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рИНКЯВЙ
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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ПРОДЪЛЖАВА ЗЛОСТОРНИЧЕС
КАТА АГРЕСИЯ НА НАТО-СОЛДАТЕСКАТА, НАЧЕЛО СЪС САЩ, СРЕЩУ НАШАТА РОДИНА

ШНРСШАВВШ ШПРДШЕ ДЩОМШНПГА ЗА ШШР
ПОТВЪРДЕНИ СА 

СУВЕРЕНИТЕТЪТ И 

ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА 

СРЮ И РОЛЯТА НА ООН

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ПОДКРЕПА ЗА РЕШЕНИЕТО 

НА СКУПЩИНАТА 

НА СЪРБИЯ
На заседание, проведено в четвъртък под председателството на 

премиера Момир Булатович, Съюзното правителство даде пълна 
подкрепа на Решението на Народната скупщина на Република Сър
бия за приемането на предложението за мир на Виктор Черно- 
мирдин, специален пратеник на руския президент Борис Елцин за 
Югославия, и Марти Ахтисари, президент на Република Финландия 
и представител на Европейския съюз и на Обединените нации.

Съюзното правителство прие от своя страна мирното пред
ложение на представителите на Руската федерация и на Евро
пейския съюз бидейки, че с него се гарантират суверенитетът и 
териториалната цялост на СР Югославия, осуетява терористиче- 
ската и сепаратсистическа дейност и прекратява агресията срещу 
нашата страна, страдането на населението и разрушаването на 
националните ни блага. Съюзното правителство преценява като 
особено важно това, че решаването се измества в Обединените 
нации на основата ца Хартата на световната организация.

Това решение е още едно доказателство за трайната ориентация 
на СР Югославия за мир, стабилност и решаване на всички въпроси 
с политически средства, се казва в съобщението от заседанието на 
Съюзното правителство.

пИнГт1?™ На *>епУ^лнката Слободан Милошевич заедно с най-висшите функционери на Юго- 
м а ИЯ пРодължн в четвъртък започналите в сряда разговори с финландския президент 
Марти Ахтисари и специалния пратеник на руския президент Борис Елцин за Югославия Виктор 
Черномирднн • Единодушна е оценката, че определението за мир 
за Югославия, но и за целия регион и за цяла Европа

Президентът на Република- в 
та Слободан Милошевич, заедно | 
с най-висшите функционери на 1 
Югославия и Сърбия и финланд- 1 
ският президент Марти Ахтиса- й 
ри и Виктор Черномирднн, спе- | 
циален птареник на руския пре- В 
зидент Борис Елцин за Югосла- В 
вия със сътрудниците си продъл- В 
жиха в четвъртък започналите в р7"* 
сряда разговори.

Югославия приема докумен
та за мир, който заедно донесоха 
в Белград най-висшите предста
вители на Европейския съюз и 
Русия - финландският президент 
Марти Ахтисари и специалният
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Сърбия и заседание на Съюзно- славия, но и за целия регион и за 
то правителство, на които бяха цяла Европа, 
взети решения да се приеме
предложението и да се създаде президентът на Република Сър- 
възможност за установяване на бия Милан Милутинович, пред

седателят на Правителството на 
Виктор Черномирднн особе- Сърбия Мирко Марянович, съ- 

но подчерта, че следващите на- юзният министър на външните 
чинания трябва да се провеждат работи Живадии Йованович, на- 
при пълното уважаване на меж- чалникът на Щаба на Върхов

ното командване, геренал-пол- 
ковник Драголюб Ойданич с 

трите страни беше, че опреде- група генерали на Югославската 
разговорите в Белград се прове- лението за МИр има жизнено- войска и други югославски, фин- 
доха извънредна сесия на Народ- важно значение не само за Юго- ландски и руски личности, 
ната скупщина на Република

КУМАНОВО: УТОЧНЯВА СЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕ
СКО СПОРАЗУМЕНИЕВ разговорите участваха и

ДА СЕ УВАЖАВА 

ДОКУМЕНТЪТ ЗА МИР
пратеник на руския президент 
Борис Елцин за Югославия Вик
тор Черномирднн.

В документа се потвърждавт 
суверенитетът и териториална
та цялост на СР Югославия и

мир.

Вчера след пладне в Куманово продължиха разговорите между 
представителите на Югославската войска и на Обединените нации 
относно военно-техническото споразумение

Говорителят на СМВнР и по- дници настояваха в техническото 
мощник съюзен министър на вън- споразумение да бъде вградена и 
шиите работи Небойша Вуйович субстанция, която нарушава прин- 
прецени, че разговорите на двете ципите от политическия документ, 
делегации в Куманово по техни- регламентирани в десет точки. На- 
ческите въпроси са положителни, шата делегация се противопостави 
конструктивни и се водят в добра на това и подчерта, че не може да 
атмосфера.

- Нашият мандат е в рамките на 
политическия документ, приет в в съответствие с политическия до- 
Белград по време на разговорите кумент и договорените в Белград 
ма специалния руски пратеник принципи единствено Съветът за 
Виктор Чериомирдин и финланд- сигурност е компетентен да опре- 
ския президент Марти Ахтисари с дели обема, модалитета и мандата 
президента Слободан Милошевич, на международното присъствие в 
с представители на ООН да нзгот- СР Югославия, тъй като Косово и 
вим техническо споразумение. То- Метохия са съставна част на Рет 
ва споразумение може да се базира публика Сърбия и СР Югославия, 
изключително на политическия каза ВуЙович. 
документ и политическите прин
ципи, включително и тези, които 
говорят, че разполагането на меж
дународните сили може да се про
веде само под егидата на ООН и по 
решение на Съвета за сигурност.
Тези политически принципи също 
така предполагат опазване на су
веренитета и териториалната ця
лост на Югославия. Техническото 
споразумение трябва да уважава 
политическата сила на приетия в 
Белград документ. Това включва и 
незабавно прекратяване на бом
бардировките срещу СР Югосла
вия и решаване на проблема чрез 
политически диалог.

Ние очакваме продължаване 
на преговорите. Нашите събесе-

дународните норми и правото. 
Единодушна преценка наролята на Обединените нации. 

Преди продължаването на

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ се преюдицира решението на Съ

вета за сигурност на ООН, понеже

ПРИЕТ Е ДОКУМЕНТЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА МИР
На извънредна сесия на На

родната скупщина на Републи
ка Сърбия, състояла се в чет
въртък, депутатите в Репуб- 

обсъ- 
който в Бел-

ликанския парламент
диха документа, 
град донесоха пратеникът на 
Европейския съюз за Космет 
финландският президент Мар
ти Ахтисари и специалният

напратеник на президента 
Руската федерация Борис Ел
цин за Балканите Виктор Чер
иомирдин и приеха следното 
Решение:

Момент от сесията на Скупщината

РеПублика Сър- 2. Документът Потвърждава^ суверениию- 
* та а тсротиралната инлоеш па пашата

страна.
3. Документът Потвърждава ролнта па 
Обединените нации.
4. Документът е Преди всичко воюва за 
мир, се казва в кран на съобщението.

който донесоха най-пистите представи
тели на ЕвроПейсин съюз и Русин, финланд- 
скинт Президент Марти Ахтисари и 
сПеииалнинт Пратеник на президента и 
Руската федераиин Борис Елцин за / г 
слави и Виктор Чериомирдин.
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КОСМЕТСКИТЕ 

ТЕРОРИСТИ С 

УБИЙСТВА ПОСРЕЩАТ 

МИРНИТЕ 

ИНИЦИАТИВИ

МИНИСТЪР ИГОР ИВАНОВ:

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ СА 

ОТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ООН
Преговорите, конто се про- "Белгрпд настоява за разпо

лагане на международни сили 
въз основа на резолюция на Съ
вета за сигурност на ООН”, под
чертал този дипломат и доба пил, 
че подготвянето на именно та
кава резолюция е най-важната 
цел на министерската среща на 
”осморката” в Бон.

Руският дипломат отново 
подчертал съвместното стано
вище на Москва и Белград, че 
"действанего на международни
те сили в Космет трябва непре
менно да се координира и кон
тролира от Обединените на
ции”.

Министър Иванов пристигна 
веждат в Куманово вървят мио- в Бон, за да участва в извънред- 
го трудно, понеже събеседници- пата министерска среща на стра- 
те на югославската делегация се интс от Г-8, чиито участници ще 
опитаха в документа, който се се опитат да формулират проск- 
иодготвя там да внесат редица торезолюция па Съвета за си- 
нрннцнпни политически въпро- гуриост на ООН за Космет. 
си, заяви в Бон руският минис
тър на външните работи Игор та делегация па тази среща зая

вил за агенция Итар-Тасс, че 
"Прерогативи за решаване- "доколкото Югославия се съгла- 

то на такива въпроси има само си с тези условия, конто й се по- 
Съветът за сигурност на ООН. стапят сега в Куманово, това би 
Това се касае за самия формат на свело до нула ролята на ООН, а 
международните сили в Космет резолюцията на Съвета за си- 
н за използването на сила като 
такава”, каза шефът на руската 
дипломация.

Българските електронни медии съобщават, че "албанските се
паратисти от т.нар. ”АОК” стреляли срещу автобус на линията 
Прищииа-Белград недалеч от Подуево и ранили пет пътника.

Това не е единствената диверсия на албанските терористи от 
”АОК” в Косово и Мегохия през последните няколко дни.

От засада, както правят това вече няколко години, недалеч от 
град Косовска Митровица терористите стреляли срещу автомобил 
с крушевашки номер. Един функционер на крушевашките синди
кати бил тежко ранен и по-късно починал в билницата в Печ.

Това е отговорът на ”АОК” на мирните инициативи на Белград, 
Москва, Хелзинки и някои други западни държави, докато говори
телите на НАТО пакта, Пентагон и Лондон "мъдро- си мълчат” 
относно най-грубите провокации на терористите от ”АОК”,стреля- 
нето срещу пътници и синдикални функционери, които носели ху
манитарна помощ, предупреждават медиите на българската ле
вица.

Един от членовете на руска-

Иванов.

гуриост изобщо не би била нуж
на".

СПЕЦИАЛНИЯТ ПРЕТЕНИК НА ЕС И ПРЕЗИДЕНТ НА ФИНЛАНДИЯ МАРТИ
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РАЗГОВОРИТЕ В БЕЛГРАД 

БЯХА КОНСТРУКТИВНИ

V VАХТИСАРИ: Ежедневникът "Дума” пише, че ”АОК” не приема плана на 
групата седем най-развити държави в света и Русия и че сепаратис
тите са против суверенитета на СР Югославия - едно от основните 
определения на мирните иницативи, което трябва да потвърди и 
Съветът за сигурност на ООН.

Крайно време е терористите от ”АОК”, въоръжавани с месеци 
от Запада, да предадат оръжието си и това трябва да бъде главната 
задача на техните опекуни във Вашингтон, Лондон, Брюксел, Па
риж и Тирана - подчертават българските вестници като преду
преждават, че Западът тихомълком отминава най-новите им зло
деяния в Космет.
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• Ахтисари е твърде доволен от факта, че Народната скупщина на Сърбия и съюзното правител
ство приеха предложението, което тон и руският пратеник Черномнрдпн донесоха в Белград

Пратеникът на Европейския съюз (ЕС) за сто той и руският посредник донесоха в Бел- 
решаване на кризата, предизвикана от НАТО град. 
агресията срещу' СР Югославия, финландският 
президент Марти Ахтисари и специалният ру- се срещна с германския канцлер Герхард Шрьо- 
ски пратеник Виктор Черномирдин завършиха дер, който председателства ЕС, а по-късно ве- 
в миналия четвъртък двудневното си поссще- черта ще информирам участниците в срещата

па върха на ЕС във връзка с водените в Белград

„Заминавам за Кьолн, където най-напред ще
ПЕТЪР СТОЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ:

ИКОНОМИЧЕСКОТО 

ОБНОВЛЕНИЕ - 

ПРЕДПОСТАВКА 

ЗА ТРАЕН МИР

ние в нашата страна.
Пред многобройните журналисти на бел- разговори”, каза Ахтисари и изрази надежда, че 

градското летище финландският президент зая- приетите решения ще бъдат последвани от кон- 
ви, че е имал „твърде конструктивна среща” с такта между военните, за да може да започне 
официалните югославски представители. Той прилагането на мирния план. Той допълни, че 
изрази задоволство от факта, че Народната „всичко това е насочено към суспендиране на 
скупщина на Република Сърбия и съюзното бойните действия”, 
правителство приеха мирното предложеше, ко-

Презндентът на Република България Петър Стоянов тези 
дни заявил, че наред с намирането на мирно решение за про
блемите в Косово н Мегохия е необходимо да бъде обсъден 
задълбочено и въпросът за икономическото обновление и раз
витие на Балканите.

“Само така мирът може да бъде траен и перспективен”, 
казал Стоянов.

ОТЗВУЦИ В СВЕТА СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ МИЛОШЕВИЧ - АХТИСАРИ - ЧЕР
НОМИРДИН

СМЕЛО И МЪДРО РЕШЕНИЕ НА БЕЛГРАД
• Светът прие югославското решение с голямо задоволство, а най-голямо облекчение се почувства в 
Европа • Сега са най-важни две неща: политическа стабилизация на целия балкански регион и 
икономическо обновление на Югославия

Българският президент изразил увереност, че СР Югосла
вия ще има важно място в Югоизточна Европа.

(Танюг)Мирът е много близо и сега за мир да стане действителност”.
Френският президент Жак

на Югославия. Коментаторите 
на западноевропейските медии 
оценяват, че са създадени усло
вия за окончателно прекратява
не на агресията. Сега е редът на 
НАТО да направи тази стъпка.

Според председателстващия 
Организацията за сигурност' и 
сътрудни чество 
(ОССЕ) и външен министър на 
Норвегия Кнут Волебьок, същ
ността на мирния план е в това, 
че с неговото прилагане Обеди
нените нации поемат водещата 
роля. Когато става дума за 
ОССЕ, Волебьок твърди, че та
зи организация ще играе ключо
ва роля в цивилните аспекти на 
приложението на мирното спо
разумение.

Пишейки обширно за бел
градските дипломатически уси
лия, световните медии изтъкват 
“храбростта и решимостта” на 
югославските власти да бъдат 
прекратени конфликтът в Кос
мет и агресията срещу Югосла
вия. Доминиращо е заключени
ето, че “няма победители и побе
дени” и че “дипломацията е тра
сирала път към компромисния 
мир”.

трябва да се мисли за две съще
ствени неща: политическа стаби- Ширак оцени, че “с решението 
лизация на целия балкански ре- си да приеме мирния план Бел- 
гион и икономическо обновле- град откри път към мирното 
ние на Югославия, която през из- уреждане на конфликта”, 
миналите над 70 дни претърпя 
огромни щети от неосновател- лидерите на европейските стра
ните бомбардировки.

Това е общият знаменател на президент Слободан Милоше-

ИЗЯВЛЕНИЕ НА БИВШИЯ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИ
ДЕНТ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

Ахтисари, конто осведоми

СДС СЕ ПРЕВЪРНА 

В ПАРТИЯ НА 

КОРУПЦИЯТА

Европани за разговорите с югославския в

почти всички политически ко- вич и приемането на мирния
ментари и анализи в света след план, предпазливо заяви, че те- 
югославското приемане на До- първа трябва да бъдат регули- 
кумента за мир, който предста- рани много неща, но същевре- 
вителите на Европейския съюз и менно изрази увереност, че са 
Русия Марти Ахтисари и Виктор направени важни стъпки към 
Черномирдин донесоха в Бел- мира.

Бившият български президент и основател на управляващия 
понастоящем в България Съюз на демократичните сили (СДС) 
Желю Желев заявил в Хасково, че “СДС се превърна в партия на 
корупцията”.

Лидерът на Либерално-демократичната алтернатива и първи 
български президент, който беше избран на многопартийните из
бори в началото на деветдесетте години отправил и много Други 
тежки обвинения по адрес на партията, която е основал. Както 
предава всекидневникът “Труд”, Желев казал, че “СДС вече се 
превръща в нова мафия като еднопартийна, икономическа и дър
жавна власт”.

Домакинът на срещата наград миналата седмица.
Светът прие югославското върха на ЕС германският кан- 

решение с голямо задоволство, цлер Герхард Шрьодер оптимис- 
оценявайки го като “смел и мъ- тично заяви, че мирът е пред 
дър ход на Белград”. Както и мо- прага. Европейските петнадесе- 
жеше да се очаква, най-голямо тима поискаха да бъде гласувана 
облекчение се почувства в Евро- резолюция на ООН, с която да 

чийто двор беше поведена бъде “узаконен” мирният план.па, в
мръсната война против Югосла- Според някои дипломатически 
вия. На срещата си в Кьолн пра- източници в Ню Йорк, Съветът 
вителствените шефове на дър- за сигурност ще гласува такава

Д-р Желю Желев изтъкнал, че не би бил изненадан ако в на
вечерието на предстоящите местни избори опозиционната Демок
ратична левица избере лозунга “СДС мафия” за свой основен прсД' 
изборен лозунг. Той обвинил премиера и лидер на СДС Иван Кос
тов, че е “направил грешка, когато е решил България да не приеме 
косметски албанци”. Според Желев, управляващата партия ще на-

български

жавите от ЕС поздравиха дипло- резолюция още през тази сед-
матическия успех на пратеници- мица. 
те Виктор Черномирдин и Мар
ти Ахтисари и обещаха, че ще славските граждани в настоящия 
направят всичко, което е по си- момент е кога ще бъде прекра- 
лите им, “за да може надеждата тено натовското бомбардиране

Най-важният въпрос за юго-
прави още една голяма грешка ако реши да изпрати 
войски в състава на международните сили в Косово и Метохия-^
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славЙсатаЕл?вицаШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА дирекцията

КОСОВО И МЕТОХИЯ ОСТАВАТ В 

СЪСТАВА НА ЮГОСЛАВИЯ
с героичната

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА СПС ПОДКРЕПИ 
ДОКУМЕНТА ЗА МИР

НА ЮГО-

ОТБРАНИХМЕ 
СВОБОДАТА, 

ДОСТОЙНСТВОТО И 
ЧЕСТТА НА НАШИЯ НАРОД

• Гордеем се съпротива на 
единството на всички политически партии

На разширеното г 
Югославската левица, 
тък в Белград, бяха 

Югославската

нашия народ, юначеството на войската и полицията и

заседание на Дирекцията на 
което се състоя в Смятаме, че в настоящите обстоятелства

жем да приемем всички принципи на Европейския 
съюз и Русия, които бяха донесени в Белград от 
посредниците Марти Ахтисари и Виктор Черно- 
мирдин.

Заедно с целия наш народ се радваме 
ратяването на бомбардировките 
голямо Обновление на страната и равноправен жи
вот на всички нейни граждани, за който Югослав
ската левица се застъпва още от основаването си, 
съобщи Дирекцията на Югославската левица.

четвър- 
приети следните заключения: 

левица оценява като
• С този документ се потвърждава и опазва териториалният ннте- 
гритет и суверенитет на нашата страна, а решаването на пробле
мите в Косово и Метохия се пренася в Обединените нации

Социалистическата партия на Сърбия подкрепя документа за 
постигане на мир, който донесоха най-висшите представители на 
Европейския съюз и Русия - президентът на Република Финландия 
Марти Ахтисари и специалният пратеник на президента на Руската 
федерация Борис Елцин за Югославия Виктор Черномирдин, съоб
щи в четвъртък Изпълнителният отбор на Главния отбор на СПС.

Това решение създава възможност за постигане на мир и прек
ратяване на престъпните бомбардировки, страданията на народа и 
разрушаването на нашата страна. С този документ се потвърждава 
и опазва териториалният интегритет и суверенитет на нашата дър
жава, а решаването на проблемите в Косово и Метохия се пренася 
в Организацията на обединените нации, с което се потвърждава 
ролята на световната организация в съответствие с нейната Харта.

С единството на народа, гражданите, политическите партии и 
ръководството, както и с геройската борба на войската и полицията 
отбранихме свободата, достойнството и честта на нашия народ от 
многократно по-надмощния във военно, политическо и техническо 
отношение враг - НАТО, който извърши агресия срещу нашата 
страна с цел да анулира нашия суверенитет и териториален инте
гритет, нарушавайки всички норми на световния ред.

Изхождайки от това, че защитата на народа и държавата е 
най-голямата стойност, Социалистическата партия на Сърбия под
крепя документа, който представлява основа за мир. В съзвучие с 
мирните усилия ще бъде гласувана и съответна резолюция на Съ
вета за сигурност на Обединените нации.

Защитавайки народа от по-нататъшни страдания и страната от 
нови разорения, ние, несразени в героичната си съпротива на агре
сията, ще продължим и в мира, с политически средства, да от
браняваме успешно виталните национални и държавни интереси, се 
казва в съобщението на Изпълнителния отбор на Социалисти
ческата партия на Сърбия.

положителна придобивка от двумесечната 
факта, че Косово и Метохия 
Югославия и че

съпротива 
остават в състава на 

мирът и по-нататъшното 
тие на Космет ще се пазят от мисия 
нените нации.

Гордеем се с героичната съпротива

на прек- 
и сме готови заразви- 

на Обеди-

народ, юначеството на нашата войска и полици™ 
единството на всички политически партии.

СЪОБЩЕНИЕ НА СРЪБСКАТА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ

НАШИЯТ НАРОД НИКОГА НЯМА ДА 

ЗАБРАВИ НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ
Радикалите подчертават, че наи-голямата придобивка от храбрата и юнашка борба “ 
народ против технически надмощния враг трябва да бъде прекратяване на процеса 
щожаване и пропъждане на сръбския народ от вековните му огнища 

Сръбската радикална партия подчертава, че 
най-голямата придобивка от храбрата 
шка борба на нашия народ против технически 
надмощния враг трябва да бъде прекратяване на 
процеса за унищожаване и пропъждане на сръб
ския народ от вековните му огнища.

Като прецени, че преследването на сръбския 
народ "започна вашингтонската нацистка вър
хушка с помощта на западноевропейските си 
поданици на просторите на предишна Югосла
вия”, СРС посочва, че нашата страна и нашият

на нашия 
за уни-

народ никога няма да забравят стотиците не
винни жертви на налудничавите идеи на наго
рещените американски глави за подлагане на 
цялото човечество под техния ботуш”.

"Инициаторите на невижданото клане над 
нашия народ трябва да знаят, че за геноцидните 
си акции ще трябва да платят висока цена, по
неже обстановката на хаос, насилие и беззак
оние не могат да траят дълго”, се казва между 
другото в съобщението на Генералния секре
тариат на СРС.

и юна-

ДРУГИ ПИШАТ
ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ВОЕНЕН АНАЛИТИК

23 ПОЛИТИКА

В ТАКТИЧЕСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ СМИСЪЛ ТЕ НЕ ПОСТИГНАХА НИЩО
Полковник Милан В. Петкович: Седемдесет дни е много дълга война за огромната сила, с каквато разполага НАТО. Ние се отбранихме благодарение на подготвеността 
и високия морал на нашите войници

- Най-късо казано, с това бе
зумно посегателство и разруша
ване на нашата страна в такти
чески и стратегически смисъл те 
не лостихнаха нищо! Така, оп
ростено, но твърде убедително, 
полковникът на Югославската 
войска Милан В. Петкович ко
ментира седемдесетте дни вой-

може да бъде победена!
- Седемдесет дни е много 

дълга война за едно такова съот
ношение на силите и обстоятел
ствата, в каквито се води тя. Не
понятно дълга! Не само заради 
това би било нормално сраже
нията да са приключили вече. 
Всеки един, който разумно анал
изира обстановката ще дойде до 
извода, че тук няма победител. 
Те не могат да ни победят, а ние 
успяхме да се отбраним... Много 
неестествено би било, илюзия, 
да очакваме нещо като наша по
беда... Всяка военнна и полити
ческа сила от рода на НАТО би 
се запитала какво е постигнала и 
къде води продължението... Но 
като че ли тук изчезва рационал
ността и се явяват неразумни мо
тиви. Въоръженият конфликт 
може да се превърне в лична 
война, което със свое изявление 
от преди няколко дни потвърди 
и Мадлин Олбрайт.

Това означава, че за продъл
жаване на войната са само онези, 
на които им е нарушена суетата. 
От рода на Уесли Кларк, който 
има претенции да бъде върховен 
комендант на американските 
въоръжени сили. Или президен
та Клинтън, който по този начин 
иска да укрие своите интимни 
проблеми. Тук и психиатрията е 
безсилна: само Бог може да им 
помогне!

манците. Всички че най-добри 
технологически решения са 
вградени в този самолет, той 
най-много се сваля! Дали заради 
страхливите пилоти или нашите 
зенитчици са много добри за тех
ните схващания?!

Нашите бойни средства не са 
нито толкова модерни, пито скъ
пи, а все пак, дори и по приз
нанието на агресорите - твърде 
успешни. Те дори се питат дали 
не сме полу 
оръжие? "Не сме! Блокадата бе
ше толкова жестока, че през гра
ницата не можеше да мине нито 
една лодка, а да не говорим за 
нещо по-голямо. НАТО не може 
да разбере, че отговорът е в из
ключително добрата подготов
ка на нашите хора, в храбростта 
на нашия войник. В поддържа
нето на това оръжие в такова 
състояние, че да може всеки мо
мент да бъде употребено. Тук, 
разбира се, трябва да се споме
нат и тактическите действия...”

Когато приключи тази вой
на, подчертава полковник Пет
кович, ние ще бъдем щастливи 
да ги научим как се постига това.

Нашият събеседник, виден 
публицист, говори като пряк 
свидетел. Той току-що се е за
върнал от бойното поле и казва, 
че е имал възможност на място 
да се увери как нашите запас- 
няци перфектно боравят с раке
тите, топовете, радарите... Него
вият извод е, че такава войска не

НАТО за своите цели, използ
ваха най-могъщата сила, по-гол- 
яма от която и да било в исто
рията на воюването! Ако се из
мерва с човешките потенциали, 
агресорските страни са 67 пъти 
по-силни от нас! Във военно-те
хническо отношение и повече... 
Срещу една малка страна беше 
задвижен страхотен арсенал от 
най-ефикасни бойни средства. 
Полковник Петкович припомня 
и най-новото изявление на ко
мандващия Трета армия генерал 
Небойша Павкович, че през два
та месеца война само в Косово и 
Метохия срещу 445 цели бяха из
стреляни около 2800 проектила 
и 220 крилати ракети. Но нашите 
зенитчици успяха само в този 
район да свалят 47 самолета на 
НАТО, четири хеликоптера, 21 
безпилотни самолети.

ше тезиса за свеждането на Сър
бия до времето от Балканските 
войни, което, по всичко личи, се 
беше харесало много на амери
канската администрация. Тя ле
комислено се "лепна” за много 
старата идея на Призренската 
лига за Велика Албания, която
би била учредена за сметка на 
мнозинството балкански държа
ви. Това беше "научната” основа 
на този катастрофално замислен 
поход!

на.
Първо, след дивашките бом

бардировки НАТО не постигна 
политическата си цел - рушене
то на легитимната власт в Сър
бия и СР Югославия и установя
ване на някакъв си колабораци- 
онистки режим.

чили някакво ново
Обикновено се казва, че 

Сърбия, т.е. Югославия се озова 
на пътя на "новия световен ред”. 
Полковник Петкович илюстри
ра това с подробности, за които 
по-малко се говори:

ПО-СИЛНИ 67 ПЪТИ - До края на този век амери
канците трябва да напуснат те
риторията на Германия. Ако се 
завърнат у дома си, Европа ще 
бъде загубена за тях. Те преце
ниха, че Балканите 
ресния за тях регион, за да си 
останат на нашия континент, 
злоупотребявайки старата прак
тика за "балканизацията ,която 
толкова често прилагаха вели
ките сили... Тук, според тях, тех
ните войски ще имат най-добри 

Най-

Втората цел им беше уста
новяването на някакво админис- 

на нашататративно разделяне 
държава, което да отговаря на 
НАТО, т.е. на САЩ. И в това 
отношение не успяха. Трето - те 
искаха да "лрекомпозират целия 
наш простор и - удряйки срещу 
нашата териториална цялост - да 
променят границите. Настоява- 
нията за независимост на Косово 
и Метохия показват това, както 
и настояванията Черна гора да се 
отцепи от СРЮ... Те не успяха и 
в намерението си, формулирано 
като "по-нататъшно раздробя
ване на Сърбия”...

Някой си Майкъл Роскин, 
университетски преподавател в 
Пенсилвания, упорито лансира-

са най-инте- ИЕ ПОМАГА НИТО 
ПСИХИАТРИЯТА

- Ние броим само онова, в ко
ето сме сигурни. Има доста за
регистрирани свалени самолети 
в околността на Куманово, 
Скопска Черна гора, на Маеви- 
ца, в Адриатика и другаде. За то
ва няма да говорим, както и за 
сполуките на нашата авиац 
Нека да посоча, да кажем "тор- 
надо”,гордостта на европейска
та авиопромишленост, с които 
са оборудени французите, аме
риканците, италианците, тер

за настаняване.условия
важното е, разбира се, и по-на- 
татък да имат контрол над Евро- 

от тук са им близо и Русия и 
Близкият изток, тук минава и 
пътят към централна Азия...

За да постигнат това, амери-
инструментализираха

ия...
па, а

Радоаан К<
каяците
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ЗА ТРЕТИ 
ПЪТ БОМБИ 

РАЗТЪРСИХА 
КОЗАРИЦА

ПЕТЪР СТОЙНЕВ:
ПЪЛЕН КРАХ НА 

ОПЕРАЦИЯТА ” СТРЕЛА”ЕДНО ОТ НАЙ-СУРОВИТЕ 

ЗВЕРСТВА
Съвместната военна акция на космстските терористи, ал

банската армия и специалните части на НАТО, с която агре
сорът възнамеряваше да завладее част от нашата граница до
живя пълен крах. Потвърждение на това са големите загуби на 
прага и стабилните линии на нашата отбрана, предаде Радио- 
телевизия на Сърбия.

Над 500 терористи, които през последните дни се опитаха да 
минат па наша територия са ликвидирани в района на гранич
ната застава "Горожуп”, се казва в новинарския рапорт от 
югославско-албанската граница.

Съвместната агресия на терористите, албанската армия и 
специалните части на НАТО, подпомогната от авиацията и 
артилерията, в района на граничната застава ”Кошаре” за
почна още на 9 април, докато в района на 'Торожуп” тя про
дължи 12 дни. 13 тези две посоки действаха около 10 000 терор
исти, подпомогнати от жестоките действия на НАТО авиацията 
и албанската артилерия, по въпреки подкрепата те не успяха да 
пробият пашата отбранителна линия. Жестоката агресия от 
Албания в района на граничната застава 'Торожуп” продължи 
и след като Югославия прие предложеното мирно решение за 
проблемите в Косово и Метохия, се изтъква в информацията.

"Ясно е, че с новите си нападения на границата агресорът

“Нападението срещу едно хуманитарно ведомство е злодеяние 
без прецедент. Човешкият ум не може да разбере как едно такова 
ведомство, където пребивават старци, чиято съдба зависи от други 
хора, може да бъде мишена па агресорите. Топа е едно от най- 
суровите зверства в историята на човечеството”, това са думи на 
директора на Старческия дом и Димитровград Петър Стойнев, 
изказани след вестта, че е бомбардиран Старческият дом в град 
Сурдулица, където загинаха около 20-ина души, предимно стари, 
изнемощели и неподвижни хора, ползващи услугите на топа ведом
ство.

Хълмът Козарица недалеч 
от Димитровград, на чиято 
най-висока точка бе поставен 
телевизионният предавател, за 
трети път от началото на вра
жеската НАТО-вска агресия 
бе обект на нападение на са
молетите на алианса. След ка
то в края на миналия месец 
предавателят бе повреден, но 
не и напълно разрушен, вра
говете се върнаха няколкодни 
по-късно и посред бял ден с 
осем проектила напълно раз
рушиха всичко, намиращо се 
там, включително и далеко
провода към Забърдието и Ви
сока. Но и това не им бе до
статъчно и затова се върнаха 
през миналата седмица още 
един път, за да хвърлят сеещия 
смърт товар на мястото, къ
дето се намираше предавател-

В случай на непосредствена военна опасност от въздуха клиен
тите и персоналът на димитровградския Старчески дом слизат в 
импровизираното скривалище в мазето на дома. Затруднение пред
ставлява фактът, че около 60-нна стари хора, ползващи услугите 
на ведомството, са неподвижни или трудно подвижни.

Б. Д.

БОСИЛЕГРАД

СТРОЯТ СЕ
СОЛИДАРНИ ЖИЛИЩА възнамерява на всяка цена да постигне военен успех, защото 

битката по въздуха и по сухо в Космст беше спечелена от 
Прищинския корпус, чиито войници и командири с изключи
телния си героизъм, бойна способност- и решимост отбраниха 
държавната граница”, заключва кореспондентът на РТС.

Агресията на Северноатлантическия съюз, която пряко се от
рази върху строителната дейност, в Босилеград не успя да спре 
солидарното жилищно строителство. В квартал Магурка понас
тоящем се строи жилищна сграда с шест апартамента, чисто из
граждане се финансира от общинския фонд за солидарно жилищно 
строителство.

“Преди няколко дни сложихме третата, т.е. последната бетонна 
плоча и сега полагаме усилия да осигурим необходимия материал, 
за да можем до края на юни да сложим покирва”, казва Симеон 
Йорданов, директор 
което строи обекта.

Преди няколко месеца Изпълнителният отбор на ОС разпре
дели въпросните жилища на шест босилеградскп предприятия и 
организации. Кога ще бъдат готови апартаментите и кога в тях ще 
се заселят бъдещите им квартиранти засега ие е известно. “Всичко 
зависи, казва Йорданов, от това с какъв темп ще се осигуряват 
средства.”

ят.
(Танюг) А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮЛ ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА 

КОСМЕТ Е НЕИЗБЕЖНОстроителното предприятие “Изградня”,на

Окръжният отбор на Югославската левица 
за Пиротски окръг обсъди на 7 юни в Пирот 
актуалната политическа обстановка в страната 
и окръга. Оценено бе, че през изтеклите 2,5 
месеца на агресията срещу нашата страна ор
ганите и организациите на ЮЛ са действали 
отговорно и сериозно. Между другото те са ор
ганизирали няколко антивоенни събрания и ма
нифестации и са използвали и други начини за 
борба срещу агресията.

И сега, както и до сега, ЮЛ застъпва ста
новището, че политическото и дипломатическо 
решение за косметския проблем е неизбежно, 
което означава, че левицата винаги е била за

мирно решение. Затова тази партия очаква в 
скоро време да бъдат реализирани принципите 
на Г-8 и да бъде прекратена агресията срещу 
нашата страна, каза Петар Йончич, председа
тел на Окръжния отбор и член на Главния от
бор на ЮЛ.

И след 75 дни агресия ситуацията в окръга е 
стабилна във всички области, констатираха 
присъстващите на заседанието. Моралът и по-

в. Б.

ДИМИТРОВГРАД
литическото настроение на населението са на 
високо равнище, а снабдяването на гражданите 
със стоки от първа необходимост и по-нататък 
е добро.

СНАБДЯВАНЕТО Е 

НОРМАЛНО (Танюг)

Въпреки военната обстановка, в Димитровград снабдяването е 
нормално. От началото на агресията срещу нашата страна съответ
ните общински служби реагираха навреме и в сравнително кратък 
срок бяха ажурирани списъците на населението, по които започна

СПОРТ СПОРТ
ПРИКЛЮЧИ ОКРЪЖНИЯТ ТУРНИР ПО МАЛЪК 
ФУТБОЛ ДИМИТРОВГРАДразпределяне на стоки от първа необходимост. Така са премахнати 

в самото начало редиците за олио, захар, сол и пр. В самото начало 
на агресията хората правеха запаси от хляб, но благодарение на 
усилията на градската хлебопекарница, а също така и на частните 
хлебопекари, снабдяването с хляб е напълно нормално и никой вече 
не се

ИГРИ БЕЗ 
ГРАНИЦИПИРОТ - ПРЪВ, 

ДИМИТРОВГРАД - ТРЕТИзапасява. Необходимите количества захар, олио и други про
дукти редовно пристигат от държавните запаси и всеки гражданин 
редовно получава определените количества. В момента се разпре
делят предвидените количества олио за май месец.

Що се отнася до снабдяването с бензин и дизелово гориво, може 
да се каже, че в условията, в които се намираме, все пак има бензин. 
С дизела има определени проблеми, особено 
бители, но генерално големи проблеми

Организирана от сокол- 
ското дружество “Сокол” и 
Дружеството на приятелите 
на децата, в Димитровград
ската галерия в четвъртък 
се проведе развлекателна 
детска манифестация “Игри 
без граници”. Манифеста
цията бе посетена от 30-ина 
деца. Увлекателните детски 
отри бяха дело на Небойша 
Йотов, секретар на Сокол- 
ското дружество. Под него
вото ръководство цялата 
манифестация протече безу
пречно.

Това бе отлична въз
можност най-малките дими-

В рамките на антивоенния турнир “Малък футбол, а не война”, 
чийто организатор бе Пиротски окръг, в Димитровград на 2 юни се 
игра третият тур. Ето и резултатите: Димитровград - Бела паланка 
0:0, Пирот - Бабушница 2:0 (голмайстори Цекич и Стоянович), 
Димитровград - Пирот 3:0 (Поров, Димитров и Станков), Бабуш- 
нпца — Бела паланка 4:2 (С. Йованович 2, Л. Йовановнч и Ракич; 
Живич и Пешич), Димитровград - Бабушница 4:0 ( Димитров, Ми- 
тов, Здравкович и Георгиев), Пирот - Бела паланка 4:2 (Цекич 2, 
Тошич и Пейчич; Дробняк и Ранджелович).

Четвъртият тур се игра в Бела паланка на 4 юни, когато бяха 
постигнати следните резултати: Бела паланка - Димитровград 2:1, 
Пирот - Бабушница 5:1, Пирот - Димитровград 9:0, Бела 
Бабушница 4:1, Димитровград - Бабушница 4: 1, и Бела 
Димитровград 2:2. Крайното класиране е следно: Пирот 29, Бела 
паланка 18, Димитровград 16 и Бабушница 6 точки. В борбата за 
трето място Димитровград победи Бабушница с 6:4, а във финала 
Пирот се наложи над Бела паланка с 6:5 след изпълняване на дузпи 
— регулярно 3:3. Най-добър футболист бе Милан Пейчич от Пирот, 
голмайстор — Марян Цекич също от Пирот, а най-добър вратар 
Милко Соколов от Димитровград.

за частните потре-
няма.

А.Т.

45 ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 
ДАДОХА КРЪВ

паланка - 
паланка -На 4 юни т.г. в Димитровград бе организирана още една 

акция за кръводаряване. Тя се проведе в хола на Центъра за 
култура и на нея се отзоваха 45 хуманни димитровградчани.

Организатори на акцията, която с пълно основание може да 
се охарактеризира като твърде успешна, бяха Общинската ор
ганизация на Червения кръст в Димитровград и Заводът за 
кръвопреливане от Ниш.

тровградчани поне един час 
психологически да се дис
танцират от войната.Б. Д.
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