
На 8 февруари т. г. в Су 
р ду лица се проведе засе
дание на конференцията 
на СКС, на която се 
информация във връзка с 
реализация на заключени- 
ята на Общинската кганфе 
ренция на СКС във връзка 
с Писмото на другаря Ти- 
то, направиха допълнения 
на статутарните решения 
на организацията, форми
ра се актив на работници 
-комунисти и прие фи-

От петото заседание
на Конференцията на СКС в Сурдулща ки проблеми да се разреша

ват в предприятията заедно 
с работниците, а не по фору
мите. В информацията се ка 
зва, че организациите трябва 
да тръгнат на „борба против 
либерализма, опуртюнизма и 
други антисамоуправителни 
сили, които само на думи се 
определят за, демокрация и 

НА 7 СТР.

УСПЕШНО СЕ ПРОВЕЖДАТ ЗАДАЧИТЕ 01 ПИСМОТОДаде

наноовия
Дина.

план за 1973 го- секретаря на Общинския

Гилк5ав5чССТОЯАИНСТ-
блемите да им решава някой 
друг, а Общинският комитет 
И по-нататък настоява всич

ко
Петото заседание на Общи 

конференция на СКС
се подчерта, че 

през последните седмици а 
особено след Четвъртото за
седание на Общинската кон
ференция на СКС неотлож
но се отстраняват 
недъзи по трудовите органи
зации и учреждения. Конста 
тира се, че все още има ор
ганизации, които чакат про-

нската
в Сурдулица протече в знак 
на всеобщо отчитане 
зултатите в Сурдудишка об- 
щина предприети във 
с Писмото 
Във

на ре-
БабушнираВСИЧКИ

връзка 
на другаря Тито. 

всъпителното слово на 13 незаконно забогатели

№№КТВО От директора на Служ
бата за обществени при

ходи в Бабушница Раде 
Димитриевич узнахме сле
дното: след щателна про
верка, която още е в ход, 
в Бабушнишка община за 
13 лица съществува оправ 
дано съмнение, че прите
жават незаконно припече
лено богатство.

Димитриевич изтъкна 
също, че още за 13 лица

има основание да се вяр
ва, че са незаконно пра
вили богатство, но за това 
още няма необходимите 
доказателства. Той подчер 
та, че в акцията на разкри 
ване на незаконно забога 
тели в Бабушнишка общи
на на службата за обще
ствени приходи граждани
те оказват огромна помощ 
и съдействие.
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В ТОЗИ БРОЙ:
ПОЧИНА 

МИКИ НЕЙКОВ
Югославско—български отношения

Несъответствие между 

правителствените обеща
ния и постъпките

онеделник е, първия ра- 
I I тен ден и тази не- 

редакция 
„Братство''. Всички сме 
тук — по работните 

си места. Първото бюро е 
празно. Никой не идва до не 
го. Мики го няма там. И ни
кога вече няма да седне на 
него. Изчезна и неговата жи 
знерадост, няма го вече не
говото обичайно обращение:

Извел е на път няколко по 
коления, които носят незаб
равими спомени за него. Осо 
бено дълго ще го помнят 
ония, на които беше класов 
наставник.

рез 1959 година в Пирот 
работи от основането 
на в. „Братство”. Отто
гава до последния си 

час не остави журналистиче
ското перо. Едва тогава него 
вите вълнения бяха хвърли
ли котва в истинското при
станище. Мики постоянно де
йствуваше, непрекъснато тър 
сеше нови възможности и. 
нови хоризонти за своите 
сънародници и своя любим 
Висок — винаги клонещ към 
прогресивното и хуманното.

деля в та на

ГЕНЧО ГЕНЧОВСКИ, 
„професор по музика“ П

Последен репортаж от 
Мики Нейков „Брат ми!”... Недоловима не 

гова сянка броди у нас, край 
всяко писалищно бюро. При
тиска всички ни.

Мълчание. Дълбоко мълча
ние — и шепот...

______________ Стр. 3

Такъв беше Мики Нейков
- СПОМЕНИ -

Стр. 4-5

Петдневна седмица 

в училищата
Стр. 9

Проекторешение за мате
риалното осигуряване 

на участници в НОБ
Стр. И 7

Сурдулица (фотохроника)
Стр. 12

петък, на 9 февруари, 
почина Михаил Н. Ней 
ков, журналист и отго
ворен редактор на „Бра 

тство” — вестник на българ- 
в Югосла-

В
ато журналист постоян
но се движеше сред хо 

рата, слушайки, питай- 
за техните пробле-

кската народност 
вия. ки

ми, в журналистическата сиихаил — Мики Нейков 
е роден на 2 февруари 
през 1927 година в село 
Славния в родолюбиво

м работа внасяше капка по ка- 
от кръвта си до оная злопка

веща нощ, когато ненадейно
учителско семейство. В род
ното си село завършил оспов 
но училище. Твърде млад 
пуснал Славния, защото не
мирния му дух непрекъсна
то го караше да търси нови

бе покосен от сърдечен удар.
поста отговоренПочина на 

редактор на вестник ,Д5ратс- 
тво”, в момент когато още 
много и много можеше да да

1 къ

де от себе сн.
хоризонти. Пад всичко — 

неговия лиризам 
Висок, към пей-

чекмеджето на бюро
то му останаха 
обработени ръкописи, 
в които говори за стре- в 

межа на българската народ
ност към афирмацня. /
Г" чупи се порето на Мики 

Нейков.

Вличеше недо- :към родния 
сажигс на Стара планина, 

Видлич. Винагикъм милия 
носеше техния ПОЛЪХ...
■ ■ икн учил гимназия в Пи
М тровград. Като,— "".“^^^ботал^^арод лед нег0 остм1а огром-

партизанските боеве. Бедна- "-„Пил'прГдГвГтел” по С «и „ТеГб^чу“ 
войната бид ръково- б1,лфгарски СЗнК и литература ^
милицията, работил п г„м„»з„ята в Димитров- с™з^ред,Н

га след 
дител в
в ОЗИА в Димитровград. За град.



Личните доходи и потреблението Югославско-български отношения

ЩЕ КУПУВАМЕ ЛИ 

ПО-МАЛКО? Несъответствие между правителстве
ните обещания и постъпкитеКАКВО ЩЕ Е ОТРАЖЕНИЕТО НА ЗАМРЪЗНАЛИТЕ ЛИ

ЧНИ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ?
„Икономическа политика” 

неотдавна публикува статия 
под надслов „По-друга струк 
тура на личното потребле
ние”, е която се разглежда 
въпросът за покупателната 
способност след прилагане

Въпреки невъзможността 
да се оцени как ще се дви
жат личните доходи през 
първото полугодие тази годи 
на, може да се предположи 
сумата на номиналните лич
ни доходи през полугодието 

на мерките за стабилизира- да възлезе на около 10 про
цента повече, отколкото през 
полугодието на миналата го- 

тваме някои по-интересни от дина. Трябва обаче да се циа 
къси от нея. пред вид, че и при много

,.Аналитиците от Институ- предпазлива политика на це 
та за проучване на пазара ните разходите на живота 
считат, че през първото полу през първото полугодие тази 
годие тази година може да гоДииа ще бъдат около 15,5 
се очаква значително огра- процента по-големи, отколо- 
ничение на търсенето в обла кото през първото полугодие 
стта на личното потребле- миналата година. Това обек 
ние, което може да предизвн тивио значи, че реалната по- 
ка промени в структурата купателна способност, която 
му .Оценява се, че може да се образува на базата на ли 
се стигне до застои в купува чните доходи, ще е около 5 
нето на трайни потребител- процента по-малка от мина- 
ни блага, на автомобили, те- логодишното полугодие, 
кстил и обувки. Естествено, тази маса на

1ези оценки идват от сме- реалните лични Доходи раз- 
тките за личните доходи във лично ще се разпределя. При 
връзка с премахването на лица, при които разпределе- 
платежната неспособност в нието е на базата на сключе- 
стопанството, от решението ни обществени договори и 
за замразяване на личните самоуправителни споразуме- 
доходи в някои дейности, от ния реалните лични доходи 
ефектите на данъка и заеми ще са средно по-големи с 
те за стабилизиране и др. Ре- около 1 до 2 процента. Но за 
ално е да се очаква покупа-' ония заети лица, от тези дей 
телната способност на база- ности, които трябва да пла
та на личните доходи през щат стабилизационни данъ- 
първото полугодие на година ЦИ, а това са лица с лични 
та да бъде с 2 до 3 процен- доходи над оредното равни- 
та по-ниско от^същия период Ще; реалната заработка ще 
през миналата година. Други е с около 3 до 4 процента по 
те източници на приходи, ка малка. За 
квито са пенсиите, приходи
те на земеделското населе
ние, приходите от чужбина 
изтегляне на спестени в бан
ката пари и 
оценка на

ната и кратките биографии 
на „български” светци, меж
ду които наред с Климент Ох 
рилски, св. Наум Охридски, 
св. Прохор Пчински и дру
ги, и св. Стеван Неманич се 
провъзгласява за българин.

и историографски списания, 
отделно в изданията на Бъл 
гарската академия на науки
те, ; Българската народна ар
мия и Славянския комитет, 
нацстина по-малко, отколко
то в миналото, още се поме-_ 
стВат статии с националисти 
ческо съдържание. Това, за 
съжаление, показва, че в ня
кои среди не са променени 
известните позиции на отри
чане на македонската нация, 
нейната история и култура, 
присвояването на отделни ча 
сти на Югославия от велико- 
българските позиции на Сан 
стефанския договор, както и 
подценяване ролята на Наро 
доосвободителната войска на 
Югославия-

НЕТОЧНА РОЛЯТА НА БЪЛ
ГАРСКАТА АРМИЯ

В ПОСЛЕДНО време в юго 
славско-българските отноше
ния, благодарение двустран
ните усилия, се стигна до пре 
махване на някои от отрица
телните прояви, които твър
де много обременяваха отно 
шенията между двете съсед
ни страни. Така например, 
премахнати са предаванията 
на „Радио Родина” в които 
цели три години се водеше 
аитшогославска кампания. 
Миналата година в София е 
подписано междудържавно 
споразумение за сътрудниче
ство на радиото и телевизия 
та в Югославия и България 
на македонски и български 
език. В София сега могат да 
се купят някои югославски 
вестници, а в цяла България 
от октомври миналата годи
на могат да се слушат пре
даванията на Радио Скопие, 
което по-рано не беше въз
можно.

не.
За нашите читатели помес

Тези дни в българските кни 
жарници се появи книга за 
българския фолклор, в кс^го 
покрай отричането на маке
донската нация и присвоява
нето на македонски народни 

Хай-песни и умотворения, 
дук Велко, Лютица Богдан,... 
се провъзласяавт за българи.

„НАУЧНИ” ТВЪРДЕНИЯ ЗА 
БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

В българските книжарни
ци се продават и редица дру 
ги книги и публикации, из
лезли през последните две 
години, в които, така също, в 
по-голяма или по-малка сте
пен, са присъщи вече извес- 
тните-концепцци. Така напри 
мер известният български 
езиковед Йордан Заимов, ана 
лизирайки български геогра 
фски имена на Балканите, 
твърди, че „най-старото бъл
гарско население на Балкани 
те се поселило в западните 
краища на днешните бьлгар 
ски земи — в Поморавия и 
Македония”.

Почти в същия тон пишат 
и списанията и на така важ- 

Могат, също така, да се от- ни] институции, каквито са 
военно-историческия инсти
тут и военно-историческото 
дружество, в които нерядко 
се появяват материали на 
български военни авторите
ти, които подценяват ролята 
на нашата Народоосвободи- 
телна войска, представяйки 
при това невярно ролята на 
българската армия в освобо
ждаването на югославски те 
ритории в края на Втората 

ването на по-добра атмосфе- световна война, 
ра по по-голямо доверие ме- В една статия под заглавие 
жду народите на двете стра- „Приносът на Българската 
ни. Тук следва да добавим и народна армия в разгромява 
факта, че в граничните зони нето на Германия във Втора- 
на двете страни се развива та световна война", поместе- 
полезно сътрудничество и на в предпоследния брой На 
евентуалните спорове се раз списание ,Армейски прег- 

! решават успешно и бързо: лед”, се величае ролята на
българската войска 
славия, през есента на 1944 
година, до такава степен ка
то че ли тя сама е освободи
ла една важна част на Юго
славия. Авторът на статията 
Д. Мудров пише,

бележат и други, преди вси
чко културни прояви, като 
прожектиране на югославс
ки филми (и македонски) в 
софийските кина и по теле
визията, след това взаимни
гостувания на театри, по-че
сти гостувания на югослав
ски естрадни певци и тем по
добни, което всичко заедно, 
допринася към по-доброто 
взаимно опознаване и създа-

Тези „научни” твърдения 
на един изтъкнат български 
езиковед са изнесени в кни
гата „Етногенезис и култур
ното наследство” в издание 
на Българската академия на 
науките, която изглежда е 
получила, а специално нейни 
те историци, най-неприятна- 
та роля в такова изстъпване 
против Югославия в доказва 
нето на някои „исторически 
факти”. В много 
ния тази висока научна 
ституция в България и 

че между пРеА е присъщо отричането 
другото, българските войни- на макеАонската нация по об 
ци само за една седмица ос- Резеца на вече известната 
вободили седем градове и 450 брошура „Историко-полити- 
села в Сърбия. Нашата Наро ческа информация", в 1соято, 
доосвободителна войска се както вече е известно, най- 
споменава, между другото, в отвоРено се отрича македон 
тези военни действия. ската нация и предявяват те

Подобна статия публикува Рнториални претенции 
в септемврийския си брой ми нашата страна и която за 
налата година и главния ре- **н°зина в България и днес 
дактор на военно списание представлява „свещено пис- 
„Известия” Д. Христов. Раз- * На всеки Аоброжелате- 
глеждайки отношението на Лен наблюдател в София, кой 
силите на югославското вое- то забелязва и поздравява по 
вво П0ПРище през есента на ^?^ител^ите трендове в юго 
1944 година, Христов е напи славско-българските отноше- 
сал, че частите на Югослав- ?“я„в 01,140X0 време се нала- 
ската Народоосвободителна * въпРоса как се стига 
войска не би трябвало да "се 55??* все‘ 01Че Аа са възмо- 
взимат под внимание. Защо- такива националистиче-
то те само неутрализираха бългя1?0*31* в една част на 
силите на домашните преда- и сгас^ пар°Аичен печат тели. п вписания и отделни

трудови организа- 
разпоред 

законите против не- 
ликвидността, се счита, че 
доходите ще бъдат по-малко 

други, според с около 25 процента. За ли- 
,„пгот аналитиците, не ца в тези организации, които 

Аа наваксат изцяло на *Че плащат стабилизационен
“ ' “тс приходи от лични- Данък, това намаление ще
„5 А°Х0АИ- ватова именно в бъАе и до 30 процента. В т-
сетщлагя лнчните доходи ганизациите със замразени ОТРИЧАНЕ НА МАКЕДОН
3® ВаАава постоянен контрол, лични Доходи те ще се фор- , СКАТАНАНИЯ ЕД°Н'
^Аа не се случи така че АШРат Различно — някъде на НАЦИЯ
ление лТ В Лично5° "«'треб- «аление някъде увеличение

Аа предизвикат трай- ТУК стабилизационният ла-
следствия в производ- нък съЩо оце засегне

промишлените от-. големи 
расли, при които трябва да 
се очаква известна 
Ция на реализацията.

Цип. които засягат 
бите от

в Юго-

нови изда-
Като положително явление 

трябва да споменем и това 
че софийския ежедневен пе
чат вече по-дълго време не 
публикува антиюгославски 

- статии и коментари. Обаче 
I в българските периодически

ин-
зана-лица сството на заплати и при 

ще се получи намаление на 
реалната заработка и над 10 
процента. Мики Нейков

Тях

рестрик-

Босилеград
към

КОНСТИТУИРАНА МЕСТНАТА 

ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Миналата седмица в Боси

леград се конституира мест- 
ната партийна конференция 
която е формирана след пре
устройството на местната па 
ртиина организация, 
наброяваше 220 

Конференцията

ое™РактшЧ:яе вр“ КОНК' В Разискванията се предло ретни акции да се осъщест- жи да се обърне
вн по-голямо политическо е- внимание за 
динство за разрешаване на млади в Съюза 
всички обществени проблеми те и за цялостно 
не само на територията на не на всички 
конференцията, но изобщо в решаването на 
комуната. въпроси в общината.

по-голямо 
приемане на
на комунисти 

ангажира- 
комунисти в 

практически

която лица
Месечното списание на Сла или ГРУЩЬ които по-едни или 

вянския комитет „Славяни”, 
например, което е предназна 

българите

члена.
„пвв има 40 чле
тийни Клошове.” “а'Аевет паР 

секретар на КонЛерен- 
я'” бе из0Ран Димитър 
съл „ ”’АИЯ в °бЩШ1ския
души” Кретарят от шест

н„Н,а.-е-ЪбраНИето бЯха обсъде 
ни наи-важните предстоящи 
задачи на Конферен™„?а 
Първостепенна задача е ня! 
работка на анализ за работа
та на партийните клонове и 
тяхното ангажиране в прове
ждането на становищата, про 
изтичащи от Писмото на дру 
гаря Тито и Изпълнителното 
бюро на СЮК.

други причини действуват в
- българите в чужби- °СОбено
публикувало в послед- ™а на пРеАвиД изразено

то желание на най-виоши

акоЗа чено на
на, е
ните два-три броя такива ма 
териали, които се различават български партийни и държа 
от изразяваната добра воля 
на българското правителство 
и двустранните усилия юго
славско-българските отноше-

Сурдулща
вни ръководители' за въста- 
новяване на колкото се мо
же по-добри, по-тесни и тра- 

ния да се нормализират и по **ни отношения между двете 
нататък развиват всестранно, съседни социалистически ст- 
Б поредица статии, които в 
това списание написа предсе 
дателя на Славянския коми
тет Кръстю Стойчев от Ав- странно изразените желания 
стралия, дори и днешните из 
селници от СР Македония в 
тази презокеанска страна се 
наричат българи. В една дру 
та статия са публикувани име

Филми по всенародна отбрана
Народният университет в 

Сурдудица от неотдавна про
жектира поредица филми от 
областта на всенародната от
брана в Клисура, Божица и 
на Власина — Рид. Същите 
ще бъдат прожектирани, още 
в Елашница, Вл. Округлица, 
Алакинци и Сурдулица. В та
зи акция не ще останат назад

и трудовите организации в 
Сурдулица. И те ще подгот
вят работниците за отбрана 
в случай на евентуално 
падение.

Филмите финансира Отде
ла по всенародна отбрана 
при Общинската скупщина в 
Сурдулица.

рани. Това е, също така, оче
видно в несъответствие с двуна-

на нашите две страни за по
нататъшното развитие на от
ношенията.

М. Величков
(Танюг)
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ПОСЛЕДНО
СБОГОМ

ВЕСТТА ЗА смъртта 
Мики Нейков със светка
вична бързина 
целия Висок и достигна до

на -музиканти ст димитров
градската гимназия, препо 
даватели — негови сътру
дници, печатарски работ- 

сърцата на много негови ници, обществено-полити- 
близки, познати, приятели че ски дейци, колеги-жур- 
и по други места. Още не
доумяващи, че това е ис
тина, че това е жестоката безмерна скръб, че завина 
истина - няколко стотин ду ги си отива един човек, 
ши се стекоха в родното който безпределно обича- 
му село, за да се сбогуват ше хората, който знаеше 
с него. За последен път да говори с тях по човеш- 
Тоя ден към Славиня от

разтърси

налисти, съселяни. .. По 
всички лица бе изписана

Раздяла па най-близките

Дъждът рухна неудър
жимо. Сякаш небето из
плакваше мъката си. Сър
цераздирателните писъци 
поемаше Видлич, скръбен 
в тоя тъжен ден.

ки.
Неутешимият плач раз

късваше гърдите. Хората 
ровеха из спомените — 
търсеха моментите, когато 
са били с него, какви ду
ми са си казвали, кога е 
това било. . . Говореха за

всички посоки се стичаха 
автобуси, леки коли, джи
пове, течеше върволица 
от пешеходци.

Над гроба, за Мики — 
журналиста за житейския 
му път, за човека, който 
издателство ,,Братство'' за 
губи, говори Богдан Нико
лов, негов другар от уче
нически дни и журналист.

Дошлите бяха от много 
всички височкиместа

височки села, Димитров
град, Пирот, Ниш. . . 1Ме- огромното му любещо сър

це, което тъй ненадейно 
бе спряло да тупти.

Небето отначало бе чи
сто. А когато Мики бе по-

жду тях бяха учениците--

„Братство" загуби своя
редактор. Това е незамес- 
тима загуба. Но „Братст
во'’ загуби човека, който 
по своята натура, бе изкл-

лсжек на смъртния одър, 
за да се простят с него бли 
зки и познати, височката 
котловина притиснаха те
жки облаци и започна да 
сипе тих, скърбен дъждец.

Сестра му Лидия

ючителна личност. Той из
лъчваше доброта, умееше 
да създаде атмосфера, да 
прегърне човека.. .Траурното шествие тръг 

на под посмъртните звуци 
на гимназиалната музика. 
Спря на селския мегдан.

И тук, Адам Георгиев, 
председател на културна
та общност в Димитров
град, произнесе слово за 
Мики — човека, за Мики 
— културния самодеец-по 
становчик, за Мики — пре 
подавателя и обществения

За последен път — бли
зки, познати, приятели сто
еха пред вечното му жили
ще, опечалени и все още
непроумяващи, че бата 
Мики си отива завинаги. . .

Дъждът бе спрял, небе
то се прочистваше, а зим
ната мъгла по Видлич из
триваше сълзите, защото 
го напусна един влюбеникАдам Георгиев, председател 

на културната общност се От името на издателството „Братство” се прости Богдан 
к* 1 г'Л> Николов

I!

Траурното шествие в селото
„Братство" го отнесоха доЧленовете па колектива
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ТАКЪВ БЕШЕТодор Славннски

Притежаваше смисъл за 

реалност и скромност
I

Стефан Николов

Раздаде сърцето си
Смъртта на Мики Нейков е безценна 

загуба за творчеството на българската 
народност,
„Братство". Той беше неуморим ра
ботник и ентусиаст. Спомням си с какво 
въодушевление прие поканата от Вели
ка Дренова да мине в Пирот и да рабо
ти върху подготвянето на първия брой 
на в. „Братство". Нямахме почти нищо.

' Налагаше се в твърде оскъдни материал
ни, технически и кадрови условия да 
започнем с издаването на вестника. През 
първите дни, а и дълго време по-късно, 
Мики не излизаше от редакцията. Не
доимъкът на средства и кадри наваксва
ше с огромната си и извънредна работа 
и залягането си. И в най-трудните поло
жения беше голям оптимист. Намира
ше решения и тогава, когато трудно мо
жеха дори и да се съгледат, винаги с 
оная така характерна за него усмивка: 
„Тук е бата Мики, всичко оце бъде в' 
ред!" И наистина беше така. Беше в съ
стояние за една нощ да напише и по 
няколко страници на „Братство", без 
сън и без почивка и по

Беше уважаван и обичаи не само в 
средата, в която непосредствено живее- 

работаше, но и на цялата терито
рия, където живее българска народност; 
от всички хора, които го познаваха и с 
конто се срещаше.

Бата Мики притежаваше смисъл за 
реалното, блестеше е почтенрсгта и ск
ромността си. Макар и тежко болей и 
по-иататък неуморно работеше и прие
маше всяка възложена задача.

Преждевременната му смърт го сгра
би и отвлече от нашите

му умение да не обиди, ми 
подсказваше къде стихът ку
ца, какво трябва да се поп
рави. Такъв човек не можеш 
да не послушаш. Защото вси 
чко, което казва — казва ти 
го от сърце!

А бата-Мики щедро разда
ваше сърцето си. Не песте
ше нито сили, нито време. 
С часове ми е разказвал, че„ 
поезията е самият живот. 
,Поетите надживяват време
то, защото говорят най-чове- 
шки!" — казваше.

Добре помня: един ден ми 
донесе три или четири негови 
разказа да ги прочета. Про
четох ги и го попитах: „Ба- 
та-Мики, защо не пишеш? Та 
това настина са много хуба
ви разкази!" — ,Дмбициите 
ми не са в литературното тво 
рчество", каза той. Оттогава 
много пъти сме го питали ка
кво е станало с тези разкази, 
но той не пожела да ни от
крие каква е съдбата им. На 
мене ми се струва, че все ня
къде ги е потулил в някой 
ъгъл.

Когато се прощавахме от 
него на мене ми се падна не 
приятната дължност да сни
мам траура. В стаята, къде
то лежеше на смъртния одър 
беше тъмничко и зарад ло
шото време навън. Когато 
свалих фотоапарата, едва не 
попитах:

„Бата-Мики, кои елементи 
да взема".

Бата-Мики за всичко и за 
всички ни бе дясна ръка.

У%ЛАГ1Ги*|_П_Г\А

а специално за издателство ше и

редове по вре
ме, когато беше в пълна творческа сила 
и размах и когато можеше с винаги 
присъщата си самоотверженост и актив
ност още много и много заедно с нас да 
даде за по-нататъшното развитие на кул 
турата на българската народност и изда
телство „Братство".

Той бе срастнал с „Братство".
През времето на своя кратък живот 

направи много. С ненадейната му смърт, 
ние, неговите другари, останахме без из
вънреден другар, самоотвержен работ
ник, без нашия скъп и обичан бата Ми
ки, а вестник „Братство" — без своя не-

няколко нощи 
да бди над вестника, тичайки от редак
цията до печатницата и обратно.

Притежаваше извънреден усет за съ
ществените проблеми на народността. 
Пишеше с лекота, но твърде отговорно. 
Нито една тайна на журналистиката не 
му беше непозната. Той същевременно 
и пишеше, правеше макета, подбираше 
клишета и заглавни букви, правеше 
ректури, помагаше на печатарските ра
ботници.

уморим радетел, неразделен спътник и 
редактор.

Бата Мики винаги ще бъде с нас.
Ще го носим в сърцата и мислите 

си такъв, какъвто си беше и какъвто го 
познавахме: непосредствен, трудолюбив 
и самоотвержен, изпълнен с творческа 
енергия и жизнерадост.

ко- Една от последните му 
снимки

За бата-Мики имам толко
ва свидни спомени. В редак
цията дойдох двайсетгодишен 
и всичко, което зная научил 
съм го от него. А той умее
ше да подучи — с думи, с 
дела, с постъпки. Чужд на 
фалша и лицимерието — не
навиждаше подлостта. Оби
чаше над всичко красотата 
и създаваше красота.

Знаеше за моите влечения 
по поезията. Като на наче
ващ, неведнаж ми е преглеж 
дал стиховете и с присъщото

Драги другари, по случай смъртта на ва
шия журналист Мики Нейков приемете 

нашите дълбоки съболезнования.
Мики Нейков с дългогодишната си жур

налистическа дейност даде огромен принос за 
правилното тълкуване и провеждане политика
та на СЮК и ССРН, голям принос в развитието 
на журналистиката и културата на българската 
народност.

МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
_________________ _НА ССРН — НИШ

До редакцията 

на »Братство«

— ЗАКЪСНЕЛИ ЗАПИСИ — днага започваше да приказ
ва за ново Генчово приклю
чение с чашката. Той пък не 
се сърдеше. Свиваше раме
не, усмихваше се и отсича
ше: „Да си такова майката, 
аз мога да свиря и пиян".

А умееше и да насмее

та, както умееше да им сви
ри. Знаеше да стъписа 
шелец, като си извади изкус 
твеното 
дръпне някоя реч пред непо
знат и да му се представи 
като някакъв важен човек. 
Но все пак той беше 
кант над всичко друго.

В годините що изтекоха, 
димитровградският танцов 
състав бе много силен. Ед
на година даже бе поканен 
на тържеставата по 
ването на Загребския 
ир. А Генчо, нали

никога. Най-много 
менти спечели' той с клари
нета".

аплодис-
при-

око, можеше да

Бяхме си уговорили да 
разкаже за приключенията, 
но не сколасахме. Час той 
час из не бях за приказки! 
Но веднъж улучихме.

1 Мани кога съм роден и 
защо съм роден —- ми каза 
1 енчо. Чакай друго да ти 
разкажа — как циганите от 
лоньовица учех за кой да 
гласуват. Имаше някаква из 
т*Р« ^аГИТация слеА война- К°нь°вица, а аз бях оти 
шъл да купя нов кларинет 
при моите роми. Седим в 
една кръчмичка, а тенещо
иатПНяК°,В взеха Аа приказ
ват. Нали го знаеш оня тзе- 
дател, дето го бесиха? Слу
шам ги аз, май за него мис
лят да гласуват! Като 
нах! Като

ГЕННО
ГЕНЧОВСКИ
«ПРОФЕСОР ПО МУЗИКДк

михора музи-

откри-
пана-

им свири,
бе с тях. Уговорка обаче 
ло: Генчо да

има 
не пипа сливо- 

представянева докато мине
то.

Генчо не 
ден го пазихме —

удържал. „Цял
ми разка

за веднаж Славински — да 
не избяга в някой 
нт. Ако се н

рестора- 
аДие, няма сви

рене, и провалът е готов. До 
бре, ама Генчо издебна на
шата залисия и когато 
мерихме, вече беше „твасал". 
Малко време

Написал: Мики Николов НЕЙКОВ
ста- 

една
оправих! Братя 

роми-викам. — Аз съм юго
славски партизанин. Къде 
ти партизанин съм бил, 
аз за авторитет. — Вие май 
с Петков искате 
те! С оня най-черен реакци- 
онер-земеделец! Я се оставе
те от тия калимери! Кой ци 
ганин толкова обича земеде 
лието, та сте зинали за Пет 
ков. Комунизма прегърнете, 
мамицата ви ваша, и в ст
рой! —- извиках аз. Те се 
изправиха до масите.

Цяла година не е вече ме 
жду живите. Умрял — каз
ват — весел, какъвто си бе
ше иначе. Сега често-често 
в димитровградските ресто- 
рани го спомене някой кога
то чуе лоша свирня на нес
пособен музикант.

— Ех, да е Генчо сега, да 
чуе тия мърлячи!

А после почват спомените. 
Един, друг, трет си припомн
ят за кларинета, за чашка
та и хумора му — и извед
нъж почувствуват празнота 
от неговото отсъствие.

Чаршийлиите бяха свикна 
ли да го виждат сутрин в

им дръпнахресторантите, как „укачил 
мачкатога” след първата сли 
вова закача някой също под 
ранил ресторантски гост, или 
да слушат как майсторски 
свири стара нашенска песен 
за свой кеф или за компа
ния.

Преди години пък Генчо 
си беше един от 
самодейци в града, без кого 
то танцовият състав не 
жеше да заиграе.

Обиколи той

реч, зачас ги
го на

имаше до из
лизането на сцената, та 
го миене му ударихме на 
Генчо да

амамно-

да тръгне-го посветим. А по
сле свири иззад 
Само кларинета 
на сцената. Крепяхме го, 
то го държехме

знатните завесата.
се виждашемо-

ка-
за сакото 

отзад. Щом Генчо тръгне на 
пред да пада, ние го дръп
нем да го стабилизираме. А 
свири проклетникът

с танцьорите 
много наши градове и заед
но с тях споделяше радостта 
от спечелените победи. А за
върнеше ли се, чаршията ве

както
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м и к и НЕЙКОВ Д-р Спас Сотиров

Недоизказан бродяга
С Мики Нейков ме свързват различни спомени — 

обществено-професионални. ВъвДимитър Йотов интимно-приятелски и
всички тях, обаче, ликът му е един и същ — неповторимо 
особен и контраверзен, но привлекателен.

Опитвал съм се и по-ранно, искал бих и сега да раз
гадая феномена БАТА МИКИ, това устойчиво съчетание 
на непримирими противоречия. Задача колкото трудна, 
толкова и отговорна.

От една страна многократно наслоена личност, от 
друга страна популярен познат, към който всички непри
нудено се обръщат с БАТА МИКИ...

Едновременно джентълмен, бохем, нощен бдител и 
съвестен, дисциплиниран, себеунищожавацт трудовак ... 
Ведно педантично закона спазващ администратор и бле
стящ стилист, чиите слова лутаха от битовите творби на 
височани до мотористиката, от историята до поезията, от 
архаикума до футурологията...

Служащ в граничната сигурност и ревностен пок
лонник на народната мъдрост и автентичната селска ве
селба," НАШЕНЕЦ както към Копаоник тъй и към Ми-
ДЖОр И КОхМ____

Гиздав денди с дух на Паисий, съдбата на който не 
случайно го интригуваше...

И такъв цял живот, до последния ден — романти
чен бродяга, тих недоволник, излъчващ доверие и окре- 
пителен оптимизъм. Проницателен наблюдател с незлоби- 
ва и пленяваща душа на славинченски селянин.

Отиде си недоизказан, прекъснат, за мнозина стра
нен, обаче от всички почитан.

И по-рано, когато изгубваше търпение от неволите 
на ежедневието, Мики търсеше отдих под своя Видлич, с 
който напълно се разбираше. Тази магнетическа дружба 
таеше дори и мистика. Бата Мики може да бъде спокоен 
— Видлич го при на вечен приют.

В канцеларията шеф
приятел и съселянин

а извън нея
П рез септември 1960 годи 

на доброволно напуснах Ра
дио Белград и дойдох в реда 
кцията на „Братство” в Пи
рот. Бях много изненадан, ко 
гато узнах, че вестника изда 

трима души: Тодор 
Славянски, отговорен редак
тор, Мики Нейков и Марин 
Младенов. В редакцията 
варих бата Мики и Марин 
Младенов. Като

ма да има. Към теб ще бъда 
много по-взискателен, откол- 
кото към другите. Това ис
кам да запомниш веднага за 
да избегнем неприятностите 
по-късно. Впрочем мисля, че 
още не си забравил гимнази
ята, когато ц; 
български език.

Повече от едно десетиле
тие се стараех никога да не 
забравя, че в канцеларията 
ми е шеф, а извън нея прия
тел, съселянин и съсед." Вп
рочем още докато бях уче
ник в основно училище той 
имаше силно влияние върху 
мене. По необикновен начин 
ме научи да плувам, а в гим
назията в Димитровград, до
като всички ученици учеха 
да танцуват той ме убеди, че 
това няма да ми трябва в 
живота. Със свойствения му 
неусилен смях тогава ми ка-

ват само
ти преподавах

за-

съселяни и 
съседи първа, тема ни беше 
кои славинчани вече не са 
между живите, кои са напус 
нали селото и вече се засе
лили в Пирот, Димитровград 
или вътрешността на страна
та. За да ме представи

от пиротска „Сво
бода”, бата Мики почти цял 
час им разправяше весели 
историйки за моя дядо Йота.

След малко ме повика в

за:
— Не е ли по-хубаво да си 

седнеш с бутилка бира и да 
се любуваш на красивите мо 
мичета. Когато танцуваш ви
ждаш само една, а така ви
ждаш всичките и избираш. 
И така — никога не научих 
да танцувам.

пред
Богдан Николовколегите

Един »конфликат« и 

неприятно задъжвние
друга канцелария на разго
вор. Седнал срещу мене зад 
бюрото вече не приличаше 
на оня човек от преди малко. 
Лицето му имаше 
подчертано сериозен изглед, 
дори, струваше ми се малко 
навъсен. Деловият тон с кой
то се обърна към мен преди
звика още по-голяма изнена-

М. Нейков през 1953 год.

някакъв
Вене Велинов

нямам право в случая. Това 
беше единствения конфликт 
за толкова години.

Вторият спомен, за който 
ще разкажа обаче подейству- 
ва на мене поразително.

Сам опреди две седмици 
бяхме сами в редакцията. За
приказвахме се за миналото, 
за различни случки от на
шия общ живот. По едно вре 
ме той се замисли, и се обър 
на към мене със следните ду 
ми, когато стана дума за бо
лестта му:

— Ти изглежда ще ми пра
виш паметника Боле, тебе 
задължавам за тая работа...

Аз споделих това после с 
Матея. И когато чух за него
вата смърт — първата мисъл, 
която ми се натрапи бяха не 
говите думи, изговорени са
мо преди две седмици. Това 
неприятно задължение ще се 
постарая да изпълня...

Л Мики Нейков се позна 
I - вам от детски дни. За

познахме се в Пирот ка 
то ученици в гимнази

ята през 1937 година. И от то 
гава — три и половина десе 
тилетия нашето другаруване 
не прекъсваше.

Имахме само един „кон
фликт”. На едно заседание 
на редакцията в Пирот аз 
се бях засегнал от едно него
во изказване. Разбира се, 
че това щеше да мине без по 
следствия и нямаше да оста
ви сянка на нашето приятел
ство. След няколко минути 
обаче той дойде при мене в 
канцеларията, засмян както 
и обикновено и ми каза:

— Ти май, се разсърди мал 
ко. Остави това. Да си оста
нем както и по-рано...

Последно писмода:
— Документите!
След като ги прегледа най- 

щателно, отново се обърна В момента, когато 
скъп колега, другар и редак 
тор Мики Нейков е бил вече 
покосен от сърдечен удар, по 
лучих и последното му пис
мо.

Както и обикновено, след 
излизането на вестника, Ней 
ков веднага ни изпращаше 
напътствия как по-успешно и 
професионално за изпълнява 
ме задачите си.

И така —• девет години. С 
такива напътствия и указа
ния, той твърде непосредст
вено, „беседваше” с нас, ко
респондентите на терена. И 
всяко негово писмо представ 
ля ваше крачка напред, защо 
то неговата опитност тъй ще 
дро ползвахме в списаването 
на всяка рубрика. Имаше в 
писмата му и критика и уп
реци за неизпълнени задачи. След завършване на вестника 
но ге бяха казани човешкщ в „Национал” приказвахме о 
топло, другарски. От тях чо- бщирно и той ме убеди че 
век не можеше да се засег
не. Напротив — получаваше 
стимул за работа.

Нищо не можеше от указа 
нията, които бяха резултат 
на дълбоката му навлизане в 
същността на журналистиче
ските проблеми. Гой винаги 
ни казваше: написаните ма-

нашиякъм мен с думите:
— Слушай Йотов, в тая ре

дакция с тебе ставаме трима 
славинчани. А това е меч с 
две остриета. Искам веднага 
да ти кажа, че привлегии ня-

те му колеги от оркестъра. 
С тъга в очите ще ви разпра 
ви някой старик за тяхната 
песен „Шанко си Бонку за- 
либи” и ще си рече: „И Ча- 
па си замина, Бог да го про- 

Но Генчо е над тях.

— С реакцията ще ми вър 
ви сой цигански, а тук хора
та фабрики ще строят, ра
венство ни дават, да не ни 
псуват там някакви си гос- 

както беше ей до вче-пода,
ра! сти!”

Беше го приела чаршията 
шегите и пиянките му.Така им казах и млъкнах.

Моите цигани постояха до 
масите и взеха да се съвзе
мат от уплахата: „Щом та
кава била работата — реко
ха, на Петков мамката 
му таковаме. я глей тИ> 
щеше жадни да ни прекара 
през Искъро тоя реакционер.

После ми се похвалиха, че 
„офето”. Ето,

рад
Зарад умението да направи 
смях и с пришелците, кога
то им се представеше: „Аз 
за свой зарад свирнята, за- 

Генчо Генчовски, профе Матея Андоновще съм
сор по музика", а те го при
емаха съвсем сериозно я съ
жаляваха, че свирил по ре- 

Затова сега ста-

как

Буренът говори...сторантите. 
рите танцьори и музиканти 
си поспомнят за него р тия 
зимни вечери и поръчат на 
масата да дойде чашка и

гласували за 
така и аз се писах прогреси 
вен агитатор — рече Генчо. С еднаква любов бата Мики обичаше и височа- 

ннна, -и бурелеца и дерекулчаннна.
Преди едни месец, бяхме сами в редакцията. Съв 

сем неочаквано, той ми предложи:
— Брат ми, ти добре познаваш Бурела.
Той изобилствува с много хубави шеги и при

казки, шопски гонеткн, както им казват драговит- 
чани...

териали, четете повече пъти, 
като читател. Преработвайте 
ги, все докато не бъдат съв
сем ясни. И тогава ги прегле 
дайте и изхвърляйте несъще
ствените неща. Защото май
сторството и културата в пи 
сането се съдържат в ясното 
изказване на мислите и непо
средствеността в общуването 
с читателя.

Като редактор на вестни
ка, проявяваше дълбока чо
вечност и разбирателство за 
всяка наша грешка. Изхож
даше от там, чо на първо мя
сто е човекът, а после всич
ко друго.

за покойния Генчо — коле-Имал е Димитровград и 
други знатни цигани-музика 
нти. Знаят старите чарший- 
лии цигуларя Чапа и други-

гата, който все пак има скро 
мен удел в някогашното кул 

живеене на градчето.турно
Искаш ли да направим малка сбирка от бурел-

некаски приказки и гонетки. Само, внимавай, това 
остане тайна, все докато не съберем и не обрабо
тим материалите...

Когато бъдем готови у ще ги предложим за пе
чат на Миле, отговорника в издателската дейност. 

И ми показа няколко обработени материала... 
Коварната съдба открадна бата Мики от наши

те редове.
Ще се опитам сам да изпълня тази нелека зада-

вГенчо Генчовски намерихме 
работното му бюро.

Репортажът за 
чекмеджето на ча.

Това ще бъде поне малка утеха за мене, защо
то бата Мики ме учи в гимназията, бата Мики ме 
учи на журналистика, бата Мики беше другар, 
брат, приятел, на когото можеше да се довери вси
чко. .. _________

съ-
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Русалка ТашковаРангел ТошевТакъв беше Мики Нейков

Другар и сътрудникБеше обичан учител
■: V - *

зае да подготвя програми и 
пиеси. С най-успешните се 
представяха пред гражданст
вото и редовно взимаше уча
стие в програма за 25 май — 
празника на българската на
родност.

С учениците намираше общ 
език, създаваше атмосфера 
на дружески чувства и затуй 
винаги бе обичан учител. • 

Особени грижи проявява
ше към библиотеката. Той 
успя да получи парични сред 
ства и да комплектува библи 
отеката с произведения 
най-известните писатели от 
югославската, българската и 
чуждестранната литература.

Такъв беше Бата Мики — 
всестранно образован и кул
турен, със силна воля и упо
рит в изпълнението на всич
ки задачи.

Мики Нейков потича още 
Помия гоПознанството ми с 

от ученически години.

6 ® ”Б„п1г7о През изминалите десет години че-
като стар ДРУгар' Р поискам мнението му по

правилно ще му упъти. ,яяа с по_
Нашата работа в издателството е свързана с по 

егоянен договор" с речниците. Неотдавна Мики 
Нейков ми донесе един тематичен РУСК0^мгарски 
речник е думите: „Ти най-добре ще го пазиш! Бях 
поласкана от доверието му! Ще го пазя деистител- 
■но като мил спомен от един добър колега.

Бяхме съученици.
интелигентен.

като за много

па

Мики Нейков с едно поколение гимназисти (петият от 
ляво — седнал)

След закриване на Учител 
ската школа в Димитровград 
през 1952 година, Мики Ней
ков получи назначение за 
преподавател по български 
език и литература в димит
ровградската гимназия. По 
това време нямаше специали 
сти в нашите училища по 
много предмети, дори и по 
български език. -

Бата Мики беше познат ка
то млад, всестраоно образо
ван и начетен човек, надарен 
с особено изтънчен усет към 
литературното творчество.
Той познаваше много добре 
и сръбската и българската и 
чуждестранната литература.
Нямаше въпрос в областта 
на културата, на крйто да 
не отговори. Беседите й ра
зискванията му със млади й 
стари винаги бяха интересни 
и актуални.

Като добър преподавател и 
методик, с педагогически по

дход към младото поколение 
той бе познат още в Учител 
ската школа. Обстойно поз
наваше учебната програма 
по всички предмети и езици
те Затова не беше трудно на , 
часовете по литература да 
свързва учебния материал по 
български и сърбохърватски, 
да прави сравнения и съпо
ставки по тематика, идеи, ли 
тературни родове, личности. 
По тоя начин пробуждаше у 
учениците любов към литера 
турата, насърчаваше ги към 
самостоятелно и оригинално 
творчество. Затуй твърде че
сто организираше литерату
рни вечери, посветени на ю- 
гославски и български писа
тели и всяка от тях предста
вляваше- истинска духовна 
наслада.

Наскоро с голям жар при
стъпи към формирането на 
ученически театър. Избра та 
лантливи ученици и с тях се

Миле Николов

Неуморим труженик
ректурата. Почти не пусках
ме страница, преди той да я 
погледа. „Де, бата Мики, по
гледай и ти, имаш по-остро 
око". И наистина това остро 
око откриваше една или дру 
та грешка, която отстранява
ше. Затова пък у нас се съз
даваше амбиция — по-добре 
да гледаме, че да не ни на
мери нито една грешка.

— Добре е, деца, — така ни 
казваше той, не защото ни 
считаше за деца, а да се по
шегува — изпекохте занаята.

Така прекарвахме в редак
цията и в печатницата, чес
то и без обед. Особено Мики. 
Не излизаше от печатницата,

никът се списваше, урежда
ше и издаваше от трима-чети 
рима души. По силата на об
стоятелствата, когато тогава
шният главен и отговорен ре 
дактор, същевремено и секре 
тар на Околийския отбор на 
ССРН, Тодор Славински тря 
бваше повече от времето да 
прекарва в Ниш (редакцията 
се намираше в Пирот), а Ма 
рин Младенов беше назначен 
за професор във ВПШ в 
Ниш, почти цялата работа 
остана върху трима: Мики 
Нейков, редактор, Димитър 
Йотов и аз като сътрудници. 
Разбира се, Славински и Мла 
денов помагаха, колкото има 
ха възможност.

Затова ние тримата тряб
ваше да ходим в четирите 
общини — Босилеградска, Ди 
митровградска, Бабушнишка 
И тогава Власинска, — да съ
бираме материали, да при- 
съствуваме на събрания, да 
пишем за села, кооперации, 
предприятия, училища и пр. 
За да отидем от Пирот до Бо 
силеград трябваше една нощ 
и един ден и толкова за връ
щане. Такива бяха съобщи
телните връзки. Трима тръг
вахме в различни посоки и 
се връщахме кой как успява
ше по-рано. Започваше трес
кава работа: пишехме 
статии, превеждахме и обра
ботвахме на външни 
ници, а те бяха малцина.

В редакцията бе 
темп на усилена работа. То
зи темп го създаде Мики Не
йков. Това той не правеше 
чрез строго шефовско 
жание към подчинените, а с 
нему свойствена сърдечност 
и непосредственост. Той бе
ше един от онези редки 
ра, комуто по природа не 
беше свойствено 
жи със силата на шефовския 
пост. Целта постигаше 
равноправен разговор. С то
ва спечелваше уважение, за
щото и подчиненият не се чу 
вствуваше унизен 
век, а в журналистиката, къ- 
дето на сила нищо не става 
а само чрез добро настрое
ние и вдъхновение — 
много

За нас, които се намерих
ме през първите години в съ
здаването на издателство 
„Братство”, загубата на Ми
ки Нейков не може да се за
мени с нищо. Не съществу
ват ни духовни ни материал
ни ценности, които могат да 
попълнят празнотата, настъ
пила с преждевременната 
смърт на Мики, на нашия от 
всички обичан бата Мики. 
С него неповратно отиде и 
част от самите нас, от наши
те радости, старания и труд
ности.

През първите години вест-

Милан Величков докато не пуснеше и послед 
ната страница в машината. 
Като завършехме цялата ра
бота, Мики отдъхваше с об
лекчение, обичаше да се из
мие на помпата, вземахме 
правописания речник (тогава 
единствен наръчник 'за ези
ка) и ръкописите, оставихме 
ги в редакцията и отивахме 
в „Национал" или „Сърбия". 
Изказваше той своите мне
ния, правеше забележки или 
подчертаваше добрите неща. 
И ние изказвахме своите мне 
ния за собствени странни, 
правехме забележки един на 
другиго (това главно правех
ме в отсъствието на Славин
ски), че дори и на шефа, но 
никой не се

Жива енциклопедия
Качествата които отличава 

МИКИ НЕЙКОВ като жур
налист дълбоко са врязани и 
незабравими за всички него
ви сътрудници, другари, при 
ятели и читатели на вестни
ка ни.

Краткотрайният сй живот 
той изпълни с плодотворна 
работа. Умееше да разбере 
човека и винаги беше готов 
да му помогне.

Неговият елан за работа, 
хуманността и високата му 
интелигенция ще помнят и 
ценят всички, които са го 
познавали.

Мики беше извънреден поз 
навач на журналистическата 
работа, другар и приятел, 
много обичан и ценен от ко 
легите си и всички хора с 
които контактираше, а особе 
но от читателите, които с удо 
волствие и внимание четеха 
статиите, написани от май
сторското му перо. Беше ви
наги засмян, бодър и голям 
оптимист. Не спираше пред 
моменталните трудности.

Смъртта, която го 
в пълния му размах за мене 
беше невероятно, толкова 
вече, че на няколко часа пре 
ди това бяхме заедно в реда 
кцията на „Братство" и по 
частна работа в град Ниш. 
На раздяла, той ме закара с 
колата си близо до квартира 
та. Поканих го на кафе, 
той по обичай, се бързаше и 
това оставихме за друг път, 
когато бъдем по-свободни и 
когато времето бъде по-хуба 
во. Но, съдбата бе по-бърза. 
На раздяла също го попитах

какво ще работи в петък, пос
ледния работен ден в седми
цата? — Ще подготвям мате
риали за „Братство” — каза 
той. Но, тази задача, както 
и многи други, които об^ъж 
даше последно време, остана 
неизпълнена.

Мики беше жива енцикло
педия. На когото от нас не- 
шо не беше ясно се обръща
хме към него и той като дъл
гогодишен и опитен журна
лист умело ни помагаше...

свои
Стоян Станков сътруд- засягаше.

— Другият брой ще бъде по 
добър — казваше уверено 
Мики.

Цялата работа вървеше с 
невероятна лекота, защото 
всичко се вършеше с неби
вал ентусиазъм. Тази атмос
фера продължи и по-късно, 
сравнително дълго, когато до 
йдоха и нови колеги, когато 
работата на издателството се 
разшири...

Това е свиден и незабра
вим период. Негов главен 
творец беше Мики. Затова и 
болката за него е дълбока, 
а загуоата с нищо незамени
ма. Единствена утеха ни ос
тава неговото дело, неговата 
публицистика, четиринадесет 
годишната му журналисти
ческа работа, комплетите на 
„Братство”. Когато на душа
та най-много ни натежи, да 
разтворим комплетите и да 
прочетем някоя от неговите 
статии, че да си побеседваме 
с него. Тук той няма никога 
да умре. Ще живее, докато 
съществува и последният ек- 
земпляр на „Братство" от юли
1973 година. А° 9 фев1™

С еднаква любов говореше 

за литература и медицина
създаден

дър-

МИКИ НЕЙКОВ ме плени още с първата ни среща 
през 1960 г. в Босилеград. Разговорът ни огведе в истори
ята на славяните и древните българи. Той знаеше толко
ва подробности, теории, мнения по тая област, че аз ос
танах с убеждение, че има виеше образование и от него 
може много да се научи. Със същата увлекателност той ми 
разправяше по-късно за литературата, медицината и др. 
Мики много четеше и многд>_ знаеше.

Преди един-два месеца“ докато ровеше по чекме
джето си Мики ми показа една снимка. Това беше дядо 
Санде от Клечовци — Мусул.

— Тоя старец ме помоли да го фотографирам за 
паметник. Това беше преди няколко години, когато бях 
в това село на терен. Не зная да ли е жив още, да му 
изпратя снимката.

Аз му обещах, че ще се поинтересувам за неговия 
приятел от Мусул, но за съжаление времето мина, Мики 
си отиде и не. можах да изпълня обещанието си.

Като начинающ журналист през септември, полу- 
пишеща машина. Мики веднага се зае да ми обясни 

как се работи на нея и как трябва да се пази. Няколко 
дена след това той ми подари един нов правописен реч
ник на българския език.

Ще го пазя като най-свиден спомен 
сен другар.

хо

да се нало-

чрез

покоен като чо-
по

„ това
значи. Никой не праве 

ше шмекерии. Всеки от три
мата гледаше да свърши 
можно повече работа и по- 
добре да я свърши. Щом за- 
вършеше една, взехмаше 
га. Мики пишеше > 
тии, редактираше моите 
Йотов,

въз
но

чих
дру- 

свои ста-
и на

превеждаше, урежда 
ше вестника и технически а 
сетне идваше на помощ в ко-

от един прекра-
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Местните общ
комуналните проблеми

В МИНАЛИЯ ПЕТЪК в м 
Босилеград се състоя съпе Аеино
щание с председателите на акциите по 
местните общности от всич 
ки села и с завеждащите ме 
стните канцеларии. Беше об 
съдена ролята на местните 
общности в разрешаването 
на битово-комуналните про
блеми, помощта от Общин
ската скупщина и местните 
канцеларии и местните о& 
щности в системата на все
народната отбрана.

На съвещанието присъству 
ваха представители на 35 от 
вкупно 37 местни общности.
Председателят на Общинс
ката скупщина ВЛАДИМИР 
СТОИЧКОВ заяви, 
ните общности раб> 
всички села в комуната. В 
досегашната си работа тези 
институции на скушцинска- 
та система и самоуправлени 
ето са постигнали значител
ни резултати особено в об
ластта на комуналното стро 
ителството. В програмата на 
Общинската скупщина е под 
чертано на местните общно
сти да се дава финансова и 
административна помощ, за 
да могат градивно да се из
ползват всички потенциали, 
които предлага населението.
През 1972 година местните 
общности като финансова 
помощ са получили общо 
към 100 хиляди динара, а 
критерий за даване на сред
ствата е бил броят на жите 
лите в съответните общнос-

УСПЕШНО СЕ ПРОВЕЖДАТ 

ЗАДАЧИТЕ ОТ ПИСМОТО
Н 0 С Т И И

участие особено в

пътища „ свързване3**6 На 
лата с районните центрове.

Кирил Ризов от Груинци 
изтъкна, че мнозина частни 
стопани постоянно заемат 
част от пътя Босилеград — 
Груинци, с което отежават 
ползването и одържаването 
на същия. От общината се 
търси помощ да направи раз
граничение на пътя 
ните имоти.

В Бресница са се прояви- 
ЛИ разногласия около траса- 
та на пътя, който трябва да 
свърже селото с Босилеград. 
Знае се къде е центъра на 
селото, а някои искат да 
правят своите махали цент
рове — заяви Етвим Иванов, 
въпросът ще реши местната 
оощност И компетентните 
служби в общината.

Заре Николов от Плоча и 
Раде Николов от Горна Ръ- 
жана изнесоха 
на населението 
лечен район да

лението от района е • готово 
да поправи пътя, но се чака 
и помощтта от общинския 
булдозер.

Освен с пътищата проблеми 
има и с построяването на 
районните амбулатории в 
Любатите и Горна Лисина. 
Въпреки че тези здравни ста 
нции ще обслужват населе
нието от цял район, грижи
те около изграждането на 
същите падат на местното 
население от съответното се 
ло. докато останалите села 
остават по страни. Така на
пример в Горна Лисина ра
ботата е спряла, поради без 
действието на местните об
щности в съседните села — 
Долна Лисина, Горна и Дол 
на Ръжана. По-добно е поло 
жението и в Любатите, до
като в Долно Тлъмино рабо 
тите вървят много по-добре.

На предстоящите събра
ния на избирателите всички 
тези въпроси ще бъдат обсто 
йно разгледани за да се уто
чнят задачите и възможнос
тите
конкретните програми.

Във връзка с мястото, рол
ята и задачите на местните 
общности в системата 
народната отбрана в нашето 
общество и конкретните мер 
ки които трябва да се пред
приемат на тоя план говори 
ЦОНЕ ТОДОРОВ, прдеседа- 

на Общинската конфе
ренция на ССРН.

на се-

и част-

че мест- 
отят във

становището 
от тоя отда-

-тястДолнаРъжана”-3!?3
Р?а Ръ*ана — Плоча — Ба- 

Мусул- В тази акция 
ни^ о«Аа Се включат мест-
тоГ™ - ЩН<Й™ от селата «а™*ра™' Иначе пътят е вле 

ПЛана яа Общинска- та скупщина.
Атанас Петров от Карама- 

ница каза, че автобусите на 
Автотранспортното 
ятие не отиват в Карамани- 
ца, понеже пътят на някол
ко места е развален. Насе-

Деловият президиум

докато ЙОВАН ПЕТРОВИЯ, 
председател на Общинската 
скупщина даде обширни на
соки за новия стабилизацио
нен фонд, който трябва да 
разпише общинската скуп
щина.

ОТ 1 СТР.
самоуправление, — а на дело 
са за технократизъм и бюро- 
кратически отношения, в ко
ито се провъзгласява свобо
да за всички и всякой, което 
вещо използва класовия враг.

В информацията на секре
таря на СКС Стоядин СТОИЛ 
КОВИЧ се обърна особено 
внимание на ония хора кои
то имат двулично държание 
— на думи са за становища
та на Съюза на комунистите, 
а действуват обратно. Затова 
особено внимание се обърна 
на идейно-политическата ра
бота и марксическото образо 
вание на членовете на Съюза 
на комунистите й младежта. 
В това направление се зас
тъпиха и ЛЮБЕН ВЕЛИЧ
КОВ, като постави въпроса 
за кадрите в обществено-по 
литическите организации и 
тяхното образование, ДРА
ГАН ДУНГЕРСКИ критику
ва някои организации, които 
не са изготвили акционни 
програми, а ДЕСИМИР ЗД- 
РАВКОВИЧ говори 
лата на самоуправителите,

за осъществяване на

на все

ДРАГАН ГЛИГОРИЧ: ПРО
ВЕРКА НА ЗАДАЧИТЕ ГА
РАНТИРА УСПЕХтелпредпри
Представителят на Центъра 

лния комитет на СКС др. 
ДРАГАН ГЛИГОРИЧ, поздра 
вявайки конференцията уча
ствува б разискванията като 
изрази задоволство, че орга
низацията на СКС в Сурдулн 
ца така обстойно проверява 
изпълнението на поставените 
задачи. Той каза, че само 
проверка на задачите гаран
тира успех. Като оцени .досе
гашната работа в Сурдулиш- 
ка община положително той 
се застъпи занапред да 
сбърне по-голямо внимание 
на идеологическата работа 
в кадровата политика.

Конференцията прие нови 
заключения.

Ст. Станковти.

Заседани? на Председателството 
Съюза на младежта

В тазгодишната програма 
на Общинската скупщина се 
предвижда поправка на ста
ри и прокарване на, нови пъ
тища по селата от четвърти 
разряд в дължина от 64 ки
лометра. За тая акция ще 
бъде ангажиран общинският 
булдозер с компресора и ме 
стното самооблагане на на
селението. В разходите за 
ползването на машините мес 
тните общности ще учасщу- 
ват с 30 на сто, докато ос
таналите разходи ще поеме 
Общинската скупщина. Пре
дседателят Стоичков апели
ра към местните общности 
навреме да изготвят свои ак 
ционни програми, да заведат 
местно самоблагане и да 
организират за провеждане 
на акциите.

на

■ -\

МЛАДЕЖТА ДА БЪДЕ ПО-АКТИВНА
Задачите от Писмото на 

другаря Тито и Изпълнител
ното бюро на СЮК, бе тема, 
която разгледа Председател
ството на Съюза на младеж
та в Димитровград на 8 де
кември. Бе прието заключе
ние, че е нужно да се изра
боти акционна програма във 
всички младежки организа
ции, както и да се направи 
анализ за досегашната дей
ност.

гашната им ангажираност не 
е на завидно равнище.

На заседанието бе разгле
дан и въпроса във връзка със 
записването в младежката по 
литическа школа и школата 
на самоуправители.

Председателството, също за 
дюни Общинската конферен 

ция на Съюза на младежта 
да организира бригада от учи 
щата се, работническата и 
селската младеж, която ще 
вземе участие на тазгодишна 
та трудова акция „Морава

се

за шко-
Б. Николов

Разисквайки по въпроса за 
работата на младежта в ре
довете на Съюза на комунис
тите, се констатира, че досе-

Председателите на местни 
те общности изказа готовно 
стта на населението да взе- 73". А. Д.

като че ли вече никому не 
„трябва”. Мишките на сво
бода си играят по пея.

Кооперацията често взима 
под наем помещения от ча
стни лица, а магазннери са 
и лица с първо отделение. 
Свършилите търговско учи
лище „нс знаят да работят", 
а по-добри са тия дето „смя
тат па пръсти”.

Кой о отговорен за това 
положение? Кой е виновен 
дето пропадат обществени 
сгради, а на части лица се 
помага да правят капитал?

Отговори па тези и подоб
ни въпроси никой и, не тър
си, а няма от кого и да ги 
търси. Всичко е възможно 
щом инспекциите не дейст-

Бележка вуват, а отговорните мислят 
за роднините си, а за обще
ственото никой не се гри
жи. На кого му е мъчно мо
же само да си мълчи, поне
же директорите и ръководи 
телите в земеделската коопе 
рация са „учени хора”.

Мнозина се питат: защо 
земеделската кооперация в 
Горна Лисина не открие в 
кооперативния дом в Г. Лю- 
бата магазини, където да ра
ботят повече хора? А собст
вениците на помещения, в 
които се поместват магазини 
те нека сами си разрешават 
въпросите. Това не е работа 
на трудовите организации.

Богданчо Спасков
Скопие — Бутел, 

Бутелска 86.

Защо пропадат обществени 

помещения?
един държат няколко част
ни лица.

Преди години земеделска
та кооперация от Горна Ли
сина построи в Горна Лгаба- 
та кооперативен дом: голя
ма хубава сграда, със светли 
помещения, хлебопекарница, 
хубава зала с бина и подоб-

та не работи, залата е заклао 
чена. А младите нямат къде 
да устроят събрание, да на
правят танцова. До преди ед 
на година в залата се устро 
йваха вечеринки, поне в па
родии празници. Днес и то- 
вечериего на държавни и на 
ва го няма. Основното учи
лище си направи своя сала, 
а кооперативната пропада

Село Горна Любата е от
далечено от Босилеград око 
ло 20 километра. То е цен
тър на район, съставен от 
селата: Мусул, Плоча,_ Бар
не и други. Затова в Горна 
Любата имат магазини земе 
делената кооперация от Гор 
на Лисина — три, гостилни- 

от Бочарското предприятие 
силеград „Кин-Стан" — два, 
„Слога", „Напредък" „Тома 
Костич" и „Житопромет" - по ко

ни.

Но какво остана от всич- 
това? Нищо! Хлебарница
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за 1972 годинаПред заключителите баланси Акценти

Лмандмански хоризонти
амандмански? Би м°™°,^ за регистриране в съда изти- предупреждение — срокът за рее р и направено в
ча, а все още мал““”ивС,дае актове с амандманите. 
съгласуването на "°Рм^™а'ат а 70 на сто от селскосто- 
Още месец и половина остава, са предприели

П^гочар" не е направено

Преди да бъдат преможрни^крнкретни^мерки,^ 
вещанието трябваше Дз Уя ^ стройсхво по амандма- 
и да определи трас~'®°^коОП” е организация на сдружените. Първо, ако -Търгокооп е може и дума
пия труд в състава на „Сто Р^телно предприяТИе. От 
да става за някакво си с от начало, не са
ДРУга страна миналия труд. Борбата
разграничени среАСТаа • ■ " че влошава отношенията
около това кое чие е, не. сш ^ понякога не се из-

подход „Сточар , и не сам° ” ма[!^хе а из главите наспоред изискванията на ам мганот ^ и Най-
ония, които винаги са «наи-умни ’ "Ггтояяително. без при-

Стопанските ръководители 

са оптимисти
ПО-ДОБРИ И В АВТОТРАН 
СПОРТНОТО ПРЕДПРИЯ
ТИЕ

ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ ще бъдат предадени 
•на Службата на общественото книговодство заклю
чителните сметки на всички стопански организации. 
Тези документи ясно и нагледно ще покажат какво 
е състоянието във всяка отделна стопанска организа- 

е .работела през 1972 година и какво трябва 
да се предприеме в бъдещето им успешно развитие. 
Поискахме да чуем мнението на някои стопански 
ръководители относно сегашното положение на по
верените им организации.
УСЛУГА — НЯКОЛКО
КРАТНО УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА ФОНДОВЕТЕ

МНОГО.

Основните данни за заклю 
чителната сметка са вече го
тови. Значително са сголеме- 

цифрите за вкупната ре
ализация, разходите и пр. 
Убеждението на Цветан Бо
рисов,. отскорашен директор 

предприятието, е, че са по
стигнати по-добри резултати 

проведения референдум, за от миналата 1'“Аииа- Услови- 
интеграцията гласуваха 17 ра ята за работа ар следст- 
ботници, с което трудовият на са били.по- РУА 
колектив на предприятието вие на това чвявит 
показа високо политическо превоза не са у ' .
съзнание и готовност да пое- като услугите са з„ачително 

на стопанска стаби- поскъпнали. Така например 
лизация в Босилеградско. цената иа нефта

Основна дейност на „Кин- на три пъти. от ^ “а •
”р™ГА^атоРпрТ"Т971 посипели "^а^то и пр. 
година пропорцията на обо- Но елвдетвие та значително 
рота в търговията и гостил- увеличената реализация във 
ничарството беше 40:60, през всички цехове> на предприя- 
1072 година това съотноше- тието и на проведените ме^ 
ние е обратно — 60:40. Но ки за рационализация,-1сраи- 
по-добивна е гостилничарска мият баланс за 1972 година 
та дейност, следствие на по- 
големите разлики в цените.

Директорът на предприяти 
ето Пенко Найденов ни осве 
доми, че деветомесечните ре 
зултати през последните две 
години ясно показват за по
ложителния тренд на „Кин- 
стан". В тоя период фондо
вете на предприятието са се 
увеличили два пъти — през 
1971 година 130.000 динара, а ници. 
през 1972 година 260.000 ди
нара.

В същия период значител
но са увеличени и личните 
доходи на заетите. За девет 
месеца през 1971 година са

ция, как ни

на

стопан-
об-

Директорът на Занаятчий
ското предприятие „УСЛУ
ГА” Драган Спиридонов зая
ви, че това предприятие, ко- 
то преди няколко години бе
ше стопански и политически 
проблем в комуната — сега 
се развива много добре. Пре 
дприятието има четири цеха: 
строителен, дърводелски, ко 
вашко-тенекиджийски и тър
говски. Най-успешно работи 
строителният цех на пред
приятието, следствие на ра 
згънатата строителна дейност 
в Словения. Тоя цех посте- 
пено се налага като основ-

ме пътя
ония, които винаги ^„-^^правително, без при-компетентни — технокрлди * ^ и приет такъв

И'ЬЛ успиоа *«* ““—х------------

пр°цес^г7 ^териториална зЦялост.^с^очар.. има богат ошгг„
И понеже не са предписани рецепти и схеми, такива
няма и да се дадат, остава да се В°А„ИИ “о1ств03 в общи- фичностите на селскостопанското нроизводство в оЬщи 
ната и настроението на производителите. Подчертаване

ще бъде не само золожите- 
лен, но и по-добър от мина- 

година. През 1971 годи- 
превезени 590 хиляди 

изминати 1,5 мили

лата 
на сана и най-доходна дейност на 

„Услуга”.
И останалите цехове работ 

ят добр и всеки е в състоя
ние да покрива своите раз
ходи. Докато на края на 1971 
година предприятието е вне
сло във фондовете си около 
110.01)0 динара, тази цифра за 
1972 година сигурно ще над
мине 8(ШЛЮ динара, което 
ще рече, че фондовете ще 
бъдат увеличени осем пъти.

— Някои злобници предри
чат провал на наша „Услу- изплатени 290.000 динара за 
га” — заяви Спиридонов. Нб лични доходи, докато тази 
ние ще им докажем, че пред- Цифра за първите девет ме- 
приятието има сили и усло- сеДИ на миналата година въз 
вия да се развие още повече лиза на 450.000 динара, при 
и стане най-солидно босиле- същото число на заетите, 
градско предприятие.

И В „КИН-СТАН”
ПО-ДОБРЕ ОТ ЛАНИ

„Кин-стан” е малка стопан
ска организация с всичко 26 
знаети работници. За отбеля
зване е, че при неотдавна

пътници и
километра, докато през 

1972 година са изминати 1,9 
километра и са пре

она ната и настроението на производителна. 
то на този момент е от огромно значение зарад отноше
нията в кооперацията и отношенията на кооперацията 
и частните производители. В провеждането на амандма- 

чувствува нужда да се свържат изпокъсаните 
интеграционни нишки, а на хората във „Видлич трябва 
да се помогне да излезат от задънената улица, в която се 
е намерила тяхната кооперация- При това, не бива да се 
забравят самоуправителните права и на частните произ
водители.

А в произведенията, които изкупува кооперацията, 
и не само тя, е отъждествен и миналия труд на частния 
производител. В това отношение, и амандманите препо
ръчват, да се води сметка.

милиона 
везени над 700 хиляди път

ните се

— Резултатите на двата пре 
возни цеха и ремонтната ра 
ботилница през миналата го 
дина ни дават основание да 
очакваме положителен годи- 

баланс за 1972 година.шен
— каза на края Борисов. М. Б.

Стоян Станков _____ ________________ —-----------------------------------------------------------
И данните за осъществена 

та реализация говорят добре 
за „Кин-стан”. През 1971 г. 
е възлизала на — 2,86 мили- РАЗКАЗона динара, докато през ми
налата година възлиза на 3,85 
милиона, въпреки че е пла
нирано 3,44 милиона динара.

’•

В босилеградската гимназия

Да се подобри успеха Тител (Румъния)Сорин
Комунистите от партийния 

клон в гимназията „Иван Ка
раиванов” в Босилеград за
ключиха, че успехът на учени 
ците на кран на първото по
лугодие на това училище е 
много слаб. — Затова всички 
комунисти в гимназията тря
бва да положат големи уси
лия през второто полугодие 
успехът да се подобри.

Преподавателите — комуни 
сти трябва да окажат всест
ранна помощ на учениците. 
Те трябва да се ангажират 
да се окачестви извънучили
щната дейност и допълнител-. 
ното обучение. Не по-малко 
съдействие трябва да се ока
же и на младежката органи

зация в училището, която по 
мнение на партийния актив, 
е „недостатъчно дейна.

Нееднаквите критерии на 
оценяване, неединството при 
приемане на нормативни ак
тове и други въпроси, бяха 
централни теми в разисква
нията.
Заключението на партийния 

актив е: да се превземат се
риозни мерки за осъществя
ване на всички възпитателно- 
образователни задачи. За то
ва са отговорни, преди всич
ко, комунистите в гимназия-

да имаш някого... Ето на, Думите ми се задавяха,в ус- 
мене жената ме остави. Из- тата. Седим с нея, храним се 
бяга с един, някакъв младок, и на мен изведнаж ми иде 
едва завършил шофьорска да стана и да й помилвам 
школа. Като разбрах, че ме косата и ръцете. Тъй съм съз 
мами, исках да се убия. Но даден аз и се радвам, че съм 
не го сторих, твърде много такъв. Но за тебе е лошо, 
я обичах, обичах я и се дър- братле! Лошо е, че не си ми 
жах акто дрипа. Преструвах слили за това, слушай ме ти 
се, че нищо не знам. Вечер мене. Човек не може да жи- 
си лягах с нея, цяла нощ се вее без любов, туй да знаеш, 
любехме и си мислех, че е Виж старите моми. Никого 
моя. Любех я, но знаех, че си нямат и ти става жал ка- 
каквото и да правя, моя ве- то ги гледаш. Голямо нещо е 
че не е... Толкова я обичах, да обичаш, братле, да се
че когато тя се зададеше от- щаш как от мъка, че не си 
някъде, гласът ми изтънява- достатъчно обичан, някой ся 
ше писклив като на жена. каш ти реже живо месо. То

— Не можем да живеем 
сами — каза Лука. — Всич
ко можем да сторим, но са
ми не можем да живеем. Ко
гато една жена те ’зареже, 
чувствуваш се като мокра 
кокошка или като пиле, па
днало от гнездото. Без лю
бов не може да се живее на 
земята.

— Никога не съм мислил 
за това — каза Барбу. — И 
аз си имам една в града, но . 
за това никога не съм мис
лил.

— Нощем трябва да имаш 
някого до себе си. Трябва

та.

В. В.
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ЧЛЛАААЛААА^

Петдневна 
седмица в Култура * просвета * изкуство
училищата

ПРЕДИ известно време представите-
репубЛ11аднСсВката скупщ™1аНааМСъобм
се запознаха е материалите отнасящи се
^а^ТчГи "атГАНеВНа

Без

ли

, съмнение, материалите са инте- 

обсъждането на новите паралелно с
за просветата, с които трябваТ оконча
телно да се регулира и това заедно с но
вата организация на живота и работата 
в нашите училища.

Тези материали е изготвил Югослав 
ския завод за изучаване на училищни 
и просветни въпроси с прякото сътруд
ничество на още много институции, та
ка че могат да се видят всички измере
ния на тоя много важен и сложен проб
лем.

Секретариатът за образование и на
ука на СР Сърбия е дал своето мнение 
по въпроса. Според него в основните у- 
чилища може да се приложи петдь\гвна 
трудова седмица само тогава, когато се 
обезпечат необходимите форми на орга
низирана активност и през шестия тру
дов ден от седмицата (събота), през ко
нто няма да има обучение на часове. За 
въвеждането на един такъв режим в 
училищата са необходими допълнител
ни финансови средства и условия, като: 
повече учебни помещения, повече препо 
давателскн кадри и пр. А всичко това 
не може да се реши бързо и лесно. Въ
веждането на петдневно обучение в учи 
лищата трябва да се съгласува със сто
панските и финансови възможности на 
обществено-политическите общности.

Според становището на секретариа
та, не трябва да се въвежда петдневна 
трудова седмица на всяка цена, но тря
бва да се създадат условия за работа и 
през шестия ден.

Изготвен е и анализ за образовател
но-възпитателните резултати в училшца- 

които са имали петдневно обуче-

. - ■ ■' -
ДУШАН ДОНКОВ:

При изменени условия на обществен живот
СКУЛПТУРА

Народният универсктбттърси мястотоси
Народният университет при 

димитровградския културен 
център и досега е развивал 
известна дейност. Главно би
ли са организирани различ
ни курсове, от които по кро
ене и шиене са били най-ма 
сови и най-успешни. Провеж 
дани и устройвани са и се
минари, беседи и пр., но сра 
внително по-малко.

Сега, при изменените усло 
вия на обществен живот, на
родният унисверситет е за
планувал по-богата и по-раз
нообразна дейност в тази го
дина. На първо място пред
вижда се откриване на шко

ла за самоуправители за ра
ботническата младеж, поли
тическа школа за средношко 
леката младеж и беседи от 
областта на икономиката и 
обществено-политическите от 
ношения у нас.

Народният университет 
през есента ще открие съв
местно със Музикалното учи 
лище в Ниш един клас. Сред 
ствата за това трябва да оси 
гурят заинтересованите, но 
очаква се помощта и на об
щинската културна общност.

Ще се организират курсове 
— семинари за подгтовка на 
различни специалности. Съ
щевременно няма да се на
пусне практиката на органи
зиране на различни предава 
ния за населението.

Очевидно е, че народният 
университет тази година ще 
се стреми да окаже много 
по-голямо влияние върху из
дигането на културното и 
общообразователното равни
ще на гражданите. При това

Предвижда 
се откриване 
на различни 
школита,

ние. Анализът показва, че тези резулта
ти са относително добри. Но тук много 
по-ценни са опитите от тази работа. Вси
чко това говори, че се касае за важно 
начинание, което изисква много проуч
вания и материални средства. особено много се разчита 

на младежта.Ст. Ст.
Колко тоя план ще бъде 

осъществен не зависи само 
от ръководството на народ
ния университет, но и от го
товността на обществено-по
литическите организации, ве 
домствата и стопанските ор
ганизации да съдействуват в 
провеждането на начунания

........... ...............
— Тъй останах сам, брат

ле, останах сам, драги, като 
изсъхнало цвете, и се мъча, 
и се блъскам, защото, видиш 
ли — без любов не може Да 
живеем. Живея си, братле, 
и като си помисля, че някой 
ден и аз ще найда човешка 
душица, която да ме обича, 
душата ми се пълни с радо
ст. Хората се обичат, тъй че 
и аз ще си найда някого, ко
йто да ме обича. Странно 
нещо е любовта, кво знаеш 
ти?! Като рядко цвете е, глу 
пчо, тъй да знаеш. Когато 
работех нейде си из Трансил 
напия, пътят пресичаше ед
на железопътна линия, край 
която имаше кантон. До тоя 
кантон растеше дърво с ед
ни такива цветове, каквито 
никога не съм виждал. Ни
кой не знаеше как семето 
на това дърво о стигнало 
там. Едни сини цветово с те
жка миризма, които, като 
повехнеха, почерняваха. И 
от града идваха да го гле
дат. Всички се питаха как
во търси тук това дърво. Аз, 
колкото пъти минавах от
там, спирах, слизах и споко 
йио си изпушвах по една ци
гара край него. Гледах го и 
нищо не питах. Приказвах
ме си с кантонера за новото 
разписание на влаковете, а 
на ум си думах: „Ей, мили- 
чък, братле мое, расти, мла- 
доче, расти, брат, и се мно- 
жц по тая земя."

такова нещо, братле,ва да сетиш, братле, че 
това си човек!

сещал
дано никога не си го сещал. 
От тая болка по-голяма няма, 
тая болка, кога любовта те 
остави. Нищо не й казах, 
само я гледах, но гя нали е 
жена, разбра. „Харесва ли 
ти тая ми кърпа?” — „Харе 
сва ми.” — „Но какво ти?” 
— „Нищо.” — „Не ме гледаш 

тъй, както ме гледаше” 
Как

за-

та.Навън валеше. Само те 
двамата бяха оставали и

стол. Бе неделя сле-
за- Ст. Н.

ВОЛСКИЯ 
добед. Горещо, една горещи 
на, която идеше сякаш 
къде иззад този летен дъжд. 
От горещината и 
трудно се свързваха една с 
друга.

пя- Босилеград
мислите

вече
— добави тя и заплака. „ 
съм те гледал?” — „С 
бов.” Вярно бе, не я гледах 

любов. Знаеш
Всички местни общности абонирани 

на »Братство«
АЮ-

— Избяга, без думица да 
ми остави. Събуждах се но
щем с мисълт# за нея и за- 
хваьах да плача и да стена 
като глупак. Обичак я

да живея без нея. Кра 
сякаш бяха подкосе

ли навече с
какво прилича човек, кога 
любовта го остави? На кола, 
която се е навряла в дърво, 
тъй е. Вижда ли си такава 
кола? Със счупени прозорци, 
със смъчкаи покрив, горка
та! Иде ти от жал да я оп
лачеш! Няма по-голяма мъ
ка, драги, от това, да сещаш 
как душата ти бавно се ого
лва, опразва се от любовта, 
как съхнеш като духана от 
вятъра шушулка.

Общинската скупщина в 
Босилеград е абонирала на 
вестник „Братство” всички
те 37 местни общности в ко
муната за 1973 година. Пред 
седателите на съветите на 
местните общности са осве
домени за това.

С това ще се подобри ос
ведомеността на общностите 
за събитията в нашите кому 
ни, в страната ни и в чуж
бина.

и не
можех 
ката ми 
ни в колената. Чувствувах, 
че не мога повече да карам 
така. Тогава напуснах 
та и дойдох тук. Голям завод 
е тоя, бързо свикнах с вас... 
Е, и след няколко седмици 
шо да видиш? Иде моята же 
на тук, при мен, на завода. 
Беше следобед и аз миех ка 
миона. С червена рокля, ци- 
лата в леката, а на краката 
с някакви зелени скъсани 
обувки. Тогаз разбрах, че 
оня я бе зарязал, че я бе за
рязал завинаги и тя сега се 
вър/ца при мен само тъй, да 
си има и тя мъж. Отвратих

обек-
Ст.

Звонци
Докато приказваха, бе пре 

вали и в стола 
които

станало да 
навлязоха младежи, 
дъждът беше хванал на връ- Средства за културна дейност
щане от кино. За развитие на културата на 

българската народност Из
пълнителния отбор на култу 
рната общност в Бабушинца 
ще осигури средства от 
200.000 динара. С тези сред
ства що сс адаптират поме
щения за културно-забавна

активност на местното дру
жество „Руй”.

Известна сума ще се вло
жи и за подновяване на кни 
жния фонд на библиотеката 
в Звоици и училищната бнб 
лнотека в село Ракита.

Слънцето клонеше на за- 
ник и в стихналото му заре
во хората изглеждаха като 
излети от бронз, сякаш то 
бс метнало влажно було вър 
ху раменете им.

сс от нея, отвратих се и ми 
дожаля, и изведнъж почув
ствувах, че вече не я 
чам. Не зная дали някога си

оби- М. А.
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ПисмаСурдулица

Похвала на
ИЗБОРИТЕ В МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И димитровградското 

ПРОДУЖНИЦИТЕ — ДО 15 МАРТ

РАБОТАТА НА ССРН

КИНО
в Димитровград полу- 
на киното. Струва ни 

поне-
Тези дни културният център 
чи писмото от един посетител

бъде интересно да го публикуваме, 
показателно говори за работата на димитров- 

кино. Това е може би и първото призна-
се, че ще
же

Изборите в местните организации « нодружни- 
ците на ССРН в Сурдулишка община ще се завър стоа на отделии стопански ор 

15 март т.г. Голям интерес за привеждане ганизации в насрещния и сре 
края работата на комисията около изпитване дносрочеи план. Според ня- 

__„„ им1ппргт1штя иа незаконно забогате- кои изчисления би се събра
лите. Съществуват предложения ССРН да подготви ^1е°Зато5такнваАакиии киншоори културния ден- 
акция за разписване па стабилизационен заем. ССРН се провежлат във всички ко- 
ще се ангажира за събиране иа доброволен прилог муни, сигурно е, че и в Сур- 
за построяване на Дом-паметник в Кумровец. ^ГздааГл^^шГваТачи- град да си
Неотдавна се проведе засе- то на нови ръководства ще напие, защото е съзнателно, другото, посетих и едно кин

лянир' ня Изпълнителния от- се избират и делегати за но- че само по този иачии ще представление.
бор на Общинската конфе- ва Общинска конференция иа обезпечи своето по-светло бъ ^Аействително^ воъдуш^ 
ренция на ССРН с председа- ССРН коя го ще: броз 87 Аеще прие инициативата бирателпетво сте осигурили
щГгНаноотшщ?тГеаН на' ““а “бъл^рскак^.^АНО- 11а Шщин^я отбор на Съ- за посетителя културно наб- 
ГГРН К Ссшлелина4за цяла- ст Новоизбраииата общинс- юза на бойците и Общинска- людаване на филма, 
та територия Уна СуРдулищ- ка конференция на ССРН ще та конференция на Съюза на у вас, за разлика от —
» ЖЖ ““15 »“ р’
ссркна1 Присъствуващнтс за- ' ' летва на доброволна основа прилични коментарии и хули
ключнха предизборните кон- ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА за построяването на Дом-па гански „рояви. Салонът е чи-
ференции в местните ор- ПРОВЕЖДАНЕ В ДЕЛО метник на бойците и младеж

и подружш? ЗАДАЧИТЕ ОТ ПИСМОТО та от Югославия в Кумровец
ците на ССРН да се проведат Активисти на ССРН щ
до 15 февруари т.г. На тези Заседанието на НО на ОК гажират възможно
конференции членовете на на ССРН констатира, че чле средства да се съберат за цел
ССРН ще разискват върху новете на ССРН се много ин- та. 
изпълнението на задачите от тересуват около провеждане- 
Писмото и речите на другаря то в дело задачите, произли- 
Тито, новата данъчнг* полити- защи от Писмото и речите 
ка, подготовките на населе- иа другаря Тито. Така напри 
нието за всеобщата народна мер известно е, че срещу 4/ 
отбрана, комуналните проб- лица от Сурдулишка общи- 
леми и ще изтъкват кандила- на се води следствие за не- 
ти за нови ръководства. законно забогатяване, относ

но за изпитване потеклото на 
имуществото им. Следствие
то още не е завършено и не 

посочените

градското
„„е за успешните мерки, които културният център 

да въдвори ред в киното.загодини наред прилага,шат до 
към просто дъха на свеже

ст. Наистина работата на ва- 
кино’ мога да сравня са

ст и„С това свое писмо желая 
вашата работа в

шето
мо с работата на нишкото ки 
но „Чегар”. Единствено в то
ва нишко кино няма хулига
ни, отегчителни коментарии, 
обиждащи реплики. При вас 
владее ред и дисциплина, а 

приятна атмосфера за

тър.
Тези дни бях на пропъту- 

се отбих във вашия 
почина. Между

ваие и

това е
истинско развлечение и почи
вка.

Желая ви много успехи в 
по-нататъшната работа".

Предраг Стаменович
нов. селище „Бубань" 

Ниш

повече Проблеми на снабдяването
М. Величков

Босилеград без месоБосилеград

ОЩЕ 64 КМ 

ПЪТИЩА
Повече от една седмица в Босилеград няма ме

со. Според сегашното положение трудно може да 
се даде отговор кога тоя въпрос ще бъде решей ця
лостно.

На досега проведените пре 
дизборни конференции меж
ду комуналните проблеми в 
центъра на вниманитео бяха 
електрификацията в още не- 
електрйфицираните села и 
махали, проблемите в облас
тта на здравната защита и 
снабдяването на населението 
с вода за пиене.

На заседанието се взе ре
шение изборните конферен
ции в местните организации 
и подружниците на ССРН да 
се завършат до 15 март т.г. 
На същите покрай избиране-

се знае кои от 
лица ще попаднат под удара 
на Закона. Също така прила
гането на конституционните 
амандмани в трудовите орга 
низации е в течение, но ра
ботата върви много бавно, а 
хората с право инсистират 
същите да стъпят в сила. И 
стабилизацията на стопанст
вото е една от спешните за- , 
дачи. Съгласно обективните 
и субективни околности съз- 
рява мнението ССРН да за
почне акция за разписване

ПРЕЗ настоящата година е 
планирано в босилеградска- 
та община да се построят 64 
километра селски и между- 
селски пътшца.

Осъществяването на този 
план на комунално-битовата 
служба в босилеградска об
щина ще зависи от организа
цията на работата и обезпе
чаването на материални сре
дства и работна ръка. Меж- 
ду другото местните общно
сти трявба да обезпечат 30 
на сто от стойността на стро 
ещия се път.

Тази значителна акция ще 
помогне и Общинската скуп
щина с булдозер, компресор, 
взрив и професионална рабо 
тна ръка за трасиране на 
пътищата.

Става ясно, че при такова 
положение най-напред ще ус 
пеят да построят пътища оне 
зи села, които най-организи- 
рано и най-бързо ще успеят 
да обезпечат собствени фина 
нсови средства и работна ръ
ка в рамките на местното са 

. мооблагане.

Босилеград с тоя артикул снабдяват земеделски
те кооперации от Долно Тлъмино и Босилеград. При 
чината за липса на месо в града са ниските цени — 
казва инж. Васил Захариев, директор на босиле- 
градската земеделската кооперация. Според него 
сегашните цени създават загуба на кооперацията. 
Освен това, при сегашното положение на изкупни
те цени кооперацията не е в състояние редовно и 
навреме да изкупва добитък за клане.

Захариев ни също така осведоми, че коопераци
ята е изпратила иск до компетентните служби на 
Общинската скупщина за увеличение на продажба- , 
та цени на месото със средно от 20 на сто. Общин
ската скупщина е отхвърлила тоя иск така, че цени
те са останали несъгласувани с онези, които коопе
рацията заплаща при изкупуването на добитъка. При 
сегашното положение кооперацията има най-много 
загуби при продажба на телешко-месо.

Месо няма да има — казват в кооперацията все 
докато Общинската скупщина не разреши да се уве
личат продажните цени.

На 22 февруари се навършват 40 тежки и 
тъжни дни от вечната ни раздяла с нашия съ
пруг, татко, дядо и чичо

ЯКИМ П. СТОЕВ

от село Църнощица, Босилеградско. Поканва
ме всички роднини и приятели да присъстват 
на помена му, които ще се състои тоя ден в 
Църнощица.

ОПЕЧАЛЕНОТО СЕМЕЙСТВО В. В.

В. в.

САМО I МЕСОПРОДя-ВНИ ця •"15Р’(гй, Д0мъд(г ("гивмяр 
ЯР/ивго ла/вол/р? -)----—
В&ДСГВО,"

е в огглеждлт?' 
гелегд бвз грулове?' /ГЛАВИ л-тти.ояло { телешки/ 

\ГЛЯВИ"'

МЕТ. ПЕТРОВ

БдйЩ он-$и
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О* и.тг ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ 

ЗА МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

В НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА И 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.
IV. ЗДРАВНА ЗАЩИТА— ако ползващият и членове на негово 

то семейство разполагат покрай личния доход 
от земеделие и други редовни приходи (запла
та, пенсия и под.) при определяне на помощта 
същите се събират; и се считат като личен до
ход по трудоустрояването и не могат да бъдат 
по-високи от 300 динара на месеца на член 
от семейството.

Член 9.

Обезщетение по член 7 за школуване на 
деца, ако са изпълнени условията; за деца до 
навършени 26 години, а се намират на редо
вно обучение, независимо от член 8, а по пре
дложение на комисията, както и школуване
то извън местопребиваването.

Член 17.
На участници в Народоосвободителната 

воина, т. е., на членове на семействата им (в 
по-нататъшния текст: ползващи) може да се 
признае право на материално осигуряване при 
условия и размер, предписани с настоящето 
решение. ^

Лице, на което е определено месечно
парично обезщетение има право и на здравна 
заищта за сметка на фонда по предписанията 
за здравно осигуряване на работниците.

Член 18.
Член 2.

Право на безплатна здравна защита се 
осъществява по правило в местожилеството 
на ползващия тази защита.

Обезщетение на разходите при ползва
не на здравна защита извън местожителство
то отива за сметка на фонда за борческа за
щита.

Материално осигуряване се признава на 
всички ползващи тези права ако имат дими
тровградско местожителство.

Член 3.
Член 10.Орган за пряко провеждане 

вяване на права, утвърдени с настоящето ре
шение е общинския орган на управление, кой
то е компетентен по въпроси, свързани с ин- 
валидската и борческа защита при Общинска 
та скупщина в Димитровград.

П. ОСНОВНА БОРЧЕСКА ЗАЩИТА

Член 4.
Материалното осигуряване в смисъл на 

разпоредбите на настоящето решение може 
да се признае на:

Участници в Народоосвободителната 
война година против фашизма от 1941 и в съю 
зничесю#ге армии.

За ползване на право на борческа защи 
та ползващите представят писани доказател
ства за участието във войната.

Общезщетение за превоз се изплаща по 
най-късата релация, по основната тарифа за 
редовни превозни средства в съобщенията.

V. НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРАВАТА

и осъщест-
Основно парично обезщетение може да 

се определи:
— Доколкото не разполага с имущест

во от кадастрален доход на стойност от 500 
динара,

Член 19.— С кадастрален доход до 50 динара на 
член на семейството на месеца до 400.

— С кадастрален доход до 80 динара 
на член на семейството до 300 динара.

— С кадастрален доход до 120 динара 
на член на семейството на месеца до 200 ди
нара.

Иск за признаване на право и доказах 
телства за изпълняване на условията за при
знаване на тези права, се подават в органа 
на пуравление при Общинсакта скупщина в 
Димитровград, който решава в първата сте
пен.

Член 11. По жалбите на решенията на първосте 
пенния орган решава Управителния съвет на 
фонда за борческа защита при Общинската 
скупщина в Димитровград.

Добавъчни за нетрудоспособност на друг 
член на семейството, възлизащ на 20% от ос
новната помощ и се изплаща заедно с основ
ното обезщетение (по същото решение).Член 5. Член 20.

Членове на семейства на участници в Неспособността за стопанисване в сми
съл на член 8. се утвърждава с удостоверение 
от здравното заведение.

Лица над 55-годишна възраст (мъже) и 
50-годишна възраст (жени) се смятат за нетру
доспособни за стопанисване и такива удосто- 
стоверения не им са нужни.

Член 12.
НОБ са:

— съпрузи и деца (родени в брак или 
извън брака, усвоени, заварени деца, хране
ници)

Постоянно парично обезщетение за шко
луване принадлежи на ползващия, но не мо
же за едно дете да бъде по-голяма от 300 ди
нара или общо до 500 динара на месеца за 
повече деца, ако не получават други помощи 
(стипендии и под.).

Общинският отбор на Съюзените орга
низации на бойците ще дават предложения 
за определяне размера на помощта в зависи
мост от това какво училище посещават и 
какво е имуществото състояние на родители
те и на най-близките роднини.

— родители, очух и мащеха, усвоител 
и издържател.

М^.ериално осигуряване се признава на 
ползващите тези права (на членове на семей
ствата им по редоследа от предишната али
нея).

Член 21.

Лица, които осъществят тези права по 
настоящето решение са длъж™ в органа на 
управление при Общинската скупщина в Ди
митровград да представаят новонастъпнлите 
промени, които са от съществено значение за 
размера на същата, в срок от 15 от деня на 
настъпилите промени.

Член 6.

Помощ на лица според член 4 и 5 
настоящето решение може да бъде призната 
зарад осигуряване на средно жизнено равни
ще, школуване на деца, разрешаване на жи
лищни проблеми, здравна защита и за разре
шаване на други жизнени въпроси.

на
Член 13.

Сумите, които се получават по чл. 10, 11 и 
12 се намяляват за 50% ако по-дълго от един 
месец са на лекуваме в здравно заведение за 
сметка на фонда.

Ш. ВРЕМЕННИ ПОМОЩИ

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

Член 22.Член 1,

Органът “на управление — службата за 
инвалидна и борческа защита при Общинска
та скупщина в Димитровград в срок от един 
месец ще извърши превеждане на съществу
ващите ползващи тези права с нови решения 
и ще ги доведе в съгласие с разпоредбите на 
настоящето решение и ще определи еднакви 
права на всички.

Видове на материално осигуряване
1. ,Постоянна месечна парична помощ;
2. Постоянна месечна помощ за школу

ване на деца;
3. Временна парична помощ;
4. Изплащане и помощ на членове на 

семейства в случай на смърт на ползващия

Член 14.

Временна парична помощ в смисъл на 
чл. 7 на пастоящет орешемие може да се от
пусне на стойност ог 500 динара, а най-много 
два пъти годишно, когато ползващият се на
мира в твърде затруднено материално поло
жение, а от страна на службата се оцени, че 
помощ му е наистина необходима.

Член 15.

В случай на тежък жилищен проблем 
на ползващите на това решение може да се 
отпусне времена помощ за разрешаване 
жилищен проблем най-много до 5.000 динара. 
Дали се касае за жилищен проблем — утвър
ждава Общинският отбор на Съюза на бойците 
при ОС Димитровград.

Член 16.

Обезщетение и помощ в смъртни случаи 
на ползващия се пренасят на членовете 
семейството му, или на лице, което е извър
шило погребението, и се движат до 50 динара.

правото;
5. Добавъчни за нетрудоспособност на

Член 23.друг член.
С влизането в сила на настоящето реше 

ние престава да важи решението за матери
алното осигуряване на учстницнте в Народо- 
освободителната война №01-1853/1 от 22. IV. 
1968 година и решението за изменение на Ре
шението във връзка с материалното осигуря
ване на участниците в Народоосвободителт^ 
та война №01-4071/1-68 г. от 30 септмеври 1968 
година, публикувани в „Служебен вестник" на 
Нишка община „бр. 31 от 6. 11. 1968 година.

Член 8.

Материално осигуряване може да се 
признае ца , ползващия това право при след
ните условия:

— Да нямат в семейството си трудоспо
собен член за стопанисване,

— Да няма роднина, способен за стопа
нисване, кой'го по закона е дължен да дава 
издръжка и да се старае за тях, а има възмо
жности за това.

— да са над 55-годишна възраст, за мъ
же, 50-годишна възраст за жени — участници

нямат доходи от земеделието (ка
дастрален доход), за предишната година, уве
личен четири пъти, над 120 динара на месеца 
за всеки член на семейството.

на

Член 24.

Настоящето решение ще бъде публику
вано в „Междуобщинския служебен вестник" в 
Ниш, а ще се прилага от 1.1. 1973 година.

— да на Управителният съвет 
на фонда за борческа 

защита
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т*яНад град Сурдулица по планините има 
възможности за лов на гъски. И в други
те краища на Сурдулишка община има 
възможности за развитие на лов на ди
веч. В гъстите гори в непосредствената 
околност могат да се ловят зайци, лиси
ци и други диви животни. Над Сурдули- 
ца, в планината Варедник могат да се ло 
вят сърни. Над прохладната борова го
ра на Сурдулица могат да се ловят фа
зани, които влизат дори и в града.

Стопанството на Сурдулица 
по-интензивно да се развива след Втора 
та световна война. В Вело поле, край 
самата Сурдулица, е построени© индуст
риално селище. Тук работят фабрика за 
машини и леярна „Мачкатица”, цех на 
фабрика на водно стъкло „Милош Ма- 
мич” от Земун и фабрика на авто-електро 
съоръжения. Някога примитивната екс
плоатация на камък за пътното строител 
ство е преобразувана в 
предприятие „Варденик”.

Най-значителния стопански обект на 
този край е ВЕЦ „Власина”. Състои се 
от четири водоцентрали, Върла 1,2,3 и 4 
Нейните канали са дълги и по 52 км, а 
тунелите по 20 км. Бентът е дълъг 250 м. 
а висок 27 м. Годишно произвежда елек- 
агрегати, който годишно произвежда е- 
трична енергия от 150 милиона киловат
часа.

'щШф
шт

ГРАДЧЕТО Сурдулица се намира на 
10 км ляво от ж. п. — линията Ниш — 
Скопие на надморска височина от 475 м. 
Най-близка железопътна гара на споме
ната линия е Владичин Хан, откъдето 
Сурдулица има връзка и с автопътя. По
край железопътни връзки има и автобу
сна връзка с Владичин Хан, Лесковац, 
Ниш, Скопие, Босилеград, Власина и 
други места. Днес има около 8 000 жи
тели.

>;
ПАНОРАМА НА СУРДУАИЦА

В непосредствена близост на Сур- 
д у лица, в село Йелашница, е открита 
една гробшща от раннохристиянския пе 
риод.

започна

V?;

В самата Сурдулица през 1962 година 
е открит паметник на загиналите бор
ци от миналата война.

Околността на Сурдулица е обрасна
ла с иглолисти и дъбови гори. Интерес
но е туристическото място Стрешер, до 
което се стига през пролома на Рома- 
новска река, обраснала с гъсти гори. От 
върха на Стрешер се откриват извънре
дни гледки към Шарпланина и Вранска 
котловина, а и към Ниш и България.

Най-известното туристическо мя~го 
е Власинско езеро. Отдалечено е от 
Сурдулица 20 км, обкържено с млада бре 
зова и борова гора. Известно е в послед
но време и с терените за ски спорт. Вла
синско езеро е дълго 12, а широко око
ло 3 км. Намира се на надморска 
височина от 1 200 до 1 300 метра. Има ня
колко гостилничарски обекта. Покрай 
другите и хотел „Власина”. Бреговете на 
езерото са удобни за летуване.

механизирано
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Околността на Сурдулица е богата с 
руди. При село Мачкатица се намират 
залежи на молибден. На планината Вар 
деник и Чемерник има значителни ко
личества гранит.

На 1,5 км от града 1942 година е от
рит санаториум за гърдободни с 550 ле
гла.

Това летовище е забележително 
климатическо и място за отдих и по
чивка. Езерото е богато с риба пъстър
ва. В околността на езерото има възмо- й
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