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Докъде се простират
границите на свободата?
Ще стане ли откритостта на Норвегия жертва на
терора? Атентаторът Андерш Брайвик разтърси
обществото из основи. Скандинавската страна, която
се слави с откритостта и толерантността си, се опитва
да възстанови баланса между свободата и сигурността
Норвежката съдийка Ким Хегер
постанови нападателят от Осло
и остров Ютьоя, отнел живота на
десетки хора, да остане в ареста
за 8 седмици. В ареста Брайвик ще
бъде напълно изолиран, без право
да получава писма, без достъп до
медии и без право на посещения,
с изключение на адвоката му.
Същевременно разследването
продължава. В съда Брайвик
съобщил, че е действал с две
групи помощници. Преди това той
твърдеше, че е действал сам.
Междувременно полицията
коригира броя на жертвите. Според
актуална информация при атентатите
са загинали общо 76 души, а не
93, както се съобщаваше досега. В
понеделник вечерта десетки хиляди

▲ Спомняйки си за мъртвите
Елизабет Амундсен, 16, държи роза.
С хиляди рози, вдигнати към небето,
норвежците почетоха паметта на
жертвите от двойния атентат в
Осло. Норвегия не помни подобен масов
митинг от края на Втората световна
война
норвежци почетоха паметта на
жертвите с цветя. На "бдението на
розите" в норвежката столица се
събраха над 150 000 души.
Атентаторът от Осло засегна
Норвегия в най-болното място.

Откритостта на обществото
е поставена под въпрос

Сега полицията не дава
повече данни за безследно
изчезналите и отхвъря критиката за
некоординираност на действията.
От понеделник сутринта на сайта
на норвежката телевизия стоят
имената на 9 младежи и девойки
между 14 и 20 г., които се водят
за безследно изчезнали. Моника,
Мариане, Йоханес. В списъка са още
над 40 други, които или са загинали,
или се водят за изчезнали. През
изминалите дни полицията говореше

за "неколцина" младежи, чиято съдба
остава неизяснена. Норвежките
политици непрекъсното повтарят,
че Норвегия трябва да остане
открито общество. Че не бива да се
допуска атентаторът да разруши този
фундамент на обществото.
Но мудната информационна
политика на полицията не пасва към
откритостта на обществото. Тя показва
колко несигурна е станала Норвегия
след нападенията и колко трудно
намира баланса между прозрачност
и доверие, премерена сигурност
и въздържаност. Полицията и
антитерористичните части нямат опит
с подобни атаки. 32-годишният Брайвик
е стрелял необезпокоявано близо 90
минути на остров Ютьоя, преди да
дойдат специалните части.
Екипът от командоси е загубил
ценно време в търсенето на лодки, за
да измине разстоянието от 800 метра
между сушата и острова. Единственият
стоящ на разположение хеликоптер е
бил на 50 км. от Осло. Полицаите са
се придвижвали с коли до летището.
Закъснението на спецчастите е било
фатално. И други грешки на полицията
излизат на бял свят. Младежите от
остров Ютьоя, които са се опитвали
да се обадят на полицията, или не
са успявали да се свържат с нея,
или набързо са били изслушвани,
за да не блокират линията заради
атентата в Осло. Критиките срещу
действията на полицията обаче в
медиите и сред политиците са по-скоро
сдържани. Никой не иска да печели
от възможните пропуски на силите за
сигурност.

Цената на откритостта

В Норвегия отдавна съществува
опасност от атентати. Силите за
сигурност знаят за потенциалната
заплаха от терористичната мрежа
Ал Кайда, чиито идеолози поставят
страната в списъка с врагове, защото
тя участва в мисията в Афганистан.
А от публикацията на карикатурите
на пророка Мохмед в Дания,
скандинавските страни като цяло
попадат в прицела на терористите.
Въпреки това не са били предприети
допълнителни мерки за сигурност в
правителствения квартал на Осло.
Брайвик е могъл спокойно да се
придвижи с колата си и да задейства
бомбата.
"Цената на нашата откритост не
бива да бъде страхът за собствения
живот", казва Елизабет Удраад,
служителка в министерство, чийто
офис се намирал на около 200 метра
от центъра на експлозията. "Откритост
и сигурност не се изключват взаимно.
Липсата на каквато и да било защита
обаче не означава откритост, а
наивиност. Най-сетне Норвегия трябва
да се върне към реалността."■
От "Дойче веле" (със съкращения)

◄ Минута мълчание в Норвегия в памет на жертвите СНИМКИ: ИНТЕРНЕТ
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Свръхчовек.
С

Борис Христов

транно се
сляха съдбите
този уикенд
на двама души, които
със сигурност никога
не биха поискали да
се познават.
Докато
27-годишната Ейми
Уайнхаус е умирала
в Лондон, найвероятно победена
от слабостите и
зависимостите си, в
Осло 32-годишният
Андерш Брайвик успя
да отнеме 93 живота.
Засега.

И двете новини
разтърсиха света

Почивай в мир, Ейми

Иска се сила,
за да покажеш
слабостта си

Андерш Брайвик е
искал да е Свръхчовек.
Übermensch. Онзи,
описан от Ницше в
„Тъй рече Заратустра".
Възхищавал се е
от бели, руси, синеоки християни какъвто е и самият той; от рицари
кръстоносци, от супергерои. Това се
вижда от филмчето, което е пуснал
в youtube и което вече се гледа само
с регистрация, също като порното.
Защото това клипче всъщност е едно
его-порно. Целият смислен, изряден,
трезвен живот на чистия ариец
Андерш е порно. Разврат на егото.
Ейми Уайнхаус е точно обратното
на Свръхчовека.
Дори в смъртта й се намериха хора
да я обвинят, че сама си е виновна.
Нея я уби слабостта й. Това, че се
влюби в неподходящ човек, чиито
издевателства не понесе. Че пиеше и
взимаше наркотици, защото

с една и съща чувствителна душа
се самоунищожаваше
и създаваше музика

Андерш пося масова смърт, за да
утвърди собствената си личност.
Ейми смачка себе си, за да остави
на милиони непознати хора искрени
изповеди, които да ги вълнуват и да ги
направят по-добри.
Андерш ще влезе в затвора, където
по пандизчийското правосъдие го чака
съдба на нечия кучка.
Ще изгние безславно там, ще
бъде мразен от целия свят, дори
и от съмишлениците, които се
бяха побояли да го приемат в
хейтърските си редици, стреснати
от маниащината му. Това постигна с
двегодишното внимателно планиране
на чудовищните си действия и
отдадеността си на омразата и егото.

Ейми живя бързо, страстно и
раздаващо се, без да се пести
и обожествява

◄ Атентаторът
Брайвик (вляво)
след изслушването
в съда

Но нейното създадено в
безотговорност към себе си
творчество ще се помни дълги години.
Като това на хората с подобна на
нейната съдба - Били Холидей, Кърт
Кобейн, Джанис Джоплин, Джими

Хендрикс.
Иска ми се да мога да измоля
хладнокръвието и себелюбието на
Андерш за таланта и уязвимостта на
Ейми. Но животът е несправедлив и
пълно щастие никога няма.
Във всеки от нас има по малко
от Андерш и по малко от Ейми.
Има уязвимост, слабости, глупави
човешки дефекти. Има и жестокост,
маниакалност и желание да
контролираме целия свят.
Сигурно от кучи поглед, така да се
каже, ви се струва, че колкото повече
власт над другите постигате, колкото
повече ги манипулирате и владеете
съдбите им, толкова повече успявате
да се справите с живота. Но пък

от птичи поглед е сигурно, че
човещината, дори в дефектните й
измерения, е по-ценна

Много ми се иска някак си така да
стане, че повече да си пазим и щадим
творците, защото в тяхната талантлива
душа сътресенията от 1-ва степен
по Рихтер отекват на нещо като 100на. И да сме малко по-скептични
към воините и победителите си,
чието хладнокръвие обикновено е на
границата с клиничната психопатия.
Да свиваме сармите на Андерш още
докато говори с езика на омразата и
само плаши да изпозастреля стотици
хора.
И да сме нежни към разтерзаната
Ейми, която не се вписва в нормите на
еснафското приличие, но пък може да
пише музика и да ни изтръгва сълзи,
докато пее.
Но светът е несправедливо място,
както вече стана въпрос. Затова Ейми
е мъртва, а Андерш е взел контрола
над животите на стотици хора.

Свръхчовекът е мокър сън
за комплексари и страхливци

Иска се много сила, за да си
позволиш да покажеш слабостта си.
Почивай в мир, Ейми. Андерш, ти
си знаеш. ■

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

4 -10 август 2011
ч 4 Св. 7 отроци в
Ефес. Св. прпмчца
Евдокия
п 5 Св. мчк
Евсигний (Предпр.
на Преображение
Господне)
с 6 † Преображение
Господне (Разрешава
се риба)
н 7 † Неделя след
Петдесетница. Св.
прпмчк Дометий. Св.
прпмчца Потамия
чудотворка.
п 8 Св. Емилиан
изповедник, еп
Кизически. Св. мчк
Трендафил Загорски
Гл. 2, утр. ев. 11, ап.
1 Кор. 9:2-12 (с. 142),
лит. ев. Мт 18:23-35
(Тип. с. 392)
в 9 * Св. ап. Матия.
с 10 Св. мчк и
архидякон Лаврентий
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В големия салон
на читалище
“Постоянство-1856”
в Лом се
състоя честв
 ане
на 110 години
от рождението
на учителя по
гимнастика
Любен Чушков

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа.

едно със своите съмиш
леници от “Юнак”, в три
войни – Балканската,
Междусъюзническата и
Първата световна. За талан
та и за майсторството да обоб
щи и разкаже в книга делата
на толкова

мащабна и разностранно
надарена личност,

заслужено признание полу
чи авторката Зоя Апостолова.
Читалищният салон едва поб
ра хората, дошли да й благо

Набира
пациенти

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и

Любен Чушков
- една легенда в
гимнастиката

кухненски, и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

Никола ЛИСИЧКОВ,
Лом

Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД
се премести на нов адрес:

Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

ПК “Наркооп” – Монтана
приема хлебна пшеница
в мелницата, намираща се
на Ломско шосе
/до бензиностанция OMV/

Пишат ни от Лом

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693

По този повод зам.-кме
тът Зоя Апостолова предста
ви своята книга, посветена
на достойния спортист. В
монографията, озаглавена
“Любен Чушков и Юнак”, ис
торичката описва жизнения
път на Любен Чушков.
Любен Чушков е едно от
осемте деца в семейството на
Николина и Петър Чушкови.
Спортист и педагог, започ
нал учителската си кариера
в днешното ОУ “Константин
Фотинов”, Чушков е и

безкористен родолюбец,

участвал доброволно, за

дарят и да й засвидетелстват
своето уважение за положе
ния труд и за това, че за поре
ден път съживява в паметта
на ломчани спомена за тех
ни достойни предшественици,
вписали имената си в панте
она на националната слава.
Събитието уважиха областни
ят управител Ивайло Петров,
представители на местната
власт и на Българската пра
вославна църква, ръководи
тели на спортни федерации,
учени, дипломати, както и
ученици, последователи и род
ственици на Любен Чушков,
дошли в родния му град, за да
си спомнят за бащинската му

►За смилането на 1 кг бруто тегло жито
се заплаща 12 стотинки с включен ДДС.
►За 100 кг бонифицирано тегло се пре
доставят 62 кг брашно, в т.ч. 50 кг тип 500 и
12 кг тип 1150 и 33 кг трици или отсевки по
желание на клиента. Таксата за смилане на
предоставеното бруто жито за продажба на
хляб с купони е 12 стотинки на кг.
►Клиентите, които предоставят жито за
производство и продажба на хляб с купо
ни, получават за 100 кг бонифицирано жито
155 броя купони за бял хляб от 500 гр и мо
гат да ползват същите във всички търговски
обекти на кооперацията, независимо от на
селеното място.
►Заплащането на услугата за 1 бр. хляб
на ишлеме е 0,40 лв. при покупката на
хляба.

Получените купони са валидни до
следващата календарна година, т.е.
до 31.12.2012 г.

За селата от региона на ПК “Наркооп”,
Монтана, кооперацията организира и пре
возва жито за купони до мелницата и връ
ща обратно триците на клиентите в
съответните села, като те заплащат
транспортни разходи от 2 стотинки на 1
кг бруто тегло.
Приемането на зърното в мелницата
започна от 25.07.2011 г.
Справки на телефони:

096/303 608, 303 609, 303 610
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любов и топлота, но и за бе
зупречната му дисциплина,
строгост и взискателност по
отношение на спорта, спече
лили му световно признание и
авторитет.
Звездният си миг легендар
ният ломчанин изживява през
1931 г. в Италия, когато 350
български “Юнаци”, заминали
за родината на Галилея след
конкурс,

печелят общо 27 награди

В индивидуалната надпрева
ра на уреди оба
че победител
е ломчанинът
Любен Чушков,
който се окич
ва със сребърен
медал и с венец
от маслинови
клонки.
Пръв своя оте
чески благос
лов за духовния
подвиг на една
от най-уважава
ната сред лом
чанки дама Зоя
Апостолова из
рече Видинският
митрополит
Дометиан. Дядо
Владика пода
ри на авторката
икони на божи
ята майка и на
новоканонизи
раните баташ
ки мъченици, с пожелание да
постоянства в своята прос
ветителска и народополезна
дейност.
Просълзена и развълнувана,

дъщерята на Любен Чушков –
Виолета, благодари
на ломчани

затова, че пазят жив спомена
за нейния баща 45 години след
неговата кончина. Преводач
по професия и просветител
по душа, тя увери присъства
щите в залата, че където и да
се намира по света, винаги е
Виолета Чушкова от Лом.
Великолепно, фино и краси
во допълнение към духовния
празник в читалището бяха из
пълненията на акробатите от
спортен клуб “Олимп” и тан
цьорите от танцов ансамбъл
“Дунав”.■

ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и
генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Траурен магазин

Монтана, бул. “Парта”
(до блок “Плиска” 13)
● Магазинът предлага ковчези,
кръстове, драперии, некролози,
венци, както и всичко, необходимо
за погребение и помен.
● Икони, сувенири, цветя, свещи.
● Изработка на изкуствени венци.
Цена на едро и на дребно.

Тел. 0888/444 525

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства
Монтана, ул. “Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Слово спектър
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►ПРАВО НА ОТГОВОР

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ ТВ 7
Г-ЖА ЕВЕЛИНА КОЛЕВА И Г-Н АЛЕКСАНДЪР ПАЙР
КОПИЕ:
ДО Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ
ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

Паметно
тържество
в училище
“Отец Паисий”
▲О.р. майор
инж. Димитър
Тихолов, пред
седател на
УС на Съюза
на ветерани
те от войни
те – Монтана
(вдясно), наг
ради дирек
торката на
гимназията
Анелия Монова с
плакет и книга.
СНИМКА: АРХИВ

В Медковец

Георги ПЕТРОВ

В легендарното се
ло Медковец, известн
о
с поп Андрей, участ
ник в Септемврийското
въстание, герой от по
емата “Септември” на
Гео Милев, се състоя
паметно тържество.
То бе открито от
Маша Христова, пре
подавател по история.
Тя представи офици
алните гости: участ
ниците във Втората
световна война ор
деноносците Иван
Маринов от Монтана,
Андрей Матеев от с.
Долно Церовене, Тодор
Витански и Григор
Йончев от Медковец.
В препълне
ния салон на мед
ковската гимназия
ветеранът от Монтана
Иван Маринов, носи
тел на ордена “Кръст
за храброст”, разказа

свои спомени за учас
тието си във Втората
фаза на Отечествената
война в Сърбия, за под
вига на героя поручик
Никола Куткудейски
от Медковец, от 15-и
пехотен полк, убит
на 3.10.1945 г. в с.
Проволеник, Пиротско.
О.р. майор инж.
Димитър Тихолов,
председател на УС на
Съюза на ветераните
от войните – Монтана,
награди директорката
на гимназията Анелия
Монова с паметен пла
кет и книгата “Паметта
на времето”, в която е
публикувано есето на
ученичката от десети
клас Ивана Цветозарова
от Медковец, спечели
ла награда за реферата
от Националния учени
чески конкурс “Втората
световна война”.
Андрей Матеев от

ПК “Наркооп” – Монтана
продава автомобил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.
За справки: Монтана,
бул. “Трети март” 59, ет. 2;
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

с. Долно Церовене
разказа за спасява
нето на Страцин, за
Парашутната дружи
на и бойните действия
под командването на ге
нерал-майор Владимир
Стойчев от Първа бъл
гарска армия.
С почетна грамота и
членств о в Съюза на
ветераните от войни
те бе удостоен кметът
на община Медковец
Венцислав Евгениев.
Секретарят на община
та д-р Георги Крумов
сърдечно благодари на
ръководството на ве
тераните от войните,
на директорката на
гимназията, учителите
и учащата се младеж.
Участниците в тържес
твото поднесоха свежи
цветя и венци пред па
метника на загиналите
в Отечествената война
в центъра на селото.■

Уважаеми госпожо Колева и господин Пайр,
В сутрешното предаване на ТВ 7 „Бодилник” на Николай Бареков,
излъчено на 20.07.2011 г. участие взе министърът на вътрешните
работи Цветан Цветанов. В студиото на ТВ 7 пред българската об
щественост към мен бяха отпр
 авени директни заплахи по един
безпр
 ецедентен и в същото време примитивен начин. Изказаха
се твърдения за еднакъв почерк на взрива пред в. „Галерия” и
взривовете пред партийните офиси на РЗС и ДСБ от 19.07.2011 г.
Министърът и водещият предаването лансираха единствената спо
ред тях версия, че Алексей Петров бил заинтересован и той бил ор
ганизирал поставянето на бомбите.
Това безотговорно внушение бе хвърлено на публиката макар и до
днес обществеността да няма никаква информация за хода на раз
следването по предишни взривове, още по-малко за вчерашните те
рористични действия. Непрофесионалното говоренена вътрешния
министър, неподкр
 епено от никакви доказателства, компр
 ометира
действията на разследващите органи за пореден път. Ако „Трактора”
(както иронично бях наричан) не бъде спрян - ще се „стигне и до поголеми крайности” – съгласиха се и двамата.
Поведението на Цветанов оценявам не само като заплаха и опит
за саморазпр
 ава с мен, а и като провокиране на обществ
 ено нап
режение и създаване на очакване, че ще се случат непредвиди
ми събития, които ще дестабилизират държавата. Очевидно това е
опит за сплашване на политическите опоненти и всички български
граждани.
Уважаеми госпожо Колева и господин Пайр,
Настоявам възможно най-скоро да ми бъде предоставено правото
да се защитя от заплахите и да отговоря на откр
 овените лъжи, изре
чени за мен, като това стане в същото предаване – „Бодилник” в съ
щия часови пояс и със същата продължителност на участието ми.
Не възразявам в разговора да участв
 а и министърът на вътрешните
работи Цветан Цветанов.
доц. д-р Алексей Петров

Ветеринарен кабинет
д-р Станислав Якимов
● рентген, ехограф, биохимичен анализ,
подстригване и електрохирургия

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Уведомяваме всички, желаещи да смилат или
продадат свое жито, че от 25.07.2011 г.
мелницата на кооперацията, намираща се до
бензиностанция OMV на Ломско шосе, започна
да приема жито от 8,30 до 16.00 часа
всеки работен ден.
За допълнителни справки:
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

NiNi 69

►Цялостни
интериорни
решения
►От вътрешния
ремонт, през
мебелите до
интериорния текстил
Монтана,
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

120 години
пазаруваме
с доверие!
ПК “Наркооп” – Монтана

Зоомагазин

● храни и аксесоари за кучета, котки, гризачи
Монтана, ул. “Парта” 8; тел. 0888/54 30 11

“Хигия лукс”

Слово

Иванка Петрова
Масажи: лечебен,
класически,
спортен, билков,
козметичен.
Терапии: ориз
и бамбук,
шоколадова,
винена.
Монтана,
ул. “Л. Каравелов” 6-А,
тел. 0887/042 914
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e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

Обществена пералня,
химическо чистене
► пране, сушене, парно гладене на спално
бельо, дрехи, олекотени завивки и др.;
►почистване и боядисване на кожени дрехи
Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД

Печатница
“БГ Принт” Враца

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово култура
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Поетичен салон

Белоградчик
- домакин

Ангелина ЙОТОВА

Нощ в Маркашница

на международен
фолклорен фестивал
Участваха над 110 души, представители на самодейни състави
от Гърция, Естония, Испания и Канарските острови

Област Видин

Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Община Белоградчик
бе между съорганизато
рите на първи по рода си
Международен фестивал
за фолклорно и съвремен
но изкуство, състоял се от
21 до 24 юли тази година в
област Видин под надслов
„Среща с традицията –
2011”.
Своеобразният праз
ник на фолклора, който
се състоя в Белоградчик

на 23 юли на изпълнения
с почитатели на фолк
лора градски площад,
интригуваше с числото на
чуждестранните участ
ници. Участваха над 110
души, представители на
самодейни състави от
Гърция, Естония, Испания
и Канарските острови. От
българск
 а страна това бя
ха съставите: женски хор
„Елица”- София, вокална
група „Родни звуци” при

Стефан МАНДОВ
ружеството на
краеведите в Монтана
почете Петър Василев с
тържество в Младежкия дом.
С презентация на неговия
живот бяха показани
успехите в двете му поприща
- професионалното и
краеведското.
Служител на обществения
ред е от 1944/1945г. в
гвардията на Михайловград.
След казармата в Лом
служи в милицията в
Берковица и Враца, а след
едногодишна школа в
Симеоново е назначен за
началник на отдел „Охрана
на обществения ред” в ОУ на
МВР, Михайловград, от 1959
г. до 1985 г.
По време на честването
не бе възможно да се
покажат усилията, нервите,
безсънните нощи, но за тях
бе загатнато в изказванията.
Ремсист в Търговската
гимназия на гр.Фердинанд,
партизанин за кратко,
той през целия си
професионален живот
съвестно работи за
обществения ред, борбата с
криминалната и стопанската
престъпност, създаването
на солиден адреснопаспортен режим и контрол
над общоопасните средства
/оръжия, боеприпаси,
взривни и отровни

Д

читалище „Развитие” –
Салаш, и танцов състав
„Калина” при Младежки
дом, като последните две
формации бяха награде
ни с плакет и диплом за
своето участие и принос в
развитието на фолклора.
Белоградчик имаше
възможността да бъде
домакин на един маща
бен проект в областта на
фолклора, който продъл
жи повече от три часа.

Зрителите видяха пъстра
мозайка от песни, танци,
костюми. Именно фолкло
рът и традициите са тези,
които спомагат да запа
зим своята идентичност в
рамките на Европейския
съюз.
Гостите широко афиши
раха своите суперлативи
по повод на видените уни
кални природни забележи
телности на територията
на община Белоградчик.■

Дълбока лятна нощ!
И тишина.
Луната скитница
къде се запиляла,
та цялата земя
потъна в мрак?
Мълчи на хълма
старата гора
на топлите скали
снага опряла.
Лозята спят
в прегръдка на съня,
сънувайки
обилния си плод.
И тишина и хлад
и странен и прекрасен
нощен свят,
във който се стопява
и умората,
и тежката обида,
и скръбта,
и злия бяс
подгонил хората
към върхове
окичени с пари и власт!
Всемирна тишина
и чистота!
Но ето, че в нощта
съвсем край мен,
едно щурче безгрижно
се събуди.
Разкъса тишината
със замах
и сбрало всички
нощни пеперуди
ни заразказва
своята история
и пеейки
дори повтори я.
Събуди се и совата
от запустяла стряха,
смутени жабите
в дерето закрещяха,
а малките светулки
във нощта
напуснаха удобните легла
и полетяха
като искри във нощта
да светят,
да помагат
и жътвата на нивата
да стягат.
В утробата
на мрачна полунощ
животът се роди
и тая нощ.

БСП - Дончо Николов.
Много цветя, подаръци и
трогателни поздравления
юбилярят получи от Лалка
Методиева, бивш заместникпредседател на ОНС,
от Димитър Младенов,
дългогодишен редактор
на в. ”Септемврийски
слово”, Димитър Миронов,
награден с
Говежда в средата на ХХ
председател на клуба на
лично оръжие от
век”, 2005 г. и „История
пенсионерите, Дойчин
министъра.
на ловно-рибарска
Еленков, бивш председател
Петър Василев дружина,село Портитовци”,
на ОКС, Георги Ананиев,
е неспокойна
2006 г.Подготвил е история
автор на уникална книга
личност. Бил е
на специализираното звено
за борбата с градушките
футболист, цял
на Народната милиция в
в България, о.р. п-к
живот свири на
Михайловградски окръг.
Николай Колев от името на
мандолина и
От своите доклади също
офицерството в Монтана,
някак естествено
може да издаде книга. В
приятеля Цветко Панчев
будната му
момента работи по книга
и краеведите Славко
натура намери
за мандолинното дело в
Григоров и Зоя Кузманова.
място в редиците гр.Монтана. Фондодарител
Всички изказали се
на Дружество
е на Държавния архив
подчертаха трудолюбието
на краеведите
в Монтана - дарил е 44
и деловитостта на Петър
в Монтана.
архивни единици /папки/.
Василев, всеотдайността
Любознателен
По предложение
му и неговата човечност. В
Дружеството на краеведите
и упорит, той 15
на ръководството на
той се разви и израсна
пъти участва във Дружеството на краеведите
като солиден краевед с
всички краеведски бе награден от Съюза на
респектиращо творчество.
четения на
краеведите в България с
Накрая юбилярят
дружество
диплома „Заслужил краевед”
отговори на изказалите се
и активно
за неговите постижения и
присъства в
във връзка с 85- годишнината и благодари на почелите го
колеги, другари и граждани,
местния печат
му.
на съпругата си, която шест
с краеведски
Поздравителни адреси
десетилетия е негов верен
материали.
поднесоха председателят
Издаде три книги:
на Дружество на краеведите спътник в живота.
Честит рожден ден, г-н
”Родословно дърво на
в гр.Монтана, Стефан
Василев! На многая лета
фамилия Пуинци от
Стефанов, а от името на
Общинската организация на и благая!
с.Говежда”, 2003 г., ”Село

Краеведът Петър
Василев навърши 85 г.

вещества/.
Носител е на много ордени
и медали, на ”Почетна
значка” на МВР. Пенсионира
се като полковник и е
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