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

ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА БЕЛАРУС АЛЕКСАНДЪР ЛУКАШЕНКО В ЮГОСЛАВИЯ
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НИЕ ЩЕ ОТБРАНИМ СВОЯТА РОДИНА
• рсзидеитът на Рспуоликата Слободан Милошевич посрещна президента Лукашенко с най-високи държавнически почести • Обстойно са обсъдени въпросите от 
интерес за Съюза на Русия, Беларус и Югославия • Лукашенко: президентът Милошевич е за мирно решение на всички проблеми 

На официално разговори между онези предста- отстоим. Наше определение е да 
внтели на националните общно- отбраним страната и ние ще от- 
сти, които живеят в Космет, ще стоим това определение, 
може по истинския начин да бъ
дат решени проблемите в Косо
во и Метохия.

Проблемите трябва да бъдат 
решени от хората, които живеят Уверени сме, че и правото, и 
в тази покрайнина, а не от някой правдата и за едното, и за дру- 
си отстрани чрез каквото и да гото определение са на наша 
било налагане на решение. страна. Ние смятаме, че пос-

Нашето определение е ми- тоянно се увеличава подкрепата 
рът, нашето определение е рав- на цялото свободолюбиво чове- 
ноправието на хората и равно- чество за това наше определе- 
правието на националните общ
ности. Това определение ние ще

посещение в 
СР Югославия в сряда пребивава 
президентът на Беларус и пред
седател на Висшия съвет на съ-

на Русия и Беларус Алек
сандър Лукашенко.

След разговорите се проведе 
пресконференция, на която два-

И ПРАВОТО, И 
ПРАВДАТА СА НА 

НАША СТРАНА

юза

мата президенти дадоха изявле
ния:

Искам най-напред да изразя 
голямото си удоволствие от по
сещението на президента на Бе
ларус, господин Лукашенко, чи
сто идване в Белград, начело на 
държавната делегация на Бела
рус ние преценяваме като знак 
на голяма солидарност на народа 
и на ръководството на Беларус с 
югославските народи в това 
тежко време, когато Югославия, 
цялата наша страна е подложена 
на престъпническа агресия на 
НАТО, каза президентът Мило
шевич и продължи:

- Тази агресия се оправдава с

ние.
(На стр. 2)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СЪРБИЯ ПО ПО
ВОД ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ НАТО МАСАКЪР НАД АЛ
БАНСКИ БЕЖАНЦИ

ОГОРЧЕНИЕ И НЕВЕРИЕ
• Ония, които издадоха нареждане за това ужасно избиване на 
невинното цивилно население, ще отговарят пред съда на цялото 
човечество, изтъкна Милан Милутинович

Президентите Милошевич и Лукашенко дават изявления
някакава си грижа за човешките 
права, а същевременно се нару
шават всички човешки права и 
всички норми на международна- 
та правова система. За да бъде ото решение на проблема в Ко- господар на всички други наци-

сово и Метохия, ние смятаме, че оналности. Ние вярваме, че този

По повод обстрелването на кър, който извършиха в края на 
албански бежанци по пътя Джа- XX век в Сърбия, в Косово и Ме- 
ковица - Призрен, което беше тохия, ония, които издадоха на- 
извършено от НАТО в сряда, реждане за това ужасно избнва- 
президентът на Република Сър- не на невинното цивилно насе- 
бия Милан Милутинович даде ление, ще отговарят пред съда

на цялото човечество.
Борбата на Сърбия за сво- 

бежанци, които посред бял ден бода, за живот и еднакви права за 
се бяха запътили към домовете всички граждани, независимо от 
си, НАТО показа своето най- националната и верската им при- 
брутално лице. Четирикратното надлежност, получава истинско- 
обстрелване на бежанската ко
лона никак не може да бъде чение след страхотното прсс- 
обяснено като грешка. Това е на- тъпление, което беше извърше

но от НАТО авиацията. Нашата

кажа, че ние ще отбраним на- религиозен - и един нацистки
подход, който фаворизира една 
нация и иска да я наложи като

шата родина.
Що се касае за политическ-

още по-голяма иронията, еска
лацията на тази агресия се оп
равдава с кредибилитет, както

НАТО пакта. Аз не вува там, е политическото реше-

подход, който има предвид рав
ноправието на всички национал
ни общности, ще бъде основата 
за справедливо и трайно реше
ние в Косово.

На тази основа ние виждаме

единственият път за преодоля
ване на кризата, която същест-

следното изявление:
”С масакъра над албанските

казват в
вярвам, че на земното кълбо съ
ществува един-единствен честен
човек, който смята, че кредиби- нашето принципно становище 
лнтет се печели чрез избиване. С изхожда от принципа за равно- политическия процес и на тази 
убиването може да се печели са- правието на гражданите и равно- основа се водят разговорите 

кртдибилитет „а убиец. правието „а националните общ- между ''Р^ители на ,,ра и-
1 ности. Това означава - нашият телствата на Сърбия и СР Юго-

подход е мултиетнически, мул- славия и представители на кос- 
тикултурен и мултирелигиозен. метските албанци. Ние смятаме, 
Поради това е абсурд в края на че тези разговори трябва да 
XX век който и да било в циви- бъдат непосредствени. Те, както 

колебае вече ви е известно, се водят вече

ние.
Вие много добре знаете, че

то си име и истинското си зна-

мо
правено нарочно.

Република Сърбия и всички страна и всички нейни граждани 
нейни граждани са ужасени от храбро се противопоставят

ония, които мислят, че могат да

НИЕ ЩЕ ОТБРАНИМ 
РОДИНАТА на

този страхотен масакър над не
винни граждани, който беше из- уреждат света чрез хладнокръв- 
вършен от престъпната НАТО но извършване на най-страхотнн 
авиация. С отвращение към из- престъпления. Напук на техните 
вършителите на това престъп- ужасни нападения и злодеяния, 
ление и с тъга по невинните 
жертви подчертавам факта, че вот, равноправие и равенство за 
единствената вина на пострада- всички граждани на Косово и 

граждани от албански на- Метохия и Република Сърбия.” 
ционален произход беше тази, че 

към нашата

В тази агресия, на която сме 
подложени, ние имаме само един 
изход, а това е да отбраняваме 
нашата страна. От името на вси
чки наши граждани искам да

лизования свят да се 
между този подход - мултиетни- пряко и сме уверени, че само по 
чески, мултикултурен и мулти- този начин, значи чрез преки

ние ще осигурим съвместен жи-

БОСИЛЕГРАД СЕ ПРОВЕДЕ МИТИНГ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА НА НАТОВ

ЗА МИР, СВОБОДА И РОДИНАТА лите

те принадлежаха 
обща родина. Това злодеяние 
без прецедент в по-новата исто
рия на света е дело на ония, 
които публично се застъпват за 
уважаване на всички права и 
свободи на човека и, както каз
ват, особено се ангажират в 
защитата на гражданите от ал
банската национална общност. 
Начинът, по който те уж защи
тават албанците, е толкова су
ров и брутален, че у всички 
граждани не само в Сърбия, но и 
в света предизвиква огорчение и 
неверие. За най-страшния маса-

родината” на 13 април в Босилеград беше проведен митинг, на които 
и злодеянията на НАТО алианса, като изказаха силна 
мирно решаване на кризата в Косово н Метохия и

Под название ” За мир, свобода и 
присъстващите протестираха срещу агресията 
подкрепа на държавното ни ръководство за 
готовността си да отбраняват страната от нападателите.

® [КОТОЗХ2АШ1Ш

че ”доколкото незабавно не спре агресията, вси- 
постъпим в отбранителните редициПред около две хиляди граждани се пР°из*|в~ ^ на

соха повече оратори. Представители 
ученици от основното и средно училище, сту
денти, земеделци и работници единодушно 
каха да бъде прекратена агресията, която цели да 
отцепи Косово и Метохия и да дестабилизира

страната”.
”След като не се съгласихме да дадем Косово 

започнаха да ни бомбарди-поис-
и Метохия, злодеите
рат. Народът в страната посрещна тази агресия 

Сърбия и Югославия. Всички оказаха пълна със силно

—ГтирГси”’казапред'
признание на нашата войска и полиция за сме- седателят на ОС Сотир Сотир . (Носф.3)
лостта им в отбраната на родината. И поръчаха,



НИЕ ЩЕ ОТБРАНИМ СВОЯТА РОДИНА
бъдат представители от страни
те на НАТО.

Това е границата, от която 
никога няма да има отстъпки. Ат 
се уверих, че президентът Мило- 
шевич е човек, който желае мир
но решение за всички граждани 
в Космет. За него не е важно кои 
са бежанците, които желаят да 
се завърнат в домовете си. За 
него не е важно от коя национал
ност са тези бежанци,той говори 
за граждани на Югославия.

Обсъдихме също така и 
въпросите, касаещи се за съюза 
с Русия и Беларус. Аз предсе
дателствам Висшия съвет на тоя 
Съюз. Президентът Милоше- 
вич и ло-ранобеше изпращал по
слания до президента Борис Ел
цин и до мен, в които се гово
реше за множество въпроси, 
включително и за възможности
те за включването на СРЮ в Съ
юза на Русия и Беларус. Писмо
то, което получих от президента 
Милошсвич и което е пред
назначено и за президента на Ру
сия, незабавно ще бъде внесено 
за обсъждане във Висшия съвет 
на з оя Съюз, заяви президентът 
Лукашенко, след разговорите с 
домакина си, югославския през
идент Слободан Милошевнч.

свободни граждани и Европа на 
свободни народи, Европа на 
равноправието. Ние заедно ще 
се борим за такава Европа, поне
же зя еднакво принадлежи на 
всички народи и на всички дър
жави, които я съчиняват, каза 
президентът Милошсвич.

Президентът на Беларус и 
председателстващ Висшия съ- 
вет на Съюза па Русия и Беларус 
Александър Лукашенко заяви:

- Както имахте възможност
та да видите, разговорите се во
диха в два етапа, през които ана
лизирахме всички въпроси, каса
ещи се за двустраншгге отноше
ния, както н проблемите, които 
са свързани с войната на гази 
благородна земя. Пие пристиг
нахме тук само с една цел - поне 
с един милимезър да приближим 
мира към тази страна, в която 
живеят представители на разли
чни народи, различни национал
ност и и религии. Нашата цел бе
ше да допринесем за мира. Аб
солютно съм уверен в зова, че 
президензът Милошевнч желае 
проблемз.т в Косово и Метохия 
да се реши изключи'тел но по 
мирен начин. Във връзка с това 
ние рошихме проблемите за 
хуманитарния и политически

въпрос.
Резултатът от срещата е в 

зова, че аз се уверих, лично за 
себе си и за онези, с които иде 
водя диалог, в онази

всеки друг вид развитие в на
вечерието на новия век. У перени 
сме, че през годините, които са 
пред нас и в началото на пред
стоящия век, този съюз ще по
каже своята жизнеспособност.

Накрая искам да кажа, че ние 
разговаряхме и за текущи те вза
имни икономически отношения, 
конто са твърде интензивни и 
имат постоянна възходящи ли
ния, при което постигнахме и 
съответни конкретни договори. 
Това е постигнато в разговори
те, които водиха компетентните 
министри, членове па делегаци
ите па две те страни.

Президентът па Беларус по
сети и Военно-медицинската 
академия в Белград, къдсто 
видя лекупаинггс се тук лица, 
повредени по време на злос- 
торннчсскитс ИАТО-бомбар- 
дпровки срещу нашата страна.

(Отетр. 1)
Президензът Лукашенко и 

аз имахме възможност подробно 
да обсъдим въпросите, касаещи 
се за съюза на Русия, Беларус и 
Югославия. Нашият съюзен 
парламент на съвместна сесия на 
двете камари без пито едни глас 
против прие решение за присъе
диняване на СР Югославия към 
съюза на Русия и Беларус.

На президента Лукашенко аз 
връчих официални писма за не
го, в качеството му па президент 
на Беларус, както и в качество то 
му на председателстваш, Висшия 
съвет на Съюза на Русия и Бе
ларус, така и официално писмо 
за президента на Руската федер
ация БорисНнколасвич Елцин.

Аз очаквам от президента 
Лукашенко и от президента Ел
цин процедурата, според която 
този съюз ще се реализира, да се 
проведе в съответствие е интер
есите на народите в три те страни 
и в съзвучие с определенията, 
конто произтичат от това. Ние 
двамата преценяваме, че това е 
една голяма историческа крачка 
в полза на интеграцията, в полза 
на развитието на стабилността, 
безопасността, икономическо
то, културно, технологическо и

ГРАНИЦА, ЗАД КОЯТО 
ЮГОСЛАВИЯ НИКОГА 

НЯМА ДА ОТСТЪПИ
в решаването на югославска

та криза. Президентът Милоше- 
вич, като мой добър приятел ми 
каза: ”Ето,това е тази граница за 
нас, зад която ние няма да от
стъпим”. Това трябва да се има 
предвид в по-нататъшните ак
ции не само на Беларус, но и на 
държавите от НАТО. Ние сме 
длъжни да разберем тази грани
ца като окончателно становище, 
от което няма да има никакви 
отстъпки. Това е становището 
на Югославия и то се състои в 
следното:

- Югославия е готова на тери
торията на Космет да приеме ци
вилни наблюдатели на Органи
зацията на ООН или представи
тели на други страни, именно ци
вилни лица, а не военни, поли
цейски или полувоенни форма
ции и то от други държави, които 
не са били намесени в агресията 
срещу Югославия. Това няма да

Искам накрая да благодаря 
на президента Лукашенко за 
това посещение и за голямата 
подкрепа, за проявеното прия
телство, солидарността и да из
разя увереността си в нашето 
съвместно бъдеще и в бъдещето 
на Европа без дик тат, Европа на

ДВАМА КИНОРЕЖИСЬОРИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ ПОСЕТИХА ДИМИТРОВ
ГРАД РУСКА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ В ООН

НАТО ПРЕД 

МЕЖДУНАРОДНИЯ 

СЪД НА ПРАВДАТА

СЪРБИЯ ЩЕ СЛОЖИ КРЪСТ НА НАТО
"Сръбският народ ще донесе 

мир на третото хилядолетие и 
ще сложи кръст на НАТО”, из
тъкна известният български ре
жисьор и професор в Академи
ята за филм н театър в София 
Маргарит Николов на среща с 
председателя на ОС в Димитров
град Никола Стоянов на 13 
април т.г. Заедно с него беше и 
Николай Бурляев, кнноартист, 
режисьор и професор от Русия, 
известен с ролята си на Рубльов 
в едноименния филм и велик 
приятел на Андрей Тарковскп. 
Двамата са били на посещение в 
Белград, където са взели учас
тие в протестите против агреси
ята срещу нашата страна, които 
ежедневно се провеждат на 
Бранковия мост. Двамата са 
били приети и отЖслько Симич, 
министър на културата на 
Сърбия.

Самият факт, че Николов и 
Бурляев идват от Белград, къ
дето бомбардировките почти не 
спират, спонтанно промени про
токола и те започнаха да говорят 
преди председателят да им поже
лае добре дошли. Маргарит Ни
колов изтъкна, че ”направо смс 
поразени от тази война, в която 
не виждаш противника и затова 
трябва да се сложи край на съ
щата. Сърбия и гражданите на 
Сърбия с протестите си напра
виха, че в близките 100 години 
НАТО и САЩ няма да имат по
пулярност на Балканския полу
остров”. Що се отнася до Бъл
гария, Николов изтъкна, че 
”преди да започна войната про
учвания показваха, че 85 на сто 
от българите са против НАТО. 
Това много силно впечатли пар
ламента, а политиците, колкото 
и да са на различни гледища, усе
тиха желанието на народа и не 
дадоха въздушното пространст
во на НАТО. Затова това небе е 
чисто и ще бъде чисто”.

Приветствайки гостите, Ни-

Москва смята, че агресията срещу Югославия е незаконна и 
иска това да бъде потвърдено със съдебно решение

Русия поиска Международният съд на правдата да оцени 
правната основа за въздушните нападения срещу Югославия, 
които са в разрез с международното право.

Руският посланик в Обединените нации Сергей Лавров 
предложи това с проекторезолюция, която е внесена в 
Комнсята за укрепване ролята на Общото събрание и после
дователно прилагане на Хартата на ООН.

Москва смята, че бомбардирането на НАТО е незаконно, 
понеже тази акция не е одобрена от Съвета за сигурност на 
ООН. Русия също така смята, че с това са застрашени ос
новните цели на световната организация, т.е. принципите от 
Хартата на ООН.

В проекторезолюцията се подчертава, че нито една нация, 
нито регионална организация без решение на Съвета за сигур
ност не може да приложи сила против една суверенна държава.

("Танюг")

Николай Бурляев, Маргарит Николов и Слободан Алексич при 
председателя на ОС Никола Стоянов

кола Стоянов изказа благодар
ност за смелостта и готовността 
на двамата режисьори и култур
ни деятели да помогнат в най- 
трудните дни за нашата страна.
Той подчерта стогодишните тра
диции в областта на културата на 
тази среда, "която народът тук е 
развивал и пазил, без оглед къде 
е минавала границата. Ние се 
стремим тази среда да бъде съед
инително звено между двата на
рода, но историята, за съжале
ние, никак не тръгва в тази на
сока. Ние все още се занимаваме 
с границите по време, когато Ев
ропа ги заличава. А и наш ин
терес е да няма граница”.

Николай Бурляев, артист с 
над 70 филмови роли, основопо
ложник на международния фил
мов фестивал на православните 
славянски народи "Златен ви- 
тез” и международното обедине
ние на кинематографистите от 
тези страни, между другото каза, 
че тук се чувства като у дома, че 
правителството на Русия и ней
ният народ не са едно и че той и 
неговите съмишленици настоя
ват за динамичен прелом в отно
шенията на Русия към Сърбия.
”Доколкото и да съм жесток

противник на всяка воина, аз ще 
настоявам руските ракети да бъ
дат обърнати към противниците 
от НАТО”.

А. Т.

ПРОФЕСОР В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В НИШ ПОВДИГНА ОБВИНИТЕЛЕН 
АКТ ПРОТИВ НАРЕДБОДАТЕЛИТЕ ЗА АГРЕСИЯТА СРЕЩУ СРЮ

ГЕНОЦИД БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТ
Професорът в Юридическия факултет в Ниш 

н подпредседател на Балканската асоциация за 
наказателно право проф. д-р Вндойе Милади
новци повдигна обвинителен акт пред Хагския 
трибунал против инициаторите и реализаторите 
на невижданата престъпническа агресия срещу 
нашата страна. На списъка на обвинените са Бил 
Клннтън, Тони Блеър, Жак Ширак, Герхард 
Шрьодер, Хавиер Солана, Мадлин Олбрайт, Ро
бии Кук, Юбер Ведрин, Йошка Фншер и Уилям 
Уокър.

- Всички те са извършили наказателни дела 
против човещината и международното право, ко
ито са санкционирани от всички наказателни 
кодекси в света - казва проф. д-р Миладиновци.

Посредством Интернет д-р Миладиновнч е из
пратил обвинението си до много адреси в света и 
вече получава подкрепа от колеги-юристи, техни 
организации и видни интелектуалци от всички 
страни.

- Първи се отзоваха колегите ми от Балкан

ската асоциация за наказателно право, които без
резервно осъждат най-голямото престъпление 
срещу един народ, направено през последните 50 
години, каза д-р Миладиновнч. Подкрепа получих 
и от колеги в САЩ, Швеция, Австралия, Фин
ландия, Италия, Нова Зеландия...

"Скъпи професоре, дълбоко съм възмутен от 
престъпничеството срещу Югославия в резултат 
на бомбената мисия на НАТО. С бензин огън не 
се гаси”, пише Мътияс Фрндс от Швеция.

"Никой от моите колеги, както и нито един 
българин не може да бъде солидарен с агресията 
срещу Югославия”, пише д-р Александър Стой* 
нов, преподавател в Юридическия факултет в Со
фия, а неговият колега д-р Борис Велчев пише, че 
е съгласен с всяка дума от обвинителния акт. На
шите и Ваши студенти би трябвало да се срещат 
само на полето на науката, а никога на бойното 
поле като врагове”, пише Велчев и кани д-р Ми
ладиновци със семейството си да му гостува все 
докато не приключи това варварско нападение.

В.С.Б.
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ПРОДЪЛЖАВА НАЦИСТКАТА 
НАШАТА СТРАНА агресия срещу АКЦЕНТИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА НА ШЕФОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУ

ПИ В СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА ПО ПОВОД ГЛАСУВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СРЮ КЪМ СЪЮЗА НА РУСИЯ И БЕЛАРУСЧУДОВИЩНО 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА НАТО 
В ГЪРДЕЛИШКА КЛИСУРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КОЕТО СЕ РАДВА 

НА ГОЛЯМА НАРОДНА ПОДКРЕПА
• 10 убити и много ронени пътници 

Белгрод- Солун • В най-жесто 
нашата страна, водена във 
вражески самолета

в ракетирания международен 
ката досега въздушна битка над 

вторник, югославската ПВО свали 5 
и десетки крилати ракети

готпопе и грп г И ракетите на яростните агресори разрушават 
” ' ла' болници и училища, мостове, пътища и желе

зопътни линии, казарми и хотели, големи стопански предприятия и 
резервоари за гориво и сеят смърт сред невинното население.

Възмутени и озлобени 
злодеите от НАТО в началото

Горица Гаевич (СПС) каза, че е началото на края на еднополюс- 
това определение се радва на гол- ната и насилническа система с не- 
яма народна подкрепа. Със спора- човешко и престъпно естество, 
зумението се свързват духовно Споразумението за съюза се осно- 
близки народи, които имат и съща вава на духовната близост и съща 
историческа съдба. Този съюз се историческа съдба на югослав- 
основава на съвместните интереси ския, руския и беларуския народ и 
на държавите и народите, зачита- означава опазване на нашия дър- ще допринесе за мирно разреша- 
нето на равноправието и сувере- жавен суверенитет, независимост ване на проблема в Косово и Мето- 
нитета на държавите-членки, сът- и териториален интегритет.

Д-р Воислав Шсшсл (СРС) ка-

възможностите за развитие на вза- 
имополезно сътрудничество в Ев
ропа и света. Открива се простор 
за съгласувано и взаимно ползване 
на ресурсите и предимствата на 
стопанствата на нашите страни.

влак

Присъединяването ни към съюза

хия въз основа на равноправието 
на всички народи и национални об-рудничеството, взаимопомощта, 

доброволността - на Хартата на за, че приемаме дългосрочно стра- щности, с политически средства, 
Обединените нации, подчерта тя. тегическо-политическо решение 

Това решение приемаме дока- за сключване на съюз с Русия и 
то продължава агресията на Беларус.
НАТО престъпниците срещу на
шата страна. Съюзна република юзници ще счупят зъбите си на 
Югославия с отбраната си от агре- Балканите. Сръбският народ няма
сора отбранява и принципите на да се предаде, гражданите на СР роди. Агресията срещу 
мира, равноправието и равенство- Югославия няма да капитулират страна е агресия срещу този бла
то на народите и държавите. От- пред каквито и да било изкушения, городен блян за обединена Европа, 
браняваме цивилизационните цен- Но и да не ни беше наложена тази

от липсата на очакваните резултати, 
третата пъклена седмица твърде 

много увеличиха обема и интензивността на варварските си бом
бардировки, не избирайки цели и извършвайки чудовищни прес

тъпления. В понеделник техните смъртоносни ракети, изстреляни
от самолет, улучиха в Гърделишка клисура международния _.....
Белград - Солун, отнеха живота на десет и раниха голям брой 
пътници. Това невиждано злодеяние 
носгта на западните убийци няма граници и че тяхната основна цел 
е да избиват хора, да 
убият цял един

на изтъкна Шокловачки.
Мирослав Стсфаиович (НД) 

каза, че основната външнополити
ческа идея на Нова демокрация е 
идея за общ европейски дом за вси
чки нейни народи, държави и на-

Американците и техните съ-
влак

нашатаясно показа, че кръвожад-

Сега ясно се вижда кой има ползана
род, който смело и война, ние нямахме накъде, освен на от разрушаването на европейската 

изток - към Русия, Беларус и други къща и ясно се показва безсилието 
народи, с които етнически сме срод- на сегашните режими на страните

от Европейския съюз да се про-

ности от насилието и законите на
неотстъпно защита
ва свободата, сувер
енитета, интегрнте- 
та и независимостта

джунглата.
Нашето присъединяване към

този съюз е от интерес за народите ни, исторически, културно, цп- 
на Русия, Беларус и Югославия, вилизационно и духовно близки. 
Това е съюз за мир, стопанско раз-

тивопоставят на тази политика на
Нашето желание, което откро- актуалната американска адмннис-си.

трация, която иска с всички сред-вено изразяваме, е този съюз с Ру
сия и Беларус да не остане с три ства да материализира победата си 
членки. Ние желаем в този съюз и над Варшавския договор.

Томислав Исрсмнч (СПО) ка-

Нашите храбри 
защитници обаче не 
остават длъжни на 
подмолния враг и 
продължават да му 
нанасят големи загу
би. В най-жестоката 
до сега въздушна 
битка над нашата 
страна, водена във 
вторник, 
ската героична про
тивовъздушна 
брана свали 5 агре- 
сорски самолета и 
десетки крилати ра
кети!

витие и сътрудничество във вси
чки области. Това е истинският от
говор и на онези, които със сила 
искат да променят света и да раз- Украйна, Румъния и България, по

за, че програмните политическинеже сме убедени, че румънският и 
българският народ не мислят така, определения на неговата партия са

съвсем по-различни и са насочени

рушават търпеливо създаваните с 
десетилетия международни орга
низации и отношения. както мислят техните държавни

Зоран Жнжнч (СНП) каза, че ръководства, които оказват по- към включването на нашата стра- 
кой знае за кой път в този век на- мощ на агресорите на Съюзна ре- на в европейските интеграции. Об
шият народ е подложен на безири- публика Югославия. Ние сме си

гурни, че това е бъдещето и на 
както и на

становката. в която се намираме 
поради агресията на НАТО, обаче 
ни налага временно да забравим и

мерно страдание само заради това. 
че желае да бъде свободен и равно- Гърция и Македония,югослав-

партийните, и програмните си оп-правен с останалите народи. Пар- много други народи и държави, 
ламентарната група на СНП в Чер- тъкна Шешел. ределеиия и да направим всичко

Жслидраг Никчсвич (СНС) възможно, което може да бъде от 
интерес за отбраната на

из-
от-

на гора подкрепя решението за 
присъединяване към съюза на Ру- каза, че този съюз е не само необ- 
сия и Беларус с убеждение, че това

нашата
страна от агресията.

Владста Япковмч (ДСС) каза, 
че когато се касае за Демократич
ната партия на Сърбия, в услови-

ходим, но и напълно естествен и 
логичен. Ние отдавна сме напад
нати като православен народ и
държава,желаеща да защитава на
ционалното си богатство и ресур- ята на нечовешката агресия на 
си. а такъв е случаят и с Русия и

ЗА МИР, СВОБОДА И РОДИНАТА
НАТО всички партийни и полити-

отбраната на страната”.
Славко Велинов, работник в КОБОС, подчерта, 

че никой в Сърбия, включително и работниците, не 
дава Косово и Метохия и добави:

"Макар и в извънредни и затруднени условия, в 
нашата фабрика, нашия втори дом, усилено се ра
боти. Не се боим от бомби. Когато завият спрените, 
работим повече и по-добре”.

От името на младите и студентите Ивана Стой-

чески разлики вече нямат никакво 
(ЮЛ) значение. В този момент нашата 

единствена задача е да спасим

Беларус.
Живко Шокловачки

каза, че се касае за свързване на

(От стр. I)
След като припомни, че злодеите рушат военни и 

полицейски обекти, села и градове, мостове, желе
зопътни линии и влакове, училища, болници и кул- 

и избиват невинни хо-
народа, да опазим държавата и да 

героична и победоносна не загубим Косово, подчерта 
борба срещу фашизма, Янкович.

славянски народи, които водиха 
голяматурно-исторически паметници 

ра, Сотиров подчерта:
”Ние, гражданите от българското национално 

малцинство, което, както и всички други в Сърбия и 
Югославия, има всички граждански и национални пра- 

най-висшите международни стандарти,

съвместна
Миодраг Перишич (ДС) каза. 

че ни е необходима интеграция.
в която нашите три страни и на
роди дадоха най-големи човешки и
материални жертви. Касае се за защото днес родината трябва да се 

испа каза, че младите вдигат своя глас против на- опазване на сигурНостта на народа, отбранява с всички ресурси - 
силието и се застъпват за мир, свобода, правда, ху- ^ общоевропеГ,ската сигурност и телектуални, научни знания и др. 
манизъм и човешко достойнство.

"Настояваме проблемът в южната сръбска по
крайнина да се реши по мирен начин, понеже това е 
единственият разумен изход. Доколкото обаче агре
сорите продължат да разрушават отечеството ни, ще 
отложим книгите и ще застанем в отбраната му ,

ин-смева по
против всеки вид сепаратизъм и прекрояването на гра
ниците на Балканите и в Европа. Жизнено сме заинтер
есовани да се запази териториалната цялост на Сърбия 
и Югославия. Обезпокоява ни определението на някои 

лекомислено се съгласяват
АНТИВОЕНЕН МИТИНГ В 

БАБУШНИЦАнаши съседи, които 
техните територии да служат за бази на НАТО. Жал ни 
е и протестираме, че на тази позиция застана ръковод
ството, правителството и парламентът на Република 
България. Същевременно обаче ни радва, че народът 

българските социалисти се обявиха

заяви Стойнева.
”Където и да се намираме, каквото и да правим, 

ние носим в сърцето си родината. Тъй като нямаме 
друго сърце и друга родина, ще ги отбраняваме”, каза 
Елизабета Митова, ученичка от Гимназията, и при- 

младите в света да вдигнат своя глас против

На площада в центъра на Бабушнпца, който тези дни неофи
циално получи ново име - "Площад на свободата , в понеделник 
беше организиран голям митинг срещу вражеската агресия на 
НАТО съюзниците, начело със САЩ.

С нищо непредизвиканата агресия срещу нашата страна 
председателят на Общинската скупщина

на България и 
против агресията срещу нашата страна.

Тези дни, продължи Сотиров, националистичес- 
ката ВМРО партия в България в съдействие с по
мощници от ДСБЮ излезе с тезиса, че българското 
национално малцинство в така наречените Западни 
покрайнини трябва да получи културна автономия.
Ние, гражданите от това малцинство, им поръчваме
че не ни трябват никакви автономии. То 1 до ави, ие 
"гражданите на Босилеградска община поздравяват 
решението на съюзния ни парламент за присъединя 

СР Югославия към Съюза на Русия и Бе-

зова
агресията и злодеянията, понеже според аршините 
САЩ и "демокрацията” им утре и те могат да бъдат

вжестоко осъди
Бабушница Драган Божмлоивич. На митинга говориха и предста
вители на работниците, селскостопанските производители, студен
тите и учениците. Накрая към участниците в протестния митинг се 
обърна и комисарят за бежанци и член на ГО на ЮЛ Братислава 
Морина, която между другото изтъкна, че Косово е сърцето на 
Сърбия, историята на сръбската духовност и никой, дори 
бройните самолети, сеещи бомби навред по Космет и Югославия, 
няма да могат да го отцепят от Сърбия и СРЮ.

На митинга присъства и председателят на Окръжния отбор на 
СПС Мирко Стапкович, членът на Окръжния отбор на ЮЛ д-р 
Непад Здравкович и общинското ръководство. Дъждът попречи на 
многобройните музикални групи и солисти да се представят на 
откритата сцена, както и на многобройни жители на Бабушница 
още по-масово да присъстват на митинга. Но въпреки това 
митингът беше добре посетен.

ма

жертва.
Ана Цветанова, ученичка от осми клас в Основ

ното училище, отправи послание към връстниците си 
в страните на НАТО. и много-малки и безсилни, ноИ вие сте. както и ние, 
отправете молба към вашите бащи и чичовци да не 
опожаряват нашия дом, да не ни рушат фабриките, 
пътищата, болниците... Помолете ги да не избиват 
семействата ни”, каза между другото тя.

Ученици от основното и средното училище реци- 
митинга стихотворения на сръбски и бъл- 

език. Членовете на фолклорната секция

ване на
лорус”. на САЩ,Осъждайки агресията и поведението 
начело с президента Бил Клинтън, се^К°СТ°д^бата
ят производител Венс Анастасов от 
каза: тираха на 

гарски -
основното и средно училище и Центъра за култура 
изказаха своя протест срещу агресията с народни

към
’ Ние, селскостопанските производители, ще нас 

тояваме да увеличим производството на храна,
неже и нашите деца, както и техните, искат хля • °
ако се наложи, ще застанем в първите редици на

по-
А. Т.

В. Б.танци.
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ПИРОТСКИ ОКРЪГ
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ОТБОР НА СПС И СЕКРЕТАРИАТА НА 
ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

УСИЛИЯ ЗА НОРМАЛЕН 
ЖИВОТ ВЪВ ВОЕННАТА 

ОБСТАНОВКА
топа имаме се гази. къса п накрая запалва във 
всички метрополи в света. Мракобеспият план ма 
Вил Клинтън до 3 дни*дп покори един малък 
народ се провали. Шокиран от това. той напада 
вече 20 дни, а всяко ново нападение па дивашкия 
алианс отскпа в света като поражение на този 
алианс. "Никога толкова големите не са се стра
хували от толкова малките”, каза неотдавна един 
гръцки певец па концерт в Солун.

И ние, гражданите на Димитровград, сме зас
танали край отбранителната стена на нашата 
страна, за да защитим родната земя. а на ирезиди- 
ента на нашата страна Слободии Милошспич. 
нашето държавно и военно ръководство и чис
лящите се към 1013 и МВР на Оьрбия изразяваме 
възхищението си от тяхното поведение и им бла
годарим за техните юнашки подвизи. Оказваме 
пълна подкрепа па решението на Съзната скуп
щина на Югославия нашата страна да се присъед
ини към Съюза на Русия и Беларус. Обединените 
православни народи, ръководейки се от идеята 
на мира, със сз.вместпи сили ще укрепят съпро
тивата срещу всеобщото зло - фашизма в края 
на XX век.

Отправяме благодарност към всички, които 
нн подкрепят в този тежък момент, а радва ни 
гласът на народа, който идва от България, въп
реки равнодушието на българското държавно 
ръководство и неприемливото и податливо осве
домяване на българските медии, които говорят 
само за страданията на албанците, не припом
няйки при топа страданията на своята невинна 
съседка. Помощ им пристига и от представи
телите на петата колона от нашия град. които не 
виждат разрушенията около себе си и мъките на 
югославските народи, които защитават своята 
страна. На тях и на лицемерите от Запада, които 
с бомби уж предотвратяват хуманитарна катас
трофа. поръчваме: Оставете човешките права, 
те не могат да ви служат като оправдание. Убий
ците не могат да бъдат хуманисти. Никога няма 
да покорите Югославия!

Да живее Сърбия! Да живее СРЮ!"

В тези трудни н съдбовни дни за нашето оте
чество Изпълнителният отбор на СПС п Секрета
риатът па ЮЛ в Димитровград се обърнаха към юго
славската, българската и международната общест
веност.

Ръководството на Пиратски окръг, заедно с общинските ръко
водства, 2 или 3 пъти седмично обсъжда положението в окръга и се 
стреми кол като е възможно да създава условия за нормален живот 

военната обстановка в страната. Проблемите, които се 
обсъждат са преди всичко от жизнено значение за населението в 
общините. Определят се мерки за решаване на проблемите венаб- 

населеиието със стоки от първа необходимост, а също 
пролетната сеитба, която с първостепенна задача в 
обстановка. И докато за снабдяването на населението

във
"Въпреки иастоявпннята и максималните усилия 

на нашето държавно ръководство проблемите в Ко
сово да се решатс политически средства.фашисткият 
алианс започна да провежда "западната демокрация" 
с езика на оръжието. На 24 март т.г. в 20 часа злос- 
торннческнят НАТО алианс извърши подла агресия 
срещу нашата суверенна страна. Небето над Юго
славия беше засенчено от злокобннте птици, които 
изсипват смъртоносен товар върху нашите училища, 
детски градини, болници, родилни домове, манастири 
п фабрики. Под претекст, че обстрелват единствено 
военни цели, злосторниците от НАТО унищожават 
мостове, села п градове. Зловещият облак па злото 
замерим и хоризонта над малкото миньорско градче 
Алекспнац. Довчерашният смях е заместен от тъгата, 
а центърът на града се превърна в развалини. Приз
нанието на монструозшгге убийци, че са направили 
грешка, не е никаква утеха за онези, конто изживяха 
този кошмар.

В пропастта на смъртта завърши своя път н едни 
международен влак. Епилог: въглени останки на не
винни хора, сред които н останки на едно десетго
дишно дете. Гнусно н от далечина кървожаднитс зве
рове, не щадейки ракетите см. сеят смърт навсякъде. 
С мощната техника обаче не се сломява духът на 
народа. Въпреки канонадата на бомбите п ракетите, 
обединеният и горд народ пее е мишена на гърдите си, 
а песента му отеква навред по света. Отекна м по
сланието на младостта на нашия град: "Няма да се 
предадем и няма да клечим пред най-голямата сила!"

Психопатите, конто днес с убийствени намерения 
летят над нашите градове, утре ще почукат н на ва
шата врата. Гордият народ от хълмистите Балкани 
показва на света как се защитава отечеството. Под
крепа и ръце на приятелството се протягат към нас 
от всички страни ма света. Целият свят осъжда аг
ресията. Американското знаме се превърна в символ 
на зверството и срама. В резултат на гласа на разума

динамото на 
така и и
сегашната
може да со каже, чо о редовно, понеже всички продукти ог първа 
необходимост има достатъчно, сеитбата е затруднена от недостига 
на гориво и то и обществения сектор. Частните селскостопански 

снабдиха с но 15 литра дизеловопроизводители чрез купони се 
гориво за един хектар обработваема площ.

Последното обсъждане на положението в окръга се проведе в 
края па миналата седмица в Бабушница.

А. т.

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ВИСОК МОРАЛ И МОБИЛНОСТ
Въпреки военното положение, в Здравния док* в Босилеград 

безпрепятствено функционират всички служби. Има лекарства и 
други медикаменти. Гориво също има, а трудовата дисциплина на 
работещите с на по-високо равнище. Значително е подобрено и 
сътрудничеството на ЗД с общинските органи и служби.

По думите на директора д-р Крум Иакев, веднага след на- 
Североатлантическия алианс, командван от "демок

ратичните и цивилизовани” Съединени американски щати. 
Здравният дом като ведомство с голямо значение за населението 
засили работата си. Формирани са два мобилни екипа, от които 
единият непрекъснато дежура в Здравния дом, а другият е готов за 
бързи интервенции на терена. Всички лекари, които преди 
агресията бяха на специализация, сега са на разположение на 
Здравния дом. така че е подсилена и работата на здравните амбула
тории и станции, където също така има мобилни екипи или 
задължени лица за оказване на първа помощ. Засега, както каза 
Наков, всички превозни средства са във функция, а моралът на 
работещите е на високо равнище.

падението на

м. я.

МЛЯКОТО 
СЕ СЪБИРА 
РЕДОВНО

ДИМИТРОВГРАД ЧК РЕГИСТРИРА 
КРЪВОДАРИТЕЛИОРГАНИЗИРАНО 

СНАБДЯВАНЕ СЪС ЗАХАР Всички димитровградчани. желаещи да дадат кръв, могат 
да се обадят в помещението на местната органиазция на Чер
вения кръст. Там ще бъдат регистрирани, а след това, в зависи
мост от потребностите, ще бъдат повиквани да дарят кръв. 
Регистрирането на кръводарителите се провежда всеки ден от 
8 до 20 часа.

За редовно събиране на мля
кото от частните селскостопански 
производители на територията на 
Димитровградска община е обез
печено достатъчно гориво п то се 
събира редовно, изтъкват в ЗК 
"Сточар”. Мощностите на млекар- 
ницата са ангажирани цялостно и 
всички количества мляко, които 
пристигат се преработват в сирене 
и кашкавал.

Засега редовно се изкупуват н 
агнета. Все пак за тазгодишните 
великденски празници са продаде
ни по-малко агнета в сравнение с 
предишните години. Защото в ус
ловията, когато страната е подло
жена на невиждана вражеска агре
сия и бомбардировки от САЩ н 
натовските агресори, хората пред
почитат да се снабдят със стоки от 
първа необходимост, отколкото с 
агнешко месо. Въпреки това на 
много празнични трапези имаше и 
агнешко. Част от собствената си 
продукция ЗК "Сточар" достави и 
на своите редовни потребители 
във вътрешността.

За отбелязване е, че селско
стопанските производители тази 
пролет отделят много повече аг
нета за увеличаване на своите 
стада, за да см осигурят поминък в 
условията на военната обстановка.

А. Т.

В Димитровград започна организирано снабдяване на насе
лението със захар, според което на списък ще се получава по един 
килограм захар на член на домакинството. На 14 април със захар се 
снабдиха хората от районите на Димитровград от улица "Петър- 
лашка”, района на казармите и улица "Детко Петров", както и от 
крайградските села. Районът на Забърдпето и Висока по този начин 
получи захар на 15 април, районът на Невля, Скървеница, Верзар 
на 16, а Куса Врана. Поганово, Драговита ще получат на 20 април. 
Останалите граждани ще се снабдят със захар в следващия цикъл. 
Предстои подобно снабдяване на населението и с олио и други 
продукти от първа необходимост.

Б. Д.

БОСИЛЕГРАД

И СПОРТИСТИТЕ 
ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ 

АГРЕСОРА
А. Т.

ВСИЧКИ БАБУШНИШКИ 
СЕЛА СА ДОБРЕ СНАБДЕНИ

По повод Великденските празненства и в знак на протест против 
злосторническата агресия на НАТО пакта срещу нашата страна, в 
неделя се игра футболен мач между първия състав на "Младост" н 
отбора, който беше съставен от бивши футболисти на клуба и 
младежи от града и Райчиловцн. Макар че резултатът нямаше 
никакво значение, нека да отбележим, че с 3:2 се наложи първият 
състав на "Младост".

Организатор на футболната среща беше спортното дружество 
'Младост”, което тези дни ще организира шахматен сеанс по една 
от улиците на града. По този начин н спортистите, както и всички 
други граждани от нашата община, активно се приобщават към 
широкия фронт на борбата срещу неразумното поведение на 
НАТО пакта и изказват решимостта си да отбраняват родината от 
злосторническите агресорски нападения.

Преди срещата с едноминутно мълчание беше почетена па
метта на всички загинали в сраженията срещу албанските теро
ристи и бомбардировките на НАТО алианса.

Всички села на територията на Бабушнишка община са добре снаб
дени със стоки от първа необходимост, въпреки че има определени 
проблеми при доставката на същите. Става дума за недостиг на гориво, 
дизелово преди всичко за камионите, с които се доставят необходимите 
продукти до най-отдалечените села. Що се отнася до съвкупната снаб- 
деност на населението с брашно, както изтъкна председателят на ИО 
Никола Велкович, тя се оценява като сравнително стабилна. В 
общината вече са разпределени купони за дизелово гориво за пролет
ната сеитба, а първите количества вече са пристигнали п са раздадени 
най-напред в районите, в които сеитбата започва най-рано. Следващата 
пратка ще бъде за по-високите райони на общината.

Някои стопански колективи работят, а други не, но се вършат подго- 
на производството там, където иматовки за възстановяване

възможности за това.
М. Я.А. Т.
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