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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ ЗА
АМЕРИКАНСКАТА ТЕ МРЕЖА СИ-5И-ЕС

КОГАТО БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ
БОМБАРДИРОВКИТЕ И шш
АГРЕСИЯТА,
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС ЩЕ
ПРОДЪЛЖИ МНОГО ЛЕСНО
{На сгр. 4, 5 и 6)

ПИОД ЬДЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕХ КАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА, НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА
ПО ПОВОД 27 АПРИЛ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЕЖДУ
ЛИКА! А
ПОЛОЖИ
ВЕНЕЦ НА ГРОБА НА НАРОДНИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ
НЕЗНАЙНИЯ герой на авала

ЗА СЛАВАТА НА СЪЮЗНА
РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
И ГЕРОИЧНАТА Й
ОТБРАНА ОТ АГРЕСИЯТА
По повод 27 април - Деня на
Съюзна република Югославия,
президентът на Републиката
Слободан Милошевич положи
венец на гроба на Незнайния
герой на Авала.
След полагането на венеца,
на чиято лента беше записано:
"На падналите за свободата на
родината - президентът на Републиката Слободан Милошевич”, бе интониран югославският химн.
”3а славата на Съюзна република Югославия и героична
та й отбрана от агресията. За
славата на геройския народ на
Югославия и борбата му за сво
бода” - записа във възпомена
телната книга югославският
президент.

<
|

МАТОВ СКИТЕ БОМБАРДИРОВКИ
ПРЕДИЗВИКАХА ОСТРИ
' ХУМАНИТАРНИ ПРОБЛЕМИ
@ Представители и екипи на МК на ЧК безпрепятствено могат да изпълняват ролята и задачите си на
цялата територия на СРЮ

Президентът на Съюзна ре
публика Югославия Слободан
Милошевич прие в понеделник
г
председателя на Международ
|
ния комитет на Червения кръст
Корнслис Самаруга. В твърде
I
откровения разговор бяха засег
%
нати острите хуманитарни про
{;
блеми, които са предизвикани от
I
натовските бомбардировки сре
_
щу югославския народ.
Югославската страна не пос
тавя никакви бариери пред ан
гажимента на представителите и
|?
екипите на Международния червен кръст и те могат да изпъл
р
IГ
няват ролята и задачите си на
цялата територия на нашата
страна, заяви президентът Ми
и допълни, че единстве
щ I лошевич
ната бариера пред тяхното ан
гажиране са непрекъснатите натовски бомбардировки срещу
ЧЕСТИТКИ ДО ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ ПО ПО граждански цели, поради конто
ВОД ДЕНЯ НА ДЪРЖАВНОСТТА НА СРЮ
представителите на МЧК напус
наха Косово и Мстохия още в
началото на агресията срещу
Югославия. Бомбардировките
предизвикаха и масово бягство
на гражданите от домовете им в
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ГЕРОИЧНА ОТБРАНА
НА РОДИНАТА

Президентът на Република Сърбия Милан Милутинович, пред
седателят на Народната скупщина Драган Томич и председателят
„а правителството на Сърбия Мирко Марянович честитиха на
президента па Републиката Слободан Милошевич Деня на държавността на СР Югославия
- Празника на нашето отече сия на НАТО, нашата страна
ство тази година посрещаме в ус посреща своя юбилей силна,
ловията на незабелязаната досега сплотена и непоколебима да брани
агресия срещу целия народ на Юго- и отбрани своята свобода. Начело
на този всенароден фронт на отславия, който, начело с Вас, води
геройска борба да отбрани своята пора сте Вие като Върховен
свобода и независимост, както и комендат на ЮВ и като личност,
изграденото
интегритета на страната - изтъква която символизира
народно единство”, изтъква в чес
в честитката си президентът Ми- титката си съюзният премиер.
лутииович.
В честитката си до президента
- 27 април символизира всички
държавни и национални ценности, на Републиката Слободан Милошевич началникът на ГЩ на
за които се борим днес и които Върховното командване м-р Дра
представляват непреодолима 6аголюб Ойданич изтъкна: ”Уверериера за агресора, се казва в мес на в справедливостта на нашата
титката на Драган Томич.
борба, охрабрена от сплотеността
- Целият народ е с Вас, еди- и подкрепата на народа и водена от
нодушно и непоколебимо подкре- Вас като върховен комендант,
пяйки Вашата политика за отбра- Югославската войска проявява
на на страната и Вашите усилия да
във всекидневните сражения висе постигне мир и да се намерят
патриотизъм, професионалиполитически решения за пробле- сок , боеспособност и морал. Чесзъм
мите, се подчертава в честитката титайки
Ви празника, ние, войни
на премиера Марянович.
командирите от ЮВ, изразИ председателят на съюзното ците и непоколебимостта си да ос
правителство Момнр Булотович яваме
гоим в тази борба до окончател
честити на президента Милоше
вич Деня на СРЮ. "Въпреки че е ната победа.”
подложена на престъпната агре-
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Президентът Милошевич в разговор със Самаруга

тази област, независимо от националността и вярата им. Надлежните органи полагат големи
усилия, за да създадат необходимите условия за нормализация
на живота, но все докато продЪЛЖават въздушните нападения на НАТО алианса, няма да
има масово завръщане на бежанците по домовете им, въп
реки че след разбиването на те
рористичните банди в Космет

държавните органи им гарантират свободно движение и сигурмост и им доставят хуманитарни
помощи. Повторното ангажира
не на представители на МК на
ЧК в тази област несъмнено ще
допринесе за ускореното прео
доляване на хуманитарните про
блеми, беше изтъкнато в разго
вора, в конто участва и съюз
пият министър на външните ра
боти Живадин Йованович.

ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ НАТО БОМБАРДИРАХА СУРДУЛИЦА

УБИТИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ ДУШИ
« Цяла Сурдулица е в траур © Невиждана катастрофа! Това Европа ли с, какво ли!?!
С десетина проектилп ма 27 брой граждани са ранени, а 20 са вражеските самолети продълаприл престъпниците от НАТО на лекуване в Сурдулншката жиха и в сряда да сеят смърт в
това мирно градче.
зачерниха град Сурдулица. Това болница.
В памет на невинните жертви
Един от преживелите граждани казва:
в Сурдулица се състоя комемо-Катастрофа, невиждана катастрофа! Със съпругата и сина си ративно събрание, а в Пчииски
аз бях долу, когато избухна детонацията. Бяхме повалени на пода. окръг е провъзгласен траурен
ден.
Навсякъде прахуляк - насмалко да се удушим!
От съседната къща, която е срутена до основи, чухме вик за
помощ. Едвам измъкнахме някак си един възрастен човек, а
всички други, които са били там, са мъртви. Iам няма нищо живо!
Катастрофа! Невиждана катастрофа! Всичко беше спокойно
и изведнъж - детонация! Катастрофа! Това Европа ли е, какво
ли!?!
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малко градче, в което в съдружие със сърбите живеят около
20 процента българи, доживя
съдбата на Алексинац и Чуприя.
Разрушен е цял един квартал с
повече от 300 граждански обекта. Под развалините на семейните къщи между улиците
”3май Йовина” и ”Дрииска” са
загинали най-малко десет души,
сред които е имало и деца. Голям

Както съобщи Окръжният
щаб на гражданската защита във
Враня, съществува опасност броят на загиналите и ранени граждани да е по-голим, защото специализирани екипи продължават
да разчистват развалините.
Цяла Сурдулица е в траур навсякъде тъга и скръб, но и
опасение трагедията да не излезе много по-голяма, защото

ЛИДЕРИТЕ НА ГОЛЯМ БРОЙ СТРАНИ ЧЕСТИТИХА НА ПРЕЗИДЕНТА
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ДЕНЯ НА СРЮ

ПОДКРЕПА ЗА ГЕРОЙСКИЯ ОТПОР И
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МИР
• Послания на Борис Елцин, Джнянг Цсмнн, Александър Лукашснко, Саддам Хюссин и други
държавни ръководители
Лидерите на голям брой държави честитиха на
президента на СРЮ Слободаи Милошевич 27
април - Деня на Съюзна република Югославия.
Техните честитки са придружени от послания, в
конто се изказва солидарност н голяма подкрепа
за геройския отпор на народа в нашата страна
срещу агресията на НАТО, както н увереност, че
нашият народ ще отбрани свободата си.
В сърдечната си честитка до президента Милошевнч по повод Деня на СР Югославия прези
дентът на Руската федерация Борис Нпколаевнч
Елцин изтъква пълната подкрепа на руското ръ
ководство за суверенитета и териториалната ця
лост на Съюзна република Югославия и подчер
тава, че Русия полага многостранни усилия час
ио-скоро да бъде преодоляна кризата в Космет.
Президентът на Беларус Александър Лукашснко
изтъква в честитката си, че беларуският народ п
ръководство са дълбоко револтнранн от варвар
ската агресия на НАТО срещу Югославия п на
пълно подкрепят нашия народ да се отбрани от
агресията, с която са нарушени всички общопри
ети принципи и норми на международното право.
Китайският президент Джиянг Цсмнн изказа
голямото уважение на китайския народ към на
рода на Югославия, който смело отбранява своята

свобода, независимост, суверенитет и териториа
лен иитегритет, както и енергичното противо
поставяне на Китай на агресията на НАТО срещу
нашата страна. Пожелавайки по-нататъшно раз
витие на приятелските отношения и всестранното
сътрудничество между Китайската МР и СР Юго
славия, президентът Цемин подчерта, че Китай
категорично настоява НАТО да прекрати воен
ните си действия срещу СР Югославия и полага
големи усилия за политическо решаване на косметския проблем.
Предавайки благопожеланията на народа на
Индия за югославския народ, президентът Кочерил Рамап Нараян изрази увереност, че отноше
нията между двете страни ще продължат да се
развиват на основата на приятелството и взаим
ната полза.
По повод Деня па СРЮ президентът Мило
шевич получи честитки и благопожелания от пре
зидента па Ирак Саддам Хюсеин, танзанийския
президент Бенджамин Мкаиа, президента на СР
Виетнам Трап Дук Лоунг, етиопския президент
Негасо Гидада, президента на Кения Даниел Арап
Мои, председателя на Президиума на Корейската
ДНР Ким Джонг Нам и ръководителите на други
държави.

РАЗГОВОРИ НА ЛЮБИША РИСТИЧ В СТРАЗБУРГ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА И
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
Председателят на Външнополитическия от
бор на Съвета на гражданите на Съюзната скуп
щина Любиша Ристич оглавява нашата делегация,
която участва на заседанието на Съвета на Европа
(СЕ) в Стразбург. В многобройните си срещи и
разговори с участници в това заседание той под
черта непоколебимото определение на СР Юго
славия да се намери политическо решение за косметския проблем.

В тези разговори е оценено, че НАТО извър
шва геноцид над населението на СРЮ, суверенна
европейска страна. На среща с нашата делегация
председателят на Руската комунистическа партия
Генадий Зюганов категорично се застъпи за прек
ратяване на агресията. Необходимо е спешно да
започне процес за политическо уреждане на кри
зата, изтъкна той и допълни, че ще настоява за
това и в дискусията на заседанието на СЕ.

СОФИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В СЪУЧАСТНИК НА НАТО

БЪЛГАРИЯ ЗАГУБВА СУВЕРЕНИТЕТА СИ

ДОКУМЕНТИ
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА БОСИЛЕГРАД

ОТВОРЕНО ПИСМО
До Оългирскип пироу
До Нироупошо а,Припне ни Р. Вългирип
До Прспиуепши пи Р. Вългирип Пейп>р СШоппоч
В този, за нашата родина исторически най-труден и съд
бовно решаващ момент, изпращаме ви насгоящетообръщение
от името на всички жители на общините Димитровград и Бо
силеград, в които живеят главно числящи се към българското
национално малцинство, с молба да не приемете решение, което за последица ще има още повече убити деца, жени и немощни, разрушени къщи, болници, мостове, училища и стопански обекти. Решението, което трябва да приемете, е от историчсско значение и неговите последици са многозначителни,
както за добросъседските отношения между Югославия и Бъл
гария,така и за двата народа. Недейте да позволите Вашият път
в Европа да минава през убити деца, жени и граждани, през
руинираната на Вас съседна държава. Недей да позволите в
европейската интеграция да вървите през нещастието на Ва
шия свсед, с който трябва да продължите на тези Балкани да
живеете и след войната. Това е твърде окървавен път, който
трудно се забравя и прощава.
Вярваме, че жителите на България и българския народ,
като братски, славянски народ, ще разбере и ще съчувства с
всички страдания на югославските жители, между които са над
тридесет национални малцинства, а всред тях и числящите се
към българското национално малцинство. Вярваме, че българ
ският народ ще разбере голямата безочлива лъжа и цинизмът
на НАТО пакта, с които вече един месец той оправдава безкрупулозното бомбардиране и разрушаване на нашата родина и
убиването на невинни хора - че това прави за да спре хумани
тарната катастрофа и екзодусът на албанците от Косово. Точ
но противоположно е - екзодусът на албанците от Косово
започна веднага с агресията срещу Югославия, а с бомбардира
нето на 11 000 000 жители се прави най-голямата хуманитарна
катастрофа в Европа.
Вярваме, че ще разберете, че и сръбският и българският
народи за НАТО пакта представляват само средство за осъ
ществяване на стратегическите и егоистичните му интереси на
Балканите и в Европа. В този момент единствено Югославия
отказа да бъде поробена и вазално да служи на чужди интереси.
Затова и тъй безпримерно ни наказват.
Въпреки това. ние. жителите на Югославия сме готови да
защитаваме и да защитим своята свобода и достойнство, и сво
ята родина. Друг избор нямаме, защото това, което защитаваме
няма цена. И ние числящите се към българското национално
малцинство, съвместно с останалите жители на Югославия,
делим съдбата и сме в отбранителния бент на своята родина до
окончателната победа.
Още веднъж Ви умоляваме да не приемате решение, от
което ще се срамуват Вашите поколения.

В ежедневника ”24 часа”, под заглавие ”И да не си юрист, пак ще червенееш”, известният юрист
Петър Кариежев изтъква, че ако Народното събрание одобри коридор на НАТО за агресия срещу
Димитровград, Босилеград, 22. 04. 1999 год.
СРЮ, ще наруши не само Хартата на ОН, но и повече международни споразумения
От името на жителите на
От името на жителите на
Димитровград
Босилеград
"България ще стане съучастник в агресията и ще заглавие "И да не си юрист, пак ще червенееш ”,
Председател на ОС
Председател на ОС
се лиши от суверенитета си, доколкото Народното известният български адвокат Петър Карнежев из
Никола Стоянов
Сотир Сотиров
събрание одобри въздушен коридор за самолети на тъква, че доколкото Народното събрание одобри ко
НАТО за военни операции в съседна СРЮ”, заяви за ридор на НАТО за агресия срещу СРЮ, "ще наруши
неделното издание на вестник ”Дума” бишият посла не само Хартата на ООН, но и повече международни ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЕКТОРА НА ПЛОВДИВСКИЯ
ник на тази страна в ООН и Великобритания и съдия споразумения, както и българската конституция". УНИВЕРСИТЕТ
на Международния трибунал в Хамбург професор България, предупреждава той, още не е членка на
Александър Янков.
НАТО, но е членка на ООН. чиято Харта "изрично
В по-дълго интервю за "Дума” Янков изтъква, че забранява намеса в работите на други държави”.
искането на НАТО е обосновано твърде прецизно.
"Република България да даде съгласие за предо
ВСЕ ПО-ГОЛЯМА ВЪЛНА ОТ ПРО
ставяне на въздушното си пространство за военните
ТЕСТИ В БЪЛГАРИЯ
самолети на НАТО за военни операции в Югославия
”. Според думите на Янков, изтъкнат юрист, член на
американска и френска асоцияция на специалисти по
Ректорът на пловдивския университет "Паисий Хилендарски”
международно право, "това ще направи България
проф. д-р Огнян Сапаров заяви за софийския в. ”Дума”, че
съучастник във въоръжения конфликт, а същевре
"България ще бъде употребена и после отхвърлена" след като
менно се касае за въздушни удари срещу суверенна
страна-членка на ООН.
въздушните коридори на тази страна бъдат използвани за военните
Около пет хиляди млади от София присъст
операции на НАТО срещу Югославия.
Такива въоръжени действия могат да се квали
ваха на 24 април на големия рок концерт “За мир
фицират като своеволна наказателна акция, която
на Балканите”, изразявайки по този начин соли
"За разлика от някои други държави, нашата власт би трябвало
има качества на международно престъпление и аг
дарността си с десетки хиляди свои връстници от
разумно и с много мъдрост да обсъди искането на НАТО за наши
ресия, въз основа на решение на Общото събрание и
Белград, Ниш, Нови Сад, Прищина, Панчево и
коридори, понеже ние ще продължим да живеем като съсед на
на Международния съд за наказателно право, прието
други градове, които над един месец са подложени
Югославия и с някакви си празни надежди, че ще бъдем приети в
на конференцията през 1998 г. в Рим”, изтъкна този
на брутална агресия от страна на САЩ и НАТО.
Севрноатлантнческия алианс и в Европейския съюз”, заяви проф.
специалист. Той припомни, че и според българския
Организиран от Съюза на младите социалисти
Сапаров.
наказателен закон, в раздела "Престъпление срещу
на Бългрската социалистическа партия (БСП),
"Съществува опасност да бъдем двойно измамени, понеже ще
мира", "планирането, подготовката и воденето на аг
продължилият до след полунощ концерт премина
се чувстваме срамно и по същото време със запушени уста", каза
в достойнствена атмосфера и под знака на пос
ресивна война се квалифицират като наказателно
ректорът на Пловдивския университет.
дело”.
ланието, че младите от София, Белград,Скопие,
По думите на д-р Сапаров Европа рано или късно ще разбере,
Професор Янков заяви, ”че правните и политиАтина и други градове на Балканите и света са за
че организираната от САЩ агресия срещу Югославия "не е за нейно
чески последиции за такова съучастие м въвличане
мир и срещу агресията на НАТО против младите
добро и в полза на единството, към което тя се стреми".
на страната във военни акции като помагач са из
и всички хора на суверенната европейска държава
"Ръководена от собствените си интереси, Америка ще си отиде
Югославия. На концерта участваха голям брой
ключително сериозни” и че "България се лишава от
в някоя друга част на света, а ние трябва да продължим да живеем
своя суверенитет с предоставянето на ко ридор на зарок групи от София и вътрешността на България.
със сърбите", заяви проф. д-р Сапаров.
падния военен пакт”. Във вестник ”24 часа” , под
_____________
(Танюг)
(Танюг)

5000 млади на концерта
” За мир на Балканите”
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БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ
УПОТРЕБЕНА И
ОТХВЪРЛЕНА

зяШи

ОТЛИЧИЯ ЗА
ЗАЩИТНИЦИТЕ НА НЕБЕТО

ПРЕДАНИ НА НАРОДА

По повод Деня на държавността на
СР Югославия командващият Трета
армия генерал-полковник Небойша
Павкович на 27 април връчи медали и
отличия на офицери, подофицери и
воиници за проявената храброст в из
пълняването на бойните задачи в от
брана на родината, а въз основа на Ука
за на президента Слободан Милошевич от 5 април.
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Готови докрай да изпълнят задачите

С Орден за храброст е отличен и
посмъртно произведен в чина полков
ник Зоран Дж. Джурич, а с Орден ри
царски меч първи ранг - капитан първи
ранг Горан Б. Керкез.
Медал за заслуги за отбраната и си
гурността получиха войниците Саша
Мнловановпч и Зоран Груич, десетникът Деян Джурич и сержантът първи
ранг Драган Лакичевич.
Орден за храброст получиха пол
ковниците Божидар Дерич, Кръсман

Йелич, Младен Джуркович, Милош
Мандич, Михайло Гергар, Синиша
Трайкович и Милош Джошан, както и
подполковниците: Миличко Янкович и
Любинко Джурович.
Майор Драгутин Димчевски, капи
тан първи ранг Ивица Станкович и
капитаните Братислав Михайлович и
Милован Джокич също така получиха
Орден за храброст, както и журнал
истът Милован Дрецун и операторът
Томислав Магочи.
Орден военен флаг първи ранг по
лучи командващият Прищински кор
пус на ЮВ генерал-майор Владимир
Лазаревич.
”Такива герои има много, но найголемият герой е именно народът, кой
то проявява неизмерима храброст”, ка
за генерал Павкович в посланието си
към върховния комендант и народа и
добави, че ”войска, която има такъв
народ, не може да загуби”.
От името на отличените генералмайор Владимир Лазаревич каза, че
”днес е седма годишнина на държав
ността и днес, през 35-тия ден на вой
ната и героичната борба за свобода на
отечеството ние приехме отличия от
името на всички борци и на целия юго
славски народ”.
"Уверени, че и на това зло ще му
дойде краят, а готови докрай да из
пълним своите задачи ние поръчваме
на върховния си комендант и на на
рода, че сме непоколебими в решени
ето да изпълним докрай успешно сво
ите задачи”, подчерта генерал-майор
Лазаревич.

Отличените пилоти с коменданта си

По повод Деня на държавността на
СР Югославия пратеникът на прези
дента на Републиката Слободан Мнлошевнч генерал-подполковник Спа
сойе Смилянич връчи отличия на воен
нослужещите във ВВС и ПВО, които
се проявиха в отбраната на нашето не
бе от агресорите.
С Медал за храброст са отличени
пилотите Предраг Милутинович, Не
бойша Николич, Слободан Перич,
Ильо Аризанов и Зоран Радосавлевич.
Пилотът Зоран Радосавлевич не
беше в строя, за да получи отличието.
Той загина третия ден от войната във
въздушната битка с надмощния враг.
Вместо него, отличието получиха май
ка му Радойка и сестра му Снежана.
Пилотът Ильо Аризанов се намира
на възстановяване във ВМА и ще по
лучи отличието в болницата.
Медал за храброст получи и пору
чикът Дарко Николич, чиято ракета
свали "невидимия Ф-117”.
Летецът подполковник Срето Ма
линович комендант на щурмови полк,

беше отличен с Голям медал на честта.
Отличени са и пилотите на хелик
оптер Алекса Миланович и Сърджан
Йоваиович.
Командващият ВВС и ПВО гене
рал-подполковник Спасойе Смиляннч
подчерта, че за 35 дни най-голямата
армада самолети не успя да срази юго
славските ВВС и ПВО.
- Генералите от НАТО мислеха, че
ще унищожат нашите ВВС и ПВО само
за три дни, а ние продължаваме да се
борим, всички системи са оперативни и
функционират и, което е най-важното,
ние им нанасяме страхотни загуби.
Очевидно е, че НАТО-компютрите не
са можали да изчислят морала и духа на
сръбския войник да защитава и отбра
ни държавата и своя народ, каза ге
нерал Смилянич.
От името на отличените поблагодари полковник Срето Малинович.
който каза, че нашите военновъздуш
ни сили са извадили сабята от кориците
и няма да я вярнат обратно без доблест.

НЕСПОЛУЧЛИВИ ПОЛИТИЧЕСКИ УДАРИ НА КРИВОГЛЕДИТЕ СТРЕЛЦИ ОТ НАТО
Директориумът на злото от Вашингтон сглоби
кубчетата на мозайката в Югославия, разголвайки и на
политическите слепци общоизвестния факт, който нашите лидери изтъкват от месеци: целта на злодейския
натиск и варварската агресия срещу СРЮ е нейният
суверенитет и цялост, а Космет, албанците, човешките
права и всичко останало, което се използва като медия
и повод за манипулиране в изминалия период, само е
злодейски камуфлаж за завладяване на цялото наше
пространство и територия.
Ракетирането на три изключително граждански
обекти в Белград, общото на които е, че представляват
символите на държавата Югославия, елиминират всички евентуални аналитически спекулации за естеството и мотивите на лудешките престъпления на фрустираните творци на новия световен ред, показвайки
цялата ялова невроза на злодеите, готови във все подълбоката балканска кал да дръзнат и към такива
нашествия, на които би позавидели и най-кръвожадните терористи от световните полицейски обяви.
Тероризмът с печата на Вашингтон и неговите западни трабанти от Лондон, Париж, Бон и други сто
лици на злото, удари седалището на властващата партия СПС след това резиденцията на легитимно избра
пият и масово подкрепян президент на СРЮ и за да
комплектува престьпническия си трилинг, разори и
сградата на Националната телевизия.
В непрекъснатата надпревара на злодеянията и_лъ
жите, която е основната характерна черта на убииственото ракетиране на нашата родина, медийната подкрепа на агресора се опита да намери оправдателни
причини за такъв избор на цели във всеки конкретен
случай свръзвайки ги с мними военни цели. Обаче и
политическите лаици е ясно, че десетките ракети с
на
жептвими огромни материални разрушения имаха за
цел на бала на западните вампири във Вашингтон да
^здадат впечатление, че заради трите срутени сгради
СРЮ е политически накърнена.
НАТО по
На злодейската ^^^др^^злодеянията^който би
този начин се прави инвеитР
^ м едномесеч„ото
трябвало да послужи
от 800 самолета и
на
повече
кръвожадно ангажиране
западната общестхиляди войници и за
с ракетите в биввеност, че резултати
'0|

шата сграда на Централния комитет и актуално седа
лище на властващата партия (същевременно и седа
лище на повече радио и ТВ станции) трябваше да
бъдат наваксани всички политически неуспехи и по
ражения в преговорите от Рамбуйе и Париж, като по
същото време се създаде фалшиво впечатление, че с
това Милошевич е накърнен политически. Като че ли
силата на партията и харизмата на нейния лидер се
намират в деловата новобелградска кула.
Покушението срещу президента Милошевич с ракетирането на неговата резиденция представлява класически криминален акт с очевидното намерение не
само за политическо, но и физическо унищожаване на
шефа на държавата. Като връхна точка на вербалните
нападения срещу него и неговото семейство през
последните седмици, в което се изтъкваха британските
и американски наемници, ракетата в спалната стая на
президента на СРЮ показва цялата грозота на тяхната
военна стратегия и същността на омразата и разо
ренията, които предприеха, когато се касае за нашата
страна.
Ударът срещу сградата на РТС в Белград, заедно с
масовото унищожаване на емисионната техника на
вред из Сърбия и Югославия, единствено може да се
доживее като отмъщение за очевидно загубената ме
дийна война, към което значителен принос даде и на
ционалната телевизия. Схематично глупаво иденти
фицирайки държавната ТВ като извор на политичес
ката сила на властта и на югославския шеф на дър
жавата, злодеите от брюкселския щаб на НАТО като
че ли направиха фалшиво закръгляне на мнимото политическо унищожение на властта.
Това са истинските мотиви за унищожаването не
само на речните, но и много други граждански обекти,
които и покрай такива политически послания много
повече свидетелстват за кръвожадността на агресори
те, отколкото за тяхната ефикасност. Патологическата омраза, която западните лидери проявяват към
нашата държава и нейния лидер толкова е оголена с
последните акти на тероризма, че дори и в техните
по-умерени кръгове се чувства дъхът на доволството
и забелязва безуспешното отбягване на съществените
причини за такъв вид наказване на един народ.
Трябва ли и да се каже, че политическите резул-
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тати от това ракетиране са съвсем противоположни от
очакваните. Сградите и десетките човешки жертви
остават като страхотен паметник на безумието от име
то на хумаността, но непоколебимият дух и гордостта
още по-дълбоко се забетоннраха срещу намерението
да ни окупират. Със сградата или без нея, нито СПС
като водеща политическа организация в страната ще
промени своята патриотична и родолюбива политика,
нито президентът Милошевич ще отстъпи под нагиска на световните злодеи, нито борбата за истината на
националната телевизия, да не дава Бог, ще тръгне по
стъпките на най-мощните медийни лъжци в света. На
против, такива злодейски намерения, на които агре
сорът разчита като на своеобразни психологически
разрушители на националния морал, още повече
сплотяват народа около войската, властта и прези
дента, премахват се всички ненужни разлики и укрепва
единството, което и бе лайтмотив да се тръгне в пром
яна на легитимно избрани политически представители
с ракети, бомби, значи - с гола сила.
Като се дръзнаха към покушенията за физическо
и политическо унищожаване на шефа на една сувер
енна държава, убийците от Вашингтон признаха пора
жението на своята политика, отсъствието на каквато
и да било концепция за тази част от Европа, потвърж
давайки посредствено, че СРЮ и Милошевич съв
местно се изпречиха на пътя за установяване на нова
култура на модерния западен свят, в който правител
ствата, парламентите и президентите трябва да бъдат
само обикновен сервиз на мултинационалните ком
пании и крупния капитал. Оставайки на основите на
онази политика, заради която бе избиран повече пъти,
президентът Милошевич стана за болните западни
умове нарушаващ фактор, който е невъзможно да се
победи, освен с класически тероризъм.
Целейки шефа на държавата, кривогледите стрел
ци от НАТО целеха демократическата воля на целия
народ и неговото право в собствената си държава сам
да си урежда живота и ако е необходимо това право да
защитава до границите, които на тези простори, за
останалата част от света винаги бяха немислими.
Радивойе Петронич
("Политика")

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ ЗА АМЕРИКАНСКАТА ТВ МРЕЖА СИ-БИ-ЕС

КОГАТО БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ БОМБАРДИРОВКИТЕ И АГРЕСИЯТА,
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС ЩЕ ПРОДЪЛЖИ МНОГО ЛЕСНО
• В едночасово интервю президентът на СР Югославия Слободан Милошсвнч подчерта, че е оптимист относно търсенето на мирно политическо решение, но най-напред
НАТО тпибпп ДП прекрати агресията си • Пропагандната пойна ааночна много преди въоръжената, а целта е да се сага потира нашата страна, нашият народ, ръководство? о
н а страната, отделните личности и всичко друго, което е необходимо, разбира се, изкуствено, та общественото мнение в САЩ да се настрои така, че да подкрепи агресията,
която беше извършена по-късно • Жертви сега са наши дивили, нашата страна н то навсякъде, но в медийната война жертви смс не само ние: жертва е и американската
демокрация • В Рамбуйс п Париж не е имало никакви преговори
• Американският народ
това беше значителната разлика
Презндентът на Република то па югославската икономика и
между тези два принципа. На ежедневно вижда но телевизи
та Слободан Милошсвнч даде интеграция в световната търго
I практика, онова, което сс опи- ята всички тежки сцени с албанинтервю за американската ТВ вия и в системата па свободните
... ш
I таха да наложат в Рамбуйс не ските бежанци. В Обединените
мрежа Си-Бн-Ес, най-голямата и капиталовложения в снета?
| беше автономия, а независи- нации казват, че сега има повече
иай-гледана телевизионна мре
..АвйЛI
'
- Нашата ориентнровка към
мост. Аз наистина вярвам, че ако от 500 0000 албанци, които са ма
жа в Америка. В разговора, кой
пазарната
икономика
беше
ясна
бихте показали на който и да би- пуснали Космст. Хората из
то продължи около едни час,
президентът Милошсвнч отго още в предходния период и Юго
ло честен американец, всеки от глежда са травматизираии.Това
славия.
Ние
искаме
да
бъдем
от
вори на цяла редица въпроси на
зях ще ви каже, че да бяха те на ли е Вашата политика - да изгопорени, да сътрудничим с всички
журналиста Роналд Хачст.
Ш1ШСТО място, и те чс биха под- нитс всички албанци от Космет?
страни. Мие имахме и ембарго.
• Искам най-напред, прези
писали такова нещо.
- Това никога не е било полиПрактически пие бяхме прину
7
:•
дент Милошсвнч, да Ви благо
Ние говорим за автономия, ТИка на нашата страна, нито пък
дени да нямаме достъп до тради
даря за това, чс се съгласихте да
равенство, еднакъв подход към МОЯта политика е да изгоня койсс срещнете днес с мен. Аз зная, ционните си партньори и до по
всички национални общности, а то и да било югославски граж
ите
пъртньорн,
които
бихме
че съществуват големи трудно
не за независимостта на албан- данин от която и да било част на
сти между нашите две страни. могли да създадем. Но ние има гация. Те са граждани на нашата ското сенаратистично движе нашата страна. Аз съм длъжен
Мисля, чс нашият разговор днес хме жизнеспособна икономика. страна и това е съвсем естест ние, което според това споразу да ви кажа, че когато беше вой
ще помогне на американския на 13 разгара на санкциите през 1993 вено: сърби, албанци, турци, мение получава правото да ор пата в Хърватско, ние щитихме
род малко по-добре да разбере година, когато пи бяха наложени мюсюлмани, египтяни, горанци. ганизира нова държава в рамки- хърватите в Сърбия. Ние шити
какво наистина сс случва в Сър нови санкции, конто шпгьлио Общо седем национални общ- те на Сърбия. Те си имат своя хме мюсюлманите в Сърбия, кобия и какво с сръбското стано блокираха нашата страна, ние ности имаха свои представители държава - това е Албания. Това гато имаше война в Босна. Ние
вище в тоя конфликт. Както ви създадохме свой план, потуших в рамките на тази делегация. Ал е тяхната национална държава. запазихме единствената мултие известно, в американската пре ме инфлацията и започна иконо банци имаше в сръбската деле- в Сърбия те са национално мал- етническа държава в предишна
са Вне не стс представени в най- мически растеж - шест процента, гация. От другата страна беше цИНСТВО. Те живеят навсякъде в Югославия, в СР Югославия сега
добра светлина. Президентът седем процента, пет процента, делегацията на сспаратистично- Сърбия. Искам да добавя още Има 26 различни национални обКлинтън казва, че Вие сте при осем процента годишно. Обаче то движение. Това не е делега- нещо много важно: в Сърбия
щности. Много наши гости,
чината за всички проблеми, ко през 1994, 95. 96, 97 н 98, посте ция на албанците. Албанците бя имаме 26 различни национални включително и високи официалнто през последните десет годи пенно всяка година ни беше по- ха в сръбската делегация. Деле общности.
ни личности, когато посетят нани съществуват на Балканите. добре отколкото в предходната. гацията на сенаратистичното
Никога не сме имали проб- шата страна, казват, че ние сме
Да не бяхме под санкции, мо движение
Какъв човек сте Вне?
чисто албанска. И лем с нито едно национално мал
добър пример за положилетен,
жехме да имаме и по-добри ре
- Това е добър въпрос. Това зултати. Когато аз бях и Дейтън това е нещо, което може да обя цинство, включително и с ал добър третман на националните
сни
най-големите
разлики
в
на
банското.
Ние
имаме
проблем
ми предлага възможност да поя и когато разговаряхме за бъде
малцинства и ние винаги имаме
сня на американската обществе щето и за мира, Уорън Кристи- шия подход. Нашият подход още само със сенаратистичното дви предвид, че третманът на мал
от
самото
начало
беше,
че
проб
жение
на
албанците
в
Космет
и
ност в какво всъщност се състои фър п Холбрук ми казаха - ко
цинството винаги е тест за всяка
проблемът. А проблемът е в гато приключим всичко това вие лемът в Космет може да бъде ние правим голяма разлика меж демокрация, а не за мнозинст
решен
въз
основа
на
принципа
за
ду
сепаратистичното
движение
в
следното. Вашето правителство ще получите помощ. Аз вярвам
вото. Това е практиката и поли
води две войни против Югосла в комерсиалния интерес на парт равенството на всички гражда- космет и албанския народ, тиката в Югославия.
ни,
които
живеят
в
региона.
Слевия, против нашия народ. Едната ньорите. Позволете ни да бъдем
който е честен, добър, може би
Да отговоря на въпроса Ви за
е въоръжена война, а другата - по-свободни, да имаме свободна дователно нашият подход е мул- малко патриархален, което не е албанските бежанци. Вие сте
тиетнически,
мултикултурен,
медийна война. Или, ако повече търговия и да сътрудничим с
недостатък, и този народ е равен прав. Наистина има много бе
ви харесва - пропагандна война. всички, с които искаме да сътру мултирелигиозен и настоява за с всички народи в Югославия. жанци. Но това е резултат от
равенството
на
националните
Пропагандната война започна дничим и това ще бъде доста
Дори и това сепаратистично дви- бомбардировките и бежанци са
много преди въоръжената, а тъчно за нас. Ние ще смогнем да общности. Без оглед на техния жение не е използвало оръжие не само албанци. Всички бягат
брой.
целта й беше да се сатанизира развиваме своята страна. Ние
все докато не дойде при тях ваш
Ог друга страна съществува представител да им каже това, да от бомбардировките - сърби,
нашата страна, нашият народ, разполагаме с големи потенци
турци, роми, мюсюлмани. Ест
подходът
на
Стейт
департамен
ръководтевото, отделните лич али и можем да имаме успешно
ги снабди и да направи съюз с ествено броят на албанците е
та,
в
съюзничество
с
онези
хора
ности и всичко друго, което е не развитие.
убийците, насилниците, прес
от сепаратистичното движение, тъпниците и наркотрафиканти- най-голям. Бягат всички. И
обходимо, разбира се, изкуст
птичките бягат, бягат и дивите
•
Пряката
причина
за
про
които
фаворизират
албанците.
вено, за да се създаде в САЩ
те, събрани от европейското животни. Всички бягат от бом
едно такова обществено мнение, блемите между нашите две На тях те дават правото да бъдат подземие, за да бъдат организи бардировките. Наистина, кой
което да подкрепи агресията, ко страни, според президента Клин- господари над другата попула рани в т.нар. Армия за ос
може да не разбере, че дивилите
ято беше извършена по-късно. тън, е това, че Югославия не се е ция. Вие трябва да знаете и това, вобождение на Космет, която
трябва да изиграят ролята на ге
Тази медийна война ясно показа, съгласила с условията и спора каква е структурата на попула никога не е съществувала.
рои, да си останат на място ко
че намеренията да се извърши зумението, което най-напред е цията. В Космет има 250 хиляди
Всичко това прилича на сво гато бомби падат върху тях.
въоръжена агресия са имали договорено в Рамбуйс, а след то сърби и черногорци. Те живеят еобразен номер от Холивуд, за
Това е невъзможно. Вие знаете,
ва и в Париж. Защо Югославия там, където са живеели и дедите
дълги подготовки. Следовател
да се каже, че съществуват ня че преди 24 март, когато започна
отказа да подпише това спора на техните деди, преди от плани
но ние сме жертви и на двете
какви си военни сили. Те никога
зумение?
ните да е слязъл един единствен не са били в състояние да атаку мръсната агресия срещу нашата
войни. В първия случай, във въо
страна и когато започнаха да па
- Вие използвахте думата албанец. Това е древна сръбска ват нито военна, нито полицей
ръжената война засега са жерт
дат бомби, че преди това нямаше
ви нашите граждани и то нався "преговори”. Преговори изоб територия. Там се намират хиля ска станция, те бяха в състояние
бежанци. Когато започнаха да
къде, но в медийната война не що не е имало. А вашата обще дници паметници п сръбски ма само да нападнат някого от за
ни бомбардират, явиха се бежан
само ние сме жертви. Жертва на ственост трябва да знае това. настири.
сада. Ние ги наричаме терор ците в резултат на бомбардиров
Но нека да оставим това
тази война също така е и амери През целите тези три седмици,
исти. Нищо друго те не можаха ките. Това го знаят всички.
канската демокрация. Ако вие две в Рамбуйе и една в Париж, не встрани. Значи четвърт милион да направят. От засади убиваха
Във връзка с тези бомбарди
лъжете своите граждани, ако по е имало една единствена среща сърби и черногорци, 200 000 мю- хора, слагаха бомби под автомо
стоянно се опитвате да създаде- между делегациите, да разговар сюлмюии, 150 000 египтяни и ро били или пред магазини, отвли ровки искам да кажа, че от ва
те изкуствено обществено мне ят едни с други - албанците и сър ми, около 50 хиляди турци. Тур- чаха хора, дивили, работници от шите самолети хвърлят не само
ние, което да се базира на по бите, както и другите в държав ците, които представляват най- въглената мина недалеч от При- бомби, а и малки афиши с по
грешни, неточни информации, ната делегация. Те не можаха малката национална общност в щина. Ние никога след това не слания от НАТО, с които се поя
това не може да се нарече демок там да си обменят нито една Космет, имат свои училища, ра сме видели тези хора. Опасяваме снява нещо на нашите граждани.
рация. Не можете да казвате на дума. Следователно - преговори дио и ТВ програма.Те имат и се, че всички са избити. Ние не Знаете ли какво ние направихме
света, че вършите нещо честно и не е имало. Вижте и делегаци свой вестник, който се нарича знаем каква е съдбата на от с тези афиши? Предполагахте,
нещо добро. Поради това аз вяр ите. От едната страна имате де ”Тан”. Какво от това, че те са влечените. Следователно всяко че ние ще ги укрием от нашите
вам, че такива контакти и при легация на Република Сърбия, само 50 000, в сравнение с 800 или тяхно действие може ясно да се граждани, ще ги събираме. Те.
разбира се, са написани на нашия
съствието на големия брой чуж съставена от представители на 900 хиляди албанци.
дефинира като терористично.
език. Ние ги показахме по те
Когато става дума за качест
дестранни журналисти в нашата всички, които живеят в Косово и
Аз наистина бях изненадан левизията и то и двете страни на
страна ще помогнат човечество Метохия, представители на вси вото, те трябва да имат еднакви когато НАТО унизи своето до
то да узнае истината за нашата чки национални общности - сър права както и всяка друга наци стойнство, сключвайки съюз с афишите, без каквото и да било
обяснение. Поради простата
страна.
би, албанци, три албански пар онална общност и трябва да тези убийци и наркотрафиканти.
причина, че 11 милиона наши
• Как Вие виждате бъдеще- тии имаха свои представители в участват в институциите на Кос Мисля, че такъв съюз не може да граждани много добре знаят
рамките на сръбската деле- мет върху еднаква основа. И в има бъдеще.
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какво е истина и ние не се
страхуваме да покажем пропагандата на НАТО, която се предлага с унижаващите листчета.
Но това е проблем на САЩ.
Вие нямате защита. Нашата
защита е истината. Факт е, че
хората знаят какво
се случва,
Обикновеният американец в
САЩ не знае какво наистина се
случва тук. Той е принуден да
вярва на пропагандата. Да вярва
на тоя куп лъжи, които ежед
невно се излъчват..
• Да,когато става дума за медиите, през двадесетте и тридесетте години ние имахме Зил Роджерс. Той беше казал: Аз зная
само онова, което прочета във
вестниците. Днешните американци знаят само онова, което
видят по телевизията и картиките, които видят. Как обяснявате това, че голям брой бежанци от Космет казват, че сърбите
са ги изгонили от домовете им,
че сърби са чукали на техните
врати и им отнемали нмуществото и ги принудили да си отидат? Как обяснявате това, което
Джейми Шей в НАТО показва
С1ШМКИ по телевизията и казва това са снимки от сателит на
онова, за което ние вярваме, че
са масови гробове.
- Тези които са показани по
вашата телевизия, на тях им е
казано да кажат такова нещо.
• Кой им е казал това?
- АОК-убийците, маниаци,
похитители, които тероризират
не само сърбите, но и другата
'Т'

лото време да гледат Си-Ен-Ен,
Скай, Би-Би-Си, всичко това мо
же да се види и тук. Нищо особено. Те са платени да лъжат. Аз
съм уверен, че в днешно време
медиите са най-опасното оръжие, по-опасно и от бомбите, и
от ракетите. Това е най-опасното оръжие, а те започнаха с тази
медийна пропагандна война много преди да започнат въоръжената война. Но ние явно казахме,
че сме организирали завръщането на тези бежанци. Но ние не
можем да им кажем, че бомбардировките ще бъдат прекратени и хората се страхуват,
Голям брой хора се опитаха
Да се върнат, но самолетите на
НАТО ги бомбардираха и убиха
75 граждани. Всички убити са албанци, а няколко десетки са теж
ко ранени. Следователно как да
възвърнем тяхното доверие, когато те са подложени на такива
бомбардировки?
Никой не би могъл да направи грешка по слънчево време, да
се обърка и да не направи разлика между обикновения трактори селяни и да ги счита за танк
или военна цел. Това изобщо не
може да бъде. Аз съм уверен, че
това е направено нарочно, преднамерено, за да им се каже, че те
не бива да се връщат назад.
НАТО създава бежанци. Това е тяхна тактика. Да създадат
колкото се може повече бежанци, да изпразнят Космет колкото
е възможно, да имат възможно
повече бежанци извън Космет и
да кажат, че това е алиби за
нлтп гп 1ШНГ.Р ТО1' г) т ктпт

вителство, и да кажем, предста
вители на международната общност. Ние казахме ясно, че ще
поздравим цивилна мисия на
ООН да свидетелства за това
какво се случва там, да бъде свидетел на политическото решение. Ние ще бъдем винаги отворени за тях.
Погледнете фактите. Преди
тази война ние приехме верификаторската мисия на ОССЕ. Това беше най-голямата такава ми
сия в историята на ОССЕ. Две
хиляди верификатори, след това
представители на Висшия комисариат на ООН за бежанците,
Международния Червен кръсти
мисия за наблюдаване на обстоятелствата в Космет, а това бе
ше мисия, съставена от всички
дипломатически представителсва в Югославия. И кой тогава
може да ни каже, че не сме били
отворени към международната
общност. На толкова малка територия, каквато е Космет, толкова голяма верификаторска
мисия, мисия на УНХЦР, Международния Червен кръст, журналисти, дипломати, всеки път
беше оворен за всички. Но не
това беше целта. Целта беше
как да се създаде нестабилност и
да започне бомбардирането,
В Рамбуйе, както вече Ви казах, ние не сме разговаряли с албанци, а с американци, които
биха искали да отнемат за себе
си и за НАТО част от нашата
територия. Албанците бяха само
претекст. Те ги държаха в една
стая встрани, за да им бъдат алиби тя

тпппряниятя

конто нашето

Трябва да Ви кажа, че трагична се раздели хуманитарна помощ, нашата страна и нашия народ. А
е съдбата на албанците в Кос- Те могат да се завърнат веднага, жертвите не бяха селекционирамет. С тях се манипулира. Те са Единствената пречка са бом- ни. Всички са жертви. Предимно
тероризирани. От убийците, ма- бардировките на НАТО. Един- деца, жени, по-възрастни хора,
ствената бариера пред полити- цивили.
ниаците и наркотрафикантите.
Ще ви дам един прост факт. ческия процес, които продължа• Цивили?
Когато погледнете броя на мир- ва въпреки тези бомбардировки,
- И цивили. Това е вярно.
ните граждани, които са убити, са самите бомбардировки,
• Готови ли сте, като част от
• Да разговаряме малко за
които са убити от АОК в Кос
договора да върнете автономиямет, броят на албанците, които политическия процес. Очевидно
та на Космет, подобна на онази
са избити от т.нар. Армия за ос- е, че съществуват хора от двете
'
„
_
.
_ от 1Уо9 година/
вобождение на Косово е двойно страни. Дори и в Америка хората
по-голям от броя на сърбите. Те сазагрижеш от максимялистнч-Разбира се. Ние няма да проса избивали албанци само за да ното становище на НАТО, кой- меним своето становище поради
ги дисциплинират, да им пока- то се опитва всичко това да реши простата причина-ние никога не
жат че всички трябва да подкре- с военни средства. Те смятат, че сме имали намерение да отнепяттях че са длъжни да им пла- икономическата, както и човеш- мем на албанците което и да
шат и то според тарифата, която ката цена и за вашата страна, и било тяхно право, пито на които
Щ
за нашата страна е много по-гол- и да било други паши граждани,
сами са определили, и че са длъяма от онази, която нашите на- Ние не искаме да им нанасяме
или
жни да бъдат рекрутирани
са готови да заплатят, вреда. Но е ясно, че доколкото
да платят доколкото бъдат пови- роди
Мисля че всички биха желалида желаят да живеят в тази страна,
кани под тяхното т.нар. знаме.
видят политическо решение за те не могат да вземат част от
Следователно какво може да
направи обикновеният миролю- този проблем, но доколкого вси- тази земя и да я превърнат в
бив и мирен албанец^ Той е ири- чки държат до своите максимал- независима държава. Ако тази
„П б^гя инак би бил убит „етични становища, може би ня- формула, която беше опитана
"
алт жен да каже всичко ма да има напредък в това отно- тук, стане практика в света, аз не
ИЛИ
о пожелаят те Но това не ше.ше, или той би дошъл твърде виждам нито една държава в свекаквото п°желаят^
късно. Следователно какво виж- та, която ще оцелее. Погледнете
еИСТИбяс”™я по телевизията, дате вие тук като възможността Европа, погледнете Испания,
кива
н° територията на Републи- някакво политическо решение франция, Белгия, Италия, покз Македония ги питат - защо чрезпреговоризатозипроблем. гледнете Африка. Не съществуидвате тук. Всички обясняваха . Аз вярвам, че когато бъде ванитоеднаетрана.коятобимозара, и бомбите, които падат. прекрате„а агресията, когато гла да се запази, доколкого се
кГк да останем там? Това беше Спрят бомбардировките ще бъде позволи такива сеиаратиетични
движения да получат такава ле
обяснението. Но, когато става много лесно да бъде продължен
гална правна подкрепа. Атотова
Си-Ен-Ен,
вие
знаете,
политическият
процес.
Като
се
дума за
стане практика, нито една дър
със собствените си очи в нача- има превид обаче огштътот Рам- жава не би била сигурна. Слелото на тази война аз видях по буйе и Париж, съвсем е ясно, че дователно ние не се конфронтиСи-Ен-Ен бедните албански бе- преговорите тряба да бъдат пре
раме с великите сили, за да зажанци, които ходят по снега и ки и то между онези, които ще щитим само себе си. Мисля, че
страдат много. Знаете, че в този живсят в Космет, между предние имаме право да бъдем свомомент в Космет беше пролет. ставителите на националните бодни и незвисими, имаме праСняг нямаше. И това е обясне- общности, които ще живеят в вото да живеем в мир и това
ние за информациите на Си-Ен- Космет. Не между югославското именно правим.
Ен. Ние гледаме Си-Ен-Ен. На правителство и сръбското праирактика всички могат през ця30 АПРИЛ 1999 г.

• Готови ли сте, като част от
политическото решение, да приемете някакво международно
присъствие, което да бъде верифицирано от международната
общност, за да се реализира автономията на албанците и правата на всички граждани в Космет?
- Разбира се. Ние сме готови
да приемем само цивилна мисия
на ООН. Естествено, без пред
ставители на страните, които
участваха в агресията срещу нас.
Ние казахме това ясно. Ние сме
готови за такова нещо и няма
какво да крием.
• Готови ли сте да позволите
и на международните хумани
тарни организации да вършат
своята работа в Космет?
- Абсолютно. Те могат веднага да дойдат. Но и те се страху
ват. Ние не сме ги изгонили.
• Те са се уплашили от бомбардировките.
- Това е едно от обясненията
защо те не останаха в Космет. Да
кажем Международният Червен
кръст. Те оставаха навсякъде,
където имаше конфликти. Но
как можете да бъдете сигурни от
бомбардирането. Те избягаха от
Космет както и цнвилите. Тях
никой не е изгонил. Просто си
отидоха, за да спасят живота си.
Кой може да бъде защитен от
бомбардировките?
• Смятате ли, че дори и сега,
когато продължават бомбардировките, Червеният кръст и другите хуманитарни организации,

«°~0п„ж™ятдасеВЪР.
нат в Космет, че дори и в сегашните обстоятелства би им било
позволено да направят това?

- В обстоятелствата, в които
се намираме, мисля, че истинският въпрос трябва да бъде - какво
става с онези дивили, които са
жертви на вашите войници и пилоти. Аз се надявам, че ще започнете да мислите и по тоя начин.
Но да отговоря на вашия
въпрос - ние сме много стар на
род в Европа, имаме дълга тра
диция и уважаваме военноплен
ниците. Нищо няма да се случи с
вашите войници. Към тях се от
насят добре, те са здрави и във
всяко отношение се спазва Же
невската конвенция. Ние сме ци
вилизован народ. Ние не искаме
да направим нищо лошо на
вашите момчета, които са плене ни.
• Една от големите критики
на президента Клинтън, когато
говори за тоя проблем е, че говори за отказа на вашето
правителство Червеният кръст
да дойде и в унисон с Женевската
конвенция да посети тези воен
нопленници. Коя е причината,
че не се позволява това?
- Мисля, че Червеният кръст
може да ги посети. Не ми е известно, че това не се допуска,
Къде е този Червен кръст, който
е търсил това? Ако съществува
мисия на Червения кръст, според Женевската конвенция е позволено това и те могат да ги
посетят. Това изобщо не е проблем.
• Аз не съм експерт за Женевската конвенция, но доколкото ми е нзвестно, те могат да
получават и поща от своите се
мей™,™*,*,,™.
щита, а сега чух и вашето ета
новище, значи ще позволите на
Червения кръст да посети тези
пленници.

- Дори и в този момент Меж
- Червеният кръс е упълнодународният Червен кръст и
УНХЦР могат да се върнат. Аз мощен винаги да посети военноне мога да ви кажа за всяка ху- плениците. Разбира се, това не
манитарна организация отдел- може да се прави всеки ден, а от
но> поради някои т.нар. хуманн- време на време, както е предвитарНИ организации, които са ор- дено с правилата за служене в
ганизирани, за да подкрепят те- армията. Тези правила на нашапооизма и сепаратистичното та армия съвпадат с Женевската
1 1
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движение, „ то под маската на конвенция и аз не виждам, ,етук
така наречените хуманитарни има проблем,
• Последен въпрос - от раздейности. Нашата полиция е
арестувала няколко т.нар. деици лични хора в Белград чухме слуна австралийската хуманиратна ХОВе, че са свалени много повече
организация Кер за шпионаж самолети отколкото журналнсв Югославия. Те признаха това тнте и американската адмшшспред камерите. Казаха, че съ- трация искат да признаят, че те
жаляват, че са нанесли голяма са може бо дори 80, че има и друвреда на нашата страна. Те са г„ пилоти от САЩ и други
шпионирали в полза на НАТО, страни, които са пленени. Ние
за «а им покажат къде са позици- чухме и слухове за това, че ваите, които трябва да бъдат бом- Ш11ТС сили в Космет вече имат
бардирани, какви са резултатите сражения със спец-воиски от
от тяхното бомбардиране и т.н. САЩ и Великобритания... че доПоясниха, че са злоупотребява- сеГа еа убит., повече от 20 такива
ли дори и югославските гражда- во.шици, които са дошли в Косни, които са работили в тази ор- „ет. Това слухове ли са или факти?
ганизация.
Ние вярваме, че УНХЦР и
- Това не е черно на бяло. Аз
Международният Червен кръст не мога да кажа: това е слух, а
могат да удовлетворят потреб онова - факт. Нещо са факти, а
ностите на бежанците, доколк нещо слухове. Логично е, че
ото наистина желаят да им по НАТО няма да признае това. Те
могнат. Това никога не е било се опитаха дори да избегнат да
проблем. Те могат да дойдат копризнаят и убийството на онези
гато си искат,
бежанци. Но когато видяха, че
• Има още нещо, поради ко- това е неизбежно, едвам тогава
ето е загрижел американският казаха, че се е случило такова
народ. Трима американци се нещо. Следователно това е ло
държат тук като военнопленнн- гично.
ци. Можете ли да уверите америЗасега ние нямаме чужди
канския народ, че те са здрави и вопСки на наша територия. Дори
че и към тримата се отнасят тук и такива специални, които вие
хуманно?

споменахте. Имаше няколко
опита от страна на войници па
албанската армия, заедно с оне
зи бандити от Космет, в поделенпя, съставени от 1000 или
1500 да минат границата и да на
хлуят на територията на Космет.
Нашата армия ги сиря. Те имаха
големи загуби. Те не са армия,
това трябва да ви кажа. И който
и да било да се опита да ком
бинира рекрутпрайкн тези пре
стъпници да създава някакяв си
вид военни поделения, той не
знае много за тях. След първия
изстрел те биха избягали зави
наги. Те показаха това. Всеки
път, когато се опитваха да минат
границата, те бягаха назад. Сле
дователно това се случи няколко
пъти. Ако е имало при тях ин
структори с чуждо потекло, ние
не знаем това, до сега не сме ги
виждали. Но те ги обучават в
Кукеш, в Тропоя и в други места.
Те, разбира се, нарушават резо
люцията на Съвета за сигурност
на ООН, която забранява дос
тавката на оръжие. Това е нещо,
което е логично в обстоятелст
вата, когато вашата страна прак
тически забранява ООН. А Хар
тата на ООН забранява агресия,
дори и военна интервенция без
решение на Съвета за сигурност.
Следователно в дадения слу
чай вие сте угасили ООН. Ва
шите бомби са унищожили

ООН. И коетоенпй-тъжнотоза
нас, убиват наши граждани, уни
щожават наши фабрики, мос
тове, къщи, жилищни квартали.
Щастие е, че се явиха послания
против вас па демонстрациите из
цяла Югославия, а това видях и в
други страни, в Солун например
имаше един милион души на де
монстрациите, в Атина тука ня
къде около тази цифра, и т.н., в
Хамбург, в Дюзелдорф, вън Ви
ена, па много места.
А това послание беше много
илюстративно - прекратете да
бомбардирате, прекратете да
лъжете. Тези две неща се правят
едновременно и това е обясне
ние за двете войни, конто води те
против една малка, суверенна,
независима страна, 5000 мили о т
далечена от вашия бряг. Защо?
Можете ли да ми обясните защо.
И какъв е този американски на
ционален интерес и се опитвате
да ни обясните, че вашият на
ционален интерес е по-силен от
нашата древна територия п на
шия национален ин терес и паша
та национална територия. Вие
правите това. Защо? Къде е при
чината за такова нещо?
Когато наши войници уми
рат, те знаят защо умират - за
своето отечество, за своята ро
дина. А защо умира вашият вой
ник 5000 мили далеч от своя дом?
Той убива деца докато спят.

убива жени, момичета, мирни
граждани, унищожава онова, ко
ето сме строили нстдесетилетия
след Втората световна война. За
да бъде но-голям абсурдът, в
тези войни ние бяхме съюзници,
а вие рошихте да подкрепите сспаратистичиото движение, кое
то по своя характер е нацистко.
Аз ще ви кажа защо. Много ясно
е. Те явно твърдят, че тяхна цел
е етнически прочистено Косово.
Това е нацистки белег.
Ние в Югославия знаем това
много добре. Ние имаме 26 на
ционални общности. Единстве
ната основа за успешен живот в
тази страна е уважаването на
принципа за национално равно
правие. Няма никакъв друг на
чин. И това е основният принцип
в тази страна, в която се намират
26 национални общности. И, раз
бира се, етнически прочистено
Косово обяснява нацисткия ха
рактер па сспаратистичното
движение на албанците.
В исторически смисъл те се
базират на онова, което беше
създал Мусолини през Втората
световна война - велика Алба
ния. Това е фашистка креация.
По същото време той отне една
част от Космет, част от Маке
дония и част от Гърция. И това
беше т.нар велика Албания, ко
ято беше създал Мусолини. Сле
дователно, техният нацистки,

фашистки характер е съвсем
ясен.
Но аз искам отново да ви ка
жа, че ние правим голяма раз
лика между сспаратистичното
движение и албанския народ,
който живее в нашата страна и
ние желаем да помогнем на тоя
народ. И, естествено, да елими
нираме сспаратистичното дви
жение, както всяка друга дър
жава в света. Аз мисля че в света
има поне стотина държави, ко
ито имат проблеми със своеоб
разен вид сенаратистично дви
жение. Но само тази страна се
бомбардира от най-могъщата и
най-силната военна машина, ко
ято е съществувала когато и да
било на този свят. И кой ще спе
чели славата с високата си тех
нология и сила, която разрушава
една малка независима държава,
членка на ООН? Как ще изглежда сне гът след една такава
практика?
Систът трябва да бъде сво
боден. Всяка страна, всеки народ
има правото да живее свободно.
Не да бъде окупиран, не да го
тероризират свръхсилитс, които
ще му казват как да живее, как
да мисли, какво да прави и как да
се владее. Следователно не
може да се раздели и откъсне
мирът от свободата. Ако хората
искат да живеят в мир, те трябва
да имат свобода. А тук, на тази

ЮГОСЛАВСКА ПРОЛЕТ ’99
” Марс найада” и, начинап ош найаденияша па марсианиише, пялото земно кълбо се нарича ЮГОСЛАВИЯ”
Петер Хандке
Пет седмици пролет на нашите меридиани - 35 дни юго
славска пролет! Защото само две денонощия след присти
гането на най-хубавото годишно време умоболният главорез
от Вашингтон заповяда на мародерите си да изпепелят
Югославия.
В края на века и на хилядолетието много труд и средства
се полагат, за да се избере най-важното и най-значимо събитите, дало белег на изминалата епоха. Медиите се надпревар
ват да правят анкети, за да изберат личност или събитие на
века.
Напразно се мъчите, господа!
Събитие на епохата няма да е откритието на пеницилина
или хинина (спасили милиони хора), няма да е теорията на
относителността, нито квантовата механика, развитието на
телекомуникациите или компютризацията, пионерските
крачки на човека в Космоса, съзнанията за структурата на
ДНК или клонирането. Не. Такова събитие несъмнено ще е
югославската пролет.
По вина на аждера НАТО, тя наистина дойде с малко
закъснение, но затова пък ще продължи много по-дълго
отколкото всички досегашни. Защото ароматът на пролет
ните цветя, на току-що озеленелите гори и на тучните ли
вади, ароматът на набъбналата да ражда майка земя е смесен
с отвратителния смрад на взривените бомби и крилати ра
кети, изпепелили хилядници домове, срутили до основи фа
брики, пречупили гръбнаците на стотици мостове....
На старите Балкани са се кръстосвали пътищата на мно
го завоеватели, много силни на деня са се опитвали да ги
завладеят и поробят.
Напразно! Или са сеяли костите си из балканските дебри,
или като кучета със свити опашки са бягали накъдето им
видят очите.
Вековните борби са създали у нашите хора колективна
представа за врага и родоотстъпника от една, и за героизма,
родолюбието и свободолюбието от друга страна, предста
вата за юнаците - последователни борци за свобода и правда,
за чест и доблест, достойнство и човещина. От този, втория
кладенец прясна студена вода са пили всички наши генер
ации, с такова мляко са закърмени княз Лазар и Милош
Обилич, Старият Новак и Малкият Радоица, Стеван Синджелич и хайдутинът Велко, хилядниците знайни и незнайни
юнаци от освободителните войни на Сърбия и Черна гора и
сегашните борци.
От този източник са научили, че родолюбието е не само
дълбока емоционална връзка със земята на предците, а ед
новременно с това и човеколюбив - да обичаш хората, с

които живееш както самия себе си, и свободолюбие - да
разширяваш хоризонтите на свободата еднакво за другите,
както и за себе си. А да разширяваш хоризонтите на свобо
дата означава да се бориш за нея, постоянно, упорито, са
моотвержено. Защото свобода или има. или няма - тя не
търпи дозировки на хапове или на лъжичка.
Ето защо свободата е и право на борба и отпор, право на
човешко достойнст во и доблест.
"Ще съумее ли свободата да пее така, както робите пяха
за нея", са безсмъртните стихове на Бранко Милковнч. Без
смъртни, защото свободата е песен над всички песни. Такава
именно песен тази пролет пее Югославия, с такава песен ние,
югославяните, посрещнахме 27 април - Деня на своята дър
жава, която Вашингтонската ламя с 19 кръвожадни глави и
триестина опашки иска да ни отнеме.
Напразно! Ароматът на Югославската пролет ’99 е посилен от отвратителната воня на хищните нощни птици и на
свръхсекретните чудеса на техниката за изтребване на хора,
пльоснали се като оскубани кокошки в нашите дебри.
"Не се гаси туй що не гасне”, възкликна поетът. Тъмните
облаци на медийните лъжи няма да помрачат слънцето на
истината за злодеянията на технофашнеткнте кръвшщн и
мародери, за избитите по най-свпреп начин деца, старци и
жени в Алексннац и Чуприя, Ниш и Сурдулица, в колоната
завръщащи се бежанци. Напротив. Ракетите, улучили РТС в
центъра на Белград, я направиха най-известната ТВ станция
в света.
Свободата е песен над всички песни! Разбраха това и
пойните птички в гората, които започнаха да пригласят пес
ните от градските площади и селски мегдани навред из
Югославия, а априлският плач на новородените през тези
тежки, но славни дни е по-силен от зловещото свистене на
"интелигентните” ракети и рева на бомбите. Защото бебе
тата са новият живот, а изобретенията на технофашнзма смърт.
Ето защо тази пролет името ЮГОСЛАВИЯ еднакво
отеква в Ерусалим и Ереван, Отава и Токио, Лима и Лисабон,
Мадрид и Москва, Сантяго и София... Ето защо великият
австрийски писател Хандке отправи писмо до световната
общественост с посланието че "за всички, коишо след 24
марш 1999 година не са се Превърнали в марсианци и касайи
тяхнародина е Сърбия и Черна гора, Рейублика Сръбска,
ЮГОСЛАВИЯ”
Честита ти пролет ЮГОСЛАВИЙО, честит Рожден ден!
Ванче БОГОЕВ
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териротия, на която през век
овете, през цялата наша история
са се борили царства, не съще
ствува нито едно поколение,
което да не се е борило за свобо
дата, Винаги са ни завладявали
царства, големи царства - ото
манското, австроунгарското или
голямата
военна машина на
Хитлер. Но ние винаги сме ос
вобождавали своята родина. То
ва правим и сега.
Аз вярвам в бъдещето. Аз
вярвам в мира, в равенството и в
свободата. Не само в нашата
страна, а във всички страни, без
доминация на великите. Свръхсили ге са достатъчно доминира
щи. Не им е нужна никаква до
пълнителна доминация над оста
налата част от човечест вото.
Следователно аз вярвам, че
сме използвали всичкото наше
време, поне един час време, бих
казал.
Хачет, Си-Би-Ес: Искал бих,
президент Милошевич, да ви
благодаря ог името на амери
канския народ за това, че споде
лихте своите становища с нас.
Надяваме се, че този проблем ще
решим по мирен начин и то твър
де скоро. Благодаря Ви.
Президентът Милошевич:
Благодаря и на Вас.
(Танюг)

СПОРЕД ОБЯСНЕНИЕ НА МИ
НИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА,
БОРЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ
ВЪПРОСИ

СОЛИДАРНИТЕ
НАДНИЦИ- ОТ
СЛЕДВАЩИТЕ
ЗАПЛАТИ И
ПЕНСИИ
• Солидарните надпици ще се от
делят въз основа па правителстве
ната Уредба за осигуряване на
средства за работещите, които вре
менно останаха без работните си
места поради агресията на НАТО
От всички следващи заплати, пенсии
и други лични принадлежности, не
зависимо от това за кой месец се из
плащат те, работодателите и фондовете
за пенсионно и инвалидно осигуряване в
Сърбия са длъжни да отделят солидарни
надници (еднодневни заработки), обяс
ниха от републиканското Министерство
на труда, борческите и социални въ
проси. Това задължение е утвърдено с
Уредбата за осигуряване на солидарни
средства за работещите, които временно
останаха без работните си места поради
агресията на НАТО.
Според тази Уредба всички рабо
тещи членове на управителните и надзирателните съвети, депутати, отборницн
и пенсионери ще отделят по една или
повече солидарни надници в зависимост
от размера на техните заплати, пенсии и
други лични принадлежности. Рабо
тещите със заплати до 3000 динара Щ<отделят една, от 3 до 5 хиляди - две, от 5
до 8 хиляди - три, от 8 до 10 хиляди - пет
и над 10 000 - шест еднодневни зара
ботки. Всеки пенсионер ще отделя по
една тридесета част от пенсията си.

ЗАДВИЖВАТ СЕ И
МАШИНИТЕ В
”СВОБОДА”

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ВСИЧКО Е ПОДЧИНЕНО НА
ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА
на

пелени
Управителният съвет реши, че съществуват опре1ППИП Пн
ВИЯ Да Се възобнови Производството. За тази цел на 26
новия т»у а повикани на договор работниците на три бригади от
6 С6 СЪГЛасиха’ че е необходимо да се възстанови
производството, макър и частично - колкото има материал. Договорено е веднага да започне кроене на материала, а самото производство в новия цех да стартира веднага след Първомайските
празници. По-точно, машините в новия цех ще бъдат задвижени на
май. е ще шият главно мъжки панталон за домашния пазар.
Активизирайки част от машините си, "Свобода” се приобщава
към фирмите, които и в условията на военната обстановка нас
тояват да поддържат производствения процес. А в Димитровград в
момента работят "Металац”, ”Украс-Циле”, частното предпри
ятие Ненатекс”, явното предприятие "Комуналац”, "Балкан”,
частично ГИД и Градня”. Земеделските кооперации "Сточар” и
Видлич” не са прекъсвали работата си.
А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ
КОБОС

ПРОФИТЕН

ЦЕНТЪР

ОТНОВО ОСЕМЧАСОВО
РАБОТНО ВРЕМЕ
Профитният център КОБОС в Босилеград, въпреки многобройните затруднения, продължава навреме да произвежда
заплануваната продукция и редовно да я доставя на деловите си
партньори от страната и чужбина. Тези дни са доставени 6600
панталони на една гръцка фирма, с която ЮМКО, в чийто
състав работи и босилеградският профитен център, от подълго време поддържа търговски отношения. В момента се
реализира нова сделка от 6000 бройки панталони и други дрехи.
Босилеградските конфекционери същевременно произвеждат
и дрехи за домашния пазар.
В периода от 20 март до 20 април, според директора Първан
Стоев, производственият план е реализиран със 70 на сто. Като
се има предвид шестчасовото работно време, което беше въ
ведено след злосторническата агресия на НАТО пакта срещу
нашата страна, както и фактът, че в този период е имало
затруднения при обезпечаването на репроматериали, това из
пълнение на плана се оценява като успех.
От 20 април отново е въведено осемчасово работно време,
за да се повиши интензивността на производствения процес и
да бъде реализирано заплануваното производство на 20 000
изделия.
Стоев подчерта, че и при предизваканите от агресията теж
ки обстоятелства в КОБОС продължава редовното изплащане
на заплатите (два пъти месечно), а от средата на април за
всички работници е осигурена и закуска. Всички работещи
съзнателно и отговорно изпълняват своите трудови задълже
ния и по този начин пряко допринасят за отбраната на страната.

На състоялата се на 22 април осма сесия на
Общинската скупщина в Босилеград, която всъщност беше първата сесия в условията на военното положение в страната ни, отборниците найнапред почетоха паметта на жертвите на злодеянията и бруталната агресия на НАТО алианса, а
след това приеха текста на съвместното Отворено
писмо на общинските скупщини в Босилеград и
Димитровград до българския народ, Народното
събрание и президента Петър Стоянов, с което се
настоява България да не предостави територията
си на НАТО за нападения срещу Югославия.
Говорейки за обстановката в страната и обхцината, председателят на ОС Сотир Сотиров
между другото изтъкна, че ”целта на агресорите
не е, както те казват, да защитят албанското мал
цинство в Косово и Метохия, понеже правата му
изобщо не са накърнени, а да разрушат и раз
покъсат Сърбия и Югославия”. Народът в стра
ната, продължи той, остро реагира и протестира
против агресията и злодеянията и изразява го
товността си да отбранява и отбрани родината ни.
”Ние от българското малцинство сме против все
ки вид сепаратизъм и прекрояване на границите
на Балканите и в Европа. Жизнено сме заинтересовани да се запази териториалната цялост на
Сърбия и Югославия и сме готови да защитаваме
интересите и свободата на родината си”, каза Со
тиров и допълни, че в Босилеградска община вси
чко е подчинено на военното положение. Държав
ните органи и обществените структури, при пълно
съдействие от народа, предприемат мерки живо
тът да протича възможно по-нормално и възможно по-ефикасно да действат жизненоважните обществени служби.
Отборниците приеха отчета за ползването на
миналогодишния общински бюджет и предложения бюджет на общината за тази година в размер
на 6 880 500 динара. В сравнение с миналогодиш
ния, тазгодишният бюджет е увеличен с 37 на сто.
Поради тежкото положение в нашата страна, пре
дизвикано от злосторническата агресия на НАТО,
бюджетът може да бъде и по-малък и затова отборниците призоваха финансиращите се от него
ведомства максимално да пестят средствата.
Въпросите на отборниците и отговорите на
компетентните този път бяха свързани с решаването на някои жизненотрептящи проблеми на хо
рата във военната обстановка. След като поиска

да се осуетяват онези, които в условията на военното положение настояват да се забогатят непочтено, Кроне Николов попита: Защо брашното,
чиято цена в магазините преди агресията беше 2,8
динара за килограм, сега се продава за 4 и повече
динара? А на пазара в странта, констатира той, не
са поскъпнали нито брашното, нито навтата, т.е.
превозът. Иван Трайков каза, че местните общности са изготвили списъци за снабдяване на населението с хранителни стоки, но тези списъци не се
прилагат. Сега едни хора правят запаси, а други не
могат да си купят и най-необходимите количества
брашно, олио, захар... Занапред това явление не
смее да бъде толерирано и списъците обезателно
На сесията бяха обсъдени и приети отчетите
за миналогодишната работа на общинското уп
равление и на Изпълнителния отбор на ОС,
както и програма за работа на ОС до края на
годината. Същевременно бяха приети и отче
тите и плановете на организацшгге и ведом
ствата в общината, които се финансират от об
щинския бюджет. Отборниците поискаха вснчки организации и ведомства да поощрят отго
ворността си и да съгласуват дейността си с
обстановката в страната. Отделението за со
циални грижи, подпомогнато от организацията
на Червения кръст и местните общности, тряб
ва да окаже по-голяма помощ на онези, които
не са в състояние сами да се препитават.
трябва да се вземат предвид, наблегна той. Иван
Евтимов поиска хорта навреме да бъдат осведомявани кога пристигат хранителните стоки и да не се
случва поради неосведоменост да остават без тях.
Хората в селата сега няма кому да продадат до
битъка си, преди всичко агнетата”, каза Драган
Иванов, като поиска ОС да изучи тоя въпрос и да
окаже помощ на селяните.
Всички тези въпроси заслужават внимание,
подчерта председателят на ОС. Сотир Сотиров и
добави, че се полагат усилия гювечето ог тях да
бъдат решени. Все още нямаме отговор на въп
роса как да помощуваме на селяните да продадат
агнетата си, но ще положим усилия да намерим
търговци , заяви той.
В. Б.

РЕШЕНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА
МАГАЗИНИТЕ И КАФЕНЕТАТА

Изпълнителният отбор на Общинската скуп- 15 часа. С решението на ИО е определено и работщина в Димитровград проведе извънредно засе- ното време на гостилничарските обекти и заве
дание на 22 април т.г., на което прие решение за дения. Всички хотели, ресторанти, дискотеки и
работното време на магазините и гостилничар- кафенета ще работят само от 7 до 20 часа.
Приетото решение се прилага само тогава, коските заведения по време на военната обстановка
гато не е даден сигнал за въздушна опасност, а за
в страната.
Според това решение търговските обекти на неспазване на работното време; са предвидени и
дребно ще работят от 6 до 20 часа. Магазините, в парични глоби. За правни субекти и заведения
които се продават хляб и хлебни изделия, както и паричната глоба е от 5 до 10 хиляди динара, а за
В условията на военното положение миналия петък в
млечните ресторанти могат да започнат работ- отговорно лице от 1000 до 5000 д.инара. Решението
Димитровград се проведоха две акции по кръводаряване. Едната бе
влезе в сила от 23 април и за изминалите 4 дена не
организирана в димитровградския Здравен дом и в нея се включиха НОТО си време един час по-рано. За всички търговски обекти на едро работното време е от 7 до е забелязано нарушаване на същото.
общо 80 хуманни жители на нашата община. Другата се проведе на
А.Т.
граничния преход "Градина”, където кръв дариха 20-тина интелек
туалци от Р България, които по този начин показаха, че се соли
даризират със сръбския народ и неговата борба срещу мнократно В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО
по—силния враг Акцията съвместно организираха Заводът за СНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
кръвопреливане от Ниш и организаицята на Червения кръст

ДИМИТРОВГРАД - БОСИЛЕГРАД

ДВЕ АКЦИИ ПО
КРЪВОДАРЯВАНЕ

Димитровград.

КЪМ СТО ДУШИ СА
ГОТОВИ ДА ДАДАТ КРЪВ
_
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ЗАПОВЕД СРЕЩУ ПРОПУСКИТЕ
Общинският щаб на гражданската защита в
Босилеград издаде заповед, с която възложи на
собствениците на търговските предприятия и
фирми да продват хранителни стоки, преди всичко
брашното, олиото и захарта в ограничени коли
чества и съгласно изготвените списъци на домак
инствата и членовете им. При разпределението на
стоките търговците са длъжни да сътрудничат с
кординаторите в районните центрове, шефовете
на местните канцеларии и ръководителите на
местните общности, се казва в заповедта.

30 АПРИЛ 1999 г.

Щабът издаде тази заповед, понеже оценил, че
някои търговци не спазват неотдавнашното му
решение за организирано снабдяване на населението. В резултат на това някои хорат правят
запаси, а други остават без стоки от първа необ
ходимост. Доколкото не спазват заповедта на Ща
ба, собствениците на магазините могат да бъдат
подведени под углавна и материална- отговорност,
а магазините им да бъдат закрити, се казва в документа.
В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРСКОТО РЪКОВОД
СТВО В ДИМИТРОВГРАД

Не съществува план за
евакуация иа населението
Редовно заседание в условията на военното положение проведе в
началото на тази седмица Общинският отбор на Общинската органи
зация .на пенсионерите (ООП) в Димитровград. На заседанието при
съства н Никола Стоянов, председател па ОС в Димитровград и предсе
дател на Общинския щаб на гражданската защита. Анализирано бе
съдържанието на писмото, което до ООП е изпратено от Съюза на
пенсионерите на Сърбия. В писмото се анализира актуалната поли
тическа ситуация и се дават напътствия на ръководствата на общин
ските пенсионерски организации как да постъпват в условиятп на воен
ното положение.
Обръщайки се към водачите на пснсноперската организация, пред
седателят Стоянов категорично опроверга слуховете, че съществува
план за евакуация на жителите на Димитровградска община в случай па
ескалация на агресорскнте действия на НАТО. Нп Общинския отбор
той предостави информации за хуманитарната пратка, която миналата
седмица пристигна от Гърция. Разговаряно беше и за снабдяването нп
населението с най-важни хранителни продукти чрез списъци, за разпре
делянето на горивото чрез купони и пр. Стоянов информира присъст
ващите, че в рамките на Пнротскн окръг е учреден координационен тим
от видни стопански и политически дейци, който ще се стреми да възстанови производството в онези фирми, в които съществуват реални
условия за това. Член на координационния тим от Димитровград е
Йордан Димитров, генерален директор на "Балкан”.
Общинският отбор делегира Еленко Тодоров в Общинския щаб на
Червения кръст, който ще разпредели хуманитарната помощ, пристиг
нала от Гърция. В края на заседанието бяха разгледани исковете на
членуващите в ООП за отпускане на финансова помощ.
Б. Димитров

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ЩАБ ЗА
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ВЪВ ВРАНЯ

Опасност от мини
За убиване на хора и предизвикване на страх и несигурност сред
населението в Пчннскн окръг, освен все по-честите брутални бом
бардировки, престъпническата авиация на НАТО започна да
изхвърля и афиши и "неочаквани мини”, съобщи Окръжният щаб
на гражданската защита във Враня.
В съобщението се подчертава, че тези мини са направени във
вид на писалки, запалки, кутийки с привлекателен изглед, каквито
са тези за кока-кола, които се взривяват, когато се докоснат или се
отварят и така убиват хората.
Щабът предупреждава гражданите доколкото намерят подобни
неща да не ги пипат,, а да осведомят за това Югославската войска,
органите на вътрешните работи или на Гражданската защита.

"СТОЧАР" - ДИМИТРОВГРАД

Сеитбата е в пълен разгар
Недостигът на дизелово гориво от началото на вражеската агресия
срещу нашата страна бе причина за малкото закъснение - сеитбата на
площите на земеделската кооперация "Сточар” в Димитровград. Но
след като на 12 април и кооперацията получи необходимото количество
дизелово гориво, тракторите излезоха на полето и, както ни осведомиха
от "Сточар”, в момента всички площи се преорват, а след това ще
започне сеитбата на предвидените пролетни култури. Запланувано е 100
хектара да бъдат засети със слънчоглед и около 50 ха със силажна
царевица. Разбира се, ще бъдат засети и други пролетни култури - овес,
ечемик и пр. Ако времето позволи, сеитбата ще бъде завършена до 10,
най-късно до 15 май.
А.Т.

Зверско убийство в Градинье
Невиждано убийство разтревожи на 23 април жителите на Ди
митровградска община, особено на крайградското село Градинье.
На 22 април сутринта, около 5 часа, на само един километър от
първите къщи на селото, е изнасилена и свирепо убита Л.Б. от Градинье,
родена през 1947 г. в Мъзгош.
Убиецът все още не е заловен, но въз основа на намерените на
мястото предмети, неговата самоличност вече е известна на следстве
ните органи. Според една неофициална версия, нещастната Л.Б. тръгва
пеша на работа в Димитровград и наблизо до първите къщи я среща
маниакът (който се връща в Градинье) и я отвлича в блиската гора над
магистралното шосе, където я изнасилва и убива.
След като Л.Б. не се обадила на работа и не се върнала къщи,
блиските и милицията започнали да я търсят и я намерили в петък
сутринта наблизо до реката, където убиецът-маниак се опитал да за
рови жертвата си.
Доколкото е известно, това е първото такова убийство в Дими
тровград. Следствието е в ход.
А.Т.

ьрштНо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

ОТИВАЙ СИ, НЕКАНЕН
ГОСТЕНИНО!
Акр не си пристигнал, за да се възхищаваш
от моите вековни манастири, от моите светини,
чийто всеки камък е скъпоценен, от моите ик
они, картини и книги, които предните ми заве
щаха като свой благослов, ако не знаеш исто
рията на моя народ и не разбираш езика му, поне
се вслушай в неговите песни.
От векове нашите жени ги тъкат на стана на
времето, от нсизплаканите сълзи за сдинородения син, от родилните мъки, от размаха със
сърпа, който жъне зрялото жито, от любовните
шепоти и песента на свидетели - щурци, от ст
руйките на млякото, когато се разлива но ръ
цете нп овчарката, от пращенсто на дървата в
огнището, от предсмъртните стонове на воина,
от аромата на сеното, което милва босия крак,
от тържественото лрорицаиис на бабата-гада
телка, която на майката прсдвестява мъжко че
до, от нейните вопли на дълбоко скритото же
лание, когато пак сс роди дъщеричка, от при
спивни песни, които галят детските алени бузки,
от болките, гордостта, трепета, надеждите...
Спри поне пред моите планини, отстъпи
пред столетните дървета, прояви поне малко
почитание към моята Майчица Земя, облечена
в царевична риза, с лозиики, които като кичури
коса сс вплитат в слънчевите лъчи, чиято кожа
ухае на босилек, чийто дъх сутрин напомня на
медовина, а вечер на овче мляко. Очите са й
като очите на кошута, които планинската роса
измива, а тя погледа си срамежливо скрива зад
бръшляна. Мислите й са волни като сив сокол,
а сърцето изпълнено с обич - която щедро и
еднакво подарява на всяко живо същество и на
всички хора на Земното кълбо. Братя сме по
майка, която ни направи да бъдем хора и госпо
дари, но бащите ни са с различни нрави. Твоите
предци винаги я измъчваха и майчиното и име
опетняваха, а моите предци силно я обичаха н
скутите й набожно целуваха.
И птиците за теб не бяха добри и от желязо
ги правиш и ги учиш да развъждат огнени яйца,
които зачеват смърт, а не живот. Не си доволен
от онова, което земята ти предлага, пък утро
бата й разкъсваш и върху раните й отрови из
сипваш. И слънцето не те сгрява достатъчно,
пък атоми разделяш, и тревата не ти е достатъч
но хубава, па я покри с асфалт, и животът за теб
не е достатъчно свещен, пък навред сееш смърт.
А сега неканен и при мен дойде. Като ня
какъв огромен слепец се мъкнеш из моята стра
на. Очите са ти ослепели от пепелищата на ин
дианските села, ушите оглушели от плача на

техните жени и деца, на лицето ти се вижда
яростта на избитите животни. А коси продал на
дявола своите сетива, своята човечност, своето
сърце в замяна за мощ, пък като някакъв ал
химик превърташ дърветата, птиците, живот
ните и хората в пари, тогава отивай си, отивай
си, неканен гостенино!
Няма да ти позволя да ми отравяш изворите
и пчелите, горите да ми опожаряваш и пасищата
злмт>рсяпаш, орлите и кошутите да ми изллашваш, "чернозема” в прах да ми превърташ, да
изгориш току-що прокълнилото семе, да уби
ваш току-що роденото дете.
В твоите очи няма небе, в твоите очи са
вълци, жадни за разпокъсване и кръв. Как да
удовлетворим твоя глад?!
Нима моят тамнян и цъфналата слива ти
миришат слабо, та нефта запалваш?
Колкото е по-голямо злото у теб, толкова
по-големи са добрината и грижата у мен, понеже
вярвам, че оцеляването на света зависи от раиовесието между твоето зло и моята добрина.
Ако ме и убиеш, от моите пръсти ще изникне
жито, от моето сърце ще полети врабче, от моя
та коса ще изникне трева, моите очи ще станат
г лухарчета, а кръвта ми ще се превърне в план
ински извор.
Не се страхувам за себе си. Но се страхувам,
понеже виждам как като огромен паяк си над
виснал над красавицата Фрушка гора и й везеш
покров, чувам как те проклинат Проклетие,
кълне те и Златибор, предупреждава те Каблар,
Стара планина кука като стара кукувица - ще
ядеш онова, което сега „сееш!
Може би някога в моята страна ще дойде
твоят внук, всред планинските билки да търси
лек за някоя коварна болест, а ще намери пе
пелище. Изтощен от жажда, ще застане да се
напие чиста вода. но всички извори отдавна ще
са пресъхнали. От пепелта погача ще му умеся.
Моето вино ще има вкус на кръв, вместо с мед,
с катран ще го почерпя. А вечер, когато се стъмни, вятърът ще му разказва тъжни приказки за
времето, когато неговите предци безсрамно
унищожаваха моята страна, безумно сеейки
зло... което поколения ще помнят.
Ако един ден аз ти простя. Земята помни, тя
не прощава.
Затова си отивай, отивай, неканен гостенино!
От името на любителитз
на природата на Димитровград
Татяна Михайлова, еколожка

ПРОТЕСТЕН ФУТБОЛЕН МАЧ В БОСИЛЕГРАД

ПРЕКРАТЕТЕ БОМБАРДИРОВКИТЕ ИСКАМЕ ДА СПОРТУВАМЕ СВОБОДНО
Босилеградските футболисти за втори път
протестираха против безумната агресия на север
ноатлантическия алианс срещу нашата страна. В
протестния мач на 25 април на игрището край
Драговищица играха първият и вторият състав на
"Младост” (1:2, В. Глигоров и А. Ковач - два гола).
В началото на мача футболистите и зрителите
с едноминутно мълчание почетоха паметта на за
гиналите в сраженията срещу албанските терор
исти и бомбардировките на НАТО пакта. Освен
това, всички футболисти носеха на фланелките си
медийния символ на борбата срещу агресора - ми
шена с черна точка в центъра.
След срещата треньорът на "Младост" Георги
Георгиев каза, че и занапред ще бъдат организи
рани подобни срещи и състезания, може би и помасови, не само по футбол, но и по тенис на маса,
шахмат и пр.
Ето и кратки изявления на двамата голмайстори:
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Александър Ковач: Агресията на НАТО пак
та, най-меко казано, е безумна н няма нищо общо
с международните принципи и норми. Натовските
злодеи бомбардират граждански и стопански
обекти, убиват невинни хора, просто казано, това
е една дивашка постъпка. Нашето послание е час
по-скоро да бъдат прекратени нападенията и да ни
се създаде възможност да спортуваме и да се учим
свободно.
Владимир Глигоров: Жалка и мизерна е пос
тъпката на натовците, начело със САЩ. На вси
чки, освен на тях, е ясно, че конфликтите могат
да се решат само чрез откровен диалог, а не със
самолети и крилати ракети, с убиване на хора и
разрушаване на създаваните с години блага. Как
то и всички хора, на които мирът и равноправието
им е при сърце, и ние, спортистите, поръчваме час
по-скоро да бъде възстановен мирът и да се прек
рати агресията. Това е интерес и на сръбския, и на
албанския, а също така и на американския народ.
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