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Иван ДИМИТРОВ

Бъдещ актьор е новото
попълнение в редиците
на стипендиантите на
доц. Борислав Великов за
новата учебна година.
Цветелин Бранков от
Монтана ще бъде втори
курс актьорско майсторст
во в Югозападния универ
ситет „Неофит Рилски” в
Благоевград. Талантливият
възпитаник на Обединен
детски комплекс „Ние,
врабчетата” и на актри
сата Анастасия Янчева –
Витлямова сбъдва мечтата
си и тази на майка си през
миналата година, като е
приет да учи за актьор.
Неотдавна обаче майка
му починала, още нена
вършила 41 години. Сега
момчето е напълно само
и е решено в нейна памет
да се бори и да успее да
завърши следването си.
Проблемът е, че специ

алността се изучава само
редовно обучение, занима
нията са целодневни и не
му остава много време да
работи, за да се издържа.
Днес той дойде с учи
телката си Анастасия
Витлямова и рецитира
басня на Лафонтен, по
каза също и танц – нещо
средно между хип-хоп и
пантомима. На „култур
ния” фронт е и 12-класни
кът от Националното учи
лище за танцово изкуство
Мартин Горчев. Той също
умее да танцува всич
ко – от класически балет
до фолклор, но мечтае
да отвори своя собст вена
школа за български народ
ни танци.
Мария Александрова
пък е единствената засега
химичка. Двамата с доц.
Великов си поговориха на
неразбираем професиона
лен език за финия органи

СНИМКА: АВТОРЪТ

Доц. Великов дава 10 стипендии
за младежи от монтанско

чен синтез и разделянето
на изомери.
Десет стипендианти
ще има доц. Великов и
през учебната 2011-2012

С пари от ПУДООС
правят пейки и трибуни
на стадиона по ръгби

година. Девет ще са сту
денти и един ученик.
Председателят на 39-ото
Народно събрание доц.
Борислав Великов отделя

от личните си средств а
за стипендии на сираци
и деца от социално слаби
семейств а вече за девета
година.Досега той е под

ДПС създаде
свое младежко
дружество
в Монтана

В деня на националния празник 6 сеп
тември Младежкото ДПС учреди облас
тна структура в Монтана. До учредява
не на областната структура се стигна,
след като бяха учредени структури в
Бойчиновци, Берковица, Лом и Монтана.
За и.д. областен председател бе назначен
Веселин Валентинов Георгиев, който
пред повече от 20 души пое ангажимента
да работи с всички сили на предстоящите
местни избори. Централното ръководст
во на Младежко ДПС бе представлявано
от зам.-председателя Гюнеш Лютфи.■

помогнал повече от 30
младежи, като вложените
от него средства за тяхно
то образование са близо
100 хиляди лева. ■

АЕЦ “Козлодуй”
изпълни плана
за 9-те месеца
на 2011 година
АЕЦ “Козлодуй” изпълни плана за произ
водство на електроенергия за третото триме
сечие на 2011 г. Планираното количество от
11 553 760 MWh е достигнато 21 дни преди
края на отчетния период. С това бе потвърде
на тенденцията от последните години за пре
изпълнение на производствения план, което
още веднъж доказва безопасната, надеждна и
стабилна работа на 1000-мегаватовите пети и
шести блок. До края на тримесечието се очак
ва да бъде осигурено допълнително производ
ство от около 800 000 MWh.
Пети и шести енергоблок работят със 100%
натоварване на мощността.■

От всички 35 у,частн
 ици в
индивидуалното класиране се
представиха:
Клас SA-250 – Камен
Чимидялов от Тутракан с
1200 т.
Клас ОА-250 – Емил
Георгиев от Лом с 1100 т.
Клас УТ-250 – Никола
Тодоров от Тутракан с 1200 т.
Клас ОВ-350 – Калин
Петров от Балчик с 1100 т.
Спас ОС-500 – Николай
Сурков от Кърджали с 1100 т.
Клас SC-550 – Емил Емилов
от Лом с 1200 т.
Клас К-1000 –
Запрян Раев от
Първомай със
700 т.
Под звуци
те на Военния
духов оркес
тър “Ритмус”
директорът на
При много добра подготовка
“Пристанищен
комплекс”
в състезанието участваха
ЕАД Костадин
Костадинов
девет отбора
връчи награ
дите на кла
точки, Кърджали – 2561 т.,
сиралите се състезатели на
Русе – 2550 т., Балчик – 1494 първите места във всички
т., Първомай – 996 т., Варна
класове, а купата на отборно
– 802 т., Варна Фреш Спийд
то класиране връчи на отбора
– 700 т., и на девето място
на Лом, заел първото място
Казанлък със 700 т.
със 7366 т.
Съдийската тройка се ръко
Той сърдечно благодари на
водеше компетентно от глав
спонсорите на състезанието и
ния съдия Ангел Ангелов, гла на участниците му с пожела
вен секретар на състезанието ние да се поддържа традици
беше Петруна Борисова.
ята в нашия град.■
Георги ПЕТРОВ

В

продължение на два дни
жителите на Лом масово
посетиха река Дунав, където
се състоя вторият кръг на ре
публиканското първенств
ои
турнир със скутери за купата
на “Пристанищен комплекс”
ЕАД – Лом. При много добра
подготовка участие в състеза
нието взеха девет отбора.
При отборното класиране на
първо място се класира Лом
със 7366 точки. Следващите
отбори се подреждат така: от
борът на гр. Тутракан с 4086

Републикански
състезания
със скутери

В Берковица

Даниела ИВАНОВА

На 4 септември
Димитър Аврамов и
Димитранка Каменова
се включиха в реали
зирането на проекта
„За чиста околна среда
и развитие на спор
та“, спечелен от ръгби
клуб „Балкански кот
ки“.
Проектът е по
ПУДООС и е на
стойност 3000 лева.
Тази сума вече е по
харчена за пейки и из
граждане на трибуни

на стадиона по ръгби
„Димитър ГавриловТренера“. Проектът
освен пари включва и
доброволчески труд
за облагородяване на
игрището.
В тази връзка зам.
областният упра
вител на Монтана
Димитранка Каменова
и депутатът Димитър
Аврамов засадиха туи,
закупени с техни лич
ни средства, както и на
общинските съветници
от ГЕРБ - Берковица.

За да сефтосат об
новеното игрище, ръг
бистите на „Балкански
котки“ след посаж
дането на фиданките
направиха турнир по
ръгби в памет на ос
нователя на клуба в
Берковица Димитър
Гаврилов. В състе
занието се включиха
освен домакините, РК
„Янтра – Габрово“,
„Варварите“ - София,
„Валяците“ – Перник,
„Берковица – НСА“,
„София –Витоша“. ■

В Лом

▲Депутатът от ГЕРБ Димитър Аврамов и зам.-управителят на об
ласт Монтана засадиха туи по проекта на ПУДООС за стадиона по
ръгби. СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

15 - 21 септември 2011
ч 15 Св. вмчк Никита.
Преп. Филотей
п 16 Св. вмчца
Евтимия Всехвална.
Св. Людмила Чешка.
Св. Киприан, мит
рополит Киевски и
Московски
с 17 * Св. мчци
София, Вяра,
Надежда и Любов. Св.
мчца Теодотия. Св.
Нил, еп. Египетски
н 18 † Неделя
след Въздвижение.
Преп. Евмений, еп.
Гортински, чудотворец.
п 19 Св. мчци Трофим,
Саватий и Доримедонт
в 20 Св. вмчк Евстатий
и семейството му.
с 21 Св. ап. Кодрат.
Св. Исакий и Мелетий,
еп. Кипърски (Отдание
на Въздвижение)

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа.
Набира
пациенти

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106
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ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
д-р Любомир Христов,
търговски
представител
зa Северозападна
България

●Ветеринарни апарати, инструментариум,
храни за животни, аксесоари, фуражи, фуражни
добавки, премикси, консултации
Офис Монтана:
тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171;
e-mail: montana@ekoom.com

“Балканска
застрахователно-брокерска
къща” ЕООД

Поискайте съвет от нас, а ние
ще изберем най-доброто за вас!
Сключване на всички видове
застраховки към всички застра
хователни компании.

Тел. 0879/268 774; 096/303 077; e-mail:
montana@bzbk.eu; URL: http://www.bzbk.eu

“Заедно на пазар”
120 години пазаруваме
с доверие!

3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

м застр
 оена площ на първи етаж – теракота, PVC
дограма, изолация, 3 стаи непреходни и тоалетен
възел; на втория етаж – мансарден тип – 2 стаи и
тоалетен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана

с дворно място 270 кв.м, печена тухла, гредоред
и плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55
кв.м. Цена 62 000 лева. Тел. 096/323035; GSM
0894/472624.

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

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

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов
Димитров

● Сервиз хидравлика,
мобилен стенд 250 bar
● Настройка, ремонт и
доставка на
хидравлични помпи,
хидравлика и пневматика

Велизар Николов Илиев,
мениджър

Продавам къща в София – на Женски пазар, 85 кв.

Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

• дюшеци, маси – холни и

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

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

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

6

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

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693

Монтана, ул. “Св. Климент
Охридски” 69, ет. 2, офис
205 (в Бизнесинкубатора до
автосервиза)
Тел. 096/301 992, 0899/850 237
www.pohip.business.bg; e-mail: kidhit@abv.bg

“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

Уважаеми съграждани,
За нашия град и гостите
му месец септември е свър
зан с една дългогодишна
традиция - Врачанския есе
нен панаир.
През всичките 123 години
на провеждане на есен
ния панаир тази традиция
съхрани и пренесе във вре
мето трудолюбивия дух на
врачани, любовта към на
родните занаяти, направила
ги известн
 и в Европа. Това,
което днес е Враца, е съгра
дено от многолетните уси
лия на поколения преди нас.
Днес ние развиваме Враца
като съвременен европейс
ки град, със своите ярки ду
ховни празници и култура,
град, с който се гордеем и
за когото си заслужава да
работим.
В настъпващите празнични
дни пожелавам на всички
врачани, въпреки трудности
те в нашето време, да наме
рим верния път, да творим
добро, да бъдем мотивира
ни в името на една обща
цел - възхода на Враца.
Пожелавам на всички
празнично настр
 оение и ве
сели панаирни дни!
д-р Костадин ШАХОВ
кмет на oбщина Враца

ПРОГРАМА
на 123 Врачански есенен панаир
21-28 септември 2011 г.,
панаирна сцена пред стадион “Христо Ботев”
-и

Ден
21.09.2011 г.,
сряда 18.30 ч.

Изпълнител
“Добре дошли!” - откриване на
123-ия врачански есенен панаир

21.09.2011 г.,
сряда 19.00

Концерт на Николина Чакардъкова
и Неврокопски ансамбъл

22.09.2011 г.,
четвъртък
19.00 ч.

Концерт на Петко Захариев и ТС “Хемус”
при Община Враца

23.09.2011 г., Концерт на Гуна Иванова
петък 19.00 ч.
24.09.2011 г., Концерт на Дани Милев, Поли Генова и бенд
събота 19.00 ч.
21.00 ч.
Концерт на Junkyard, ShowBitz и
Деница от Music Idol 2
25.09.2011 г., Концерт на Джина Стоева и Антонина
неделя 19.00 ч.
26.09.2011 г.,
понеделник
19.00 ч.

Концерт на Борис Дали

Слово спектър
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Ненчо СЛАВЧЕВ

Написано
върху стъкло
В памет на
Перо и Йордан Йончеви
Високо в планината,
толкова високо, тъй както
писаното слово,
което цял живот се мъчех да
докосна,
видях стиха, мечтан от толкова
години.
Посегнах да го сложа на хартия,
но бях забравил долу всичко от
живота,
което ни съпътства всеки ден.
Написах го със пръст върху
стъклото.
И бях щастлив.
И четох цяла нощ
стиха, написан към стъкло.
На сутринта ме срещна слънцето в
прозореца,
когато се събудих възхитен
от истините, казващи стихът.
Ала прозорецът бе светнал от
мечти.
Стихът, написан на стъкло,
изглежда бе политнал по-високо.
Дано да го намеря някой ден.

▲ Ненчо Славчев чете своето
стихотворение, посветено на
поета Йордан Йончев. СНИМКИ: АРХИВ

Кулският поетичен панаир
събра творци и ценители
От столетие на
панаира през август се
събират разпръснатите
членове на старите
фамилии от Кула
Зорница Попова

В генеалогията на малката кулска
общност традиционният панаир е впе
чатляващо и очаквано събитие. През
август в северозападното градче се
събират разпръснатите по страната и
чужбина членове на стари фамилии и
родове вече почти век, защото хората
от това място все още пазят достолепи
ето на граждани от едно време, на нещо
непреходно и по своему аристократич
но като дух, начин на живот и отноше
ние към света.
Панаирът въплъщава не само пъс
тротата на сергии и увеселителни
атракции, но и знаково събира култур
ния фокус на дните на град Кула – все
още жив, буден за духовен живот,
оцелял и оцеляващ в трудното ни
съвремие.
Едно уникално събитие е и
Националният конкурс за поезия, ко
лоритно именуван „Кулски поетичен
панаир”, който за осми път събра пос
ветените на перото и словото през тази
година. В памет на своя автор този
голям художествен форум вече но
си и името на Йордан Йончев – поет,
писател, общественик, отишъл си от
света рано, но оставил неизличима ди
ря в културния живот на общностт а и
въобще в съвременната ни литературна
действителност.
Заключителният етап на конкурса се
състоя на 19 август 2011 год. на фона
на естествения декор на късноантич
ната крепост „Кастра Мартис”. Гости
и домакини останаха за пореден път
очаровани от мистичната вечерна ат
мосфера на тази древна руина, въплъ
щаваща времето и спомените, родовата
памет и тайните на миналото, следи
те на живота и проекциите за живот.
Поетичното слово звучеше, отразявано
от каменните стени и приютявано от
сърцата и умовете на присъстващите.
Прекрасните фрагменти, изпълнени
от квартет на Видинска симфониета,
допълни това въздействащо слово и го
покръсти в олтара на музиката.

Величка ДИЧЕВА

Град Кула
На хората с големия,
извисения дух
Виши снага, подпира синевата
на Кастра Мартис древният мираж.
Във малкия градец любовно вгледан,
столетия най-верен му е страж.
Откривам го на края на света,
на края и на дните преброени.
Една романтика разтваря длан
и аз съзирам силните й вени.
Как щях да си замина, без да знам
какво огнище тук душите грее;
и точно тука много векове
какви ПРЕКРАСНИ БЪЛГАРИ
живеят;
Как огън здрав тук родното крепи,
искри в очите, в танци пламенее.
И гледаш, и немееш ...до сълзи,
и благодарствено душата пее.
О, Кула, ако можеше да знаеш
къде в сърцето ми живееш днес,
какъв олтар си за ума! И огън!
И най-любим за чувствата адрес!
Прости ми, граде на духа голям възторгът трудно в думи се побира!
На колене съм днес пред твоя храм.
Гори, огнище родно, и не спирай!

Даниела ЙОРДАНОВА

***
Жури в състав: председател Андрей
Андреев и членове Анелия Гешева и
Силвия Христова присъди следните
награди:

д-р Марко Петров:

Какво е Любов?
Кестени, топло загърнати
в есенна шума.
Миди, заровени в слънце
и морски вълни.
Люляк, изтръпнал от чакане
в дъхава улица.
Преспи, затрупали меко
пътеки и дни.
И илюзията,
че летиш над кестени, миди,
люляк и сняг...

Наталия Димитрова Цветанова, гр.
Монтана - за цикъл стихове
Наградените рецитираха свои
Три равностойни награди на:
стихове. За пореден път на поетич
Людмил Симеонов, Свищов – за ци
ния форум наш гост бе поетесата
къл стихове
от Република Сърбия Ема Чолак.
Станка Бонева, Варна – за цикъл
Гост на поетичната вечер бе и Бойко
стихове
Ламбовски, чиито корени са от Кулския
Тотка Савчева, Габрово – за сти
край.
хотворенията „Какво е родината” и
В Кула се създаде една
„Музикална кутия”
мултиестетическа среда
Три отличия:
за изкушените, защото
www. slovoplus. info
Нели Господинова, София – за сти
по същото време течеше
slovoplyus@abv.bg,
хотворението „Юлски горещник”
международен пленер на
плюс e-mails:slovoplus@yahoo.com
Даниела Йорданова, Севлиево – за
художници от страната и
стихотворението „Какво е любов”
Република Сърбия.
ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Кръстьо Раленков, Бяла Слатина – за
Панаирните дни с пра
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
цикъл стихове
во могат да се нарекат и
Награда за сериозно творческо
„изложение на духа“, то
Председател
Екип Враца
присъств ие и популяризиране
на кооперация
ва, което ни отличава от
“Журналист”
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
на конкурса:
комерсиалния делник и
и гл. редактор:
ОКС, 3000, п.к. 140,
Райчо Русев, гр. София - за стиховете пошляшката консуматор
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Параскева Маркова
„Учудено” и „Добрите думи”
ска нагласа към живота.
тел.
0886
024
339,
Екип Монтана
Награда за стихотворение,
С право можем да се гор
0876 537 952
3400, п.к. 133,
посветено на братя Йончеви:
деем с тези истински ду
ул. “Пейо Яворов” 1,
Ненчо Славчев, гр. Видин - за стихот ховни празници и да сме
бизнесцентър “Огоста”,
ворението „Написано върху стъкло”
удовлетворени от себе си.
ет.4, тел. 096/588 292;
Награда за стихотворение
Предстои издаването на
0882/ 910 550; 0876/537952
посветено на гр. Кула:
поредния литературен ал
Екип Видин
Величка Йорданова Дичева, гр. Русе - манах “Кулски поетичен
Печатница
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
за стихотворението „Град Кула”
панаир „Йордан Йончев”
тел.: 0889/399 349
“БГ Принт” Враца
Награда на кмета на община Кула
– 2010-2011 г. ■

Слово

Слово култура
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С горещо перо
Георги Радовски, “Хлебно ухание”,
издателство “Пропелер”, София, 2011 г.
завидното трудолюбие и
непресъхващата любов
към словото, които трябва
да проявява, когато вземе
перото, което е присъщо
на талантливите автори.
Малко са хората, ко
ито така живеят
с литературата,
както Георги
Радовски. И за
това горещото
му перо не се
ограничава са
мо в сферата на
поезията, а се
опитва съвсем
естествено да
отразява живота,
да произнася
присъди, да вну
шава идеи и чрез
другите литера
турни видове и
родове.
Като юрист, ка
то гражданин той
е с неспокойно,
тревожно сърце.
Живее с времето,
като се връща
в миналото,
потопява се в
Георги Радовски подна
настоящето и се взира в
ся на своите читатели
бъдещето. А това е оня
и почитатели и първия
извор на теми, сюжети и
свой сборник с разкази
герои, към които авторът
“Хлебно ухание”. И то
посяга с отговорно перо.
ва не е случайно. Макар
Той търси високата чо
и пословично скромен,
вешка нравственост, за
авторът има горещо перо. видния морал на героите,
За него, той е доказал
които са обикновени
това, литературата не е
хора. Тяхното битие не е
хоби, обземащо му ця
леко. В него те се изявя
лото време, а смисъл на
ват и откъм човешката си
живота, съдба, а скром
красота, и откъм сенките.
ността идва от съзнанието И това е реалистично,
за високата отговорност,
правдиво.

Писателят им
съчувства, пише за тях
с любов и почти не се
усеща някаква ненавист
поради грешна стъпка,
защото знае, че е чо
вешко дори да се греши.
Неговите симпатии яс
но се усещат, когато
той пряко с диалога, с
езика съзнателно внася
народни изрази, типич
ни диалектни думи и
словосъчетания, харак
теризиращи тяхната
душевност, техните пос
тъпки и дела. Неговият
стил определено е
емоционален, ясен, с бъл
гарски език. На много
места той пише като поет
с характерните за поези
ята сравнения, метафори
и др. Това придава на
разказите му особен по
етичен привкус.
Не ще и съмнение, че
зад много от творбите
му се крият действ ител
ни случки, а героите му
имат реални прототипи
в житейското битие. И
в тях той търси човеш
ката красота, за да я
подчертае, да я поднесе
като норма на поведение,
внушава идеи в това
отношение за етика и
естетика. По тоя начин
неговите разкази са едно
предизвикателство към
нашето днешно време на
девалвация на морала, на
човешките добродетели,
на патриотизма, които се
заменят с ерзац такива,
заради пагубното робува
не на Златния телец…■

бов и любов. Подобно е
посланието и на Йордан
Йовков във вечния разказ
на българската литерату
ра “Песента на колеле
тата”: “Любовта между
хората стои над всичко”.
Незабравимият препо
давател по журналистика
в Софийския универси
тет проф. Дафин Тодоров
казваше на студенти
те си: “Хората се делят

тник”. Да ти е хубаво
да правиш вестник. Да
го усещаш, както твор
ците усещат своето
изкуство. Да имаш ме
рак и хъс за това. Да мо
жеш да кажеш: “Ние сме
деца на вестника.” Като
79-годишния Киндидо
Канаво, почетен дирек
тор на най-големия спор
тен всекидневник в света
“Гадзета дело спорт”. 19

Цветан ИЛИЕВ

Нова книга

След успешния дебют
с първата си стихос
бирка “С предчувствие
за вечност”, получила
положителен отзив от
известни наши поети,

Любен ГЕНОВ

"Журналистиката
е професия за
високоинтелигентни
хора, а не за помияри."
Това са думи на големия
български книжовник
проф. Иван Шишманов,
министър на просвеще
нието в началото на ми
налия век.
Днес медиите са във
всеки дом. Наричат ги
четвърта власт, катор
жници на историята.
Но журналистиката, ко
ято ги създава, няма
синоним. Като любовта.
Свободна, независи
ма или… За Маркес
“Любовта е моята иде
ология”. Въпрос на вели
ки умове! Може ли като
Павел Матев да вземем
под “земния покров”
“неспокойната дума лю
бов”? Въпрос на поезия!
Според Данте “любов
та движи слънцето и дру
гите звезди”. Въпрос на
романтика! Екзюпери е
забелязал, че “любовта
не е взаимно съзерцание,
а общо гледане напред”.
Любовта задължава и
обвързва. Знам, че за нея
който каквото и да каже,
все ще е вярно. За сло
весника Любомир Левчев
най-хубавата българска
дума е “любов”.
Или да се съгласим с
Цицерон, че в този свят
има само две неща – лю

За нашите деца
в
о

б
с лю

Лиляна АНТОНОВА,
Георги Дамяново
есела група де
ца бърза към
реката в слънчевия
ден. Виждам ги - жи
во допълнение към
природата, птичките,
цветята. Става ми
радостно, изчезва
мрачното настроение
от сутринта.
Те са от литературен
клуб “Лопушна” към чи
талище “Трудолюбие”
в с. Георги Дамяново.
Сред тях е ръково
дителката им Соня
Александрова, бод

В

и получава смъртоносен
инфаркт. На следващия
ден страницата с негова
та рубрика “Помогнете
ми да разбера” излиза
празна.
Илия Бешков пише за
в. “Пладне”, в който заед
но с Трифон Кунев сът
рудничи няколко години:
“Живеехме заедно в
редакцията. Там се роди
ха всички опасни броеве.

ра и весела като тях,
чувст ва се връзката
между нея и децата.
Тя има специалност
литература, владее
ред други приложни
познания, с които зани
мава децата. В библи
отеката четат книги, за
нимават се с компютър,
слушат музика...; на
реката ловят риба,
правят снимки на
природата, играят...
Мисля си: нима са нуж
ни много средства, за
да не се оставят деца
та на “самозанимания”
през ваканциите? Ние

ни и работи през по-го
лямата част от кариерата
си в Си Би Ес, президен
тът Обама направи спе
циално изявление: “В
течение на десетиле
тия той бе най-доверени
ят глас на Америка. Той
е икона в своя бранш и
постави стандарти, от ко
ито всички трябва да се
ръководим.” Обама знае
– самият той е бил главен

години е бил начело на
този вестник, отразявал
е 12 летни олимпиади,
негов е приносът вес
тникът да се превър
не в явлението, което е
днес. Който е израснал с
Кандидо, обобщи дирек
торът на телевизионния
канал РАИ. Последният
коментар на Кандидо за
рекорда на вратаря на
“Манчестър Юнайтед”
е озаглавен “Ван дер
Саар – от грозното па
те в Торино до краси
вия лебед в Манчестър”.
Предава го на главния си
редактор, отива да обядва

Там се родиха децата ни,
там напълваха всичките
ни радости и… смъртн
 а
та опасност”, “Пладне”
е считан за най-демок
ратичния вестник у нас
през 30-те години на ми
налия век. Неговият
девиз бил “Винаги спра
ведлив” никога неутра
лен”. Димитър Найденов
сравнява четивото му с
“млада и сочна любов
ница”, за разлика от пар
тийния “Ехо”.
За легендата на аме
риканск ата журналис
тика Уолтър Кронкайт,
който почина на 92 годи

се грижим те да са нах
ранени и облечени, а
енергията, която имат,
грижим ли се как да
изразходват? Ако не
- те сами си намират
начини, но не винаги
най-добрите. Има и
драстични случаи.
А какво е
необходимо?
Да се отделят не
големи средст ва за
педагогично воде
не на децата и пред
ваканциите. Инак, за
какво са ни всички
придобивки, всички
други постижения?!■

ва криминално репор
терство във вестника.
Благодарение на това
“Кориере дела сера” дава
след години на Италия и
света една от най-добри
те журналистки.
У нас в по-ново вре
ме “Утро” се свързва с
името на главния си ре
дактор Стефан Танев,
“Отечествен фронт” – с
Владимир Топенчаров,
“Дума” – със Стефан
Продев, “Поглед” – с
Димитър Нейденов, а
след възстановяването
си – с Лалю Димитров,
“Антени” – с Веселин
Йосифов, “24 часа” – с
Валери Найденов, “Труд”
през последните двайсе
тина години – с Тошо
Тошев, “Вестник за жена
та” – с Лияна Кирилова.
редактор на студентския Такива аналогии напос
ледък са дефицитни.
вестн
 ик на Харвардския
Не правя обобщения.
университет.
Изкарвам хляба си с вес
На пропуска в редак
тникарство повече от
цията на италианския
50 години. Няма час
“Кориере дела сера” ви
от денонощието, в кой
дях малък бюст на съз
то да не съм бил на “ти”
дателя на вестника. Под
него две девойки те свър с вестника. В началото
като коректор и техни
зват с търсения човек.
чески уредник, после ка
Няма бодигардове, въп
то заместн
 ик отговорен
реки че на улицата пред
секретар, репортер, ре
редакцията е забране
дактор и завеждащ отдел
но да спират всякакви
“Вътрешна политика”,
автомобили, тъй като е
отговорен секретар, за
имало няколко атентата.
 ик главен и главен
Когато чичото на Ориана местн
Фалачи е главен редактор редактор. Красива, изто
щителна работа.■
на “Кориере”, тя започ

Журналистиката е
за интелигентни хора
на две – на журналисти
и на други. Това е единс
твената професия, която
се грижи за духовното
и моралното здраве на
хората.”
В началото на миналия
век основателят и пър
ви председател на Съюза
на писателите и публи
цистите проф. Стефан
Бобчев е пророкувал:
“Вестникът казва своята
първа и последна дума
във всичко.”
От личната си лекар
ка зная, че “моята пар
тия е моята слушалка”.
Въпрос и на “моя вес
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