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Напоследък и то по време на най-усилената полска 
работа работниците от цеха на кооперацията във Висок 
явяват при лекар и искат отпуски. Някои от тях получа 
ват по няколко дена, но през това време хората ги вижд 
да работят на своите ниви.

Има и други явления. Работниците сутрин започват 
работа на своята земя, докато започне работното време в 
кооперацията. След свършване на деня в кооперацията те 
продължават работата на своята земя. Така работният д 
на един работник от кооперацията трае от тъмно до тъм
но. Такъв усилен труд — изтъкват в кооперацията Ра 
ботниците не могат да издържат и обикновено по време 
на работата в кооперативните ниви правят почивки, някои 
в по изгодни моменти и спят по ливадите. Това много вли 
яе за продуктивността на труда. Почти всички работници 
покрай работата в кооперацията обработват и своя земя, 
където обикновено имат по един член от семейството. Ло
гично е тогава, че с огромни усилия само може да се из- 

работно време в кооперацията и
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държи това увеличено 
на своята зсмяа.

Някои работници дори се изказали, че в кооперация- 
та работят само за трудов стаж и социално, докато пре
храната за семейството си обезпечват от своята земя.

Кооперацията значи има огромни проблеми по време 
на прибиране на реколтата и огромни загуои зарад нека
чествена работа.'

В никой случай не може да се очаква по-голямо земе
делско производство при такава производителност на тру- 

кооперацията. И друго тук пречи: трудно се прие-
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аЧленът на Съвета на федера-
ацията Коча Попович замина за- 

вчера в Париж, където бе при- 
па Франция

В
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ет от президента 
Шарл Де Гол. Коча Попович е 
предал на Де Гол поръчение на 
президента Тито.
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да в
мат сезонни работници, зарад големи административни 
препятствия. Само едно лекарско удостоверение струва 
5.000 динара. А когато се сложат и разноските около оти- 

Димитровград? Тогава хората нямат сметка да

В

В
На аерогара „Орли“ Коча По

пович бил посрещнат от пред
ставители на Министерството па 
външните работи на Франция

р

а
ването до 
се приемат на работа.
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рентабилността й, че 
работническите заплати и на хората, които залягат.

Б. Николови наи членове на югославското по
солство в Париж. вияенозвввапвввавввппввивввввввввввв'^■каввввввоявввлввсвопвуппававвяа

НАБОЛЕЛИ ВЪПРОСИ

ЛЕКАРСКАТА ЕТИКА 

И ОПИТЪТ НА ВИСОЧАНИ
дано и закарано в болница. За
това го пренесли в Изатовци. И 
действително детето 
бележка за болница.

Дошло време лекарят 
тръгне. Танчо се помолил да пре 
карат детето със санитарната ко 
ла до болницата в Пирот. Полу 
чил отрицателен отговор.

Била страшна-виелица, казват 
хората. Автобусът не идвал до 
Криводол. Тогава Танчо Делчев 
взел детето на гръба и го отне
съл в Ръжана до автобуса.

Случката възмутила хората. И 
днес след толкова време хората 
се чудят, нима е възможно то
ва да го направи един лекар.

мента .когато Никола се опитал 
да му се платят парите за ко
лата.

На разписката, която ни пока 
за Никола Симеонов лекарят Са 
ва Басов написал собственоръч
но: „Превозът е бил необходим. 
Нужни са санитарните коли от 
Каменица до Димитровград“.

Когато разписката била под
дадена за плащане, лекарят И- 
ван Лазаров добавил на същата 
разписка: .Санитарната кола то 
зи ден били свободни, не са из
викани, не може да се „плати“.

Напразно се опитвал Никола 
да докаже, че в този момент по 
щата в Каменица не работи. 
9.000 динара останали неизпла
тени, само затова защото за е- 
дин лекар това 
друг — не.

Постоянна тема във Висок е
къмотношението на лекарите 

местното население. Всяка сряда 
когато линейката,си замине за 
Димитровград, остават много о- 
плаквания на населението по а- 
дрес на лекарите. И колкото не 
годуванието на хората да рас
те, положението не се променя. 
Ще разкажем само за три опла 
квания които във Висок се пре

получило

да си

разказват.Пътят от Тлъмино за Караманица се строи с големи 
усилия и пари. Наскоро той Ше стане важна шосейна артерия 
на Босилеградеко.

Векове се е върнело за там по кози и конски пътеки, из
ЗА ЕДИН ЛЕКАР — МОЖЕ, 
ЗА ДРУГИЯ — ИЕ МОЖЕ

дълбоки долища и големи, непроходими гори.
Сега там леко се движат моторни коли, поемащи рудата 

от близката мина.
Но само да се строи, ие е достатъчно. Гряова и да се пази, 

да се поддържа шосето. То минава през местност, богата с еле-
шосейната настилка — поройни

Преди две седмици жената на 
Никола Симеонов от Вълковия, 
зает при кооперацията, получи
ла отравяне. Била нужна бърза 
лекарска помощ. Хората мисли 
ли какво да правят. Опитали по 
телефонна да извикат колата за 
бърза помощ от Димитровград, 
но не успели зашото след 14 
часа телефонът в Каменица не 
работи Единственото спасение 
било да се вземат частна кола 
и жената да се закара в Ди
митровград.

Така и направили. Още съща 
тп вечер взели частна кола с 
обещание, че ще се заплати ка- 
кто за линийката

може, а за

СЕЛЯНИТЕ СЕ ГОТВИЛИ 
ДА БИЯТ ЛЕКАРЯ

които лесно развалятменти,
долища, голини и еродирани места. Затова още сега е нужно 
да се вземат мерки, за да се предотврати бързото пропадане

★

Втората приказка е от по-ста 
ра дата, но и сега, когато при
казват хората за това, се възму 
шават от постпъката на лекаря 
Иван Лазаров.

През януари тази година, ко
гато рейса за Висок идвал само 
Ло В. Ръжана разболяло 
те на Танчо Делчев от Горни 
Криводол. Този ден в Изатовци 
пристигнал с линейката Иван 
Лазаров. Бащата на детето и 
всички домашни се зарадвали, 
че им се оказала възможност 
детето да бъде навреме прегле-

Пак през зимните месеци И- 
ван Лазаров пристигнал в Кри 
водол на вакцинация. По това 
време при него пристъпил селя 
нина Костадин Митов и го по
молил да му прегледа болното 
дете.

иа трудно построеното.
снимката: Къртепе на скалите с компресор.

С. Евтимов
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ОБТНЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА се де-
Не може отговорилтук,

той, донеси го в Изатовци.
И този ден била страшна вие

лица. Студено. Лекарят не поми

9.000 ди
нара.ЕДИНОДУШИЕТО Е ЗАЛОГ 

ЗД ПРОГРЕСА
Надежда Симеонова била пре 

гледана и приета в болницата,
Всичко слил, че детето трудно ще оти

де до Изатовци. Тази постъпка 
обидила всички селяни.

— Знаете ли, казваха ми хо
рата в един глас, присъствува- 
щите бяха толкова възмутени, 
че искаха да го бият. Дотам бе
ше стигнало. Все пак хората от
стъпиха. Костадин Митов взел 
болното дете и го отнесъл в И- 
затовци.

След три дни излезла 
свършило благополучно, но ие
приятностите започнали □/

матоха комунистите се ръково
дят, Първо бе заклеймена бор
бата на групите. Понеже и товс 
не даде нужния резултат, тога- 

последния пленум на Об
щинския комитет бе 
неформилната група и се,прие
ха заключения. Тези заключения 

върху която

В кошмара на груповите над- 
власт (на изборитепревари за 

за представител и председател 
на общинската скупщина) в Бо- 
силеградската комуна бе създа
дена разделеност и недоверие в 
Съюза на комунистите. В името 
на свободата и демокрацията, 
като принцип на идеологиче
ско-политическа основа за дей
ствие групите изказаха „свои“ 

Бяха нужни ог-

ва на
осъдена

създадоха основа, 
комунистите трябва да изграж
дат своето единство като първо 
условие за всеки 
всяка акция. Понеже несъгла
сието на комунистите доведе до 
разединение на колектива, раз
дели гражданите на „за" и „про 
тив", което на

* *

напредък истановища.
ромни усилия, з а да се 
мъкне от утайката иа 
канството здравото ядро на идей 

отношение

Казват хората във Висок, че 
има още много такива случки. 
Но и тези три приказки за ле- 

достатъчни

из- 
полити-

но-политическото 
към положението в тази община. 
Беше необходима 
ЦК СКС и ОК на СК в Лесковац, 
за да се приклонят стремежите 
в тази дейност към съществени 

принципи, от

карската етика са 
да илюстрират нещо ,което тря
бва да се мени.

практика значи 
слагаие на лост в колелето на 
самоуправителното 
Заключенията бяха платформа

помощта на
развитие.

Още повече хората боли, че 
това идва от хора, които са ра-да се превъзмогнат всички ие- 

логичности на обшествемо-поли 
тическия живот.

(следва иа 2 стр )
те становища и 
които във всяка акция и разви
тие, дори и в настъпилата су-

сли между тях.настанали в Б. НиколовТой плаша за лекуване, по и за човешко отношение към него.



дц'се състои конференция на 
страните, които са подписали, 
за да се установи колко са 
осъществени поставените цели, 

И СЛЩ, и СССР, в своите про 
екти на договора са оставили 
празна трета точка, конто се от 
нася до единствено спорната об 
ласт — упражняването на кон
трол по прилагането на догово
ра. Така окончателната форму
лировка на тази точка ще оста
не за бъдещи преговори.

Единодушието е 

залог за прогреса
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕГЛЕД

американците продължават и 
тази седмица. В Южен Виетнам 
се чувствува засилена атака на 
въстаниците срещу американци 
те. В началото на седмицата бе 
атакувана американската хели- 
коптериа база край Да Нанг ка
то са повредени девет амери
кански хеликоптера. Нападнати 
са с миномети военни инста
лации 25 километра югоизточно 
от Да Нанг. На американското 
летище Донг хау са били изстре 
ляни повече от сто гранати. От 
изстрелите са загинали шест и 
ранени 25 американци и са би
ли повредени два самолета и 
пет хеликоптера.

Четирима американски войни 
ци са загинали и 80 са били ра- 
нети при нападението иа една 
база в планините, 60 километ
ра от Сайгон.

ЗАВЪРШИХА ПРЕГОВОРИТЕ 
ЗА ЯДРЕНОТО ВЪОРЪРЖЕ- 
ИИЕ МЕЖДУ САЩ И СССР

1

(продолжение от 1 стр.у 
предизборната дейност. В край
на сметка ангажирането за пре
въртането им на дело личи по 
стоянството на членовете и тя
хната упоритост за лекуване на 
вредните последстйя от групови 
те дейности.

Макар че не са анализирани 
всички явления след Пленума 
И заключенията, вижда се, че 
повечето членове на Съюза на 
комунистите са разбрали за
ключенията като ориентация в 
по-нататъшната работа, чието 
съдържание трябва да бъдат 
най-конкретните проблеми на 
всяка организация във всяко 
селище, които наложиха стопан 
ската и обществена реформа. 
Това показва, че заключенията 
са приети като основа за раз
витие на единодушието в дей
ността на комунистите и пър
вичните организации, а с това и 
за единството на трудовите хо
ра и гражданите. Доколкото и- 
маше и такива, които и 
заключенияата си останаха на 
старите позиции, а такива има
ше още в самото начало на кон 
солидацията, това не значи, че 
са успяли да наложат „своите“ 
становиша и с тях заместят ста
новищата, втъкани в заключени 
ята.

зирана дейност голямо значение 
има работата на комунистите- 
отбориици в общинската скуп
щина понеже от техните реше
ния и заемане при приемането 
на иай-законни и най-демокра- 
тични решения зависи колко 
гражданите взимат участие в 
създаването на политиката в ко 
муната.

Затуй е нужно винаги да 
се вземат под внимание досега
шните забележки и критики на 
гражданите. Забележките не са 
малко. Гражданите са заинтере
совани за нормализиране на 
някои належащи въпроси — ре 
шаването на пътната мрежа в 
общината и свързването на от
делни райони с центъра на'ко
муната. Общинската скупщина

МАНЕВРИ ИА НАТО ДО 
НАШИТЕ ГРАНИЦИ

До нашите граници в Италия 
и Гърция се провеждат маневри 
под закрилата и в организация 
на Атлантическия пакт. 'Върхов 
ният комендант на силите на 
този пакт, генерал Лемиицер 
присъствува на маневрите в Се
верна Италия, а в Триест се про 
вежда конгрес на запасните о- 
фицери от страните-членки на
този пакт.

Трудно е да се вярва, че това 
нашата

има възможност да осигури ек- 
плозив и специалисти, а граж
даните трябва да организират 
акциите. За комунистите отбор- 
ници, и за онези, които не са 
комунисти, не са без значение 
приговорите на селяните за ра
ботата на някои кооперации, на 
неблаговременното изнамиране 
на пазари и изкупването на из
лишъка селскостопански произ
ведения, низките цени, за сла
бата работа върху акциите по 
електрификация и подобно."За- 
щото например през зимата ка
мионите могат да отиват до Ли- 
сина, а автобусите не могат. Пет 
автобуса на 2 август превезоха 
хора до събора. Пътищата не 
пречеха, а в тоя район има към 
5 хиляди жители. И още други 
въпроси, които задават граж- 
даните-

На тези въпроси и. обществе
но-политическата дейност тряб
ва да се обосновава единството 
на Съюза на 
В крайна сметка и

не е насочено против 
страна и че не цели да се създа 
дат нови неприятности в отноше 
иията с тези две съседни стра
ни. Пашата общественост бе 
принудена към остра реакция, 
защото това не е първи случай 
да се подрънква с оръжие край 
нашата граница, при което е и- 
мало повреди и иа нашите въз
душни простори и море.

Миналата седмица световната 
общественост доживя 
изненада 
съобщението за успешно окон
чаваме иа дългогодишните аме- 
рикано-съветски преговори по 
ядреното въоръжение. На Же
невския комитет по разоръжа
ването бе предложен съвместен 
проект на договора за забрана 
на разширяването на ядреното 
въоръжение. По този проект 
трябва да се изкажат женевски 
ят комитет и всички страни в 
света, които могат и да го под
пишат. '

В проекта на договора се пот
върждава, че увеличаването на 
страните, които притежават я- 
дрено оръжие би увеличавало 
опасността от избухване на ядре 
на война. Същевременно се из
разява увереност, че преимуще 
ството на употребата на ядрена 
енеогия за мирни цели трябва 
да ползват всички страни, кои
то подпишат договора. Предви
жда се пет години след подпи
сването на договора в Женева

приятна 
бе публикувано след

ХОНКОНГ ИА УДАРА ИА 
.ЧЕРВЕНАТА ГВАРДИЯ“\ Почивките отложиха до среда 

та на септември общинската кон 
ференция на Социалистическия 
съюз, на която ше се разгледа 
политическото състояние в райо 
на, създало се след заключени
ята Разбира се, преди това Об
щинският комитет ще се поза- 
нимава с проявите на отделни 
членове и от позициите на гру
пите. Защото в заключения 

бе казано, че онези, които дей
ствуват противоположно от ду
ха, който е залегнал в тях, пре
стават да бъдат членове на 
Съюза на комунистите.

За укрепването на единоду
шието и развитието на органи-

Необузданите акции на черве- 
ногвардейците в Пекин, сериоз
но изостриха отношенията меж
ду Китай и Великобритания. Ки 
тайски демонстранти запалиха 
английската мисия в Пекин, По 
вод за това бяха акциите на ан
глийските 
от съседния Хонконг против ки 
тайците от тази колония. Ки
тайските червеногвардейци ох
ранявани от картечен огън, ми
наха границата на Хонгконг и 
нападнаха с бомби едно англий
ско учреждение. Навлизайки от 
Китай, те се стълкновиха с ан
глийските войски.

I
колониални власти

комунистите, 
самите 

като изходна 
организира 
конкретни 

М. Бакич

Виетнамско дете с патерици — 
жертва на ескалацията

ВИЕТНАМСКАТА ВОЙНА
' Зверските бомбардировки на 

Ханой и другите северовиетнам 
ски градове и села от страна на

заключения 
основа възлагат 
но действие върху 
въпроси.
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КОГАТО ЧОВБКЪГ Е ЧОВЕК Тогава срещу 
офанзива откъм

рица, за да издействува освобождаването 
на златичани.

— Един много страшен момент има- 
продума Гико. — Дойдоха ония 

брадатите, четниците, и искаха да ви 
вземат.: „Дай, думат, бугарине да ги 
похарчим. Какво че тепаш път с них?“ 
Аз им думам: „Тия си са мои. Аз си ги 
улових. Като сте ербап, вървете на Па- 
сйч и си уловете. Там е пуно с парти
зани ..

побратимите да си приказват. Мирослав 
си спомни, че точно тридесет години са 
от побратимяването на границата и два
десет откак търси Гико:

— Душите ни изгоряха от жажда да 
те видим и прегърнем! Но дочакахме! 
Сега искаме Долно село и Злата да се 
побратимят ... — каза Мирослав на Ги
ко, а той му отвърна:

— И аз го чаках тоя ден. На майка 
ми все съм казвал: майко, ти имаш не 
два, а три сина. Третият е най-добър, 
най-ясен! Мирослав!

нист, вечна му памет, 
нас започна голяма 
Прокупле. Артилерията биеше на всеки 
метър. Изкопа и израни планината. Не 
можеше да се удържи. Чичко ни каза: 
аз с десет души тръгвам на запад. А 
вие — бегом по селата ви! После пак 
ще се съберем. Слезохме ние в село. И

2. 07 ина лгежсц^ 
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През 1937 година българският гра
ничар Гико и югославският — Мирослав 
се побратимяват след една злополука, 
когато Мирослав спасява български гра
ничари. После те се разделят без по
мисъл да се срещнат някога. През 1942 
година Гико, като войник от окупацион
ния корпус, влиза с четатта в Злата, 
селото на побратима си Мирослав. Меж
ду наредените за разстрел 33-ма парти
зани е и Мирослав. Гико увещава ко
мандирите да го пуснат, но Мирослав 
иска да бъдат освободени всички. Гико 
с върволицата партизани тръгва при 
полковника в съседното село и измолва 
освобождаването им. Селото му изказва 
голяма благодарност. През юни т.г. се
ляните от Злата помолиха българския 
Червен кръст да бъде издирен техният 
спасител. Гико бе намерен и в началото 
на август гостува на Златичани и побра
тима си Мирослав.

на разсъмване ни прибраха. Види се, 
някой ни беше издал. Трийсет и трима 
партизани си спасил, брате Гико! Жив 
да си ни ! ... Слушаха хората, надничаха децата. 

Гико ги погледна ласкаво и каза:
— Па изкарайте една песен, деца, 

хубава песен, шумкарск^.
Нямаше нужда от дълго канене. Де

цата запяха стройно:ДРУЖБАТА
НАДЖИВЯВА

ГОДИНИТЕ
„Ой Козаро, ой Козаро, моя густа 
шумо,
У теби йе, ой у теби йе партизана 
пуно ...“

Навън пак екнаха изстрели. Някой 
предложи да се излезе под звездното 
небе, но тук тълпата беше по-гъста. И

★ После в препълнената кръчма на 
стария боец Станислав Андреич „която 
е на най-лично място в селото“, Гико се 
срещна с още мнозина от 33-та спасени 
партизани. Един мъж на средна възраст 
застана пред Гико и го пита:

— Познаваш ли ме? Къде ще ме 
помниш, малко време бяхме заедно. 
Божко Вучкович ме думат. И аз бях 
там, в строя. Замъкнах аз от къщи на 
жената дукатите. Цял наниз бяха. Давах 
ти ги главата да си откупя. Ти, братко, 
се разсърди и ми каза: ,.Не съм айдук. 
Човек съм. Ако спасявам от човещина 
ще бъде.“ И ни спаси. Да не беше твое
то добро, сега цяло село у църно да е 

Още много камъни

На масата, казва журналистът, 
стоеше и лютата сръбска ракия. Пър
вата наздравица пихме на крака за спа
сените, за спасителя, за мъртвите. Же
ните стояха зад нас и бършеха очите си. 
Цялата история тук в този дом, под ти
хото звездно небе на Сърбия, мина от
ново пред нас. Трябва да е било около 
три часът, когато си легнахме, натежа
ли от умора и вълнения.

тогава внезапно започнаха даровете. Ид
ваха хората, кой с риза, кой с люта ра
кияЖИВАТА ЩЕДРА БЛАГОДАРНОСТ

даряваха Гико. Целуваха го сме
ло и жените, а той се червеше 
те. Можа само да каже:

Пътуването до Злата с Гико беше 
весело и хубаво. Но когато наближихме 

„ селото, вече никой не искаше да се ше- 
гуваЛДе ни беше до шега, особено на 
Гико. Той „събираше дъх“ за срещата.
И наистина само след няколко минути, 
когато пред нас се зададе гъста и ша
рена тълпа и екнаха викове, той се на
мери в една гореща и голяма прегръдка. 
Прегръдката на цялото село — пише др. 
Кирил Янев, пратеникът на „Поглед.“
, — Хората играеха за втория си жи
вот: и за първата си свободна среща. 
Кръчмарят Станислав Андреич, един от 
33-та, който гледаше тази картина от 
своя праг и само бършеше очите си, не 
се стърпя, извади пистолета и няколко 
изстрела отекнаха в привечерното небе.

* После рече на Гико:
— Познаваш ли този пищов?
Докато Гико се мъчеше да си спом

ни, той каза припряно:
- „Този пищов ми е за спомен от те- ' 
бе, Гико! Ксгато ме освободи, ти ми го 
даде да се вардя. Хубав маузер. С не
го изкарах партизанството. И сега си го 
нося. До гроба ще го нося. И над гроба 
ми ше поискам да ми гръмнат осем 
пъти!“

като де-

Сега, мили братя, аз разбирам що 
съм сторил. Разбирам го, като ви гле
дам. Златен народ има Злата. Златен! 
Ще побратимим Злата и Долно село. 
Живели!

БЯХА И СИ ОСТАВАТ ПАРТИ- , 
ЗАНИ Накрая журналистът .Кирил Янев е 

записал и следното: „Що да сторя, не 
мога да изкажа всичко. Искам да до
бавя само

Сутринта в стаята влезе нисък, дре
бен мъж, прегръна силно всички по
ред и -седна до нас. Това беше Драгутин 
Йованович, стар комунист, партизански 
командир, следвоенен ръководител в тоя 
край, сега пенсионер, настанен в съсед
ното село Житни поток.

Той и не приема, че е пенсионер. За 
комуниста, казва няма пенсия, има грижи 
до края. В завързалия се разговор Дра
гутин и другите разкриха „що за хора 
са били“ в ония години на борбата:

— Ние, братя, не бяхме нито резер
ва, нито мирни люде, ами си бяхме чи
сти партизани. Воювахме горе по на
шата Пасяч планина. Комендант ни бе
ше Радко Павлович — Чичко. Голям чо
век беше трй, славен югославски кому-

че изпращането беше много 
силно. И много дълго — продължи по- 
Еече от половин дец. Имаше пак цветя, 
усмивки, сълзи и гърмежи..."

увиено.
има у нашето гробище. А живите — ра-

щеше да

ни в душите щяха да носят ...
— А мене помниш ли? — пита един 

възрастен човек. Аз съм Тодосие Рис- 
тич, тогава бпх< партизански десетар. В 
строя бях. Спаси ме ти. Сега искам още 
една дума да река: не бяхме ние 33-ма, 
ами 34-ма бяхме. Защо братя не броим 
и пс па нашего Милана Митича? И той 
беше с пас. и него мъчиха. И той се 
спаси. Д'Сър, човек беше — народен, не 
божи. Като пас грешен. Сега е в пенсия. 
В Лясковец живее, в бог и в църква не 
веруе. В- нази веруе!

После стана дума как Гико водил 
три дни „групата си“ към село Предво-

*

Ето, една човешка постъпка в труд
ните моменти на златичани прокара път 
на дружбата не само между неколцина 
мъже, но и на две села — югославска 
Злата и българско Долно село. Дано 
предложението за побратимяване не ос
тане само желание на спасените и на

* спасителя.

Народното веселие не спря до късна 
нощ. После в дома на Мирослав седнаха

По материали на „Поглед"
М. Н. Нейков
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ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ По следите на общинските разпоредби

РЕФОРМА СЕ ЧУВСТВУВА 

И В ЗДРАВНИЯ ДОМ
Парлив босилеграоекн
въпрос и сПодобно е положението 

провеждането на по-новото ре
шение за изселването на доби- 

конете, говедата, свинете,
От основаването му през 1953 

година до днес Здравният дом в 
Босилеград се е развивал и у- 
крепвал като единствена и пър
востепенна здравна институция 

Домът обслужват трима ле
кари по обща медицина, един 
специалист хирург, един висш 
дентист и още осем здравни ра
ботници и 17 души администра
тивни и помощно-технически 

Тридесетиленната

окая част от тези 
която сме извършили различни 
видове здравствени услуги. Той 
е длъжен най-напред да плати 
такива услуги на други болни
ци и лечебни заведения 
ва на нас, разбира 
средства. Така ние фактически 
работим, но не сме сигурни да 

тази работа ще ни се плати 
А има основание да бъдем не
сигурни. Ето загцо: 
на 17 гърдоболни

средства за ящи решения за организиране 
на здравната служба в Босиле- 
градско в новите условия. А то 
ва значи или да нашия сегашен 
дом израстне в медицински цен 
тър с повече специалистиче- 
ски кадри и служби или да се 
присъедини към някой център 
в съседните общини. Според др. 
Стоянов развитието на рудар- 
ството в Босилеградско сигурно 
ще наложи и създаване на ме
дицински център, който ще из

тъка:
кучетата, котките и др. и дома
шните птици Провеждането на 
това решение започна веднага 
през есента на 1965 година и по 
чти всички стопани са наказа- 

предупредени през тази и

Понастоящем най-парлив въ
прос за Босилеград е 
на органите на Общинската ску 
пщина за провеждане в дело Ре 
шенията на същата за изселва- 

всякъкъв добитък и пти-

акцията

и тога- 
се ако има ни и

следващата година.
След всички тия наказателни 

мерки в района на Босилеград 
с добитъка и храната в плевни
ците върви по старому. Някои 

ликвидирали добитъ 
платили глобата и 

преди, а 
са се постарали да намер

не на
ци от града. Касае се за прове
ждане на решения, взети от Об 
щимската скупщина през 1961 и 
1965 година.

Решението за отглеждане на 
домашни животни и птици на 
територията на Босилеградската 
община е прието през май 1965

през

ли

работници, 
трудова общност вече се стълк- 
новява с исканията на рефор- 

превземане на

за лечение 
в1санаториу- стопани са

ка, други са 
пак отглеждат като

мата и налага 
такива мерки, които трябва да

в сила трети
ят „дупки" в решението за плев 
ниците. Така например една ба 
ба вместо да слага сеното и ела 

плевника е заобиколила

година, а влезло
1965 година. Според член

въздигнат медицинската служ
ба на едно равнище, което търси 
нашия съвремен живот.

ъ август
3 е забранено отглеждане на 
всички видове домашни живот- 

и птици в района на града с 
и.ключение на махалите Туту- 
лейска, Радина, Породин, Самар 
джийска и в оная част от града, 
намираща се от дясната страна 
на Драговищица и селската ва
да под Босилеград- Тази част от 
града е провъзгласена за опре- 
лен градски район, в който сто
паните нямат право да държат

мата в
закона така щото храната за до 
битъка е сложила пред празния 
плевник! Други някои хора дър 
жат храната извън градския ра
йон, а добитъка в кошарите в 
града и ежедневно с кошове до
насят храна на добитъка в ко
шарите Трети са честно плати
ли глобата и пак хранят колед- 
ници и оглеждат крави защото 
това им е по-ефтпно, отколкото 
да купуват маст и строят ко
шара или кочина извън град
ския район.

Но сега, след дълготрайния за 
стой в работата на Общинската 
скупщина създаден от предиз
борната и изборна атмосфера в 
Босилеградско, въпросът с про
реждането на решенията на Об- 

от 1961 и

ниФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗА
ТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

На пръв поглед може да се 
приеме, че Здравният дом в 
Босилеград е на прага на сто
панска криза. Цифрите говор
ят, че разходите през пъвото по 
лугодие са надминали .приходи- 

„ те с 265.0'0 сгари динара. Обаче 
през същия период са осъще
ствени извънредни приходи от 
около 400 хиляди динара, така 
че дефицитът по шестмесечния 
биланс се губи и се явява суфи- 

• цит от само 107.816 стари дина
ра. Наистина скромна и симво- 
листична сума. Иначе редовни
те приходи възлизат на .'.9:104 000 
динара,
40.169.000 динара, докато през 
същия 'период на 1966 година 
приходите са възлизали на
42.511.000 динара а разходите на
34.809.000 или с 7.650.000 стари 
динара по-малко — в полза на 
положителния резултат. Ако се 
прибави че през миналата го
дина са изразходвани почти 7 
милиона динара за купуване 
на нов рентген апарат и разни 
инструменти за операционната 
зала, а през тази година досега 
само един милион, тогава ясно 
ще се види че Домът на народ
ното здраве в Босилеград почти 
е на прага на финансова криза.

Но положението не би било 
така критично ако дължници- 
те към Дома биха си изплатили 
дълговете. Последните през ав
густ възлизаха на 18 милиона 
динара. Най-голяма сума дъл
жи от 7 милиона дължи Завода 
за социални осигуровки 
Враня, почти толкова дължат 
още 65 заводи за социални оси
гуровки в разни краиша 
Югославия, 3 милиона общин
ската скупщина в Босилеград п 
др. От своя страна Домът дъл
жи към 6 милиона динара на 
Народната аптека в Босилеград 
и други. Тук се крие още една 
положителна цифра от 12 ми
лиона динара, т- е. от дългове-

домашни животни.
Според‘едно друго решение на

1961Общинската скупщина от 
голина в същия район стопани
те нямат право да слагат сено, 
слама и друга храна в плевни
ците. Решението е донесено с 
цел да се предотврати опаснос
тта от пожари в града. В реше
нията за плевниците и добитъ
ка са предписани и наказателни 
мерки против нарушителите на 
същите с глоба от 3 до 15 хиля-

Босилеград
■

ма в Сурдулица от тези 86 ми
лиона ще отидат почти 16-17 ми 
лиона. А колко оше трябва да 
се плати за лекуване на други хо 
ра в по-скъпи здравни заведе
ния? И тогава е ясно да ли мо- 

, жем да очакваме поне 50% от 
тези средс/ва. А болни от други 
заводи не идват при нас или 
идват на лекуване но за съвсем 
късо време и за това получава
ме незначителни суми в срав
нение със сумига които отиват 
в други здравни заведения.

Другарят Стоименов подчерта 
ва че бруто износът на платния 
фонд за първите шест месеца 
за 30 души изгас- 17 милиона 
и .562 хиляди динара. Личните 
доходи са скромни дори и ми
зерни. Лекарите по обща меди
цина получуват месечно от 124 
до 130 хиляди стари динара, а 
лекарят хирург (иначе пенсио
нер) 300 хиляди динара. Служе
щите в администрацията полу
чуват от 50 до 70 хиляди, дока
то медицинските кадри със 
средно образование от 50 до 60 
хиляди динара.

Пенсионирането на трима 
членове от колектива в началото 
на тази година, на чиито места 
не са приети други работници 
много е допринело за подобре
ние на финансовото положение. 
Планираното увеличение на лич 
ния доход с^ 10—15% е изоставе
но с оглед на сегашното финан-

пълни критериите на съвреме
нното здравеопазване

— Това което сме постигнали 
досега трябва да се 
развива по-нататък — казва Сто 
янов и ни запознава с най-не- 
посредствените мерки за вклю
чване в борбата за реформата. 
Наскоро при Дома ще се открие 
детско отделение и един от мла 
дите лекари ще замине на чети
римесечен курс за да работи на 
това отделение.

Но въпреки тежестите и пре
пятствията работата върви без за 

стой. Новият хирург за пет ме
сеца е извършил над 400 опера 
ции от. които и доста тежки без 
нито един смъртен случай. За
силила се е и службата за за
щита на малките.

наа разходите
щинската скупщина 
1965 година пак стана актуален.

.Управителните органи на общи 
ната които провеждат решени
ята на скупщината са се заели 
да наваксат изгубеното. От 15

запази и

ди стари динара.
За провеждане на решението 

за плевниците е бил оставен та
ка наречен преходен срок от 
две години с цел хората да на
правят сгради извън града. Ня
кои стопани, които са имали въ 
зможност, са постъпили по ре
шението, обаче по-голямо число 
държат своите плевници. В ня
кои имат храна и добитък докато 
други са празни. Но почти всич 
ки са глобени по един или два 
пъти от съдията за нарушения. 
Провеждането нг това решение 
оше стои на мъртва точка.

август се поднасят заявления до 
съдията за нарушения за нак
азание на ония граждани, които
още не са се повинили на реше 
нията на Общинската скупщина. 
Подадени са вече 63 заявления 
от които 51 за отглеждане 
едър и дребен добитък и 12 за 

за добитък

на

държане на храна 
по плевниците. Съдията върши
разпит, но още не е започнал да 
издава решения за плашане на 
глоби.С. Станков

=' . „ .. _________V:. ■'?%&ОТ НАШИТЕ КРАИЩА 1ВЪВ
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на
обществено 
организации, сами идвали и 
търсели да бъдат чути. В 
техните показания се посоч
ва, че директорът прави свое 
волия, че не търпи възра
жения и че е в състояние и 
да „отстрани оня, конто му 
се съпротиви.“

..Считам, чс директорът' ня 
ма добро отношение ни към 
своите най-близки сътрудни
ци. нито пък с нашите дело
ви приятели .. казва се в 
едно показание.

Други изтъкват, че права
та на самоуправителните ор
гани са узурпирани, че ако 
трябва да се гласува някое 
решение, то се гласува оно
ва, което предлага директо
рът Тодоров.

С всички материали коми 
сията наскоро Ше излезе пред 
колектива на предприятието, 
а тогава членовете на тоя 
колектив ще докажат колко 
са доблестни и смели да ка
жат открито и да посочат 
своеволията на своя дирек
тор. Разбира се, като при то
па дадат и разумни предло
жения за решаването на въ
проса. Защото съвсем не е 
незначително дали от рабо
тата Ще бъде уволнен един 
висококвалифициран работ
ник, дали ще бъдат упропа- 
стени толкова средства, ко- 
гато знаем, чс „Циле“ едва 
свързва двата края.

Но може колективът да о- 
добри постъпките на своя 
директор. Затуй и не произ
насяме присъда преди дума
та на колектива, на работни-

полнтпческнте

СЬоеЬолиешо на 

един дирекшор
а
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Преди няколко месеца Ан
гел Васов. висококвалифици 
ран работник в предприя
тие „Циле“ бе уволси от ра
бота. Както той казва, зарад, 
това, че ие бил добър с ди
ректора. По-точно, зарад то
ва, че гласно казвал какво 
мисли, а неговите мисли би
ли в разрез с мнението на 
директора. Разбира се, Ангел 
Васов бил уволнен, както о- 
бикновено, когато работник 
п трудова организация, къдс- 
дето много работи понакуц- 
ват, не се съгласи с някои 
работи, които върши ръко- ) 
водството или директорът 
лично. Но случаят на Ангел 
Васов наскоро ще разгледа 
съдът и той те каже имал 
ли е право тоя работник, или 
пък е сгрешил.
Работникът Васов, след като 

изчерпил възможностите да 
защити своето право в тру
довата организация, потър
сил помощ настрана. Дори 
се отнесъл с писмо до Мар-- 
шалата в Белград. Именно, 
това писмо, ни накара да 
тръгнем по следите на нсс- 
праведлипосттта в „Циле“. 
Защото писмото беше върна
то на общинската комисия 
за предстваки и жалби да се 
изпита кое е вярно в това 
писмо, а кое нс е.

Комисията се заела сери
озно с работата, но още на 
пърпата крачна

съпротивата на директора. 
Опитът им да се осведомят 
в предприятието се провалил. 
Ето заиго, за отделни сведе
ния с трябвало да се отнасят 
писмено. Но и тук срещнали 
пречка
било отпрапено до счетовод
ството отговорил директорът, 
като го дали на подпис на 
компетентния служащ.

В какво именно сс състоят 
тези своеволия?

В писмото на Васов се каз 
ва, че директорът служебно 
пътувал па Италия, макар 
че бил изнратсп във вътре
шността па страната да се 
срещне е някои делови съ
трудници. След това бил ку
пен камион без решение на 
работническия съвет т.е. ра
ботническият съвет взел ре
шение да се купи камион 
като определил стойността 
— 1,5 милиона стари динара. 
По одобрение на директора 
камионът бил взет за около 
4,5 милиона стари Динара. 
Пак по негово одобрение бил 

набавян туткал в НРБ, ма
кар >1с имало такъв в Пирот 
и много по-бързо и повече 
е могъл да се набави.

Комисията за представки 
и жалби след като се нагър
била да изпита кои от тези 
доводи са точни, била изне
надана. Много работници, 
служещи, представители на 
самоуирапитслнм органи и
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:Засилва сс здравната защита на децата
:те които Домът трябва да си 

прибере.
— Съществуват всички усло

вия тези взаимни дългове да се 
ликвидират, което значителн) 
ще улесни работата на нашата 
трудова общност-казва Петран
ко Стоименов, главен счетоводи 
тел. Но законът ни е много зле
поставил в разпределението на 
средствата, които плащат на
шите селяни и работници чрез 
завода за социални осигуровки. 
През тази голина босилеград- 
ския клон на Завода за социал
ни осигуровки във Враня ше 
разполага с 86 милиона стари 
динара от които 37 за работни
чески и 49 милиона за земедел
ски осигуровки. Но законът не

ни гарантира получаването на

сово положение и несигурното 
получуване на средства в бъде- ц

■ще.
Другарят Анани Стоянов, ле

кар и управник на Здравния 
дом също заяви че на тяхната 
трудова общност предстоят теж 
ки дни, защото реформата нала 
га създаване на комплектирани 
здравни заведения обезпечени 
с кадри и медицинско-техниче
ски средства. И с това процеса 
на реформиране на здравната 
служба у нас трябва да се за
върши за едиа-две години. По

5
П

и

■
я
я
я

в
■
я

■неже нашето състояние е извън 
редно, той се е залагал в Скуп
щината на СР Сърбия за Боси
леград да се установи двегоди
шен период за да се намерят 

ной-безболезнени и най-подход

а
я

ците, на които е предприя
тието.срещнала Ст. II.И
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долно глъмино

КООПЕРАЦИЯ БЕЗ ЗАПАС ОТ 

ИЗКУПЕНИ ПРОЦУНТИ гI

жбата па картофите. Те ие ча
каха „цена", за /;а обременяват 
продукцията с ненужни разхо
ди около складиране претовар-. 
ване и друго, защото разбират, 
че при сегашното 
цените могат само да 
ват. Именно затова 
цялото производство в 
по 50 динара за килограм. Ми
налогодишния опит е поучите
лен за тях. Тогава складираха 
80.000 килограма картофи и ча
каха по-голяма цена. Случи се 
обработното: 2000 килограма
хвърлиха, част разделиха на 
земеделските производители за 
семе, а другото продадоха. Ако 
веднага ги бяха продали щяха 
да вземат човече пари и фондо
вете им щяха да бъдат „по-те
жки“ с близо П милиона ди
нара.

Затова сега постъпват друго
яче — по-добре.

Кооперацията в Долно Тлъми 
но се различава от другите в ед 
на работа. Докато някои коопе
рации, от животновъдните райо 
ни се оплакват, че не успяват да 
■продадат изкупените кожи и 
вълна, тълминската кооперация 
е продала всичко. В края на 
юли те натовариха на своя ка
мион 1.000 кг вълна и 4.000 кг ко 
жи и ги закараха в Битола, ка
то доставка за кожообработвател 
ното предприятие „Борис Кид- 
рич“. Кожите са продадени по 
1800 динара за килограм, а въл
ната — 2.000 динара. Коопераци 
ята е получила и 7 
стари динара. Хората казват: 
„Първият ден сключихме сдел
ката, а третия 
камиона и закарахме стоките. 
Бързахме за да не ни изпрева
ри някой или да не се предоми 
слят в предприятието-

Деловитостта на хората от ко 
оперцията се прояви и в прода-

МАЙСТОРИТЕ: 

„ТАЙНАТА НА КАЧЕ
СТВОТО Е В СЪЗНА
ТЕЛНАТА РАБОТА.

плодородие 
намаля -

продадоха 
Скопие

ХУБАВ ХАБЕР О.Т СЕНОКОСмилиона

натоварихме това не е единствената тайна за 
производството. Кашкавалът ис 
ка работа. Човек трябва про
сто да обича работата си и нито 
един момент да не забравя то
ва. Много зависи от чистотата,

т
КРДЯ Е ОЩЕ ЕДНА «КВЗ^З-ВоВПРИ

ДИНА ЗА МАНДРАТА В 
НАКРАТКО ДА СЕ КАЖЕ: В СЕНОКОС Е ПОСТИГНА
ТО НАЙ-ГОЛЯМОТО И НАЙ-КАЧЕСТВЕНОТО ПРОИЗ
ВОДСТВО НА КАШКАВАЛ ДОСЕГА. ИЗРАБОТЕНИ СА 
НАД 8 300 ПИТИ, ПРЕРАБОТЕНИ 212.100 ЛИТРА ОВЧЕ 
И 19.700 КРАВЕ МЛЯКО- ОСВЕН КАШКАВАЛ МАН
ДРАТА ИМА 2.800 КГ МАСЛО, 10 000 ИЗВАРА.

В ОГРОМНИЯ СКЛАД НА МАНДРАТА СА НАРЕ
ДЕНИ КЕХЛИБАРЕНИТЕ ПИТИ КАШКАВАЛ, КОИТО 
ЧАКАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ. НАШИЯТ ПАЗАР 
ТЪРСИ КАШКАВАЛ ОТ ВИСОК, НО ЕДВА ЛИ ЩЕ ГО 
ПОЛУЧИ И ТАЯ ГОДИНА. ТОЗИ КАШКАВАЛ ЩЕ „ЗА
МИНЕ“ ЗА ЧУЖБИНА.

М. Б.
дали на време ще започне паре 
нето, ферментирането и другото, 
което трябва да се спазва за да 
се очаква хубаво производство.

Тази година, продължи той, 
нас не бяха най-благопри-

Расте търсенето 

на минерален тор
Б0ЖИЦА

при
ятни условията за добър кашка 
вал. Но тези условия могат да се 
допълнят с работа. Ако сирене
то не може по някой път да 
„вташе“ и по цяла нощ, обработ 
ката трябва да започне рано су 
тринта, а след това веднага да 
се поеме и новото мляко, което

бри. Например сенодобивът от 
онези ливади, в които били 
приложени минерални торови, 
торови, бил няколкократно по- 
висок, стколкото от ливадите 
без минерални торове. Затова 
следващата година тези селско 
стопански производители поис
кали от кооперацията да им обе 
зпечи навреме минерални торо
ве, които те платили в пълната 
им стойност. Броят на заинтере 
сованите за минерални торове 
се увеличил и стигнал до две 
трети от общия брой домакин
ства.

В това отношение особено на
предва Топли дол, докато Бо- 
жица малко изостава. Като при 
мерни производители в коопе
рацията изтъкнват Никола Ве
личков, Предраг Костов, Йор
дан Костов, Александър Костов, 
Радко Младенов и др., от Топ
ли дол, както и Стоичко Цвет
ков, Влада Соколов. Станко Ан
донов и др., от Бажица.

Понеже селяните конкретно 
се убедили колко голяма е пол
зата от минералните торове, в 
кооперагията очакват, че след
ващата година ще бъдат търсе
ни много по-големи количества. 
Затова се предприемат мерки 
навреме да бъдат обезпечени 
всички видове минерални торо
ве, които биха могли да прила
гат селскостопанските произво
дители в Божица и Топли дол.

М. Присойски

Въпреки че селското стопан
ство в Божица и Топли дол, кои 
то обхваща божичката коопера
ция, е изразително планинско, 
в прилагането на минерални то 
рове са постигнати завидни ре
зултати, с каквито не могат да 
се похвалят много други коопе
рации от планиски тип. Само 
за период от пет месеца селско 
стопанските производители взе
ли от магазините на коопераци
ята над 30.000 кг минерални то
рове и ги хвърлили в подходя
щия момент в нивите и ливади
те. Интересът за минерални то
рове толкова нараснал, че поч
ти две трети от домакинствата 
тази година употребявали мине
рални торове. В кооперацията 
заявяват, че и там, в планинс
ките села, .прилагането на мине 
рални торове положително се 
отразило върху сенодобива и 
добивите от планинските селско 
стопански култури, които 
увеличили няколко пъти.

За да се създаде тази заинте 
ресованост за минерални торо
ве при селскостопанските про
изводители .които били навикли 

скъперничеството на изто
щената земя, били нужни изве
стни начинания от страна 
кооперацията. Именно, една го
дина, преди две-три години, ко 
операцията разпределила 
платно на онези селскостопанс
ки производители, които се съ
гласили да приложат минерал
ни торове. Резултатите били до

ене. Тези три хиляди пити еже
дневно трябва да бъдат погле
дани, докато не напуснат скла
да на мандрата.

Интересувахме се в какво е 
тайната за хубавото производ
ство на кашкавала.

— Тайната е в усърдната ра
бота — започна шестдесетгодиш

Когато .пристигнахме в ман
драта заварихме 
майсторите Никола Тошев и Ми 
одраг Петров. Производството е 
спряло, но сега започва също ва 
жен процес за кашкавала, ко
гато под сърчните ръце на май- 
. гора трябва да бъде измит и да 
получи нужната сол, за да „уз

на работата пристига в мандрата.

★ 1
Миодраг Петров от Славиня е 

с по-малък опит. Той работи 14 
години, но също обича работата 
си. Той също е търсен майстор.

— При нас не се знае кой е 
главен майстор, а кой помощ
ник- Ние се допълваме и разби 
раме в работата с бай Никола. 
Дори мисля, че това е главната 
тайна за нашия успех през тая 
година. И работата е такава, че 
не търпи началници и подчи
нени. Върху „втасалото тясто“ 
трябва да се работи. Тази рабо
та не може да се понася нито 
ден, ако няма любов към нея. 
ТоЕа е най-важното. При нас 
работният ден започва в чети
ри часа и завършва късно през 
нощта. Някой път и не се знае 
кога ще свърши И когато по
чиваме, ние с едно око гледаме. 
Винаги сме нащрек, защото ра
ботата трябва да започнем точ
но когато е най-нужно. Ако те
стото „претваше“ готово е, няма 
качество. Затова не скъпим вре 
мето и сега сме доволни, че ка
шкавалът излезе хубав.

се

на

на

без- Майсторът Миодраг Петров
рее“, както казват тук. Затова 
Есяка пита трябва да се прегле
жда и да се следи нейното зре

ния майстор Никола Тошев. — 
Аз раостя от година. Рабо
тил съм при Милутин Манчич, 
ходил съм в Банат, в Меленци. 
От 1934 година съм работил в 
Славиня, а от 1954 година в Иза 
товци. Имам богат опит Мога 
да кажа, че не всякъде може да 
се получи добър кашкавал. Мно 
го зависи от височината, темпе
ратурата, пашата. На Шар пла
нина се произвежда отличен ка 
шкавал. Там няма крави, а тем 
пературата отговаря. Но в Сър
бия едва ли има по-благоприя
тни условия за преработката на 
кашкавалот, тези във Висок. Но

★
В нашия разговор се намеси 

и директора, на кооперация 
„Сточар“ др. Димитър Славов.

— Да се не забрави да се ка
же — продължи той — че ние 
винаги изтъкваме единството 
на този малък колектив като 
пример в другите колективи на 
кооперацията. Тук не сме чули 
за нито едно недоразумение и 
затова имаме най-убаво произ
водство.

ЗАПИСАНО В ПЕТЪРЛАШ — Дори и двама членова на 
подкомитета по електрифика
ция починаха каза той. ■ . Ето, 
толкава време се електрифици
раме. ..

Нацка Ценова, домакиня- 
— Не знам какво ше стане с 

тока. Вече загубихме надежда. 
Дадохме и пари, работихме, а 
ето никак не можем да доведем

„ОЩЕ
ПАРИ
ИСКА
БУДА“

бват още пари, ако петърлаша- 
ни искат да получат ток.. .

— Четири години 
Нищо не ни върви. Чаеният 
.предприемач

чакаме...

Ниш ниот
взе над пет милиона динара и 
сега ни пише, че трябвало още 
пари да се дават. Всяко дома
кинство в Петърлаш е внесло
по 30—40.000 стари динара. .. тока... Колко празника мина- 
Тези пари изкарахме с варни- ха, а ние-де за 29 ще бъде то
ци. Осем варници направихме, ка, де за Първи май... и ни- 
не една. Докарахме 600 кг жи- що.. . 
ца, поставихме 60 стълба, но 
майстора го няма... Няма го 
майсторът по електричеството 
да се обажда...

И наистина през тези години шитбата 
електроматериалите поскъпна
ха. ■

— Мнозина се разочароваха, 
но не отстпъваме — ще се елек 
трифицираме — казва Новко 
Алексов, дългогодишен обще
ствено-политически деец в се
лото и селскостопански произ-

Б. Николов

Нов мост при Босилеград* * *
Край пътя от Петърлаш за 

- Радейна вече са поставени елек 
трически стълбове, но ток кога 

не се знае... Пе-

— В момента сме заети с вър 
казва Новко Алек- Мостът при „Водениците“, при 

постъпите на Босилеград и на 
пътя от Владичин Хан до този 
град, служи дълги години, оба
че е винаги

докарани към 60.000 кг цимент 
за бетонни стълбове и бетонна 
плоча, които трябва да бъдат 
вградени в този мост до края 
на годината. Може би и другите 
работи ще бъдат завършени, ако 
има средства. По предварителна 
сметка мостът ще може да се 
построи с около 80 милиона ди
нара, но за първите строителни 
работи секцията е отделила 1® 
милиона. Строителните техници 
са измерили мястото, поставили 
са трасе и вече се уреждат иму 
ществените .отношения с част
ниците. Новото трасе ще даде 
възможност да се минава през 
моста много по-леко и от; пътя 
на Любатите и от Божица.

Кога ще бъде пуснат в екелоа 
тация е трудно да се каже, но 
се счита, че мостът ще бъде по 
строен идната година.

но ше ускорим акциятасов
по електрификация.

— В цялата акция досега ня
маше добра организация. Започ 
нахме първо обща акция за е- 
лектрификация на цялото За- 
бърдие. И едни села Петърлаш 
и Радейна — вървяха по-напред, 
други изоставаха... Сега ще се 
наложи с обшите средства първо 
да се електрифицират Петърлаш 
и Радейна а след това останали 
те... Другояче не може ла ста-

ще потече 
търлашани, макар да са най- 
активни.— по електрификация
та в Забърдие, чакат да видят 
какво ще стане.

при същата 
пасност да се срути под товара 
на някой камион. Няма пътник, 
който не си отдъхва, когато ви 
ди как задните колелета на ов- 
тобуса са минали моста. Това, 
че нищо не се е случило досега 
трябва да се благодари на пред 
пазливите шофьори. Значи от 
Округлица по четиридесеткило- 

може би най-лош в 
страната, мостът при воденици
те е най-злото място, от което 
се страхуват и шофьорите, и 
пътниците.

о-

Чакат Будимир.
Чакат го и в Радейна. Но Бу

димир си мълчи.
А Будимир, частен предприе

мач-електротехник от Ниш, до
шъл в Забърдие преди няколко 
години, взел пари от Петърлаш, 
Радейна и още някои села, за 
да им докара ток — и си зами
нал. ..

Сега никой не знае, кога този 
Будимир ще дойде да довърши 
започната работа. Преди извес
тно време, когато го потърси
ли, им казал, че електромате
риалите поскъпнали и ще тря-

водител.
— Много хора се отселиха од 

Петърлаш — казва Петко Ме
тодиев по въпроса. И продъл
жи: — онова което ви каже А- 
лексов, това е.

— Намаляхме — казва Тео- 
фил Виденов. Когато започнах
ме акцията по електрификация 
село Петърлаш наброяваше 113, 
къщи, а сега станаха 95. Отсе
лиха се хората в Димитровград, 
Пирот, Ниш и другаде... Оста
наха старите и затова акцията 
замря...

МРТПОВИП,не, не може отведнъж да свет
не в цялото Забърдие... Много 
пари трябват.

Воала на лятна нощ покри ра 
ботливото село. когато поехме 
обратно. Само вършачката про
дължаваше да оглася: нотна
та тишина.

!

Секцията за пътища 
Роаис. изглеж-та. най-сетне

във
^ ра

збрала иска на общината в Боси 
леграл да се направи 
този път. Не-т-авна

нещо за 
тук бяхаМ. Андонов М. Б.'
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Щом стоките „нямат цена“ Запис от Долна Невля

Намалява про 

дукцията СТАРИТЕ НЕ МОГАТ-МЛАДИТЕ
НЕ ИСНАТ!5 Не знаем защо, но винаги, ко- 

гато реша да дойда в Долна 
Невля, идвам със скрито опасе
ние и винаги съм нащрек. Нев- 
лянци са прочути шегобийци и 
майстори за номера, така че ня
ма да бъде чудно, ако ми на
правят някой номер. Затуй вси 
чко, което ми казват, приемам 
опипом.

Това, което искам да разка
жа за Невля сега, няма никакъв 
допир с шегата Невлянчани и- 
маха по-сериозна работа: беря
ха тютюна, макар че наскоро 
го беше „кълцала градушка“ и 
все още нямаше инструктор да 
прецени вредата, което особено 
ги тревожеше. Невлянци върше 
еха, или береха окапалите сли
ви за ракия. Просто, хората си 
имаха работа и не им бе до 
шеги. За тях, както ме осве
доми един от шегобейците, 
ще стане дума край казаните, 
дето се вари ракия и дето не са
мо настроението, но и идеите се 
раждат по-богато.

В късното августовско утро 
пристигнах с кола. Един от учи 
телите беше ходил в Пирот да 
вземе формуляри за поправител 
ните, понеже в Димитровград 
ги нямало. Но да не обвинява
ме само димитровградчани — 
формуляри нямало и в Пирот.

Щом се качих в колата, запо 
чнах да обмислям, откъде да за
хвана разговора. Колата запод
скачаха по изровения път, като 
заек през угари, и разговорът 
потече сам:

— Няма Що и тоя път напъл
но ще пропадне — започна да 
се оплаква учителят, 
има платен човек, който да се 
грижи за него, да го поддържа. 
В Димитровград навярно счи
тат, че по-голяма полза от тоя 
човек ще имат, ако мете улици 
те в града.

— А селяните, и те ли нищо 
не предприемат? — попитах.

— Кои селяни, старците ли. 
Та те не смогват и своята ра
бота да завършват навреме. В 
това корито в селата са само 
старци Е, има и млади тук — 
таме, но някои от тях казват: 
„Нашите кола си вървят и по 
такъв път, а кому трябва по- 
удобен — да строи“. Едни каз
ват, а другите слушат. Така е, 
когато общото не е частно. . . 
Да беше частно, нямаше да бъ
де така. Инак ще излизаме на 
акция онези, които се нуждаят 
от добър път. А това значи — 
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Казват, че производителите от 
околността на Аалево се закан
вали да унищожат своите мали 
нови градини. Причината е, че 
малиновият плод не се търси на 
пазара, димитровградските про
изводители реагираха по-мирно. 
Те разбраха трудностите по пла 
смента и уговориха с коопера
цията малиновият плод да се 
изкупи при условие кооперация 
та да заплати на производите
лите според постигнатата цена 
на пазара. „Сточар“ е пулпирал 
към 120.шО кг и сега остава да 
намери предприятието, което да 
ги изкупи. Работите вървят тру 
дно. Още никой не се е явил и 
ще се наложц производителите 
да почакат. Всъщност това е е- 
динсгвиният изход, защото ина
че щяха да загубят и малините, 
и надеждата за каквато и да би 
ло реализация.

Има обаче друга опасност.
Производителите ще се отка

жат от увеличаването на произ 
водството в момент, когато ма 
лините все повече се засаждат 
в ГГоганово и Барйе, където го
ляма площ от земята е неподход 
яща за други култури.

Подобно е положението с въл 
ната и кожата.

Животновъдите от Висок са 
дали на кооперацията на откри 
та сметка 4.200 кг. вълна. По- 
малко количество са дали про
изводителите от Димитровград 
и Забръдие. Кооперацията още 
не е продала ни своите 8.000 кг 
полумериносова вълна, защото 
нямало търсене. Кога ше стане 
това е въпрос, защото у нас 
стоят като запас стотици вагони 
вълна. Изглежда синтетиката и 
вносът съдействуват за това по 
ложение на пазара.

Не по-добро е положението и 
с продажбата на кожите. Спо
ред груби изчисления в складо 
вете на кооперацията (собствено 
производство или изкупени сто 
ки) лежат малини, вълни и ко
жи за около 100.000.000 стари 
динара.

рене, 6 тона нетопено и 3 тона 
топено масло.

За това съдействуваха и паша 
та и млечността, които бяха по
добри от миналата година. Час
тните производители внесоха по 
вече мляко за преработване, за 
щото под влияние на миналого
дишните изкупни цени на мля
кото се увеличи броят на ов
цете.

Но тази година отначало це
ните на млякото бяха ниски. 
Производителите бяха недовол
ни но такива условия се дикту
ваха от пазара и търсенето. Се
га, ни казаха в кооперацията, 
цените на млякото са на разум 
но равнище. Изкупуването е 18 
динара маслена единица, дока- 
то миналата година бе 22 дина
ра. Цялото количество кашка
вал е дадено по 1.120 динара ки 
лограм, според гарантираните 
цени, а 6 вагона бяло сирене е 
доставено на хладилниците в 
Ниш и Пирот по 650 динара за 
килограм. Маслото се продава 
по 1.200 динара.

Изкупуването на стари и яло 
ви овце става нормално обаче е 
в застой изкупуването на теле
та. Горещините пречат за тран
спорта на жив и заклан добитък 
и затова кланиците без хладил 
ници не смеят да рисковат. От 
друга страна намаленият проток 
на туристи в нашите предели и 
това че се снабдяват частно съ
що влияе върху търсенето на 
месото. От друга страна затваря 
нето на гръцкия пазар повлия 
върху изкупването на говедата.

Какво ще е отражението на 
това положение върху броя на 
добитъка и заинтересоваността 
на земеделските производители 
за увеличаване броя на добитъ
ка и на производството на мля
ко ще се покаже наскоро. Ко
операцията вече ограничава 
броя на овцете по фермите ка
то запазва миналогодишното 
равнище. Може да се предполо
жи, че и земеделските стопани 
ше предприемат нещо и че бро
ят на добитъка няма да расте 
както миналата година когато 
цените на добитъка и животин 
ската продукция бяха по-висо
ки. Впрочем сметката на произ 
водителите ще зависи най-на-

пирала прозорците, а после дъл 
го учениците чистили сламата, 
дал нареждане да не се вър
шее Защото, не дай боже, как
то каза друг селянин, една кле 
чица кибрит и всичко става пе
пел. Ха после, иди та строй но
во училище. . .

Не знам защо отново сякаш 
дочух думите на учителя: „Така 
е, когато общото не е частно. 
Ако беше навярно нямаше така 
да бъде. Както ни с кооператив
ния дом, който все още си стои

учителите, които имаме кола.
Току-що влезохме 

един селянин на средна възраст 
като видя как се влечем като 
костенурки (пътят в селото е о- 
ще по-лош), се провикна:

— Добре дошли, добре дошли, 
драги учители.

Ние му отвърнахме, а учител
ят не дочака въпроса ми:

— Такъв си е бай Н. Ще те 
срещне, отдалеч ще 
пълен глас, та и другите да чу
ят: „Здравейте, здравейте,

в селото,

викне с

В училищния ДВОРА уж
неваросан и полекичка се раз
пада, с пътя от Филиповска ма
хала и много други обекти.

Когато тръгнах за Невля, стра 
хувах се да не ми изиграят ня
какъв номер. Но невлянци ся
каш са забравили шегите, от на 
които се превива от смях, а си 
играят и правят по-серозни но
мера.

— И шеги ще бъдат — уте
шаваше ме един шегобиец — са 
мо малко да поприберем зайре 
то и да се натъкмим край ка
заните.

родни учители. . . златни учи
тели . и все така. А не е да 
речеш, че синът му сега държи 
поправителен. Не е. Просто, та
ка си поздравява човекът — до- 
обясни учителят и скъта няка
ква загадъчна усмивчица.

Веднага разбрах, че учителят 
скри нещо, ала все още не се 
решавах да го питам какво.
Беше ми неудобно.

— Е, не се стърпя той — има 
един наш учител, когото поздра 
вява по-тихичко.

— Че нали преди каза, така 
си поздравявал.

— Точно, ама среща го един
път колегата, видял че ще бъде 
приветствуван много гласно и ЧЯ П 04 ВЯ ВЪОЦ_1И — 
той го изпреварил: „Как си, как •
си. бай Н. . .?“ А бай Н. отгово- ТОНТс! В ЬОСИЛ е- 
рил по,кротко: „Добре съм", и
си заминал. Оттогава бай Н- ви ГОЗЛСКО
наги поздравява колегата тихи- г"7 ”
чко.

» ’

Ст. НиколовМлечните продукти минават 
по-добре

Тази година са произведени 
над 8 вагона кашкавал, което е 
с 1 вагон в повече от миналата 
година, 8 вагона бяло овче си-

пред от пазара на индустриал
ни стоки и възпроизводствен

Милош Бакичматериал.

За вас, домакини Жътвата в Босилеградсюо е в 
пълен разгар. В селата_около 
Босилеград тя обикновено при
ключва към средата на август, 
а по високите планински сели-

В училищния двор затекохме 
група ученици, които държеха 
поправителни изпити. Те не ни 
обърнаха много внимание, за
щото навярно им гореше под 
петите. Моето пък внимание 
погълна разпиляната по пътя и 
училищен двор слама.

— Вършитба — каза учителят 
без да дочака моя въпрос.

— Вършитба — повторих аз 
— но защо в училищния двор.

— Е виж какво, за тези ра
боти не съм компетентен. Може 
би „вуйчо“ ще знае да ти ка
же Вуйчо“ викаме на нашия 
отборник — побърза да поясни.

После узнах за какво става 
дума. Докато другарите в село
то вършели по дворове и на у- 
лицата отборникът наредил да 
се вършее в училищния двор. 
Защото бил „селски“, а той като 
отборник има право да се раз
полага със „селското“. Дирек
торът на училището още мина
лата година, когато сламата до-

ХРАНИТЕЛНИТЕ СВОЙСТВА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
ща — ще завърши до края на 
месеца и първата половина на 
септември.

Земеделската кооперация „На 
предък“ в Босилеград набави 
вършачка и в този край започва 
да се вършее по-съвременно. В 
помощ на босилеградската коо
перация, която не може да задо 
воли нуждите дойде и горноли- 
синската като даде своята вър
шачка да вършеят стопаните от 
Груинци.

Тази година добивите от пше

пият зеленчук трябва да се из
мие бързо на рилна течеща 
струя вода и след това да се на 
реже за салата.

Вари. се в предварително за
вряла вода. Редица водноразтво 
рими витамини (витамин С, ви 
тамин В|), преминават все пак 
във водата. Ето защо винаги не 
йното количество трябва да се 
ограничава до крайно необходи 
мото. Останалата след варене во 
да да се използува за приготвя 
ие ма супи и сосове. Водата тря
бва да бъде достатъчно солена, 
като количеството на солта се 
дозира според количеството на 
зеленчука. Това спомага за за
пазване на витамините и на ми 
пералните соли. През време на 
варенето на зелените и листни 
зеленчуци използуваният съд 
трябва да бъде много добре за
творен, за да се избегне дос
тъпът на въздух. Варенето на 
пара намалява по-слабо храни
телните им свойства.

Трябва да се избягва преваря- 
ването и пазваряването на зелен 
чуците. Варенето на открито за 
пазва най-добре цвета на зеле
ните зеленчуци (например зе
лен фасул) при условие, че не 
се прекалява. Оскъдното количе 
ство вода е главното условие да 
се получи добре сварен зелен
чук с естетическ и добре запа
зен цвят и форма.

Най-правилно е зелените и 
листни зеленчуци да се варят 
непосредствено преди тяхното 
поднасяне на тоапезата. Така Се 
съхраняват най-добре и най-пъл 
но всички действени вещества.

„Кооперативпо село"

За да се забави влиянието на 
въздуха върху зеления и листен 
зеленчук, трябва да се обвие в 
парафинирана хартия или да се 
затвори добре в пластмасова ке 
сия. Ако разполагаме с хладил
ник, добре завитият 
може да се постави на най-дол
ната полица, където температу 
рата не спада под 0 градуса. Из 
чиствайте зеленчука в момента 
на използуването му, а не преди 
това. Ако се нареже и накисне 
предварително във вода, загуб
ва значителна част от действе

ните вещества — витамини и ми 
нерални соли. Зеленчукът не би 
ва да се нарязва на твърде мал 
ки парчета, защото това води до 
окисляване и до загуба на кис- 
лородочувствителния 
Ц. Трябва да се използуват ин
струменти за надробяване (но
жове или стъргала), направени 
от неръждаема стомана.

Обикновените железни инстру 
менти унищожават в голяма сте 
пен витаминното му съдържа
ние.

Преди да се използува, лист-
пяЕгкяв11С1.11во1а1)21|а|1ВВ1В1111В1а|||В1оа1авпннвв|1|||

витамин
зеленчук

ницата са добри. Времето е ху
баво и летните работи вървят 
без застой.

С. Евтимов

Бистъ р

Нова кооперативна сграда
Неотдавна в село Бистър, Бо- 

силеградско, техническата ко
мисия при общинската скупщи 
на в Босилеград е одобрила за 
употреба новата сграда на тлъ- 
минската кооперация-

В сградата Ще се помещава

Димитровград

петата по ред изкупна станция 
и магазинът, който вече е пре
несен в сградата.

За сградата са изразходвани 
три милиона динара, от които 
половината е осигурила коопе
рацията ,а останалото са кре
дити. М. Б.

ОЩЕ РДНО ЗАВЕДЕНИЕ НА „БАЛКАН“
Димитровградският „Балкан“ 

има още едно заведение. За 
650.000 динара предприятието ку 
пи инвентара на частния съдър 
жател на бившата кръчма „Ин
тернационал код Руже“ до ж.п.

гарата и заведението вече ра
боти.

Както в другите заведения и 
тук се предлагат алкохолни и 
безалкохолни напитки, печено 
и скара.

Пред вършачката в Сспокос се чака на ред. Още няколко 
дена и воловете, и Лстка Първанова (на снимката) ще 
бъдат свободни много по-рапо, отколкото лапи, защото 

вършачката започна от тях... М. Б.
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П РЕД ПРАГА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ЕДИН СГОВОРЕН КОЛЕКТИВ
е оше по-але, за всички учили
ща е еднакъв. Вез оглед на ре
зултатите.

Училището в Долна Невля за
сега договорите приключи. На
скоро обаче отново ще започнат 
да работят. А работата ще на
ложи за какво. Може би, ще тря 
бва да се прави разпределение 
кой кога от училище ще държи 
изпит, зашото от шестимата у- 
чители, четирима са задочни 
студенти на висшите педагогиче 
ски училища.

Изобщо — в долионевлянското- 
ссновно училище са чужди 
излишни обяснения, спорене и 
доказателства. Безспорно, и та
зи година успехът няма да изо
стане. Ст. Н.

Долноиевлниското основно у- заработваме допълнителни сред
ства, с които купуваме нагледни 
средства, спортни реквизити и 
др. Тази година за пръв път 
брахме род и от 10 дка малини. 
Ще организираме акции за съ
биране на шипков плод.

— Може би, средствата, които 
получавате от обшииата не сти
гат?

— Че не са достатъчни — не 
са. Но след формирането на об
разователната общност положе
нието се подобри. Важното е, че 
парите получаваме навреме. И- 
нак средна заплата на учител 
е около 75 хиляди стари динара. 
Искам обаче да подчертая че 
стимулативната част е почти 
символична — само 3%- И което

чилище е между училищата в 
Димитровградско, които на сво 
ите ученици дават солидни зна 
мия. Затуй почти всички учени
ци, конкуриращи в едно 
друго училище биват приети. Ус 
пехът на долноневлянското учи

всичко

и ли

ли ще е резултат преди 
на високя критерий, разбирател 
ство между учителите, работа, 
която започва от самото начало 
на годината и трае до края.

Ето защо, се заинтересувахме 
какви са подготовките на това 
училище за тази учебна година.

Учителите в Долна Невля не 
държат заседания. Или по-точ
но техните заседания са догово
ри. Такива договори се състоя
ха за разпределението на пред
метите между учителите, за ак
тивиране дейността на учениче 
ската кооперация и други теку 
щи въпроси. Тези договори бя
ха къси и делови. Липсваше не
нужното разточителство.

— Ще отиваме ли днес да при 
берем тревата? — почита дире 
кторът.

— Време е — отвърнаха дру
гите и си насрочиха среща за 
три часа след обед.

— Имаме 7 дка люцерна — 
поясни директора. — Чрез раз
лични акции всяка година си

БОСИЛЕГРАД

КРЕДИТИ ЗА 

УЧИЛИЩЕТО
СЛЕД ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ

КАКВО ПОКАЗВАТ ОТГОВОРИТЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ?зашото кредитите трябва да се 
изразходват до кран на година
та, а работите са много. В Бо-

Общото здание на гимназията 
и основното училище в Босиле
град получи покрив още през 
1963 година. Миналата година 
бяха завършени осем учебни 
стаи и малко оставаше в тях да 
се поместят двата учителски ко 
лектива и учениците. Но не ста 
на това — нямаше пари за ос
ветление, канализация и водо
провод. Учебните стаи си оста
наха необзаведени и празни ця
ла година.

Преди известно време Репуб
ликанската образователна общ
ност отпусна 55 милиона дина
ра за довършване на зданието, 
като задължи общината да уча
ствува с около Ю милиона. Мне 
нието е, че тези пари ще стиг
нат до края на годината да бъ- 

■де завършено училището. До
говорът е подписан и средства
та ще пристигнат наскоро. Сега 
е обявен конкурс за предприя
тие, което ще строи. Бърза се,

останалите добри, са считали че 
успешно ще завършат година
та. Друга е работата с учени- 

показвали

На края на учебната година
изостанаха на поправителен 

пит 182 ученика. По един пред- 
75, по два 107 и 

математика, 
Най-много

силеград в последно време само 
за това се говори. Всички моето 
яват строителните работи да за- 

за да се

които саците
слаб успех. Те успели да се 

* „промъкнат" въпреки че са и- 
мали два месеца на разполо
жение. Техните отговори са би
ли слаби.

Още една работа заслужува 
внимание, 
се отнася повече за.родителите. 
Малък брой ученици сериозно 
са се готвили за поправителни
те изпити. Затова през идната 
година при Народния универи-

мет останаха 
то предимно 
физика и езиците, 
са от I и 1I клас.

по
почнат час по скоро, 
построи училището, зашото ако

изпити се 
Всички обадили се

Поправителните 
проведоха, 
от I и IV клас са издържали 
поправителните. От 111 клас не 
са положили двама, а от П — 
седем ученика. Бройките пока
зват, че изпите са успели и че 
учениците

кредитите не се изразходват, 
кой знае кога ше бъдат дадени 
пак. Условията за връщане на 
кредитите са много изгодни — 
десетгодишно изплащане при ли 
хва едно на сто. Успее ли се в

Кой да обзаведе 

ловния дом? Предупреждението

Колкото и да напрягат сили бо 
силеградското ловджийско дру
жество и Общинската скупщина 
да завършат обекта, в който да

богатаса ималистроителството, гимназията и ос 
ноеното училите ще получат 16 
учебни стаи, три помещения за 
кабинети, съвремена физкултур 
на зала, канцеларии и други до 
пълнителни помещения. Гимна
зията, кОято е най-значителната 
институция в Босилеград, ще се 
изравни с другите съвременно 
обзаведени гимназии, тъй като 
в кадрово отношение е напълно 
осигурена. Тази година получи 
още по един учител за матема
тика, за обществени науки и 
сърбохърватски език.

Старите помещения в новата 
обсатновка ще послужат за ор
ганизиране на извънучилищна 
дейност на гимназистите и пио 
нерите. А тази дейност, ръко
водена от преподавателите ще 
окаже голямо въздействие вър 
ху самото обучение.

„жътва.
Тазгодишните изпити, покрай 

успехите, показаха две неша — 
учениците, които са били слаби 
по един или два предмета, а по

ситет в Босилеград ще се орга
низира подготовка на ученици
те за поправителните изпити.

М. Бак.

намерят приют домашните и 
чужди гости, си остават само 
напразни усилия и нови грижи. 
Построена е хубава сграда на 
ловджийския дом край Драгови 
цища, в който са вложени към 
13 милиона стари динара, а се
га, когато строителните работи

поставя 'са завършени се '/■4/-
въпрос: какво да се прави с не

ЛЮБОПИТНО го?
Недостигат още 600—700 хил

яди стари динара за въвеждане 
на ток и инсталациите. И не са
мо това. Ловджийското дружест 
во има кожи на стойност от о- 
коло 1.500.000 стари динара, но 
още не може да ги продаде. И 
ето, още не може да се намери 
кой да организира работата в 
този обект.

Гостилничарското предприятие 
„Кин Стан“ е взело решение 
да поеме обекта, но конкретни 
мерки още не се предприемат.

М. Б.

та/в
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шСпоред законодателството ни 
не е разрешено роднини, които 
имат кръвно сродство, да склю 
чват брак. От медицинска глед
на точка това е напълно пра
вилно, понеже такива бракове 
оказват неблагоприятно влияние 
върху създаването потомство. 
На бракове, които са се слюч- 
вали между кръвни роднини в 
миналото, се дължи до голяма 
степен израждането и изчезва
нето на. родове.

В зависимост от религиозни 
и икономически съображения в 
миналото такива бракове са би 
ли позволени или забранени 
за различните страни и народи. 
В древна Атина и древна Спар- 
та законодателствата са позво
лявали бракове между братовче 
ди. В Персия, Финикия и Ара
бия са се женили дори брат за 
сестра, майка за син и баща за 
дъщеря. Инките в Перу обикно 
вено са давали кръвна сестра за 
жена на брата, за да запазят чи 
стотата на кръвта, която водела 
началото си от слънцето. В Ки
тай не са позволявали бракове 
между лица, които носели име
то на една и съща фамилия. П'о 
неже името се е наследявало са 
мо по мъжка линия, браковете 
между роднини по майчина ли
ния не са били забранени. В Ин 
дия браковете между рбднини 
са били забранени. Мойсей също 
ги е ограничавал. Коранът за
бранявал освен бракове между 
кръвни роднини още и между 
деца, кърмени от една кърма
чка.

ШШшШ' . . - -

М. Б. От поправителните изпити

% Неотдавна в НР България 
гата на др. Славчо Трънски — „Посве
щение . Макар че бе бързо разграбена, 
писателят Славчо Трънски устоя на обе 
щанието, като след допълнително печата 
не на изданието подари на читалищата 
на българската народност в Югославия 
500 книги. Тези дни книгата бе

шило това момче? Ако рипне от влака, 
ще се убие! Дано почака. Всичко, що 
имам, ще продам, но ще го измъкна от- 
ръцете на' тия хайвани

Гласът на Хаджията беше станал съв 
сем глух от парещата мъка. Чудна .сила 
има родителската любов. Тя спира вре
мето, заличава границата между минало 
и настояще. Тя отдръпна стените на мал 
ката стаичка, в която седяхме, стаичката 
на Марин. И аз ясно видях пред себе си 
тримата, седнали един до друг на тясна
та дървена пейка във вагона. Монотонно 
то потракване на колелетата накара и 
моята душа да потръпне от вълнение и 
тежки предчувствия.

— Не скочи — продължи Хаджията, 
като отмести само за миг поглед от тъ- 
ничкия улей, който червеят беше издъл- 
бил в перваза на прозореца/ — Не вяр
вам да го е дострашало. Сигурно, защо- 
то другарите му бяха в София, а само те 
можеха да го скрият, да го заведат при 
вас.

излезе кни

§
§ СЛАВЧО ТРЪНСКИ1йй

разделе
на на ученическите и градски библиоте
ки в Димитровградско, Босилеградско, 
Клисурско и Звонско.

Поместваме един от разказите на др. 
Трънски.

1ш БАЩА8йй
й
Й Ий изморен. Искаше да си почине на село, 

да се срещне със старите си другари 
Не бяхме успели още да му се нагле

даме с майка му, да го разпитваме за 
по село, дойдоха една нощ и го аресту
ваха За какво, защо? Годините бяха ра
змирни. Не знаех щ0 е 
знаех какво го чака.

Рипнах след него:
— И аз

ЙIйй синйй вършил, ноЙ
Йй Старият локомотив изпъшка, изхвър

ли едри кълба черен дим, изхърка пре
гракнало и спря. Зад него се беше про
точила дълга върволица вагони. Перонът 
изведнаж оживя. Човешкият мравуняк 
изпълни всяка пътечка, всяко ъгълче, 
всяка площадка и понесе тримата към 
изхода. Ръцете на Марин бя-ха свободни. 
Крачка встрани — и многогласният по
ток щеше да го погълне, щеше па го 
скрие. Мислено го подканях да бърза. 
Може би след миг ще бъде вече късно. 
Ето, стигнахме вече изхода.

А сега накъде? — достигна като че ли 
много отдалеч гласът на Хаджията. — 
Попитах ей така, за разтуха. Тежеше 

на душата, все черни мисли ми се 
въртяха в главата.

Иван ни поведе към един хотел. Хо- 
телджията му беше п пия тел, с него има
ше някаква работа. Не бързаше да отка
ра Марин в полицията.

ше дойда с тебе, Марине! Ру- 
V швети ще давам, но ще те освободя! Тия 

хаймани ще ги вземат здравето!
Ех,-да го беше видел, да знаеше какъв 

човек беше. Жалеше ни той — майка си 
и мене. Не искаше

Йййй (РАЗКАЗ ОТ 

КНИГАТА 

„ПОСВЕЩЕНИЕ“)

й да се тревожим за 
него, от залъка си да делиме. Като из
лизаше, издебна никой да не го чуе и ми 
рече:

й
В Египет благодарение на раз й 

решени бракове между кръвни Й
роднини е изчезнал родът на |
Лакидите. Там братята са се же Ц 
нили за родните си сестри. Та- Й 
ка знаменитата Клеопатра III е Й 
била дъщеря на Птоломей IX и “ 
неговата сестра Клеопатра II, ко 
ито са били деца на Птоломей 
VIII и неговата сестра Селена, й 
които от своя страна са били де !§ 
ца на
Клеопатра I.

Рушвети няма да даваш! 1Де из
бягам!

Без крака останах, докато разбера 
кой ще го кара в София. Късмет ли и- 
маше, що ли, случи се мой приятел, 
склоних го да ме вземе с тях. Нали беше 
човек разбираше — баща съм му, боли 
ме. Черпих го, 
за влака. Пет пъти

зпратих Марин в София да учи 
университет. Всичко бях готов да 

дам, за да не бъхти от тъмно до тъмно 
на нивата, барем той да поживее като 
човек. Далече беше от мене, не го знаех 
ни с кого се среща, ни какво прави.

Върна се през хиляда деветстотин че
тиридесет и трета след изпитите. Беше

ИI платих и за файтона, и 
по толкова да ми ис

каха — пак щях да платя.
Във влака — гледам — Марин е нещо - 

неспокоен, поглежда скришом 
тата. Господи, мисля си,

1 ми

IПтоломей VII и сетра му към вра- 
какво ли е ре-
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МОМА МИЛАЧИЧ

КИНО Ристо Трайкович,
борец, 

поет и 

син

ФЕСТИВАЛЪТ В НИШ Съдържание от миналия брой:
Ристо Трайкович, студент-юрист от Ниш се борил в 

редовете на Шеста източно-босненска ударна бригада. На 
фронта против хитлеристите между Биелина и Бръчко е 
тешко ранен. С други ранени той е качен на речния кораб 
„Касия Милетич“, за да се лекува в Сремска Митровйца. 
На 15 април 1945 година корабът се натъква на мина и 
заедно с ранените изчезва във водите на Сава.

Семейството му в Ниш всеки час очаква писмо от 
фронта, но то не идва. На 11 май 1945 година Местният 
съвет от Забрежйе уведомява съвета в Ниш, че е намерен 
трупът' на Ристо и че той е съхранен в общината Забре- 
жие. Семейството веднага тръгва за там и пренася него
вите тленни останки в родния град Ниш.

На лятната сцена в Нишката 
крепост на 26 август т.г. за
почна втория .поред показен 
филмов фестивал за достиже
нията на родното киноизкуство. 
На фестивала ще се прожекти
рат шестнадесетте най-добри 
филми от тазгодишната югое- 
славска филмова продукция. 
В Ниш сега са най-изтъкнати- 
те кинодейци, които успяха да 
издигнат нашия филм до върха 
на световната кинематография. 
Любителите имаха възможност 
да видят и два филма със све
товна репутация: „Събирачи на 
птички пера“ на режисьора Але 
ксандър Петрович и „Събужда
нето на плъховете“ от Живоин 
Павлович. Когато имаме пред
вид качеството на другите‘про
изведения нови признания няма 
да изостанат.

Всяка вечер до 2 септември 
няма да се гасят светлините в 
Нишката крепост. Ще се сме
няват филми и актъори. Всеки 
пред обед в кинозалата на 
„Парка“, любителите на седмо- 
то изкуство, след прожектиране 
на филма, в разговор с режи
сьорите, артистите, узнават за 
новите планове, желанията, и- 
деите и процеса на създаване 
на филма. Разговорите са 
твърде живи и близки. Между 
артистите и режисьорите и по
сетителите няма тайни, въпро
сите непринудено изникват.

Фестивалът все повече придо 
бива сзоп физиономия. Много 
трудови организации от цялата 
страна приеха патронажа му, 
отделиха значителни средства 
за организация и награди на 
артистите, които досега нерядко 
бяха пренебрегвани.

Артистите са доволни от го
стоприемството на нишлии, в 
чиито град ще се състои и съ
брание на дружеството на ки- 
ноартистите от Югославия.

Заинтересувахме се какво ми 
слят за фестивала някои от го
стите. Симпатичната актриса 
от Словения Манца Кошир, с 
която се запознахме още в пър 
вия ден на Фестивала въз фил 
ма на Анте Бабая „Брези“, из
каза лщого похвални думи о 
Тазгодишният 
„Златната арена" в Пула, Бата 
Живоинович изрази мнение фе

стивалът тук да прерасне в 
международен фестивал.

Тези дни Ниш е същински 
град на филмите. Седмото из
куство е тема на много разго
вори, официални и тези на у- 
лиците. Звездите на намръще
ното небе, което наявява дъжд, 
замениха филмовите звезди,
които все повече се увеличават, 
понеже на 1. септември т.г. ги 
чака редовното годишно събра-

Д. Миленкович Тежки са раните ми, боли, бо
ли. .. Другарите падат, но се вър 
ви напред. Кръв, дим,
Стон на ранени. И на тях помо
гни, майко. Пак кръв и рани, 
боли, боли Напред с другарите, 
напред.. . Нека „червеното зна
ме на победата се вее, натопено 
с моята кръв'. . .“

НЕИЗПРАТЕНОТО ПИСМО да майко. Вслушай се как мощ
но гърмят оръдията, чуваш ли, 
как косят картечниците от ръ
цете на нашите бойци. Това не 
е стонът на смъртта, това е мо 
гъшата победна песен на жи
вота. Сега
картечници и оръдия 
омразния враг на 
на кървавия фашизъм,

ние.
тътен.Трогателна и възвишена е лю 

бовта на Ристо Трайкович към 
майка му Роска. Тя разбираше 
неговата борба и му помагаше 
в скриването на нелегални ма
териали и позиви. От дома на 
Трайкович се изнасяха чарша
фи за бинтове за партизаните 
и облекло. Златните накити бя
ха продадени в Белград за да се 
купи облекло за бойците. Ристо 
изнасяше, без мафка му да про 
тестира. Баща му, Димитрие 
Трайкович, който също стана 
жертва на измъчването в Спе
циалната полиция, знаеше ка
кво работи сина му и му пома
гаше.

Последното писмо, което не ус 
пя да изпрати, но бе намерено 
от страна на Местния съвет в 
Забрежйе и връчено на Роска 
Трайкович е извърнредно трога 
телно. В него любовта към май
ка си той изравнява с любовта 
към „свещената борба" и зато
ва представлява истинска пое-

\
МИНИАТЮРИ

Предпазливост ние сеем с нашите
смъртна 

човечеството, 
за даЕдин лъв на средна възраст

лениво се търкаляше в пясъка.
Стада от диви биволи, зебри, 

антилопи и жирафи’ правеха гол 
ям кръг -около мястото, където 
лежеше лъвът. ..

От съседната трънка излезе
заек. Той заръфа лакомо няка
къв сладък корен и взе да за
мерва лъва с отпадъците. Лъвът 
се сви гузно и за да не си за
губи другия си хълбок и при
твори очи.

От другата близка трънка из 
скочиха два едри заека. Те се 
приближиха до лъва и докато 
единият го гъделичкаше по пле 
шките .другият му върза фльон 
га на опашката.

Хиената не вярваше на очите

I

зия, писана в проза: 
Писано на фронта,

си.
— Как е възможно това? — 

попита тя лъва. — Защо им поз 
воляваш да излизат от трънките 
и да ти се подиграват?

— Ама какво да ги правя — 
запримига смутено лъвът. От
къде Да знам от коя трънка ка
къв заек ще излезе. . .

1945 го
дина. Босна. Народен боец, смър 
тно ранен, си спомня за майка
си

Още малко и ще заспя зави
наги, майко. . . Да знаеш само 
колко те обичам, свидна, дълбо 
ко и топло, като нашата свеще
на борба. Много време изтече 
откак се разделихме. Аз навля
зох в нов живот, изпълнен с тол 
коз светлини и другарство, с ге
ройска борба за по-светли дни 
и с песен, в най-големи трудно
сти, с храбра и безпощадна 
смърт за благородните идеали, 
с непрестанно бързане напред... 
Безбройни бяха безсънните но
щи, брзобройни бяха и гладните 
дни. И все пак, всичко се пона
сяше геройски, без роптание, за 
щото се съзнаваше, че това е 
жертва за скъпия народ и сво
бодата.

А сега, борбата ми свършва. 
Победата е близо, нашата побе-

Ристо (в първия ред с каскет и очила) бе един от 
бойци — освободители на Ниш. Снимката бе поместена на 1-ва 
страница в „Народни новини“ 1944 година.

първите

могат да жънат победа безброй
ните поколения и да живеят с 
вечно щастие и в мир. . . Пре
красен е животът, майко, кога
то небето шири своите сини ли
вади, по които бавно кретат мал 
ки стада от бели облачета. Но 
моите очи вече покрива воалът 
на вечния сън, жадната земя 
изсмуква топлата ми здрава 
кръв. Ела, майко, за да видя 
още веднъж кротките ти топли 
очи, да те прегърна, мила. Ела, 
да вземеш пушката ми, и да я 
пазиш. Понеси бяло платно да 
го натопиш с моята топла кърв 
и да понесеш червеното знаме...

Последното писмо на Ристо, 
писано с ръката на умиращ, сви 
детелствува за неговия жизнен 
път. Той не се бои от смъртта, 
но тъгува за живота, който си 
отива. Затова на едно място в 
писмото казва: .. . „Прекрасен 
е бъдещият живот, майко“ ... 
„Слънчевите лъчи са ми толко
ва нужни, но сърцето ми се сви 
ва от тъга, защото знам, че ме 
огрява за сетен път. А животът 
е прекрасен, майко“.

Мнение
На една, дървена сергия на па 

зара дреме стар, проскубан за
ек. От съседния щанд за птици 
две пуйки го гледат с нескрито 
любопитство.

— Гледаш ли го оня, Ьроску 
бания заек! — казва едната. — 
Осем сина отгледа, осем едри 
великана, по пет кила единия и 
ни един не му остана!

— Умряха ли?
— Де да бяха умрели.. . А те 

се продадоха за долари!
наносител

☆
Й. Попов

Още като ученик в горните 
<2 класове на гимназията Ристо 
Й Трайкович изказваше своето не 
Й доволство със стихове. Малкото 
Ц песни, които намерихме,.'показ- 
Й ват, че се е интересувал за со- 
3 циалните проблеми на работни- 
й ците, подтискани от техния тру 

ден живот и от тежкото 'поло- 
^ жение на семействата им. Ма

кар че произлизал от богато се
мейство ,той както Гошич, дру- 
гарствува с прогресивни младе
жи от бедните работнически се 
мейства. Лала Николич напри
мер му е много близка другар- 

3 ка още от гимназията. Тогава 
Й той пише и стихотворението „В 
й борба за живот", като ученик в 
К шести клас.
й На фона на гнетителна зим-

река ли за Марин, или да си мълча. Ка
то не знам сторил ли е нещо ,или само 
за разпит го викат. . . Ако беше за раз
пит, те в Търново щяха да го разпитат, 
нямаше чак дотука да го гонят.

— Да питаме и^доктора. Де го? — ре
че Иван.

Изистина ми сърцето. Добре, че за
мълчах! Сметнах на ум колко далече мо 
же да е отишъл за това време- Близко 
беше. щом съм почнал да лъжа, барем 
докрай да лъжа, барем детето си да

гонил, даже десет патрони изстрелял по 
него, че уж го нападнали някакви съмни 
телни лица — сигурно другари на Ма-

Бе-ше рано сутринта и в хотела не се 
виждаха никакви хора. Иван отиде при 
хотелджията, а нас остави сами.

Марин дойде близко, много близко до 
мене. Разбрах -г- сега Ще бяга. Не про
тегна ръка, не се сбогува. Види се, така 
е трябвало. Боял се и сигурно, че някой 
може да ни види и се усъмни- А може 
и да не е помислил, че вече никога ня
ма да се видим. Знам ли?

Ей това ми тежи най-много — въздъх
на Хаджията. — Това ми тежи, че не се 
простихме. Хайде, то е младо, за 
ли е да помисли, ами аз? Аз защо не го 
изпроводих, барем две приказки да му 
бях казал, да го бях целунал за последно. 
Буца ми беше заседнала на гърлото, та 

продумам. Сърцето ме бо-

/
рин.

Куче излезе, не човек. Много пара 
смъкна от мене. Все глоби плаща, уж 
все заради Марин го наказваха. Яд ме 
беше, че съм жалил такъв човек, че ка
то грях ми е тежало на душата, детето 
съм го излъгал.

Хаджията замълча.
Малко можех да прибавя към неговия 

разказ — няколко думи за гибелта на 
Марин, когото така и не успях да видя. 
ТДка бързо го убиха приятелите на 
Иван. Няколко думи, които още повече 
щяха да раздухат мъката на тия добри 
хора по единствения син. И една песен, 
която често .пеят момите по нашия край:

81Iспася.
— Главо, главо! Добре ми викаше на

чалникът да му туря белезници, ама на- 
си диване! Ха сега, Иване, гони

едно

I8ли съм
босия, та му вземи цървулите!

Рекох да го успокоя; да ие се събе
рат хора и да подгонят Марин:

— Той е тука бе, Иване, тука е! — 
думам му аз, ама сам не мога да позная

неможах да 
леше — не може'* да помръдна.

Излезе Марин от хотела. Отдъхнах си 
Но за полицая, за Ивана, се за-

Гъста е магла паднала 
На Боховската планина, 
дето си Марин загина, 
загина оше незаклят. ■

Познаваме се едва от час, а сме тол
кова близки! Седи^ тримата неподвижно 
в малката стаичка, стаичката, която и

за него.
кахърих. Как се^а да го погледна в очи
те? Нищо лошо не ми беше сторил. Сега 
хляба ше си изгуби заради мене. Какво 
ми дойде до глава! Толкова години 
кому зло не бях сторил, а сега. . .

Познавах Хаджията само от няколко 
беше безкрайно близък и

гласа си.
— Като е тука, де го? Сега мене те 

тикнат вместо него и дранголника! Дп
сигурно е

К на картина той рисува бедняш- 
Й ките квартали на работниците, 
и където всичко е мрачно, пусто 
<| и бедно. В сиромашка къща тре 
й перят от студ гладни деца, без 
” майка и с безработен баща.

Тези стихове, не са вдъхновя
ва вани от бедата само на едно се- 
й мейство, от една картина на жи 
й вота, в който растеше и се гот- 
м веше за борбата. Той разбираше 
;<я положението в предвоенна Юго 
й славия, когато работническата 
Й класа живееше труден живот и 

_ затова и казва, че при това по- 
ложение, той (работникът) се 

<■1 мъчи, като в, борбата за живот 
Й е станал роб.

идем веднага в квартирата, 
там. . . Дано е там!

Иван бърза напред, а мене ме дърпат 
назад. Къде съм тръгнал? Ами ако го 

том! Какво ще се рече? Искаш-;

ни

след двадесет години е запазила нещо 
от духа на младия си стопанин. Седим и 
мълчим. В такива минути хората Се раз 

бират без думи.

часа ,а ми 
скъп. Този човек е посребрени от грижи

честността бе 
бащината обич. Ис

заварим
да ме спасява, а сам доведе полицията, 

ми надяна белезниците.
Намерихме къщата. Иван не влезе.

Знаеше

8те и времето коси, у когото 
ше така силна, както 
каше ми се да му кажа нешо много ху
баво, да намеря тия думи, които човек 
казва само веднаж в живота си. Искаше 
ми се ла целуна ръката му, загрубяла от 
работата и уплетена с тънки сини жил-

Iсам

Сигурно го беше дострашало. 
към кого пращат първия си куршум хо- 

момент. Такава му бешерата в такъв 
службата, но той гледаше все по-настра
на да си е. Прикритото мляко котките ' йчици. го но лочат.

Изплашила сс
ри не ме позна- Големи кахъри си 
ла жената около арестуването на Мари- 
новия съквартирант. Марин го нямаше.

Ами сега? Какво да .правим? Нагово
рихме сс с Иван да не казваме, че 
съм пътувал с тях. А той си съчини цяла 
история, После чух хората да разправят, 
че Марии избягал по пътя, че Иван го

неговиятЧудно ли беше, че синът, 
син, беше герой.

А Хаджията продължаваше да раз
казва:

— Гледам, връща се Иван весел. И 
през ум не му минава какво е станало.

— Хаджи — дума, — сега накъде?
— Къде кажеш, Иване! — Ама нещо 

от вътре ми глодже, глодже, . . Да му

беше хазайката, та до- 
има-

8
и аз в (Следва)
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— И докога ще кара като 
директор?

— Докато съществуват директорски 
меки кресла... — Интересуват ме действителните причини за откриването на музея?

— А бе. братче, веднага получаваме едно директорско място...

В0СИЛЕГ?ЛД|^ т\д еед

До там ли стигна работата, да се убеждаваме... Знае
те ли, бе, какво значи музей.? И бива ли да се сърдим, че 
след толкова години и толкова комисии и начинания Ди
митровград още няма такъв? Та дядо ви, башд ви, все в 
димитровградски музей ли са ходили? Затова и вие не се 
надявайте да гледате музей. Затова е по-добре да тръгнем 
в бъдещето. Да бяхме се родили папример в началато на 
2367 година! Ех .тогава. . .

Тогава във вестника щяхме да прочетем съобщението: 
„Градският музей работи всеки ден от 9 до 13 часа преди 
обед и от 14 до 20 часа след обед. Граждани, посетете му
зея“.

/първият7’предо еддпл
Миницц>щ. С>

В 4 (уш ТРйВ- 
гр.44 . ,
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И винаги когато пожелаем щяхме да ходим там и да 
гледаме много интересни неща и щяхме да се питаме: ни
ма е възможно?

— Няма лабаво при тях!
— Синко, дано ти напра

виш нещо за този музей, 
когато пораснеш... Така например в предисторическия отдел щяхме да

видим екземпляр на един директор, който се родил, жив
ял и умрял като директор. До него щяхме да видим фоси-
ли на много предприятия, които не са успели да наджи
веят своя директор, а се разпаднали още в първата фаза 
на пробното производство! ♦У»

? '5 -
. ^ г- г- "

К'^У\'"ГЪ< РЕН- ДО м 
Димитров ГР/Ч.Д, В предисторическия отдел можехме да видим запазен 

чин от едно димитровградско училище, издържал да слу
жи още от пъврия учител Живко Ропотски, когато децата 
учили псалтир, та все до времето на атомната физика .

Ако тръгнете по модерните помещения на димитров
градския музей бихте могли да видите много интересни 
неща. В отдела земеделски машини ще се запознаете с 
една вършачка, която работила от феодалното до комуни
стическото обещество. Специалистите казват, че щяла да 
надживее и комунизма, ако не бил открит музея да я 
приберат тук за показ!

Но и през 2967 година' димитровградският музей би 
имал проблеми. Така например все още не би имал от
дел електрификация, зашото точно тогава усилено би се 
работило по привършване на електрификацията на кому
ната и изграждането на пътищата.

Съжалявам, че сега не можем да направим музей. На 
ли ако вземем тези неща за музей няма с какво да вър
шеем, няма на какво да седят децата в училищто. Зато
ва елате през 2967 година — в нашия музей!

7
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