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|ВЕС1 НИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

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

!?-Г?пЛАВИЯ Е ДУХОВНА СТОЛИЦА НА ОНАЗИ ЧАСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, КОЯТО БЕШЕ 
СЪЗДАДЕНА ОТ ОТПОРА СРЕЩУ ХЕГЕМОНИЯТА НА ДЕСТРУКЦИЯТА И ОТ СЪПРОТИВАТА 
ПРОТИВ СУВЕРЕННОСТТА НА НЕМОРАЛА

ЧАС ПО-СКОРО ДА БЪДЕ УСТАНОВЕН МИР И ДА СЕ ПРЕКРАТИ 

АГРЕСИЯТА, КОЯТО НЯМА НИЩО ОБЩО НИТО С МОРАЛНИЯ, НИТО С 

ПРАВОВИЯ, НИТО С КОЙТО И ДА БИЛО ДРУГ ЧОВЕШКИ ПРИНЦИП
• Президентът на Републиката прие московския и всеруски патриарх Алексей II • Патриарсите Алексей и Павле прекараха цели четири часа на гости у президента 
Милошевич и неговото семейство

На еднодневно посещение на 
Сръбската православна цръква 
във вторник в Белград преби
вава московският и всеруски па
триарх Алексей 11. Следобед Не- ЕЕ 
гово светейшество патриархът Еи 
московски и на цяла Русия беше Щ| 
приет от президента Слободан УЖ 
Милошевич и гостува на него- № 
вото семейство. С патриарх Щя 
Алексей II бяха и сръбския па- Щ-. 
триарх господин Павле и санов- 
ници на Руската и Сръбската я

I топлите думи и изрази удовол- ито искат да изнровокират вът-
* . ствието си от големия брой хора, решни сблъсъци.
| които присъстваха на богослу- Главатарят на Руската пра-

^ | : жението, което беше проведено вославна църква подчерта необ-
заедно със сръбския патриарх ходимостта от решаване на кос- 

• господин Павле на открито пред мстския проблем без външна на-
—храма "Свети Сава”. меса, за да бъде прекратено кръ-

.
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"Това беше особен ден, ко- вопролитието, което довежда до 
гибелта на хората и масови 

къ-
/■ 1

гато ние заедно се молихме на
Бога заради насилието на НАТО страдания. Хора остават без 

$ срещу Югославия, където заги- щи и домове, те бягат, понеже се 
| ват мирни хора и страдат мирни страхуват от военните действия 
I граждани. Нашата мисия, а
I църквата винаги се явява като т.нар.АОК, която интензивно се 
I миротворител е Господ да по- въоръжава, каза руският патри-

•чч--. /ш на НАТО и от нападенията на
православна църква - митропо
литът смоленски и калининград- 
ски Кирил и епископът бачки 
Ириней, както и личностите, ко
ито придружават руския патри
арх.

г Щ слуша нашите молитви, пред- арх.
Щ ходните и сегашните, за да може
Щ да бъде прекратена тази агре- пожелаваме издръжливост и 
Ц сия”, каза руският патриарх след храброст за мирно решение на 

разговорите с президента Сло- проблема”, каза руският патри
арх и благодари за братската 

каза, че сърдечност, с която той беше

.. ”На югославските народифт.
'Ч:;

у; ■ .
На входа в Белия дворец гла

ватарите на двете сестрински 
православни църкви бяха по-

Президентът Милошевич и патриарх Алексей II дават изявления 
след разговора

бодан Милошевич.
Патриарх Алексей 11

патри- ство въпроси. В досегашните ни трябва ”да се направи всичко посрещнат като представител на 
разговори и днес тук аз мога да възможно, за да бъде осуетена руския народ, който също така е

многонационален и който съ-

шевич устрои в чест насрещнати и поздравени от прези
дента Милошевич, съпругата му арха Алексей II.
* М ко Патриарх Алексей II и прези- кажа, че по всички тези въпроси ескалацията на конфликта и не-

"?Г™Тп„ая Дппрчния и пои- дентът Милошевич размениха ние се разбираме много добре. говото разпростра 
и твърде сърдс ШИИ 1Ч тостове Разговаряхме и по въпросите НАТО желае ”с бомби да ре- и патилата на югославския на-

ятелски разговор, воден в духа _ президентът за съюза на Русия, Беларус и ши югославския проблем”, каза род в "тежките времена на бо
на високо разбирателство и Олед^прие^ Р Югославия. Много драго ми е, че главатарят на Руската право- жето изкушение”,
крепко приятелство между на Много ми е драго че мога да имах възможността отново и от славна църква и изрази надеж- "Благодарим на Господа за
родите на Югославия и Русия, Негово светейшество патриарха да чуя онова, което дата си, че на тези простори на- това, че в тоя момент ни се удаде
руският патриарх изрази силна ^ Алексей II чието по- знаех и сам - че той лично, рус- скоро ще зацари стабилен мир. възможността да посетим Бел-
подкрепа и предаде единодушни- Р Р ят наш'народ пре. ката църква, руският народ от "Косово е благословена град и да покажем, че сръбските
те чувства на солидарност на на голямата все сърце подкрепят час по-ско- земя, на която се намират пра- братя не са сами в тази тежка
руския народ с братските юго- Ц ‘ на руския народ, ро да бъде създаден съюз между вославни светилници, от чиито борба”, каза патриарх Алексей
славски народи, които решител- Р 1лично него в Югославия, Русия и Беларус, манастири повече от шест века II след разговора спрезидента на
но се застават от агресията на РУ^ тежкиРдни на войната, Ко- Ние сме уверени, че тоя съюз ще се чуват молитви”, подчерта той СРЮ.
НАШ. нашата стоана е подложена има голямо значение за трите изразявайки съжалението си, че Патриархът Алексей 11 и па-

Благодареики за изказаната пвестъпническа агресия държави, за всички народи, кои- сега тези светилници са прицел триарх Павле бяха на гости у
солидарност, президентът и- НдТО и когато нашият народ то живеят в тях, за мира, стабил- на агресорите от НАТО. президента Милошевич и него-
лошевич подчерта, че нашият ^ ^ свободата и независи- носгга, за прогреса, за развити- Руският патриарх изрази на- вото семейство цели четири
народ отстоява своята свооода на своето отечество. ето във всяко отношение, ще деждата, че "Господ ще благос- часа.
защитава своето отечество и ч познаваме патриарх има голямо значение за всички лови тази земя емир и единство”
посещението на руския натри- ксеЯ дълго в Ние зна_ ни. и най-сетне ще бъдат вразумени
арх е израз на голямата подкр ^ Че той е велик родолюбец. Искам да благодаря на Него- и осуетени всички, които така
на нашия народ в справедливата Знаем също така> че той е голям вото светейшество патриарх безмилостно са се нахвърлили

борец за мир. Неговото днешно Алексей за решението да ни по- срещу югославските народи и 
показва това. сети в това тежко време и искам тяхната страна.

чувства със страданията, тъгатаняване.

му борба.
Руската и Сръбската право 

от все сърце
® ШГОШШИИЯ]

идване всячески
Неговото настояване да се бори още веднъж да му пожелая до
за мир трябва несъмнено да до- бре дошъл в Белград и в Юго- то човечество край масата за 

ларус и Югославия и смятат, че резулхати и ние вярваме, че славия. Искам също така да бла- преговори да реши тези пробле-
това е една голама крачка в _ и неговото заСтъпване ще годаря на негово светейшество ми. Ние желаем бежанците по- 
полза на народите в трите инесе час по-скоро да бъде патриарха сръбски господин Па- степенно да се завърнат на ог-
държави, мира, сигурността и Д ановен мир и да бъде прек- вле за неговия принос и за вси- нищата си, да бъдат прекратени
развитието. отгена тази агресия, която няма чко онова, което той прави, за да всички конфликти, за да могат

След разговора патриарсите 0бщ0 с нито един, нито мо- се постигне мир в нашата страна, гражданите в Косово и Метохия
Алексей II и господин Павле с нит0 ПраВови, нито ка- Негово светейшество патри- да живеят в мир и разбирател-
придружаващите ги църковни Р‘ ' ^ да 5ило ДруГ човешки архът московски и всеруски ство”, каза руският патриарх и
сановници бяха гости на прези- КЪВ ип Алексей II благодари на прези- добави, че конфликтите се на-
Дента и неговото семейство и на "Р оазговаряхме по множе- дента Слободан Милошевич за сърчават от чужди фактори, ко- 
°бяда, който президентът Мило-

”Днес ние призоваваме цяло-славна църква 
подкрепят Съюза на Русия, Бе- ш



РУСКИЯТ ПАТРИАРХ АЛЕКСЕЙ ВТОРИ И СРЪБСКИЯТ ПАТРИАРХ ПАВЛЕ 
ОТСЛУЖИХА ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЗ ТОЯ ВЕКУКАЗ ЗА ОТЛИЧАВАНЕ 

НА ОФИЦЕРИ ОТ ТРЕТА 
АРМИЯ НА ЮВ БРАТСКИ ВРЪЗКИ И В ДОБРО, И В ЗЛО

Негово светейшество патри
архът московски и па цяла Русия 
Алексей II и Негово светейше
ство сръбският патриарх госпо
дин Павле отслужиха във втор
ник в Белград свята архиерейска 
литургия, а след това и помен за 
жертвите на бомбардировките 
па НАТО.

Поради лошото време пър
вите десетина минути от литур
гията бяха служели в препълне
ния храм "Свети Сава”, а след 
това богослужението продължи 
на спстосалекото плато, където 
се бяха събрали няколко десетки 
хиляди вярващи. Ма литургията, 
която се смята за една от най-

Президентът на Съюзна република Югославия и Върховен ко
мендант на въоръжените сили на Югославия Слободии Милошсвич 
издаде Указ за отличаване на офицери от Трета армия на Юго
славската войска.

За проявена смелост, решителност, самоотверженост, дисци
плинирано и отговорно изпълняване на бойните задачи, в което с 
личния си пример насърчиха останалите командири и войници, с 
Орден за храброст са отличени:

полковник Мнхайло А. Грсгпр, полковник Спшпнп О. Трай- 
ковнч, подполковник Любимко В. Джурковнч, майор Драгутин С. 
Днмчсвскм, капитан първи ранг Ивица С. Стаиковнч, капитан Бра
тислав В. Михаиловци, капитан Деян Ж. Джокич и взводен коман
дир Милован Ж. Вндич, съобщи Военният кабинет на Върховния 
комендант.

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБ
ЛИКА СЪРБИЯ

големите през тоя век, присъст
ваха и председателят на Съюз- 
мото правителство Момир Була- 
тович, председателят на Скуп
щината на Сърбия Драган Томич, няколко съга-

УРЕДБА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНОТО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

На иай-голямата литургия през тоя век присъстваха и най-високи 
държавни ръководители

Руският патриарх след това добави, че "няколко 
зни и републикански министри, католическият силни и велики държави, противно на междуна- 
спискол Франце Перко и представители на ди- родното право, искат да сломят волята на един 

народ и на една страна и хвърлят бомби, които 
По време на литургията патриарх Алексей имат за цел да разрушат световния ред, установен 

връчи на Яничис Карич отличие и грамота, а след след Втората световна война и да въдворя 
това патриарх Павле благодари на високия гост с какъв свой ред на диктата на грубата сила .

Изразявайки увереност, че неправдата и неис- 
”През вековете Руската църква и Сръбската тините няма никога да победят, високият гост кон

статира, че "войната не може да стане начин за

иломатическото тяло.
На заседание във вторник правителството на Република Сър

бия обсъди осъществяването на социалните функции на държавата 
в условията на военното положение.

Както съобщи Министерството на информациите, кабинетът 
на Мирко Марянович е заключил, че успешно се реализират всички 
мероприятия, които се предприемат за осъществяването на правата 
на гражданите в областта на социалната защита и за решаването на 
социалните въпроси. Правителството утвърди проект на Уредба за 
баланса на общественото потребление в Република Сърбия за пе
риода април, май и юни 1999 година, както и мерки за осъществява
нето на този баланс.

С предложената Уредба се определят обемът, приоритетите, 
динамиката и мерките за реализацията на общественото потре
бление в посочения период.

т ня-

думиге:

църква и руският и сръбският народ са имали 
братски връзки във всяко добро, и във всяко зло.” решаване на проблемите, понеже тя драстично

Молейки патриарх Алексей да благослови увеличава нещастието и че само добрата воля мо- 
сръбския народ, който се оказа в неволя поради же да прекрати страданията’. 
злосторническата агресия на НАТО, патриарх 
Павле отправи и съвместна молитва за мир.

В дълга и вдъхновена беседа патриарх Алек- патриарх Алексей подари икона на преподобния 
сей жестоко осъди бомбардировките и агресията Серафим Саровски, с части от светите мощи, как- 
на НАТО като "вакханалия на греха, започнала то и евхаристически съсъдове за богослужение, 
през светите великденски дни” и като беззаконие.

Като знак на братска любов и подкрепа на 
сръбския народ и грижа за всички пострадали,

БЪЛГАРСКИЯТ ВЕСТНИК "ДУМА" ЗА ПОСТЪПКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА СТОЯ
НОВ

ПЕРЧЕВИЧ И ТРИВАН ПРИЕХА ДЕЛЕГАЦИЯ НА БСП

ОСЪДЕН Е ОПИТЪТ ЗА 
ВЪВЛИЧАНЕ НА 

БЪЛГАРИЯ В КОНФЛИКТА
ТОЙ Е ПРОДАЛ ДУШАТА СИ 

ПРЕДИ НЕБЕТО
Членовете на Изпълнителния отбор на Главния отбор на Со

циалистическата партия на Сърбия Горан Перчевнч и Горан Три- 
ван приеха във вторник в Белград членовете на ръководството на 
Българската социалистическа партия и депутати в българския пар
ламент Татяна Дончева и Михаил Миков.

Гостите от България подчертаха, че БСП осъжда престъп- 
ническата агресия срещу Югославия и опитите на агресорите да 
въвлекат и България в конфликта. Те посочиха, че тази позиция се 
подкрепя от огромното мнозинство български граждани, които, 
въпреки становищата на отделни официални личности, ежедневно 
участват в протестните манифестации навред из България.

Членовете на ръководството на БСП подчертаха, че агресията 
непременно трябва да бъде прекратена и че балканските народи 
трябва да живеят в мир и да си сътрудничат равноправно в полза 
на просперитета на целия регион.

Членовете на ИО на ГО на СПС подчертаха, че цялата страна и 
целият народ са крепко сплотени и решителни да отстояват свобо
дата и независимостта на отечеството и посочиха, че всички в света.

Изявлението на българския президент Петър вори от името на всички, посочва се в уводната 
Стоянов, че правителството и парламентът статия на "Дума” и добавя, че шефът на дър- 
трябва да решат дали ще предоставят на НАТО жавата е готов на всичко, само за да го "включат 

анство за военните в някой от висшите взводове на НАТО”.
След обръщението на държавния глава към 

нацията в миналия петък още на следващия ден от 
седалището на НАТО в Брюксел беше поискано 
неограничено използване на българското въз-

българското въздушно простр 
операции срещу Югославия ”е политическо лице
мерие”, пише в. "Дума”.

БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 
НЕ Е ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА 
ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО

душно пространство от самолетите на алианса, 
така, че това ”прилича на предварително дадено 
съгласие и война”, пише българският вестник.

Българският президент Стоянов е от СДС - 
управляващата партия в България, която имаДВЕ ТРЕТИ СА ПРОТИВ
мнозинство в парламента.

"Преди да продаде небето, президентът по
бърза да продаде и душата си - Клинтън и Солана 
плащат със сухи пари”, пише в. "Дума” и прави 
извода: "Става все по-ясно, че влизането на Бъл
гария в Европа води през развалините в Сърбия. 
Нека да ни е Бог на помощ!”.

Почти две трети от населението в 
България са против предоставянето на 
българското въздушно пространство на 
НАТО за нападения срещу СРЮ, показа 
сондирането на общественото мнение, 
направено от агенция "Галуп” и обнарод
вано във в. ”Сега”.
С допитването били обхванати 623 души от 
няколко български градове, 63 процента от 
които се изказали против предоставянето 
на въздушното пространство, докато 
искането на НАТО било подкрепено само 
от 24 процента от допитаните.

на които им е при сърце мирът и свободата, трябва да предприемат 
всичко, за да сирят агресора и човечеството да се върне към прин
ципите на Хартата на ООН.(Танюг)

(Танюг)

СДРУЖЕНИЕ "ЦАРИБРОД" - НИШ'
•-у

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО И 
ПАРЛАМЕНТА НА БЪЛГАРИЯ'

Сдружението на димитровградчани "Цариброд” 
седалище в Ниш като извънпартийна

Считаме, че заради добросъседските отношения 
между двата братски и православни народа правител- 

организация, в която мнозинство от членовете са граж- ството на Република България трябва да се застъпи за 
дани от българското национално малцинство, изпрати неотложно прекратяване на агресията и да подеме дип- 
отворено писмо до правителството и парламента на Бъл- ломатически инициативи за мирното преодоляване на
гария с призив да не позволят ползване на въздушното косметската криза и за стабилизирането на отношенията 
пространство и територията на страната за нападения на на Балканите и 
НАТО алианса срещу Сърбия и СР Югославия.

със
и неполитическаВ уводната си статия под заглавие ”Той е про

дал душата си преди небето” главният редактор 
този софийски ежедневник Стефан Продев под
чертава, че президентът желае да увери НАТО, 
че зад него стои цялата българска нация.

Това е документ без каквато и да било стой
ност, защото и малките деца знаят, че огромното 
мнозинство от нашия народ е против бомбардира
нето на Югославия.

За президента обаче това не е пречка да го-

на

в Европа”, се подчертава в отвореното 
„ писмо на сдружение "Цариброд”, което е подписано от
Със самолети и бомби не се решават проблемите и председателя на Скупщината Любнслав Илиев, предсе- 

не се постига мир - напротив, вършат се разорения и дателя на Управителния съвет Данаил Андонов и гене- 
страдат невинни граждани. ралния секретар Перица Стойчев. в.Д.
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ДгресияП?рКещундш?“стрднд',ОЯЕЙСКАТЛ В ДИМИТРОВГРАД ЗАСЕДАВА ОКРЪЖНИЯТ ЩАБ НА ЮЯ ЗА ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ

НОВИ ЖЕРТВИ И
разорения

БЕЗКОМПРОМИСНА ЗАЩИТА НА 
ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ИНТЕГРИТЕТ

Второ заседание от началото на агресията на военните манифестации, които са организирани в 
НАТО срещу Югославия проведе в началото на трите общини от началото на агресията на злос- 
тази седмица в Димитровград Щабът на Окръж- торническия НАТО алианс срещу Югославия. От 
ния отбор на Югославската левица за Пиротски своя страна лидерът на Окръжния отбор инфор- 
окръг. Заседанието, в което участваха председа- мацира присъстахците за антивоенните манифес- 
телите на общинските щабове на ЮЛ от всички тации, които са проведени в Бабушница. 
общини в окръга, бе председателствано от Петар Особен обект на анализи бе снабдяването на 
Йончич, лидер на Окръжния отбор на тази партия населението със стоки от първа необходимост, 
за Пиротски окръг и председател на Щаба на както и навременното информиране на жителите 
Окръжния отбор на ЮЛ. на общините в условията на военното положение.

Йончич запозна присъстащите с основните ак- Изтъкнато е, че в тези трудни дни за родината ни 
центи от речта на председателката на Дирекцията партийните интереси трябва да бъдат на втори 
на ЮЛ Мира Маркович, която неотдавна в Бел- план и че ЮЛ трябва да поддържа добри отно- 
град проведе заседание с почти всички предсе- щения с всички партии, за които отбраната на 
датели на окръжните отбори на партията в репуб- страната в момента представлява първостепенна 
ликата. По думите на Йончич на това заседание задача. На председателите на общинските щабове 
още веднъж е подчертано категоричното стано- е възложено да анализират стопанската ситуация 
вище, според което със САЩ и техните съюзници в своите среди и да доставят писмена информация 
от НАТО никога няма да се правят компромиси по за същата. Единодушно е приет докладът на Йон- 
въпроси за държавния суверенитет и интегритет чич, който ще бъде изпратен до Дирекцията на

ЮЛ в Белград. В доклада са залегнали информа-
Председателите на общинските щабове на ЮЛ ции за антивоенните манифестации в окръга, за 

в Димитровград, Пирот и Бела паланка Георги функционирането на организациите и службите 
Първанов, Ненад Здравкович и Славолюб Дими- от жизнено значение за населението и пр. 
триевич запознаха председателя Йончич с анти-

Център ”Ушче” в Нови Белград! 6 СГрЯДаТа наделовия

безумнггга натовсктП°ЛОВИНа Н3 четвъРтата пъклена седмица на 
продължиха В-. П РеСИЯ Срещу нашата стРана западните злодеи
граждански?обект^и^^еят^смър^сто™*"301^^1^1™ И ДРУГП 
НОТО население в голя?, брой грТдГв^рб™ " ^ ^ НеВИН" 

Б понеделник късно 
Ниш, а самолетите на 
изсипаха смъртоносния

вечерта за трети път беше обстрелван 
престъпния западен военен съюз отново
си товар върху прмишлената зона в се- 

розападната част на града. Разрушен е жилищният квартал ”Шля- 
ка , където загина един работник на "Електродистрибуция” а 11 
нишлии бяха ранени. Големи щети са нанесени на Тютюневата 
промишленост. По думите на генералния директор на ДИН проф. 
д-р Зоран Аранджелович 
фабрика, така

варварите са унищожили почти цялата 
че вече не е възможно никакво производство в нея. 

Директно е улучен и складът за строителни материали "Копаоник”, 
а сериозни щети са претърпели няколко цеха на МИН-холдинг, 
както и жп гарата "Дървени кръст”.

на отечеството ни.

Б. Димитров
>д.;

КОМЕНТАР

ЮБИЛЕЙ ИЛИ ПАНИХИДА
Въздушните удари срещу Югославия ще бъ- акция, която свали окончателно булото от 

дат "хирургически прецизна акция”, заяви пре- отвратителните мутри на господарите на злото 
ди един месец главорезът Клинтън, обявявайки и показва, че бежанците не бива да се завръщат 
започването на най-голямото престъпление на в домовете си без тяхното съгласие. Как инак да 
века - агресията на НАТО срещу нашата ро- се оправдае цялата вакханалия?

Естествено че ще се излъже, защото, какводина.
Заяви - и се излъга! може да разбира от война и от история един 
Вместо само няколко дни, агресията срещу дезертьор, докопал се, по само нему известния 

нашата родина продължава цял месец. Вместо начин, до командващото място на най-голямата 
само срещу военни цели, варварофашистите от военна сила в света.
НАТО започнаха да бълват огън от небето и 
срещу цивилни обекти - от детски градини, учи- ните събития, които изучава историята. А тя, 
лища, факултети, манастири, частни домове, историята, си има една неумолима логика - уни- 
фабрики и мостове до пътнически влакове и щожение на старото, на гнилото и - живот на 
колони бежанци.

Така "хирургически точната акция” се пре-

~ ^
Й1Й1 ■ •

Жалки останки от тютюневата фабрика (ДИН) в Ниш

Р II
И децата у нас знаят, че войните са най-важ-

На прицел на злодеите беше и близкото до Алексинац село 
Глоговица, в което няма никакви военни обекти. Макар че селото 
е многолюдно, човешки жертви, за щастие, нямаше, а от дето
нацията пострадаха стъклата и керемидите на много къщи.

За първи път от началото на престъпната натовска агресия

новото, на здравото, на човеческото.
За да се знае това, първо трябва да се има 

върна в "хирургически точна грешка”. Разру- история, а след това тя да бъде добре изучена. А 
шенията в югославската Хирошима - Алекси- историята на Америка е по-млада от мнозинст- 
нац, Чуприя, Ниш, Враня, Панчево, Нови Сад..., вото сгради в югославските градове, които сега 
бомбардирането на международния влак и изби- така безмилостно унищожават престъпниците 
ването на няколко десетки бежанци, бяха про- на новия фюрер. Да не говорим за манастирите 
възгласени от главорезите за технически гре- и историята на Балканите, на които, като сапун-

срещу нашата страна един вражески проектил паднал в центъра на 
Буяновац, където не се намира нито един военен обект, пробил 
частна къща и повредил работилницата на средното техническо 
училище "Свети Сава”.

В дванадесетото и най-жестоко досега нападение на Куршумлия 
вторник рано сутринта фашистките самолети на НАТО сол

ени мехури са се пръснали такива велики импе- 
Само наивният може да повярва в това. Не, рии като Римското царство и Византия, осман- 

това не са грешки, а очевиден израз на немощ, лийската империя, Австроунгария, Германия... 
Безсилни да нанесат заплануваните удари срещу 
материалните, технически и бойни средства на точната грешка на съвременния главорез, ко- 
ЮВ и вбесени от неочаквано големите загуби, ято е надвиснала като туч над неговата и над 
претърпели от нашите ВВС и ПВО, небеските главите на събралите се днес в "Черния дом” 
вандали започнаха да хвърлят ракети и бомби негови трабанти, за да отпразнуват полувеков- 
върху всичко - живо и мъртво, не щадейки дори ния юбилей на НАТО. 
и гробовете.

Не грешки, а нарочни акции за заплашване 
на обикновените хора, за да се откажат от 
свободата и родината си. Бомбардирането на близо кр.аят и на американската империя на 
бежанците също не е грешка, а преднамерена злото.

шки.
във
датеската разориха центъра на градчето. С няколко проектила е 
улучено производственото хале на металната промишленост Ме- 
талац”, а от експлозиите са пострадали сградите на ’ Електродис- 
трибуция”, Здравния дом и ЗК "Будучност”, както и много частни 
къщи. От началото на злодейската агресия в Куршумлия са 
нали 17 и са ранени 37 лица.

Със седем проектила с голяма разорителна сила за трети път е 
улучен "Крушик”, най-голямата фабрика във Валево, в която преди 
агресията работеха над 7000 работника. Човешки жертви 
ло, но по думите на генералния директор Миладин Чирич от вар-

незасегнат нито един обект

Това е истинската, голямата, хирургически

заги-

Юбилей или панихида?
не е има- Отговор на тоя въпрос ще даде неумолимата 

логика на историята. А тя вече подсказва, че е
варските бомбардировки не е останал
на този голям завод.

Яростните агресори унищожиха с пет проектила сателитната 
станция "Югославия” край Иваньица, а пет работника са ранени по 
време на обстрелването на водоцентралата "Бистрица” недалече от 
Нова варош.

Агресорите от НАТО алианса непрекъснато бомбардират При- 
околността й. В поредното нападение във вторник преди

В. Богоев

АНКЕТА

ВАНДАЛИЗМЪТ НА НАТО ПРЕДИЗВИКА 
ХУМАНИТАРНА КАТАСТРОФАщина и

обед е обстрелвана сградата на покрайнинските органи в квартал
злодеите е загинал шефът на те

на Косово ина"Гърмия”. От проектилите
служба на Временния изпълнителен съвет 

Метохия Бранко Гуджич и са ранени един сърбин и един албанец. 
Многократно са бомбардирани Голеш, Белачевац и Слатина, както 
и много други места в южната сръбска покрайнина.

Злодейското натовско бомбардиране на нашата страна продъл- 
вторник срещу сряда. Западните варвари 
ия мост над Дунав в Нови Сад и сградата на

Часлав Маношюв, секретар на ОО на СПС в 
са най-лошото нещо, което можеше да сполети Димитровград: Най-остро осъждам злодейския 
нашата страна. Със силова намеса не могат да се акт на фашистката организация, наричаща се 
решат политическите въпроси. Както виждаме, с НАТО. С употребата на сила няма да се решат 
агресията се получи само хуманитарна ката- косметските проблеми. Със своите силни ракети 
строфа на жителите на южната сръбска покрай- злодеите застрашиха живота на всички граждани 
нина. Поръчвам на западните агресори да пре- на нашата страна без оглед на националната им 
къснат бомбардирането и да ни позволят да жи- принадлежност. Те разрушиха къщите на хората

и предизвикаха хуманитарна катастрофа в Кос- 
Иван Станчев, лекар: Това е агресия, това е мет. Всяка ракета, която падне в Югославия 

един вандалски акт срещу нашата страна. По този предизвиква у всеки от нас още по-голям гняв. 
начин няма да се решат политическите проблеми Всеки от нас став а още по-решим в борбата за 
в Космет. Осъждам бомбардировките и апелирам запазването на нашето отечество, 
за тяхното незабавно прекратяване.

Петър Андонов, пенсионер: Бомбардировкитехническата

жи и през нощта във

в Нови Белград и обстрелваха граждански

0беГж:;Г:;абРсОис^еЯлОбВ: югославската противовъздушна от
брана нс позволи наТгрссорските «ива«ИД! ^~ОтТного 
големи щети на нашата родина и им нанесе големи загуби. От много 
места пристигнала информации за свалени самолети и унищожени 
ракети.

веем, работим и творим в мир.

Б. Д.
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РУЖИЦА АЛЕКСОВА:В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАМАЛЯВА ПРЕ
СТЪПНОСТТА ВЯРВАМ В ИСТИНАТАЕНЕРГИЧНИ АКЦИИ 

ПРОТИВ НАРУШИТЕЛИТЕ
псичко ще издържим. Срутиха 
ни спортните зали, прекратиха 
състезанията, вселиха страх в 
детските сърца. Спряха ни за мо
мент, за да забравят горчивите 
загуби, които им нанесохме на 
спортното поле.

Питам се дали Клинтън знае 
колко са американските инвали
ди от виетнамската война? Те се 
срамуват от нея, знам, питала 
съм ги! Дали така вижда своето 
бъдеще и новият световен поря
дък? На Клинтън бих пожелала 
дъщеря му Челзи да изживее 
ужасите, които изживяват наши
те деца, за да разбере той, ако 
може, колко всеки родител го 
боли сърцето за детето. А той с 
бомбардировките нанесе голямо 
зло на толкова много родители и 
прекрати много радостни дет
ства.

_*Няма човек в страната, кой- 
то да не осъжда престъпната 
ИАТО агресия срещу СР Юго-, 
славия. Най-енергично я осъж
дат и . спортистите. Ружица 
Алсксова, ексспортист на годи
ната в Димитровград, олимпий
ска шампионка но стрелба за ин
валидни лица, по повод агреси
ята тези дни каза:

"Вярвам в истината и правди- 
ната. Тя понякога е бавна, но все 
пак е достижима. Вярвам в чис
тото и почтено, с нищо не изца
пано бъдеще, пълно с гордост и 
лично достойнство. Когато каз
вам това, нямам предвид злоде
ите, които сея т смърт и убиват 
от високо и в тъмното. Защото 
спортистът винаги гледа про
тивника си в очите. А те подло, 
от високо и в тъмнината, хвър
лят гранати и мислят, че са не
видими. Но ние и не трябва да ги 
видим, за да узнаем колко са зли.
Те обаче не могат да убият гор
достта, достойнството и ината 
ни, понеже това е невидимото за 
тях. Те нямат и не познават та
кива чувства. Какъв сме народ те, никога не са ни победили, 
те трябваше да разберат по-ра- независимо от оръжието, което 
но чрез спорта. Нас, спортисти- имат. Ние имаме сърце, с което

От началото на агресията па НАТО алианса срещу нашата 
страна общественият ред и мир в Босилеградска община са в рам
ките на нормалните условия, а престъпността намалява, се посочва 
в разговорите за живота и активностите в общината в условията 
военното положение. Държавните органи, предприятията, инсти
туциите, ведомствата и обществените служби отговорно изпъл
няват задълженията си. Особено е увеличена личната отговорност

на

на гражданите.
В условията на военното положение държавните и обществени 

структури посвещават особено внимание на снабдяването
с хранителни стоки. В това отношение се настоява да бъдат

на насе
лението
осуетени възможните спекули, а нарушителите да бъдат наказани 
в съответствие със закона. Инспекцията по пазара засили дейността 
си и от търговците изисква докрай да спазват законопредписанията 
и да не покачват цените. Тази инспекция неотдавна е открила, че в 
два магазина в Босилеград е продаван квасец за хляб по неосно
вателно увеличени цени. Както узнахме в Съвета на съдиите за 
нарушения в Лесковац, общинският съдия за нарушения в Босиле
град по ускорено производство е глобил с по 20 000 динара соб
ствениците на тези магазини Здравка Васнлова и Тасе Момчилов и 
наложил да им се отземе придобитата по непочтен начин печалба. 
С каква ефикасност и енергнчност действат инспекциите и съдиите 
показва и фактът, че глобите са платени веднага.

Потребителите в общината поздравяват безупречната дейност 
на инспекциите и съдебните органи и се надяват, че те и занапред

Аз съм спортистка, спортен 
деятел, но преди всичко и винаги 
съм горда югославянка.”

Така казва Ружица Алексо- 
ва, неколкократен спортист на 
годината в Димитровград и Пи- 
ротски окръг, треньор на мно
жество млади и талантливи 
стрелци.

ще ги защитават от спекулантите.
В. Б.

БОСИЛЕГРАД

Нормално снабдяване с хляб
Д. с.

Редовни
телефонни

връзки

ДИМИТРОВГРАД

Хуманитарна помощ от Гърция
Снабдяването на населението в Босилеград и Райчиловци с хляб 

засега е нормално. Общественият хлебозавод п хлебопекарницата 
на Александър Стоименов с увеличено производство успяват да 
задоволят потребностите на хората.

Как функционира частната хлебопекарница в условията на во
енното положение? - попитахме собственика й Александър Сто
именов.

- В условията на военното положение се наложи да повишим 
малко ритъма на производството на хляб. Досега не съм имал 
проблеми при осигуряването на брашно, но сега вече запасите ми 
са на привършване. Заедно с надлежните общински служби пола
гам усилия да обезпеча брашно и се надявам, че ще успея. Цената 
на хляба е същата, въпреки че и досега брашното купувах на паз
арна цена, а само малки количества получих от държавните рез
ерви, заяви Стоименов.

На въпроса ни има ли граждани, които купуват хляб и за до
машните си запаси, Стоименов каза:

- След бруталната агресия на НАТО срещу нашата страна броят 
на купувачите значително се увеличи. Заради това бяхме принудени 
да увеличим дневното производство от 500 на 700 хляба. В началото 
се случваше някои да купуват и по-голямо количество от необходи
мото, като че ли желаеха да се позапасят. Сега това няма. Купуват 
толкова, колкото им е необходимо.

Един камион с 19.7 тона хуманитарна помощ пристигна на 21 април 
в Димитровград. Както ни осведомиха в Общинската организация на 
Червения кръст, помощта е изпратена от солунската община Павлои 
специално за Димитровград. Стойността на помощта е 15 хиляди гер
мански марки и се състои от хранителни продукти и медикаменти. След 
растоварването на камиона помощта ще бъде разпределена въз основа 
на решение на Червения кръст и според нуждите на населението.

Това е първата хуманитарна пратка от чужбина за Димитровград.
А.Т.

Въпреки твърденията на на- 
товските злодеи, че на прицела им 
са само военни обекти, те на много 
места "случайно" улучиха и много 
цивилни обекти, между които и по
щи и телефонни централи.

Димитровградска община, ко
ято все още не е засегната от вра
жеските бомбардировки, също 
живее в пълна воена обстановка и 
се старае и в такива условия жи
вотът да протича нормално. Теле
фонните връзки на общината с ос
таналата част на страната се под
държат редовно, а временни пре
късвания има само с градовете, в 
които вражеските бомбардировки 
са нанесли щети на пощенските 
обекти. Но и тези временни пре
късвания сравнително бързо се 
премахват.

Що се отнася до телефонните 
връзки в самия град, и те са най-

Старческият дом работи нормално
В условията на военното положение Старческият дом в Дими

тровград работи както и преди агресията. На 90-те стари и из
немощели хора. които в момента живеят в това ведомство, се оказ
ват всички предвидени услуги. Снабдяването на Дома с необхо
димите хранителни продукти също е нормално. Известна помощ е 
пристигнала и от Общинската организация на Червения кръст.

Б. Д.

"УСЛУГА" - БОСИЛЕГРАД

Комуналците успешно 
поддържат своята дейност

м. я.

ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
НЕ МОГАТ ДА ПРОДАДАТ ДОБИТЪКА СИ

Почти никой не търси агнета
нормални, а всички повреди, как- 
вито естествено се случват и в нор
мални условия, бързо се премахват 
от тукашните техници.

Комуналното предприятие "Услуга” в Босилеград редовно осигуря
ва питейна вода и поддържа хигиената в града, въпреки големите за
труднения, които ни създадоха членките на НАТО с безумната си аг
ресия. Предприятието дори успява да продължи реализацията на някои 
от започналите през миналата година дейности. Тези дни например 
приключи изграждането на единия от двата клона на канализационната 
мрежа в село Райчиловци, в квартала Краин дол.

Директорът на предприятието Иван Тончев подчерта, че навреме и 
сериозно са схванали положението и са ангажирали всички сили за 
нормалното функциониране във военната обстановка. Приоритет е 
осигуряването на питейна вода за населението и затова на трите во
доснабдителни обекта е въведено денонощно дежурство.

Що се отнася до поддържането на хигиената в града, както изтъкна 
директорът, засега редовно се събира и изхвърля боклукът, чистят се

Агресията на НАТО алианса срещу нашата страна пряко се отрази 
и върху положението на животновъдите в Босилеградска община: те 
сега предлагат на пазара добитъка си, но търговията върви съвсем 
слабо. Особени трудности се чувстват в изкупуването на агнета.

"Възникнаха сериозни проблеми в изкупуването на добитъка, 
особено сега на агнетата”, казва Раде Александров, директор на 
"Напредък". Досегашните ни партньори, допълва той, търсят само 
малък брой агнета. В условията, когато агресорът денонощно бом
бардира мостове и пътища и когато няма достатъчно навта, просто 
никой не решава да сключи търговски сделки.

Казаното от Александров потвърждават и частниците в общината, 
които се занимават с изкупуване на добитък. За килограм живо агнешко 
тегло те плащат по 25 до 26 динара, докато за юнците предлагат по 16 
динара. Но тази цена, казват те, всеки ден може да спадне.

Невъзможността да продадат добитъка си животновъдите в об
щината чувстват като допълнителен удар върху скромния им семеен 
бюджет. Тоя проблем изправя пред сериозни изпитания онези живот
новъди, които единствено с тоя отрасъл изкарват поминъка си.

А.Т.

Купони и за 
култиваторите
В сряда започна разпределяне

то на купони за бензин на собст
вениците на култиватори в Дими
тровградска община. Купоните са 
за пет литра на култиватор за един 
месец.

След частните трактористи, 
които вече получиха дизелово го
риво,
"малките трактори” ще могат да се 
снабдят с гориво и да се ангажират

улиците и се поддържат площадките в града.
- Доколкото се подобри снабдяването с нефт, който засега оси

гуряваме само за най-важните ни дейности, ще участваме и в изграж
дането на някои комунално-битови обекти, както и в разширяването и 
прочистването на некатегоризирани 
яви директорът на "Услуга" Иван Тончев.

сега и собствениците на

пътища в местните общности, за-в пролетните селскостопански ра
боти. м. я.А.Т.В. Б.
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