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ПРОДЪЛЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА, НАЧЕЛО С^ЬС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ С НАЙ-ОТ
ГОВОРНИТЕ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ

СРЕЩА МИЛУТИНОВИЧ - РУГОВА

ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БОМБАРДИРОВКИТЕ 

СРЕЩУ НАШАТА СТРАНА Е УСЛОВИЕ,
БЕЗ КОЕТО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС 

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В ПЪЛНА СТЕПЕН

ЗНАЧИТЕЛНО Е 

ПОВИШЕНА СТЕПЕНТА 

НА ФИНАНСОВАТА 

ДИСЦИПЛИНА • Започналият диалог потвърждава укрепването на взаимното доверие като съществено условие за изход 
от сегашната обстановка • До правдиво и трайно политическо решение в Косово и Метохня може да се 
стигне изключително със зачитането на мултиетническия, мултикултурен и милтнрелигиозен подход, за 
което Сърбия и Югославия се застъпват упорито и последователно от самото начало

Президентът на Републиката Слободан Милошевич г 
събота среща с най-отговорните държавни функционери, 
бяха обсъдени въпроси във връзка с обществените финанси, фи
нансовите институции, осъществяването на стопанските дейности 
и дейността на надлежните органи и обществени служби в ус
ловията па военното положение

проведе в 
, на която

Президентът на Република Сърбия Милан шата страна е условие, без което политическият 
Милутинович прие в петък в Белград д-р Ибрахим процес не може да се осъществи в пълна степен, 
Ругова.

В съответствие със Съвместното изявление на Косово и Метохня, без оглед на националната и
понеже жертви са еднакво всички граждани на

президента на СР Югославия Слободан Милоше- верската им принадлежност и без оглед дали се 
вич и д-р Ругова от 1 април, в разговорите бяха касае за албанци или сърби. Съвместно бе из- 
обсъждани въпроси от значение за по-нататъш- разена готовността и в такива условия, чрез преки 
ния политически процес и изнамиране на решения разговори, да продължи започналият процес за

изнамиране на трайно решение за косметскняза проблемите в Косово и Метохня.
Съвместно беше оценено, че политическото проблем.

решение трябва да се основава 
върху принципа за пълното 
равноправие на всички гражда
ни и национални общности. Бе
ше изтъкнато, че до правдиво и 
трайно политическо решение за 
Косово и Метохия може да се 
стигне изключително със зачи
тането на мултиетническия, 
мултикултурен и мултирелиги- 
озен подход, за което Сърбия и 
Югославия се застъпват упорито 
и последователно от самото 
начало. Беше изтъкнато, че този 
подход представлява основата за 
трайно и правдиво решение за 
косметския проблем.

Съвместно беше оценено, че 
само с пряк диалог на тези, които живеят в тази 
покрайнина, с равноправното участие на предста
вителите на всички национални общности, могат 
да се изнамират приемливи решения за всички, 
които живеят в Косово и Метохия.

В разговорите съвместно бе заключено, че 
прекратяването на бомбардировките срещу

Президентът Милошевич с най-отговорните държавни функционери
На срещата беше посветено отделно внимание на въпросите 

във връзка със защитата на стандарта на населението. Беше под
чертано голямото значение на ефикасното провеждане на прави- 

запазване стабилността на цените ителствените мероприятия за 
курса на динара, че мероприятията се провеждат успешно и че във 

условия значително е повишена степента на финансовата
Президентът Милутинович, подпредседателят на Съюзното 

правителство Шаинович и доктор Ругова
Президентът Милутинович се съгласи, че за

почналият диалог същевременно потвърждава 
укрепването на взаимното доверие като същест
вено условие за изход от сегашната обстановка.

В разговорите участва и м-р Никола Шаино
вич, подпредседател на съюзното правителство.

военните
дисциплина.

Беше оценено, че въпреки ограничението поради
изключителното трудово ангажиране на работещите

военното по
ложение, с
производствените дейности се поддържат на задоволяващо рав
нище и се осигурява нормално снабдяване на пазара.

Всички обществени служби функционират добре, работи се 
, с висока степен на старание и резултати, бешесамоотвержено 

заключено на срещата. на-

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ НА ЮВ

ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА ЗАПАЗИ СРЕДСТВАТА СИ И НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ НА НАТО
-полковник Небойша Павкович. -Само личният състав „а Трета армия „а ЮВ свали 16 самолета, „ст хеликоптера, 46 крилати ракети, четири безпилотни

и войската станаха едно цяло и са решителни да оторанят своето отечество
16 самолета, пет хеликоптера, 46 ТО, генерал Павкович отговори, върлят в нашата страна , каза 

Щ крилати ракети и четири безпи- че ефектите от агресията на генерал Павкович и добави. 
СИ лотни самолети. Някои от тези НАТО са практически незначи- ”Ние ги чакаме да дойдат”.
■■■ (На стр. 3)ефекти са известни и на све- телни.
ШШк товната общественост, подчерта 

генерал Павкович.
ЩЯI АГРЕСОРИТЕ ПОДКРЕПЯТ 

? ШИПТЪРСКИЯ СЕПАРА
ТИЗЪМ

- подчерта генерал 
летателни апарати. - В тази злосторническа агресия народът

Трета армия на Югославска
та войска успя напълно да 
пази материалните, технически 
и бойни средства в Космет, с из
ключение на разрушените обек
ти на инфраструктурата 
ефекти са незначителни, като 

нашите простори

си за-

”3а тези ефекти аз съдя спо
ред целите, които постигна 
ТО на нашите простори, а една 
от тях беше да се окаже подкре
па на шиптърско-терористични- 
те сили и да се предизвика масов 
въо

ШБшШШРШ Iгг- НА-
- а тези т ® ШГШШЛШКИ]

при това в 
НАТО претърпя големи загуби, 
заяви в събота командващият

Ш
Моралът в ЮВ никога не е 

бил на по-високо равнище. На-
ръжен бунт в Косово и Ме

тохия”, каза Павкович. ”Тази 
родът и войската станаха прак- цел изобщо не е постигната, по
ти чески едно, решени до край да

Трета армия на ЮВ генерал-пол- г 
ковник Небойша Павкович в ин- 
тервюто си за Радио Прищина. Цщ

Той каза, че 19 страни в света ЩШ 
с най-съвременна военна техни- |Н| 
ка са нападнали нашата малка 
страна, а ние успяхме да отвър- 
нем на тези нападения.

Само личният състав на Тре- 
та армия успя да улучи и да свали

неже шиптърските терористич- 
отбранят своето отечество, Ко- ни с||лн в Косово и Метохия са 
сово и Метохия и да окажат ре- разбити, което потвърждава и 
шителиа съпротива на агресора, фактът> че НАТО агресорите 
каза Павкович. формират нови шиптърски сили

На въпроса как преценява на ПрОСТОрите на Албания и Ма- 
ефектите на нападенията на НА-

Генерал-полковник 
Небойша Павкович кедония и се опитват да ги прех-



ДЪРЖАВНАТА ДУМА Е 

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

НА ЮГОСЛАВИЯ КЪМ 

СЪЮЗА НА РУСИЯ И 

БЕЛАРУС

ИНТЕРВЮ НА РУСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ИГОР ИВАНОВ

РАЗПОЛАГАМЕ С ДОСТОВЕРНА 

ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ НАТО ГОТВИ 

СУХОПЪТНА ИНВАЗИЯ
Опасност от избухване на спстопна пойна: Никой пече не говори за Космет или за югославски проблем 
- всички говорят за балкански конфликт, казал Иванов като подчертал, че ”в конфликта вече са 

Албания, Македония, Босна, дори и България, къдсто също така падат бомби на НАТО”.
думлродиото обществено мнение ”ние имаме точ
ни информации, че алиансът се готви за това”, 
добавил министър Иванов.

Той казал, че трз.гвайки па въоръжена агре
сия срещу СР Югославия, НАТО искаше да пока
же силата си п че може да действа извзш ООН и 
извън границите на страните членки на алианса.

Иванов се спрял и върху са мита на севсроат- 
лаптическия алианс в края на тази седмица във 
Вашингтон по случай 50-годишнината от 
вававпето па НАТО, когато алиансът трябва да 
одобри новата военна стратегия за XXI столетие.

Доколкото сегашната схема бъде използвана 
п в бъдеще ”нпс ще бз.дем принудени да се изпра
вим пред опасността от третата световна война”, 
подчертал руският министър.

"Никой повече не говори за Космет или за 
югославски проблем - всички говорят за балкан
ски конфликт”, добавил Иванов, подчертавайки, 
че ”в конфликта са намесени Албания, Македо
ния, Босна п дори и Бз.лгария, кз.дето също така 
падат бомби на НАТО”.

Руският външен министър повторил, че проб
лемът в Косово и Метохия трябва непременно да

намесени

Руският външен министър Игор Иванов зая
вил в интервю за испанския вестник ”Ел нане", че 
"косметският конфликт може да бз.де решен само 
с политически, а никак с посипи средства".

"Ако НАТО мисли, че ще може насила да при
нуди Белград да приеме споразумението от Рам- 
буйе, тогава се е нзлз.гал. Няма военно решение 
за кризата, съществува само политическо”, под
чертал шефът на руската дипломация и бивш по
сланик на Русия в Мадрид.

Иванов подчертал също така, че народз.т в 
Югославия е по-силотеи от когато п да било и 
подчертал, че Русия настоява за дипломатическо 
решение на проблема, чрез диалог на всички заин
тересовани страни при участие на ООН и ОССЕ.

Шефът на руската дипломация казал, че сега 
"всичко зависи от развитието на събитията. Док
олкото се стигне до влошаване и се яви сериозна 
заплаха за руската безопасност, ще бъдат пред
приети адекватни мерки”, подчертал той.

Говорейки за престз.пничсската агресия на 
НАТО срещу суверенна СР Югославия. Иванов 
преценил, че резултатите от продължилите по
вече от три седмици бомбардировки са "негатив
ни” за алианса и че "съществува реална опасност 
от сухопътна инвазия”.

Макар че лидерите на НАТО отричат тази 
възможност, понеже не искат да безпокоят меж-

• С огромно мнозинство руските депутати подкрепиха решението 
Югославската скупщина • Препоръчва се на президента и на 

руското Правителство спешно да започнат обсъждането на между
народните политически, икономически, правни и други въпроси

па

Държавната дума на Руската федерация гласува в петък ре- 
СР Югославия към Съюза назолюция за присъединяването на 

Русия и Беларус.
Документът, с който на държавния глава и на Правителството 
Руската федерация се препоръчва да предприемат всички необ

ходими мерки, за да може час по-скоро да бз.де реализирана 
интеграция беше приет с 293 гласа за и 54 против .

Препоръката на Руската дума има три точки: с първата се дава 
подкрепа на искането на югославския президент и на Скупщината 
на СРЮ за присз,едиияване към Съюза на Русия и Беларус; с вто
рата се предлага на президента на Русия и на Правителството 
спешно да изучат всички правни, политически и икономически 
аспекти на тази крачка и с третата се призовават представителите 
на Думата да изнесат въпроса за присъединяването пред парламен
тарната скупщина на Русия и Беларус.

Преоктодокументът беше обоснован от Анатолий Лукянов, де
путат на Комунистическата партия на Руската Федерация.

Депутатите в Руската дума гласуваха и Апел към парламентите 
в Европа против по-нататъшното бомбардиране на Югославия, 
посочвайки голямата екологическа опасност, която е увиснала над 
цяла Европа.

на
жела-осно-

н ага

се реши чрез преговори, при уважаване на сувер
енитета и териториалната цялост на СР Югосла
вия.

(Политика)

(Танюг) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТПРОТЕСТИ НАВРЕД ИЗ СВЕТА ПРОТИВ 

ФАШИСТКАТА АГРЕСИЯ НА НАТО СРЕЩУ 
СР ЮГОСЛАВИЯ

ПОВЕДЕНИЕТО НА 

ПРЕЗИДЕНТА СТОЯНОВ 

Е НЕРАЗУМНОСАЩ: За пети път от започ- мир на Балканите”, който из- 
ването на агресията срещу Юго- слушаха няколко хиляди граж- 
славия сърбите в Америка ор- дани, държейки в ръцете си за- 
ганизираха в събота демонстра- палени свещи, 
цип пред Белия дом във Вашин
гтон. Из улиците на Ню Йорк градове Амстердам, Ротердам и 
демонстрираха повече от 10 000 Флардинген се състояха хуманп- 
души. Демонстрации против тарни концерти, на които беше 
НАТО-агресията имаше и в Чи- събрана помощ за жертвите на 
каго, Атланта, Сан Франциско, агресията.
Лос Анджелес, Детройт, Мине-

Рспублика Ирландия: Свой 
глас против злодеянията, конто 
върши НАТО в Югославия, 
повдигнаха и жителите на град 
Дъблин.

Германия: Против НАТО аг
ресията и против участието на 
Германия в нея още веднъж се 
обявиха жителите на Бон, Мюн-

Подпредседателят на Народното събрание на България 
академик Благовест Сендов заяви в събота пред високотиражния 
софийски ежедневник ”24 часа”, че е "неразумно” изявлението на 
българския президент Петър Стоянов, че "правителството и пар
ламентът трябва да отговорят положително на иска на НАТО за 
предоставяне на въздушен коридор или логистична подкрепа” за 
нападения срещу СРЮ.

”И покрай това, че правителството вече ни подготви капан, 
надявам се. че в парламента ще надделее здравият разум”, казал 
Сендов.

Лидерът на "Отворения фо
рум” Красимир Премянов зая
вил пред същия вестник, че е 
"необходима радикална промя
на в политическото ръководство 
на страната”.

Оценявайки, че са назрели 
условия за разписване на преж
девременни парламентарни и 
президентски избори. Премянов 
обвини президента Стоянов в 
"безотговорни изявления”.

Високият функционер на 
парламентарната Българска со
циалистическа партия Иван Гай
танджиев оцени изявлението на 
президента Стоянов като "шо
киращо”. Както пише в. ”24 ча
са”, Гайтанджиев заявил, че до
колкото ”се отговори положи
телно на иска за предоставяне на

Холандия: В холандските

хен и други германски градове.
Чехия: Дори 48 процента от 

допитаните чехи се обявиха 
против агресията срещу Югосла
вия, а 78% от тях отказват да 
окажат помощ на косметските 
бежанци - албанци.

Русия: Ежедневните масови 
събрания в подкрепа на Югосла
вия и жестоки осъждания на за
падните фашисти в Русия вече не 
са вест - десетки хиляди души в 
Москва и други руски градове яв-

Гърция: Голям брой гърци 
демонстрираха в Атина. Анке- 

Няколко хиляди тите показаха, че 96 процента от 
граждани на Рим участваха в населението е против агресията, 
протестния марш из градските а Федерацията на балканските 
улици. Масови демонстрации бя- неправителствени организации 
ха организирани в Авиано, Сан покани своите членки да орга- 
Дамиано, недалеч от град Пя- низи 
ченца, както и в Триест.

Австрия: Из централните Балканите!” 
улици на Виена минаха повече от 
5000 сърби и техни австрийски брой югославянп във Велико- 
приятели, а голям протестен ми- британия демонстрираха в Лон- 
тинг се състоя и в град Линц.

Най-големият

а пол ис и в други градове. 
Италия:

АПЕЛ ДО РЕКТОРИТЕ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ 
УНИВЕРСИТЕТИ

рат масови протести йод ло
зунга "Чуждите войски - вън от Завеждащият югославското 

посолство в София д-р 
Сречко Джукич отправи на 
17 април апел до ректорите 
на всички български универ
ситети, с който призова ин
телектуалците да вдигнат 
глас, глас на съвестта, конто 
така силно отеква навред по 
света и може да помогне ”да 
спре безумното убиване н 
разрушаване в сърцето на 
Балканите, пред прага на 
Европа”.

Великобритания: Голям

но казаха какво мислят за пре
стъпниците.дои против бруталната агресия.

(Вечерно новости)Македония:
площад в Скопие беше тесен за

ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ АКАДЕМИК 
ТОДОРОВ

САЩ и НАТО - хладнокръвни 
убийци на невинни хора

всички, които искаха да осъдят аг
ресията на НАТО срещу СР Юго
славия. В Скопие беше организи
ран и антивоенен концерт, в който 
участваха най-известните музи
канти в тази страна.

Испания: За шести път от за
почването на агресията в испан
ската столица Мадрид се прове
доха демонстрации против това 
безумие. Участниците в демон
страциите носеха бели костюми, 
изпръскани с червена боя, напо
мняйки за кръв и рани от кур
шуми и шрапнели.

Мексико: Повече от 200 вли
ятелни граждани на Мексико си
ти сформираха Комитет "Мек
сико за Югославия”, който остро 
осъди злосторническата агресия 
на НАТО.

България: В София се състоя 
голям концерт под название ”3а

Българският академик Николай Тодоров заяви в петък, че 
САЩ и НАТО влагат големи усилия, за да унищожат цяла една 
нация на Балканите, да извършат геноцид над сръбския народ.

По повод бомбардировките, от които пострадаха много ци
вилни граждани и бяха унищожени многобройни материални блага, 
Тодорв оцени, че става дума за антицивилизационни и нечовешки 
акции на НАТО агресора.

Българските медии обширно осведомяват за новите бомбарди
ровки на Белград и много други градове навред по Югославия, 
посочвайки, че сегашните щети надвишават 100 милиарда долара.

Ежедневникът "Дума” на 16 април в заглавието си върху цялата 
първа страница изтъква, че това, което се прави към Югославия, е 
избор ма агресорите от САЩ, Великобритания, Франция, Германия 
и друга членки на западния алианс, конто довчера се гордееха с 
"висока култура, научни постижения, голям принос към цивили
зацията и човечеството”. (Танюг)

въздушен коридор и оказване на логистична подкрепа, това значи 
пряко ангажиране на България във военните акции в Югославия".
Пито един държвен глава няма да запази доверието на гражданите 

си, не уважавайки стремежите на своя народ”, изтъкнал този функ
ционер на БСП пред в. ”24 часа”.

Говорителят на БСП Ангел Найденов беше още по-остър, оцен
явайки изявлението на българския президент като "тотална глу
пост”. По неговите думи българските социалисти единодушно са 
против идеята на президента Стоянов да се позволят въздушни 
коридори за самолетите на НАТО.

Според оценката на Бойко Радоев, депутат на Евролевицата. 
участието на България във военната операция срещу СРЮ 

цивилизационна постъпка”. Бурни полемики преди приемането на 
решение в Народното събрание тепърва се очакват в българската 
общественост и политическите кръгове.

не е

(Танюг)
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ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА ЗАПАЗИ СРЕДСТВАТА СИ И НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ НА НАТО
(Отстр. [)
Що се касае за втот °ания, припомни журналистът една малка държава, която е из- довете, къщите и домовете на няма да направят на тези прос-

цел, пълното унищожаване ИМ НЯ *>ЗДИ° Пршцина. ключително храбра и горда, а всички граждани в Косово и Ме- тори, все докато има поне един
Югославската войска и ;ПНС НЯ - И двете информации са не- след това политически разгово- тохия. В такива условия е разби- жив сърбин. Следователно ме
сили на сигурността на РУгите точни и аз нямам какво тук да ри и преговори с представители раемо, че хората не могат спо- жем само да говорим за усилията
народ, те не успяха да п* НПШИЯ к°ментирам, понеже имаше и на косметските албанци за съв- конно да седят в домовете си и да да бъде намерено решение за
и тази цел, нито пък т ОСПИГНат °ФиЦиални съобщения на наши- местния живот на тези простори, чакат бомби да им падат на съвместен живот в Косово и Ме-
каза командващиятТое*2 ^СПСЯТ' Т° военни и Държавни органи, каза генерал Павкович. главите, каза генерал Павкович. тохия”, подчерта Павкович.
и добави: ”НашиятиаеТааРМИЯ каза^Павкович. Това е единственият път. На шиптърския народ гене- "Крайно време е, след всички
статъчно силен да издъс)ОЛ 6 Д°" Когато се говори за победата който води към решението на рал Павкович поръча, че е край- тези нападения на агресора и
натиск и да победи” 1 т°зи в тази агресия, аз изобщо не се този проблем. Следователно аз но време да разбере накъде се срещу шнптърското население и

На просторите на Косов съмнявам в това, че нашият на- мисля, че нажежените глави най- опитват да го водят неговите съ- масакъра, конто извършиха над
Метохия сега има повече И нашата стРана Ще бъдат сетне ще се вразумят и ще прек- народници, които се опитват на всички жители и в Косово и Ме-
хиляди души под ортж11е°Н победители. Ние не водим ни- ратят агресията, която сега вод- просторите на Космет - тази свя- тохия, и в Сърбия, те да разберат
всяка трета пушка лч * 6 ^ СКа каква война нито против цялото ят срещу нашата страна, подчер- та сръбска земя - да направят заблудата си” подчерта генерал

ще бъде цен * ^Л^ЧИ1^еЛТа* човечество' пнто против НАТО, та генерал Павкович. своя държава. Павкович в интервю за Радио
'т*1ата’ КОЯ1° Ще нито пък мислим да победим На гражданите в Косово и "Такава държава те никога Прищина. 

отшппппГГ, До кол кото се НАТО, но сме решеш, да браним Метохия генерал Павкович по-
попмрпг» грнр наша територия, и ще отбраним нашата родина, ръча да отстоят решението си да

т ‘ аВКОВНМ‘ така както ние умеем. Агресо- бранят и да отбранят южната
р гата цел, която си беше рът трябва да знае това и добре сръбска покрайнина.

да проучи историята на нашия Що се касае за албанското, 
народ и от нея да си направи оп- т.е. шнптърското население в 
ределени изводи, подчерта ген- Косово и Метохия, бих казал, че 
ерал Павкович и добави, че не силите на сигурността никога не 
съществува такъв чужд войник, са провеждали акции срещу 
който ще дойде на тези простори шнптърското население. ”Ние 
без огромни загуби. сме войска на всички народи и на

СЪВМЕСТНИЯТ ЖИВОТ В всички национални малцинства,
КОСМЕТ Е които живеят в Косово и Мето-

ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ хпя и така се владеем. ЮВ беше 
т. и си остава фактор на стабил-И.ЗХОД от това положение, по _______ костта на тези простори , под-думите на Павкович, тези дни „ _ начерта командващият 1 рета ар-постоянно предлага в контакти- мия на илз.

те с,,с чуждестранните държао- п „ е три.„етири 
ницн Варховннят комендант н от „ята на НАТО сре.
президент на Югославия Слобо- нашата страна НЯМахме бе-
дан Милошевнч. Това е прекрат- жанц„ Те започнаха да се явяват 
яването на агресията срещу на- от онз1, момент> когато НАТО- 
шата страна, агресията, която не бомбитс започнаха да падат 
е предизвикана с нищо, агресн- населените места, в гра-
ята срещу един малък народ и

това
плати

МАЛКА АНКЕТА

СЪЮЗ ЗА МИР И 
РАВНОПРАВНИ 

МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ

поставил агресорът - да се дока
рат сухопътни войски - не може 
да се осъществи в Косово и Ме
тохия без големи жертви 
двете страни, каза Павкович.

НАТО не може да 
военна победа, но затова пък се 
опитва чрез пропаганда в меди
ите да постигне някои от своите 
цели.

и на

постигне

Решението за присъединяването на Югославия към руско-бе- 
ларуския съюз, което единодушно приеха депутатите в двете 
камари на Съюзния парламент, срещна голяма подкрепа от 
гражданите и политическите партии в Босилсградска община. Това 
потвърждават и изявленията на представителите на четирите най- 
дейни политически партии в общината.

Въз основа на пресконфер
енциите на НАТО в Брюксел 
може да се направи извод, че то
зи алианс се заплете в купището 
измислици и че не може да спе
чели и медийната война. Една от 
тези неистини е, че наши поде
ления са навлезли на албанска

Любен Глнгоров, секретар на Общинския отбор на ЮЛ: - Ние от ОО 
на ЮЛ оказваме пълна подкрепа на приетото решение и смятаме, че 
става дума преди всичко за съюз, който свръзва три славянски народа, 
които през дългата си история са водили съвместни борби срещу 
различни завоеватели, народи, конто през Втората световна война 
дадоха най-големи човешки и материални жертви. Създаването на този 
съюз ще бъде от полза не само за народите на Русия, Беларус и 
Югославия, но и за световния мир. Това е съюз за равноправни между
народни отношения, в които всички недоразумения и конфликти ще се 
решават единствено с политически средства.

Иван Рангелов, секретар на Общинския отбор на СРС: - Парламен
тарната група на Сръбската радикална партия в Скупщината на СР 
Югославия поде инициатива за присъединяването на Югославия към 
Съюза Русия - Беларус още през средата на октомври миналата година. 
След това лидерът на нашата партия д-р Воислав Шешел оглавява 
югославска парламентарна делегация, която от 1 до 3 ноември участва 
в Деветото заседание на парламентарната скупщина на Съюза Русия - 
Беларус и води разговори в Държавната Дума на Руската федерация.

Общинският отбор на СРС в Босилеград счита, че присъединява
нето на Югославия към руско-беларускня съюз има историческо 
значение за трите братски народа в този тежък исторически момент и 
че взаимните ни отношения стози Съюз още повече ще укрепнат.

територия или, че наши самоле
ти са гранатирали или с ракети 
обстрелвали територията на Ал-

РЕШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ МИНИСТЪР НА ПРОСВЕТАТА

БЕЗ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА 

УЧЕБНАТА 1999/2000 ГОДИНА
• Записване въз основа на досегашния успех, по-ниски такси за записване във факултетите, 
полу висшите и специализираните средни училища • Във факултетите на изкуството и тази година 
ще се полага приемен изпит • Над 300 училищни обекта са разрушени или повредени

В подписаното от министър Тодорович съоб
щение се подчертава, че Министерството на прос
ветата непрекъснато следи положението и се опит
ва да реши проблемите във връзка с приключва
нето на учебната година и подоготовкнте за запис
ване на ученици и студенти за следващата учебна 
година.

Републиканският министър на просветата 
проф. д-р Йопо Тодорович издаде решение, с което 
се освобождават от полагане на приемен изпит вси
чки ученици, желаещи да се запишат в средно и 
полувисше училище или факултет за учебната 
1999/2000 година. Според това решение записва
нето ще се върши въз основа на досегашния успех, 
а единствено във факултетите на изкуството и тази 
година ще се полага приемен изпит.

Както беше съобщено от кабинета на минис-

Нашата страна ще има военна, политическа икономическа и кул
турна полза от Съюза, защото нашето стопанство е комплементарно 
със стопанствата на Русия и Беларус и по този начин се открива по-добра
перспектива за взаимно икономическо сътрудничество, отколкото със 
Запада, който разрушва всичко в икономическата сфера на другите 
страни и който с безумната си агресия срещу нашата страна показа 

си лице. Затова ОО на СРС с истинска радост подкрепя
"Тъй като очакваме наскоро да се създадат 

условия за нормална работа на училищата и фа
култетите, а това ще стане тогава, когато бъде 
премахнато военното положение, необходимо е 
всички
култетите да изготвят план и програма за завърш
ване на учебната година в срок, който очевидно 
трябва да бъде по-кратък от нормалния. При това 
искам да напомня, че в предстоящия период ще се 
наложи ние в просветата да работим и в съботите, 
и в неделите, а също така и през една част от 
ваканцията (юли и август)”, изтъква в съобще
нието си министър Тодорович.

След като напомня, че училищата и факулте
тите са в продължена пролетна ваканция поради 
военното положение, министърът на просветата 
допълва, че в момента не съществуват условия за 
работа на училищата и факултетите. "Всички сме 
длъжни да спазваме разпоредбите за военното по
ложение, а когато става дума за училищата и фа
култетите, непременно трябва да се обезпечи мак
симална сигурност”, подчертава министър Тодо-

истинското
решението на Скупщината на СРЮ за присъединяването ни към Съюза 
Русия - Беларус и се надява, че тези наши братски народи ще използват 
своя военен п политически авторитет, за да спрят злото, което НАТО 
пактът причинява на нашата страна и което може да захване целия свят.

Милча Лазаров, секретар на Изпълнителния отбор на ОО на СПС:
- И ние, босилеградските социалисти, безрезервно подкрепяме реше- 

присъединяването на СР Югославия към Съюза Русия - Бе
ларус. Защото по този начин ще укрепне приятелството ни, ще се 
разширяват п задълбочават стопанските, научните, военните, кул
турните и всички други отношения между трите страни. Това е Съюз за 
мир, равноправие и политическа стабилност в света. Затова узаконява
нето му, за което съм убеден, че ще стане скоро, ще бъде записано със 
златни букви в историята на руския, беларуския и югославския народ.

Историческото значение на решението за присъединяването на 
Югославия към руско-беларуския съюз е още по-голямо, ако се има 
предвид, че то се реализира в момента, когато НАТО пактът извърши 
агресия срещу суверенитета на нашата страна, разрушава наши градове, 
фабрики, учебни и здравни ведомства, комуникации и други обекти.

Стоичко Ангелов, секретар на ОК на НКПЮ: - Поддържаме 
решението за присъединение на СР Югославия към Съюза Русия - 
Беларус. Този акт ще има историческо значение. Близкото сътруд
ничество на нашата страна с Русия и Беларус има богата история и 
плодотворни резултати. Считам, че присъединяването на Югославия 
към руско-беларускня съюз ще повлияе за по-ускорено икономическо, 
културно и всеобщо развитие на нашата страна. Ние сме братя и по 
вероизповедание, и по кръв. Този Съюз ще има изключително значение 
за мира и сигурността в Европа и света.

Особеното значение на това решение най-добре се вижда от факта, 
че е прието в обстановка, когато нашата страна е нападната от агресор- 
ския НАТО пакт, начело със САЩ. Надяваме се, че Русия и Беларус ще 
ни помогнат още по-енергично да се противопоставим на агресора и да 
защитим суверенитета на СР Югославия.

търа, оценено е, че съществуват всички условия 
министърът на просветата да използва 
петенции и още сега да вземе следните решения за 
успешното приключване на настоящата учебна го
дина:

директори на училищата и декани на фа-своите ком-

1. От полагането на приемен изпит се осво- нието за
бождават всички ученици, които желаят да се за
пишат в средно училище на територията на Репуб
лика Сърбия за учебната 1999/2000 година. Това 

валидно за всички средни училища -решение е 
гимназии. профилирани училища, математически 

гимназии.и филологически
2 Записването в тези средни училища ще се 

ърши въз основа на успеха от основното училище.
3 От полагането на приемен изпит се осво- 

бождават всички среднисти, конто искат да се за
пишат във факултет или полувисше училище на 
цялата територия на Република Сърбия за учеб
ната 1999/2000 година. Факултетите на изкуството

основа на приемен изпит.

в

рович.ще приемат студенти въз
който ще се полага както и досега, които ще всичкн факултети и полу-

от област-

"Осведомяваме света, че варварският агресор
убива и ученици, което потвърждават и жертвите 
сред учениците от основните училища, и че съще
ствува голяма заплаха за живота на всички деца в 
Сърбия. Голям брой училищни обекти са разру
шени или повредени от натовските престъпници и 
западните варвари. Можем да кажем, че този брой 
вече надмина 300 обекта и ежедневно се увеличава. 
До голяма степен са повредени над 130 основни 
училища и около 20 факултета”, се посочва в съоб
щението на просветния министър проф. д-р Йово 
Тодорович.

4. Записването във
тГнГпзУк“то.Ге-вГршГвСснГпп нпуспехп 
отереднотоучилищеучебн^ гадина ще «намалят

таксите за следване във факултети 
шите училища, както и таксите за записв. 
циализпраните средни училища.

6. При записването във факултетите
ващата учебна година няма да съществу 
горията самофинансиращ се студент.

за след- 
кате-

М. Я.
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"ЦИЛЕ-УКРАС"
ПОСЛАНИЕ

ЗАПОЧНА РЕДОВНО 

ПРОИЗВОДСТВО
НА 15-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО ВРЪСТНИЦИТЕ ИМ ОТ 
СТРАНИТЕ НА НАТО ПАКТА

Агресията па НАТО алианса срещу нашата бранш смело отбраняваш рома пи. С ших са п 
страна мъчително изживянамс, срещу нея остро нашите чичовци. Пуйчо със сипи си е в запори. 
реагираме и протестираме. Как това бедствие ПоПриияшоноаи, което може ри се иъзсШишнщ 
изживяват децата показва посланието на 15-го- слер бомбардировките и иридълживаш ри йро- 
дпшпитс деца от Босилеградска община, което извеждаш. По-сшарияш пи чичко е а Полето. 
от проведения през миналата седмица народен Труженическииш му работа зашруршшаш са- 
митинг те изпратиха до връстниците си в стра- мо летиш е п бомбите на вашите бащи п чи
ните на НАТО алианса. В посланието се казва: човпи, но шоп с усилен труд настоява ра има 

"ВръсШниии от страните на НАТО, ние достатъчнохрана за всички, 
сме от хълмистите Пил кани, от горда Сърбия.
От името на ретаТшото и младостта ви Пи- малки и безсилни, но Помолеше вашите бащи и 
шем за злореянияша на вашите бащи и чичовци чичовия ра не опожаряваш Повече рома ни, ра не 
срещу нашата страна и нашия ром. Те веро- разрушаваш фабриките ни, Пътищата, желе- 
яшно ще се срамуваш и никога няма ра ви кажат зоиъиишше линии... Прери няколко рии взриви- 
с какво ни наПакосСПнха, извършвайки безмерни ха влак и избиха наши рорнини. Кажеше им ра

не избиваш невинното ни семейство.
Врт.сшншш, вероятно и вие желаеше ра се 

хора. Тогава наПарнаха нашия ром и многоброй- завърнат бащите и чичовците ви и ра ви 
ното ни семейство. Дома ни, койСПо нашите Помилваш. Как, ико никога не се завърнат или 
Прерии изграждаха През векове. Изсипаха без- Пък се завърнат без ръие или без очи!? Вашите 
брой бомби. Като Професионални Пирати, ше Политици и генерали измислиха война, но не 
зайалиха нашия ром. Пепелището е свидетел за съумяха ра измисляш "резервни части и за хо- 
омризата на вашите бащи и чичовци. А наша- рита”. Ужасно, нали? 
та детска любов кт.м оПтжарения ни ром е не- 
угасваща и силна. Издига се рори ро небето, бащи и чичовия и не ви казахме, че ше Прекра- 
ошкърешо ватите бащи и чичовии ни заспиваш шиха и нашите Планове и блянове за бъдещето 
със смъртоносни бомби. Самоотвержеността ни. Пие сега не отиваме на училище. Живота ни 
и любовта ни сПлоши още Повече, застанахме застрашаваш ракетите на вашите бащи и чи- 
рамо ро рамо, каляваме се, защитаваме и вт,з- човин, нар нас е нирвиснала нова кървава При- 
сшановяваме рома си. калка. Една бомби разруши училището ни, и

Паша баба и сестра загинаха от бомбите, друга моста межру училището и рома ни. Но 
Загина и леля с малкия й син. Наемал ко и майка макар че не отиваме на училище, всички ние сме 
ни ра Пострада в рорилния ром с току-що роре- в голям учебен час - По история и варварство. ” 
ното ни брашче. Ташко и По-големише ни

След агресията срещу нашата страна повечето димитров
градски предприятия почти прекъснаха производството си, между 
тях п ”Цплс". Както каза управителят Дпичс Ангелов, от 16 април 
цехът започна да работи с намалени мощности. В момента на 
посещението ни 13 работника получиха решение за пенсиониране 
посредством трудовата борса, а останалите започват редовно 
производство от 19 април. Както изтъква Ангелов, материали има 
за едномесечно производство в нормални условия. Но тъй като 
положението е военно, то и производството трябва да се организира 
в съответствие с обстановката. Това значи, че организацията на 
производството ще бъде но групи, а не както досега. В момента 
група работници монтират онова, което вече е направено, а когато 
бъде завършено това, ще дойде друга група, която ще започне 
производствения процес от началото, и т.н.

Врткитиии наши, и вие, както и ние, сте

злодеяния.
Па 24 марш ш.г. ше Престанаха ра бъдат

а. т.

И В ГИД СЕ ГОТВЯТ ЗА 
РАБОТА

В най-голямото димитровградско предприятие - ГИД - тези дни 
се вършат необходимите подготовки за възстановяване на произ
водството. Както и в останалите трудови организанцпп, поради 
военната обстановка в страната значително е намален броя т на 
работниците. Затова съответните служби посредством шефовете 
на отделните цехове правят списъци на работната ръка, с която 
разполага предприятието, за да може да се организира производ
ството в условията на военната обстановка в страната.

Сигурно е, че определени трудности ще има, но положението 
изисква производството да се организира и в такива условия, за- 
Щото и това е един от начините да се противопоставим на вра
жеската агресия на НАТО и САЩ.

РазПриказахме се за злореянияша на вашите

а. т.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В УСЛОВИЯТА НА ВОЕННОТО ПОЛОЖЕНИЕ АНТИВОЕНЕН КОНЦЕРТ
ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА
Вторият пореден антнвоенен концерт в Димитровград се 

проведе на 16 април в двора на Гимназията. Димитровградската 
рокгрупа "Транекс" изнесе свой концерт пред многобройните 
предимно млади посетители от града и близките села.

В концерта участваха и музиканти от Пирот и Бор по потекло 
от Димитровград, които в момента са в нашия град. Бяха издигнати 
многобройни антивоенни лозунги, които показаха отношението 
преди всичко на младите, но и на останалите граждани към агре
сията на НАТО срещу родината ни.

Подобни концерти ще бъдат организирани и занапред.

В Босилеградска община тази пролет ще 
бъдат изорани и засети по-големн площи, от- 
колкото досега, заяви Васил Анастасов, предсе
дател на общинския Щаб за следене на пролет
ната сеитба. Той подчерта, че ”по време на 
военното положение хората настояват да про
изведат възможно повече храна”. Според за
сетите досега площи в Босилеград и по-ниските 
села, както и онези, които ще се засеят със 
зърнени култури, картофи и зеленчукови рас
тения в планинските села,преценява се,че тази 
пролет в общината ще бъдат засети около 2430 
ха, т.е., както подчертава Анастасов, 200 ха по
вече отколкото миналата година.

Тази пролет селяните имат трудности при 
набавката на качествени житни семена. Мноз
ина от тях се надяваха, че в общината ще прис
тигне семе на ръж и ечемик, но досега надеж

дите им не се сбъднаха. По думите на Анастасов 
и при условие че семето пристигна сега, за сеит
ба на тези култури в Босилеград и по-ниските 
села е късно, понеже оптималният срок за сеит
ба на тези култури е до 25 април. Не е късно
ръж и ечемик да се сеят в по-високите села, 
припомня топ.

Някои

а. т.

селскостопански БОСИЛЕГРАДпроизводители 
имат трудности и при набавката на дизелово 
гориво и изкуствени торове. Досега са дадени 
купони за 20 тона навта, но някои хора все още 
не са я взели, понеже не винаги я има на бензи-

И ШАХМАТИСТИТЕ 
ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ 

АГРЕСИЯТА НА НАТО
ностанцията. Изкуствени торове досега не при
стигнаха и онези производители, които нямат 
достатъчно естествен тор, не могат да разчитат 
на по-високи добиви, подчертава Анастасов.

В знак на протест против безумната вражеска агресия на САЩ 
и НАТО срещу нашата страна босилеградските шахматисти ор
ганизираха на 16 април шахматен сеанс с антивоенни послания. 
Състезаваха се 56 шахматисти на 48 шахматни дъски. От едната 
страна на дъските бяха членове на шахматния отбор, а от другата - 
любители на тази игра. от десетгодишни деца до седемдесетго
дишни старци. Състезанието беше организирано на улица "Георги 
Димитров и завърши с тясна победа на шахматния отбор, макар че 
в случая резултатът не беше от значение.

Преди първите ходове участниците в манифестацията и зри
телите с едноминутно мълчание почетоха паметта на досегашните 
жертви в сраженията с албанските терористи и злодейската агресия 
на НАТО пакта. Мнозина от присъстващите носеха и антивоенния 
медиен символ - мишена.

След като приключи тази втора поредна антиагресорска спорт
на манифестация, председателят на шахматния отбор Владимир 
Захариев, който също участва в състезанието, между другото каза: 
"Докато злосторническите крилати ракети на яростните агресори 
разрушават наши градове, села, болници, учебни и културни заве
дения, исторически паметници, мостове, железопътни линии и дру
ги ннфраструктурни и производствени обекти, ние, спортистите, им 
поръчваме, че няма сила, която може да сломи нашия патриотичен 
дух. Готови сме и да вземем оръжието и да защитаваме нашата 
страна.”

в. в.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЦАРЕВИЦАТА ЩЕ БЪДЕ ЗАСЕТА
Невижданата вражеска агресия на НАТО, район през същия ден се засяват ниви на 5-6 и 

предвождана от САЩ, предизвика сериозни за
труднения в снабдяването с гориво, особено ди
зелово, тъй необходимо за тракторите. Това оба
че като че ли не пречи на частните селскостопан-

повече собственици. По този начин се спестява
горивото, като се изоставят празните ходове, от
носно неколкократното връщане на едно и също 
място. Повечето от селскостопанските произво- 

ски производители, които въпреки въздушните дители навреме са се снабдили с изкуствен 
тревоги, ежедневно са на полето и с голям ен-

смесен
тор за сеитбата (3 х 15), а тези, конто не са на- 

тусиазъм провеждат най-важната пролетна рабо- правили това, ще заместят смесения тор с КАН, 
та-сеитбата на царевица и други пролетни кул- когато дойде време за окопаване на царевицата, 
тури. Дали се ползват запасите, които всеки добър Поради обстановката в страната тази пролет
домакин има, или разпределените преди известно ще бъде засети значително по-големн площи не 
време на купони количества, или пък земеделците само с царевица, но и с картофи, лук и други зе- 
се помагат помежду си, все едно. Важно е, че трак- ленчуци. Дано времето бъде съюзник на селскос- 
торите орат. Видимо е и това, че трактористите 
организирано провеждат сеитбата, осведомявай-

топамеките производители.

А. Т.ки заинтересованите навреме, така че в един
м. я.
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