гражданите на нашата община. Но и сред 
тях няма ръководители и членове на ДСБЮ.

4. Когато се касае за някаква мобилизация на 
ръководството и членовете на ДСБЮ в нашата об
щина, изтъкваме, че по-голяма част от тях като пе- 
токолонаши напуснаха страната и заминаха за Р.

ОТ УРЕДБИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ЗА ВЪТРЕШНИ
ТЕ РАБОТИ ПО ВРЕМЕ НА ВОЕННОТО ПОЛО
ЖЕНИЕ

ПРОМЯНАТА НА АДРЕСА 
ДА СЕ ЗАЯВИ ВЕДНАГА

Всички лица, по-възрастни от 14 години, са длъжни веднага да заявят 
всяка промяна на местопребиваването си, както и промяната на адреса 
си. Промяната на местопребиваването и адреса трябва да се заяви вед
нага, а най-късно в срок от 24 часа след идването в новото местопреби
ваване, респективно след промяната на адреса. Новото местоживеене се 
заявява веднага или най-късно в срок от 12 часа след пристигането в 
него.

С Уредбата е предвидено задължението на гражданите да вземат от 
МВР удостоверение, с което се потвърждава, че напускат старото си 
местопребиваване. Също така Министерството на вътрешните работи 

Република Сърбия може да определи райони и места, в които 
гражданите могат да се движат, да пребивават и да се настаняват въз 

на специално позволение.
С тази Уредба са утвърдени :. 

нейните оазпоредби. Със затворнейните ра относно не регистрират промяната на местопре-
си, както и промяната на адреса си в

на

основа и наказания за онези, които не спазват 
от 30 дни ще бъдат наказани онези

лица, които не
предвиде™яИсрМокилипъек предоставят неточни данни.....

ЛИЧНА КАРТА ЗА ВСИЧКИ НАД 14 ГОДИНИ
С настоящата Уредба е утвърдено задължението „а имат лична карта

“==-:5'.-==--=
на МВРвмясгото^ъдето езагубепа личната карта, за което ще получат 

ЯСТ ’ Д в срок от 8 дни в местопребиваването си да ;
Удостоверение, а пай-къспо 
подадат иск за издаване на оова лична карта. 4
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ-ЛЮБИТЕЛИ ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ 
АГРЕСИЯТАБОСИЛЕГРАД

С КАРТИНА СРЕЩУ ВОЙНАТАОБЩИНСКА 

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ 

ДВЕ ГРАНИЧНИ 

ЗАСТАВИ

Членовете на димитровградското сдружение своите размисли за военната агресия на НАТО 
на художниците-любители взеха участие в анти- срещу нашата страна.
военната кампания, която се води навред мостра- По този начин ние, самодейците, изказахме 

нц. Миналия четвъртък пред Градската га- своя протест срещу гнусното нападение на север- 
лсрия Сдружението организира манифестация ноатлантичсския алианс срещу нашата родина, 
под название ”С картина срещу войната”. Ви- Картините,които нарисувахме са наситенисемо- 
дойко Петров, 'Гомислав Митов, Горан Ванчев и ции. Те ще ни припомнят винаги за нещастното 
Любомир Николов рисуваха на открито картини време, в което ги сътворихме , заяви за Брат- 

тематика, докато другите художни- ство председателят на Сдружението на самодей-
художници Любомир Николов, добавяйки.

пата

Съвместна делегация на Общинската скупщина, Отделе
нието на вътрешните работи и военния отдел тези дни посети 
граничните застави “Жсрашшо” и "Кадиняча”. Делегацията 
беше оглавена от председателя на Общинската скупщина Со
тир Сотиров.

В сърдечния разговор с войниците-граничари гостите се 
интересуваха от живота и дейността па тези млади хора, кон то 
денонощно бдят, пазейки териториалния нитегритет на стра
ната ни.

Граничарите от двете гранични застави подчертаха, че 
всред тях няма каквато и да е депресия, а още по-малко страх. 
Защото няма сила, която може да им попречи в изпълнението 
на свещения дълг. Те са винаги готови да предотвратят всеки 
вид изненада. В това отношение граничарите очакват голяма 
помощ и от местното население.

- Сърбия има сила и витал поет, а народът патриотизъм да 
защити своята страна, подчерта председателят на ОС Сотир 
Сотиров и добави: - За Сърбия и Югославия и за целия миролю
бив свят агресията на Совероатлаитнческия пак т срещу една 
суверенна страна, членка на Обединените нации, е престъпен 
акт. конто застраши основните принципи на цивилизацията. 
Затова гражданите на Сърбия и Югославия решително се про
тивопоставят на злосторнпческата агресия, като при това мито 
за миг не се отказват от усилията си за пзнамиранс на мирно 
решение за конфликта в нашата южна покрайнина. Бъдете 
убедени, че победата ще бъде наша. Няма сила, която може да 
сломи свободолюбивия дух на нашия народ.

В края на посещението Сотиров дари на всеки граничар 
прибори за лична хигиена.

с пнтипосини
ци-любители, младежите, учениците, децата на 
предучилищна възраст и заинтересованите мину
вачи имаха възможност да пренесат на белите един ден щс се експонират, 
картони, залепени на витрината на Галерията,

ните
че платната и белите картони ще се съхранят и

Б. Димитров

И ФУТБОЛИСТИТЕ ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ АГРЕСИЯТА

ИСКАМЕ ФУТБОЛ, А НЕ БОМБИ
Саша Крумов, капитан на 

първия състав: На агресора по
ръчваме да прекрати безумните 
си бомбардировки и да ни поз
воли да живеем и играем в мир, ,\ 
спортът да бъде само игра.

Федя Каменов, един от вет
ераните: Спортът не нека нито 
бомби, нито сирени и този мач 
нека да послужи като поука за 
всички хора да си сътрудничат и 
да се състезават в игра, а не да 
бомбардират.

Новица Алексов, треньор и 
ветеран: Очаквам в най-скоро 
време да заиграем официални 
мачове без сирени и заплахи и да 
за цари вечен мир в целия свят.

Д. с.

След младежта и художни
ците-любители, и димитров
градските футболисти протести
раха противзлодейскатаагресия 

НАТО и САЩ срещу СРЮ.
На 11 април в Димитровград бе
ше игран футболен мач с анти- 
военни послания между отбора 
на "Балкански” и ветераните на 
клуба. Срещата закърши с4:1 за 
първия състав, но резултат, раз
бира се, не беше ог значение.

Всички участници в този мач 
носеха на фланелките си медий- мълчание футболистите и зри
мия символ срещу агресора - ми
шена с футболна гонка в цен
търа. Дори и центърът на игри
щето беше означен като една
голяма мишена. С едноминутно някои участници в мача:

на

ТАКСжЕТ
телите почетоха паметта на вси
чки досегашни жертви на враже
ските бомбардировки.

Ето и кратки изказвания на
м. я.

БЕЗ НАРУШЕНИЯ
Антивоенен 

жест на 
Деянова

В условията на военното положение в страната, предизвикано 
от вражеската агресия на САЩ п НАТО, в Димитровградска 
община поне засега няма никакви нарушения във всички сфери на 
обществения живот.

Съответните общински и републикански инспекции не са регис
трирали никакви нарушения, отнасящи се до незаконно покачване 
на цените, укриване на дефицитни стоки, продажба на недеклари
рани произведения и пр. Всички тукашни търговци и в частния, и в 
обществения сектор дисциплинирано провеждат уредбите на репуб
ликанското правителство за снабдяване на населението, както и 
наредбите на общинската управа. В края на седмицата в тукашните 
магазини пристигна определено количество брашно, така че и това 
допринесе снабдяването да бъде почти нормално.

Не са забелязани никакви нарушения на обществения ред, така 
че свободно може да се каже, че гражданите и не само те, напълно

И ПЕНСИОНЕРИТЕ 

В СЛУЖБА НА 

ОТБРАНАТАДимитровградската нацио- 
налка по атлетика Душица Де- 

дни редовно тренира 
в спортния център "Парк”. Вра
жеските бомбардировки я зава
риха на подготовки в Звонска 
баня, но тя самоинициативно 
продължи тренировките си в Ди
митровград, изказвайки по този 
начин своя протест срещу вар
варското бомбардироване на ро
дината ни.

янова тези

На състоялото се неотдавна заседание Управителният 
съвет на Сдружението на пенсионерите в Босилеград обсъди 
обстановката след варварската агресия на НАТО срещу сувер
енитета и интегритета на Сърбия и СР Югославия и прие конк
ретни решения за работа в условията на военното положение.

Единодушно беше оценено, че бруталните и подли на
падения на НАТО на една суверенна страна представляват 
флагрантно нарушаване на международните норми и оп
овестяват мрачно бъдеще за съвременния свят. С едностран
ното прекратяване на въоръжените действия в Космет по по
вод Великденските празници Югославия още веднъж 
потвърди, че е за миролюбовото решаване на всички кон
фликти. включително и на проблема в Косово и Метохия. Дали 
международната общност и преди всичко агресорите ще искат 
да разберат това или не, не зависи от нас, а от самите тях. 
Доколкото не бъде прекратена агресията, жертвите и матери
алните щети ще бъдат големи, а главен виновник за това ще 
бъдат членките на Северноатлантическия алианс, начело със 
САЩ.

дисциплинирано изпълняват задачите си, произтичащи от военната 
обстановка, в която се намира страната ни.

А. т. Д. с.

ЗАПОВЕД НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ НА 
ГЗ В БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД

КУПОНИ И ЗА 
ДИЗЕЛАЗАСЕГА САМО ПО 10 

ЛИТРА БЕНЗИН По решение на Щаба за селско стопанство, 
който заседава на 5 април т.г., общинската сел
скостопанска служба започна да разпределя ку
пони за дизелово гориво на частните селскос
топански производители в Димитровградска об
щина. На всеки собственик на обработваеми 
площи се дават купони за 15 литра нефт за хек
тар, строго предназначени за пролетната сеитба. 
Вече е направена програма за разпределяне на 
купоните по райони, съобщена по местното ра
дио, за да се предотвратят опашките. При взе
мането на купони всеки собственик подписва 
изявление, с което при морална и наказателна 
отговорност се задължава, че полученото коли
чество ще използва за декларираните площи за 
пролетна сеитба.

Очаква се тези дни да пристигне и опреде
леното за тази община дизелово гориво.

Общинският щаб на гражданската защита в 
Босилеград издаде заповед за оборота на бензин и 
дизел гориво на бензиностанцията в града, с която 
се осигурява по-рационално харчене на наличните 
количества. В заповедта се казва, че ще се 
осигуряват необходимите количества бензин и 
навта за предприятията, службите и държавните 
органи, но ще се настоява бензинът да се иконо
мисва.

И пенсионерите в Боснлеградска община, беше изтъкнато 
на заседанието на Управителния съвет, подкрепят гражданите, 
конто навред по страната ни протестират срещу агресията и 
агресорите, и същевременно изказват голямата си признател
ност към Югославската войска и служителите на МВР за 
героичната им съпротива срещу агресора.

Членовете на Управителния съвет, който по време на воен
ното положение ще изпълнява и функциите на Скупщината, 
констатираха, че обществените служби функционират в

Собствениците на пътническите автомобили, 
съгласно уредбата на правителството на Сърбия, 
получиха купони за 40 л бензин на месеца. Поради 
недостиг те обаче не могат отведнаж да вземат 
тези количества, а само по 10 л. Останалите 
количества ще могат да се вземат, когато бензи
ностанцията започне да се зарежда по-редовно.

В. Б.

съответствие с военното положение, но при това подчертаха, 
че при разпределението на отделни хранителни стоки в някои 
местни общности има и нередности. Затова надлежните общин
ски органи, а преди всичко инспекциите трябва да интензифи
цират дейността си.

м. я.
А.Т.
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