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Ьратстбо
ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

ПОЛИТИКАТА на МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ Е 

ЕДИНСТВЕНАТА ОСНОВА, ВЪРХУ КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА
ПОЛОЖИТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Реч на ирезиденша Тишо — ръководител на югославската делегация на Белградската конференция I

ход към проблема. Този 
нов подход изисква широ-Ог 1 до 6 септември т. г. в Белтрад се састоя кон

ференция на ръководителите 
«твата

киализмът, икономически
те проблеми и помощта на 
неразвитите страни, и оно 
ва, което наричаме актив
но и миролюбиво съвмест
но съществуване.

та страна, но линия която 
да отговаря на обективни
те нужди и на ефикасното 
развитие в областта на раз 
оръжаването. В това отно 
щение дванадесетте азийс- 
ко-африкански страни и Ю 
гославия — участнички на 
тази конференция — са пр

за да се развива дози про
цес необходимо е най-на
пред по начало и конкрет- 
тно да се постигне споразу 
мение за всеобщо разоръ
жаване. Това е логика, коя 
то не може да се отрича. 
Противопоставянето на та
кава логика би означавало

на държавите и правител- 
на необвързаните страни. В Конференцията учас

твуваха 25 страни, представени от най високите си ръ~

ко и активно участие и на 
ония страни, които не са 
въвлечени в надпреварата
във въоръжаването, нито 
до^ева са билЪ включени 
в' непосредствени прегово
ри по разоръжаването. При

кое одите ли — глави на държави и правителства.
Шестдневната работа на Конференцията още вед- 

^аж потвърди пълното единодушие на необвързаните 
«грани по всички международни въпроси, които днес 
.гнетят човечеството и го заплашват с избухването на 

унищожителна война. Участниците в Конференци 
ята изразиха пълно единство на становищата си по въ
проса за мирно решаване на спорните проблеми, за ра
зоръжаването, ликвидирането на колониализма, мирно-

I.
Искам и тук най-напред

нова

то съвместно съществуване и тясно икономическо сътру 
дничество, за издигането на престижа на ООН, за да може 
да се противопостави на надигащата се опасност от нов 
въоръжен конфликт в световни размери.

Целият свят, особено миролюбивите сили по света, 
следиха с голям интерес работата на Конференцията. 
До Конференцията бяха изпратени стотици приветстве
ни телеграми и поздравления, в които обществено-поли
тически организациии, отделни хора и високи ръководи
тели на страни изразиха своите симпатии към делото 
на необвързаните страни и им пожелаха да успеят в 
своята мисия за спасяване на човечеството от унищоже
ние.

Конференцията изработи твърде забележителни до
кументи, в които изрази своите стремежи. Тези докумен 
ти са: Декларацията, Заявлението за опасност от война 
и възвание за мира и писмата, с еднакво съдржание, от 
правени до президента на САЩ Кенеди и премиера на 
СССР Никита Хрушчов.

Поместваме изеоди от изказването на президента 
Тито пред Конференцията и документите, които израбо
ти тя.

Изглед на залата по времена откриването на Конференцията
нтни по-настойчиво да се 
залягат за разрешаването 
на международните пробле 
ми и по-решително да из 
тькват своите възгледи по 
тези проблеми, но че това 
трябва да се предостави са 
мо на великите сили. Из
вестно е обаче, че обстанов 
ката днес е твърде сериоз
на и опасна, за да може да 
продължи и занапред. Се
га е необходимо да се кон
центрират всички миролю
биви усилия и сили на све
та, та с енергични акции 
да се допринесе за победа 
та на мира. В своята миро 
любива политика предста
вителите на неангажирани 
те страни могат да се осла 
нят не само на народите на 
своите стр>ани, но и върху 
миролюбивите сили от це- 

включително и

Господин Председателю, 
Скъпи приятели, 
Позволете ми най-напр>ед 

от името на правителство
то и народите на Югосла
вия да ви заблагодаря за тв 
•ьрде сърдечните и приятел 
«ки думи, които отправих
те до нашия нарюд, прави 
телството и до мене лично 
в речите си. Искам още ве 
днаж да подчертая, че на
шият нарюд 
щастлив, че има честта да 
окаже своето гостоприем
ство на така гслям брой ви 
соки гости, които са дошли 
в нашата страна с такава 
благородна мисия.

Господин Председателю,

да сц спра върху проблема 
за разоръжаването.

От времето, когато пред
седателят на съветското 
правителство Никита Сер- 
геевич Хрушчов предложи 
в Обединените народи общо 
разоръжаване, този въпрос 
ефективно не е мръднал ни 
то крачка напред. Ние сме 
свидетели на неразбирае
мата смътна игра около то 
зи наистина основен проб
лем, основен и зарад това, 
че представлява постоянно 
заплаха за мира, и заради 
това, че изсмуква огромни 
материални средства, кои
то биха могли да се изпол 
зуват за доброто и благосъ 
стоянието на народите, не 
само в страните, които при 
тежават и изразходват те 
зи средства, но изобщо. Вс 
ички са за разоръжаването 
на думи, но на практика, 
когато трябва да се пристъ 
пи към конкретно разреша 
ване, тогава се поставят ба 
риери и прот/пвпредложе- 
ния, които именно осуетя
ват постигането на каквото 
и да било споразумение.

Дълго време този въпрос 
се поставяше във формата 
— на какво да се даде пре

занимание с обикновена 
пропаганда, която не може 
да убеди никого, който ми 
сли трезвено, че това е ис- 
крено. Сега работите стоят 
формално по-другояче. Вс 
ички са съгласни с форму
лата за всеобщо и пълно 
разоръжаване при строг ме 
ждународен контрол, оба
че досега нищо не се про
мени и не се тръгна към 
подобряване.

Точно е, че преговорите 
продължават, обаче те тра 
ят без успех вече няколко 
години, а и понастоящем 
няма никакви признаци, че 
се е стигнало до някакви 
ефективни доблиясавания 
на гледищата. Същевреме 
нно надпреварата във въо 
ръжаването продължава 
във все по-големи размери: 
при производството и па 
трупването на все по-голе 
ми количества на все по- 
разрушителни оръжия за 
масово унищожаване.

това особено мисля за стра 
ните, които по своето поло 
жение в съвременните ме
ждународни събития имат 
възможност да пристъпят 
към този проблем без субе 
ктивно обременяване с гри 
леи за запазването на соб
ствените интереси и на пре 
стажа и които затова са в 
съст/ояние по-обективно да 
съгледат възможностите за 
разрешаването на пробле
ма за разоръжаването и са 
готови да действуват в то 
ва направление.

Може би е време да се 
размисли и за възможнос
тите от свикване на една 
всеобща световна конфере 
нция по разоръжаването ка 
то начин проблемите да се 
придвижи от мъртвата точ 
ка. Това, разбира се, не оз 
начава понижение на роля 
та на големите атомни си
ли в една област, където 
те и занапред ще носят гла 
вната отговорност. Това са 
мо би трябвало да доведе 
до условията, в които и те 
зи сили биха могли, а в из 
вестна степен би трябвало 
да приспособят своите ста 
новища към дейсвителните 
потреби за разрешаване на 
проблемите за разоръжава 
нето. Разбира се, когато го 
воря за новия подход към 
проблема, не мисля че тря 
бва да се намери някаква 
средна илюзорна линия 
между противоречивите ста 
новища ка едната и друга-

едложили резолюция на 
Петнадесетото заседание 
на Общото събрание на 
ООН, която съдържа съ
ществените елемента на е 
дна положителна платфор 
ма за по-нататъшна работа 
по разоръжаването.

По начало всички са съ
гласни, че всеобщо и пъл
но разоръжаване може да 
се извърши само в опреде 
лени фази, като нито една 
от тях не би трябвало да 
наруши равновесието в у 
щърб на една или група 
държави. И тук както и в 
другите аспекти по пробле 
ма на разоръжаването, тру 
дностите не произлизат пр 
едимно от прорадата на 
предмета (макар, разбира 
се, да има и такива), по по 
вечето от това, за което пр 
еди малко говорих — от у 
поритата склонност щото 
самият процес на разоръжа 
ването (доколкото започне) 
да се гледа като начин, по 
който да се осигури военно 
надмощие.

Никой не оспорва и не 
обходимостта от строг ме
ждународен контрол, без о 
глед, че в някои среди то
зи контрол все още сс пред 
ставя — а често в същност 
се използва — като барие 
ра на споразумението по 
разоръжаването. Гледано в 
рамките на действителния 
процес на разоръжаването,

е безмерно

Искал бих да се спра върху 
най-важните проблеми, ко 
ито днес задават на човече 
ството големи грижи и от 

за себе си пре
лия СЕЯТ, 
народите на блоковите ст
рани.

Ние ще бъдем щасливи 
ако успеем с обективен а- 
нализ на днешната обстано 
вка в международните от
ношения .и със своите гра-

хоито всеки 
дставлява опасност за све- 

мир. Тези проблеми 
бяха причината и за тази 
наша среща на най-високи 
те представители на стра
ните, намиращи се извън 
блоковете.

Може би е било погреш-

товния

Може би е време да 
се размиели и за въз 
можпостта от свик
ване на една обща 
световна конференция 

по разоръжаването

дивни предложения да до
принесем за подобряване 
на международната обста
новка. Изхождайки от то
ва в изложението си ще се 
спра главно на пет най-ра _ димството: на контрола и- 
жни въпроса, които днес ли на разоръжаването? Но 
все повече окупират не са за да се контролира нещо,

необходимо е да става ня
какъв процес, който тряб 
ва да се контролира, а това 
значи процесът на действи 
телното разоръжаване. А

но, че прекалено дълго жи 
веехме с илюзия, че най- 
отговорните държавници 
на великите сили сами ще 
намерят пътя за мирното 
решаване на проблемите, 
за които ще говоря тук. Мо 
же би също така е било по 
грешно да се счита, че мал 
ките страни, особено неан 
гажираните, не са компете

За да се тръгне към раз 
проблемарешаването на 

за разоръжаването очевид 
но е, че днес са необходи
ми не само по-големи уси-

хора вмо ръководещите 
света, но и всички народи 
изобщо; това са: всеобщото 
разоръжаване, настоящата 
криза около Берлин, коло лия, но и нов начин на под
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пррбделгът за контрола ка- 
то средцлъо,. с . което биха. 
се обезпечили договорните 
мерки за разоръжаването: 
не е такъв, чр да,, е трудно, 
да бъде решен правилно; 
Затова тенденциите та о-

ствителното разоръжаване, ' 
тези мероприятия биха мог 
ли да създадат 
приятни условия за 'започ
ване на процеса на разоръ 
жагт.пето и непосредствено 
да съдепствуват . за тези 
процес.

Считам, на пример, че ка 
то първо в редицата на та 

,|Сивй меролрпяитя би мог 
. ло да бъде решението на 

всички страни да намалят 
военните разходи при задъ 
лжптелпо внасяне' и изпол 
зване на една част ст ико
номисаните средства за по 
ме.щ на икономически иера 
впитите страни. Това би 
представлявало и известна 
гаранция, че намаляването 

. е проведено действително. 
Ако ни това но може да се 
постигне, веднага тогава би 
могло поне да се реши во
енните бюджети да останат 
на равнището, на което са 
се намирали в началото на 
1960 година.

по-благо-

ния, които продължават да 
„фетишизират” 
немогат да бъдат оценени 
другояче, освен като израз 

. на

':.1.Iконтрола

тяхната неподготве
ност или опъване да прис
тъпят към истинското* разо 
ръжасане. В сегашната об
становка на дълбока криза 
в работите по разоръжава 
нето ми се струва, че и въ

, лцнн
просьт за първоначелиите 
и частични мероприятия би 

. имал особено значение. Те 
, зи мероприятия, 

се, не бива-да схванем ка-
Президен-разбира

тът Тнто: то алтернатива на пълното 
, разоръжаване, защото то 
. си остава основна и все 
, по-належаща задача. Оба
че при условие, че наисти- 

' на са на линията на дей-

говори

Оня, който се стреми, и докаШо се сшреми, 
да решава ейорпише Проблеми ош Позицията 

на силата, този не може истински да 
заляга за разоръжаването

ва съобщението за възоб
новяване на опиите с атом 
ни и водородни бомби, за
щото можем да разберем 
причините, ксито привеж
да правителството на Съве 
тския съюз. Повече ни из
ненадва, че това е направе 
ню в деня на започването 
на тази КонефренцИя ка 
мира. Всичко това още по- 
дълбоко обезпокои целия 
свят. Ние считаме, че е не 
сбходимо да се положат кр 
айни усилия преговорите 
по този проблем да се възо 
бнавят с пълна сериозност 
и градивност, защото сега 
е времето да се предприе
мат незабавни мерки, за да 
се предодврати най-лошо-

двоенно развитие. Тук, на 
двете страни са станали кр 
упни промени: в Източна Ге 
рмания съвкупното обгце- 
твено развитие е взело со
циалистическа посока, коя 
то през шестнадесет годиш 
ната развитие е получава 
ла Есе по-изрази тел ен нов 
обществен характер във вс 
ичките области на общес
твения живот. От друга ст 
рана, бе възобновена Запа 
диа Германия с изразител 
но капиталистическа обще 
ствена система, бременна и 
преплетена с останки на 
фашистки и реваншистки 
разбирания и стремления, 
които са, твърде обезпоко
яващи.

Кой може да ки гаранти 
ра, че тази опасност утре 
отново няма да получи та 
кива размери, които да до 
несат нова беда на човече
ството?

Десетки милиони жертви 
на фашистката умопомра- 
ченсст искат по-друг път 
за осуетяването на подо
бни, трагедии в бъдещето.

. Това трябва да бъде път 
на демократизацията, а не 
на милитаризирането на 
Германия. Само по такъв 
начин могат да се създа
дат солидни условия за пр

а вилното и трайно решава 
не на германския проблем, 
при което германският на
род Ще трябва да каже гла 
вната дума за своето бъде 
ще.

гевори и премахването 
смия елементи, ксито прав 
ят от този въпрос петенци 

. ално опасно огнище на но 
е и стълкновения.

на завърши час по-скоро. И- 
нак, този Е-ексЕен позор ще 
падне и върху поколения 
та на двадесетото столетие.

Същ или подобен е слу 
чаят в Южна Африка. Ра 
совата дискриминация в 
Южноафриканският съюз 
представлява истински по 
зор за цивилизования свят. 
кс-лониалисти и ь-лаетодръ 
Постъпките на тамошните 
жци с туземнето население 
ггредстаЕляЕа грубо преди
звикателство за човешкото 
дс-стсинстео и принципите 
на хуманостга. Циничното 
и грубо отхвърляне и под 
смиваяе на тези принципи 
предизвикват- Есе пс-голямо 
о възмущение в целият 
свят. Но, ние не можем да 
се спрем само върху про
явите на възмущение и пр 
с-гести, но трябва да пред 
приемем пс-ефикасни и е- 
динки акции, ксито да пр 
исилят протагснистите на- 
това нечувано самсволие, 
да подчинят на решенията 
на. обединените нации. 
Сказа се, че различни 
те резолюции на Организа 
цията на обединените наро 
ди и отделните предприема 
ния досега не са били ефй 
касни. Тамошните властод 

■ ръжпи като че се подеми 
ват на досегашните реше 
ния. Какво значи това? Зн 
ачи, че трябва да се прие 

’ тъпи към сериозни санк
ции.

\Нима е реално и може 
ли сериозно да се говори 
за разоръжаване, когато съ 
щевременно се увеличават 
разходите за въоръжаване 
и производство на най-съ
временни средства за уни
щожаване в огромни раз
мери? И тук няма логика. 
И тук съществува очебие- 
ща контрадикция между 
думите и делата. Тога по
казва, че оня, който се ст 
реми, и докато се стреми, 
да решава спорните пребле 
ми ст позиция на силата, 
той не може истински да 
се заеме с разоръжаването. 
Ако се желае искрено разо 
ръжаване, тогава най-нап
ред трябва поне да се спре 
пс-нататъшното въоръжа
ване.

Разисква ния та по пре
кратяване на атомните о- 
пи1ги също така западнаха 
в задънена улица, и още 
по-лешо ст това: една запа 
,дна страна, намираща се в 
Атлантическия пакт — Фр 
анция,—без да държи сме 
тка за резолюциите та О- 
бединешгге нации за прек

IАко Ееднага след Втора 
та световна война беше се 
тръгнало конеекЕентно по 
пътя на демократизацията 
ка Западна Германия, днес 
щяхме да имаме по-мирна 
обстановка, и може би гер 
манският проблем щеше 
до сега да бъде решен. А 
така днес пак се намираме 
ка. ръба на опасната военна 
обстановка. А защо? Най- 
напред заради късогледата 
и неразбираема политика 
на някои •сили, които, не 
зная въз основа на какво, 
считат, че въоръжената ми 
литаристическа Германия 
ще бъде фактор на сигур
ността на Европа. С все по 

въоръжаване 
на Западна Германия все

III.

Прсст® невероятно е как 
някои кзяониаагни сили не 

, разбират, или не искат да 
разберат, духа на времето, 

' е* ксето 'живеем и процеси 
- те. които се развиват. Те 
никак не искат да се при 
мирят с неизбежността на 
историческия процес, раз
вил се днес в Африка и 
Азия; никак не могат да се 
примирят с факта 

. лониализагьт
че ко

е изживял 
своето. При тс-за те не се 
спират ни пред най-жеето 

. ките кръвопролития и те
рор извършван над гелоръ 
ките народи, нитс ггред и- 

. ксномическия натиск и пр. 
само да продължат някак 
си своето колониално импе

то.
Разбира се, че извънред 

но важно е атомните опи
ти да бъдат окончателно 
прекратени, защото и те са 
опасни за живота на хора 
та на земята. Но, също та
ка се налага да бъдат уни 
щожени и натрупаните ео 
енни средства, защото те мо 
гат да унищожат света и 
защото именно от тях се 
страхува всеки човек иа Зе 
мята . А това е по-лесно да 
се направи днес, отколкото 
утре, когато с тези средст 
ва ще разполагат много ст 
рани и когато контролът 
ще бъде почти 
жен. Нима тогава не ще

- силното

псвече ще укрепват онияре 
акцис-нни и фашистки си
ли, коитс останаха от Хит 
лерозата военна машина и 
които изпълняваха негови 
те запоЕеди не само по-фро 

къ-

• риалистическо владичество 
в който и да биле- вид и 
по каквато и да е цена, до 
ри и пс цената на предиз

. викЕане на военни стълк
новения с неизвестни пос
ледици. ТоЕа съвсем ясно 
се потвърждава ст най-ко 
вите френски въоръжени, 
канападения против голс- 
ръксто население в Бизерта 
в Тунис. Този случай може 
също така да ни послужи 
като поука, че зарад поло- 
Ечгнчатото разрешаване на

• колониалните въпроси, без 
здрави гаранции на Обиде 
ните нации, става твърде 
проблематично и постигане 
то на пълната независимост

- на колониалните народи.

нтовете, но и в тила, 
дето работеха по унищожа 
ването на цели народи.1

- I .
*-<&г ПъгйяШ за разрешаването на германския Про

блем не е във въоръжаваиеЩо на една или 
друга страна, но в изпамираггейго на пачигг 

за миролюбиво сътрудгтчесШво

невъзмо-т
. съществува опасност да се 

намери някакъв неотгово- 
рен умопобъркан, някой съ 

. временен Херострат, или о 
ще по-лошо, някакъв Хит 
лер, който да угрози цяло . следно време твърде много 
то човечество? ■ е напрегната. Дори се гово

Както е известно обста
новката около Берлин в по

намери някакво 
решение и да се преодоле
ят сегашната напрегнатост, 
защото покрай тоЪа, че за 
плашва мира, тя осуетява 
подходя към разреша ва-

разумно
Едва ли има народ, 

коПШо така скъйо за- 
Плаща Правото си да 
бъде гоейодар на сво

ята сшрагга какшо 
алжирският народ

ри и за възможност от въ
оръжено стълкнование ако

Аз считам, че разрешава 
. нето та проблема за разо

ръжаването Изисква най-го 
, ляма спешност и вярвам,-

Дивашкото отношение наСъветския съюз потите 
мирен договор с Източна проблеми 
Германия и пренесе сувере ка изхода и съзнаването на

по-добри условия за окон
чателното им решаване.

Пътят към разрешаването 
на германския пробтем —• 
при тл е а искам да изтъкна 
че нямам пред вил вече ра

нето и на другите крупни 
из намирв ането португалските въоръжени 

сили към беззащитното на 
селение в Ангола предизБИк 
ва огорчение .в целия св
ят. Вече десетици

че всички тук сме съглас
ни с това, защото времето, 
което минава, все повече 
затруднява градивния под

този проблем, най жно хрумване на една та
кава мисъл на хсрата да

нните права на контрол на 
пристъпите към Западен 
Берлин и пр. Нима е възмо

За седем години от геро 
ичната, борба на алжирскихиляди 

мъже, жени и деца са из 
бита, обаче през

я народ се проляха потоци 
кръв не само на борците по 
фронтовете, но и на мирно 
то население. До какъв 
абсурд водят настояния- 
та да се задържи на всяка 
цена оноез, 
няколксто

ход към
напред заради поведението
на великите сили. Свегьт, воюват заран тоез и да 
който във. това вижда за- хвърлят света в нова ката 
плашеща опасност за себе строфа? Всееш който би 
си трябва да си каже ду- започнал нещо подобно би

’ _ а ТОЕа е най-нап- имал срещу себе си цялата
миролюбива общественост 
на света. Аз смятам, че по 
този проблем са необходи
ми разговори и преговори 
и че е необходимо да се иа - 
мери поне някакво времен 
но решение, което да не пр 
еюдицира окончателните 
решения на този въ
прос. Когато казЕам по- 
късните, тогава при това

това ми 
рно минават и псраугалски 

кс-лониалисти и, за съ 
жаление, ония сили, които, 
зарад свои сметки, проявя 
ват благснаклокност

тезрешените въпроси за гра 
датата Одер — Ниса — не 
е във въоръжаването на 
едната или другата страна 
и в по-нататъшното подс- 
тъкване на изострянето на 
отношенията между Феде- 
рална Генмаиия и Демохра 
тическа Германия, 
ва постелеше да се изна- 
мират различни начини за 
тяхното миролюбиво и гра 
дивно сътрудничество, как

ксето преди 
десетилетия е

към
тях и с тази си постъпка

мата 
ред и
зи конференция.

нашата задача на та
заето насила!поемат върху себе си част 

от тежката отговорност. Но 
милионите хора, не само в 
Африка и в Азия, но

Модибе Кеита засажда 
в Парка на мира. койЕдва ли има народ, 

то така скъпо заплаща пр 
авото си да бъде господар 
на рвеята страна. Просто 
неразбираемо е, как в та 
зи нещастна страна коло 
ниалиегите се претивспос 
таЕят упорите- на онова, ко 
ето е исторически неизбе
жно. Силите, които днес се 
противопоставят! на кол оня 
ализма израстват в сгром- 
ни размери. Колкого пове 
че се пролее кръв, толкова 
по-голяма ще бъде пропзс

дръвче II.
но в то И Е

целия свят, не могат да ос 
танат равнодушни към то 

. ва. На ангелския 
ябва да се окаже 
помощ в борбата му за не
зависимост. Ние трябва да 
искаме решително не само 
тук, но особено чрез Обеди 

. нените нации на Ангола 
най-скоро време 
пълна
тното робство трябва да се

атомните опиратяване на 
ти продължава да ги из- 

1 западни
Спорът около берлинск- 

проблем, който сега от
ново става актуален, звучи 
злокобно. А решението на 
германския проблем се про 

шестнадесет го- 
Същеструването на 

Германии днес е реа- 
който не може 

да се отрича, защото е на- 
следетео от войната и от . нови стълкновения. Но, ми , ненормално състояние, тря 
шеснадесет годишното сле . сля затова, че трябва да се бва да се търси само в пре

ияа други 
които притежаватвършва, 

атсмяо оръжие не предприпо-енергич-
тева. Ра-

народ тр 
пълнато и в тева, да се педпомег 

не всичко оноез., което во- 
сближе-

омат никакви 
мерки против 

ботата стигна дотам,
правителство пу- 

възеб

така цели не мисля, че този въпрос 
трябва да се консервира и 
при първия случай пак да . гашната берлинска

да към тяхното- 
ние. Раглсш.твр.чето

ни дини.че съ на седе е 
лен факт. криза,

която е резултат на едно
ветскотс

ек-
с ядрени оръжия, 

изненадва тоДко

ввъзкръсне като огнище на да се даде 
независимост. СтеленовяЕане 

сплозии 
Нас не ни
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Икономическото сътрудничество между ела 

Доразвитите страни трябва да е по-широко
тта между народите на Ал
жир и Франция. лониалните страни и наро 

Ди . Декларацията дава на 
й-адекЕатна правне-полити 
ческа осноЕа на която днес 
трябва и може 
рити ликвидацията на ко 
лониалните отношения 
всичките им форми и в 
пълно съгласие с 
те за опазването и 
ването на мира между на 
родите.

Онова, което 
това историческо решение 

което представлява еди 
н-етвен доггринос на незави 
симата политика на Органи

жете да посочите подобни 
примери и затова мисля, че 
мога да кажа, че те налъл 
но потвърждават! стойнос 
тта на принципа на мирол 
юбгазото и активно оъвмест 
но съществуване между на 
родите.

Всички 
ние очакваме с нетърпение 
да победи здравият 
и на преговорите

В света обаче не същест 
вуват само два блока. Съ
ществуват и много страни 
извън блоковете, ксито не 
приемат миролюбивото и а 
ктивко съвместно съществ 
уване като единствена со- 
луция за избягването на 
военна катастрофа. Имен-

свои варианти също така 
спъва коненруктивното и 
миролюбиво сътрудшгчест- 
во. Различни дезинформ-а 
ции, лъжливата и неприя
телската пропаганда, Ш-об 
що дискриминация в отно 
щенията между държавите 
и подобно, постоянно тров
ят международната атмос 
фера и създай ад дълбоки 
пропасти между народите. 
Разбира се, надпреварата 
във въоръл-ф вакето и по 
стоянното заплашване с нас 

т. е въоръжено

ма в международните отно 
шения, тогава капитълиз- 
мът би минал зле в мирно 
то съревнование със социа 
ли етическата система. Зара 
ди това гледат скептически 
на съвместното съществува 
не и застъпват становище 
то, че между социализма’ и 
капитализма е невъзможно

разум
между

представителите между вре 
меннето алжирско прави
телство и Франция 
постигне

да се извъ

въвда се 
споразумение, с 

което окончателно да бъде 
признато на алжирския на 
род правото на СЕобода и 
независимост.

интереси
укреп- но затова въпросът за съ 

вместнотоМиролюбивото активно 
съвместно

съвместно съществуване и 
че рано или късно между 
тях ще дойде до неизбеж 
но въоръжено стълкнове
ние и разплата, което е е- 
динстванията начин да се 
запази капиталистическата 
система. Оттук следва 
инсистиране на силата

съществуване 
следва да се постави много 
по-широко, в международ
ни размери. Миролюбивото 
съвместно съществуване тр 
ябва да се прилага между 
държавите и то не само меж 
ду държавите и народите 
с различни социални сис
теми, но и между държави 

и народи с еднакви со 
циални системи. Световни
ят мир е неделим и следо
вателно войните са еднак 
во опасни 
ли те започват между дъ- 
ждеи с различни социални 
системи, или между държа 
ви с еднакви или подобни 
обществени системи. Втора 
та световна война го пока 
за достатъчно ясно .

В какво би трябвало да 
е същността на миролюби 
Тото и активно съвместно 
съществуване? Въоръжена 
та война като средство за 
междуссбна разплата не е 
само противоположно поня 
тие на миролюбивото съ
вместно съществуване. Сту 
дената Бойна бъе

съществуване 
между различни социални 
системи често се тълкува 
различно. Практиката и те 
орията на съвместното съ

Тогава ще 
бъде алжирският народ св 
ободен, а френският народ 
ще се освободи от големия

остава след

идването 
то разрешаване на спорни 
те въпроси е елемент на 
студената война, обаче не 
бива да нямаме предвид ни 
практиката която споменах 
Йагцред •— различните на 
чини на психологическа по 
дготовка, базираща се на 
лъжливи измислени и обиж 
дащи елементи на пропага 
ндата на студената война. 
Всичко това е голямо про 
тиЕуречие с онова, което п 
представлява същността на 
миролюбивото и активно

позор.___

в разрешаването на спор
ните въпроси. Оттук произ 
лиза и оная

гЯ ;; тев непримири-м
мост
движения в света и пр. Та 
кива среди,, доколкото фо 
рмално приемат разговори 
те за съвместното съществ 
уване
„статус квото” в икономи
ческите и обществени отно 
шения, искат да запазят по 
опциите придобити в епоха 
та на империализма и капи 
тализма. Афирмирането на 
политиката на съвместното

към прогресивнитеМЯт -а
фЩ РИ независимо да"1 '$г 1 N. •у. ■ тщшш

т Шт
’4 искат да се запази&твтш тч

■Ат ж съществуване.съвместно 
Премахването на тези отри 
цателни елементи на студе 
ната война от практиката 
в международните отноше 
ния би създало солидни ус 
лови за градивно и в .естр 
анно сътрудничество меж- 
дународите без оглед на еъ 
трешната обществена систе 
ма.

1181
шм

кЛ>;
съществуване не значи, че 
в съвременното общество 
няма да има по-нататъшни 
прогресивни процеси и изме 
нания, защото съвместното 
съществуване е съставна ча 
ст на тези изменения, кои
то исторически са иеизбе 
жни. Онова което- политика 
та на съвместното съществ 
уване трябва да осигури 
това е есички тези измене 
ния да стаЕат без врйни и 
при укрепване на демскра 
т-ичееките отношения в св 
ета, при засилване ролята 
на най-широките народни 
маси в разрешаването на 
икономическите и обшест- 
вени проблеми.

Също така съществува и 
схващтането за мирис! 
съществуване между бло 
ковете. Разбира се, че 
и това, като кратко
трайно решение за избягва 
не на стълкновение е по- 
добро, ст) войната. Обаче 
това прилича на. примирие, 
защото подобно съвместно 
съществуване имахме и в 
периода между двете свето 
в ни войни. В Европа това 
положение трая' почти дв 
адесет години, докато фа
шистките сили не успяха 
да се въоръжат до зъби и 
да започнат. Втората светов 
на война, която предизви
ка, причини огромни разру 
шения и милиони човешки 
жертви.

Шш-У?
Лнипк^ --
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ЙИК^К всички

Д-к На всеки народ трябва да се предостави сан 
да прецени коя система за ие1о е йо-добра

биЕОТо и активно съЕмесг- 
ко съществуване на прак 
тика вече е хванал здрави 
корени. Това се потвърж
дава достатъчно ясно и с 
тази историческа среща на 
най-Еисоките представите
ли на народите на необвъ
рзаните
Страните които тук се пре 
дставяват
социални сисЦзм|и, но все 
пак има подобни или ед
накви -становища по днеш 
ните най-важни междуна
родни проблеми. Ние има
ме подобни или иднакви ст 
ановшца и по въпроса за 
нормите, които би трябва
ло да съществуват в отно
шенията между държави и 
наводи.

Разбира се, не трябва да 
подхранваме никакви илю 
зии з\атова„ че съвместно 
то съществуане в между
народни размери може да 
.се осъществи само с някак 
ва декларация или резол
юция. Съвместното- същее-

Нашата делегация на Конференцията на неангажираните страни
Що се отнася до вътреш 

ното общество на всяка 
-страна, това е въпрос ко 
йто следва да се предостави 
на всеки народ самостояте 
лио да го реши според това 
дали
капиНалистическото сбще.с 
теоно устройство или ще 
се стреми да осъществи со 
гогалитически посядък. Т^> 
ябва на всеки народ да бъ
де, предоставено сам да пре 
цени коя система е по-доб 
ра за него. Най-добро дока 
зателство е днешната насо 
ка на развитие в азиатски 
те и африкански страни гр 
техният стремеж да върв 
ят по един ггс-степет: социа 
листче ски път според оп 
ределени специфични у-сло 
вия и' възможности. По ка 
къв пък начин отделни на 
роди в капиталистчески 
те страни ще решават въггр 
осите на своето вътрешно 
обществено устройство, то 
ва е съвършено тяхна рабо 
та. Принципът на мирс-лю

ществуване в различните 
области изглеждат различ 
но..
Политиката на миро- 

лгобиво съвместно 
съществуване е един- 
сшвгнаШа основа, на 

която може да се ра
звива йслржишелно 

сътрудничество
Все още е твърде разпро 

сгранено гледището, че съ 
вместното съществуване и 
студената война са състав 
на част на едно по-трайно 
положение в международ
ните отношения, особено в 
отношенията между блоко 
Еете. Такива гледища зат 
варят перспективата да се 
съгледа положителния из
ход от създадедоното поло 
жение. Изхождайки от та
кива позиции някои среди 
в света с1тич'ат, че може 
да се води политика от по 
зиция на силата и да се за 
стъпва за съвместно същес 
твуване. Тела обаче са две 
съвсем различни полити
ки, изключващи една дру
га. Привържениците на та 
кава политика по-нататък

Позволете ми с няколко 
думи да се спря върху се 
гашната обстановка в Кон 
го. По мое мнение, пеложе 
нието в Конго още не е уя- 
снено. Все още са възмож 
ни изненади ако Органи 

зацията на обединените ■ на 
роди не прояви по -голяма 
бдителност^ и енергз-гчност 
да продотврати 
отвън и да осигури правил 
ното и безприятствено фун 
кцисниране на парламента 
и . новото правителство, и 
пр. Видяхме, че монструо 
зното убийство на председа 
теля на легалното конгоан 
ско правителство Лумумба 
и на други конгоански ръ
ководители не може да раз 
колебае конгоенския народ 
в неговата борба против 
колониалистите и домашни 
те наемници. Това убийс
тво още повече засили на 
родната съпротива и наро 
дът успя да се постигне из 
весгно, придвижване към ом 
иротворяването на тази стр 
ана. Непростима 
ще е, ако от неотдавнашна 
та трагедия не- си направим 
изводи и не предприемем 
всичко щото тази трагеди- 
я да не се повтори повече 
и на националните сили на

зацията на ООН за прогрес 
са на света и за мира — да 
се направи, е да се приемат 
решения, ксито да съдър
жат необходимите мер-опрй 
ятия и къси, точно преци 
зирани срокове за провеж
дане в дело на антиколони 
алката Декларация и то по 
начин, който ще обезбечи 
изцяло народите в колони
ите да получат управа в 
своите страни в ръцете си, 
т. е. да получат действите 
лна независимост и и-стияс 
ка’ национална свобода.

ще иска да запази

страни на сиета.

имат различни
намесата

V

Уважаеми ръководители 
и представители на държа 
ви и правителства.

Мисля, че без преувели 
чаг-ане мога да кажа, че и 
деят-а за градивно миролю 
биво съвместно сьществу 
ване между държави с ра 
злични социални системи, 
като единствена възмож
ност да бъде избегната во
енната катастрофа, е взе 
ла широки размери в све 
та. Може да се каже, че тя 
победи. Нашата страна ре 
дица години вече има в то 
ва отношение положителен 
опит особено в отношения 
та със съседките Гърция и 
Италия, сътсудничестввото 
с които се развива при дву 

Ако
какви бяха

грешка

считат, че съвместното съ 
ществуване е само една 
от основите за сътрудничеКонго не помогнем в конс- 

на вътрешното ство между държави и на
роди. Ние обаче 
че тя не е една, но единнет 
вената

олидация 
положение и укрепване на 
единството и интегритета 
на страната.

считаме
стр.анно задоволство.
си припомним 
отношенията между наши-

основа в днешните 
условия, на която може да 
се развива положителното 
сътрудничество и която от 
крива перспективи за пост 
епенното разрешаване 
належащите 
проблеми.

Нркои считат, че съвмес 
тното
невър, че като такива 
пропагандата не е толкова 
лоша за известен период 
от време но че е безсмисле 
но да се счита, че принци
път на съвместното’ същест

Какви конфузии 
да предизвика външната на 
меса най-добре покавза при 
мерът в Лаос, където все 
още нямаме ясна обстанов 
ка. Там отново съществува 
опасност да избухне граж
данска война, която зарад 
външна намеса може да ст 
ане опасно огнище на воен 
ни сглъкновения в по-широ 
ки размери и с големи пое 
ледици.

Отзовавайки се на искане
то на народите от колошш- 
те- и на народите от света 
изобщо, и изразявайки ну 
ждата от развитие и прог 
рее на съвременния свят, 
Общото събоание на Орга 
низанията на обединените 
нацИи на СЕОята Петнаде 
сега. сесия през 1960 годи 
на' прие „Декларацията за 
даване независимост на ко

може страни преди едно десе-те
тилетие, ясно се вижда от 
какг-а полза и колко прави 
лно е било, че от двете стр 
ани се показа широта и до 
бра воли за уреждане 
отношенията и за озъщест 
вяване на градивно сътруд 
ничес-нво, без оглед на раз 
ликите в социалните систе 
ми.

на
съвременни

на
съществуване е ма

в

вуване може да се приеме 
като нещо трайно в между 
народните отношения изця 
ло, и между социалистиче 
скат-а и капиталистическа 
система по-специално. Ня
кои гФотагонисти на таки
ва разбирания от Запад съ 
знав.ат, че ако принципът 
на миролюбивото и актив
но . съвместно съществува-

Докато по-рано тази об
ласт представляваше огнк 
ще на възможни стълкно
вения днес тя представян 
ва област па мира и мирол 
юбиво сътрудничество. По 
добен е случаят, с отноше 
нията с много други стра
ни, особено с необвързани 
те. Зная, че ветрец, вие, мо не би се приел като систе Участници в Конференцията по време на почивка
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Президент тито: ВЪПРЕКИ ИЗВЕСТНИТЕ СЛАБОСТИ, ОРГАНИЗАЦИ
ЯТА НА ООН ИЗИГРА ГОЛЯМА И ПОЛЕЗНА РОЛЯ

шнсуго укрепване ролята на 
“ГЧ Общото събрание като

Щ широко демократично и в
пълния смисъл на думата 
репрезентативно тяло на 
ОСН.

Що се отнася до въпроса 
за генералния секретар и за 
Секретариата на ООН, кой 
то въпрос в последно вре
ме стана особено актуален 
необходимо е и тук да се 
извърши определена реви
зия и ново приспособяване, 
обаче, по наше мнение, н“ 
в посока, която да означа- 

Ш ва заледяване на сегашна
та подялба на света. Счи
там, че ролята на генера
лния секретар би трябвало 
най-напред да бъде върна 
та в рамките, дпределени ст 
Устава на ООН, според ко 
йто генералният секретар е 
само административен фун 
кционер на Организацията 
на обединените нации, без 
самостоятелни политичес 
ки надлежности. На прак
тика обаче, по различни 
причини, много често това 
не беше така.

Наред с това се налага и 
нуждата да се предприе
мат конкретни мерки за съ 
сдаване на такава органи
зация в апарата на Секре
тариата на ООН, с което крупните
да се осигури генералният проблеми
секретар да действува в които правят 
рамките на споменатите положение все по-опасно,

на компетенции, също така не могат да се решават без
структурата на Секретари Обединените нации.

ата да се съгласува с изме 
нението, т.е. със съществу
ващите по кастоящем отно
шения в Организацията на 
обединените нации 
та. Може би това ще се пое 
тигне по такъв начин пок
рай генералния секретар 
да се създаде и едно съве
щателно тяло от, да кажем 
петима или повече членове 
което тяло, помагайки на 
генералния секретар, би се 
стараело за правилно тъл 
куване на препоръките и 
решенията на съответните 
органи на ООН.

Когато говорим за това и

и в све
■ш

'-&П1.М. ЦТ II СМ
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маме постоянно пред вид, 
че отслабването на Органи 
зацията на обединените на 
ции би подействувало край 
но отрицателно върху об
щия развой на международ 
ните отношения. Това от
слабване тежко би навреди 
ло на съвкупността на те
зи отношения, а особено на 
интересите на малките и 
новонезависимите страни» 
за които ООН вее повече 
става върховна форма на 
международна общност и 
гаранция за равноправието 
на всички народи и страни, 
големи и малки. Покрай 
това трябва да се държи 
сметка за факта, че най- 

международни 
на съвремието 

световното
във връзка с Конго.твуване може да се осъще ваше агресиите и пр. Сле 

доЕателнс, трябва да поло - 
усилия, 

за гм запазим тази органи 
запия, за да стане спссо". 
па .«• , ълио л“ и_>п-• за 
сволта отговорна и трогна 
функция.

въпроси е разширяването 
на някои главни органи на 
СОИ, по-специатно на Съ 
вета за сигурност 
Икономическо— социалния 
съвет, та по такъв начин 
структурата на членството 
в тези органи да бъде съг 
ласувана със значително у 
Ееличения брой на стра
ните — членки на ООН,

на
чин и на тези нови члено- 
Ее, а това преди всичко зна 
чи и на досега злепоставе
ните части на сцета в Азия 
и Африка, да се даде въз
можност да дойдат до изя
ва и в тези органи да имат 
оноЕа влияние, което им се 
пада.

Необходимо е също така 
да се работи за по-натитъ

Трябва да признаем, че въ 
преки известните слабости 
Организацията на ООН и-

стви само е практиката, и 
неговите основни принци
пи, разработени 
би трябвало да изгласува 
•Организацията на Обедине 
ните народи, доколкото не 
са обхванати вече от Уста

жид. максимални
основно, и

зигра голяма и полезна ро 
ля чрез своите намеси в мно 
гото въпроси, които застра 
шаваха мира като осуетя- Писма ош Конференцията на 

необвързаните страни до 

Кепеди и Хрушчов

ва.
Един от най-актуалиите въпроси е разширява
нето на някои от главните органи иа ООН — 
Съвета за сигурност и Икономическо 

цналшш съвет

VI
т. е. по такъв

Как' гледаме на Органи 
зацията на обединените на 
роди и върху проблема за 
нейното политическо засил

со-
Ко.ЧференцнЯта на- шефовете 

на държавите н правителствата 
на Необвързаните страни, коя 
тО се състоя в Белград от 1 до 
6 септември 1961 година, прие 
текста на писмата до президеН 
та -ча САЩ Джон КеНеди и ми 
нистър-председателя на Мини
стерския съвет на Съветския 
съюз Никита Хрушчов. В пие 
мата Конференцията апелира 
до двамата държавници да за 
почнат преговори по най-спеш- 
ннте въпроси, конто предизви
кват сегашната напрегнатост -в 
света.

Двете писма имат еднакво съ 
държание. На края на писмото 
до президеята Кенеди се добгщ 
я, че писмо сЪс същото сЪдър 
жанис е отправено и до премие 
ра на съветското правителство 
Никита Сергеевич Хрушчов и 

' обратно , в писмото до преми
ер Хрушчов се ка-зва, че иден 
тич1Но писмо е отправено и до 
президента на САЩ Кенеди.

Двете писма са подписали вс 
ички представители на държави 
те, участвували в Кочференци 
ята на шефовее и правителства 
та на необвързаните страчи.

Текстът на писмата гласи: 
„Ваше Превъзходителст-

Съвършено съзнаваме, че 
Ваше Превъзходителство 
желае, както и ние всички 
да се избегне такова ужас 
но развитие на положение
то, което може не само да 
унищожи надеждите, кои
то е-сички ние изпитваме за 
напредъка на нашите на
роди, но да доведе в опас 
ност и самото съществува
не на човечеството. Увере
ни сме, че Ваше Превъзхо 
дител-ство ще направи вси
чко да се избегне такава 
катастрофа.

Обаче, имайки предвид 
сериозността на кризата, 
която угрозява света и не 
обходимсстга да бъде избе 
гнато такова развитие на 
събитията, които тази кри 
за би могли да ускорят, 
ние си позволяваме да апе 
лираме към великите_уши 
да възобновят и продъл
жат преговорите, за да се 
отстрани опасността от 
световна Бойна и човечес 
твото да поеме по пътя на 
мира.

Особено искаме да се по 
ведат непосредствени пре- 
гоЕори между Ваше Превъ 
зходителство и президента 
на Съединените американ
ски щати (в писмото до Ке 
неди, мьжлу негово Превъ 
зходителство и министър 
председателя на Съвет
ския -съюз), като представи 
тели на две по настоящем 
най-могъщи нации, в ръце 
те на които се намира клю 
чът на мира и войната. У- 
верени сме, тъй като двама 
та сте преданни на светов 
ния мир, че Вашите усилия 
чрез постоянни преговори 
ще изведат света и човече
ството от сегашната задъне 
на улица и ще му дадат въ 
зможксст да твори и живее 
за прогреса и мира.

Ние сме сигурни, че Ва
ше Превъзходителство ще 
разбере, че това писмо е пи 
сано от любов към мира и 
страх от войната, както и 
от непреодолимото жела
ние да се намери решение 
преди човечеството да бъ
де изправно пред ужасна 
катастрофа”.

Смятам, че е дошло кра
йно време Китайската на- 
родан република да заеме 
своето място в Организаци 
ята на ООН, защото е на
истина абсурдно един на
род от над 600.000.000 ду
ши да няма свои представи 
тели в тази организация. 
Необходимо е също така 
да бъдат приети и други 
страни, които изпълняват 
всички условия, та Обеди
нените нации да станат де 
йствително универсална о 
рганизация.

Що се отнася до полити
ческото укрепване на Ор
ганизацията на Обединени 
те нании преди всичко е не 
обходимо да се поведе ре
шителна борба против вои

на родните 
то по линията на по-ната
тъшно развиие на осное- 
ните положения на Устава 
на ООН и укрепването и 
по-нататъшното демократи 
зиране на Организацията, 

Един ст най-актуалните

отношения и
ване и организационно ук
репване? Миналата година, 
във връзка със събитията 
в Конго, в Организацията 
на ООН се дойде до криза, 
която достигна кулмжша- 
1:и- нвата си то 1К -гч Пет 

сесия на Общо-каестата 
то събрание и която и днес 
още не е разрешена, защо Заявление на Конференцията 

за опасност от война и при
зив за мир

то въпрост е останал отк
рит. Такова положение, ка 
квото е сега без съмнение 
пречи за правилното и ефи 
касно действуване на Орга 
низанията на ООН. Като и 
маме пред вид огромната ро 
ля на тази международна 
Организация, особено в се 
гашьата трудна и ненорма 
лна обстановка, ние не мо 
жем да не почувствуваме го 
ляма загриженост за нейна 
та съдба. Продлъжаването 
на сегашното 
би имало тежки последици, 
защото това положение не 
само би свеждало дейност 
та на Организацията 
ООН до минимума на ефи 
касността, но би могла да 
застраши и самото й съще 
стЕуване. Аз съчитам, 
разрешаването на тази кри 

голяма

1. „Конференцията на ше 
фовете на държавите и пра 

Еителствата на необвърза
ните страни изразяват дъ
лбоката си загриженост, 
че и покрай съществува
щата напрегнатост, сериоз 
но и критично положение, 
както никога досега, застра 
шава света с пряка и злоко 
бна еъзмОжност от стълкно 
вение, което по-късно поч 
ти сигурно би могло да се 
превърне в световна вой
на. Във време на атомно
то оръжие и натрупване на 
средства за масово унищо
жение, такъЕ конфликт и 
война би довели неизбеж 
но до опустошавания в до 
сега невиждани размери, а 
може би и до унищожение 
на света.

2. Тази Конференция 
счита, че катастрофата не 
пременно трябва да бъде 
избегната и че затова е не 
отложно и спешно необхо
димо щото заинтересовани 
те страни, а особено Съеди 
нените американски щати 
и Съветският съюз веднага 
да прекратят своите воен
ни приготовления и крачки 
те, направени в последно 
време ,да не предприемат 
никакви мерки, които биха 
могли да затруднят положе 
нието или да допринесат за 
неговото по-нататъшно вло 
шаване и наново да започ 
нат преговори за мирно ре 
шаване ва съществуващи
те разногласия помежду си 
с дължимото зачитане на 
принципите на ООН, а съ

що така да изтраят в пре
говорите до тогнва, докато 
и те и останалите народи в 
света не осъществяват пъ 
лно разоръжаване и траен

чки стремления, които вод 
ят към пренебрегване и о- 
тслабване на тази Органи- 

и изопачват ней-

Мир.
3. Докато днес всичките

решения, които водят към 
Воина или мир зависят от 
тези велики сили, последи 
цихе засягат целият свят. 
оатова всичките държави 
и народи са трайно ззинте 
ресешешл и Ид1 се мека ста 
но-вищата и постъпките на 
великите сили да иъдат та 
ющ<д, щото ма човечество 

дадат
да напредва по пътя към 
мира и благоденствието, а 
не към с^ьдснлпоонхуаХ) уни
щожение. онае**ки сигурно 
че желаят мир, К.онферен 
цията апелира до президе 
нта на Съединените амери 
кански щам и и до минис- 
тьр-председахеля на Съве 
тския съюз незабавно да ус 
тиновят пряк контакт, за 
да остранят конфликта, ко 
йто застрашава и да възс 
тановяг мир.

4. Конференцията пола
га сериозни надежди, че 
всички нации, които тук 
не са представени, съзнава 
гци крайната сериозност на 
положението, ще отправят 
подобно възвание до ръко 
водителите на споменатите 
сили, като изразят и изтъ 
кнат желанието и регпимос 
тта на целокупното човече 
ство да дочака осъществя
ването на траен мир и си
гурно ста за в «ички нации”.

положение зация
ната роля. Същевременно 
през Организацията на о- 
бединените нации и с ней- 

• на помощ е необходимо дана во”,
се действува по 
кост по-ефикасно върху ра 
звитието на международни 
те отношения в посока на 
мира и на мирното съвмес 
тно съществуване. Това ко 

би означавало, че

възмож- Ние, шефовете на държа 
вите и правителствата на 
страните участнички в Ко
нференцията на необвърза 
ните страни, която се със
тоя в Белград от 1 до 6 се 
птември 1961 година, си по 
зволяваме да се обърнем 
към Ваше Превъзходителс 
тво по въпрос, който е от

че
да възможност

за ще зависи до 
степен и от неангажирани 

които още на нкретно 
основните 
въпроси не само да се ре- 

ООН, но да се ре 
начин,

те страни,
Петнадесетата сесия глав
но заеха отмерено и градив 

по то-

международни

шаЕат в
но становище, като 
зи начин попречиха да се 

положението да

шават и по такъв 
който да допринася и за ро 
лята и за престижа на са
мата Организация и за по
ложителния развой .на от
ношенията в света. Това съ 

би означавало

пряко жизнено значение за 
всички ни и за целия свят. 
Това не го правим 
свое име, но и зйрадци е- 
динодушното 
Конференцията 
те народи.

Ние сме опечалени 
боко загрижени

дойде до 
се постави въпрос за по-на 

съществуване 
на ООН.

само от

татъшното 
на Организацията 
Това обаче само временно 
предодврати провала, но не 
доведе и до решаването на 
кризата.

Считам, че всички сте съ 
необхо

желание на 
и на наши

гцевременно 
че резолюциите на Органи 
зацията на обединените на 
ции се провеждат 
последователно и всецяло.

форма

и дъл 
от влоша

ването на международното 
положение и възможност
та за война, която застра
шава човечеството. 
Превъзходителство

в живот

Организационната 
на проблема се състои в то 

структурата на Орга

гласни с това, че е 
димо да предприемем 

реорганизациони
тази междунар 

за в бъ-

изве Ваше
меро ва, че

низацията на обединените
нации трябва да се съобра 

необходимостта от та- 
нейно действуване в

често у 
казваше на ужасите на съ 
времената война и прилага 
не на ядреното оръжие, ко 
йто могат да унищожат чо 
вечеството и се застъпва
ше за опазването 
вния мир.

Измираме се на ръба на 
тази опасност, която запла 
шва света « човечеството.

сни
приятия за 
одна Организация 
деще да може неуспешно 
да изпълнява 
ите функции

зи с
кова
съвременните международ- 

уеловия. Преди всич- 
касае до съобраз

сво-
и да се из 

слабостите, до кои на светони
бегнат 
то се идваше 
понякога 
йните органи

ко тук се 
яването на структурата на 
ООН с промените, които 

между-

в миналото
в работата на не 

като налри- внастъпиха
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БРАТСТВО

5

Декларация на д ържавните и правителствени
[ръководители на необвързаните страни

Конференцията ■ ~ -------- ------------------------------------------на шефо 
вете на държавите и прави 
телствата на следните 

" вънблокови страни:
1. Афганистан

водят към благосъстояние; 
като обходимо условие за тяхна 

та свобода и прогрес.
В развитието на наука

та, техниката и на средст
вата за икономическото ра 
звигие е осъществен огро
мен напредък.

доминиране и намеса във 
вътрешното разъи.">1е на 
другите народи и страни.

гзсеки народ тряова да 
решава въпросите на своя 
та политическа икономиче 
ска, ооществена и култур
на система според своите 
собствени условия, нужди 
и възможности.

Ссвен това всеки опитна 
народите да бъде натрапе 

една или друга оощес 
твена или политическа сис

нето и миролюбивата дей
ност на необвързаните ст 
рани е един от важните фа 
ктори за опазването на све 
товния мир.

Страните участнички см
ятат за необходимо необвъ 
рзаните страни да участву 
ват в разрешаването на не 
разрешените международ
ни въпроси, които се отнас 
ят до мира и сигурността в 
света, защото нито една от 
тях не може да не бъде за 
сегната от тези проблеми, 
нито да остане равнодушна 
към тях.

Те считат, че по-нататъ- 
шнсто разширяване на не 
ангажираните части на све 
та представлява единстве-

считат, че борбата на ал
жирския народ за свобода, 
самоопределение, независи 
мост и ишегритет на него
вата национална терито
рия, включвайки и Саха
ра, е справедлива и нуж
на, и затова са решени да 
окажат всяка възможна по 
дкрепа и помощ на алжир 
ския народ. Шефовете на 
държавите и правителства 
та изразяват свое специал 
но задоволство, че на тази 
Конференция Алжир е пре 
дстаЕен от законен предста 
вител, министър-председа
теля на временното прави
телство на Алжирската ра 
публика.

4. С голяма загриженост

считат, че динамични 
те процеси и облици на об 
ществените

из-
промени имат 

последица, т. е. пре 
дставляват конфликт 
жду стария установен по
рядък и новите рационали 
етически сили 
тват,

често за
2. Алжир

ме1. Авганистаж 
3. Бирма

4. Цейлон
5. Етиопия
6. Гана
г. Гвинея
8. Индия
9. Индонезия

10. Ирак
11. Йемен
12. Югославия
13. Камбоджа
14. Кипър
15. Конго
16. Куба
17. Ливан
18. Мароко
19. Мали
20. Непал
21. Саудитска Арабия
22. Сомалия
23. Судан
24. Тунис
25. Обединената араб- 
република

Подтикнати от такова ра 
звитие в света, огромно бол 
шинство хора все 
съзнават, че войната меж-

които израс 
считайки че траен 

мир може да бъде 
нат само ако този конфли 
кт между стария и нов по 
рядък създаде свят, от ко
йто напълно е изкоренена 
доминацията на колониали 
зма, империализма и неоко 
лониализма във

У
повечепостиг

ду народите е не само ана
хронизъм, но и злодеяние 
против човечеството. Това 
съзнание у хората става о тема насила и отвън пред

ставляват пряко застраша 
ване на световния мир.

<-Щщгта—участички сч
итат, че при такива усло
вия принципите на миро- 
люсиво съществуване са 
единствената алтернатива 
на „сгудената воина ' и на 
възможността от ойща ато 
мна катастрофа. Затова те 
ви принципи—които вклю
чват правото на наредите 
на самоопределение, неза
висимост и своооден избор 
на вида и пътищата на и- 
коиомическото оощесгвено 
и културно развитие—сле 
два да оъдат единствената 
основа на всички междуна 
родкш отношения.

на

громна морална сила, която 
е способна да влияе съще
ствено върху развитието 
на международните отно- 
вения.

всичките 
му видове и съглеждайки 
факта, че сериозната опас 
ност, която застрашава св 
етовния мир, съществува в 
този период на конфликти 
в Африка, Азия, Европа и 
Латинска Америка и че не 
може да се изключи въз
можността щото съревнова 
нието на великите сили да 
предизвика световен по
жар; че пълното изкореня 
ване на причините за кон
фликта означават изкорен 
яване на колониализма във 
всичките му форми и прие 
мане и провеждане на. по
литика на миролюбиво съв 
местно съществуване в све 
та; че в съгласие с тези на 
чала в преходния и неспо
коен период могат да бъ-

Опирайки се върху това 
и върху волята на своите 
народи, правителствата на 
страните, събрани на тази 
Конференция, решително 
отхвърлят като малодушен 
безперспективен и проти
вен на интересите на свето 
вния прогрес, тезиса, че во 
йната, а и „студената вой
на” са неизбежни. Те пот
върждават своята непоко
лебима вяра, че междуна-; 
родната общност е способ
на да си устрои живота без 
да прибягва към средства, 
които всъщност принадле
жат на изминатите епохи 
от историята на човечество 

дат поставени здрави осно то. 
ви на сътрудничество и др 
ужба между нациите,-заяв
яват • следното:

51
Шг.шямщщШштмь ГI -11■ и на следните страни, пре 

. дствени ст наблюдатели:
1. Боливия

ШN2. Бразилия
3. Еквадор

се състоя в Белград от 1 
до 6 септември 1961 година 
с цел да ое обменят гледа 
ща по международните про 
блеми за по-ефикасен при 
нос на мира и сигурността 
в света и на миролюбивото 
сътрудничество между на
родите.

Шефовете на държавите 
и правителствата на посо
чените страни се срещнаха 
в момент, когато междуна
родната обстановка се е 
влошила и когато сериозно 
е застрашен световният 
мир. Дълбоко загрижени за 
бъдещето на мира, изразя
вайки тежненията на огро 
много болшинство на чоЕе

Активното международ
но сътрудничество на поле 
то на материалната и кул
турна размяна между на
родите представлява необ
ходимо средство за укреп 
ване на вярата във възмо
жността от миролюбиво съ 
в местно съществуване меж 
ду държави с различни со 
циални системи.

'

* -__

Конгсанските ръководители Адула и Гизенга '

Ш.
Обаче съществуващите 

военни блокове, които изра 
егват във все пс-могъщи 
военни, икономически и по 
литически групировки, ко

.
но възможната и необхода 
ма алтернатива на курса 
за всецяла блокова подял 
ба на света и на заостря
нето на политиката на „сту 
дената война”. НеоЛзърза 
ните страни са окуражава 
ща опора за всички наре
ди, борещи се за сеоятз ис 
тинека независимост и рав 
ноправие.

Участниците в Конфере
нцията са уверени, че поя 
вата на новоосвободени ст 
рани още повече ще до
принася за стесняване на 
сМластитц- на блоковите про 
тиворечия, като с това ще 
подтиква всички тенден
ции които целят да се ук
репи мирът и да се подоб 
ри миролюбивото сътрудни 
чество между независими
те и равноправни народи.

1. Участниците в Конфе
ренцията и в този случай 
тържествено потврждават 
своята подкрепа на „Декла 
рацията за даване незави
симост на колониалните 
страни и народа”, която бе
приета на Петнадесетата 

сесия на Общото събрание 
на Обединените нации. Те 
препоръчват колонкализ- 
мът незаОавно, безуслов

но, изцяло и окончателно да 
бъде ликвидиран и са реши 
ли да положат общи уси
лия, за да се премахнат вси 
чките видове на нос-колони 
ализма и всичките видове 
и прояви на империалисти 
чкото владичество.

2. Участниците в Конфе
ренцията искат незабавно 
да бъдат прекратени всич-

страни ки видове въоръжени ак
ции и репресивни мерки, 
насочени против независи
мите народа, та по този на 
чин да им се даде възмож
ност в мир и свобода да се 
ползуват от своето рхаво 
на пълна независимост и 
да се зачита интегритетът 
на тяхната национална те 
ритория. Противна на Уста 
ва на Обединените нации е 
всяка помощ, дадена от ко 
ято и било страна па коло 
ниална сила за подобни уг 
нетявания. Зачитайки дъл 
боко териториалния инте- 
гритет на държавите, учас 
ттщите се противопостав
ят със всички средсва на 
всеки опит за анексия от 
страна на други държави.

3. Страните участнички

страните участнички в Ко 
нференцилта указиат вър 
ху развоя на събитията в 
Ангола и върху недопусти 
мите репресивни мерки, ко 
ито прилагат против ангол 
ския народ португалските 
колониални власти. Те ис
кат незабавно да се пре
крати по-нататъшното кръ 
вопролитие на анголския 
народ и да му окажат по
мощ всички миролюбиви ст 
рани, особено членките на 
Обединените нации, та по 
този начин анголският на
род неотложно да си съз
даде своя свободна и неза
висима държава.

5. Участниците в Конфе 
ренцията искат незабавно 
да се прекрати всяка коло 
ниална окупация и терито 
риалния интегритет да се 
върне на народа, на който 
принадлежи в страните, къ 
дето този интегритет е бил 
нарушен — в Азия, Афри
ка и Латинска Америка, а 
също така да се изтеглят 
чуждестранните военни си 
ли от техните страни.
. 6. Участниците в Конфе 
ренцията искат незабавно 
да бъдат евакуирани 
гласие със законното пра
во на Тунис на пълен наци 
онален суверенитет, всич
ки френски въоръжени си 
ли от целокупната туниска 
територия.

7. Страните-участнички 
в Конференцията 
не се повтарят трагичните 
събития в Конго и считат, 
че световната общност е дл 
ъжна и занапред д;а пргши- 
всичко, което може, за да 
отстрани последиците и да 
предотврати всяка бъдеща 
чуждестранна интервенция 
в тази млада африканска 
държава и да съдействува 
Конго свободно да тръгне 
по пътя на своето независи 
мо развитие, основано вър 
ху зачитането на неговия 
суверенитет, сплотеност' и 
териториална цялост.

8. Участниците в Конфе
ренцията решително осъж 
дат политиката на апарте
йда, която провежда Юх 
ноафриханският съюз и на 
стояват тази политика не 
забавно да бъде прекрате 
на. Те констатират, че по
литиката на расова да скри 
минация, къдвто и да било 
в света, представлява сери 
озно нарушение на Устава.

I
Участвуващите в Конфе 

ренцията при това изтък
ват, че политиката на съв 
местно съществуване озна 
чава активни усилия за пре 
махваното на исторически 
те неправди и за ликвида 
ране на националната зави 
симост, при обезпечавано^ 
на самостоятелно развитие 
на всеки народ.

ито според логиката и хара 
Войната никога досега не ктера на своите взаимни от 

е заплашвала с по-тежки ношения се налага да пред 
извикват периодически из 
остряния на международ
ните отношения. „Студена 
та война” и постоянно вие 
яшата опасност от нейното 
превърщане в действител
на война, стават съ-ставна 
част на обстановката в съ 
временните международни 
отношения.

последствия то човечество 
то, отколкото днес. И нико
га човечеството не е разпо 
лагалЪ с по-големи сили за 

войната,отстраняване на 
като средство за разрешат 
ване на международните от 
ношения, отколкото това е.чеството и съзнаващи, че 

в днешния момент нито ед
но правителство и народ не 

могат- да свалят от се
бе си одгсворноста за опа
зването на световния мир, 
участниците в тази Конфе 
ренция — след като в атмо 
сфера на равноправие, от- 
ровенсст и взаимно доверие 
разгледаха всестранно се
гашното положение на ме
ждународните отношения и 
стремленията, които прео
бладават в съвременния 
свят — заявяват следното;

Шефовете на държави- 
' те и правителствата на из-

сега, в наше време.
Империализмът отслаб

ва. Колониалните империи 
и другите видове на чужде 
странен гнет Еърху народа 
те . в Азия, Африка и Ла
тинска Америка изчезват 
постепенно от историческа 
та сцена. Завоювани са о- 
громни успехи в борбата на 
много народи за национал 
на независимост и равно
правие. Също така народа 
те на Латинска Америка 
продължават да дават все 
повече за подобряването 
на международните отношерането на мира.

III
Заради всичко това ше

фовете на държавите и пр 
авителствата, които не са 

блоковете,

Събраните шефове на дъ 
ржавиге и правителствата 
на извънблоковите страни 
не Езимат конкретни пред 
ложения за разрешаване 
на всички международни 
спорове, особено не- за о- 
ния между двата блока. 
Над всичко те желаят да 
посочат онези висящи про 
блеми на съвремието, кои
то следва' ■ бързо да се раз
решат, за да не се дойде до 
непоправими последици.

При това те специално 
изтъкЕ-ат необходимостта 
от високо чувство за отго
ворност и реализъм в раз
решаването на проблемите, 
които произлизат от разли 
чието на обществените си
стеми.

Необвързаните

ангажирани в 
желаят по този начин да 
предупредят световната об 
щност за съществуващото 
положение и за необходи
мостта всички народи да 
се заемат да изнамерят си 
гурен път към стабилизи-

в съ-

стрдни, 
представени на тази Кон
ференция, не искат да съ 
здават нов блок, нито мо
гат да бъдат блок. Те жела искат даят искреио да сътрудни
чат със всяко правителст
во, което се стреми да до
принесе за укрепване дове 
рието и мира в света.

Необвързаните 
желаят още повече да пое 
тънят така защото съзна
ват, че мирът и стабилно 
стта в света до голяма сте 
пен зависят от взаимните 
отношения между велики
те сили.

Съзнаващи това, учаегни 
ците в Конференцията ечи 
тат по начало, че великите 
сили трябва по-решителпо 
да се застъпят за разреша 

Светът, в който живеем, ване на отделните проблеми 
се характеризира със съще чрез псе ■обози, проявявай 
ствуването на различни об ки при това н обходамата 
ществени системи. Страни градавност и готовност за 
те — участнички не считат постигане на взаимно прие. 
че тези разлики представ- мливите и в--* световния 
ляват непреодолими преч
ки за стабилизирането ца 
мира, при условие, че се 
изключат домогванията за

промени в света продължа 
ват и по-нататък да подви 
кват такова развитие. Вси 
чко това не само ускорява 
края на епохата на чужде 
странно угнетяване на наро 
дате, но и миролюбивото 
сътрудничество между на
родите, засновано върху 
принципите на независимо 
ст и равноправие, прави н*

имат предвид кризите, ко
ито водят към световен ко 
нфликт при промиването 
от стария порядък, осно
ван върху доминацията 
към нов порядък, основан 
върху сътрудничеството 
между народите — поря
дък почиващ върху свобо- 

' дата, равноправието и об
ществената правда, които

мир полезни решения.
Участниците в Конферен 

цията считат, че в сегаш
ните условия съществува-
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Декларация на Белградската конференция
иа Обединените 
Декларацията 
на човека.

9. Страните —

нации и да 
да правата

се включат и членове отпровеждане градивна и не 
зависима политика, с цел 
да се постигне и запази ссб 
ствсния суверенитет.

15. Страните-участнички

тяхното развитие и за раз
искване и да постигнат съ Ш::" ' ... .
гласие за иай-целесъобраз | 
ните мерки, които биха о- ■ 
сигурили тяхното икономи 
ческо и обгцествеио разви-

.....необвързаните страни.
19. Участниците в Кон

ференцията считат, че е не 
обходимо час по-скоро да се 
сключи

участнич 
ки тържествено изразяват 
своето абсолятнъ зачитане договор

брана на ядпепи и термо- тие. 
ядрени'опити. За това е не 
обходимо да започнат вед-

за за-считат, че разоръжаването 
е безусловна нужност и 
най-спешна задача на чо
вечеството. Радикалното 
разрешаване на проблема, 
което е станало незабавна 
необходимост при днешно
то състояние ка въоръжа 
нането, може, според едино
душната оценка на участ
ниците в Конференцията, 
да се намери единствено в 
общо, пълно

правата на етническите и 
вероизповедни малцинства 
на защита, особено от гено 
цида или срещу каквото и 
да било друга повреда на 
основните им човешки

23. Страните-участнички 
заявяват, че ония 
които получават икономи
ческа и техническа помощ, 
трябва да имат пълно пра
во да решават за ползува 
ието на тази помощ, сами 
да си правят планове и да 
определят предимствата в 
зависимост от своите нужди

24. Страните-участнички 
считат,че е необходимо об 
щото събрание на Обеди
нените нании чрез ревизия 
на Устава да намери реше
ние на въпроса за уве
личаване на членството в 
Съвет на сигурността и на
Икономическо - социалния 

съвет та съставът и дейно 
стта на тези два най-важни 
органа на Общото събрание 
да бъдат съобразени с по
требите на тази Организа- 
цияция и с увеличаването 
броя на членките в. Обеди- 
неите нации.

25. Единството на тази 
световна Организация и о- 
сигурякане ефикасността 
в нейната работа неотлож
но повеляват да се изна
мери по-подходяща струк
тура на Секретариата на 
ООН, като се държи смет
ка всичките области да бъ 
дат представени съразмер

страни,
нага преговори и то отдел
но или като част от прего
ворите за общот I разоръж 
аване. Междувременно тря 
бва да бъде установен мера 
ториум на опитите с всич
ки атомни оръжия, който 
да зачитат всички страни.

20. Участниците в Кон
ференцията предлагат на 
Общото събрание на ООН 
на една от следващите се
сии да гласува една резо
люция за свикване на извъ 
нредна сесия на Общо съ
брание на ООН, на която 
да се разисква за разоръ
жаването или пък да се 
свика една световна конфе 
рекция по разоръжаването 
под покровителството на 
Обединените нации, с коя
то да се започне работа по 
общото разоръжаване.

21. Участниците в Кон
ференцията считат, че тря 
бва да се положат усилия 
за отстраняване на икономи 
ческото неравноправие, на 
следено от колониализма Те 
считат за необходимо, по 
пътя на ускорено икономи 
ческо, промишлено и сел
скостопанско развитие да 
се премахне все поширо- 
ката разлика на жизнено-

права.
10. Участниците в Конфе 

ренцията осъждат импери
алистическата политика, 
която се провежда на Сред 
яия изток и заявяват, че 
подкрепят пълното възста
новявай© на всичките пра
ва на арабския народ в Па 
лестина, в съгласие с Уста 
ва и Резолюцията на Обе 
динените нации.

11. Страните — участнич 
ги считат, че установяване 
го и поддържането на чуж 
дестранни военни бази на 
териториите на други стр 
рани, особено против воля 
та на тези народи, предста' 
влява грубо нарушаване на 
суверенитета на тези държ 
ави. Те бказвлт пълна под 
крепа на страните ,които 
настояват да обезпечат на
пускането на тези бази. Те 
апелират до страните, кои 
то държат чуждестранни 
бази да разгледат сериозно 
възможностите за ликвиди 
ране на тези бази в интерес 
на световния мир.

12. Също така те призна 
ват, че Североамериканска 
та военна база в Гвантана 
ма, на Куба, срещу по- на
татъшното съществуване, 
на която се прстивопостав 
ят кубанското правителство 
и народ, накърнява сувере
нитета и териториалния ин 
тегритет на тази страна.

13. Участниците в Конфе 
ренцията още Ееднаж пот
върждават своето убежде
ние че:

а) всички народи имат 
право на единство, самооп
ределение и независимост, 
въз основа на които сами 
решават за своя политиче
ски статус и вървят свобо
дно към своето икономиче
ско, обществено и култур- 
но развитие, без заплахи и 
спънки;

б) всички нареди за свои 
собствени цели могат да ра 
зполагат свободно със сво
ите природни извари на 
богатство, без това да е в 
ущърб на каквито и да би 
ло задължения, произлиза 
щи от международното ико 
номическо сътрудничество, 
основано върху принципа 
на взаимна изгода и меж- 
дунарюдното право, 
наред в никой случай не 
може да бъде лишен от 
свои собствени средства за 
живот.

Страните-участнички вяр 
ват, че трябва да се зачита 
правото на Куба и на всич
ки нареди да избират сво
бодно свои политически и 
социални системи в съг ла
сие със своите усл>вия, ;;у 
жди и възможности.

14. Страните — участнич 
ки се обявяват решително 
против всяка заплаха, вме
шателство или 
изпълняване правото на са 
моопределение ка наррда, 
вкючБайки и правото на

и строго ме- 
ждународно контролирано 
разоръжаване.

16. Шефовете на държа
вите и правителствата 
тъкват, че общото и пълно 
разоръжаване трябва да съ 
дъръжа елиминиране 
въоръжените сили, на въо
ръжаването, на чуждестра 
нните бази, на производст- 
вото на оръжие, както и на 
заведенията й постройките 
за военно обучение, с изклю 
чение на такива, които се 
употребяват за цели на ръ

из-

на

трешната сигурност; също 
така трябва да бъде при
ложена тотална забрана на 
производството, притежа
ване и упореба на ядрени 
и термоядрено оръжие, бак 
териоложки II химически 
оръжия,както и елиминира 
не на оборуденостга и уре- 
дите за доставки, склади
ране и опериране на оръж 
ията за масово унищожава, 
ване на националнете тери 
тории.

17. Страните-участнички 
призовават всички държа
ви, а особено ония, които 
сега изследват космически 
те простори, да се обвърж
ат, че космическите прос
транства ще използуват 
изключително за миролю
биви цели. Те изразяват на 
дежда, че международната 
общност чрез съвместна а- 
кция ще образува едно ме
ждународно тяло, целта 
на което ще е да подтиква 
и координира човешката 
дейност на полето на меж
дународно сътрудничество 
та космическите престори 
да бъдат използувани за 
миролюбиви цели.

18. Участниците в тази 
Конференция призовават 
великите сили незабавно

Сърдечно изпращане напрезидента Насър

вуват на Конференцията 
считат, че германският про 
блем не е само ст регионал 
но естество, но може да иг
рае решително влияние въ 
рху бъдещето развитие на 
международни! Р отноше
ния. Обезпокоени ст това 
развитие, което предизви
ка сегашното акутно вло
шаване на положението зъв 
връзка с Германия и Бер-

да застрашават с употреба 
та сили при разрешаване
то на германският проблем 
или на берлинския проблемно.то равнище между малкия 

брой на стопански разви
тите страни и на многоброй 
ните слабо развити страни. 
Участниците на Конферен 
цията предлагат безуслов
но да бъде установен и да 
започне .да действува фо
нд на Обединените нации 
за капитално развитие. Те 
са се съгласили да поискат 
справедливи условия на 
търговия за слаборазви
тите страни, а отделно да 
бъдат предпиети. градивни 
усилия за отстраняване на 
прекомерната флуктуация 
в търговията със суровини 
и да се преустановят огра 
теченията, които отрит тя - 
телно влияят върху търго 
вията и доходите на разви 
в.ащите се страни. Общо 
взето те настояват плодо
вете на научната и техно- 
ложка революция да се 
приложат във всичките об 
ласти на икономическото 
развитие за да се ускори 
осъществяването на между 
народната обществена пра 
вда.

Шефовете на държавите 
и правителствата на необ
вързаните страни са реши 
ли тази Декларация да бъ 
де Еръчена на Обединените 
нации, и с нея да бъдат за

26. Страните-участнички
на Конференцията, които 
признават правителството 
на Китайската народна ре 
публика, препоръчват Об
щото събрание на следващ 
ата си сесия да приеме пре 
дставителите на правител лин, страните-участнички запознати всички държави 
ството на Китайската нар ад съобразно с й^ьзванието на 
на република, като един- шефовете на държавите и 
ствено законни представи правителствата от 5 септем 
тели на тази страна в. Обе ври 1961 година, призрва- 
динените нации. ват всички заинтересовани връчена на всички други

27. Страните които учас- срани да не прибягват нито държави.
НШ111Ж111ШШШШШШШШШШШШ1ШШШ1ШШ1........

—членки на тази световна 
Организация. Тази Декла
рация също така ще бъде

Босилеград ската община през изминатия период 

тръгна гю мътя па свободен стопански 

и културен напредък
На осми септември Боси 

леград осъмна украсен със 
знамена, цветя и зеленина. 
Лозунги за строителния е- 
нтусиазъм, за Партията и 
Централния комитет, за дру 
гаря Тито — тъвжествено 
настроение още от рана су 
трин. Празнично облечен

юза на комунистите в Бо 
силеград, който привеству 
ва гостите и народа от ця 
лНТО комуна, изтъквайки, 
че народът от Босилеград- 
ско чествува една светла 
дата на своето освобожде
ние от фашизма и окупато 
ра, дело на югославското на 
родоосвободителното дви
жение, ръководено от Юго 
славската комунистическа 
партия и другаря Тито.

След другаря Лазаров, 
на митинга говори другар
ят Влайко Стоянович, кой
то поенесе на населението 
от Босилеградско топлите 
привети от околийския ко
митет на СЮК и околийс
кия отбор на ССРНЮ от 
Враня, и му пожела 01це 
по-големи успехи в социа
листическото строителство.

Говорейки за партизанс
кото движение на терито
рията на настояща В райс
ка околия, Влайко Стояно 
вич изтъкна: „Значението ■ 
на това освободително дви

жение в този край е и в то 
ва, че във въоръжената 
борба ние ковахме братст
вото и единството между 
народите в този край -— 
между шиптари, македон
ци, българи и сърби.

Братството и единството 
между тези и останалите 
югославски народи, което 
се ковеше в тежките и ге
роични дни на борба, 
беше един от основните е- 
лементи на нашата револю 
ция.

да подпишат договор за 
общо и пълно разоръжава 
не, та по този начин да о- 
пьргнат човечеството от 
ужасите на войната и да. 
огвободят енергията и сред 
щвата, коч то сега се израз 
ходьат за съоръжаване, 
за мирно икон .ч.г-ческо и 
обществено развитие на ця 
лото човечество. Страните- 
участнички смятат също 
така, че:

а) необвързаните страни
за в бъдеще трябва да бъ
дат представени на всички 
конференции по разоръж
аването; ’■ ;

б) всички дискусии по ра 
зоръжаването трябва да се 
провеждат под покровител 
ството на Обединените на-

22. Страните-участнички 
призовават всички разви
ващи се страни да сътруд
ничат ефикасно на иконо
мическото поле и в търго
вията, за да могат да дадат' 
отпор на политиката на на 
тиск в областта на иконо
миката, както и на вреди
телните резултати, до кои
то могат да доведат иконо
мическите блокове на инду 
стриалните страни. Те при 
зовават всички страни, кои 
то се намират в развитите 
част по-скоро да свикат ко 
нференция, на която да се 
разисква за техните общи 
проблеми и да се постигнат

народ пристигаше от села
та. Тържествената трибуна 
на новия

Един

площад сякаш 
приветотвуваше приижда
щия народ. Около 11 ч. се 
съсфя м!гтинг, на който юе 
вен ' многобройната маса, 
като гости присъствуваха: 
Влайко Стоянович, 
дател на ОНО на Вранска 
околия,

Другарят Стоянович под 
черта, че във Вранска око 
лия, а това значи и в Боси- 
леградската комуна, през 
изтеклия период са създа 
дени необходимите предус- 
ловия за по-бръз темп на. 
икономическо развитие. Из 
граждащия се Автоггьт ще 
свърже околията с остана 
лите краища на нашата ст 
рана, а 
от водоцентрали кръстос
ват цялата околия и дават 
енергия 
промишлеността. 8В Боси- 
леградската комуна са съз 
дадени условия за разви
тие не само на рудодобива 
но и на селското стопанст 
во. В това отношение ще 
се продължи с още по-годе 
ми капиталовложения и с 
по-големи усилия. Откри
ването на няколко нови РУ 
дника ще промени структу 
пата на населението; в тях 
ще бъдат заети няколко хи 
ляди души. А това ще бъде 
едно от дебрите условия 
за индустриалното развии© 
на Босилеград.

предсе

Драги Попович, 
председател на околийския 
синдикален съвет, Сера
фим Йованович,
Тел на околийския отбор 
на Съюза на бойците, пол 
ковник Жуйович, предста
вител на ЮНА др. Митин
гът бе открит от другаря А 
сен Л!азаров, секретар На 
общинския

председа-ции
ц) общо и пълно разоръ

жаване трябва да бъде за- 
гарантирано от ефикасна 
система на инспекция и ко 
нтрол, като при това в съ
ответните органи трябва да

намеса в
споразумения за средства
та и начина за отстраня
ване на

електропроводи

препятствията в комитет на Съ за развитие на

Участни
ците в 
Бслград- 

..... ^ .. ската 
■ г к ; конферев- 

цоя

'4*

След митинга се състоя 
обще народно у весел ение, 
което- продължи до късно 
през нощта.

Стоян Станков



БРАТСТВО 7

ДОБИВИТЕ на високоаобиш пшеница
В „НИШАВА" ПО-ВИСОПИ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА
Земеделската

Димштрввгряд

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ
А лктиви

*•' ''‘ ' Още о* началото на'ь&1- " 'йзшфгйения анализ на' п
налия месец в Димитро в г- ложението в младежките 

пълна г^настична агротех- -„радско зщтрчнада жива активи в комуната, ощин 
Пика, гйстигнат тазц '*6дит предизборна дейност в Орг. -рският комитет ^ Родага 
йа, между земеделските ганизапийте на Народната та младеж воел р 
стопани съществува голям младеж. Освен общинския зборите в активи 
интерес за .коопериране. Ко комитет на-НМ в тази дей- от - .. .Д

За разлика от по-ранб, 
изборните събрания не ще 
бъдат само отчетни но ще 
се пристъпи към по-конкре 
тно ангажиране на младеж 
та в решаване на месните 
комунални и други пробле 
ми — селската младеж о- 
ще повече да се ангажир>а 
в модернизиране на селско 
то стопанство, работничес
ката младеж в провеждане 
на новите мероприятия, у- 
чащата се младеж да пости 
гне повече знания. Освен 
това младежките активи 
повече ще се позанимаят 
с проблемите, които Най-пр 
яко интересуват младежта 
— старанието на трудовия 
пост, пестене на средства
та, възнаграждаването, пре 
храната и пр.

Младежките активи от 
Димитровградско се готвя* 
за избори със завидни ус
пехи през изтеклия перж- 
од. Тази година на Авто- 
пътя участвували 146 мла 
дежи и девойки, от които 
много се завърнали като 
ударници или похвалени. 
Освен това някои от акти
вите през лятото организи 
рали акции за събиране на 
летната реколта. В акциите 
в Долни Криводол покрай 
селската младеж участвув» 
ли студентите и учениците 
намиращи се на ваканция 
в селото.

В ноЕите ръководства щ« 
бъдат избрани младежи и 
девойки, които са показали 
воля и способност за рабо 
та в младежката организа 
ция, предимно бригадири' 
— строители на Автопътя.

.. >.

янниякоопера
ция „Нишава'’ от Димитров 
град тази година :: показа' 
Йще по-гсяеми успехи 
величението на принеса от- 
високодобивните 
пшеница. На пространство: 
то от 100 хектара при пъл-

Докато средният принос 
от Еисокодобивните сорто
ве при пълна агротехника 
е 3.740 кг от хектар, а при

надзор на специали
стите от кооперацията. Ко 
операцията е’ вложила 
56.000

по
У:в динара, на хектар, 

между което 900 кг изхус 
тесни торове на хектар, ре 
доено пръскане против пле. ' шна пшеница в околността 
вели и пр. Това значи, че, 
кооперантите са били длъ-

частичната • агротехника 
2.200, то приносът ст йомасортове ност са ангажирани до за 

видна степен и другите по . 
литически фактори — ор
ганизациите на Съюза на 
комунистите и на Социали 
етическия съюз на трудо- 

народ. След обстойно

операцията „Нишава” вече 
сключва Договори за кбо-' 
периране и върши подго
товки 'за навременна .сеит-, 
ба. '

на Димитровград е от 1.300 
до Д..500 гег от хектар.

Благодарение ца този ви 
сок- принос от висскодобив 
ните сортове пшеница при

на агротехника е постигнат 
среден принос от талианка 
та абоданце и санпасторе 
3.740 кг от хектар. Този сре 
ден 'принос, в сравнение с 
миналата година, е по-ви
сок за 140 кг от хектар. От 
друга страна тазгодишният 
максимум в местното- Ке- 
римиджийница 6.240 кг от 
хектар е по-висок от мина- 
логодишния максимум за 

около 1.000 кг.
Тази година са били за 

сеяни с италианка 6 пло
щи блокоЕе чрез кооперира 
не с частни селски стопа
ни. Между различните бло

жни да-върнат на коопера 
иията по 1.630 кг от хек-

М. Присойскитар, а останалото количес
тво остава на тях. Така на 

кооперантите от

ЕИЯ

пример 
Градини и Бачево. получи
ли над 2.600 кг. чист при
ход от хектар. На площи- Първите учебните, на ксит-и не е получен 
желания принос, на коспе- 

бил гарантиранрантите 
принос 700 кг от хектар, ко 
ето е повече, огкслксто кс- 
гато стопанинът сам би об 
работвал .земята без прило 
жение на агротехнически 
мероприятия. Примерът в

на средно разпределение 
ствата според нуждите на

сграда на мястото на стара 
та. Възмс-жно е в тия две 
села учениците да учат из
вестно време и в някоя час 
тна къща. Проблемът за 
помещения ще бъде разре
шен Е близко бъдеще. Съ
ветът за просвета при о- 
колийския народен отбор в 
Враня е известил общинс
кия отбор в Босилеград, че 
ще получи 9 милиона дина 
ра за нуждите на училища 
та. Във. връзка с това в Бо 
силеград се състоя договор 
на управния отбор на фон 
да за жилищното строител 
ство с управата на основни 
те училища и е извърше-

Пр-вите учебни дни вся
кога носят нещо нсво, нов 
клас, нови преподаватели, 
нови другари... Но те донас 
ят и нови проблеми!
В босилеградската комуна 

пърЕите учебни дим измина 
ха. Това овъзможи да се 
съгледат и основните проб 
леми, които ще бъдат от 
житейска важност за нас
тоящата учебна гс-дина.

училищата.
Проблемът за кадрите е 

решен много добре. Покрай 
тенденцията на много учи
тели да напуснат босиле
градската община, много по 
голям брой желае да се за- 
Бърне и работи на нейната 
територия. Изтъква се, че 
от година на година броят 
на нужнйгге специалисти 

Това покаЗЕа

■4»
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Първият проблем, който 
се наметна още в първия 
ден, е проблемът за 
щения. Тъй като броят на 
учениците се увеличава от 
ден в ден, а просторните си 
остават същите, то се явя- 
Еа недостиг на помещения 
в които да се върши обу
чението. Покрай тенденция 
та есички училища да за- 

навреме с обуче- 
точно тоя проб- 

усложни въпроса. Ока 
селата Горна

се увеличава, 
че тая година специалнос
тта на кадрите е мнрго_по- 
добрена.

поме-

Ст. Ст.

Още една група Босилеград- 

ски бригадирипочнат 
нието, то 
лем

ци, близо до Куманово, в 
Народна република Маке
дония.

Както бе предвидено по 
комиплана на. околийския 

тет на Народната младеж 
от Враня, преди 
дни от Б оси легр адско зами 
на група младежи на до
броволна акция на Автопъ- 

,Братство-единство”. Мл

за се, че в 
Любата са необходими о- 
ще. три учебни стаи, в Гор
на Лисина още две, а в Бо 
силеград още четири. Това 
положение налага да бъдат 

паралелки и с

няколко
фото изложба в Босилеград > ■

По случай 17-годишнина 
освобождението ната ст

Босилеград от фашисткия 
Босилеград бе 

организирана и добре у- 
строена фстс-изложба за 

стопанското развитие на 
Босилеградско от освобож 
дението до днес. Тази изло 
жба ще бъде пренесена И в

Желюша ясно показва гол 
ямата предност на агротех- 

и кооперирането.
кове съществува и разлика 

в приноса, което повече се 
дължи на обективните при 
чини. Така например блоко 
вете в „Гладно поле” и 
„Чуноит”, кс-ито обхващат 
55 хектара дали среден при 
нос 4,240 кг ст хектар, 
кои парцели в Керимиджи 
йница 3.750. кг от хектар, 
докато в Ливадйе прино
сът е 2.840 кг ст хектар, а 

Делница 1.790 кг. Сравни 
телно низкият принос на 
двата последни блока се 
дължи 1-1а раната сеитба, 
на градушката, която зах
ванала тези два блока и на 
други вредители, 
стигнатите високи до6иеи 
на другите блокове, чието 
пространство е много по-го 
лямо, са повече от завид
ни. Частично те надмина
ват нивото на общеюгослав 
ския максимум.

Високият принос 
пълната агротехника се дь 
лжи на вложенията на ма
териални средства и поето

тя ,
адежите от Босилеградско 
се приключиха към вран- 
ската селска младежка бри
гада „Врански отред” която 
ще остане на Автопътя два

създадени 
50 ученика, което затруд- 

правилното обучение. 
В селата: Груинци и Зли 
дол учебната година не за 
почна навреме защото няма 
назначени учители. А в До

окупатор, ениката
Приносът ст паоцелите, ко 

сами обработвали сел.
кяЕа

ито
ските стопани, едва възле 
зъл на 1.100 кг ст хектар, месеца.

лна Ръжана учебните стаи Бригадата се настани в 
се реновират, а в Назъри- младежкия стан „Иво Ло- 
ца се строи нова училищна ла Рибар” в село Табанов ната.

...шиштшшшшшшшшшштшшп...... ..............и кшншшшш ми шпшиш шиш шиншшиш

докато приносът от коопе- 
парцели е 2.430

ня-
рираните 
кг от хектао. останалите центри на кому

М. П.
100Освен споменатите

хектара при пълна агроте 
хника, на територията на 
кооперацията „Нишава” с 
талианка били засети още 
151 хектар 
агротехника. Средният при 
нсс от площите с частична 

е 2.200 кг от

в

Жо слеумте нд народна та рсЬа/иацмя ^ ^ ^ ^ ^ ^

преди. освобождението
при частична

в днитеОбаче по агротехника 
хектар. Тук кооперацията 
дала само семе, изкуствени 
торове и пръскане, 
значи, че вложенията въз- 
лизали на 29.000 динари на 
хектар. Кооперантите били 
длъжни да върнат на ко
операцията по 630 кг от 
хектар за извършените ус-

зи засада па пътя под До 
лна Любата към Босилег
рад. Задачата беше — ако- 
пс пътя от към Босилег
рад се покажат повече ка 
миони и танкове да отво
рим огън, а ако мине лека 
кола да я пропуснем. Мина 
спмс лека кала, ч която се 
на,чираха околийският Бек 
я ров
кът (когото пс-кипна раст- 
реляхме) и командирът на 
ловната дружина. От прего 
варите не излезе нищо. Е- 
дипетвено средство ни ос
тана силата. Затова послед 
вата нови акции.

Нашите партизани влязо 
ха в Босилеград па 8 и 9 
септември 1944 година. Во 
йниците па лоената дружи 
на бяха отказали послуш- 
ност па своите командири, 
разбунтували се и ги арес 
тували.

След това бе въстановена 
иоеа, иародоосвободггтелна 
власт в Босилеград и око
лията. Но и след това изни 
кпаха много неразрешени 
въпроси и шовинистични 
политически становища, ко 
ито бяха разчистени с помо 
щта па окръжния комитет 
па Партията от Враня.

Оттогава Босилеградско 
пое правилния път на соди 
ялистнческо изграждане в 
братската ‘общност на Н09-' 
Титова Югославия — завъ 
рши В. Митов.

дителпи отбори в Босилегр 
адско. Аз подписвах декре 
тите на новите отборници 
като комендант на военното 
ведомство, което обхваща 

Църнощица и грелия Би 
стърски край.

опит.екен и политическикоето За младите поколения ос 
вобождепието от фашизма 
е написана история, а за о 

поколения, които по- 
плещите си това 

дело додаха най-ве

краяТака например към 
на 1943 година на югослав 

бе образу-ска територия
Кюстендилския отряднези

несоха па 
велико
лик дар на народа ни и па 
всички поколения. Те и 
с)}1ес си спомнят за 
те дни па борба е Босиле- 
градско, къдсто окупатор
ът бе се представил сизма 

па които пацв 
ните подлегпаха. Другарят 
Владо Митов е един от бор 
ците, който остана до след 
по верен па делото, за ко- 

борил като партиза

вап
който се снабдяваше с оръ 

запасите па сърбск 
партизани в Църпа

шепри
жие от

През лятото на 1944 годи 
на няколко пъти подготвя 

да заемем и

ите
Трава и Църпа река.

В началото на месец юли 
1944 година в Църпа река, 
от няколкотд партизани от 
Босилеградско намиращи се 
в Кюстендилския отряд и от

луги. тежки-
хме планове 
Босилеград, но нашите си
ли за това бяха още слаби. 
В Босилеград бе стациони

помощник-началпк-

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ВСРЕД 

НАРОДА В БОСИЛЕГРАД 

ЗА БЕЛГРАДСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ

мпи ласки,
рана така наречената лов- 

дружина, специално под 
готвена на борба 
партизаните. Бе въоръже
на до зъби. Също така 
Босилеград имаше значите 
лен брой полицейски час
ти. С една дума Босилег
рад беше упореще па 
ни фашистки сили в 
край. Наистина беше риск 
срещу толкова падмогцен 
враг да излезем па фронто 
ва линия. Но действията ни 
наоколо бяха все по-чести,

се намирахаонези, които 
в Южиомаръвската брига
да, бе образувай Босилегра 
дския отряд, в който влязо 

другари от Южномо- 
пачало

на
против

вето се 
иин. ха и

равегеата бригада. В 
то той имаше 40 души, а 
към края па август 180 ду

__Все по-силното разрас
Народоссвободил

борба е района па Цъ 
Трава, Пчинска околоя 

подействува

В петък на 1 т. м., иначе Конференцията.
^е^оДгГпо-жГоЛе^

кегато и да било на 'владееше голям интерес 
' към Белградската конфере 

Някои служащи и 
СРО

тване на 
ната 
р на
положително 
върху
запско движение и 
легрладско. Юзсномора а ско
та бригада, чийто комен
дант бе Живоип Николич- 
Бръка, а палиткомесар На
силие Смаевич, огце от на-

воен
тозиши.

Отрядът действуваше на 
територията на Босилеград 

нападаше полицейски
кого
пазарния ден. Стотици мъ 

младежи бяха
създаване на парти 

в Босин:;ия.
рабстншш бяха допели

радиа, за да могат да 
от Бел

ско,
участъци, палеше сбгцинс- 

архиви, бореше се про 
тив фашисткия окупатор и 
неговите слуги. С оръжие 
се снабдявахме от неприя
теля: отнемахме му го, или 

Южпоморавската бр 
през и&лото 

ни даваше морална

же, жени и 
дошли от околните села не 
само да пазарят, но и да чу 
ят новините по случай запо
чването на историческата 
Белградска конференция 
на изсънблсзсопите държа 
ви от четирите континента
__Азия, Африка, Америка
(Южна Америка) и Европа.

В 10 часа преди обед, ко 
гато Конференцията започ 
на, на прозорците към ули 
ците бяха поставени много 
бройни радиоапарати как
то по предприятията, така 
и по частните къщи. Под 
тях се тълпеха хора да чу 
ят започването и хода на

ите к и
слушат предаването 
градската 
да вършат редовната си ра 
бота.

Над хиляда души само от 
Босилеград слушаха редов 
но предаванията от Белгра 
дската конференция, речи 
те на участвуващите и ней 
ните решения. Всяка реч и 
всяко решение на Белград 

конференция бе по- 
голямо облек-

погсилни, оперирахме в по 
част от Бссилегконференция и -голямата 

радасо.
Няколко пъти искахме да 

преговаряме с българския 
окупатор в Босилеград. Спо 
мям си за едни такива пре 
говори в Долна Любата. От 
рядът се намираше в Пло- 

Щабът на отряда пови 
ка околийския началник да 
дойде в Долна Любата. Аз 
бях командир па партизап 

чета, определена да па

посея зародиша 
движение, освен това 

движение в 
пряко 

аъбуждапето 
такова движение в цяла 

Западна България. 
Югославските 

бескористно 
помощ, на български 

те партизани, загцото та и 
след себе си голям во

началото 
това пък от

игада ,коятопартизанското 
Сърбия оказваше време

и материална родкрепа.влияние на — Освободени села и-чах 
ме още през месец август 
1944 година ,паго например 
Дукат, Дсгапица, Бистър, 
Бреспица, Плоча и пр. В 
Бистър и Бреспица създадо 

първите пародоосвобо

на
ча.парти-

оказ-ската
срощнато с 
чопио в решаването 
тоящата международна кри 

Ст. Ст.

запи
на нас е аха

скахм емахаза.
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I

те, а от птици: гълъбът, я- 
ребицата, ястребът, орелът 
и гаргата.

За отбелязване е, че днес 
и тези видове постепенно 
намаляват.

| Кои ветрове духат 
въ забърдието

В Смиловското поле и в 
цяло Забърдие, което е из 
вестно като ветровито, ду 
хат различни ветрове от ра 
злични посоки .Най-важни 
са ветровете, които духат 
от запад, защото те носят 
дъждове, облачност и изоб 
що допринасят за повише
ние на влажността. Южни 
те ветрове обикновени нос 
ят топлина и суша, а по ря 
дко дъждове, а северните 
ветрове предизвикват сту
дено време, снежни виели
ци или пък, обратно, хуба 
во, слънчево и значително 
студено време. От северна 
посока духа вятър, наре
чен „северняк”, от южна 
— „югът”, от запад — 
„долнякът”, а от югоизточ 
на, североизточна и север
на посока духа кошавата 
или както местното населе 
ние го нарича „кривъцат”.
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се връщали в къщи, за да приберат реколтата си, ко
ято пропадала. На връщане, на 19 юли същата година, 
срещнали из пътя от Цариброд за Ниш много българи, 
които в големи бъчви карали султанския десятък ви
но от Ниш за София. Триста години по-късно българ
ският писател Петко Р. Славейков срещал в околнос
тта на Цариград селяни от Трънско и Пиротско, как 
пасат царски и пашини коне на техните ливади. Няко 
гашнилт Цариброд и близките села Калотина и Драго 
ман били собственост на турския везир Мехмед Соко 
лович. Турските завладявания на север, войните, опу
стошаванията, заграбването на добитък и пленяване 
на хора при победоносните завършания и тежкият 
робски живот на местното население слагаха свой печат 
и върху хората на този край.
През Цариброд, като минал моста на Нишава, е минал 
и кур)иерът1 на цар Фердинанд I Яков Бетцек, който 
отивал за София през 1571 година, а на 1Ь май 1571 го 
дина минало едно посолство, в което бил и известният 
дипломат Карло Рим. Той записал, че в Цариброд при 
стигнали като минали през високи бърда, а оттук по
край останките на Траяновия път влеели в Пирот, 
който се отглеждал в пет извора, от които един бил 
с топла вода, а всички били бога-пи с риба. Един не
знаен пътеписец от царското посланичество на Давид 
Уганда записал, че на 22 май 1572 година пристигна
ли на конак в едно лошо село Цариброд, под което те
че река Сукова. Жителите напуснали плодородната 
земя, защото турците им отнемали всичко, което има
ли, изнасилвали жените и децата, а при това трябва
ло да провеждат всяка държавна свита от конак до 
конак. Хората били подивяли, имали дълги коси до 
плещите си и широкополи шапки с четири рога. Често 
пъти бягали в планините. Пратетгците продължили 
пътя си по Траяновия път към Калотина и Белица, 
където в гробищата заварили как на задушница мно
го жени — стари и млади, се хвърлят на земята и пла 
чат и ридаят за свои близки измрели и преди дваде
сет години. По време на второто пътуване на царския 
посланик Давид Уганда през 1573 година, когато той 
се завръщал от Цариград към Ниш, известният пъте
писец Степан Герлах записал, че пристигнали до един 
бунар, кладенец, над който се намирало малкото бъл 
гарско село Цариброд, което не се виждало, но жи
телите му дошли при тях и според обичая и донесли 
за продан: хляб, питки, сирене, мляко ягоди. Покрай 
Цариброд минавали за Драгоман в състава на посол
ства и пътеписците Мелхиор Безолт (1534) и Адам Ве- 
нер (1616) като съжаляват че тук няма добро вино, а 
доколкото го има то е кисело и го пазят в кози мехове 
или в (.-творени съдове, които покриват само с виновн 
люта и често в стаи където заедно с добитъка живе
ят и спят хората. И дубровнишките потклисари, като 
навали през Цариброд изпращали свои писма означе 
ми ни с СапЬгосКа или СапЬгоб 

Следва

1

★
1 Работници, които дена-г 

кръстци изразходват 5.800-’ 
калории дневно, жетвари - 
4750, а вързани 5.600.

★
данниш Първи записани 

за употребата на стомана 
дотират от 15 и 14 век пре 
ди нашата ера. Между пре 
дметите, които сестрата на- 
митанския крал Тушрат Та 
духета Тадухепа донела в 
мираз на еъипетских фара
он Аменофис II (1915—1875 
преди нашата ера) се спо 
менават някои предмети от
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стомана.
★

Едип френски изобрета
тел е конструирал напра 
ва, която същевременцо е 
и молив с мина, и електро
механична. система, която 
събира. Моливът оставя ма 
стилява следа на всяка по-

КОИ ЖИВОТНИ 
СА ЖИВЕЕЛИ 

В ЗАБЪРДИЕТО?

Преди заселването и осо 
бено преди развитие на зе 
меделието, когато Забър
дие било покрито с високи 
и гъсти гори, в него живе 
ели многобройни диви ж.и 
вотни, между които: мечки 
елени, сърни, вълци, рисо 
ве и глигани (диви свине). 
Освен това в блатата на О- 
доровското поле, които ня 
кога били значително по-го 
леми и го покривали цяло 
то, живеели многобройни 
видове блатни птици.

Изчезването на горите и 
изсъхването на блатото в 
Одоровското поле предизви 
кали изчезването и на мно 
гобройните Еидове дивеч и 
птици, така че днес са се 
запазили само вълкът и я- 
зовецът и по дребния дивеч 
зайците, невестулките, ли
сиците, по-рядко катерици-

длога, било стъкло или ме
тал.. поради което с нея мо 
же да се напише какъвто и 
да било белег. Цифре пи
кът пък показва броя на 
маркираните предмети. И- 
зобретението е 
широко употребление в раз 
личните клонове на индус
трията.

=

намерило

Сегашният Димитровград ★
Из долината на Нишава, по известния римски път 

Виа милитарис, който водел от Запад към Изток и 
обратно, с векове нахлували многобройни племена, на 
падали и се защищавали; живели тук или бягали 
в нови предели, оставяйки следи от живота и кутлу- 
рата си. Колкото ние известно, още през 
век преди новата ера на 
гърци в гористите предели на днешния Димитровград 
дошло войственото тракийско племе беси, което през 
29 година на нашата ера било покорено од римляни
те и повече от пет века било под тяхна власт. Насе
лението на този край влизало в пределите на Горна 
Мизия. През VI век на нашата ера по време на епи
скоп св. Никета от Ремизиана — сегашна Бяла Палан- 

приело християнството и било подложено, осо
бено през VI и VII векове, на чести нападения 
ческите племена, между които от българите и южните 
славяни. А когато българите и южните славяни завла 
дели Балкана, те са обезпечили трайно съществуване 
все до турското нахлуване през XIV век, когато Тур
ция ги поробила и ги държала покорени до средата на 
XIX столетие.

Булото на неизвестност покрива първите векове 
от миналото на Димитровград и околността му. Перио-д 
ът на римското владичество ни е известен единствено 
от останките на римския път, който се протягал от 
Белград през София до Цариград. През IV век на

През зимния сън живот
ните губят половината от 
своето тегло.

*1
Най-стари керамична 

едмети водят патекЧ-' 
времето преди 7.000 г'с -

четвъртия 
мястото на македонските

★
Най-високагГа жена, 

която се знае е била някоя 
си Веде, която била висока 
255 сантиметра.
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оу ези- КУСОВРАНСКИ „АНГЕЛЧЕТА“
ните свиват' рамене и мъл
чат. Може би това охрабри 
още една „христянска ду- 
шичка”, която заяви: „Пра 
знувайте вие младежите 4 
юли, а ние ще празнуваме 
Петровден, че да видим 
кой ще победи”. След туй, 
възгордяп, че голям брой се 
ляни празнуваха верския

Селото се казва Куса вра 
на. Съвсем обикновено се
ло. А селяните му твърде 
трудолюбиви хорица постр 
оиха няколко обекта, хуба 
во училище но., подадоха 
се няколко лекомислени гл 
ави на „божия глас” и запо 
чнаха да проповядват хри 
стянството. И точно на тях 
помагат различни организа 
ции а те може би от благо 
дарност.. Още по-трагично 
е, че организациите, които 
мобилизираха селяните в 
провеждането на акциите, 
замълчаха.

Случи се че удари граду 
шка. 3асух беше. И ето — 
лекомислените глави започ 
наха да бръщолевят: „Хо
ра, град ще ни убие, порой 
ще ни отвлече, суша ще ни 
опърли, станахме безбож
ници"... Някои вярват, дру 
ги не, нали са хора?... За 
почнаха хората да празну 
ват верски празници, ма
кар отдавна да бяха разк- 
ръстили с вярата. Отговор

празник; каза: „Е, видяхте 
ли нащил празник победи!..'
И на тия думи отговоргните 

лица мълчаха, мълчеше и 
партийната органггзация. 
народната - младеж.

А хората не са лоши, ну 
ясно е само малко по-голям 

1активиране на силите и вс

ичко ще се нареди. Наисти 
на крайно време е ба се за 
интересуват ръководители
те на различните организа 
1ции и да станат на пътя на 
,христянските душички’’, 
които неотговорно бръщо
левят и лъжат хората.

Видо-йко Петров
нашата ера, на десетия ден от пътуването се минало 
край Турес (кула), днешния Пирот, и по леко полег
нали склонове се отивало на изток към Суково, което 
като първа спирка-мутация 
на изхода от каменистите и диви предели на Ерма. 
Пътят по-нататък минавал през дивия край на нишав 
ската долина, лъкатушил край реката до другата му 
тация

учителТгс-г-зНае се намирало

„Самообслужване“ВаИ апзз(гя днешния Димитровград, а до 
близко доМ е I б I авечерта се пристигало в 

днешния Драгоман. Следи от този път, широк от 4 до 
6 крачки се виждали и през XVI век край Димитровград 
Тогава имало и няколко малки крепости; 
на се намирала северно от Димитровград срещу ус
тието на Лукавишката река в Нишава, а другата край 
село Калотина. Следите от пътя тук се виждали и до 
края на миналия век.

Повече сведения за миналото на Димитровград са 
останали от времео на турското робство. За това тряб 
ва да сме благодарни на многобройните и чести запа
дноевропейски дипломатически мисии и посолства, ко
ито обикновено след войните пътували за Цариград 
в свити от по няколко стотин души, за да сключат ми 
рен договор с турското правителство. С тях пътувати 
и видни хора (писатели или пътеписци), коио описали 
тези пътувания. П турски мисии отивали в обратна 

Виена, но за тях знаем малко. Известно е 
че турският цар Сюлейман Величествени, когато 
предприел военен поход на север през 1521 година в 
Димитровград направил царски конак — наречен Цар
ски бунар ( Гехуи В1пж ) .

От XVI век па все до наши дни Димитровград ка
то селище се наричал Цари брод, Царски брод, Сари- 
барак и подобно с различни тълкувания, от които най 
-подходяще е царска скеля, брод, митница, място къ- 

се плащало мито. Когато през 1534 година през

И село Долна Лисина и- 
ма кооперация, клон от зе
меделската кооперация на 
Горна Лисина .Магазинът е 
поместен в кооперативния 
дом, вратата му наистина 
поиздраскана, но в него ще 
намериш необходимите сто 
ки. Понеже кооперацията е 
„на път”, то в нея почти 
всякога е пълно с хора. Е 
дни дошли да пазарят, а 
а други ей-така почиват си

хората и разговарят. Те и 
не обръщат внимание на 
окачените

пък кой плаща! Кооперато 
рът бе принуден да прекъ 
сне с продажбата на стоки 
все до тогава, докато не се 
отеглиха всички и той поч 
на сам да обслужва. Може 
би хората 
какво
поставят кооператора с не 
обмислените си 
нито пък може да бъде о- 
правдан техният изговор: 
„Не бой

от които ед
к * ”На безработните влизането е
забранено! ” или „Не седе
те по масите!”.

Магазинерът добър, до 
ри мек човек, понякога ра 
боти

листчета:

и не помислят в
трудно положениеи извън работното си 

време, само да обслужи хо 
рата. А те точно тая добри 
на не ценят, но се случва, 
че някои от мющериите в- 
лизац зад щандовете, 
бират си

постъпки,

се няма да те от- 
краднем!”. Не става въпрос 
за кражба, но за кулурно
обхождане
реда. Може би другояче ще 
ше да бъде, ако кооперато 
Рът беше много по-строг И 
не позволяваше никой Да 

се меси в работата. Но 
нека хората не злоупотреб 
ят Добрината му!

из-
стока, взимат и 

разполагат, като съспросто 
свойщица.посока към и почитане на

Случи се«Тс: “ 28
лне^а с мющерии. Коопе 
раторът, чича—Ванче, об 
служваше усилено. На по
мощ му се притече и ка-
Гор^С^»™ 
това някои неразбрани мЙю
Н Р ^ПреДПОЧИТаха сами 
Да се обслужват. СтворНс^ 
такъв хаос, всекой Немя 

, “с Що му е нужно- Няко^
( ?ари'”Н-АРУта ^нбони, ОД 

■1 —о еДна Дума—само-& обслужваха се хората ^

изпъ

Б.. Костадиновдето
Цариброд минала мисията на венецианското правител 
ство, придружавана от пътеписеца Бенедето Рамберти, 
Цариброд бил голямо село, разположено на двата бря 

Нишава. Друг един пътеписец Ханс Дерншвам, 
на 18 юли 1555 година, срещнал по път от София до 
Цариброд много българи, по 20 в група, как след 9 
лни ггьт бързали от Цариград по посока към Смедере- 

Бсдград. След двумесечна ангария на султана те

га на

зо и ГД


