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Президентът Георги
Първанов в Северозапада

Кметът на ОБЩИНА
БОЙЧИНОВЦИ Славей

КОСТОДИНОВ
поздравява своите съграждани
и гости на общината с Деня на
независимостта на България.

Нека на този ден се преклоним
пред делата на предците си!

Нека следваме целите си мъдро
и с достойнство! Нека дните ни

са изпълнени с хармония и
ползотворни начинания!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Скъпи ученици,
уважаеми педагози,
честита нова учебна

година!
Нека тя бъде успеш-

на и спорна за всички
вас, ученици и учители.
Нека през новата 2010-
2011 учебна година още
по-отговорно и упори-
то всички заедно да ра-

ботим за доброто бъдеще на нашите деца.
Училището е най-важната институция,

поела повелята на времето от древност-
та до днес да научи и възпитава младите
хора на България, да ги превърне в достой-
ни граждани, готови за живота!

НА ДОБЪР ПЪТ!
Светлин НИКОЛОВ

председател на ОбС – Монтана

Поздравявам най-сърдечно
всички учители и ученици от
училищата в нашата община
с откриването на новата
2010-2011 учебна година,
като им пожелавам много
успехи в образователното
дело, за да имаме добре
възпитани и
ерудирани граждани на България!

Боряна ЛЕЧЕВА
кмет на Община Вършец

Община Вълчедръм и
лично кметът
Иван БАРЗИН

поздравяват своите
служители и съгражда-
ни със 102-та годишни-
на от обявяването на
независимостта на

България.
По случай националния празник

Родината чества своята достойна
история!

ЧЕСТИТ 22 СЕПТЕМВРИ!

Елеонора ЦАНОВА

“Северозападна България е най-
пострадалият, най-ощетеният
регион във времето на така наре-
чения преход и аз мисля, че е край-
но време да седнем на една маса,
без да се делим на партии, без да
се делим на хора от центъра и от
страната. И на базата на сериоз-
на експертна работа, на базата на
предложенията от общините, да
изработим  една програма за раз-
витието и бъдещето на
Северозападна България. И аз се
радвам, че първите, които отклик-
наха на това предложение, са кме-
тът Венцислав Василев, общинс-
кият съвет и те направиха съвсем
конкретни, работещи
предложения, които ние ще интег-
рираме в общата програма, която
заедно ще изработим .”

С този призив, с обещанието, че
болницата в Бяла Слатина ще ос-
тане и ще се развива и пожелани-
ето за повече оптимизъм в праз-
ничните дни, президентът Георги
Първанов уважи Деня на града.

От далечни времена, в дните по
Кръстовден, когато зърното е
прибрано в хамбарите, а душите се

11 септември - Денят на Бяла Слатина

Георги Първанов: Да изработим
заедно програмата за бъдещето

АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

отпускат, за града настъпват ху-
бавите панаирни дни и Бяла
Слатина чества своя празник.
Обявен с Указ на княз Фердинанд за

град преди 96 години, селището нас-
ред плодната равнина, с богата
история, в тези есенни

Не се гаси
туй, що не

гасне...
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В село Сумер с

кмет Любен

Манов хората

честваха Девети

септември като

светиня

Поздравявам най-сърдечно всички
учители, директори на училища, роди-
тели и ученици от общината с настъп-
ването на новата учебна 2010-2011
година, като им пожелавам крепко
здраве, упорит труд и жажда, дисципли-
на и обич при възпитателната работа
и при овладяването на знанията, за да
имаме достойни наследници във всички

области на
живота.

Петър
ЦВЕТКОВСКИ

кмет на
Община Борован

С тържествена литургия в храм
“Рождество Богородично” започнаха
тържествата, посветени на празни-
ка на Берковица на 8 септември.

В 10.00 часа в тържествата се
включи и президентът на Република
България Георги Първанов. Той се
срещна с кмета на общината инж.
Доцов и с общинското ръководство,
след което заедно с градоначалника
поднесе цветя пред паметника на В.
Левски.  От 10.40 започна тържест-
веният обеден концерт.

Титлата “Почетен гражданин” на
Берковица бе връчена на Борис
Борисов, Борис Цветков и Димитър
Гаврилов - Тренера (посмъртно). Още
десет берковчани получиха “Годишни
награди за 2010 г.”

Тържеството завърши с обеден
концерт с участието на съставите
на читалище “Иван Вазов - 1872” и
танцов ансамбъл от Кичево,
Македония.
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Äà ñè ó÷èòåë å ïðèçâàíèå!

Елеонора ЦАНОВА

Няма достатъчно преподаватели по английс-
ки език и другите западни езици. Броят на децата
продължава да спада главоломно. Това са двата
извода, направени след разговора ни с директор-
ката на Регионалния инспекторат към образова-
телното министерство Галина Евденова.

По-малко от двадесет дни, преди първия уче-
бен звънец, какво е състоянието, е стартовият
въпрос. Логично е да започнем с първолаците. От
1709, записани миналата година, сега се очаква на
своя първи чин да седнат 1660. А г-жа Евденова си
спомня, че преди петнадесетина години ученици-
те във Врачанско са били общо 35 000, сега са  21
329, а през учебната 2005-2006 г. са били близо 26
000. Следвайки своите родители, тръгнали да тър-
сят препитание за себе си и за тях, врачанските
школа са напуснали 157 ученици миналата година,
сега броят им е 363, около 500 деца, заедно с майки
и бащи са потеглили към столицата или други
големи градове у нас, където има повече работа,
178 са отпадналите ученици.

Друга тревожна тенденция, която Галина
Евденова споделя, е, че учителите ни застаряват.
След протестите и стачките, наистина парите
им се вдигнаха, но те все още не повдигат доста-
тъчно социалния статус на българския учител, и
то в малките градове и той е принуден или да тър-
си допълнителна работа, или да смени града си със
София, Варна, Пловдив. Едва 68 учители от общо
1959 във Врачанско са на възраст около
тридесетте, а една трета – 696, са на възраст
над 50 години. - Само след пет години системата
ще бъде пробита, има много проблеми. Липсват дос-
татъчно учители по чужди езици, трудово
възпитание, информатика, няма желаещи - смята
шефката на образователното ведомство във
Враца. Възможност да спасят и осигурят бъдеще
на училищата се вижда в разработването на раз-
лични проекти, с които те да кандидатстват за
финансиране от Европа. Общо 59 училища рабо-
тят по 82 проекта, много от които вече са осигу-
рени със средства, като най-активните са
Професионалната врачанска гимназия по
ресторантьорство, СОУ “Кузма Тричков”,
Езиковата  и Природо-математическата гимназия.
По програмата за оптимизация на образованието
във Врачанско, през 2008-2009 г. са закрити 19
училища, а през миналата година само две, преоб-
разувани са до 2009 година 12 школа, а в следваща-
та учебна година - три. Общият брой на средищ-
ните училища е 34, най-много са те в общините
Враца, Бяла Слатина и Мездра. За тази година са
закрити нови десет паралелки, поради невъзмож-
ност да се съберат необходимите 18 ученици, ще
бъде закрита и паралелка в училището в Габаре.

Êîé ùå ó÷è
äåöàòà íà áðàòñ-
êèÿ âå÷å åçèê?

- Госпожо Цачева, какво е за Вас по-
езията и защо не публикувате?

- Поезията за мене е най-възвишено-
то изкуство. С магията на словото мо-
гат да се изразят чувства и мисли, да се
изобразят багри и ритми, да се създаде
музика. Изборът ми на специалност е мо-
тивиран именно от преклонението ми пред
поезията. Но храмът на изкуството е
свят и чист – там не може всеки да
нахлува, особено ако е себевзискателен и
компетентен, но не е съвсем истина, че
не публикувам. Вестник „Оряховски вес-
ти” в последния си брой помести мое
стихотворение. То е част от цикъл
творби, посветени на Оряхово и на Дунава
– моя голяма обич и болка.

- Какъв беше в  недалечното мина-
ло добрият учител?

- В недалечното минало добрият учи-
тел успешно съвместяваше двата компо-
нента на учебно-възпитателния процес,
осъществяваше проблемно обучение, ак-
туализираше и интензифицираше уроци-
те си и подържаше връзка с родителите и
обществеността. Статутът ми на ме-
тодист ми позволяваше да познавам ра-
ботата на всички колеги от общината и
мога да кажа, че те бяха забележителни
специалисти, обичащи професията и де-
цата и изграждаха завършени личности.

- Какво ще кажете за  днешната под-
мяна на ценностите?

- Девалвацията на ценностите зася-
га всички структури на обществото, в
това число и училището. Всичко, което
се случва в обществото, рефлектира в
училище. Налице е сериозно разминаване
между образование и възпитание.
Учителят е напълно обезправен, той се
движи в омагьосан кръг, неоценен от
обществото.

- Госпожо Цачева, какъв днес е доб-
рият учител? На какво залага днес доб-
рият учител?

- Днес  и всякога добрият учител е
този, който отлично владее предмета си,
следи новостите и сам ги създава, умее
да мотивира учениците си и да общува с
тях. Те повече от всякога  имат нужда от
вниманието на учителя, от неговото раз-
биране и съпричастие. Добрият учител
превръща учениците в свои съучастници
по пътя към постигане на познанието.
Добрият учител днес залага на концеп-
туалното мислене, на самостоятелно ин-
терпретиране  на фактите  по пътя на
анализа и синтеза.

- Учениците мислещи същества ли
са? Срещала ли сте често деца-
таланти?

Пред новата учебна година

Беше време, когато учителите бяха на почит,
всяваха респект и учителската професия се смя-
таше за престижна. Те самите получаваха солидно
образование, тежаха на мястото си и стояха висо-
ко в йерархичната стълбица. А да не говорим за
скалата на ценностите, които изповядваха и се
стараеха да внушат на своите ученици…         Пред
новата учебна година – 2010-2011, се срещнах с
дългогодишната, уважавана от всички белосла-
тинци в община и област,  учителката по българс-
ки език и литература, Василка Цачева.  За мен беше
чест и удоволствие да направя интервю с нея  за
читателите на вестник „Слово плюс”.

Започнахме разговора съвсем непринудено с биографични данни.
Родена е на 08.05.1943 г. в град Оряхово в интелигентско

семейство. През 1961 г. завършва средното си образование в оряхов-
ската гимназия и кандидатства четири (максимума тогава) специ-
алности и е приета навсякъде. Избира  българска филологияс, която
е и нейната мечта. През 1966 г. завършва СУ „Климент Охридски” с
две специалности – български език и литература и руски език.
Първите й учителски години са в Средно политехническо училище
„Христо Ботев” град Оряхово – връща се като учителка в
гимназията,  в която учи.

През 1968 г. постъпва в ТМСС „Н. Й. Вапцаров”  в Бяла Слатина и
работи там 33 години. След пенсионирането си  работи още две годи-
ни в СОУ „Васил Левски” , гр. Бяла Слатина.

През 1980/81 г. специализира литературознание в Софийски
университет.  През 1973 г. се явява на изпит и придобива втори клас
квалификация, след което е избрана за методист по български език
и литература, удостоена със званието „старши учител”: През 80-
те години е председател на методически кабинет в общината, а през
1990 г. е първия демократично избран председател на СБУ.

Автор е на челен опит, популяризиран в областни, регионални и
национални конференции и в сп. „Български език и литература”; в
бюлетини на издателство „Народна просвета”. За особени пости-
жения е избрана за делегат на международен конгрес по славистика.
Отличник е на МНП. Редактор и коректор на научен труд „Инцест и
кръвен данък на боговете” от Й. Мороз. Aвтор на вълнуващи
стихотворения.

- Бидейки представители на вида  „хо-
мо сапиенс”,  учениците безспорно са мис-
лещи същества. Зависи какво и как
мислят. По-правилно е да говорим за кон-
цептуално мислещи индивиди. При
положение, че сегашната информация
предлага изключителна широта, заста-
рашени са дълбочината и трайността на
знанията. Информацията е
леснодостъпна, тя дори сама намира съв-
ременния човек и в частност ученика, а
доказано е, че трайно е изстраданото
познание, което индивидът сам е достиг-
нал с цената на опита и грешката.
Съвременните ученици ползват готова-
та информация и като цяло избягват са-
мостоятелното мислене.  Но успехите на
ученици от СОУ „В.Левски”, които още от
ученическата скамейка са приети за
студенти, успехите им в олимпиадите
говорят, че в общината има много мисле-
щи талантливи млади хора.

Срещала съм много талантливи деца.
Още в първата си учителска година в гр.
Оряхово оцених необикновения интелект
на Милена Василева, таланта на Володя
Казаков, а после в ТМСС”Н.Й.Вапцаров”
срещах многобройни таланти, сред които
поетите Лъчезар Лазаров и Красимир
Данов, Зоя Давидкова,  журналиста
Николай Ангелов и много други.

- Усещат ли учениците магията на
писаното слово? Насърчавала ли сте
ученици да пишат?

- Ако  магията на писменото слово е
поднесена именно като магия, то душев-
ната грубост е разхерметизирана, и най-
грубата душа усеща магнетизма и оча-
рованието на писменото слово. Но сред
учениците ми е имало и много фини
същества, с пиетет към изящната
словесност. Винаги съм ги насърчавала да
пишат и съм ги подпомагала със съвети.

- Госпожо Цачева, разкажете мил
спомен?

- От дистанцията на времето всички
спомени са мили.  Аз съм потомствена

учителка, учителка по рождение, по
призвание, по разум и чувства. Спомените
са много. Аз учех учениците и те учеха
мене. На младини се увличах от живопис,
рисувах портрети и пейзажи. С група мои
ученици от оряховската гимназия оти-
дохме да рисуваме дунавски пейзаж. Много
харесвах собствената си рисунка, дока-
то не видях тази на Георги Иванчев. Той
беше нарисувал въздуха и водата, от лис-
та му Дунав течеше, светеше, пееше.
Това ме отказа от рисуването.
Изкуството, както и всички стойност-
ни неща в живота, в това число и
преподаването, не търпят имитация.

 Мил спомен са и стихотворните опи-
ти на Лъчезар Лазаров. Съчинението за
домашна работа беше написано небрежно,
но затова пък на последната страница
на тетрадката открих прекрасно
стихотворение, което помня и до днес.
Но и домашната работа беше подобава-
що оценена.

Всеки урок по литература сега за ме-
не е мил спомен, защото е свързан с кра-
сотата и мъдростта, с пърхащата мла-
дост и освен това е акт на себепостига-
не , себераздаване и добротворство.

- Преживява ли трудни дни българ-
ското образование? Оптимистка ли
Сте за промените, които се иници-
ират от Министерството на образо-
ванието и науката? Харесвате ли ин-
терактивния и конструктивистки
подход в образователната система?

- Българското образование, както и
цялата духовна сфера изживява своите
трудни дни. Нужни са своевременни ради-
кални промени, затова и
Министерството на образованието и на-
уката приема нови правила и мерки, като
оценката за поведение например. Смятам,
че агресията и бездуховността трябва
да бъдат ликвидирани. Сложната обста-
новка в училище изисква  нови методи и
форми, както и активизиране на най-цен-
ното от българската и европейска педа-
гогическа наука.

Харесвам интерактивния и конструк-
тивистки подход в образователната
система. Ученикът трябва да е активно-
мислеща личност със своя гледна точка
към предлаганата информация, с добре
изградена методология за самостоятел-
на работа с научните факти.

- Госпожо Цачева, какво ще пожела-
ете на Вашите колеги? А на
подрастващите?

- На колегите пожелавам здраве и мно-
го сили, за да се справят с предизвика-
телствата на образованието. Да не
забравят, че техният труд е творчески
и заслужава достойна оценка от прави-
телството и цялото българско
общество.

На подрастващите пожелавам разум,
упоритост, постоянство и  вярно чувст-
во за доброто и красотата.

Василка ЦАЧЕВА

Сигурно си спомняте с каква любов, уважение, та дори страхопочи-
тание се отнасят Вазовите герои към Рада Госпожина в “Под игото”.
Това в никакъв случай не е просто художествена измислица. Защото в
българското възрожденско село и малък град най-личните хора са били
трима - кметът, попът и даскалът. В съвременното училище препода-
вателите идеалисти от времето на дядо Вазов се броят на пръсти и с
носталгия въздишат по някогашния престиж на професията, която
преди години беше синоним на призвание, благородство, хуманност…

Госпожа Василка Цачева стоеше пред мен интелигентна, мила,
усмихната. Въобще прекрасен човек! Радвам се, че  я познавам, защото
от нея разбрах много неща за това, какъв професионалист и човек ис-
кам да бъда и аз.

Разговора води Светлина БЕРОВА

НА ДОБЪР ЧАС!
По повод откриването на новата учебна 2010/

2011 година директорите на всички общински
и държавни училища, на обслужващите звена и
на детските заведения на територията на об-
щината ще получат лично поздравителни
адреси, подписани от кмета на Община Враца
д-р Костадин Шахов.

„Уважаеми учители, на вас будителите, и на
българското училище, остава нелеката зада-
ча да дадете качествено образование, да изг-
радите личност у всеки ученик, да го направи-
те гражданин на света със знанията и умени-
ята , които започват от класната стая. Нека
всеки ваш учебен час да е изпълнен с оня здрав
смисъл, който влагаме във възрожденската
представа за българския просветител.
Ценностите, в които възпитавате вашите
ученици, възгледите, които формирате у тях,
способностите и знанията, които им помага-
те да придобият, са най-сериозният потенци-
ал за България и нейния най-ценен капитал”,.се
казва в тях.

Кметът пожелава на
всички педагози и уча-
щи се „На добър час” и
да направят нашия
свят, нашата държава,
нашето общество и на-
шия град по-добри, по-
толерантни и по-
открити.

Да помогнем на Петър!
Благотворителен концерт “Подай

ръка” за лечението на 30-годишния
Петър Радославов от Монтана.

21 септември, 18.30 часа, в салона на
Драматичен театър “Драгомир Асенов”
– Монтана. Участват: рок-група БТР и
млади таланти от Монтана.
Организатори на конкурса са Ротари
клуб “Интеракт”.

Да помогнем на Петър!
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От Коалиция за България
смятат, че вотът на недове-
рие към правителството на
ГЕРБ трябва да се състои
преди дискусията по бюдже-
та за следващата година

F   от 1 стр.

дни става известно с уни-
калния пазар на добитък, кой-
то  по -късно  се  разраства  в
панаир. И въпреки превратнос-
тите на времето, въпреки не
винаги лекия живот на хората
тук, преживели не една криза,
панаирните дни с тяхната вак-
ханалия от багри и звуци, с ше-
м е т н а т а  в ъ р т е л е ж к а  о т
емоции, са чакани и желани. И
тази година, те са пъстри и по-
в о д  з а  в ъ л н е н и я  н а  м л а д и  и
стари. Програмата е изпълне-
на с много културни и спортни
изяви,  а  днес ,  в  старинната
църква “Света Параскева”, ще
се отслужи празнична литургия
и водосвет за здравето и прос-
п е р и т е т а  н а  б е л о с л а т и н ц и ,
придружен с курбан, дарен от
кмета Василев.

Духът на града в този хубав
есенен ден бе приповдигнат ос-
вен от панаирната веселба и
шумотевица. Преди тържест-
веното издигане на национал-
ния  флаг  и  изпълнението на
химна ,  при  посрещането  на
официалните гости,  своето
майсторско изпълнение показа
Оряховската духова  музика .
След като се срещна за поло-
вин час с кмета на община Бяла
Слатина Венцислав Василев, на
която присъства и депутатът
от БСП Георги Божинов, прези-
дентът Първанов мина по глав-
ната озеленена пешеходна зо-
на на града и беше приветст-
ван от спонтанно събраното
множество,възрастни жени и
деца му поднесоха цветя.

За това за хората бе още по-
приятно,  белослатинци бяха
още по-горди, че в кулминаци-
ята на празника, в съботната
вечер денят им беше почетен

от държавния глава.
Припомняйки богатата ис-

тория на града и такива негови
л и ч н о с т и  о т  н а ц и о н а л н а
величина, като Иванчо Съйнов,
Ф и л и п  С и м и д о в ,  п о е т ъ т
Н и к о л а й  Х р е л к о в  и  Б л а г а
Димитрова ,  археолога  Васил

Николов  и  химика  Йордан
Стаменов ,  Първанов  с  болка
сподели пред изпълнилите пло-
щада на читалищния комплекс
хора, че безработицата в Бяла
Слатина - 18-20 процента, е два
пъти над средната за страната,
ч е  т у к  о т д а в н а  в е ч е  н я м а
машиностроене, но пък се наб-
людава раздвижване в  храни-
телно -вкусовия  и  шивашкия
сектор.

“И ако искаме общини като
Бяла Слатина да имат едно доб-
ро бъдеще, има две първи, най-
важни условия - здравеопазва-
не и образование” -  подчерта
той. Според Първанов, най-теж-

кия  и  съответно най-важния
проблем е здравеопазването и
няма нищо по-важно от това да
с е  в л а г а т  п а р и  в
преобразуването, но и в запаз-
ването на здравната мрежа в
България така, че да се осигури
конституционното  право  за
достъп  до  здравни  грижи  на
всеки .  Освен образованието,
държавният глава обърна вни-
мание и на уникалното съхраня-
ване на духовността чрез чита-
л и щ н и т е  с ъ с т а в и  и
самодейността. “Особено при
такава криза и при тежкото фи-
н а н с о в о  п о л о ж е н и е  , д а  с е
запазят, това показва духът на
българина, на белослатинци е
жив , а то е най-важната пред-
поставка да имате добро наст-
роение в рамките на този праз-
ник и да гледаме напред с опти-
мизъм в бъдещето” -  завърши
своя поздрав към белослатинци
в  деня  на  техния  град
президентът.

Запитан от журналисти, как-
ва ще бъде личната му реакция
и какво ще предприеме след сре-
щата си преди ден с предста-
вителите на “ГЛАС”, сдружени-
ето от топикономисти, което
му връчи 20 неотложни финан-
сово-икономически действия за
излизане от кризата,  Георги
Първанов заяви :”Това е едно от
многобройните предложения и
мнения, които постъпват при
мен. Предстои голяма дискусия
и Президентството ще се вклю-
чи активно заедно с експертни-
те и гражданските структури.
Ние имаме своята позиция, ко-
ято знаете традиционно се из-
лага тогава, когато се предста-
в я  и к о н о м и ч е с к и я  д о к л а д  н а
президента, това правим всяка
година, така, както и миналата
година.”

В тихото село, като че откъс-
нато от света, с притихнали
къщи, дворове, градини, най-тър-
жествено бе чествана великата
дата. Хората тук не са чудаци, об-
хванати от осъдителна
носталгия, а са тези, които след
Девети септември строяха нова,
социалистическа България, градя-
ха нови къщи, изучваха децата си
безплатно, радваха се на безплат-
но здравеопазване, живееха в бла-
гополучие в очакване на истински
пенсии, а не подаяния, стоките бя-
ха с най-ниски цени. В България се
строеше на широка нога – заводи,
фабрики, комплекси, ферми. Идваха
чужденци от най-далечни страни
да видят чудото, което става с
малка България, с блоковете от
буйни жита, с масивите от овощ-
ни дървета, отрупани от плод, с
лозя, с една дума – една райска
градина. От тая България при та-
ка наречената демокрация няма и
следа. Всичко е рухнало. Грабежите
са в своя вихър, а народът, захвър-
лен в тотален геноцид, би изви-
кал с Вазовото „Елате ни вижте”.
А продажните политици,
държавници, депутати, демагози
и хамелеони не искат и да знаят,
че загиват ли селата, загива
България. След тях и потоп. Това
е техният девиз. Нашата страна
е оцеляла през вековете, защото
именно в селата е съхранена
българщината.

С много любов, благодарност
и признателност хората от
Сумер честваха благодатната
дата. В продължение на седем го-
дини това е традиция. И тази го-
дина тържеството бе организи-
рано от доцент Трифон Михайлов
и кмета Любен Манов. Гости бяха
главният редактор на в. „Слово
плюс” Параскева Маркова, журна-
листът Васил Александров и по-

Не се гаси туй, що не гасне...
В село Сумер с кмет Любен Манов хората чества-
ха Девети септември като светиня

Има достатъчно провали в много сфери
от управлението, за които има основание
да се иска вот на недоверие с много сериоз-
ни и тежки аргументи. В редица сфери виж-
даме явна липса на стратегическа визия.
Това заяви председателят на ПГКБ Сергей
Станишев след проведените днес консул-
тации с ДПС по внасянето на първия вот
на недоверие към правителството на ГЕРБ.
От левицата смятат, че вотът трябва да
се състои преди дискусията по бюджета за
следващата година. „Дискусията по вота
може да повлияе върху политиката на бю-
джетно финансиране на съответната об-
ласт”, аргументира се Станишев. Той
обяви, че през следващата седмица ще про-
дължат разговорите с ДПС, като ще бъде
прецизирана темата, по която ще се иска
вот на недоверие.

От Коалиция за България са
категорични, че провалът на антикризис-
ната политика на управляващите е
очевиден. Това според левицата води до
тежки последици и за други сфери.
Здравеопазването например е в пълен
колапс, поради което това е една от въз-
можните теми за вот на недоверие. Друга
тема е кризата на духовната сфера и
политиката, която води правителството
по отношение на образованието, науката
и културата. „Потенциална тема е и соци-
алната политика, обедняването на бълга-
рите и намеренията за пенсионната
реформа, която ще накара българите да ра-
ботят докато умрат”, каза още Станишев.

На срещата между ПГКБ и ДПС е било
констатирано, че това е първото
правителство, което за такъв кратък срок
от време е заработило основания за вот
на недоверие за цялостна политика. „Такъв
вот обаче би затворил възможността да
се внасят вотове на недоверие по редица
теми”, отбеляза Станишев.

Сергей Станишев изтъкна, че вотът на
недоверие има няколко цели. Първата е да
се заяви ясна позиция по политиката на пра-
вителството в съответната сфера. Втора
цел е ясното разграничаване между опози-
ция и управляващи в политическото
пространство. „Има една  или две партии,
които едновременно играят на управлява-
щи и на опозиция. Няма как да стане това,
не може да има хамелеонщина”, категори-
чен беше председателят на ПГКБ. Третата
цел според него е изостряне на дискусията
по дадена тема, посочването на слабости
на министри, промени в кабината и в
политиката, която се води. „Отворени сме
за разговор с всички парламентарни групи,
които не подкрепят политиката на прави-
телството”, каза още Станишев.

Очевидни са
провалите на
правителство-
то на ГЕРБ в
редица сфери

етът Цветан Илиев.
Тържеството бе добър повод

хората, повечето възрастни, да се
върнат в своите спомени от оно-
ва златно време и да изразят убе-
деността си, че е нужен втори
Девети септември, да изразят го-
лямата си любов и благодарност
към кмета и лекаря Любен Манов.
Може би най-добре го изразиха то-
ва Гина Методиева и нейният съп-
руг Георги. Кметът чества велики
празници – Бабинден, Осми март,
Трифон Зарезан, Голяма
Богородица на 28 август, Девети
септември. За тях последната да-
та е свята, независимо че на ня-
кои им пречи. Гордеят се със своя
кмет. За него няма ден, няма нощ.
Винаги е готов да помогне, неза-
висимо дали са българи, цигани,
турци или някакви други. В това
отношение той е може би единст-
вен в цялата област. Той през ця-
лото време бди като орлица над
хората. За хората той е народен
кмет, апостол в това неапостолс-
ко време. И той, възмутен,
разгневен, не пести и най-сурови
думи към управляващите, че са
изоставили селото като едно до-
изживяващо се гето. Как може да
няма никаква транспортна връзка
и най-вече автобусната, когато
това село се намира между два об-
ластни града. Би трябвало да се
разлюлеят камбаните най-
тревожно, за да стреснат тези, ко-
ито се правят на слепи и глухи и
непрекъснато се джафкат за
милиони, а хората нямат и стотин-
ки за хляб.

Доцент Трифон Михайлов с мла-
дежки ентусиазъм, с горещо вдъх-
новение и ясна памет рецитира
„Двубой” от Вапцаров, а поетът
Цветан Илиев – своята „Околчица”
и „Вяра” от Вапцаров. Той подари
на кмета и селската библиотека

своите стихосбирки „Изповеди”,
„Разгневено сърце”, „С ръка на сър-
цето” и „Като сълза на
Богородица”. Хората пожелаха
кметът да им чете по-късно сти-
ховете и той с усмивка обеща да
им достави това удоволствие, а
книгите ще остави в селската
библиотека.

След това гостите разгледаха
в родната му къща фотоизложба-
та на доцент Трифон Михайлов за
неговия богат живот, за който
той е написал книгата „Времена”,
която се надява в скоро време да
се отпечата.

Прекрасно е, че в села като се-
ло Сумер, сякаш оазис сред
пустиня, се чества тъй тържест-
вено съдбоносната дата за
България и за това не влияят на
хората никакви отрицания, никак-
ви инсинуации, никаква злоба на ха-
мелеони-политици, грабители,
продажници, гръмогласни бездарни
държавници. Село Сумер показва,
че „Не се гаси туй, що не гасне”.

„Слово плюс”

Разговор с кмета Любен Манов                      сн. Васил АЛЕКСАНДРОВ

Георги Първанов: Да изработим
заедно програмата за бъдещето
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Страница на Иван ВЕЛИН

Футболен преглед

Става дума за „футболното
ехо”. Нали през отминалата седми-
ца срещите от VI кръг на родното
първенство бяха предшествани от
евроквалификацията с Черна гора.
Преди нея загубихме тази срещу
Англия на стадион „Уембли” в
Лондон с внушителното 0:4. Това
даде повод на английски комента-
тор да възкликне: „По-слаби сте от
Шотландия, но сте по-добри от
Буркина Фасо!” Може и така да е, но
се оказа, че сме по-слаби и от
черногорците. Защото прогнозата
на техния селекционер Златко
Кранчар се оказа стопроцентово
вярна: „Идваме, за да ви бием. Един
гол ще реши всичко.” Загубихме на-
истина с 0:1. А този на нашите на-
ционали Станимир Стоилов преди
мача направи своеобразното
признание, че не им е поставяна за-
дача за класиране във финалите на
„Евро 2012”. Така че ако бием Черна
гора – значи, че сме си свършили
работата. Ама не я свършихме.
Гръм удари, а незаглъхващото ехо
донесе вестта за оставката на
селекционера. И разбуни духовете в
родния „полуфутбол” още повече.
И сега ще се търси нов треньор за
нашия заседнал на последното мяс-
то в групата състав /без точка и
без отбелязан гол, но пък инкасирал
пет/. Кой ще го търси, кога и къде –
това е друга тема. За чужденец спо-
ред някои пак няма пари, за по-мал-
ко такъв от Балканите ще свърши
същата работа /излиза, че балкан-
ците не са чужденци/. А поредната
евроквалификация с Уелс в начало-
то на октомври все повече се приб-
лижава /май временно отборът за
там ще бъде воден от Михаил
Мадански – поне така се чува/.

Дотогава ще си гледаме мачове-
те от нашето първенство, ще ко-
ментираме играта и съдийските
грешки и ще се питаме дали са
човешки, или „интереса клати фе-
са”.

В очакване на нещо да се случи!
“А” група

Резултати, класиране, предсто-
ящи мачове

Най-напред резултатите, при ко-
ито завършиха отделните срещи от
поредния VI кръг: Пирин – Локомотив /
София/ 2:1, Берое – Калиакра 2:0,
Академик – Славия 0:4, Видима – Черно
море 0:1,  ЦСКА – Литекс 1:1,

Êîãàòî ãðúì óäàðè, êàê åõîòî çàãëúõâà
Локомотив /Пловдив/ - Монтана 4:0 и
Левски – Миньор 4:0 /последният мач
между съставите на Черноморец и
Сливен се игра след редакционното
приключване на спортната страница
– в понеделник, поради което резул-
татът от него не е включен във вре-
менното класиране/. Така начело на
таблицата застана столичният
Левски с 15 точки, пред Черноморец /с
мач по-малко/ и Берое – по 13, Славия,
Локомотив /София/ и Литекс – по 12,

Локомотив /Пловдив/ - 11, Черно море
– 9, ЦСКА – 8, Монтана и Калиакра – по
7, Пирин – 6, Видима – 5, Сливен /с мач
по-малко/ - 3, Академик – 1 и заседна-
лият на последното място Миньор все
още без точков актив.

В следващия VII кръг на 18 септем-
ври /събота/ един срещу друг ще зас-
танат отборите на Миньор – Берое /
16 ч/ като срещата ще бъде излъчено
по ПРО БГ, Славия – Видима /17.00/,
Монтана – Академик /17.00/, Калиакра
– Пирин /17.00/ и Литекс – Черноморец
/21.00, ПРО БГ/, на 19 септември /
неделя/ Славия – ЦСКА /16.00 ПРО БГ/
и едноименниците Локомотив /София/
- Локомотив /Пловдив/ /21.00, ПРО БГ/
, а последният мач между Черно море
и Левски ще се играе на 20 септември
/понеделник/ от 16 часа и ще бъде из-
лъчен по ПРО БГ.

Западна „Б” група
Рокада във временното класиране

И отборите от втородивизионна-
та група изиграха своите мачове от
VI кръг, които завършиха при следни-
те резултати след последния съдийс-
ки сигнал: Пирин /Гоце Делчев/ - Ботев
/Враца/ 1:0, Ком Миньор – Септември
2:2, Етър – Малеш 2:1, Чавдар /Бяла
Слатина/ - Банско 0:0, Ботев /Криводол/
- Чавдар „Етрополе” 0:0 и Вихрен –
Спортист 1:3. Сега на върха на табли-
цата е гоцеделчевският Пирин с 13
точки, следван от досегашния лидер
Ботев /Враца/ - 12, белослатинският
Чавдар и Банско – по 11, Чавдар /
Етрополе/ - 10, Спортист – 9, Етър –
8, Септември и Вихрен – по 6, Малеш –
5, Ком Миньор и Ботев /Криводол/ - по 3
точки /прави впечатление разслоени-
ето между представителите на реги-
она – два отбора сред челниците в
тройката и два в дъното на
таблицата/.

Ще очакваме с интерес какво ще
им донесе следващият VII кръг, кога-
то на 18 септември от 17 часа в от-
делните двубои ще се срещнат Банско
– Ботев /Криводол/, Малеш – Чавдар /
Бяла Слатина/, Ботев /Враца/ - Етър,
Спортист – Пирин, Септември –
Вихрен и Чавдар /Етрополе/ - Ком
Миньор.

Северозападна „В” група
Пет отбора преследват лидера

„Янтра”
В третодивизионна група се игра-

ха срещите от V кръг на предварител-
ната програма, в две от които домаки-
ните постигнаха разгромни победи над
съперниците си. Ето всичките отдел-
ни резултати: Бдин – Ботев /Козлодуй/
1:0 /мач с общо 4 червени картона – по
два за домакини и гости/, Академик –
Спартак 1919 0:0, Самоводене –
Ситомир 2:1, Янтра – Гигант 5:0,
Локомотив /Горна Оряховица/ -
Локомотив /Дряново/ 8:0, Левски –
Локомотив /Мездра/ 0:1, Торпедо /
Борован/ - Ботев /Димово/ 0:0 и Трявна
– Балкан /Белоградчик/ 1:1. Интересна
е ситуацията във временното
класиране, в което начело е Янтра с 13
точки пред петима преследвачи с ед-
накъв актив – отборите на Академик,
Ботев /Козлодуй/, Спартак 1919,
Локомотив /Мездра/ и Ботев /Димово/
имат по 10 точки, Самоводене и Балкан
– по 9, Бдин – 7, Ситомир и Левски – по
6, Локомотив /Горна Оряховица/ и
Торпедо – по 4 и на последните две мес-
та Гигант и Локомотив /Дряново/ - без
точков актив досега.

Златният ни медалист в класи-
ческия стил от световното пър-
венство по борба в Москва Христо
Маринов ще получи 35 000 лева пре-
мия от държавата. Българинът
спечели титлата в категория 84
кг след като победи на финала с 2:0
точки кубинеца Пабло Енрике Шори
Ернандес. Не е безинтересно да се
знае, че роденият в Стара Загора
състезател на клуб „Ловеч” стиг-
на до последния двубой
сензационно, отстранявайки на
четвъртфинала именития руснак
Алексей Мишин /смятан от дома-
кините за сигурен победител в
категорията/ с 2:1 части. При зав-
ръщането си от Москва първите
думи на новия световен шампион
бяха: „Това е най-великият момент
в живота ми. Все още не мога да
осъзная какво направих и как пос-
тигнах тези пет победи, и то над
много класни състезатели.
Повярвах, че ще спечеля титлата,
когато по време на финалната
схватка чух думите на личния ми
треньор Стоян Добрев: „Това е
твоят шанс, ти можеш!” Благодаря
на всичките ми треньори през
годините, на президента на
Българската федерация по борба
Валентин Йорданов и най-вече на
Гриша Ганчев, който ме взе в своя

Станка ЗЛАТЕВА ликува върху
раменете на треньора си
Симеон Щерев, след като
спечели своята четвърта
световна шампионска титла.

Борба

Çëàòíè îòëè÷èÿ è â äâàòà ñòèëà
Христо Маринов и Станка Златева завоюваха
световните шампионски титли в първенството
на планетата

клуб.”
Втората световна шампионска

титла за България спечели отново
„златната” Станка Златева в кате-
гория 72 кг на свободния стил /об-

що четвърта за нашата състеза-
телка през последните пет години/
. Родената в село Крушаре /състе-
завайки се за столичния Левски/
спортистка тръгна за Москва с из-
вестни здравословни проблеми, но
на тепиха 27-годишната национал-
ка беше безпогрешна. Тя премина с
лекота през Шехерезада Бенторки
/Франция/, Екатерина Букина /
Русия/ и Джени Франсон /Швеция/, а
на финала не можа да я спре и цвет-
нокожата канадка Охинева Акуфо.
За четвъртата си световна шам-
пионска титла петкратната евро-
пейска победителка освен златния
медал получи пояс и корона, а наг-
радата й беше връчена лично от ми-
нистъра на физическото възпита-
ние и спорта Свилен Нейков, който
я подкрепяше по време на схватки-
те в Москва. А пред камерите на БНТ
щастливата световна шампионка
сподели: „Тренирах с голямо
желание, но знаете, че дойдох тук
на антибиотици, преди това бях в
болница. Физически не бях добре и
затова гледах да печеля по-леко, с
1-2 точки. Дано да взема златото
на олимпиадата в Лондон, че да мо-
га да си взема малко отдих. Не знам
колко титли още ще спечеля,
тренирам, за да съм на върха, но
виждате, че понякога стават и
контузии.”

Затова пък всичко, което завър-
шва добре, е хубаво!

Фирма “ДИВЕН” – гр. Лом
поздравява своите колеги, клиенти и

съграждани с
Деня на независимостта на

България!
Нека в този ден на равносметка си

пожелаем смело да отстояваме
позициите си, с доверие и признание

да продължим напред и да докажем, че
можем да бъдем
достойни парт-

ньори в
Европейския съюз.
Честит празник!
Жори АЛЕКСИЕВ,

управител
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В първия учебен ден „Вяра, Морал, Родолюбие,
Отговорност – Национален Идеал за

Единство” ще дари 470 патриотични буквара
на първокласниците в училищата в Монтанска
област. Подобен подарък първокласниците от
Монтанско получават за четвърта поредна годи-
на от Монтанските воеводи.

Патриотичното букварче бе създадено през
2006 година по идея и под редакцията на Славчо
Атанасов, кмет на град Пловдив, с надеждата
книжката да допринесе за възраждането на
българщината, родолюбието и българския дух в
израстващото поколение.

Изданието е луксозно, богато илюстрирано,
като под всяка буква стоят бележити българи и
събития, значими за величието на Родината ни и
нейната съдба. Патриотичният буквар е предс-
тавен пред българите в Босилеград, Скопие, Банат
и Молдова.

В началото на тази учебна година ВМРО-НИЕ
дарява общо 12 000 патриотични буквара в 200
училища в цяла България. Това е най-голямата да-
рителска акция, предприета за патриотичното
възпитание на учениците.

След края на учебната година ВМРО-НИЕ по
традиция ще проведе и изпита по родолюбие сред
първокласниците в градове в цялата страна.

Äàðÿâàò 470 ïàò-
ðèîòè÷íè áóêâàðà
íà ïúðâîêëàñíèöè

Община Чипровци и лично кметът
Захарин ЗАМФИРОВ

честитят
Деня на независимостта на България
– 22 септември на своите служители
и съграждани!
В знак на почит към живота и делото

на стотиците хиляди
български патриоти,
дали живота си за
Майка България, да си
пожелаем да бъдем
единни в
европейското бъдеще
на страната ни!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

- Колкото и да губя - все тая, ти
му мисли, ако не си изпълниш
нормата!...

Стоян ГРОЗДЕВ
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В
редовете

н а
борбата...

Рубриката се води от Юрий
САПУНДЖИЕВ

Пари и имот от вързан
човек не вземам

Той остана духом несломим
Любен ШКОДРОВ

Любен ШКОДРОВ

До майка ми

О, майко моя, блага, жалостива,
тежка мъка знам, че те гнети,
и тъгуваш, че синът ти скита,
и го чакаш, чакаш дълго ти...

Как по цели нощи ти си бдяла,
бдяла си над своя син рожден.
Зная, майко , колко си мечтала
да живееш радостно със мен.

Но безмилостно ни разделиха
тез душмани наши и народни зли.
О, дано не са надеждата убили
в тебе, за мечтаните ни дни!

Аз обичам те, рождена моя майко,
но какво да сторя, ти кажи,
като си ми дала сърце неспокойно -
сърце неспокойно в млади ми гърди.

Аз усещам, майчице рождена,
че далеч от своя бащин кът,
може би във битки героични
ще завърши моят земен път.

Но недей да плачеш ти за мен,
ако падна в битка героична,
аз ще падна духом несломен?

ТАЙНИТЕ ПОДЗЕМИЯ
НА БЪЛГАРИЯ - 6 ЧАСТ

ВЪЛЧАН ВОЙВОДА
Милан А. МИЛАНОВ

F  на 7 стр.

   -  Постарай се, Ученико. Познаваш Североизточна България, прехвърли на
ум селищата, където би могъл да е погребан Вълчан.

   Замислих се. Кои ли могат да бъдат тези три села? С какво трябва да са
известни? Поне едно от селата трябва да ме наведе на нещо, свързано с
войводата. С войводата... Село Войводино до Вълчи дол? Името, името... Може
би това е едно от селата и колебливо предложих:

   -  Село Войводино до Вълчи дол?
   -  Да, Ученико, Вълчи дол е мястото, което е твоят ориентир. В
района на Вълчи дол има пещери със съкровища, събирани не само от   Вълчан

войвода. Там се намират и много подземия, пещерни трезори от времето на
първите траки, съхранени през вековете и допълвани с богатства от владе-
телите на първото и Второто Българско царство.

   -  Знаеш ли кога е роден и къде Вълчан войвода, Учителю?
   -  Роден е в началото на април 1773 година в малко селце, в района на

днешните Никола Козлево, Пет могили и Радан войвода. Семейството времен-
но е пребивавало там и когато Вълчан става приблизително на шест-седем
месеца се завръща в Югоизточна България, в района на Малко Търново, където
той израства.

Вълчан войвода не умира в Браила. Той периодично се е връщал в България,
разбира се, с друга самоличност. Умира тук на деветдесет годишна възраст
през 1863 година и е погребан близо до село Войводино, до Вълчи дол.

    -  Учителю, ще попитам за град Бяла. Разказват се легенди, че от морския
бряг на града започват древни подземия...

   -  И не само там. Много са подземията по морския бряг на България. Има ги
по цялото му продължение. Едно от тях е под град Бяла, в което Вълчан войво-
да събира всички богатства от околни, близки места, както и отнетото от
минаващите в района турски кервани. В подземието има много карти и книги.
Там се съхранява и златна книга, не много голяма, която римляните са ограби-
ли от древен храм. Книгата е от времето на атлантите. В нея се описват
единствено ритуалите, които са се извършвали.

   - Каза за книга със златни листа. И за други златни книги си ми говорил. Но

съм се чудил, по какъв начин се е нанасял текстът върху златните листа?
  -  И аз съм си задавал този въпрос – призна си Учителят. – Няма как да

знаеш, защото едва ли си представяш начините, по които е ставало писането.
Книгата със златните страници, както и всички останали от този вид, са
били изработвани по специална, вече загубена технология. Текстовете, ски-
ците и рисунките в тях са правени с миниатюрен ръчен лазер, който е грави-
рал и изписвал буквите, символите и знаците с абсолютна точност.

   -  Благодаря, Учителю. Ще ми разкажеш ли какво има в това подземие под
град Бяла? Или въпросите ми станаха твърде много...

   -  Дошъл си ми на гости да научиш това, което те интересува. Не се
притеснявай... Подземието под град Бяла, то е огромно и е разположено на
три нива. Най-долното ниво е от времето на цивилизацията на лемурийците.
Служело е за информационен център. Тук се съхраняват всякакъв вид данни –
исторически, научни, данни, свързани с производството, техниката,
строителството, комуникациите, транспорта, изкуствата, генното
инженерство, различните технологии и т.н.

   -  Всичко това трябва да е записано на някакви носители...
   -  Тези данни са записани на различни носители. Ще поясня, че в една част

на това ниво е разположена библиотеката, където се съхраняват всички пис-
мени данни, събрани и селекционирани по хронологичен ред и тематичност. В
други зали са аудио материалите – звуковите данни, свързани с всички същес-
твуващи области от живота на цивилизацията. В няколко подразделения е
съхранена цялата музикална култура на лемурийците от възникването на
цивилизацията до последните й дни. В последния, трети, отдел на информаци-
онния център се съхраняват данните записани на видео носители.

   -  Казваш че тази информация се отнася за всички области...
   -  Да, тя включва всички области от съществуването на цивилизацията

– отвърна той зареял поглед в далечината.
   Разбрах, че Учителят виждаше подземието под глад Бяла и онова, което

се намираше там. Не след дълго той продължи:
 - Подобно на втората зона, тук се съхраняват и видео файлове, съдържа-

щи записи на визуалното и сценично изкуство. Второто ниво на подземието е
изградено от атлантите и подобно на своите предшественици и те са създа-
ли свой информационен център. Третото ниво също е изградено от атлантите,
но то е било обособено като съкровищен архив, в който се съхраняват всички
единични екземпляри на произведения на изкуството, бижутерията,
скулптурата, както и различни предмети, изработени от мрамор, кристали,
злато и други скъпи материали. Има диамантени и рубинени статуетки и
много, подобни на плакети, златни пластини с различни изображения. В тре-
тото ниво достъп са имали и първите траки, дошли по тези земи. Те са
допълвали, през годините, съкровищницата до времето, когато вече е била
“забравена” и скрита за поколенията. В планината зад град Бяла има подземна
кухина, превърната от последните атланти в монетен трезор на загиваща-
та раса. Тук и траките са допълвали “касите” с монети и разменни ценни пред-
мети от първите времена на заселването си по тези земи.

Заради участие в конс-
пиративна дейност и в бой-
на група, чичо ми Георги от
Соточино бе попаднал в
полицията. Бит жестоко,
инквизиран и подведен по за-
кона за защита на
държавата, който предвиж-
даше смъртно наказание.
Събитията на 9.09.1944 г. го
спасиха от явна смърт. Във
Врачанския затвор излежа-
ваше политическа присъда и
братовчедът на Мирчо
Томов от Соточино. Дойде
9.09.1944 г. Разбрахме, че
чичо ни е на свобода.

Някъде към края на сеп-
тември пред нашия дом в
Сумер спря военен джип. От него слязоха
братовчедът Мирчо и чичо Георги.
Радостта на баща ни беше неописуема.
Двамата братя се прегърнаха. Плакаха от
радост. Влязоха вкъщи. Мирчо в униформа
на капитан от милицията, а чичо – цивилен.
Мирчо се обърна към баща ми и каза:

- Вуйчо, знаеш ли за какво сме дошли?
- Ами да се видим с Гьошо и с тебе – от-

върна баща ми.
- Не само за това – отвърна Мирчо. –

Дошли сме да ти кажем, че онзи мръсник
Стоянчо лихварина от Долната махала, е
арестуван и е в милицията. Идваме да те
закараме с джипа, за да го накараме да ти
върне всичко, което те е измамил, изнудил
и ограбил.

- Ами жълтичките ще ми върне ли? – по-
пита припряно майка ми.

- Ще ги върне, вуйно. Ще ги върне. И
майчиното си мляко ще върне. Тоя мръсник!
– закани се Мирчо.

Майка ми много се зарадва. Набираната
с години мъка и обида се отмести като во-
деничен камък от душата й.

Настроението на баща ми изведнъж се
промени. Лицето му потъмня, както рядко

Документален разказ от Трифон МИХАЙЛОВ, из подготвена
за печат книга “Времена”

съм го виждал. Той се обър-
на към гостите и с мета-
лен глас каза:

- Не забравяйте, че аз
съм офицер. Хайде, допий-
те си чашите и си
отивайте! Аз помисмих,
че за друго сте дошли. Аз
никъде няма да ходя. Пари
и имот от вързан човек не
вземам. Тези пари и този
имот аз съм ги прежалил…

- Да, прежалил си ги, по-
неже не си ги спечелил и
изтрудил. Тук дойде
наготово. На имота на ба-
ща ми и както си я
подкарал, скоро всичко ще
пропилееш – изригна в

ярост майка ми.
Баща ми преглътна спокойно обидата.

Имаше нещо вярно в упрека й, но с твърд
и спокоен глас каза:

- Ти да мълчиш! Това не е женска работа.
Излез!

Ридаейки, майка ми излезе от стаята.
Баща ми също излезе, но тутакси се вър-
на с вързоп в ръце. Носеше намотан епат-
рахила – престилката от обредните си
одежди. Размота вързопа. Оттам извади
парабела си “Валтер”, който му беше скъп
спомен от войната и рядко го
употребяваше. Той го криеше там, защо-
то при обиските, които ни правеха, поли-
цаите никога не се докосваха до църков-
ните му одежди. Той се обърна към Мирчо
и брат си и рече:

- Като сте били такива бабаити, защо
не дойдохте преди 1-2 години, когато
Стоянчо ядеше и пиеше с началниците на
полицията? Тогава да бяхте дошли. Аз сам
щях да дойда с вас и щях да му опра пара-
бела в гърдите и щях да го накарам да ми
върне заграбеното. А сега си идете и не
ме забърквайте в тия работи. Все ще се
намери кой са види сметката на Стоянчо.

Любен Шкодров се ражда
на 24 декември 1919 г. в ра-
ботническото семейство на
Славка и Йордан Шкодрови,
израства в малка къща край
река Марица в град Пазар-
джик.  От дете любим писа-
тел му е Максим Горки. Та-
къв си остава и когато Лю-
бен става младежки лидер -
секретар на Окръжния коми-
тет на РМС в Пазарджик.

“А по това време край
малката къщица на улица
“Дунав” все се навъртат
разни съмнителни хора - раз-
казва писателят Богдан Ми-
тов в очерк за книгата “Не
ще угасне споменът за вас”,
издадена в “Народна младеж”
през 1977 г. - Те често вли-
зат в тая къщица и започ-
ват да ровят навсякъде и да
разпитват майката за сина
й.

И когато Любен Шкод-
ров става политкомисар на
чета “Стефан Караджа”, си
избира партизанското име
Максим. А освен с въоръжена
борба в Балкана той се зани-
мава и с издаване на вестник.
И тогава написва стихотво-
рение за онази, която най-
много го обича.

Тук поместваме сти-
хотворението “До майка ми”
от 1943 г.

И той загива в неравен
бой с фашистката войска на
15 февруари 1944 г. край връх
Еледжик.

Беше само на 24 години,
но наистина остана духом
несломим. С цената на живо-
та си приближи славния, по-
бедния Девети септември.

УТОЧНЕНИЕ: В бр. 36 от 9-15 септември 2010 г. в статията “Майор Франк
Томпсън” на 3 стр. са допуснати следните печатни грешки: “В Шибарската махла
на гр. Фердинанд…” да се чете “В Жабокрек махла на гр. Фердинанд…”; “Ремсистите
от В.Т. Гимназия” да се чете “Ремсистите от Държавна търговска гимназия”;
“започват нарядните списъци” да се чете “запалват нарядните списъци”; “Младена
Гонина…” да се чете “Младена Гогина…”.

Трифон МИХАЙЛОВ

Продължава от миналия брой
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Давам обзаведен
апартамент под

наем в София,
кв. “Обеля”, в
близост до

метростанция,
спирка, училище,

поликлиника и
детска градина.

Цена по
споразумение.

Справка:
096/52-08-83,
0897/ 227124.

ч 16 Св. великомъчени-
ца Евфимия Всехвална.
Св. Людмила Чешка. Св.

Киприан (Киприян)
Цамблак Чудотворец,
митрополит Киевски,

Литовски, Московски и
на цяла Русия

п 17 септември * Св.
мъченици София и три-

те й дъщери Вяра,
Надежда и Любов. Св.

мъченица Теодотия. Св.
Нил, епископ Египетски

с 18 септември Св.
преподобни Евмений,
епископ Гортински

Чудотворец. Св. мъче-
ница Ариадна

н 19 септември †
Неделя след

Въздвижение. Свв. мъ-
ченици Трофим,

Саватий и Доримедонт
п 20 септември Св.

великомъченик
Евстатий Плакида и

пострадалите с него –
жена му Татяна и чеда-
та му Агапий и Теопист

в 21 септември
Отдание на

Въздвижение на Св.
Кръст Господен. Св.
апостол Кодрат от

Седемдесетте
апостоли. Св. свещено-

мъченици Ипатий и
Андрей. Св. Исакий и
Мелетий, епископи

Кипърски. Св.
Димитрий, митрополит

Московски
с 22 септември

Обявяване на независи-
мостта на България.

Св. пророк Йона, син на
Амасия. Св. преподобни
Йона. Св. свещеномъче-

ник Фока, епископ
Синопски. Св. мъченик

Фока градинар. Св.
преподобни Йоан

презвитер. Св. препо-
добни Козма Зографски

Д-р ГАЛИН ЕВГЕНИЕВ
– стоматолог

Естетична
стоматология, фасети,

металокерамика,
избелване на зъби.

Монтана, ул. “Ал. Стамболийски”
№ 6, кабинет 101 /зъболечението/

Тел. 0887/182 611

ПРОДАВАМ 50
литрова газова

уредба за
автомобил. Тел.

096/312 772;
0884/559433.

Продавам къща с
дворно място в

Монтана.
Справки на тел.

0886/273 042.

ДАВАМ
заведение за
хранене под

наем в
Монтана.

Тел. 096/312 772;

0884/559433.

ЕТ “Роси-Ем-Емилия
Тошкова”

ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
Понеделник – петък от 11 до 19 часа.

Събота – от 10 до 14 часа.
Почивен ден – неделя.

гр. Монтана, ул. “Васил Левски” 43
Тел. 0878/778809

ФИРМА “УНИВЕРСАЛ” –
ПЪРВА ЧАСТНА ФИРМА В

БЪЛГАРИЯ

Производство на дихтунги –
 1000 типоразмера.

Производство –
машиностроително,

на машини с ЦПУ.

Офис Монтана:
тел./факс: 096/300 534; 300-533.

Цех: тел. 09529/23-30,
факс: 09529/23-40.

„ИВАНИ-91” ЕООД

Монтана, пл. „Славейков”,
ул. „Веренишка” 35, тел. 0887/465273

Ôèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãà
ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:

âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,
“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,

òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.
Çàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêè

îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.
Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.

Месодобив и разфасовка на пилешко
месо. Богат асортимент от

замразени, охладени, варено-пушени и
печени на скара пилешки продукти.

Тел.: 096/301 383; 0887/31 87 08; факс:
096/301 382;

www.gala-m.com;
e-mail: offise@gala-m.com

ТЕЖКАТА ДУМА НА ЛЕКАТА ХРАНА!

“ГАЛА
ИНВЕСТ

ХОЛДИНГ” АД
– гр. Монтана

/м. Тировете/,

ул. “Морава” 2

Д-Р ВИОЛЕТА БОРИСОВА
гастроентеролог,

ехографии
Монтана, ул. “Цар Борис III” №

11, кабинет 207-А, ет. 2 /
поликлиника/

Сутрин: от 9.00 до 13 часа.
Тел. 0887/553768.

Монтана, бел. “Трети март” № 71,

тел. 096/30 66 88; 0892/440 196;

www.voroshilov.com.

ЗА ПОРЪЧКА НА AI И PVC

ДОГРАМА – ПОДАРЪК

КОМАРНИК + ЩОРИ ЗА

ВСЕКИ ЗАКУПЕН ПРОЗОРЕЦ.

“ВОРОШИЛОВ”
/ОТ ДОГРАМАТА ДО БОЯТА/

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ

ДО 30% ОТСТЪПКА

Д-Р ВЕНЕЛИНА ПАНЬОВА

специалист детски болести.

3400 Монтана, ул. “Цар Борис III”

№ 11, кабинет 214.

Вторник и четвъртък

от 8,30 до 15,30 часа.

Тел. 0885/020972; 096/389 329.

- “Карабулев”

- дървена

дограма,

врати

представител на щори GERSHMAN

- римски; японска стена; плисе;

австрийски.

ПРЕДЛАГАМЕ:
тениски – 4-5 лв.;
шапки – 1-2 лв.;
обувки с метално бомбе –           22-30 лв.;
ботуши –             10-12 лв.;
каски –               5-10 лв.;
дъждобрани –               1-10 лв.;
ръкавици –            0,50-1 лв.;
работни костюми –             10-15 лв.;
работни полугащеризони с яке –  25-30 лв.

Производител на
работно и медицинско

облекло. Шие по поръчка
и модел на клиента, има
в наличност. Работим с
български платове на
“Вратица” – богата

цветова гама.
Предлагаме фирмени

надписи като
ситопечат, флог и
бродерия. Правим

отстъпка за над 10
броя. Доставяме на

място.
Производствена база

и магазин: Монтана, ул.
“Александър

Стамболийски” 26.

Давам
гарсониера
под наем в
центъра на

Враца -
обзаведена.

Наем по
договаряне.

Справка:
096/312 214,
0889 653 330
0886 940 148

Европейската комисия учредява журна-
листическа награда на Европейската го-
дина (ЕГ) 2010 с цел да подкрепя и отличава
журналисти, които чрез работата си доп-
ринасят за повишаване на осведоменост-
та и по-широкото разбиране на проблеми-
те на бедността и социалното изключване.

Конкурсът е открит за журналисти от пе-
чатни и аудиовизуални медии, които имат
публикувани статии или излъчени новинарс-
ки репортажи, отразяващи проблемите на
бедността и социалното изключване в
Европейския съюз. Статиите или новинарс-
ките репортажи трябва да са публикувани/
излъчени в периода между 1 октомври 2009 г.
и 31 август 2010 г. в медия в една от 27-те
държави–членки на ЕС, в Исландия или
Норвегия.

Наградата за журналистика на ЕГ има след-
ните цели:

Да отличи качествена журналистика, от-
разяваща проблеми на бедността и социал-
ното изключване

Журналистическа награда на Европейската година 2010:

Áîðáà ñ áåäíîñòòà è
ñîöèàëíîòî èçêëþ÷âàíå

Да популяризира кампанията на ЕГ 2010
сред представителите на средствата за ма-
сово осведомяване в 27-те държави–членки
на ЕС, Исландия и Норвегия

Да се повиши разбирането на проблемите,
свързани с бедността и социалното
изключване, причините за тях и възможните
решения

Представлява ли това интерес за Вас?
Попълнете формуляра за кандидатстване

в интернет и качете своята творба.
Крайният срок за кандидатстване е 24 сеп-

тември 2010 г.
Няма да бъдат допуснати никакви изклю-

чения или удължавания на срока.
Моля, прочетете внимателно условията

на конкурса преди да изпратите кандидату-
рата си. Няма такса за участие.

Повече информация за начина на
кандидатстване, необходимите документи
и изисквания можете да намерите тук : http:/
/www.2010againstpoverty.eu/journalistaward/in-
dex/?langid=bg

In memoriam

Да си спомним  за
колегата - земляк
с обич и приз-
нателност, с топ-
лота и надежда, че
примерът, който
ни остави, като
д ъ л г о г о д и ш е н
кореспондент на
радио София /за
Русе и Силистра/
ще бъде винаги в
нас! ËÞÁÅÍ ÀÍÒÎÍÎÂËÞÁÅÍ ÀÍÒÎÍÎÂËÞÁÅÍ ÀÍÒÎÍÎÂËÞÁÅÍ ÀÍÒÎÍÎÂËÞÁÅÍ ÀÍÒÎÍÎÂ

1928 - 20091928 - 20091928 - 20091928 - 20091928 - 2009

ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÏÀÌÅÒÒÀ ÌÓ!ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÏÀÌÅÒÒÀ ÌÓ!ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÏÀÌÅÒÒÀ ÌÓ!ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÏÀÌÅÒÒÀ ÌÓ!ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÏÀÌÅÒÒÀ ÌÓ!

IN MEMORIAM

Калина Илиева

КНИЖАРНИЦА “ЕЛИНА”

 – гр. Монтана
ул. “Св. Климент Охридски” № 85

/зад блока на Евтим Костов/

Учебници и учебни помагала
на всички издателства,
канцеларски материали,

детски играчки, артикули
за детско парти.
Тел. 0878/62 65 27.

ПРОДАВА СЕ КЪЩА – 100 кв. м с

двор 1,4 дка, с гараж и постройки

за животни, центъра на кв.

“Бърдарски геран” – Бяла Слатина.

Тел. 0888/037235 – Митко.
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За информациите са
използвани емисиите
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За живота такъв, какъвто е!За живота такъв, какъвто е! Редакцията
приема ръкописи

до 50
машинописни

реда /2 страници/.
Хонорари не се

изплащат.e-mail: slovoplus@yahoo.com
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ТАЙНИТЕ ПОДЗЕМИЯ НА БЪЛГАРИЯ - 6 ЧАСТ

След една изложба на
Васил Габровски

Светлана Караджова

Като една красива увертюра към
традиционните панаирни дни в Бяла
Слатина е случващата се юбилейна из-
ложба живопис на нашия съгражданин
Васил Габровски. Всичко в живота на
художника е свързано с името на на-
шия град. Роден тук преди осемдесет го-
дини  и все тук са всички важни събития за
него, тук си е създал семейството, тво-
рил и работил е пак тук. Не че не е имал
възможност да се устрои в други по-голе-
ми градове, дори и в чужбина, напротив,
той е специализирал в Полша, участвал е
в изложения във Франция (Париж), Италия,
Германия, Чехия, Унгария и Русия.  Но това
съвсем не намалява неговата изключител-
на скромност, нито пък увеличава преко-
мерно самочувствието му. Въпреки всички
свои пропуснати шансове, по-точно

неосъществени, защото художникът не е
имал такова желание, и днес съвсем не съ-
жалява за това. И както, при представя-
нето на Васил Габровски, каза г-н Иван
Георгиев, перифразирайки една известна
фраза „Човек и добре да живее, все някога
става на осемдесет. Хубавото е да е сред
роднини и приятели.”

За родното място, корените и стари-
те приятели сподели и г-жа Славка Цанкова
– зам.- кмет „Хуманитарни и социални
дейности”, преди да прочете милите думи
от поздравителния адрес на инж. В. Василев
– Кмет на Община Бяла Слатина при отк-
риването на юбилейната изложба живопис
на нашия съгражданин. Слова на уважение и
благопожелания, както и много цветя юби-
лярът получи и от колектива на читалище
„Развитие”, както и от многото му
приятели, представители на творческата

гилдия и от почитатели на
изкуството му.

„Габровски е художник
със собствен почерк.
Неговите картини могат да
се открият и различат меж-
ду множество други.
Разпознаваем е с топлите си
тонове и разбираеми
сюжети. Това е автор с изк-
лючително богата твор-
ческа биография. Участвал
е в редица представителни
изложби у нас и в чужбина с
дизайнерски разработки,
живопис и монументални
творби. Работи в областта
на витража, металоплас-
тика, дърво-пластика,
мозайка, модулна керамика,
сграфито и стенопис.”, про-
дължава г-н Георгиев.
Витражът и паното в наше-

то читалище също са дело на Васил
Габровски.  Художникът открива своето вдъх-
новение в ежедневието, в света, който ни
обгражда и случващото се в него всеки ден.
Неуморим и вечно търсещ все нови теми,
човек, чувствителен и емоционален, който
със своите багри и щрихи ни прави съпричас-
тни към неговия натюрел и ценности. Васил
Габровски – един белослатински художник,
за когото отдавна изкуството е станало
религия , смисъл на живота му и той ги про-
повядва по своя си собствен и оригинален
начин. Нека продължава да го прави с все
същия му неуморим хъс, сила и нежност, за-
щото почитателите му очакват нови кар-
тини и юбилейни изложби.

“Слово плюс”

На 3 и 4 септември зе-
леният фестивал VOLA
OPEN AIR отново даде
своя принос за опазване-
то на природата, като
спомогна младите и ак-
тивни българи да бъдат
запознати със “зелената”
идея и да разберат как мо-
гат да участват в опаз-
ването на природата.

За трета поредна
година, музикалния - еко-
фестивал се проведе на
връх Околчица в пределите на Природен парк
Врачански Балкан. За да подкрепят каузата тази
година на сцената се качиха легендарните джън-
гъл ремиксатори от Лондон „Serial Killaz”, култови-
те „Phuture Shok”, не безизвестните „Скапаняците
от Скънкчево” и DJ The Bulgarian.

С последните си две издания, фестивалът се
превърна в един устойчив проект с дългосрочно
развитие и потенциал да стане национално съби-
тие с ясни послания и цели – да приобщава общес-
твото към различни и разнообразни инициативи,
които популяризират актуалните екологични
въпроси, важни за всички нас и бъдещите поколения,
да събира младите хора от страната и едновре-
менно с това да ги приобщава към природата и
природосъобразния начин на живот, да предоста-
ви сцена за изява на млади български и чуждест-
ранни артисти, които се занимават главно с ал-
тернативно и новаторско творчество, да популя-
ризира туризма и развитието на културата в
региона.

Инициативата ” Събери 30 празни бутилки би-
ра и вземи 1 пълна” е инспирирана от стремежа
към по-висок процент на разделно събрани
опаковки, а използването на организирания фес-
тивален автобус спести вредни емисии газове.

Природен парк Врачански
балкан

Екофестивал
VOLA OPEN AIR и
“зелената” идея

 -  За да влиза в това подземие означава, че Вълчан войвода е бил посветен?
Така ли е, Учителю?

   -  Притежавал е високо ниво на посвещение...
   -  А поп Мартин и Миленко войвода?
   -  И поп Мартин, и Миленко войвода са били посветени. Поп Мартин е

знаел всички тайни на Вълчан войвода. Водел е дневниците, описите,
записките, свързани с живота и дейността на четата, но както каза, Михаиле,
всичко записано е било шифровано.

   -  Къде е погребан? Можеш ли да ми кажеш?
   -  Поп Мартин е погребан в планинска местност до висока скала, в която

има вход към пещера-съкровищница. Миленко войвода е погребан по на юг, от
долната страна на Балкана, близо до река, минаваща през поляна с чешма,
където са се събирали понякога войводите.

   -  За поп Мартин няма сигурно сведение кога е роден и къде.
   - Роден е в село Батин, Русенско през 1771 година. Умира през 1857 година

- седем години преди Вълчан войвода, на осемдесет и три годишна възраст.
   -  В безбройни записки, приписвани на поп Мартин, се казва, че  Вълчан

войвода избива четата си и поп Мартин се е страхувал дори за собствения
си живот.

   - Вълчан войвода не е убивал никого от четата си. Това са неверни
предания, породени от легендите за свирепия му характер. Всички четници
са били изпитвани преди да постъпят в неговата чета и между тях не е
имало предатели.

   -  Учителю, как се е казвал Вълчан войвода?
   -  Казвал се е Вълко Стефанов Христов. По линия на майка си принадлежи

на рода Бимбеловци. Бащата на Вълчан войвода е бил средно заможен търго-
вец на добитък. Преди да стане хайдутин Вълчан е помагал на баща си в
търговията и сделките му. Той е можел твърде добре да чете и да пише. И
още нещо, по-късно успява да говори и пише на турски, гръцки и румънски език.
Всички в четата, които са били неграмотни, при постъпването си в нея, са
обучавани и ограмотявани след това от поп Мартин. Така, в една или друга
степен, всички са ставали грамотни.

   -  Учителю, каза, че дядото на Вълчан е хайдутинът Вълко Бимбелов...
   -  Точно така, кръстен е на дядо си по майчина линия. В началото именно

дядо му го поема под крилото си...
   - Учителю, легендата разказва, че Вълчан е изпратил хора при руския цар

с цел да наемат войска, която да освободи България от турско робство, като
обещали, че на участниците във войната ще дадат по фес жълтици на войни-
ците и двойно за началниците. Трудно било за вярване, че българските хайду-
ти притежават толкова злато, но за да се увери в думите им царят изпра-
тил емисари. Хайдутите ги посрещнали и завели с вързани очи в “Общата

Маара” (място където се съхранява общо съкровище на няколко войводи.– б.а) и русна-
ците онемели от гледката. Върнали се и докладвали на царя си, че Вълчан войвода има
злато, да плати за освобождението на България. Но точно тогава Русия и Наполеон
Бонапарт започнали война, вкопчили се в битка на живот и смърт, и свободата ни
останала на заден план за братушките. В същото време в четата на Вълчан настъ-
пили крамоли, поп Мартин загинал, а войводата забягнал в Румъния. Искам да знам,
истина ли е, че Вълчан войвода е изпратил хора в Русия, за да уговарят царя да
помогне за освобождението на България от турско робство?

   - Не е изпращал хора, а Вълчан войвода, поп Мартин и Миленко войвода посетили
руския цар и са го молили за помощ. След даденото  от тях уверение, че ще платят в
злато за освобождението на България, царят изпраща свои служители в България,
които да се уверят в  съществуването на такива богатства. Вярно е, че те са
заведени, със завързани очи, до едно от местата, където Вълчан войвода е укрил
съкровища. При завръщането си в Русия пратениците уверяват царя, че става въп-
рос за невиждано богатство. Единствената причина, поради която тогава Русия не
предприема освободителни военни действия е участието й в други войни и невъз-
можността й да отдели необходимата войска за освобождението на България.

   -  Къде е завел Вълчан войвода царските пратеници, в коя съкровищница, Учителю?
   -  Завел ги е в Източна Стара планина, където склоновете й постепенно се

разливат и стават по-ниски.
   -  Близки родственици на братята Евлоги и Христо Георгиеви  говорят, че Вълчан

войвода е дал пари на тях за построяването на Софийския университет.
   -  Действително парите и богатството, което е огромно за времето си, братя-

та Евлоги и Христо Георгиеви получават от Вълчан войвода. Те са били много близки
на поп Мартин, който ги запознава с Вълчан по време на пребиваването им в Румъния.
Те печелят доверието и благоразположението на войводата и той им дарява една
малка част от натрупаните съкровища с единствената уговорка да бъдат използва-
ни за доброто на България.

   -  Ще ми кажеш ли, Учителю, къде се намира съкровищницата, в която е погребан
поп Мартин?

   Игумен Гавраил се подсмихна многозначително и отрицателно поклати с глава.
   -  Разбирам, че не всичко трябва да се казва, затова ще попитам за някои други

места, където от векове се търсят съкровища, ако, разбира се, е позволено да се
разкрие информацията за тях. Имам сведения за пещери и подземия под връх Братен,
село Тъжа...

   Игумен Гавраил приглади с ръка късата си брадичка и едва успя да прикрие
усмивката, която се очерта в ъгълчетата на устните му.

   -  Ти да не искаш да заместиш в писанията поп Мартин? Ами тогава да започнем
от... Да речем от пещерата на поп Мартин при “Стара река” – закачливо започна той.
- Виждам, че си я записал в бележника си сред другите пещери. За тях ще поговорим
по-късно. Съгласен? – кимам с глава, а той продължи: - Пещерата при “Стара река”,
Михаиле е от времето на римляните, след това е използвана от хайдутите. Статуята
на поп Мартин, за която искаш да попиташ вече не съществува.

Откриване на изложбата
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ÏÚÒÅØÅÑÒÂÈÅÒÎ  ÍÀ  ÏËÀÍÈÍÀÒÀ
Литературен салон
 “Слово плюс”

Дали се е случвало това, или не се
е случвало, но на мен ми разказаха та-
кава история.

Имало едно време Планина. Нито
голяма, нито пък малка. Обикновена
планина. По-високите били покрити
със снегове, по-ниските – с гъсти гори.
А на тази Планина нищо нямало. Само
градини по склоновете й. И една ре-
кичка тичала наблизко.

В градините растели моркови,
цвекло и зеле. И тук честичко се по-
явявали зайци да си похапнат от тях.
За  да опазят градините от тях, от
селото идвало момчето Далалай. То
можело силно да свири и зайците, щом
чуели да се свири, веднага се
разбягвали.

Веднъж, когато планината дреме-
ла в  дневните горещини, пристигнал
Далалай и свирнал. Планината се про-
будила и казала:

- Ей, събуди ме!
- А ти какво сънуваше,лельо

Планина? – попитал Далалай.
- Сънувах мъгли, сънувах прохлада,

сякаш съм покрита със сенчеста
горичка. А, като се пробудих, пак
горещини.

- И то какви! – съгласил се Далалай.
– А пък аз се изкъпах в рекичката и
сега ще си тръгна.

- Добре ти е на тебе, - въздъхнала
Планината.

- А защо и ти не се изкъпеш?- казал
й Далалай.

- Ами дали ще се побера в
рекичката?

- Тогава иди в морето.
- В морето? – почудила се

Планината. – А какво е това море?
- То е толкова голямо, че в него и

планина може да потъне. Всички ре-
кички към морето тичат. – казал
Далалай и задрямал.

- Ама че лъжец е този Далалай, -
въздъхнала Планината. – И все пак е
интересно, къде ли тичат рекичките?
Ах, ами ако е към морето!

Когато Далалай се пробудил, на
очите си не повярвал. Наоколо вода, а
той самият е на остров. Изплашил се
Далалай.

- Къде съм? Това какво е?
- Прохладното синьо море… - от-

върнала Планината.
- Какво море? – не повярвал

Далалай.
- А нали ти ми рече – върви да се

изкъпеш и аз отидох.
Огледал се Далалай -  наоколо ис-

тинско море! И много се зарадвал, за-
щото сега нямало да пази градините
от зайците. Прави каквото ти се ще!

И Планината се зарадвала, че ве-
че няма да е просто планина, а истин-
ска Планина-пътешественичка.

Изведнъж отнякъде се появил
кораб. Капитанът му видял острова и
се смаял. Та нали тука по-преди не е
имало никакви острови?

- Да не би пък да съм объркал курса?
- запитал се той.

- Ей, Капитане! – викнал му Далалай.
– Пристанете на острова! Елате ни
гости!

- Кълна се в опашката на
сельодката, че на картата ми няма
отбелязани острови! – отвърнал
Капитанът. – Марш от пътя ми!

- Ама че си сърдит, - промърморила
Планината. – Виж колко много вода има
наоколо – плавай накъде си искаш.

- Така плават само глупавите риби,
аз плавам според компаса!

- По компас! – удивил се Далалай. –
А нима вие не знаете, че Северният
полюс и Южният полюс са си размени-
ли местата? Скучно е, когато всичко

Разказ от Шапи КАЗИЕВ

Шапи  КАЗИЕВ

Шапи Магомедович Казиев
Роден е в Дагестан. По на-

ционалност е аварец, какъв-
то е и знаменитият писател
Расул Гамзатов. Завършил е
кинодраматургия във ВГИК
(Всесъюзния институт по
кинематография) в Москва.
Член на Съюза на Писателите
на Русия. Живее и твори в
Москва.

си е на място.
- Аз не го одобрявам, - сърдел се

Капитанът. – Но щом е така, ще се
наложи да плавам в другата посока.
Още повече,защото возя срочна
стока.

На Далалай му станало интерес-
но що стока е тази.

- Каква е стоката?
- Фиданки, - казал Капитанът. –

Приказват, че има олисяла планина,
като този остров. Затова хората са
решили да направят тука градина.

Капитанът извъртял кораба и
заплавал към другата страна.

- Какво правиш? – развикала се
Планината. – Тези са мои фиданки!

- Тука и тъй си е прохладно, - рекъл
Далалай. – Къпи се колкото си искаш и
никой няма да ти каже „Далалай нап-
рави това, Далалай направи онова!”

- И все пак у дома си е по-хубаво, -
въздишала Планината. – Особено, ако
насадят градина на темето ми.
Красота!

Но Далалай не бързал да си ходи.
Харесало му да живее на острова. Но
му се приискало да яде.

Решил той да улови риба, стък-
мил си въдица, завързал трън вместо
кукичка и я хвърлил в морето. Чакал,
чакал, съвсем изгладнял, а рибата не
се хваща.

А на Планината все повече й се
искало да отиде у дома. Тогава реши-
ла да се върне обратно, додето фи-
данките не са намерили друга
планина.

- Ти както щеш, а на мен ми се ис-
ка да си отида, - рекла Планината.

И тук веднага от водата изпъл-
зели раци.

Дотогава Далалай никога не бил
виждал раци и се изплашил от тях.

- Вие кои сте? – попитал ги той.
- Раци! Ние тук добре си живеехме,

додето някаква планина зае място-
то ни!

- Извинете, - обадила се
Планината.

- Нищо, живейте си, - отвърнали
раците. – Още повече, че на тази пла-
нина има толкова много вкусни неща!
Особено като тези червените, с
опашчиците!

- Нашите морковчета! – досети-
ла се Планината.

- Има и други такива кръгли със
сочни зелени листи!

- Зелето ни! – досетил се Далалай.
- Били са ваши, станаха наши!- рек-

ли раците.
- Ние просто се разхождахме - ка-

зала  Планината. – А сега трябва да
си ходим.

- Ние не изпращаме гостите си
така бърже, - смеели се раците. – Ние
завързваме планини с водорасли!

- Значи затова не мога да се
движа! – казала Планината. –
Пуснете ни, моля ви се.

- Когато рак свирне на планината,
- обещали раците.

- Пропадна ни реколтата! – изп-
лашил се Далалай.

- И Капитанът нанякъде отплава,
- въздъхнала Планината.

- Опитай пак! Може пък да се
получи! – помолил я Далалай.

Планината събрала сили, опита-
ла се да помръдне, но не могла.

- Напразно се мъчите! Здравата
сме ви завързали! – казали раците и
се гмурнали в морето да си похапнат
зеленчуци.

Тогава се върнал Капитанът. Той
внимателно огледал Планината и
рекъл:

- Ти не си ли онази Планина, на ко-
ято горещините не й се харесваха?

- А Вие откъде знаете за това? –
пак се учудил Далалай.

- Приказва се, че с Планината са
изчезнали и морковите, и зелето и до-
ри цвеклото! Всичко отнесла
Планината.

- Аз исках да се изкъпя само, - каза-
ла Планината.

- А заедно с Планината изчезнала
и сянката, в която по цял ден се кри-
ел хитрият Далалай, когото го мър-
зи да работи!

- Съвсем не ме мързи! – казал
Далалай. – Просто ми беше горещо и
затова си дремех.

- Достатъчно! – рекла Планината.
– Отивам си вкъщи.

- И аз с тебе! – казал Далалай. – За
вечерята може и да успея.

- Пълен напред! – изкомандвал
Капитанът.

Но Планината си спомнила, че ра-
ците са я завързали и разказала всич-
ко на Капитана. Тогава и раците
изпълзели.

- А как се наричат тези кръглич-
ките и сладичките?

- Ама че лакомници! – разсърдил се
Далалай. – Вече и до цвеклото са се
добрали!

Тука се намесил Капитанът.
- Ей, раци! Казвам ви го

аз,Капитанът! Веднага освободете
Планината! Иначе всички ви ще из-
ловя с голямата мрежа, кълна си в
опашката на сельодката!

Раците се изплашили и развърза-
ли Планината.

Планината и Далалай се върнали
у дома си и всички приказвали, че ня-
ма по-хубаво място, от родния край.

Посадили на Планината градина
и тя станала много красива и вече
не се бояла от горещините.

Но когато дошла зимата, на нея й
станало хладничко. Далалай й казал:

- А ти иди в Африка! Там през ця-
лата година е лято!

Планината му отвърнала:
- Няма! Аз тука ще презиму-

вам…На дима от селските комини ще
се топля. У дома си няма да пропадна.

Ето какви неща стават по
планините.

Преведе Тихомир ЙОРДАНОВ

ÒÎÏÎËÍÈÖÀ
Село във ниското. Село с високи

тополи.
Те във сърцето ми сякаш са пуснали

корен.
Те синевата над мен с върхове са

проболи –
с пориви слънчеви вдигнали стан

непокорен.
Няма парадност във техните стройни

редици.
Факли запалени, светят във пътя ми

вечер.
Село, заселено сякаш с тополи и

птици.
Село, поникнало с тези два символа

вечни.
Връщам се привечер. Мама очите

изтрива.
А вечерта, уморени, ще дойдат

роднини.
Татко на хълма почива,

почива,
почива –

вече от двайсет безкрайни и тежки
години.

Село във ниското. Село в полите на
Рила.

Село Тополница. Моя сияйна тополка!
В тебе душата ми мляко от преспи е

пила.
В тебе са моята радост и моята

болка…

Димитър МИЛОВ

Антина ЗЛАТКОВА

Ìîðåòî

„Морето ми открадна
един мъж,
един кораб,
три рокли
и две джапанки” –
казваше мама,
когато я питах
защо всяка сутрин
скита по плажа.

От морето, казваше,
й омекнали ноктите,
загрубели петите,
косата й
се накъдрила
и се разпенила
бяла...

Морето,
казваше,
те разрошва
и те разшива...
От дългото чакане
се разбридваш
и се размиваш...

И на мен ми е тясно
да чакам на сушата,
казваше мама...
Ако се научи
да плува
би отплавала
да търси Америка,
би забравила
за роклите и мъжете си...

Б.р. Неотдавна Антина Златкова пред-
стави първата си поетична книга
“Кораби от хартия” в читалище
„Развитие” в Монтана пред почита-
телите на поезията. Пожелаваме ус-
пех на младата поетеса!

ПЛАМЕН МАРКОВ
Превоз на пътници до Германия

Поръчки за автомобили

Транспорт с платформа

Град Монтана,

GSM: 0888/323 563;

00491631863623.

ЕТ “МАРИУС-ПЛАМЕН МАРКОВ”
Внос на ел. уреди и бяла техника втора

употреба от Германия.

Магазин в Монтана, бул. “Трети март” 91,

тел. 0888/323 563, 0889/370 672, 00491631863623.

Уважаеми съграждани от
община Георги Дамяново,
Приемете моите
поздравления по повод
Деня на независимостта
на България!
22 септември е една от
най-забележителните
дати в националната ни

история. Преди 102 години във Велико
Търново с манифест княз Фердинанд
обявява независимостта на България.
Нека пазим традициите на великите
българи, които обявиха
независимостта на Родината ни, и да
продължим тяхното дело с
достойнство!
Честит празник!

Дилян ДИМИТРОВ
кмет на Община Георги Дамяново


