
гол. п БРОЙ 32 
ПИРОТ. 6 ОКТОМВРИ 

1960 ГОД.

урежда редакционна 
КОЛЕГИЯ

^•аакция; ул. Маршал ТиВ1о 40 
— Ш«л. 36

Главен и отговорен редактор 
ТОДОР СЛАБИНСКИ

ВЕСТНИК ЗА' Вестникът
число о

излиза на I а 16 
месеца

ЦЕНА 10 ДИНАРА

КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИСъдбата на света трмбва съвместно да 

определят малките и големите страни
получава0™»™^“ Н'аММТ1гост - СШвтията в Конго св въпрос, който 
получава критично значение — Необходимо е да

то създадоха такава обстанов
ка оооято, ако в тази меж^щуна- 
^роццна организация, и още на 
тази сесия, не се (положат ма
ксимални усилия, би могла да 
Сщоведе света до -нова катастро 
фа, по-теж1ка отколкото е б^гла 
•която и да е в -миналото. Изми 
наоса петнадесет години от чера. 
я на 'Втората световпа -война, а 
Мито един от толемите вътпро- 
С1^, които ни остави тази <вой- 
т ц паследство^ до днес 
(решек. Не искам да привеж
дам тук-какъв бешехода *на съ 
|битията, но все пак ще кажа о- 
нова, което вече много пъти е 
казано

— След войната светът не е бил в 
Разоръжаването интересува цяла Африка и всички народи__

се приемат началата на съвместното съществуванеНа 2! септ. президентът на 
ФНРЮ Йосип Броз Тито кой- 
то присъствува на сесията на 
Общото събрание на ООН про 
изнесе пред Общото събрание 
реч, която поместваме изцяло.

,/Господин. председателю.
От 1 името ка югославската де 

легация и от свое лично име, 
желая да Ви поздравя по слу
чай избирането ви за -високата 
отговор!са функция на тази та
ка важна сесия на Общото съ
брание.

Господин, Председателю,
господа делегати,
Позволете ми да изразя сво

ето особемо удоволствие, че се 
намирам тук, в седалището на 
Общинските нации, на сесията 
на Общото събрание. Народи
те и правителството на Югос
лавия винаги са отдавали и от 
Дават изключително значение 
на Обединените нации като на 
Иайчзначиггелна международна 
организация, чниго основни це
ли. а особено запазването на 
мира и сигурността в света, из 
разяват основните стремежи и 
нужди на международната об
щност.

Бих желал също така от и- 
мето на югославската делега-, 
ция и от свое лично име, да из 
разя нашето удоволствие, че 
на тази Петнадесета сесия при 
съслв|ува голям брой предста
вители на новите .членове на 
Обединените нации, особено на 
африканските страни, които не 
отдавна получиха своята неза
висимост. Това увеличаване и- 
ма особено значение и поради 
това, че е, в положителен сми
съл. допълнена общата струк
тура на членството на Органи
зацията, защото без съмнение 
основните стремежи натезино 
ви членове на нашата, органи
зация са насочени към консо
лидация на получената незави
симост, към ускорено вътреш
но развитие и към това, в све 
товната общност на народите 
йа заемат равноправно място 
и да допринесат за запазване
то «а мира и за стабилизира
не на положението в света. Те- 
еи стремежи са в пълно съгла 
оие с дука и словото на Уста
ва.

Ние се надяваме, че близко
то бъдеще ще донесе истинска 
и пълна универсалност «а Ор
ганизацията ка обединените на 
ции, аг една сбрана, ч|рез осъще 
ствяването на независимостта 
ва всички колониални народи, 
а от друга страна, чрез призна 
ването правата на Китайската 
народна република на предста
вителство на ООН.

Петнадесетата сесия на Об
щото събрание на Обединени
те нации има поради няколко 
съобважния извънредно голя
мо значение, а на първо място 
поради това, че тави сесия има 
пред себе си твърде галеаш 
и трудни задачи и че се трове 
жда щ една международна ат
мосфера. която наистина пре
дизвиква загриженост, атмос
фера на съживяването на сту
дената война и .ча пълна неиз
вестност — къде всичко това 
води занапред. До наше мне
ние може би в иигго една фаза 
от следвоенните събития све
тът не се е намирал в такава не 
'Извесност. в каквато изпадна 
№ес. Имег-ию затова считаме» че 
«всички ние тук трябва зорко 
(да следим щото действията на 
тази наша Организация и на
чина на тяхното попълнение 
винаги да бъдат в съгласие с Ду 
ха и принципите на Устава и с 
основните права и суверемост 
на всяка страна-членка, па и 
на онези страни, .конто не са 
■членки. В противен случай те
зи действия не би послужили 
ма продгизкачнието си, а биха 
могли чувствително да нанесат 
«рода на престижа на Органи
зацията «а Обдииените нации 
и на доверието в нея.

Ние считаме, че не е трудно 
Да се намерят причишгге. коп

ки ние днес имаме е далече по 
голяма, откзолкото е могло да 
се предвиди преди 
сет години, косато Обединени
те нации бяка създадени. През 

- години 
бяхме свидетели на невиждано 
бърз и успешен напредък на 
естествените науки и техника
та. от една страна, и на все по-

на неуспешното съвещание не 
® I гооко .равни ще, на Прекъ скати 
те преговори по разоръжава
нето в Женева и на постоянно 
отлагане на необходимото спо 
(равумение за забрана .ча опи
тите с ядрено и термоядрено 
оръжие. Накратко, растат тен
денциите на изостряне в отно
шенията между 'Изтока и Запа-

по вина на политиката на коло 
нналните сили и по виманадру 
ги сили. конто поради разднч- 
нн лРиЧ1ГНи подкрепят тази по 
даггнка

(много нови държави да 
яват в международната общ
ност като градивни членове н 
активни фактори. Затова 
процеси не само че не

се по
петнзде-

тезиспрямо независимите 
ваян кговсмсзивканми страни про 
дължава до безконечност во
йната в Алжир и се идва 
'стълкнюаемня и .кризи, какъв - 
то е напр. случая с Конго, Ку 
ба, Лаос и Западегг Йриян, с 
.което сериозно се 
световния мир.

Като членове на О.ОН ние 
не можем, да се 
ме с такова състояние на неща 
та —. Без оглед че често меж- 
дусобпо ни разделят различни 
1ВЪЗГЛеД1Г по този или ОВДи ко 
«кретен проблем: или различни 
оценки на отделяй обстанов
ки и събития, ние можем, 
чки заедно или поне болшин
ството, по-енергично н ло-ефн 
каск-о да насочим своите уси
лия към |решаването на оенов 
ните въпроси на нашето .вре-

пезтеклите петнадесет смеят
да бъдат спъвал-и, но към тях 
трябва градивно 
жда и да се насърчава поява 
та на тези новонеаависнмн на 
роди, защото такова димвнди 
ранс на различните форми на 
колониални отношения а съвре, 
менния свят представлява 
стайна част на усилията на ця 
лото човечество да осъществи 
юбщ мир и прогрес.

За съжаление тези процеси 
все още се натъкват на пещера 
зумение и отпор. Много коло
ниални сили и високоразвит^ 
страни отказват да се помирят 
с неизбежните исторически 
процеси ® Африка и други не
развити области, и в отделни 
по-широки или по-тесни, рай» 
Ни се опитват, въз основа на 
придобитите позиции и опира 
йки се на своите материални и- 
Други предимства, да ги задръ 
жат яли да променят 
июд чрез лични политически, и 
канонически и военни средс
тва.

да сс подхо-до

заплашваке е
съ-

прнмнрявя-

— главната причина, че 
що днес ке е .решем кигго еднч 
от .гкмгехлемите международни 
въпроси е именно в това» че 
още от иа/чалото се тръпна по> 
погрешка пооо.ка в решаване- 
ок» гни опорните .международни 
проблеми и от позиция 
лаз л и че някои влиятелни кръ 
гове и днес упорито стоят на 
това становище.

Какви .резултати донесе 
ка света такава политика? Все 
по-голямк» иалрупваяе на нови 
«проблеми, моито все повече 
обременяват и без това труд
ната международна атмосфера.

Светът много

вс п

на си-

Ме.
днес На първо място ние не сме

ем да .позволим недоверието и 
(напрежението да наятравят не
възможно градивното разреша 
.ване на ония няй-важин въ-

техния

проси, от които зависи М1фът 
в света.

Разбира се, тук на първо мя
сто е въпросът за разоръжа
ването. което в нашата ера на 
технически

От такива, исторически осъ
дени и затова в крайна сметка 
напразни, усилия се раждат гг 
пи задълбочават Конфликти и 
мрчзн — какаото е упоритото 
продължаване иа войната в А 
лжию, каквнто са събитията в. 
Южна Африка, каквито 
отдавнашните събития в Конго 
и, в по-друг .контекст, напре
жението в Лаос и положение
то около Куба —. които рас- 
(гръсват и иначе нестабилния 
мир в света толкава повече, 
че показват почти неизбежна
та тенденция да се преплитат 
с противоположностите и кон
фликтите между Изтока и За
пада И тези студеновоенгги ко
нфликти заплашват от своя 
рача да обхванат бившите или 
Сегашни колониални области и 
да превърнат 'новонезависими- 
те страни в нови оггшща на( 
международни стълкновения и 
военна .опасност.

Като претекст за вмешателс
тво отвън, особено в последно 
в(рсяе се привежда мнимата не
способност и незрялост на но 
воосвобсдеите страни и тяхна 
та икономичока неразвитост. О 
баче. никак не може да бъде 
случайност, че но правило тай 
малко .развити са ония страни, 
конто до неотдавна не са били 
свободни. Макар че е факт, 
значи, че в развитието на ново 
освободилите страни съц|ст- 
ву.ват многобройни трудности, 
също така е факт и това, че 
тези трудности .водят потекло 
на първо място от дългопадн 
шчото колониално управление.

очакваше от 
срещата на високо равнище в 
Париж, ио след провала на 
гпова съвещание се дойде до 
дълбоко разочарование, особе
но поради онова, което пред
хождаше на тозн неуспех и но 
сто беше една от главните при 
чини. Това потвърди убежде
нието у мн|ролюб1Шнте народи, 
че за съдбата на света не мо
гат да (решават само няколко 
Държави, макар големи да са. 
Ма тъй «ато се касае за въпро
си, които интересуват всички, 
могат и трябва да решават об
що големите и малки страни и 
то на първо място чрез Обеди 
нените нациии, под тяхна закри 
ли, защото тази международна 
организация е и създадена за 
тази цел. Поради това иие и от 
даваме голямо значение на таз! [ 
Петнадесета сесия на Общото 
събрание на Обединените на-

пропрес получ-ава 
изключителио сериозно значе
ние. Обаче, в .обстановката на 
отново възродената студена во 
йна, решаването на другите о- 
сновнш въпроси не затрудня
ва само съществуващата над
превара ,във въоръжаването. 
Неразрешените проблеми на ко 
огонналння свят и проблемите 
сра осъществяване на истинска.

са не-

кезависнмост и икономически 
напредък на новите и неразви 
Ти страни, също така затруд
няват създаването на такава 
международна атмосфера кап
нато е нужна за започване на 
разоржаването и за сътрудни
чество ,а духа на миролюбиво 
то съвместно съществуване.

Степента на развитието, до 
което се издигна човечеството!, 
и съдбоносните проблеми, ко
нто настъпиха успоредно с то 
ва развитие, увеличават наша 
та отговорност, но същевреме
нно се .увеличават и нашите въ 
зможности да насочим, «ода 
на историята в положителна 
насока. Често се е казвало че 
очите на света са вперени към 
■тази зала, но ние не смеем да 
забравим» че извън тази зала 
съществуват стотици Милиони 
хор®, които са готови да под
крепят всяко наше градивно 
действие и със Силата на своя 
та воля и със своя брой да го 
претворят в нова крачка на
пред КЪМ мир И по-добър ЖН- 
иот за всички наро.ди, за хо
рата ОТ ВСИЧКИ КОНТ1ИСНТИ.

ст-

I

ЦИи.
(Разбира се, ние не идваме 

тук, за да .подклаждаме огъня. 
ни то, за да се определяме, за 
които и да е екстремни стано
вища, които биха отразявали 
съществуващото напражение в.
международните
Ние идваме та първо .място с 
желанието да допринесем ко- 
якото се може повече за уми- 
ротворяваисто в света и да из 
разми своето гледище, че е до 
шъи дванадесетия час да се 
7|ръгне' в международните от
ношения по нов. градивен (път, 
по пътя на миролюбивото ре
шаване на спорните проблеми, 
пю пътя на консолидацията и 
на равноправно международно 
сътрудничество, на миролю
биво, активно съвместно съше

Президентът Тито при пристигането в Ню-йорк — 20 
септември

да и па съживяването на сту
дената война. Това опасло на
правление .в отношенията меж- 
йу Изтока и Запада създава от 
овоя страна атмосфера на все 
по-голямо взаимно недоверие.

Тенденциите на обезпокоява 
щия развой в тази област на
мериха израз в неотдавнашно
то отк1Р1пза цялата тежест на 
въоръжаване на бундесвера 
с ядрено оръжие, искане кое
то открива цялата тежпет на 
сегашното международно поло 
жение н което докол.кото би 
било задоволено би агазгалилю 
юпледцте за мнр е 
(света.

Макар че нашият народ в но 
отдашнашлаото минало тежко 
пострада от германския мнлн- 
тиризъм п фашизъм Чнс не хра 
иим никаква умраза към гер
манския народ, но у нас пред
извиква дълбока загриженост 
възраждайето на милнтаризма 
е Германската федерална ре
публика.

Бих искал в това с-тношечие 
да обърна по-специално шиша 
ние .въррху узел и чакане влия
нието на \ военните кръгове и 
възраждаието на опия тенден- 
швн в Западна Германия, кон
то зловешо напомнят за мина 
лото. Тези тенденции, обаче, 
могат само да нанесат вреда, 
на истинските интереси на гер 
манокия народ и да доприне
сат за засилване на напреже- 
мпсто и несигурността в света. 
.От друга страна, 
породи своите тясно схванати 
интереси подхранват или обле 
кчават тези тенщеншш навли
чат върху себе си голяма от
говорност.

В .същия период от време,

енергичната и по-широка актив 
на проява на историческата 

спази пай-мя.огоброй-сцема на 
на част на човечеството, коя
то по-ранно беше опъвана рав
ноправно да участвува в опре 
делението спа своята съдба. Ко 
лкоТо и да ценим досегашлпгге 
положителни прашосн, осъщсс 
твсии чрез Обединените нации, 
не смеем да закрием очи пред 
факта че тази чаша Организа 
цнЯ под тежестта на пошитпче 
■оки стълкновения, ■■ раздори в 
следвоенния период, които се 
проявяваха в нея, Не можеше 
напълно да върви в крак с хо- 

съ в ре мени ата история.

отношения.

(Следва на стр. 2)
Европа и

лда на
Разрезът между величестве- 

Иите успехи, постигнати в стре 
межа природните закони да се 
поставят в служба на човека и 
тезкките условия на болшиггст- 
вото от човечеството,

още е принудено да се

IIствупваие.
Ние не си правим пзшюзии. 

че този .път в Обединените 
нации ще могат окончателно 
да бъдат решенк май-големите 
въпроси, конто .перманентно за 
плашват мира. По с-ваше мнение 
обаче, би можал да -се постиг
не голям успех, ако па 
сесия победи гледището, че е 
необходимо по всеки начин да 
се спречн по-иататъшното изо
стряне на международната об 
становка и все по-лошата ат
мосфера на студената война, че 

е необходимо да се осигури 
такъв състав и дейност па ор
ганите на Обединените нации, 
които под коншролата на тази 
организация 
своите функции по-ефикасио. 
Това ни подбуди активно да 
настоим ръководителите на дъ 
ржавиге и правителствата да 
Дойдат лично на тази сесия и 
пю тозм начин не само да се у- 
крепн, но да се издигне оше 
повече престижа, който Обеди
нените нации получиха

Отговорността, която венч-

ЧететеМакар че проблемът за ра- 
зоръжването е най-крупният 
между всичките нерешени про 
блемн, вс пак аз бих желал ово 
ята реч да посветя преди венч 
ко на нйЗ-зктуалнпя кологнил- 
Ння-Иеюблем.

Такова мое становище опра 
вдава мошшштразмах на нацг[ 
опашно-освободителните овнже 
Е1ия в Африка и другаде, а о- 
ообено последните събития в 
Конго, които не засягат само 
тази държава, но и шгла А- 
ф.рнка н по-нататъшното разви 
тне на независимите афрнкан 
оки изроди.

Процсът на националната, 
нкснскмичеока, политическа и 
културна еманципация на бта 
шите колоишг представлява и- 
сторнческа необхоииъмост. Ли 
нвидирането на шжтаелите и- 
кономически, социални и наци 
околни отношения, които .пред 
'ставляват същността па коло- 
ниализма ю различните му ва
рианти, дава възможност на

ТОЗИ БРОЙВ
което Изпълнение ня 

стопански пл*н в 
Димитровградско
Ивзпекторнте имат 
думата
Нсзини от Боси 
леград и Дими
тровград
Детска притурка
„Сигнали"-з« на
градите

Репортаж, инте
ресен новини, кул 
турен преглед и

©
(бори за е1лемента|рнн права и 
•елзметен-цпя. достойпа за 
сека. става все по-голям. Не. 
само ‘Онези иародн, <---

приосудегеш да се оор-

тази:

©.които са
все още 
ят, често с тежки жертви, но- 
)и1' ония, които са осъществили 
овоя държава фактически все 
още се намират в неравноп.рав 
ио положение спрямо високо 
развитите страни.

Надеждите, от ПреДн една го 
Дина, че ще дойде до по-сери
озно и ло-трайно отслабване 
на межщутарадното нзпреже- 
ние, за 'съжаление не се 
щестоиха.

За разлика от миналогодиш
ната -сесия, която се провежда 
ше под знака на Кемп Дейвид, 
т. е. под знака та преговори 
между Изтока н Запада, тази 
година се събираме в сянята

ще изпълняват

осн
ежи я които

пр. у
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в Обединените нацииРеч на президента Тито

ШбЕа п псмогееи па шоорашшп тт
сгошие на пълна несигурност 
и постоялия (смъртна опасност 
за човечеството.

За да се осъществят уолози- 
ята, « които усилията за пос
тигане ма разоръжаването би 
могли да имат (успех, очевид
но е необходимо, какго вече 
казах да се осъществи мини
мум благоприятна атмосфера 
и най-необходимата степен на 
взаимно (доверие. За съжале
ние, до сега често се е вървя
ло иообратна посока. Не мо
же например да се предполо
жи ' че е възможно едновреме 
нно успешно да се преговаря 
01 ща се нарушава суверените 
тът и националните граници 
на партньора в преговорите, 
без оглед на това с какви мо
тиви се защищава такава отри
цателна практика.

Също така, в резултат «а ог 
рицателните (възгледи на ония, 
/които и в днешните условия 
(на съществуване на ракетно и 
ядрено оръжие не могат да се 
откажат ог потенциалното 
приложение на силата и война 
та. като метод за разрешаване 
на спорните международни въ 
проси, се срещаме с различни 
теории за възможността или 
дори н за безопасността от ло
кални воини. Тези теории се 
развиват въпреки няколкото 
твърде изразителни опити, ко
ито в това отношение имахме 
/а следвоенния период макар че 
въз основа <на това всеки.му' би 
трябвало да бъде ясно именно 
'обратното, т. е., че при съвре
менните отношения в света 
лсяка локална война има (неиез 
белената тенденция да се нревъ 
рие .ц обща. Също такъв е и 
.ефектът .на ориентнровката 
към така нареченото тактичес
ко ядрено оръжие.

В какво е единствената трай 
на положителна алтернатива 

на днешното отрицателно раз
витие на този .въпрос? Ние 
сме твг/рдо убедени, че такава 
алтеранатнва дава единствено 
осъществяването на общото и 
пълно разоръжаване. Именно 
ватова югославското правител
ство, заедно със съответната 
подкрепа на другите предло
жения. ориентирани към все
обхващащи мерки, конто би до 
вели до общото и пълно раз
оръжаване, поздрави предло- 
женпето съдържано в речта на 
предеетапеля на правителство 
на СССР Хрушчов пред Общо
то събрание «а Обеди-некнете 
(нящпг от 18 септември 1959 го
дина, и по-късшгте съветски 
предложения, е конто е озна
чен ШИРОК И пряк ПОДХОД 
към действителните мерки за 
разоръжаване.

Ние сме твърдо убедени, че 
общото и пълно разоръжава
те ие е нереална цел, по име- 
ещо единственото възможно 
и трайно решение. Това стано- 
(вище 'миналата година! едино
душно зае и цялото Общо съ
брание на Обединените нащш.

'Във връзка с това вярвам, 
че е достатъчно извесно как 
к/роелд/вежото правителство ви
наги, всестранно и активно на 
стояваше за успешното реша
ване на проблема за разоръ
жаването в рамките на работа
та на Обединените нащш и на 
други месга.

В досегашните препов-орн че 
сто са изтъквани на предеЯ 
план проблемите за равновеси
ето и контрол. Локалното съ
ществува готовност и иокрена 
ориенти,ровка към действигел- 
епо разоръжаване, -считаме, че 
никак не би трябвало да се по
зволи тези проблеми да станат 
нерешими и да се превърнат в 
спирачка на пътя към споразу
мението. защото те по естест
во тава ие са и не би трябвало 
Иа бъдат.

За равновесието в конкрет
ния процес на разоръжаване
то, (разбира се, трябва да се дъ 
ржи сметка, защото нереално 
е ща се предполага, че 
страна ще приеме предложе
нията, които, в даден момент 
или период я поставят в оче
видно подчинено положение- 
(Би било дълбоко вредно, оба
че, да се стремим към предез-

янно да се држи сметка че във 
(времето, което протича неире 

по-интензивно 
във

и че задълбоч ащапето 
понналните 
само да ги умножи и увеличи.

•Във връзка с това не мога 
да не се спра специално вър
ху 'Обстановката около Реиуб 
лика Конго. В Конго дойде до 
най-п-аразителни прояви на от
рицателната колониална поли
тика, до въмешатлетво отвън, 
с цел да се запазят теешгте ик 
тереси на ония сили и кръго
ве. конто все още сче могат да 
се помирят с загубването на 
своите привилегерованн пози
ции и интереси. Тези кръгове 
'ахвеоака признаването на не- 
зависимостта на Конго само ка: 
то -външна форма, под която 
•би се продължило е икономи
ческата експлоатация и е дру
гите форми на зависимост иа 
тази страна. И когато в прове
ждането па такава политика се 
натъкнаха иа съпротивление 
от страна ча законното прави
телство на Република Конго, 
премина се в повече цлн по- 
малко, към: различни форми, 
па открито вмешателство, към, 
организиране иа бунт, към от
къснете па оМцелни провин
ции, «ъ.м сваляне на правнтел'- 
ството и подобно. Особена от
говорност за отрицателното ра 
звитне иа събитията ‘ в Конго 
(без съмнение, пада върху Бел 
(Тия, която по-рано владееше 
там и сега -упорито се протнво 
поставя гча изтеглянето на спо
йте войски. А част от отговор 
(нюстта пада. разбира се. и въ
рху ония фактори, които това 
/петдържаха плн допускаха.

С инте рзонцията на ООН 
трябваше, зарад поддържане- 
то ага минат да се даде възмож 
пост за такова развитие в Кон 
го, което, би запазело не-гово- 
та независимост, суверенитет н 
териториална цялост, и което 
би било ,в съгласие с интере
сите на народа и правата на 
з аконното, пра в ит е л-егв о.'

Според нашето дълбоко убе 
ждение, помощта на ОН. за 
съжаление не се 'оказа достатъ 
чно ефикасна, преди всичко за 
това, защото .гари провеждане, 
то в дело «а решенията на Съ 
шета за сигурност се проявиха 
сериозни пропуски и недоста
тъци.

Правителството на1 Федеюа- 
ггггвна народна република Ю- 
гоола.вия няколко пъти. въклю 
чвайки тук и искането оа овик 
шане на Съвета за Сигурност 
от 'оемп септември 1960 годи
на, изнесе своето становище 
ото проблема и се застъпи за 
онова което считаше, че е най 
-правилното решение. Ние се 
(надяваме, че ще се намерят 
подходящи пътища, основани 
•между другото, м на последна 
та резолюция на Общото събр 
анке. на неговата извънредна 
сесия, за да се зцшитят и ттомо 
<гнат стремежите на конгоан- 
ския народ за запазване на не 
зависимостта и териториална
та цялост на страната. Необхо 
Дим® е също така да се пред 
(приемал мерки, за да се продъ 
(лжк с оказването на необхо
димата икономическа и техни 
ческа помощ. Делегацията на/ 
Югославия от своя страна ше 
(подкрепи всички (мероприятия, 
чоонто би били в съгласие с те

правдои® искането за концен
трация на акциите за техниче
ска, финансова и йког-иомичес- 
жа помощ на африканския кои 
тпнет чрез Обединените нации. 
Затова тук мога да заява, че 
моята страна е готова, заедно 
с другите страчлг, да разгледа 
възможността за увеличаване- 
ота своята помощ в експерти, 
материал и финансови средства 
за иово,освободените афрнкан1- 
скн страни. Същсвременн® мо
ята страна е готова да се от- ; 
каже от значителна част на по, 
мощта, която досега е получва- | 
ля но препран ата за помощ 
при Обединените нации, в 
за иа африканските страни.

на наши

на тяхното 'Преразпределение. 
Всичко това, какго е известно, 
ражда политически стълкио 
велия и пре.'1и на стабилизира 
пето. качето на политическото, 
така и на икономическото поле.

С оглед на досегашния опит 
и .с оглед иа топа, че оказвано

цип на едни народ, а с това п-р 
апсгцческн п войната, изобщо.

Особен п твърде опасен, вид 
на тези дълбоки аигиисторнче 
оки тенденции, които все още 
(гейстсуват па африканския ко 
1ЧТ1КНС5ГТ е безогледната политн 
ка ска расова дискриминация 
н утеетяваие, конто провежда 
да правителството на Южно
африканския съюз II чпнто по 
аледнцн тази година така тра
гично сс проявиха. Наистина 
невероятно е че. днес във вто 
рата половина на •столетисФО 
«и, е все още взможна такава 
политика в една област, която 
се намира в пълно освободи
телно движение. Това е вер® 
ятно проблем,, на който Обеди 
йените народи следва да посве 
тят още по-гол ямо и ефикасно 
вннмамге отколкото досега.

на ко- 
отношення може къснато и всс 

се развива надпреварата
чичто, резул-въоръжаването

-77 ■ неизбежно правят всяка 
неща мярка за разоръжаването 

по трудна и по усложзче- 
възникват

татн

все
Непре кг егчатоиа.то «а помощ н подкрепа попя 

кога се обуславят с политиче
ски и икономически концесии, 
а на всяко отделно аказ-вате па 

строша на

и опасни видове 
които все повее по-мови 

оръжия, върху 
трудно е да 
трол-разширява се (Кръгът на. 
страните, конто притежават та 

въоръжение. Всъщност, 
косато става дума за ръ

се установи ксиг-

•помющ се гледа от 
КИругнте държави с най-голямю 
съмнение. като от това сс съз 

проблеми.
кова
значи:,,
зеръиегването, погрешно е да 

че надпреварата про
дават политически 
ясчго е, че най-добрият и най- 
правилен пг.т е такава помюш 
и подкрепа на неразвитите ст
рани да сс идват на първо мя
сто чрез ООН. Обаче тъй като 
ООН разполагат е твърде оскъ 
(шип материални •средства, за- 
пцо/то държавите, които са ви 
сако развити п б-огатн сс коле 
,баят и отказват за тази цел да 
предоставят ма расположенне 

Обсаниечигге тапии по-зиа 
чцтелии средства, яошо е, че но 
поосвободепите и неразвити 

мотат при такова

се каже 
дължана — тя постоянно сс 
ускорява, засилва и насърчава.

пол

Съ средоточ ван стео 
те усилия върху решаването 

африканските (проблеми, о- 
баче, не трябва да значи заие- 
маряваше на проблемите иа Ла 
тшгска Америка н Азия. с кои 
то вече се срещахме през ми
налото десетилетие и с които 
се ореш-аме и днес.

Какви абсурдни размери взи 
7 все п о-р-азгарящата се над | 

иревара във въоръжаването н 
колко отрицателни са нейните 
последици за човечеството, мо 

илюстрира по много 
и затова1 аз не възиа- 

правя това тук. Но

маи а
Ако навлезем по-дълбоко в 

тази проблема на ликвидиране 
колониалните 'оггпошезшя и все 
странно го проанализираме, ле 
си® ще си направим извода, че 
досегашната тенденция на кол,о 
нпаланте сити. на всяка цена 
да задържат своите икономиче 
СКИ II други 'ПОЗИЦИИ II СЛСДО
получаването па независимост 
особено иа африканските спра 
пи, е все пак по същина пред 
(«на «е сам® за народите, които 
га извоювали своята независи 
мост. но също така и за «ар® 
днте на колониалните спин. Та 
кав-а политика не (може в ед
на по-далечна перспектива, да 
донесе никаква полза. Тя мо
же иа доведе до нови сътълк 
«овения и да понесе вреда на
леете страни. Саачо равиаправ- 
ното отношение межда- наро
дите, конто са извоювали своя 
та (независимост и народите ма 
колониалните сили може да До 
несе (полза и иа едната и на) 
другата страда, а особено, кое 
то е най-важното, може да на 
п,равн такава политика да пред 
ставляна могъщ елемент зд, о- 
пазветето на мира и за прадив 
ното ■междумароино сътрудни
чество. Така приложеното ох- 

мелс-

же да се 
I,качиш 
7,(0,рипам да 
факг е, например, че един су
пер-бомбардировач ,,В-70” из
нася колкото 
цялата помощ, 
бединеиите народи за развити 
ето иа слаборазвитите страни 
ш течение иа одаа година, са
мо по себе си показна че не
забавно трябва да се напусне 
пътя по който сега се върви.

на
Проблемите на Латинска А- 

мсрина сн-ждаме преимуществе 
«собходимостта от едно 

индустриализиране.

стойността 
дадена чрез О-

на.страни не 
(поло^кечне да чакат помощта на> 
ООН. На тях трябва Да се гари 

ппавот.О' да взт(ат по-

,;то в
ускорено
Новите икономически условия 

изискват диверснФика- 
«га националните иконом и-

япне
мощ там. където ,мюгат да я 
пс-тучат, ДОКОЛ1КОТО тя им се 

боз гаошптнческн. иконю-

(в света
ция
псн. Ох:ващаисто за (пемииуемос 

тсроцес трябва да 
(поповото гаошкрепя- 

онъване и ооует- 
неизбежно ше

дева
внргеокн и други условия. 

Акциите, конто Обедпнспите 
досега са п(редп|риСТ1а- 

ГГС1ВЗ нап1Р'авленене. макар 
са били полезни, съвсем

тта на този
води към 
не, а ие към 

което
*нелепи 

ли в яване,
и,ре|циз.вика отпор и ше довеж 
ма до политическо напреже-ше 
•И иоифликти. което особено,по 
каза случаят с Куба. Във «се- 

случай. никак «е можем да 
считаме за нормално положе
нието. при което пазарите на 
миете продукти на Латинска 
Америка се предоставят «а та- 
кяна,печената свободна ипра на 
оветодното ,.п1реш)дагане и тър
сене”.
предприеме еццна менадашаро-д- 
иа акция е тази област е явна.

Икономическите проблеми «а 
Азия също така не губят от 

актуалност. Напредъ
кът в индустриализацията, 
йто осъществиха много азнат 
сш страни най-1Шоб|ре показва' 
колко неточно беше

срещахме

пример на 
действие, което желаем и кое- 
то е необходимо за 
ще приведа недопустимото за 
бавяне за постигането «а едио 

‘споразумение за което са на
зрели всички обективни пред
поставки и което изисква ця- 

общественост.

Като конкретени да
не са в съравмер с действител 

Ако помощта па всички.ните нужди.
ООН н по-нататък би се давала 

(Минимален обем с ба
йо йто $6

п такъв
оен темп и на начин 
сега е (П)реобла1дз1вал.
(може да се 
фоктът й ще бъде в съгласие 
с интересите на котксолидация 
та на тези страни и «а мира 
•в света. В този случай и ло-на 
татък бихме и/маши положение 
То, което с нпшо не може да 
се .огараидае. именно внеокорав 

■ витите ,страни да (изразходват 
въоръжението си суми. ко

!Кц

едва ли 
очаква че е-

световналата
Това е забраната на опитите с 
ядрено оръжие. Считаме, че в, 
тази област (вече няма никакви 
действителни -препятствия. до- 
(гоелкото би се постигнало по
литическо съгласие на велики 

КОиТО

Необх1стпм10сгга да се

преговорите.те Си ли, 
се водят вече две години, ио- 
•скоро да завършат със спора
зумение, към което трябва да 
пристъпят всички страни.

(ващане за отношенията
1Н(Ввооовободените народи и 

народите на колониалните сили 
би лот-ювидкрало ооновния из- 
шочннк на стълкновенията и 
кризите и причините, които съ 
вдават антагонизъм между стр 
аните ма изостаналите и «е|раз 
витц (области н страните във 
високоразвитите части на све-

авюятаза
ито са еднакви на целокупно
то производство на нераззитн- 

всяка десета-

ко-
ДУ

те страни, т. е. 
част от производството на на 
шат-а планета да се прехвърля 
(Еъ-в ф-ондове за разоряване и 
унищожение, вместо във. фон) 
да за нзграждакетео н прогре
са на човечеството. Затова ка' 
то една Укг най-неотлозкните 
задачи която стон п-ред тази 
сесия на ООН е нуждата- да се 
У-0К01РЯТ, прошнрят и направят 
по-ефнкаони всичките вид,ове
на ‘оказване международята по
мощ и международно . ф!шан- 
Сироне за раз1витнето на слабо 
развитите страни, предимно 
чрез увеличаване на съответ
ните средства на Обединени-. 
те нации. Това означава всъ- 
ш.т-1'ост, че -Д1нес се налага. |Н1\гж- 
д.ата от тфещдоиемане на вдгча 
обемиста акция на тази Орга
низация за оказване иа -всестра 
нна и безкористна помощ на 
новоне завис 1 км ите страчп. за
(да укрепят своята 
мост и '«'ошнр да тръгнат по 
пътя «а стопанския, културен- и 
общ -иротрес.

твърде
еше Този. какго и всеки други, 

действителен напредък в об
ластта -разоръжаването би сс 
отразило положително върху, 
междунгредн-нте шлзошения н 
■значително б-и -допринесъл -за 
тяхното под обряване. Съ що та 
ка, всяко подобряване на меж 
|:цунЕ1с1с('1!ннТе ,от1.тошення. все
ки нагаредък в решаването на 
належащите менедуотароДни въ 
проси, към което упорито тря 
боа да се стремим, сигурно ще 
се отрази положително върху 
решаването на проблема за ра, 
з-оръжавасчето. Какго се виж
да. взаимната зависимост меж 
ду положението в междунасод! 
ннте отношения и положението 
в областта на разоръжаването 
е твърде ясна и непосредстве
на. Т)ук не трябва ,да се търси 
откъ(де да се започне, защото 
е ,очевидно, че трябва да се 
-полагат най-големц усилия в 
Явете направления. При това. 
погрешно е да се мисли, че в 
осъществяването на междуна
родното -разоръжаване всичко 
би могло да ,остане иостарому 
— -студената ,война, военните 
П1П1ПГ'ОТв(ления и л-р. Вг>лшебнн 
ят кръг би бил пробит н меж- 
дународнпте отношения би мо 
пли да се яват на прага на и® 
ва ера. Разоръжаването, всъ
щност, ако се гледа от доста
тъчно широка перспектива, оз 
начв-а овоего рода форма гча 
положително изменение на ове 
та и отношенията в него.

ннето, което 
преди десетс години, че че-раз 

страни нямат необходи 
-мите условия в природните из 
точницн и работна сила за е- 
дна мо1дерн>а индустриализация. 
Азиатските

витите

та.
оФраии успешно- 

преодоляват организационни
те п1р(облеми на нндустриалнза 
цията и осъществяват огромен 
напредък във форзвирането на 
родни пниустриавпш ка(дри, но 
чувств(уват голяма спънка в не 
достига на финансови средства.

(Ролята на ООН в рамките 
иа тези събития е от най-Толя 
мата важност и на икономиче 
акия и политическия план. Ор 
паЕГизацнята на обединел1нте на 
роди ио-ефгакасно трябва да 
действува щото процесите -да 
се еманципират, ускорят и раз 
виват с колкото се може по- 
малко гарепятствня. а в същото 
време да .окаже всеедр-анна на
временна помощ «а страните, 
които са станали независ|Шн, 
да укрепят своята независимо 
сти и да я «аправят по-съдър- 
жатешна. Ролята на Обедшченп 
те народи и досега бе съсред: 
юточена главно върх/у, това те
риториите под покровителство 
то на гази Организация да до 

иезависи-

III
Следващият важен и неотло

жен Проблем за който бих ис
кал да говоря тук е разоръжа
ването.

Важността иа разоръжаване 
то. като един от ключовите 
проблеми на войната и мира 
е общопризната. Съзнанието за 
това, обаче, не е реализирано- 
като необходима конкретна ак 
цня в досегашните опити за ра 
ярешаването на този въпрос. 
По този начин се Стилна до пю 
ложенигето разоръжаването Ща 
подучи в международните отн® 
щения особено място, което, 
струва мн се, има може би ио- 
мрнпичню значение откол(кото 
копало и да е поцрагло.

Затова следва да пристъпва 
ме чсъм разрешаването на про 
блема за разоръжаване с ори 
енТиров(ката за най голяма спе 
шнюст. При това трябва поето

незавнси-

*веде по-окоро 
мост п да допри агаесе за уокор- 
яшЕнетео «а -.процеса за създа
ване самостоятелност в остана 
Яите зависими територии.

До
Проблемът за пазвитието на 

(четдачитите страни се налага в. 
оообегго оязка, форма в Афри- 
(ча. където- гао1лип‘ичеоките и ко) 
потпадни -отношения най-упо- 
ггчгто се задържат и преплитат 
с последиците от икономичес
ката изостаналост, което в: най- 
ново време се прояви в приме 
■оа (на/ Конго. Проблемите на 
Африка изискват 
концентрация иа нашите уси
лия. Ние -считаме за съвсем о-

зи цели.
Проблемата за войната в Ад 

жир се намира пред нас -вече 
пет (палинт, а до днес в това 
•отношение не е отбелязан ни
какъв напредък към едно по- 
зад.оволително решение. Ал
жирският народ, който н-родъ 
жгиа да понася тежки жертви 
за извоюване ча своята свобо
да, — с което задължава всич 
ки народи, манто се борят за 
мир. независимост и равнопра 
вие — търси природните си 
н закоипш парава на самоопгое 
деление. (Миналата година Фра 
1-шмя по прнншт му призна те 

зи права гчю (преговорите, 
то последваха, показп-хл, за съ 
жалсиие. че френската страна 
не е направила 'ония практиче 
ски изводи, които ппюизлизат 
от ггрнзнаннето на правото иа са 
моопределсаше, поради което, 
разбира се. и условията за 
преговори бяха неприемливи и 

на Алжир.

От основаването на ООН до 
днес. 35 територии вече постиг 
наха своята гаоиштюческа ов-обо 

няколко територии трябда. а
1ва наскоро да- получат -своята 

През изтеклия най-гол яманезависимост, 
период двадесет и девет бив
ши зависими територии бяха 
приети в ООН. Сега, обаче, пред 
Организацията стои огромна
та задача да спомогне щото 
тази получена свобода да полу 
чи пълно политическо и иконо

Следователно, то изисюва
способност да се-съгледа това и 
готовност за поставяне 
жпун-гродннте 
една- нова основа.

МНОГОБРОЙНО СЕМЕЙСТВО на ме- 
отношения на

ммческо съдържание.кон-
Значн. за ща се тръгне на, 

пред трябва -да -се тгроменят у- 
становенн концепции и пойх-о 
В.и. трябва 1да се 
'Определени цели. които очеви
дно са- неосъществими без во
йна

*

Съвършеиню яано е, също та
ка, че проблемът за окончател 
ното ликвидиране иа колони
алните отношения е най-тяс
но свързан- -със съществуване 
то на пропаст между недос
татъчно развитите страни и ви 
оомо развитите области в све
та, каке ито са Европа и Север 
иа Америка, което представля
ва една от главните причиня 
заот|оцДържането и проширява-

на тази пропаст. От това.

откажем от

и да се ориентираме в ре
шаването на международните 
въпроси (КЪМ ИСТИНСКО Миролю 
биво съвместно съществуване 
между страните, с различни 
обществено-полпгически систе

чд представителите 
Пои такива обстоятелства пое 
менното алжирско правитед(ГШ10| 

от положениетотъпей изход
референдум под (контрол

ната Организация, ко-
мот.чрез 

на тази
ето ние от своя страна можем: 

да поздравим и подире
на вой-

Посподич Дредседате-лю, 
Л(Чешнюто, таканаречено раI 

вновесне във въоръжаването е 
осъществено на едио така ви
соко н опасно равни ше 
еняата техника, че

НеТО
от съществуването на нзоста-

СЙЕМО
пиМ. Продължаването

Алжир има ос в оен това 
по-широки п-ми.тика-

налост в най-различни видове, 
от икономическата слабост и

на во 
всъщност, 

с всеки деч все повече губи 
своя с-мисъл. Това равновесие 
ие донася сигурност, какго же 
лаят да ви уверят привърженн 
Ците на определена политика. 
Напротив, то се превърща в съ

пата в някоя
II ДРУГИ,

Ако не се намери път за
демократическо ре- 

всъшност имплицитно 
силата за заду- 

легитимните аспнра

зависимост на отде-гните стра 
области, по необходтогосгЦИн 

по-скоро Ни и
възникват условия за вмеша
телство отвън, за опити да се 
създадат ,,сфери на влияние и

__Погледнете птичката и усм ихнете се/
шение. 
се легализира 
шаване на
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Реч на

МИРЪТ Е НЕВЪЗМОЖЕН ' нации
„ БЕЗ съвместно съществуване
и РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ НАРОДИТЕ *
такова споразумение. Ка 

КТ.О е известно резултатите 
застанаха. Дойде се до преу
становяване на преговорите а 
(проо‘Ломата отново се 
яред Обединените народи по 
почин на великите сили.

рнтелно утвърждаване иа ня
какво абстрактно абсолютно 
равновесие, защото то не 
ществува и в процеса на 
,ръжаването.

1>ге на
шават .по мирен начин, 
та н войната да се изхвърлят 
от практиката в международ- 
Ннте отношения. Трет„ят осно
вен принцип е да се зачитат за 
аълженията на ненамеса във 
вътрешните |работн па ируги 
народи и държави и правото 
на всеки народ сам да урежда 
'С®'оето вътрешно развитие и 
живот.

Основните начала на съвмес 
тното съществуване са всъщ
ност една жнва творческа ин
терпретация на духа и принци
пите на Устава па нашата Ор
ганизация. Стъпвайки в нейни
те редове ние оме се задължи
ли да зачитаме и прилагаме те 
ви принцип» н с това да водим 
такава международна полити
ка. която изцяло съвпада със 
схващането и -практиката гна 
съвмесгно-то съществуване без 
оглед на каквнто и да е расо
ви, идеологически й други раз 
ничия между народите. Пора
ди това напълно е несъвмести
мо с принципите на съвместно 
■то същесшуваие, а с това и с 
принципите на Устава на Обе- 
дплените гчацци, не само про
поведта и прилагането на поли 
ти-ката -на сила и политиката 
на правото па по-силння.

а спла ва ние вярваме, че пашата 
страна е допринесла не -само 
на своите национални интере
си и стремежи, но и на общо
то дело на света. Като напъл
но независима страна тя дей
ствува с уверението че -върви 
по пътя, който в съврменння 
свят най-сигурно 
мир и активно международно 
сътр|удннчество. Вървейки по 
този път нашата страна нзгра- 
дн плодотзорн-и отношения с 
всички конто са били готови 
1да сътрудничат -с нея върху о- 
сновите на взаимното зачита
не, рапнопра-вие и ненамеса. 
От друга страна, нашата стра
на се ареща на този път с мно 
по -страни и народи от всички 
Континенти, които ръководени 
отсъщите стремежи, представля 
ваха в -дните на студената вой 
ма благотворна -сила на мира. 
Тези страни и народи се очер 
тават в сегашните изменени 
международни отношения, ка
то най-последователни носите
ли на усилията за осъществя
ване на съвместното съществу 
ване -в 'света, за мир, прогрес 
и равноправие.

(Поради това тези мезависп- 
ми стран-и се -обърнаха преди 
всичко към, тази наша Органи 
зацня, -виждайки в нея и ней- 
дп1гя Устав могъщ инструмент на 
своите стремежи н на общото 
■стремежи -на човечеството. 
Ние -на- тази сесия, с решения
та конто ще вземем,, трябва да 
покажем повече -от всякога, че 
са оправдани тези очаквания 
от тази -наша- Организация. Аз 
вярвам, че на тази сесия би 
трябвало да се присвит и из
вестни -общи директиви, 
би във вид «а една декларация 
на Общото събрание, за усили 
ята и нормите, които са необ
ходими, -зада се -отстрани меж
дународното напрежение, за 
Да се -подобрят миролюбивите, 
Добросъседски отношения ме
жду държавите и всестранно 
да се -развива -международно 
сътрудничество.

ПреД чгас тук, пред предста
вителите на великите и малки 
■страни, еднакво стон голямата 
и единствена задача-, с общи 
(усилия да допринесем тото 
кората -и на-родите от целия 
стяг -да тръпнат към едно по- 
светло бъдеше.

■съвършено.
Рискът, който може

съ-
въо- да про

излезе от това сигурно е нес
равнимо по-малък отявява риска,
-който в себе си съдържа сега
шната

Подобно е и с контрола по 
разоръжаването. Не -може напългио неконтроли

рана надпревара във въоръжа 
ването.

да-
Следва, значи.се оспорва, чак нккой и не о- 

спорва, необходимостта
____ ва водене на
преговорите по разоръжаване 
да -се намери решение 
тав на такова тяло за прего
ворите, което да е по-ефикас
но „ по-широко от Комитета 
на десетте страни тго 
жаваието. Съставът

от аде 
като

®0'Ди към
Такова наше схващане оп- 

-р ех сля и нашето становище 
спрямо навеспиг тенденции, ко 
иго могат да доведат до поля 
лбата на света изобщо и Ко
нго, очевидно, представляват 
один от -о/ачо-вннте отрицателни 
факти трактори в съвременния 
[международен живот и една 
-от -плавните причини на така- 
наречената студена война. По
ради това. -всяко задълбочава
не н изостряне на тази борба 
неизбежно води към- изостряне 
на -студената война, иропагащд- . 
ни похвати, и екстремни, абсол 
ютии становища, към класифи
циране на (В-сички страни спо
ред тези становища, като по 
този начин по-нататък се де
формират и обременяват ме
ждународните отношения, заси 
лват се и изострят съществу
ващите спорове п се създават 
нови, 
опоразумм 11 (ята.

Ние винаги настояваме, осо
бено в нап-регната обстановка 
да заемаме към различните: 
гареложенпя и инициативи ста
новища без да изхождаме от 
това от чия страна са повдиг
нати. но какво представляват 
'за укрепването на мп|ра. В то
зи смисъл, -например, и оказва! 
кме пълна под-крепа иа съвет
ското предложение за общо >в 
пълно (разоръжаване. Тота пра! 
тим и днес, а така ще правим), 
и занапред и ще оказваме пои. 
крепа на всяка инициатива за 
(която се уверим -че допринася 
за укрепването иа мира, без- 
оплед откъде идва тя.

От всичко това произтича,, 
че 1от (положението -пълно а .-шша 
[гости в което се намира ове- 
ггът, ние не виждаме изхода ш 
преминаване към тази или она 
Зи страна, а -още лонмаяко в- 
изострянето на борбата между 
тях. Ние считаме, че ивкода е 
в -постепенното преодоляване 
на препяствнята, които тази. 
борба донася със себе си, в по- 
степеното преодоляване и пре 
макване па съществуващите во
енни -съюзи. Очевидно е значи.. 
че съвместното съ щестаувале. 
в апмо-сфйрата -на -надпреварата 
във въоръжаването, никак не 
може да бъде основа за траеш 
и стабилен мир. Напротив, ми- 
рът може да бъде -осигурен и: 
укрепен едюствсно по пъта 
на развитието на всестраню съ 
трудшгечетво по всички въпро 
си от общ интерес и по пътя 
па -решителна борба за -разоръ 
жаванс и за премахване на пе- 
рашюправните отношения.

Най-сетнс, ние вярваме и 
твърдим, че -войната Не е вече 
неизбежна, т. с. че съществу
ват вацч-ки реални изгледи тя 
зявииаги да -бъде изключена 
като срсдств-о -на политиката и 
на разрешаването на между
народните спорове. Това наше 
убеждение се -основава върху 
оценката-, че с последователна 
Ьшкрна политика могат да се 
изолират и -осуетят ония сили 
нз авета, конто зарад провежда 
«сто на своите цели, се ориен- 
ират лсьм война и се подготвят 
за нея. С други думи, нне вяр
ваме, че огромното болшинст
во е против войната, че -все по 
вече съзряват материалните и 
обществено-политически усло
вия за запазването на мира и 
че днес Силите в света, конто 
са против войната, са достатъ 
чно могъщи за да -могат да 
Предотвратят нейното избух
ване.

Ето това са -основните прин
ципи от които се вдкновява ю- 
тославската -външна политика. 
Мисля, че обещаванията които 
(дадок ще допринесат по до
бре да се -разберат и тези прин
ципи и цялата наша външна 
политика. Убеден съм. че в те
зи -рамки ще бъде ясно и -в ка
къв смисъл ние -отдаваме осо
бено значение на приноса, кой 
то могат -да дадат така -наре
чените кезаангажиранн страни 
за заздравяването на междуна
родните отношения и голяма
та родя която -в това отноше
ние могат, и са дължил да по* 
мат Обединените нации.

кватен стриктен контрол 
ффгкция на |разо!ръжава(глето 
От друга -страна 
въвежЦамето на

за със-

Мнролюбпв-ото и актив-но съ 
(Еместпо съществуване днес по 
луч-ав-а -все по-сплен н

да се търси
многозначи

телни -мерки на контрол ттреап 
преминаването към мерките на 
действително -разоръжаване, о- 
значава да се п-ротнвоиостав-

ра-зоръ- 
на това 

тяло за преговаряне би тряб
вало да отрази политическата 
структура на съвременния свят 
н -географската -принадлежност
\^Ъ1ВЛ1ХЪСТ1Н13 с

ТТО-Ши-
(рок размах -в -света в техиичес 
-ката н културна, а до .известна 
степен и в политическата об
ласт -в отношенията между 
страните с различни обществени 
-системи. Защо тогава да 
ставят изкуствени прегради п-о 
пътя иа този единствено пра
вилен -процес иа- 
света? Защо 
чрез -печата

то-ва и тя-.кошаяш на (разоръжаването. Задово 
ляващи компромиси във връз
ка с проблемата за

за преговаряне би 
на-ло равновесие, -което би 
шо да допринесе да се избе
гнат трудностите 
зо попадна -комитета

се пост-иг- 
мо- се по-контрола 

'са възмоиснл:, ако контрола се 
наблюдава в рамките

в които бър- 
. на десе

тте страни по разоръжаването 
юо-юван върху концепциите 
(механическо равновесие

на разре
шаването на нроблемата за -ра
зоръжаването и на осъществя-

развнтпе в 
да се разширяват 

н речите и по !раз
на

.неж новането на Отделин -конкретни 
мерки в съответния процес.

Успоредно с подкрепата си 
на 'общото- и пъл-но разоръжа
ване и, значи, на прещдожеин- 
ята, конто се дават в тюва на
правление, югославското пра
вителство би било готово да 
приеме, като час.т от процеса 
(на придвижването към общо
то и пълно (разоръжаване, оп-

като се затрудняват

радетели мерки, които но есте 
егвото ой биха насърчавали 
-по-нататъшното споразумява
не и ра-зрешаташето на пробле- 
аита за разоръжаване изцяло. 
Тук трябва да се говори за се
риозни и радикални по естест
во мерки, с -очевиден и непос
редствен ефект в материално и 
политическо отношение, а съ
що -така и но отношение подоб 
ряванего на техническия про
цес, необходим за разоръжа
ването. (Мисля за развитието 
и прилагането на конт.рола и 
под.) Преустановяването на я- 
дрените опити представлява 
(най-добрият пример на еДна 
такава мярка. Подобни полез
ни 'мероприятия, покрай споме 
натите предпоставки, би могли 
да бъдат намаляването на вое 
нните разходи и използуване
то на икономиите иди на една 
тяхна част. за помощ на ола- 
боразвтите страни, трансфера 
на фисионния материал за мир 
ни цеди и мероприятия за де- 
вангажиране в областта на Сре 
дна Европа. Общо взето тези 
'мероприятия би требвало да 
представляват една система от 
придвижване напред в начало
то и -в рамките иа необходими 
я -прогрес към общото разоръ
жаване. Естествено, най-доб
ре ще е, както вече изтъкнах, 
ако час по-скоро се постигнат 
възможно по-големи резултати 
но струва ми се, че и спомена 
тнте искания са достатъчно си 
дни за да могат да доведат бъ
рзо до големи резултати.

може

Изглед на залата в която сс провежда заседанията на Общото събрание на ОН. В залата 
има 750 места за делегати, 270места задипломатическия кор, 234 за журналисти и 800 мес

та за публиката

ду представителите на д-вата 
военни чгьюза. От др-уга стра
на, тялото за преговаряне, о- 
чевидно -следва да бъде по-под 
ходяшю по-прпепособон-о за из 
(върш-ваяет-о нщ (спер-ативнише 
задачи по прегошарянето откод 
кото е Комисията на ООН по 
разоръжаването, кг/ЯтО-жехйя 
да -подчертая това особено-и- 
ма свое положително място, и 
(може би трайно значение, като 
израз на общите интереси и 
ОТГОВ01РИЮСТИ -на целюкугшото 
членство на Обединените на
ции но тсроблемата ;за разоръ
жаването. Може бн в нейните 
общи рамки би спогьл да се на 
мери подходящ и приемлив ме 
ханивъм. Трябва да насочим е 
тез-а отношеагие на тази сесия 
времето и работата да бъдат 
полезно употребени и ща бъде 
пооттгаато 
операз-уменне за -възобновява
не на- преговорите по -разоръ
жаването. Това очаква от нас 
целия свят. Югославската леле 
гацня от с-воя страна ще учас
твува в течение на тази сесия 
с най-пелям интерес в разгле
ждането на- -различн-ито аспекти 
«а проблема по разоръжаване
то. и на евентуални иови -пред
ложения, стараейки се, както и 
до -сега, обективно да процепи 
всички еле(.ментц, които могат 
1га ни прнблшкат към разреше
нието.

лични ДР01П1 -начини разни де
зинформации, неистини, че до
ри н ум-раза ме;кду шродите? 
Защо упорито да се прилагат 
старите, отживели методи и по 
стъпки, които в съвременния 
овят стават не с-амо анахрони
зъм. ио постоянно заплашват 
мира и прогреса на човечество 
то? Тоз-а са именно ония еле
менти, -които спъват правилно
то (развитие на международни^ 
те отношения н -сътрудничест
вото.

кгъщо така и проповедта и при , 
лагането на раоовата дискри
минация. на намеса във вътре
шните работи и на- друга под 
ид е сл огач еско-вол Iпт гче ска ма- 
юка на икономическия натиск и 
диокрпмичг-ация на 
гап|рям]а по-слабнтс, на различни 
методи на морален и психоло
гически натиск и др.

Господин -председателю.
Господа деле-гатн,
Аз тух изнесох нашите -въз- 

(глеан по_ някои международни 
проблеми, които днес считаме 
«а иай-важнн и нвй-з-ктуаляи. 
ГТри заемането на (становища 
по разни въпроси ние вннатн 
се -стараем да сс ръководим 
от принципни схващания, съ
чинявайки осиовата на целокуп 
ката пи 'външгю-полиотгческа 
активност и които, както вече 
казах, според наше мкен-ие, не 
са тшщо друго остен опреде
лена конкретизация на принци
пите на Устава иа ООН.

Разрешел! ми на края на ре- 
чта, в -обши черти да изнеса 
тези ваши схващания.

Ние вярваме н твърдим, че 
за днешния ,ц бъдещ свят ня
ма друга алтернатива освен* 
активното миролюбиво съвме
стно съществуване, под което 
разбираме възможността и нео 
бх-адимостта от трайно разви
тие на сътрудничество между 
(страните с различни общссгвс- 
но-полнпгчеокн системи.

В съдбоноагата проблема по 
разоръжаването светът днес е 
изправен пред една привидно 
неразрешима кентрадикция. От 
една страна поради ужасната 
раварителна мощ на съвремс- 
ното оръжие в-ойната все пове
че става абсурдна. От др}-га 
страна, натрупването на-всеПо 
разорителио -оръжие само от 
себе си води към война. Я-вио 
е. че решението трябва да се 
намери само в -предотвратява
нето иа по-нататъшн-о-то на
трупваме иа оръжия, т. е. в ра
зоръжаването. В този смисъл 
нне инснстираме -възможно по- 
(скаро, в съответен състав, да 
се 1възобио1вят преговорите по 
разоръжаването. Ако още се- 

'Страната. от името, г-ьа която га не може да ре постигне спо 
днес гово-ря тук. Федеративна -разумение за -общо разоръжа- 
иарешиа репубупика Югошавня, пане, трябва да бъдем готови 
се е стараела от своето съз- частично споразумение.гг»гг жяг °Жшт”, ■ щс.»»*».«
със страните от -всички чаеш _(ва да бъдем готови и на това. 
ай света. Благодарение на то- чс споразумението «е ше бъде

п скалните

От друга страна погрешно е 
също така и схващането, че съ 
вместггото -съществуване би 
трябващо да озгеичава консер
виране на съществуващите от
ношения. например в области
те под колониален -контрол и 
в областите където по-силипте 
и покразвотп са изградили -при 
вилегцрованц позиции в по- 
слабите и неразвити страни. 
Тако-ва схващане е в очевидна 
противоположност с духа и 
вначението на съвместното съ
ществуване, което не може да 
служи за задържане на нстори 
чеоките процеси в междуиарод 
ння Живот. -Напротив, то насър 
дчава н улеснява тези проце
си, при което не заплашва 
световния мир, но- го прави о- 
щс -гго-стабнлел. Поради тако
ва наше схващане на смисъла 
па съвместното съществуване, 
ва нас е неприемливо тълку
ването опореш, кето то би се о- 
нраничило ц сегашния свят са
мо на оспгуряваие па съвмест
но съществ(уаане на -съществу
ващите грун I ср 01Ж11. Разбира 
се, трябва да се стремим п ме
жду тях ща се създаде съвмес- 
тню същестуване, което да за
мести сегашното напрежение 
и недоверие, обаче не затова 
за ща се остане при такова съв
местно съществуване, но изхо
ждайки от него и тук да се при 
движим напред тсъм по-актнв- 
Ш1 отношения на по-лдодотвор 
но и всестранно сътрудничест- 
тво между всички дърокавм и 
народи, дори и между ония, ко 
иго днес се намират иа антаго 
ни етични позиции. Като дър
жим -аметка за венчио това, 
ние считаме, че истинската пРш 
върженост към 
съществуване се по'казва и про 
верява сам-о чрез практиката, 
т. е. на първо място въз осно
ва на това, -колко дадена по
литика, политически 
нпя н постъпки допринасят за 
укрепването иа мира.

Съвършено нлюз-орг-го е да 
се -очаква., разбира се, че меж
ду народите ще владаее мир и 
чс те ще могат бе-з -страх да 
гледат иа утрешния ден-, ако 
този свят и зестапрещ е свят в 
който няма равноправие меж
ду великите и малки държави 
и народи, сеят в който, ония 
имат повече виждат своя пол-

1ПЮГ:(Ь ОСНОВНОТО

за в това, чс другите са изо
станали. ииги в който Се вяр
ва. че надпреварата във въоръ 
жаваието 

студената война са най-до
брото средство па национална 
политика, а че политиката па 

и мощ е най-сшурният

н продължаването

Господин председателю.

Настоящата Петнадесета се
сия на Общото събрание е 
призвана, безсъмнен Не в още 
по-голяма степен откодкото 
преди, да (спомогне да се на
мери съответна процедура и 
механизъм -за преговорите по 
разоръжаването.

Една процедура по-подходя
ща -от оная, която досега се 
Прилагаше -вероятно бн улес
нила работите по разоръжава^ 
пето да търгнат най-сетне в 
ло-б.тагопрнятна насока. Досе
гашните форми, очевидно, не 
се показаха като най-сполуч- 
лнви. Поставените рамки бяха 
или много тесни и еднострапч-и 
Ьи, или от друга страна-, мно
го широки и нееластични за во 
дене на конкретни преговори.

Факт е, че великите сили и- 
мат ло отношение ца разоръ
жаването особена -отговорност, 
а заедно с това и особег-ш задъ 
иження пред света. Заради то- 
(ва години наред—през форми
рането на Подкомитета на пе
тте сили и след това през съз
даването иа Комитета на де- 
сетта-възлагахме на великите 
сили да изнамерят основи з% 
споразумяване гго разоръжава
нето и методи за съществува-

сила
път за осъществяване иа опра
вдани ши неонравдани стреме

За да бъде съвременния свят 
счепка ус-в състояние -да сс 

пешно с проблемите за които 
говорих и със всички други 
проблеми от -конто зависи ми
рът и бъдещето иа човечество 
то, необходимо е всички на
роди без разлика да приемат 
началата на съвместното съще 
отвуване н, повече от това. да 
га прилагат в св-оите в-заимнн 
отношения, 
всички обстоятелства.

жн реалекппию за решаване 
на опфптите проблеми.

Следователно, мирното съще
епвуване между народите (диес 

се налага не само 
иеобкощи-

все повече
като практическа 
мост. но н като повеление -в се 
гашните условия. -Именно ДРУ-

иавсякъде и при

га аятернаппва и не съществу
ва-. освен почти консталгтиа сту 
дена война, освен- 
„по -ръба на 
сетне на истинска война която 
би 'Означавала пълно уншщооке 
нне-което всички аше тук тряб 
ва да отхвърли^. Именно зара 
Дн това днес вече не е доста
тъчно войната да се 'определя 
като ,..Продължение -на полити
ката с други средства”. Орнен 
тирав(ката -къ-м война за реша- 
валето на международни спо- 

съставна част на

По наше мнение същността 
на (миролюбивото и активно съ 
вместно съществуване съдър
жа значителни елементи, 'конто 
[днес още не са общоприети в. 
международните 'отношения, по
ради което по различни начи
ни се тоовят -отношенията -ме
жду народите и държавите в 
света.

движение 
-войната” и най-

съвместното

Първият 'основе-н- принцип на 
съвместното съществуване, ка- 

е (ршабирамс, е че раз 
обществени сисгемп

схваща

нето то ние 
личните
ше смеят да бъдат причина за 
военни стълкновения и спира
чка на 'мирното сътрудничест
во между държавите и наро
дите. Вторият основен прин
цип на миролюбивото съвмес
тно съществуване е различни
те спорни проблеми да се ре-

(рове става 
политиката, която 
способна да убеждава по друг 
начин освен със заплаха или 

употреба на сила.

вече не е



БРАТСТВО4

Речта на президента Тито 

намери голям отзив в света
Народна реиудлика Македония иред 

Пешия конгрес на Социалистическия съюз
Речтта на президента Ти борим за споразумение за 

частично разоръжаване. кажат, че Македония има 
^чрт трактора, ко

1949-1953 година са вложе 
ни 18 милиарда и 700 ми
лиона динара. Тази година 
благодарение на политика
та, която се води в това на 
лраг.ление, капиталовложе 
иията се увеличаха на 52 
милиарди динара.

Преди войната Македо
ния беше напълно пасивен 
район в бивша Югославия.

Общото събрание на 
намери голям 

между делегатите 
и в

На пети октомври тази 
година в Скопие ще бъдат 
отчетени резултатите от 
предконгресната активност 
на македонските трудещи 
се. За осем години в репу
бликански размери труде
щите се от Македония ще 
могат горди да отчетат пред 
своя Пети конгрес, огром
ните резултати постигнати 
в цялото стопанство. Те мо 
гат достойно да се гордеят 
със своята преустроена и 
преобразена република. На 
пълно е променен ликът 
на някога обезправена Ма
кедония.

Днес с бръзи крачки на
раства не само продукци
ята, но и националният до
ход. Само в периода от 1953 
до 1959 година национал
ният доход е републиката 
се увеличи с 55°/о. Динами 
чно е развитието и на про 
изводствените сили. Само 
индустриалното производ
ство показва средно годиш 
но увеличение 13,2°/о. Не 
пс-малки и по-маловажни 
са и резултатите, които 
постига селското стопан
ство в Македония, където 
преди войната се намираха 
огромни 
площи. След като бяха на 
сочени сериозно всички си
ли на републиката към из 
граждане на базовата инду 
стрия и след като бяха по 
стигнати завидни резулта
ти в тази област, сега сили 
те се насочават и към пое 
тепенното издигане и на се 
лекото стопанство. Разби
ра се и резултатите са на
лице. В горепосочения пе
риод средното годишно уве 
личение на селскостопан
ската продукция расте със 
7,2%>.

Общо взето плановете по 
чти по всички показватели 
се изпълняват тази година,

клонове, необходимо е да 
бъдат посочени и някои 
данни. Пускането в експло 
атация на около 70 нови ин 
дустриални капацитети е 
свързано и с увеличение 
числото на работниците и 
служащите, а това означа
ва, че се променя и струк
турата на населението в по 
лза на индустриалните ра-

то в 
ООН днес не 

лкото имаше преди война
та, но че днес кооператив
ните стопанства и държав 
ните земеделски стопан
ства разполагат с повече от 
2.500 трактори и други ма 
шини, необходими на сел
ското стопанство в репуб
ликата. Също така, те сво 
бодно могат да кажат че за 
издигането на селското сто 
панство само тази година 
са дадени 11 милиарди ди
нара.

Благодарение на механи 
зацията, само напоителна
та и отводнителна мрежа 
канали обхващат сега 41000 
хектара площи, което в 
сравнение с 1955 година оз 
начава увеличение с 12.800 
хектара.

Само за мелиорациокни 
мероприятия и другите обе 
кти до сега в предконгрес
ния период са вложени око 
ло 7 милиарда динара, а до 
края на 1968 година ще бъ 
дат вложени още 50 мили
арда динара.

Важни резултати са пое 
тигнати и в промената на 
структурата на културите. 
Голямо внимание е обърна 
то в последните години към 
отглеждането на индустри 
алните култури, овощните 
градини и лозята. Тази го 
дина в сравнение с минало 
годишното производство на 
пшеница в републиката са 
складирани над 70.000 то
на пшеница или пет пъти 
в поЕече.

отзив 
в ООН

Варшавският вестник 
„Трибуна люду” цитира ду 
мите на президента Тито 
за необходимостта от общо

световния печат. 
Болшинството 

и наблгодтели
делегации 

посочват гра 
дивния подход към светов 
ните гпюблеми, 
се в речта на 
Тито. Изтъква

н контролирано разоръжа
ване, посочвайки опаснос
тта от въоръжаването на 
Западна Германия.

съдържащ
президента

се, че усили
Българските вестници 

„Отечествен фронт” и „Ко 
оперативно село” публику 
ват, речта на президента 
Тито в около хиляда думи. 
„Труд”, „Земеделско зна
ме”, „Народна армия” и 
.Народна младеж” публи
куват извадки от речта в 
около петстотин думи.

Московските вестници 
„Правда” и „Савйетская Ра 
сия” посочват ония части 
от речта, в които се гово
ри за младите африкански 
страни, за отношенията мс 
жду Изтока и Запада, за 
положението в Конго, за 
разоръжаването и миро.шо 
бивото съвместно същест
вуване.

■ята на ръководителя 
гославската

на ю- 
делегация са 

отстранява- 
които до 

за по-серио- 
към разреша- 

световните проб-

насочени 
не на бариерите, 
сега пречеха 
зен подход 
паното на 
леми.

към

Речта на президента Ти
то намери широк публици 
тет ив световния печат. 
Вестилите публикуваха на 
нидни места обширни из-Еадки от речта на 
та Тито, особено 
ито се 
мсстта от

президен
ония, в ко 

говори за пеобходи- 
разоръжаването, 

за сътрудничество между 
народите върху принципи
те на активното 
съществуване, за помощта 
на слаборазвиттие страни 
от Африка и Азия, калето и 
по други
президентът Тито 
в своята реч.

Каирските 
бликуват

Текстилна фабрика — Щипсъвместно
Днес обаче, нейните капа
цитети в индустрията и се 
лекото стопанство, не само 
че задоволяват нуждите на 
местното население, но ча- 

произЕодството се 
включва съгласувано и си 
стематически в общоюгос- 

стопански потен-

ботници. Числото на същи 
те в сравнение с 1953 годи 
на е увеличано с 51°/о. В съ 
щия период индустрията 
прие на работа нови 35.000 
работници. С голям размах 
се поде и строителството в 
републиката. В него сега 
работят около 22.000 стро
ителни работници.

Не по-малки са резулта
тите и в селското стопан
ство, където поради мелио 
рационните мероприятия и 
другите работи, въпреки у- 
величената 
работят днес над 25.000 ра
ботници.

За осъществяването на 
тези резултати бяха необ
ходими огромни усилия и 
средства, както от републи 
канските фондове така и 
Рт фондовете на Федераци 
ята. В периода от четвър
тия до петия конгрес на Со 
циалистическия 
македонските трудещи се 
бяха влагани годишно мал 
ко повече от 22 милиона 
динара, докато в периода

Президентът на ФНРЮ 
Йссип Броз Тито има до
сега няколкратни срещи с 
държавници от различни 
страни и в личен контакт 
с тях извърши обмен на 
мнения по редица между
народни въпроси. Прези
дентът Тито има срещи с 
министър — председателя 
на СССР Хрушчов, с пре 

зидента на САЩ Айзенха- 
уер, министър-председател 
я Макмилън, министър-пр 
едседателя Нкрума, минни 
стър-председателя на Ку
ба Фидел 
Нородсм Сианук и др.

Активността на лидерите 
от извънблоковите страни е 
най-забележителното съби 
тие на Петнайсетата сесия, 
което с най-голямо внима
ние се следи от всички. По 
чти всички коментатори из 
тъкват значението на тях
ната активност и дори кон 
статират, че независимите 
нашироко дават тон на ця 
лата дебата.

въпроси, които
изъткна необработваеми ст от

вестници пу- 
всички по-важни 

речта. Вестник 
„Гумхурия” особено 
ртаЕа

части от лаЕСКия 
циал.

Огромни резултати са по 
стигнати и в областта на е- 
лектрификацията. За илю 
страция привеждаме само 
сле^цните данни. Преди вой 
ната само в около 20 насе 
лени места в Македония и- 
маше електрическо освет
ление. Днес електричество 
получиха дори и някои от 
най-затънтените кътчета 
на републиката. А това не 
що се дължи на усилията, 
положени за електрифика
ция на цялата страна. Са
мо за 11 дни Маврово и дру 
гите водоцентрали в Маке 
дония произвеждат толко- 
Еа електрическа енергия, 
колкото се произвеждаше 
за една година преди вой
ната. В сравнение с 1939 
година .производството на

подче
призива, отправен 

независимите 
от света да положат 
по-големи усилия за 
махване на

към страни
още
пре-

студената вой- 
„Ал агбар” публикува 

обширни извадкц 
на югославския 
като

на. механизация
от речта 

президент, 
подчертава, че незави 

симнте страни могат 
зиграят голяма роля 
емахване, на студената вой 
на.

Кастро, принц
да и-
за пр

Индийските вестници ци 
тират думите на президен 
та Тито за

Конгресът ще обсъди и 
постиженията в другите об 
ласти на живота в Македо 
ния. Ще бъдат отчетени 
придобивките в областта 
на просветата и културата, 
книгоиздателската дейност 
каквото преДи войната не 
съществуваше.

Всички тези резултати 
са постигнати благодаре
ние на борбата на всеки 
член на Социалистическия

а в някои клонове и преиз 
пълняват, така че задачите 
поставени от петгодишния 
план ще бъдат изпълнени 
една година предсрочно.

За да представим картин 
резултатите в отделни

разоръжаване
то, изтъквайки, че прего
ворите по разоръжаването 
трябва да продължат

съюз на

и че,
ако не може да се постигне
споразумение за общо ра
зоръжаване, трябва да се но

Ико по мчч е ски наиредък на Димитровградско електрическа енергия се у- 
величи 50 пъти.465 милиона за нови промишлени обекти С ведри чела делегатите 
на Петия конгрес на Соци 
алистическия съюз на маке 
донските трудещи се, ще 
могат да отчетат и постиг 
натите резултати в облас-

съюз за по-висока продук
ция, за повишаване благо
състоянието на трудещите 
се в републиката, която 
след освобождението на 
страната започна своето со 
циали етическо

Трябва да се отбележи 
голямата помощ, която на
шата общност дава за и- 
кономическия подем на Ди 
митров градската комуна. 
На последното си заседа
ние от 27 септември т. г. 
околийският народен от
бор — Ниш е взел гаран
ции за средства за иконо
мически подем на Димитро 
вградената комуна, които 
възлизат на близо 465 ми
лиона динара. Тези средст 
ва се разпределят така:

Инвестиционен заем от
348.654.000 динара за стро
еж и оборудване на фабри 
ка за гумени изделия, 29.
713.000 динара за построй
ка на производствени по
мещения на фабриката за

нишки, 
5.000.000 динара за изра
ботка на инвестиционна пр 
ограма за строеж на паму
чен комбинат в Димитров
град и 81.455000 динара о- 
боротни средства за фабри 
ката за производство на 
голи гумени нишки.

обществен 
на Димитровград 

комуна ще се увели 
1961 година с пове

Съвокупният 
продукт 
ската
чи през 
че от един милиард динара 
Тези средства ще осигурят 
две нови фабрики — фаб 
риката за голи гумени ниш 

фабриката за гумени 
— които през 1961

строител
ство с твърде оскъдна ма

териална база.
тта на селското стопанство 
Те могат без колебание да, Ст. С

КИ ч
изделия 
година ще бъдат завърше 

в експлоата-ни и пуснати
ция.

Всяка от тези фабрики о 
ще през първата 
ще
дишна обществена продук
ция от 
нара.

Всъщност всички подго 
строеж на фабри 

извършени. Съще-

година
може да осъществи го

строи нова фабрикаКрай Нишава сенад 600 милиона ди
динара, Тъй като съществу 
гат помещения за Бремен
но производство, машини
те ще бъдат пуснати в дей
ствие.

ра производствена повърх
ност. Тези хали, за които 
ще се изразходват 
милиона динара- ще бъдат 
завършени още през месец 
февруари, а веднага след 
това ще започне монтира-

около 30товки за
ките са 
ствуват средства за строеж, 
необходими планове, до-

За строеж и оборуд 
ване на фабриката за гу- 

изделия е обезпечен 
заем от

гумениголиза съоръжаване сговори
машини, оборотни средства, мени

инвестиционен 
348.654.000 динара, така че

не на машините, които ще 
окончатено допристигнат 

до края на първото триме 
сечие на 1961 година.

опитни хора да за-дори и
почнат производството вед никаквине съществуват 

пречки и тази фабрика да 
бъде изградена през 
дина. Новите й производс 

помещения ще бъдат

нага.
На брега на 

път към 
издигат 
ката
ки, които ще 
ко хиляди квадратни

Фабриката за гумени из 
пък ежеднево полу 

машини. До гфзя на 
месец общата стойно- 

маши

Нишава, на 
болницата вече се 
халите на фабри 

ниш-

1961 го Докато във високите планински села на Босилеград 
ско вседелия 

чава 
този
ст на пристигналите 
ни ще достигне 35 милиона

започнала
син!

още се жъне, в низеината е 
есенната оран. На снимката:
Така ще бъде за

идилия—баща и 
още някоя година докато тракторитвени

построени край фабриката 
за голи гумени нишки.

за голи гумени
заемат някол те изместят впрегнатия добитък

М. Нейков (фотоснимка: Б. Алексовмет
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ВРА Т С Т В О

6
Общинският народен отбор

1 ПЪЛНЕН В ПОВЕЧЕТО ОТРАСЛИ
На неотдавнашното си за 

се дани е Общинският наро
ден отбор между другото 
разгледа и изпълнението 
ка общинския народостопа 
нски план за първото шес 
томесечие на 1960 год. Чрез 
един обстоен и документи
ран анализ, отборнидите се 
запознаха с изпълнението 
на плана по всички отрас
ли на народното стопанст
во. Разгледани бяха и поя
вилите се проблеми, както 
и слабостите в някои отра
сли. Приеха се редица пре 
дложения и препоръки с 
цел планът до края на го
дината да бъде преизпъл
нен във всички отрасли.

Заседанието констатира, 
стопанският развой 

през тоав шестомесечие, в 
сравнение със същия пери 
од миналата година, е мно 
го по-добър. За това най- 
добре говорят цифрите.
Брутопродуктът, в сравне
ние с миналата година, е 
увеличен за 58°/о. Най-гол- 
ям ръст отчетоха занаят
чийските предприятия 93% 
благоустройството 72%, се
лското стопанство 19%, ин
дустрията 10%, търговията 
23%. Комуналната дейност 
е под минало го дишното ра
внище за 6%.

Изпълнението на плана 
по предприятията е следно 
то (в сравнение със същия 
период миналата година):
„Механик” е преизпълнил 
плана за 253%, „Труд” с 
124%, „Свобода” с 122%,
„Видлич” с 142%, „Изграж 
дане” с 72%, „Балкан” с 
55%, „Братство” с 39%,
„Търгопрехрана” с 4%, и 
„7 юли” с 23%. Брутопро- 
дуктьт на „Циле” през то
ва шестомесечие е за един 
на сто по-малък в сравне
ние с миналогодишния пе
риод.

Изпълнението на плана 
по земеделските коопера
ции е следното: зем. коопе 
рация „Победа” — Смилов- 
ци е преизпълнила плана 
с 131%, земеделска коопе
рация „Животновъд” —Ка 
меница с 42%, зем. коопе
рация — Поганово с 3%.
Земеделските кооперации 
„Нишава”
град, както и кооперации
те в Борово и Трънски О- 
доровци останаха под ми
налогодишното 
Неизпълнението на 
в земеделските кооперации 
в Трънско Одоровци и Бо
рово може да се оправдае 
с последствията от епиде- 
мияата, която обхвана ед
рия добитък. Обаче неиз
пълнението на

план

НАГРАДИ 

И ФУНКЦИИСигмАли
страна на земеделската ко 
операция „Нишава” 
же да се

вижда, че
доход нараства с 15% 
бързо от брутопродукта, ко 
ето говори за това, че себе 
стойността на труда 
малява. През този 
броят на работниците 
личен, а увеличена е и про 
йзводителността 
с 28%. Националният до
ход по един работник в ця 
лото стопанство е повишен 
за една година с 57 
Тоя процент трябваше да 
бъде по-голям, 
рациите в Борово и Трън- 
ски Одоровци бяха реали
зирали своите планове.

Капиталовложенията, за 
реконструкция и набавка 
на нови машини, се увели
чиха с 10%. Изтъкна се 
обаче, че някои предприя
тия имат стари 
със слаб ефект, та затова 
се постави въпроса за на- 
бавка на нови машини.

Споменатото увеличение 
на производството се отра
зи положително на жизне
ното равнище на работни
ците и служащите. Прихо
дите на тези категории на
раснаха с 28%. Средната 
месечна заплата днес е 
14.676 динара, докато сред
ната заплата през минала
та година е била 11.612 ди
нара.

На заседанието бе разгле 
дана работата на всяко пре 
дприятие отделно. Посочи
ха се трудности, които за-

националният 
по-

напред ще трябва да се от 
клонят. Например, мина 
„Видлич” не може да уве
личи производството пора
ди слаби транспортни средс 
ва. Неизпълнението на пла 
на в „Циле” се дължи на 
това, че не е реализирано 
заплануваното производст
во. По-нататък се изтъкна 
че занаятчийството не за
доволява нуждите на земе
делските стопани. Общест
веният сектор напредва, до 
като частните 
изчезват-а особено ковачи, 
налбати и пр. Нашите земе 
делски производители са> 
принудени да търсят услу
ги далеч от своите села. 
Проблемът за занаятчийс
ки услуги се явява вече и 
в града. Акутно се налага 
нуждата от откриване на 
различни сервиси, за услу
ги на гражданството.

От анализа на общинс
кия народен отбор следва 
изводът, че народното сто
панство в общината се раз 
вива с ускорен темп. Тако 
ва развитие резултира от 
работническото самоуправ
ление и помощта, оказана 
от нашата социалистичес
ка общност. Занапред тряб 
Еа да се обърне много по- 
голямо внимание на по-до 
брата организация на тру
довия процес.

не мо- 
оправдава, защо 

кооперация 
най-добри условия 
бота

Наградите, без оглед на ва да бъде награден, макар
сянкатато тази материална стой- и да се намира втяхната

ност, са хубави неща кога- на своя ръководител. Че
то последват след някоя у- сто една скромна награда, 

завършена работа, книга, писалка, бележник

има
за ра- 
кадри. 

в „Ниша- 
някои други

се на 
период 

е уве

на най-добри 
Това положение 
ва”, както и в

спешно
постигнат успех и под. Те и др. дава по-голяма под- 
представляват признание, крепа в морално отноше- 
те насърчават хората към ние от някакъв официален 
нови успехи. Това го знае хонорар. Това не трябва 
всеки още от училищните да се забравя. Всеки човек 
дни. А още по-силно въз- малко или повече жадува 
действие имат те при въз- за обществено признание, 
растните от едно предприя за морална подкрепа, зато- 
тие, учреждение, коопера-

каквото и да ба- извън стените на неговото

предприятия и 
организации говори 
бата организация 
вия процес.

стопански на трудаза сла
на трудо

От направения 
вижда, че националният до 
ход, в сравнение с

анализ се на сто.

ако и коопеминала- ва неговото к.че да излезезанаятчии
ция или 
ло заведение. предприятие, кооперация, 

заведение. Това е нужно и 
зарад това, защото в слу-Но, явява се една нело- 

гичност. Почти по някое 
правело наградите получа- чай на неуспех критиката 
ват много по-често онези, се сваля не само върху ръ-че
които са на чело на заведе ководещия, по повече вър- 
нието, а много по рядко о- 
нези, които са провеждали 
в дело някаква акция и

ху специалистите. Когато 
това е така, то и при дава
не на награди и на похва- 

директор, ръководител ли трябва да бъде същото 
или управител не би мо- съотношение, 
жал да покаже ”голям сжн

машини

без чиято помощ ни тех
ния

Доколкото наградите о- 
тиват само към ръководи
телите, а критиките 
към специалистите, ние ще

съл па организация и тру
дова дисциплина". Става 
дума за специалистите от 
различните отрасли.

се че те са добре плат е се пам,ери^1 в полооюеппе те 
ни и че не е нуз/сно някак- да ни напуснат и да потър

само

В „Механик" — Димитровград

та година, е увеличен с 
51%, докато запланувания 
национален доход за 1960 
е реализиран с 57%—. При 
сравнение на брутопродук
та с националния доход се

Разговор с инсйекшорише По търговията и санитарната охрана

ео друго насърчение. Из- сят места и заведения къ- 
мама. Двама специалисти с дего техният труд правил- 
еднаква заплата не рабо- но ще бъде оценен и къде- 
тят еднакво! Ако този то ще им се укаже по-гол- 
специалист покаже извън- яма морална подкрепа и 
редни успехи и той тряб- обществено признание.

Б. Николов

Нужен е по-голям обществен контрол
— ЧИСЛОТО НА ГЛОБИТЕ РАСТЕ, А НАРУШЕНИЯТА НЕ НАМАЛЯВАТ?! —

в Звонци и „7 юли” в Ди
митровград. Това предпри
ятие е продавало развален 
салам и е имало случаи на 
отравяне в по лека форма. 
На пазара се явяват част
ни продавачи с неточни 
везни кантари-Рангел Рай
ков от Власи и Васил Вас- 
ков от Трънска Одоровци. 
За неспазване на основни
те предписания са глобени

Зарад такива нарушения 
са глобени Лена Ангелова, 
Рангел Петров, Христо Дой 
чев, Иван Иванов, Стоян 
Йоцев, Драга Гешапов и 
др. Разбира се, с глобите не 
се решават тези въпроси. 
Нужно е и възпитание, кри 
тика от страна на разни о- 
рганизации или с една ду- 
ма-всекидневен контрол от 
страна на всички потреби
тели!

хора!
Примери има в изоби

лие: в гостилницата не се 
пълни чашката до опреде
лената черта, а когато се 
прави сметката често и да
тата се плаща; бирата се 
дава с голяма „шапка”; в 
магазина везните все още- 
играят, а продавачът вече 
снема стоката; еди-кой си 
няма дребни пари за ресто 
и отминава; когато купува 
ме цигари изобщо не по мис 
лим, че имаме монета от 
половин динар; когато ку
пуваме ,Текстил пръстите 
на продавача често ни из
лъжат и пр. и пр.

Но не мисли така инспе
кторът по търговията при 
общината в Димитровград. 
Ето какво каза Станко Але 
ксов по този въпрос:

— Често не се спазват о

Всекидневно се срещаме сновните предписания на 
общината. Правят се таки
ва нарушения, които зле се 
отразяват върху джоба на 
потребителя, а понякога и 
върху неговото здраве. Ко 
гато ги хване нашата слу
жба тези хора се сърдят, 
че дори искат физически 
да се разправят с мен. Ако 
гражданите не минаваха 
мълчешката през различ
ните нарушения то нашата 
служба щеше да бъде мно 
го по-ефикасна. Нужен е 
по-голям обществен кон
трол, защото практиката 
показва, че и ръководите
лите на различните мага
зини или предприятия „си 
затварят очите” и не искат 
да развалят 
ята си със своите подведом 
ствени.

В канцеларията на ин- 
пектора съществува една 
папка, пълна със дела про
тив нарушителите. Инспек 
торът значи не седи със 
скръстени ръце. Но нару
шенията не намаляват. Зна 
чи, или глобите закъсня
ват, или са твърде низки, 
та нарушителите лесно ми 
нават през тях и продъл
жават по своему.

В канцеларията най ин
спектора се намира цяла 
изложба от хранителни 
продукти, които са или за
мърсени или развалени.

За нарушенията по лини 
ята на търговията и сани
тарната охрана са глобени 
много лица и предприятия: 
гостилница „Балкан” и не
йният директор са глобе
ни, че са продавали лошо 
вино, че на бирата са по
качвали цената, че са про
давали разредена ракия 
(не като тая в мазето!); за 
подобни нарушения са гло 
бени и гостилниците „Руй”

с много нередовности и на 
рушения по нашите магази 
ни, гостилници, на пазара 
и на други места, 
си негодуваме, но все пале с 

през

В себе

мълчение минаваме 
това, смятайки негодуване- 
то за „дребност” и си ка
зваме: „Защо точно аз да 
изправям тези работи!? Не 

намери от друг!”
Един потребител е стра

дал за два или три дина
ра! Това е нищо. Да, но а- 
ко се вземе предвид че дне

ка си го
Димитров- Р- =

ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЧНОСТвно през магазина, гостил
ницата или пазаря минат 
такива на стотици, то не е 
трудно да се заключи как- 
еи непозволени печалби о

равнище, 
плана

От всичко личи, че инспе 
кцията влага труд и бди 
над търговията и здраве о- 
пазването на потребители
те. Подобни явления ста
ват и в Босилеградско. Но, 
възниква въпросът: дали 
предприетите мерки са до
статъчно енергични? Все
кидневно четем в пресата 
за подобни нарушения и за 
по-енергични мерки. А при 
нас? Ние още не сме имали 
случай една гостилница да 
бде затворена до второ на
реждане т. е. докато не се 
обзаведе както трябва! И- 
ли да бъде затворен някой 
магазин! или при по серио
зни случаи някой да бъде 
съден углавно, например 
при случаи на отравяне на 
консуматорите.

Заключението е съвсем 
естествено: нужен е по-го
лям обществен контрол, но 
също така са нужни и по- 
енергични и по-строги мер
ки от страна на отговорни
те фактори!

отношениджоба на онзи, 
който ние с примире- 

отнасяме от страх 
изпаднем дребнави

тиват в 
към 
ние се 
да неплана от

уБОСИЛЕГРАД: Заседание на съвеша за социални грижи

получават социална помощ
------- --------------70 лица

републиканскияВаксина- ното на 
Съвет за социална полити
ка във връзка с ученичес
ките кухни. Препоръчва се 
откриване на столови къде 
то учащите да получават 
закуска, а там където има 
нужда даже и обед и 
ря особено, ако родителите 
са заети в производството. 
Ученическите кухни и за-

1 до 7 години. 
цията ще се проведе през 
последните месеци на тази 
година. Средствата са обез 
печени. Съветът се надява, 
че родителите ще схванат 
значението на това вакси- 

и че тази здравна

На последнто си заседа
ние, състояло се на 10 сеп 
тември, Съветът за народ
но здраве и социални гри
жи при ОНО, проведе про
верка на получаващите со 
циална помощ лица, като 
констатира, че такава по
мощ получават 70 лица в 
Босилеградско. Той разгле 
да и няколко нови молби 
за получаване на социална 
помощ. Оказа се, че някои 
лица, които материално сто 
ят добре са подали молби 
за получаване на помощ. 
Например, Радка В. Гаври
лова от с. Брестница има 
годишен доход от 
Динара, а иска помощ!

Бе разгедан и въпроса за 
ваксинацията против дет
ски паралич на децата от

Ня пазара! Да алеялнм обще
ствена контрол

и Борис Станчев, Никола 
ЙосифоЕ, Димитър Димит
ров, Ризен Стефанов и дру 
ги. По селските магазини 
нарушенията са още по-че 
сти, особено тези от санита 
рен характер.

—- В такива магазини, 
казва Алексов, намерихме 
развалени продукта, захар 
с боклук,... по слаба хиги
ена изпъкват продавачите 
в Куса Врана, Искровци и 
Трънски Одоровци. В Пет- 
ърлаш продават фиде и 
мармалад, по които свобо
дно се разхождат мишки.

вечениране 
акция ще се проведе успе
шно.

Съветът разгледа и но
вия ценоразпис на Дома на 
народното здраве и го при- 
е, считайки че цените 
реални и отговарят на мате 
риалните възможности на 
гражданството. Бе разгле
дан и Правилника за систе 
матизацията на работните 
места в болницата.

Завеждащ отдел за наро 
дно здраве и социални гри 
жи в ОНО прочете окръж

наперд ще получават по
мощ от Червения кръст.

Между другото бяха раз 
гледани и някои въпроси 
на комунална деятелност, 
свързана със санитарната 
охрана на града, както и 
въпроси свързани със здра 
вната просвета на село, За 
подобрението на хигиената 
в нашите селища и пр. 
!»!№:

са

99.000

ГА.



БРАТСТВОв

Завършени набери в местните МАЛКИ ПОРТРЕТИорганизации иа ССРН

ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ССРН СТОЯТ
НОВИ ЗАДАЧИ

ПЪРВАТА БРАЗДА
сравнение със съвременна
та техника.

Тракторът избръмча 
мощно, трактористът пов
дигна шапката си за поз
драв и започна да оре. По
казаха се големи и д-ълбо- 

бразди. Селяните въздъ 
хнанха.
Тракторът се наклоняваше 
ту на една страна, ту на 
друга, но вървеше уверено 
напред. Селяните го следе 
ха и се извиваха заедно с

земедел- 
Милан И

Когато влезе в 
ската кооперация 
лиев, старец с очила, земе- 

от с.
Босилеград клада Иван Андонов гово

ри за успехите на народно 
то стопанство в Босилеград 
ско, а особено за успехите 
в областта на селското сто 
панство, където се създа
ват нози социалистически 
отношения. Очевидни са 
резултатите в овощарство
то, животновъдството, гор- . 
ското стопанство и пр. Той 
говори и за перспективите 
на промишлеността в Бо
си леградско. Намерени са 
богати рудни залежи. Тях
ната експлоатация ще про
мени лицето на Восилегра- 
дско. Запланувано е и о- 
ткриване на по-малки пред 
приятия от леката проми
шленост.

След доклада станаха о~ 
живени разисквания. Деле 
гатите допълниха доклад
чика и предложиха редица 
нови мероприятия: строеж 
на културен дом в с. Из
вор, електрифициране на 

. някои села, псовеждале иа 
самооблагането, строеж на 
нови училища и пр.

В новия отбор на местна 
та организация Елизат 21 
член, надзирателен отбор 
от 5 члена. Вяха избрани 
и 25 делегата за об
щинската конференция иа 
ССРН. За председател на 
отбора на местната органи
зация бе избран Иван Ан
донов, съдия на Околийс
кия съд в Босилеград.

710-Заради примерната си 
дейност през 1959 година 
тази организация бе награ
дена от Околийския отбор 
във Враня.

В новия отбор на местна 
та организация са избрани 
19 души.

За председател на отбо
ра на местната организа
ция бе избран Раде Комета 
игшюв. В надзирателния от 
бор влизат пет души. Бяха 
избрани и 22 делегата за 
общинската конференция, 
която ще се състои на 10 
октомври в Босилеград.

Г. ЛюОата
Изборното събрание на 

местната организация се 
проведе на 17 септември.

Ведно с общите въпроси 
във връзка с нашето поли
тическо положение и сто
панския и културен развой 
иа страната, бяха разгледа 
ни и редица местни проб
леми.

За председател на новия 
отбор на местната органи
зация е избран Стефан 
Спасов.

До 1 октомври избира
телните събрания на мест
ните организации в Босиле 
градско са завършени.

На 10 октомври в Босиле 
град ще се състои общин
ска отчетно-изборна конфе 
ренция на Социалистичес
кия съюз.

стопанинделени
Груинци, още от вратата 

- дошел за да ск- 
договор за сдружено 

на една своя

Отчетно изборното съб
рание на местната органи
зация на ССРН в Босиле
град, която обхваща и се
лата Райчиловци, . Извор, 
Белут, Груинци, Милевци 
и Паралово, се проведе на 
16 септември. На събра
нието присъствуваха 55 
делегата. Доклад изнесе 
другарят Иван Андонов. В 
доклада той подчерта ми
налогодишните успехи на 
организициите на ССРН в 
Босилеградско, а също та
ка очерта и бъдещите зада

каза, че е 
лючи
обравотване 
нива.

— Разбрах че приемате 
кооператори... видях, че хо 

са били сдру- 
вас, изкараха добри

к и

рата, които 
жен« с 
доходи.

Б. А.

ДВА ОТДЕЛА ЩЕ ИМА
Средно'-’ иионс мнческо у-ще в Босилеград

На първото си заседание 
през тази учебна година 
(10 септември) училищни
ят отбор взе решение да 
предложи на съвета за про 
света и култура при ОНО 
във Враня, средното иконо 
мическо училище в Боси
леград да има два отдела: 
финансоз и книговодител- 
ски.

ко училище ще се препода 
ва български език.

Училищният съвет взе 
решение за, откриване на 
вечерно икономическо учи 
лище доколкото се обадят 
повече от петнадесет кан
дидата.

Освен това разгледан е и 
въпроса за записване на но 
ви ученици и то да се при 
емат само отличниците.

трактора, сякаш искаха да 
запазят неговото равнове
сие.

— Може дядо Милане> 
отговори управителят. Се
га имаме механизация, ще 
ти изорем хубаво нивата, 
ще я наторим, ще имаш по
добри приноси!

И договорът бе сключен.
След няколко дена на ни 

вата на бай Милан избумтя 
новият трактор. Старецът 
бе горд, че трактор в него 
вото село идва за пръв път 
и че именно неговата нива 
ще бъде най-напред поора 
на с големия „червен кон”.

Насъбраха се селяните. 
Любопитно заразглеждаха 
новата машина, а някои по 
бързаха да изразят съм
нението си в нейната спо 
собност.

Дядо Милан тича след 
него и се вглежда в браз
дите.

— Ама па волове! каза е 
дин от селяните. За тях та 
зи нива от десет декара не 
е ниш.о.

— Италианката тук има 
добре да кара. Наторена ни

И в средното иксномичес

Изглед от Босилеград
чи. Между слабостите на 
отделните организации той 
изтъкна и това, че ръкоЕО- Д. ТЛЪМИНО 
дствата на организациите 
не са направили всичко за 
да бъдат включени в ССРН 
всички граждани а особе
но младежите, които на
пускат младежката органи 
зация. Иван Андонов се сп 
ря и върху някои слабости 
в областта на културно-за 
бавния живот: откриване 
на библиотека, набавка на 
електро-двигател за подви 
жната киноапаратура и пр.

Във втората част на до-

ва.
Есенното слънце галеше 

черните бразди.
— Брей, а.ча па лесноти- 

я! каза един груинчанин.
Мнозина веднага се изка 

заха, че ще се сдружат с 
кооперацията.

— Дядо Милане, доволен 
ли си? — попита тракторис 
т~ът.

Изборното събрание на 
местната организация на 
ССРН се състоя на 11 сеп
тември. Тлъминската мес
тна организация обхваща 
селата: Д. Тлъмино, Кара- 
макица, Жеразино, Бистър 
Ярешник, Назърица и Дога 
ница. Доклад за досегаш
ната дейност и бъдещите 
задачи изнесе Раде Конста 
нтикое, учител от с. Бис
тър.

— Ще се катурне тракто 
ра на нивата на дядо Ми
лан!

Старецът се усмихна и 
климна с глава:

— Доволен съм... само 
гледайте да купи.те повече 
такива трактори!

Изви се ироничен смях. 
Един ученик се опитваше 
да ги убеди и да им каже, 
че тракторът не е нищо вБосилеград

Б. Апсксов

за това да стане воденичар 
и когато разпрата се раз
въртя до караница, той се 
решил и убил жената си. 
След като се съвзел, раз- 
каял се и извършил самоу 
биство. Те това е трагично 
то начало. на историята. 
Убил се човекът с бръс
нач...

Мълчание. Само кречета 
лото се чуе. Бай Костадин 
взима перушката и почис
тва отвора където излиза 
брашното. След това про
дължава:

СРЕЩИ С ХОРАТА ва да се минава на българ
ска територия. Неудобно, 
разбира се, но така е било 
от тези дни така е и днес. 
Работила воденицата, идва 
ли хората да мелят, върв
яло времето. Но Йоцо се 
разболял от язва. Отишел 
на операция в София през 
1936 година и не се завър
нал вече. Починал веднага 
след операцията. Танка, 
неговата жена, станала во 
деничарка със невръстни 
деца. Трудна е воденичарс
ката работа за жена. Най- 
старият й син — бил Бо
рис. В навечерието на вой
ната той станал истински 
воденичар. След това дой
де войната. Реквизиции. 
Борис помагал на селяните 
скришно да мелят брашно. 
Към края на войната ста
нал войник, а в окончател 
ните боеве срещу фашис
тите и той е участвувал. 
След войната запретнал ръ 
кави, оправил воденицата-

станал човек. Беше и кому 
нист. Искаше да електри
фицира селото. За свои па 
ри купил динамо машина. 
Инсталирал я в воденица
та. Сетне работил и в Ди
митровград. Бил е завеж
дащ отдела на социални 
грижи в околийския отбор. 
Един ден през 1951 година 
той работел около инстала 
цията като стоял на ка
мъка. И когато камъкът се 
завъртял, а и токът изгле
жда го хванал, той наме
рил най-трагичната смърт: 
дрехите му били 
от камъните и те го 
тели така докато не 
късали на парчета. Оста
вил жена и дете... Две 
ни, две вдовици трябвало 
да се борят с воденицата. 
От тези дни, по-точно, 
чти от първите дни след 
войната аз работя тук... 
магам. Трудни години са 
били това за жените... Де
цата израстоха, омъжиха

се, намериха работа и ли са 
по училища, а жените ос
танаха...

— От тогава няма неща
стия?

— Няма ли спънки заде
то воденицата е на самата 
граница?

— А бе го имаше спън
ки. Казваха че е неудоб
но на самата граница да 
има воденица. Ама ние пра 
вихме справка до самия 
маршал Тито и отговор до
йде. Ако воденицата е би
ла и преди първата война, 
то нека си остане и сега. 
Нали от това живеят тези 
хора.

А нещастия не ни оставят. 
Преди две седмици Борка, 
жената на загиналия Борис 
при повдигане на един чу
вал си счупи ръката. Как
во да правиш... не вярвал 
в чудеса и проклетии, 
но тази воденица донася; 
нещастия.

Хората въздъхнаха и по 
бързаха да запалят цига
ри. Кречеталото не пре

ставаше да пее.

Записка за сливнишката воденица
ва”, не знаят кога е постро 
ена воденицата. Било е то
ва много отдавна... през ту 
рско време, когато това шо 
се над воденицата е било 
„царско шосе”, когато тук 
са минавали търговците и 
пътниците, турски паши и 
заптиета. Тогава Трън е 
бил центърът за тази об
ласт. Разбрал съм от ста
рите хора, че още самите 
турци са се борили за тази 
воденица и че това време 
са падали и човешки жер
тви, та хората говорели за 
воденицата че била „про
клета”...

На четири километра от 
Димитровград, изпод 
Сливница, край самата ю- 
гославско-българска грани
чна линия, на брега на лу- 
кавачката река е кацнала 
малка воденица известна е 
Околността като Танкина, 
воденица.

В тези дни след жетвата

село

хванати 
вър-

— След година станалгг 
чорбаджии на воденицата 
дядо Риста, Аначко и Ко
ла. По-късно Риста и Анач 
ко се отказали от водени-

го разводеницата е пълна с чуе
ли: пшеница, ръж, цареви
ца, мленина. Двата камъ- 

състояние да за-

же-
цата и тя изцяло минала 
в ръцете на Кола. Той бил 
работлив и при него провър 
вяла работата. Тогава е и- 
мало тук три воденици и 
валявица за сукно. Той е 
държал воденицата все до 
годините след първата све- 

война. Но като ста- 
по-заможен, той запо-

ка не са е 
доволят нуждите и хората 
с часове чакат топлото бра 

Водениците край ре-

по-

шно.
ката нагоре към Невля ед
на след друга са престава
ли да работят и за сега са- 

задържала. Тук

по

— А кога ли нашите хо
ра са приели воденицата? 
— залюбопитства един от 

понамести
мо тази се 
идват невлянци, верзарци, 
сливничани, прачани...

товнаселяните и се 
върху струнените чували.

— А бе то скоро ли е би
ло... забравили хората, ама 
се разправя, че бащата на 
някой си бай Стоян бил е-

нал
чнал да се кара с жената, 
да отива при една своя люМакар че стогганката на 

воденицата е баба Танка, 
с воденицата се бори бай 
Костадин-и самият стар во 
деничар. Седи той във 
денницата с хората, насип 

и под песента 
води дъл- 

със селяните.

баба Танка,— Ибовница, изкарвал жената, 
взимал любовницата, пак 

жената... с една 
Не зная

как
държи ли се? Това е мъж 
—жена!се мирил с 

дума—бъркотия, 
всичко какво е би.ю, току

дин от тримата ортаци, на
ши хора, които купили во
деницата от турците в оно
ва време когато те разбра
ли, че няма още много да 
останат в тези наши краи- 

Жената на един от те-

80- — А бе, държи се ама е 
вече в години когато й е 

и миренва кошовете 
на кречеталото, 
ги разговори 
От дума на дума, започна 
и прггказката за историята 
на воденицата.

нужна почивка 
живот. Чувам че желае да 
продаде воденицата!

Син пушек изпълни во
деницата. Бай Костадин 
въздъхна и взе тоягата. За 
почна да набива брашно

и той завършил трагично. 
Бил убит край воденицата.

Преди убиството водени
цата купил Йоцо Янков от 
Сливница. Воденицата се 
намерила на самата югос
лавско-българска граница. 
Когато се язи водата тряб-

ща.
зи ортаци, не си спомня м- 
мето, е била против 
да влизат в „проклетата” во 
денвца. Той пък жадувал

втованай- 
- бай 

„Дра-

__ Даже и нашите
стари селяни, разправя 
Костадин пушейки

един чувал.Бай Костадин внася мливо Марин Младенов
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ЗА ПОГАНОВСКНТЕ СТЕНОПИСИу и в свата г. о Ш’
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Ч1ИПГАТИА1ШГОРИТЕ НА СТАРА ПЛАНИНд 

В ДАЛЕЧНОТО ГЕОЛОЖКО МИНАЛО ,,Пазар“ на гла
вната улица!?— Изследванията на Александър Гшов __

Какъв е бил съставът на 
горите преди стотици 
ляди години 
жду другото, узнават 
помощта на 
на поленовия

Димитровград има о- 
пределено място за па
зар със съответни сер
гии. Обаче, все по-чес
то се случва производи 
телите да напускат сер 
таите и да се настаня
ват на главната улица, 
почти до самия площад. 
Смятам, че това е лоша 
гледка, а от друга стра
на е и нехигиенично. Ме 
родавните органи би тр 
ябвало да бъдат по-енер 
гични и да не допускат 
такива нарушения щом 
като съществува опре
делено пазарно място.

С. К. - Димитровград

сГараГявГщГИя^^ Ч^иВръхТ

Фище. Такива изследвания в™ Л Р'
па старопланинската расти бвакияГигоТ"
Т1953°и ^ Три главни
1953 и 1954 година. Алек- то са се смесвали

хата на

и хи 
учените, ме- 

и с 
т. н. анализ 
прашец, кой

...зд»
установява 

гори, кои
от епо- 

заледяванията(пре 
ди около 20.000 години) 
сам
Стара планина. През 
вата фаза, за разлика от 
днес, е господствувал смър 
ча, когото заместват буко 
во-боровите гори. Третата 
фаза се отличава 
ствието

па-
в~ьрху склоновете на 

пър- '
ДОЛИНАТА НА РЕКА ЕРМА

В стенописите на Пога- 
новския манастир особено 
място и значение заемат 
фреско-портретите на ре
дица светни, нарисувани 
във форма на медалиони в 
най-долната зона, до пода. 
Измежду другите тук се на 
мират и портретите, което 
е твърде интересно, и на 
св. Сава и св. Неманя, как- 
то и портретите на св. И- 
ван Рилски и Йоаким Са- 
радапорски. Такъв „брат
ски състав” на светците 
показва, че тази област и 
населението й още от най- 
древно историческо мина
ло са свързвали като жив 
мост братските южнослав
янски народи. Свети Сава 
е бил известен сръбски про 
светител, а Симеон Неманя 
от най известните средневе- 
.ковни сръбски владетели, 

св. Иван Рилски, роден в по 
лите на Осогово е един от 
най-популярните българс
ки религиозни фигури, до- 
като пък св. Йоаким Саран 
допорски, роден в с. Саран 
дапор, Кривопаланско е

бил твърде популярен в 
Македония и Краището. 
Йоаким Сарандопорски и 
И. Рилски са се подвизва- 
ли през IX век. Живопис- 
гга на Погановски манас
тир е от края на 15 век."

с присъ-
на смесена гора 

съставена от букови, смър 
нови и елхови (абиес) дър 
вета. Докато първите две 
фази са за.иестили една 
друга поради промяната на Явна

благодарностКОГА Е П00ТР0ЕШ 

теснолинейката
$укою-Ракета

климата, 
то продължава и е наши 
дни е под

то третата коя

силгю влияние 
на човека. Както е извест
но човекът предпочита за 
експлоатиране иглолистни
те видове и по такъв на-

На 25 септември, на 
връщане от срещата на 
границата при с. Гради- 
не, бях забравил в авто 
буса №5 нова жълта ча 
нта с фотоапарат, тер
мос и други ценни пред 
мети. След два дена по 
лучих чантата: тя е би 
ла прибрана от шоф ьор 
Найден Петровия и кон- 
дуктора Люба и 
предадена с протокол в 
управлението на Пирог 
ското транспортно пред 
пюиятие.

Смятам, че такава по 
стъпка на шощьора и 
кондуктера заслужава 
явно признание и може 
да послужи за пример 
на честно и почтено из
пълнение на службата. <

ЕДИН КЪТ ОТ СТАРА ПЛАНИНА

го при особени обстоятел
ства може да бъде запазен 
до наши дни. Поленовият 
прашец се запазва ако по
падне в торфищата и мочу 
рищата, особено къдего жи 
вее мъхът свагну. Свагну 
мъх излъчва особени кисе
лини, които консервират 
полена с хггляди години. 
Като се знае, че всеки ву.д 
растение има особено фор 
глед па поленовия прашец, 
то въз основа па тези раз
лики лесно може да бъде 
установено кои видове дър 
вета са населявали опреде 
лена област през някоя от 
миналите геоложки епохи 
стига да бъде направен пре

сандър Гигов, асистент 
ботаника в Белград (родом 
от Дим.итровград) особено 
от мочурищата на Копрен,

За да могат да се експло 
атират залежите на черни 
камени 
на село Ракита, рудничар- 
ската компания е построи

ло
чим изкуствено влияе вър 
ху състава на горите. Еълища в района

С. С.

ВЪРШИТБА ВЪРХУ 

ЗАЛЕДЕНИ ХАРМАНИ {7-Ф •
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Макар че в планинските 
села, Дукат, Ярешник, Пло 
ча, Барйе, Г. Лисина идр., 
все
жътвата, в босилеградска- 
та котловина вече започна 
есенната сеитба.

Това звучи необикнове
но, но така е. Случва се по 
планинските села жътвата

да става със ръкавици, а 
вършитбата да се провеж
да върху заледени харма
ни. Някои дори оставят сно 
повете и през пролетта въ 
ршеят. Такова е положени 
ето в селата където надмо 
реката височина е над 1200 
метра. По тия места изоб
що не се сее през есента.

В босилеградската котло 
вина се яЕиха вече орачи-

още не е завършена

Днтомобиш 

без колелете Кирил Гигое, Димитро
вград

Две „вреда“ в Забърдие Американското предпри
ятие ,,Кертис” изработи ве 
че една серия превозни с 
редства без колелета, кои
то са предназначени за про 
дажба. Новото превозно 
средство хлъзга по всеки 
терен и държи се върху 
въздушна „възглавница”, 
а постига скорост от 40 ки 
лометра. Доколкото тези 
превозни средства се пока 
жат като практични, то 
специалистите считат, че 
времето на превозните 
средства с колелета ще 
мине. Новите, „автомобили 
без колелата” ще са по-ев 
тини от досегашните.

те.
Босилеградската земедел 

ска кооперация е купила 
трактор, така че и в босиле 
градската котловина ще се 
прекъсне вековната тради
ция да се оре с волове. Но 
вият трактор вече пусна 
първите бразди, предвест- 
явайки механизацията, ко 
ято от ден на ден ще нара 
ства.

По Повод
на едно Писмо
ош село Прача
Група прачани е из

пратила писмо до редак 
цията, в което се опров
ергават някои данни от 
статията „Прача-малко, 
но примерно село”. Във 
връзка с това можем да 
кажем, че статията не 
е имала за цел да нама 
ли заслугите на учител 
я Еленко Тодоров, поз
нат по своята обществе 
на дейност в селото, за % 
щото краят на статията х 
има по-друг смисъл! у

По отношение на дру х 
тате сведения от писмо $ 
то редакцията не може А 
да заеме становище, по х 
неже писмото не е под V 

Ф писано от меродавни ръ Ф 
ф ководители, макар да е у 
ф писано от името на „ор Ф 
ф ганизацията на ССРН”. Ф 
ф Доколкото получим из- у 
Ф правка с подписи, ние $ 
ф ’ше я публикуваме във у 
ф вестника. <>

до 400 литра вода за една 
секунда, а най-малко 40— 
50 литра. То влива водите 
си в Забърдската река, на
чалото гга която дава Мо- 
инското врело. Забърдска
та река се влива в Гинска 
река, както се нарича гор
ното течение на Нишава.

Двете главни водохрани
лища на Забърдската река 
са врелата Моинското и 
Мъзгошкото.

ла теснолинейка с разстоя
ние между релсите 0,60 см. 
Изграждането й е продъл
жило от 1922 до 1927 годи
на, под ръководството на 
пиротския инженер Джор
дже Златкович. Нейното 
построяване поради про
биването на множеството 
тунелчета и издигането на 
масивни мостове е струва
ло твърде много.
Преди няколко години ста 

рите релси бяха заменени 
с нови по-масивни и по-си
гурни.

Моинското 
врело блика надалеч от пъ 
тя Смиловци—Моинци е 
дъното на една малка вдъл 
бнатина. Получава се впе
чатление, че водата кипи, 
понеже е богата с Б. А.С. С.газове.
Врелото дава максимално 
50—800 литра вода за една 
секунда, а най-малко-, при 
изключително сушни годи
ни, около 100—120 литра.

Мъзгошкото врело бли
ка току до крайните къ
щи на селото. Неговият ма 
ксимален капацитет изнася

Плоски червеи във водише 

на Сшара Планина
видният югославски биолог 
и обществен деец, профе- _ 
сор Синиша Стапкович, пре • 
дседател на Академическия 
съвет ■ на ФНРЮ. Той ус
тановява, че най-високите 
извори па Западна Стара 
планина в околността на 
връх Миджор е населил 
червеят планария алпина, 
по-ниските полицелис кор- 
нута и планариа монтенег- 
рина, а в третата най-нис
ка зона се среща планариа 
гоноцефала. За първите 
две, планариа алпина и по 
лицелис корнута, професор 
Стапкович установява, че 
се срещат само в Неточна 
Сърбия, но не и в Закод- 
на. По същото време те жи 
веят както в Истра, така и 
в югоисточна част на Полу 
острова. Тези си иследва- 
ния професор Стапкович е 
обнародвал през 1924 го
дина. Планариа монтенег-

Плоските червеи в изво
рите на Западна Стара пла 
пипа е обстойно проучил Среща на границата

ХЕЛИКОПТЕР ЗА ЕДНО ЛИЦЕ
за изследователите на ру
ди за да могат лесно да се 
доберат до непристъпните 
места.

В Съветския съюз е кон 
струиран миниатюрен хе
ликоптер, който е получил 
название „летяща моторет 
ка”. Перката на хеликоп
тера движи бензинов мо, 
тор от пет цилиндра. За да 
се намали тежестта конст 
рукторът за много части е 
употребил пластмаси. Ма
шината е предназначена

Баяш хляб
— ошново свеж От Редакцията ф .

В Холандия е конструи
рана специална пещ, която 
на баятия хляб връща све
жестта. Тя има електриче
ски двигател. При налягане 
|от две атмосфери в пещта 
се вкарва водена пара, за
грята до 350 градуса. По 
този начин се връща све
жестта на хляба. Новата 
машина намери вече голя
мо приложение в тази 
страна.

Интересна иещера 
При село Сенокос

Недалеч от с. Сенокос- 
Димитровградско се нами
ра интересна пещера, в коя 
то се намира чешма и ске
лети на хора и на някакви 
животни. Пещерата е пре
дизвикала интерес сред у- 
чените но изследванията о 
Ще не са проведени.

РВРА ТСТВО“ вестник па 
бъпгаргкотп чазцччсШво 

в Югославия 
Тек. сметка 117-74.2-188

На 25 септември, на юго ляди души. Предприятията 
славско-българската грани от двете страни бяха уре- 
ца при село Градине, Дими дили свои щандове с разли 
тровградско, се състоя тра чии стоки, както и гостил- 
диционна среща на край- шгци. 
граничното население от 
Югославия и България.

Срещата всъщност беше изнесени от двете страни 
истински панаир, на който подбрани естрадни програ- 
присъствуваха около 20 хи- ми.

*
Редактора —

Марна Младенов в 
Микв Нейков

уредница:
рипа е наречена така по и- 
мето на Черна Гора, къде
то е била за първ път на
мерена.

За ггрисъствуващите бяха
*

Печатница „ГРАФИКА"' 
— Пирот — тел. 20С. С.
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по повод „месеца на книгата ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАЗГОВОРИ

ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА 

ДЕЦАТА»ЧОВЕКЪТ 

ОТ СЛАМА«От няколко години на
сам месец октомври е „Ме
сец на книгата” у нас. През 
октомври навсякъде се го
вори за книгата, за нейна
та необходимост за човека в 
нашето ново общество, за 
разпространението й, за от 
ношението между читате
лите и книгата и обратно, 
за устройството па библио
теките, за книгоиздателска 
та дейност у нас — за вси
чко, което е свързано с кни 
гата, за да може тя да ста
не по-достъпна на нашите 
граждани. И наистина пър
вите успехи са вече на ли
це. Проведени са в дело ре 
дица мероприятия. Плано
вете на книгоиздателства
та претърпяха значителни 
изменения — ориентираха 
се към нуждите ,които на
лага нашето соцналистичес 
ко развитие. Старият тип 
библиотеки вече са реорга
низирани. Вместо стари би 
блиотеки с наредени книги 
и библиотекари, създадоха 
се нов тип библиотеки, ко
ито развиват широка кул
турно-просветна и творче
ска деятелност.

Белградсият панаир на 
книгата има същия дух. 
Той е един от редките ме
ждународни панаир“, на 
които се стичат издателс
тва от различните краища 
на света, за да покажат екс 
понати от своята деятел
ност.

Но в Димитровградско и 
Босилеградско съществува 
чуден контраст, който с 
нищо не може да се оправ
дае. Димитровградско наи
стина прави малко изклю
чение. В Димитровград съ
ществува библиотека. Но 
тя не е устроена по нов на 
чин, не е поела върху се
бе си онази роля, която и- 
зискват нашите условия. 
Все още не е нищо пред
прието книгата да стане не 
обходимост за всеки граж
данин.

В Босилеградско положе 
нието е по-лошо. Читали- 
гцето ,,Христо Ботев” е за
творено дълго време. По 
града се говори, че 
книги, които бяха снабде
ни по-рано, вече са изпокъ 
саии, а други разграбени. 
Това говори, че хората ко
ито работеха в последно 
време в читалището, не са 
чувствували нужната отго 
ворност към книгите.

Много от библиотеките 
по селата се намират в по
мещения, които не отговар
ят за тази и,ел. От друга 
страна някои читалигца ряд 
ко се отварят. Всичко това 
говори, че обществено-по
литическите
и останалите отговорни фа

можно по-скоро. За библио 
текар не би трябвало да се 
поставя което и да било ли 
це, както е правено досега.

Както в Босилеградско, 
така и в Димитровградско 
покрай нормално функцио 
ниране на читалиш,ата и 
библиотеките 
книги па четене — трябва 
да се развие жива култур
но-просветна дейност. Тря 
бва да се организират бе
седи за книгата, разисква
ния върху книги и списа
ния. което ще привлече 
вниманието на читателите. 
Също така трябва да се о- 
ргапизират 
вечери и други подобни, ко 
ито б" правили книгата 
все по-близка на хората и 
да почувствува че тя е е- 
окедневпа необходимост. За 
книгата да се заинтересу
ват и онези, коио години 
наред не са прочели пито 
едно художествено или па 
учно произведение. В това 
отношение може много да 
направи и сдружението на 
просветните работници. Не 
е късно — месец октомври 
като „Месец на книгата” 
да бъде използван за реша 
ването на всички належа
щи въпроси около читали
щата и библиотеките, да 
се развие широка дейност 
за пропаганда на книгата 
и по селата.

ктори не са отделили нуж- 
к ото внимание на библиоте 
ките и читалищата. Като 
че ли в кооперативните до 
мове не може да се 1шмери 
нито едно помещение за 
читалище и библиотека?!

Това обстоятелство пала-

мет на удивление. Но от та 
кова учение няма много 
полза.

Родителите са понякога в 
недоумение, защо детето 
им не обича училището и 
бяга от него, а въобще не 
помислят, че те самите са 
направили у детето им да 
се формира отрицателно 
отношение към училище
то. Това го правят с горните 
постъпки или с подобни 
такива които също са необ 
мислени.

Ако за четене и писане 
се заинтересува петогоди- 
шно дете, а очевидно е, че 
интересуването му не е по 
върхностно, погрешно би 
било да не му се окаже ну 
жната помощ. Обикновено, 
тези изключителни деца о- 
владяват четенето и писа
нето без труднсти и неусет 
но покрай по-големи деца, 
които отиват на училище, 
или пък с помощта на въз 
растните, запитвайки „Ка
кво пише тук?” или „Коя 
е тази буква?"

Дали е умесно детето да 
почне да учи чужд език 
преди да е тръгнало на у- 
чилище? На този въпрос 
няма шаблонен отговор, ко 
йто би важил за всеки от
делен случай. Но възмож
но е да се даде едно общо 
напътствие и да предупре 
дим родителите да обмис
лят добре, защото са въз
можни лоши последици от 
прераното обременяване на 
децата.

Факт е, че много деца, 
които живеят в крайграни 
чните области, учат двата 
езика, на които се говори в 
тези краища. Повече или 
по-малко те имат успех, ко 
ето е съвсем естествено, за 
щото артикулацията на чу 
ждия език може леко да 
се овладее, ако е детето у- 
чило още от малко, когато 
е почнало да говори. Но и 
покрай това, не е препоръ 
чване децата да почнат да 
учат чужди езици прека
дено рано, ако за това не 
съществуват естествени у- 
словия, а учат ги само на 
часове. За детето предста
влява сериозно усилие из
учаването ка майчиния е- 
зик. А покрай това и успо 
редното изучаване на чу
жд език преди да е научи 
ло своя език, защото това 
може да доведе до заеква 
не и до чувство на несигур 
ност. Но ако изучаването 
на чужд език почне рано, 
то препоръчително е дете
то да учи чуждия език от 
едно лице, а майчиния си 
език от друго.

На прекалено амбициоз
ните родители — онези, ко 
Ито обременяват децата в 
предучилищната им въз
раст с изучаване на музи
ката, балета и чужда ези
ци — добре би било да им 
се напомни, че техният ро 
дителски дълг не се състои 

само в грижите им да напъл 
нят детските глави с въз-

Между родителите, учите 
лите и преподавателите чес 
то се приказва за това да
ли е погрешно децата да 
учат да четат и пишат пре 
да да са тръгнали на учи
лище. Могло би да се ка
же, че това е и погрешно и 
правилно. Погрешно е, ко
гато за това са заинтересо
вани само родителите, а не 
и детето, чието любопит
ство за четене и писане на
грява успоредно със спосо 
бнсстта му да разбере сми 
съла на този трудов про
цес и без особени труднос
ти да го овладее. Ако дете 
то бива принудено да чете 
и пише, то бързо ще му ста 
не отвратително не само че 
тенето и писането, но и 
всичко останало, което е 
свързано с училището.

Детето е в състояние твъ 
рде рано да запомни име
ната на буквите и да ги ра 
зпознава във вестниците и 
книгите, разбира се когато 
се намира на определена 
възраст — обикновено ко
гато има около седем годи
ни. Тогава то е в състояние 
да свързва буквите в думи, 
а думите в ясни изречения. 
Някои родители настоят де

Нашата публика има въ 
зможиост да види италиан 
ския филм „Човекът от 
слама", в който виждаме 
добре известния Пиетро 
Джерма-сценарист, режи
сьор и артист. Вече познат 
по своя филм „Железни
чар”, той и този път не из 
мени па своите почитатели 
За филма „Железничар” 
критиците се изказаха, че 
се чувствува „миризмата 
на литературата”, което 
може да се каже и за фил
ма „Човекът от слама”.

Какво става с хората ко
гато се отклонят от пътя 
па нормален брачен живот 
това е основната идея на 
филма.

Нещастен човек, след ед
на болезнена авантюра, не 
може и не смее да търси 
топлината и спокойствието 
под крилото на своето семе 
йство. Това искаше да ка
же Джермо чрез своя 
филм. Неговата поръка мо 
же да бъде приета като ху 
бава, утешителна и трога
телна, но начинът на съоб 
щението е такъв, че нама
лява художествените стой
ности на филма.

Докато във филма „Же
лезничар” той действува
ше преди всичко чрез кар- I 
тини, в този филм той до
пусна да го завладеят диа
лозите и вълненията. Все 
пак симпатично е това, че 
той няма някакви особени 
претенции.: просто е искал 
да ни разкаже за история
та на едно семейство. Ако 
тръгнем от това, че темата 
е универсална, дълбоко чо 
вешка, тогава ще ни бъде 
ясно, защо този филм раз
вълнува зрителите със сво 
ето съдържание.

Джермо е имал добра и- 
дея, отлични изпълнители 
и е направил филм, който 
не остана незабелязан.
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Чит •лшцбто е Димитровград

га да се предприемат екер
гични мерки от всички фа
ктори, за да се тръгне на
пред. Социалистическият
съюз, културно-просветно
то вече и сдружението на 
просветните работници тря 
бва енергично да търсят от 
общинския народен отбор, 
първенствено от съвета за 
просвета, да намери нуж
ните средства за библиоте 
кар в Босилеград и чита
лището да се отвори въз- М. Николов

Нашешо културно минало
>-чгВестник „КЛОПОТАР“

В юрая иа 1919 гсчдаа и през 
1920 годила в Димитровград 
(Цариброд) излизаше твърде 
тгомуиярмият и търсен, седми
чен вестник, за хумор и сати- 
(ра „Клопота/р”. Вестникът из
лизаше на 4 и 6 страници (фор 
мат на „Политика”) в тираж 
500 екземпляра. През цялата 
първа страница винаги една 
апсгуалма п,ои1ГГцечск!а карика
тура, а останалите страници се 
изпълваха е хуморески, кари

катури, хумористични стихотво 
рения и други статии. Вестника 
се печагеше в печатницата, ко 
ято се намираше в къщата на 
Боян Трънски, къдего сега се 
помества продавннцата на ..7 
юли”. Това беше частна печат
ница и в нея, 'Освен вестника, 
се печатеха афиши и други об
явления нужни за.града.

Редакцията на вестника бе 
съставена 6т хора, които по- 
лкгиечокн принадлежаха на ра 
рличшг партии които тогава 
съществували в града- Затова 
в един брой можеха да се прО' 
четат обвинения н нападаш! 
към различни партии и техни
те ръководители.

В редакцията бяха Милчо Ка 
ралсев, художник, който рксу 
ваше карикатурите и ~~ техни
ческо уреждаше вестника: алте 
каряг Илиев,, твърде духовит 
човек; след това Александър 
Димитров, който пишеше стихо 
творения и сатшри срещу тога
вашната власт, Стефан Барона 
твърде активен и способен чо
век, н Аспарух Еленков, тога
ва студент (демократ), се 
яваха във всеки брой. Освен 
тези постоянни членове на ре
дакцията, във (вестника сътруд 
ничеха и други хора от тогава 
шната интелигенция на Царп- 
брод.

освен броевете които се нами
гат В' пиротския архив.

През 1952 и 1953 година вее 
танкът се жвп отново хало пра 
дски степ (вестник под -рещакци 
ята на М. Младенов и Б. Ни
колов и тогава бе създал жив 
интерес при хората-, конто на
пускаха работата си за да про 
четат новия брой.

цата им да научат буквите 
на тригодишна или четири 
годишна възраст, за да ги 
покажат като атракция на 
роднините и приятелите си. 
Понякога децата поемат та 
зи игра, защото и на тях 
им се нрави да бъдат предБ. Н. Л. Дж.

НАЙ-СТАРАТА КНИГА В ДИМИ
ТРОВГРАДСКОТО ЧИТАЛИЩЕиякои

В димитровградското 
градско читалище се съх
ранява една книга, която и 
ма висока цена в библио- 
графично отношение. Това 
е книгата „Повий завет — 
сега ново преведений от 
Славенскога на Българс- 
кий език от Неофрита йер
омонаха П. П. Рилца, 1840, 
в Смирне".

Известно е,- че българите 
все до втората половина на 
миналия век търпяха двой 
но робство — това на тур-

Преводът бил отпечатан 
през 1840 год., а гръцките 
църковни власти обнарод
вали веднага декрет, с кой 
то забранявали това изда
ние и заповядали всичките 
книги веднага да бъдат из 
горени и унигцожени. Оба
че известгю количество екз 
емпляри все пак попаднал 
в ръцете на патриотически 
настроените калугери 

Какво е значението

внутреното мое удоволст
вие като видях, че не поги 
баха трудовете ми. Сега не 
ка го горят греците. нека 
го палят, нека го возбраня- 
ват, немам касавет за това. 
Ама не е добре преведено 

има колай: но вре
ме, като има това на мег
дан, лесно

това

се исправя и
преправя...”

Екземплярът,
на димитровградското 

читалище е в твърди кори
ци подплатен

притеже-
на то

ва първо издание на Новия 
завет на български 
за запазване иа национал
ното съзнание през време 
на турското иго и какъв по 
двиг е представлявало не
говото отпечатване, нека 
направо узнаем от думите 
на преводчика Неофит Рил 
ски, които той забележил 
в своя личен .дневник: 
„днес за перви-пут видех 
с неизреченною радостю, 
нащампан новий 
на наш природний 
мойо двогодишен превод и 
благодарих создателя, що 
ми неотидоха трудовете 
всуе. Трудихся много (Н. 
Рилски е бил с нежно н 
разстроено здраве — С. К) 
обаче сега ми се заплатиха 
трудовете преизобилно с

ние

организации език с червено из 
платно.

ците и в религиозно отно
шение това на гърците, ко
ито Ме са позволявали чер 
ковката служба да бъде из 
вършвана на народен език. 
През епохата на Възражда 
нето този проблем е имал 
крупно значение за българ 
ската буржоазия. Тя по 

желае-

хабено кадифено 
На първата от вътрешни
те страници е написано с 
черно мастило: „Това 
гелие ми е по наследство 
от благодетеля

яв- еван-

ми йеромо
нах Ефтимий се. Стефа
нов, починал на 105 годиш 
на възраст — Русе, което 
пък подорявам 
бродското 
В. К-вски”.

можно повече знания, но и 
в това от детето да създа- 
дат здрав и щаслив човек. 
А това не може да се пос
тигне без безгрижно дет
ство. Децата трябва да и- 
мат достатъчно време за 
игри.

всякакъв начин е 
ла да се освободи от гръц
кото духовно владичество. 
Превеждането на Новия за 
вет на съвременен (за тога 
ва) п разбираем от народа 
език получило огромно зна 
чение. С тая задача се наел 
прочутият културен деец, 
добре известен и в Сърбия, 
— рилският монах Неофит 
Рилски.

Съвременниците си опомнят, 
че вестника се много четеше 
1гз околията и в града и при! 
всяко закъсннне хората са ид
вали чак и от селата и разпит

на цари- 
читалище. — Г. 

Книгата съдър 
жа 616 калиграфичеаки на 
писани

завет
язик,

вали се защо е закъснял вест
никът. Много хора са давали' 
предложения за отреждането 
(му и иден за карикатури. Засе 
гнатнте във вестника са идва
ли е (редакцията и давали отго 

па статиите. Но за съжа-

страници. 
Тази интересна в истори 

ческо и библиографско от
ношение книга е една от 
най-старите такива

(П. С.)

съхран 
явани в димитровградско
то читалище.

По технически, причини 
вестникът излиза на 6 вме 
сто на 1 октомври.

ворн
ленне сега 
голям брой запазени номера.

не разполагаме с
- • Спас КрумовСв. Сотиров: Селянка


