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АЕЦ “Козлодуй” ЕАД,
гр. Козлодуй
ОТДЕЛ “ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

Äåí íà îòâîðåíè
âðàòè â ÀÅÖ
“Êîçëîäóé”
На 2 октомври 2010 г. (събота) в
Атомната електроцентрала “Козлодуй” ще
се проведе Ден на отворени врати за външни посетители. В програмата за Деня са
предвидени посещения на командни и машинни зали на енергийни блокове; демонстрации на работа с противопожарна
техника, с мобилната лаборатория за мониторинг на околната среда и др.
Посещението на АЕЦ “Козлодуй” в Деня
на отворени врати е без предварителна
заявка или записване. Достъпът до площадката на централата ще се оформя срещу
документ за самоличност, като децата
трябва да са с пълнолетен придружител.
Посрещането и регистрацията на гостите ще се извършват в Информационния
център на АЕЦ “Козлодуй” от 8.30 до 14.30
часа. За разглеждането на обектите в
централата, включени в маршрутите за
посещение, ще се сформират групи по реда на регистрация на посетителите, като
водачи са експерти от АЕЦ.
На 2 октомври от 8.00 до 14.00 часа за
посетителите е осигурен безплатен автобусен транспорт на всеки кръгъл час от
спирка “Бриз” в гр. Козлодуй към
Информационния център на АЕЦ “Козлодуй”.
Допълнителна информация може да
бъде получена на телефони 0973/7-21-00 и
0973/7-35-36.

АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

“ГАЛА
ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ” АД
– гр. Монтана
/м. Тировете/,
ул. “Морава” 2
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!

Прочетохме за вас
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Димитър СЪБЕВ ред. Никой не ви е виновен, че не сте
се потрудили да разберете какво се
Спомняте ли си началото на прави в собствения ви район. Край!
Пътеводителя на галактическия Включете лъчите за унищожение.
стопаджия? Космическата флотиЦитирам този бисер във връзка
лия на вогоните е надвиснала над с проекта за държавен бюджет за
Земята и съобщава на населението, следващата година, който - след дече след две минути планетата ще журното предварително изтичане
бъде унищожена: планът за разви- в медиите, беше публикуван на сайтие на отдалечените райони на та на Министерството на финансиГалактиката предвижда оттук да те в четвъртък. Добър или лош, проминава
хиперкосмическа ектобюджет вече си имаме. Но как
магистрала. Някой се сеща плахо да прецени нацията постижението на
възрази и главният вогон в отго- Дянков?
вор му кресва:
Срамежливи анонси
Излишно е да се правите на
Никак. Само разгледайте как реизненадани! Цялата проектосмет- агират ежедневниците. Анализът на
на документация заедно със запо- проектобюджета, ако има въобще
ведта за разрушаване бяха на раз- анализ, срамежливо се гуши между
положение в местния ви проектан- клюки за интимния живот на телетски отдел на Алфа Кентавър, тъй визионните водещи, криминалната
че имахте предостатъчно време хроника, археологически сензации и
да подадете жалба по официалния правителствен PR от типа “През

2015 г. ще летим до Луната с нови
еко - ракети”. Но нека не хвърляме
неоснователно вината върху медиите - те чисто и просто предават
това, което буди интереса на
масата. А ние сякаш се интересуваме от всичко друго, освен от важното за бъдещето ни.
Това свидетелства на първо място за нашата българска незрялост
в политическо и икономическо
отношение. Защото ако Барак
Обама не бъде преизбран за втори
мандат като президент на САЩ, това до голяма степен ще се дължи на
неудовлетворението на обществото от бюджетната му политика и
раздуващите
се
дефицити.
Гражданите на САЩ имат отношение към икономическата политика
на своята държава и къде с право къде не, остро критикуват разхище
на 2 стр.
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Ïðàâèø ôåðìà, âñå åäíî,
÷å ñòðîèø àòîìíà öåíòðàëà
- Много са пречките и трудностите, за да направиш една ферма както
трябва, много е бюрокрацията. Все едно, че ще строиш Атомна централа споделя 41-годишният фермер от Мездра Венцислав Монов.
Елеонора ЦАНОВА

Бившият защитник на “Ботев” Враца от 18 години се е отдал на
фермерството и въпреки несгодите
и неволите, продължава и не мисли
да се отказва. Но и не мисли да разширява стопанството си от 42 добре гледани млекодайни крави и 9 малки теленца в обора. Не знам дали има
щастливи крави, но на ливадата край
Мездра, където беше на паша
стадото, те изглеждаха досущ като
швейцарските Милки. А Венци на смях
казва, че ако е фермер в Америка, ще
е златен и с тези животни ще е богат и щастлив.
В своята ферма с капацитет 50
животни, изградена по швейцарски
проект, той е вложил, за да я напра-

F на 2 стр.

Âåñòíèê çà ëèòåðàòóðà,
èçêóñòâî è êóëòóðà

“ÊÎÍÒÓÐ”
F на 3 - 10 стр.

за делника
87 години от
Септемврийското въстание
1923 година
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çàãèíàëèòå
ñåïòåìâðèéöè
Стотици жители на Криводол, гости от Враца,
Бяла Слатина и околните селища се събраха в петъчния следобед пред внушителния паметник на
Томин мост, за да отдадат своята почит към загиналите през 1923 година борци против фашизма,
безмълвни герои от Лопушанската и Белимелската
чети. Цветя положиха кметът на Криводол
Николай Иванов, депутатите от Коалиция за
България Георги Божинов и Михаил Миков, представители на антифашистки и леви организации.
Обръщайки се към малцината останали живи
ветерани, към потомците на славните
септемврийци, Николай Иванов каза, че тези изминали 87 години от първото в света антифашистко въстание са нагледен урок по родолюбие .”За
всеки от нас 1923 година е легенда, докосване до
историята, до първия сериозен опит да се спре
фашизмът още в неговото създаване. Макар и потопено в кърви, започнало бързо, въстанието обуславя следващите две десетилетия от историята
ни, за да се стигне до победоносната 1944 година.
Ние, привържениците на левите идеи, сега трябва да си отговорим на един простичък въпрос, искрени ли сме в своята почит сега, достойни ли сме
за героизма на тези предци, след като допуснахме
вместо строители, да ни управляват рушители,
рушители на българското земеделие, икономика,
образование, здравеопазване. Ще ни простят ли
тези, които жертваха живота си, своите
семейства, за да докажем, че не са загинали напразно”.
На истинския празник в подножието на
паметника, дело на врачанския скулптор Цвятко
Йорданов, беше и зам.-председателят на парламентарната група на БСП Михаил Миков. В своето
слово той подчерта, че младите трябва да узнаят за тези жертви, средното поколение да разяснява и предава защо това се е случило, а възрастните да помнят.” Всяко време има своите герои и
всяко време има своя страх. Трябва да имаме сили
и да се отърсим от своя страх и заедно, солидарни
да дадем отпор на тези, които сега отнемат социалните права на народа, отнемат създаденото
с много труд, промиват мозъците на младите. Да
се запитаме, какво се случва, къде сме и дали предпочитаме да мълчим.”
Председателят на Антифашисткия съюз
Велко Вълканов също припомни, че наш дълг е да
помним, но изпълнени с чувство на срам, защото
допускаме да се обезсмисля саможертвата на
тези, останали със своя подвиг живи герои, и да
осъзнаем своята отговорност пред бъдните
поколения.
Поетът Лъчезар Еленков припомни ролята на
интелектуалците в антифашистката борба и думите на Гео Милев: “Отечеството е в опасност!
Прекрасно, но що е Отечество ?” и каза, че сега
правителството извършва истински геноцид,
жертва на който е целият български народ.
Вълнуващо, поетът призова да пренесем имената
на 70-те септемврийци, изписани на Томин мост,
към нашите деца.
Поздрав към присъстващите беше изпратил и
председателят на БСП Сергей Станишев.
Неколцината останали живи ветерани получиха
признание - юбилейни медали по случай 65 години
от победата над фашизма. А празникът завърши
наистина празнично, с много настроение, така потребно на хората, с музика и виещи се хора и, разбира се, с пушещи скари с вкусни кебапчета.
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нията и диспропорциите.
Но все пак общественото мнение
по важната материя за публичните
финанси трябва да бъде насочвано
от специалисти. Дали обществената апатия по темата у нас не се дължи на стерилния подход на повечето родни експерти? Анализите на
проектобюджета се ограничават
главно в темите доколко реалистични са прогнозите на Дянков за 3.6%
икономически растеж догодина и защо правителството отново смята
да работи с бюджетен дефицит, според днешните прогнози в размер на
2.5% от БВП.
Растеж чрез държавни разходи?
На всички мислещи хора е ясно, че
тези рамкови допускания лесно ще
се счупят, ако петролът отново мине 140 долара за барел или Гърция
спре плащанията по дълга си. Има далеч по-съществени теми, които да
се разискват - теми, свързани със
създаването на предпоставки за бъдещ растеж посредством държавните разходи.
Време е да подложим на критика
приеманите години наред постулати по разпределянето на публичните средства, тъй като икономическите ни резултати стават все понеудовлетворителни. Но вместо да
се нагърбим с това, днес като древните хора хвърляме стрелите на критиките си към небето - чудим се колко пари ще имаме, а не мислим за какво най-добре да ги употребим.
Държавата е планирала през 2011
г. да изхарчи около 27 млрд. лева (в
това число и 3 млрд. лева европейски
средства), което се равнява на 35%
от планирания БВП. Откъде ще ги
вземе Симеон Дянков тези пари е
ясно. С 2 милиарда лева ще олекне
фискалният резерв.
Близо 40% от приходите ще
дойдат директно от населението работници, ученици, пенсионери - под
формата на акцизи и ДДС, докато едва 6.6% от държавните планирани
приходи са корпоративни данъци.
Едва 12.8% от пицата ще дадат неданъчните приходи, което предвид
многобройните държавни активи ми
говори единствено за неефективно
управление. В структурата на разходите близо 10.8 милиарда лева, или
над една трета, се формират от разходи за социално осигуряване и грижи.
Пенсиите, за които отново ще бъдат изхарчени над 7 млрд. лева, тук
са с най-голяма тежест. Но в тази
висока цифра не можем да намерим
повод за похвала към социалната политика на ГЕРБ. Първо - защото сумата пак е крайно недостатъчна да
осигури достойно съществуване на
българския пенсионер. Второ, защото при планирани около 5 млрд. лева
приходи от осигуровки, дупките от-

ново ще се запълват в текущ план.
Пак няма реформи
Това пък ми говори, че пенсионната и осигурителна реформа няма да
бъде осъществена в течение на наймалко две години и половина от мандата на ГЕРБ, тоест ако въобще бъде предприета, ще бъда оставена за
финала. Черно на бяло, МФ отчита,
че “процесът на застаряване на населението е сериозно предизвикателство за запазване устойчивостта на публичните финанси и прави
необходимо спешно приемането на
реформи в пенсионната система”.
Parole parole, както изпя Далида. Дали
преди избори?
Обаче в този проектобюджет
има редица далеч по-неприятни
моменти. Вижда ми се фрапантно, че
разходите за отбрана и сигурност
се планират на 3.5% от прогнозния
БВП, т.е. около 2.7 млрд. лева, докато
например разходите за образование
ще са 3.3% от БВП. Истина е, че разходите на силовите министерства
ще са най-ниски за последните 5
години. Но те пак остават твърде
високи, разгледани в европейски план.
Свързани ли са високите разходи с
повече вътрешна сигурност, включително в очите на чуждестранния
инвеститор? Какво бъдеще на икономиката да очакваме, щом за наука
ще отидат 210 млн. лева, а за полиция - един милиард и 210 млн. лева?
Има ли все пак The Economist право,
че се превръщаме в полицейска
държава? БАН да получи 100 млн. лева от държавата предлага Дянков.
Това е с над 10 млн. лева повече по
сравнение с миналата година и може
да се приеме като знак за примирие
между финансист номер едно и феодалните старчета. Но това не ни
радва, щом средствата за култура,
без бюджетите на държавните
медии, са ограничени до 80 милиона
лева. И забележете къде е сложена
културата: в категорията „Почивно
дело, култура, религиозни дейности”.
В очите на държавата културата е
някъде
между
мързела
и
мракобесието...
Странни разходни функции
Но да вземем разходната функция “Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”. Как опазването на околната среда кореспондира с жилищното
строителство, може би се чудите,
аз също. Така или иначе, за „екология”
ще отидат над 1 млрд. лева, или 1.3%
от БВП. Но за опазване на биоразнообразието разходът най-вероятно
ще е минимален. Общините ще получат 96 млн. за закупуване на контейнери за смет и сметоизвозваща
техника, както и за озеленяване. А
за модерна инфраструктура за третиране на отпадъците се насочват

цифром и словом 20 млн. лева - което
ми се вижда някак си малко на фона
например на четирикратно по-високата
сума,
предвидена
за
затворите.
Можем още доста да се чудим.
Например защо Дянков иска да му се
развържат ръцете да емитира нов
държавен дълг и гаранции в размер
на общо 4.3 млрд. лева - при положение че догодина и без друго имаме
да плащаме 660 млн. лева само по
лихви, преди падежа на Велчевите
облигации.
Или откъде ще дойдат планираните 2 млрд. евро чуждестранни преки инвестиции. Дали пък не от Абу
Даби? Или защо Дянков настоява, че
разходите на държавата, включително заплати и други плащания, ще
бъдат „стегнати” - докато оптимистичната прогноза за икономическия
растеж през 2011 г. залага най-вече
на консумацията на домакинствата.
Планират инфлация от 3.7%, тя
ще е добра за приходите от ДДС, но
какво ще се случи с доходите и
пенсиите, с покупателната способност на хората? Дотук съвсем
умишлено
премълчах
за
здравеопазването, но, повярвайте,
не със злата умисъл да скрия щедростта на управляващите.
Баница за Цветанов, постна пица за останалите
Разпределението на разходите
отговаря на ценностната ориентация на този, който има властта да
харчи. Няма защо да се сърдим на
Дянков, че предвижда малко средства за култура, наука или опазване на
околната среда. Той очевидно си е
такъв, а и от “духовните” разходи се
реже много по-лесно, отколкото от
баницата на Цветанов. Но е странно и мисля неоснователно, когато коментарите върху проектобюджета
не стигат по-далеч от прогнозата
за ръст на БВП и дефицита.
Събираемостта на данъците далеч
не ни е най-големия проблем. По-важно е за какво точно харчи държавата.
Все пак при сегашните цени на
бензина е твърде добре, че не ще
трябва да ходим чак до Алфа
Кентавър, за да разберем какво ни се
пише. Не може да не направи
впечатление, че разходите в бюджета на държавата са орязани до кокал,
с изключение на полицията.
Капиталови са едва една седма
от
общите
разходи
на
правителството, което не вещае
особени подобрения на икономическата среда в бъдеще. Инфлацията ще
е големият помощник на Дянков.
Политиката на държавните финанси (за догодина) определено не е ориентирана към демокрацията, прогреса и човека.
Но без паника.
От “webcafe.bg”
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ви според всички изисквания, 360 000
лева. В Швейцария същата ферма струва
65 000 евро. По програмата за развитие
на Северозападна България е взел 50 000
лева , част от които ще трябва да връща
след едногодишния гратисен период. Прави
сравнение на субсидиите за изхранване,
които държавата дава на нашите

фермери, по 65 евро за глава добитък, в
Румъния тези помощи за изхранването са
360 евро.
От крава, през млекодайния период от
9-10 месеца, предава по близо 15 литра на
ден. И при изкупна цена на млякото от
0,40-0,45 лева, а цената само на фуражите е по 0,50-0,60 лева килото, на ден трябват минимум по осем килограма, без да се
смятат другите разходи - смески, ток,
вода, заплати на гледачите, ветеринарни услуги, лекарства, сметката не се
връзва. Една проста аритметика показва,
че приходите от една добре гледана крава като неговите са на година 1800 лева,
а разходите само за фуража - 900 лева,
така че накрая печалбата остава съвсем
малко.
С гордост Монов показва направеното от него по европейските стандарти
торище за 90 000 лева. Изградил го е напълно със свои средства, сега по европейски проекти не може да вземе нищо, защото то вече е готово. Смята да кандидатства през следващата година по мярка 121
на Програмата за развитие на селските
региони за инфраструктура и оборудване.
Посещението при мездренския фермер беше по повод кампанията по преброяване на земеделските стопанства в
страната. На срещата при Монов, представителите на областните земеделски
служби от Враца и Монтана споделиха,
че кампанията, стартирала от 1
септември, върви успешно. Няма възпре-

пятстване на обучените специално за
нея анкетьори, към тях се отнасят с
доверие. Целта, според Габриела Борисова
- координатор от Областната земеделска служба, е да се събере актуална информация за размера и състоянието на
всяко едно от регистрираните земеделски стопанства, по отношение на брой
на животни, обработваема земя.
Регистрацията, споделят самите
фермери, става до първи март, когато
те подават данните в общинските земеделски служби. След това много от тях
колят животните си или ги продават и
стопанствата замират, но те вземат
държавната субсидия за изхранване на подадения брой животни.
Преброяването, което ще продължи
до 30 ноември, ще даде ясна и реална
картина, която ние, вече като страна
членка на Европейския алианс, ще трябва да подадем и да участваме в изработването на общата европейска програма
за развитие на селското стопанство и
за финансовата политика на съюза спрямо аграрния сектор. Да се обхванат всички стопанства и да се даде пълна картина на средностатистическата българска ферма, а такова преброяване не е правено от 2003 година, когато ние кандидатствахме за Евросъюза. Още повече,
че в анкетните карти, които се попълват за всяко едно стопанство, влизат и
въпроси, свързани с агроекологията и
биоземеделието.
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Валентин КАЧЕВ
Човекът, който създаде епоха в съвременния
културен живот на Белоградчик. Мъката по приятеля,
интелектуалеца, родолюбеца е огромна. Тепърва ще
оценяваме това, което той даде на нашия град. А то
Разказ от Валентин КАЧЕВ
беше много, твърде много! Той пристигна отново в
Белоградчик след като бе завършил с пълно отличие
Валентин КАЧЕВ e роден в гр. Белоградчик.
Телевизионна журналистика в Московския държавен
Завършил е: гимназия в родния си град със златен медал; С пълно
университет – «Ломоносов». Работи три години в
отличие
- ВГИК (Всерусийски държавен университет по
Комитета за култура, където отговаряше за
учебните заведения по изкуствата. По негово време кинематография) – Москва; Литературен институт “Максим Горки” –
в България бяха открити специалностите по кино Москва.
към тогавашния ВИТИЗ. Още тогава той застана
Магистър на изкуството, поет, кинодраматург.
пред академическата аудитория в качеството си на
Член на Съюза на писателите на Русия.
преподавател. Сбъдна се неговата мечта и той стана
Член на Съюза на българските писатели.
редовен доцент в Югозападния университет в
Неотдавна в. “Слово плюс” публикува разказа му “Великият Стефан
Благоевград. Предстоеше му да бъде избран за
професор, но съдбата го отне от нас, в разцвета на Гецов”, за който в редакцията дойдоха възторжени отзиви, някои от косилите и ентусиазма да подготвя бъдещите ито публикувахме. Разказът е от подготвената му за печат книга “Дадено
интелектуалци на България. Колкото и да пиша сега от Бога”. Бяхме предвидили публикация на разказа му “Благодарността на
за него, това няма да е достатъчно, за да разкажа професор Алберт Милицин – създателят на Центъра за управление на
за неговия живот на родолюбец и учен, космическите полети” от същата книга в този брой на “Контур”, но това
интелектуалец оставил след себе си епоха в ще стане в друг брой, защото Валентин Качев ни предостави разказа
развитието на културния живот в Белоградчик до “Капитани на небето”, с който ще ознаменуваме двете годишнини на
най-високите образци на съвремието му.
Обсерваторията – 45 години от създаването й и 30 години на
Бих споменал организираната от него Поетическата обсерватория.
“
Поетическа обсерватория, хоровите празници в
Слово плюс”
памет на композитора Георги Димитров, Фестивала
на фестивалите на любителския филм и т.н.
Неговият живот е пример, от който трябва да се В памет на доц. Христо Костов (Бобо), основатеучим и да търсим все още неоткритото в неговите
ля и ст.н.с.д-р Александър Томов – нашият любим
завети.
Рядко се раждат такива хора, които остават ръководител
завинаги с любовта си към родния край.
Аз вярвам, че в бъдеще след поредната Нека си спомнят за тези прекрасни мигове и
Поетическа обсерватория, цветята подарени на моите приятели от гимназията в Белоградчик:
поетите ще красят могилата на Емил Павлов, нейния
създател. Като негов приятел и колега по Съюза на Емил Лозанов,Владо Гергов, Митко Раденовски,
Българските писатели, се обръщам към вас, скъпи Евгении Павлов, Миролюб Друцанов, Атанас
съграждани да отдадем достойна почит към паметта
Лилов, Мишо Татаров и още много други…
на доц. д-р на изкуствознанието Емил Павлов!
Какво можем да направим?
На първо място, когато позволява религиозния
Когато си спомням за детството, аз
«Магьосниците» най-напред се поканон, да добавим пред Читалището паметна плоча винаги се връщам в онзи дивен край, в кой- явиха на небето. Те бяха най-ярките
с неговото име. Да помислим и назовем национално то слънцето грееше най-ярко, птиците звезди, които се разхождаха под звездкултурно мероприятие, организирано в Белоградчик
чуруликаха най-хубавите песни, които ня- ния купол и оглеждаха със своите загана името на доц. Павлов.
Може би бъдещето ще ни подскаже, коя от кога съм слушал, а нощите настъпваха дъчни лъчи земята, хората и притихнаулиците на нашия град да напомня с името си за като магьосници, които запалваха най- лите в нощта скали на моето детство.
човека оставил истинска диря в организацията на напред сребърните звезди на небето, очер- Трудно биха намерили те из своите нетаваха чаровната мъглявина на Млечния бесни пътища красота, която би могла
съвременния културен живот в града ни.
Редно е да помислим да учредим стипендия на път и когато вечерта потъваше в було- да засенчи тайнството на великаните,
името на Емил Павлов за студент от то на звездния купол, оживяваше тайнс- изправили мощни снаги под сребърния
Белоградчишкия регион, който се обучава във ВУЗ твената
красота
на
моите покрив на звездите. Дали ореолът на
по изкуствата.
Белоградчишки скали видения. Луната из- детството е бил по-силен от
Смятам за уместно да се планира издаването на пепеляваше далечния хоризонт, скътал в красотата, която ме заобикаляше, та
том с научни трудове на доц. д-р на себе си причудливите форми на замъци, моята детска фантазия си представяизкуствознанието Емил Павлов, като една част от
него да бъде отделена за спомени на негови колеги и хора и зверове, за да изгрее в оная сре- ше всичко толкова хубаво? Едва ли...
бърна позлата, която откроява на фона Любовта към красотата изпълва детсприятели.
Това
щеГРИГОРОВ,
бъде нашатаПортрет
почит към паметта
на на небето силуетите на омагьосаните кото сърце още при първите крачки, коБойчо
на майстора
от нощта скали.
ито неукрепналите детски краченца
достоения ни съгражданин.

Валентин КАЧЕВ
правят, за да достигнат красивата
фея… И започва онзи дълъг път към
красотата, който ние следваме през целия си живот... А какво по-голямо щастие от това да откриеш този космически път в началото на твоето детство,
което започна с първите полети на изкуствените спътници на земята, с които съветските хора откриха нова ера
във вечното стремление на човешкия гении към могъщество и красота. Тогава
хората за първи пьт изпращаха своя земен поздрав към звездите. А тези
магьосници, които вечер се разхождаха по небето и ни караха заедно с бабите и дядовците да стоим до късно по
дворовете, вперили погледи нагоре,
очаквайки да съзрем между звездите
най- ярката, която пътуваше в безкрая
и разнасяше поздрава на Великия човек.
Трудно е да се опише как хората посрещаха своята космическа ера. Ние се изкачвахме на най-високото място при
крепостта, където звездите бяха наймного, а долината, скътала в песента
на славеите гостите от вековете, в
тези нощи на звездни празници, единствена би могла да съперничи на
красотата, която изтръгна човешкия разум с Първите,;които излетяха от люлкана 10 стр.
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Цветан ИЛИЕВ
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Почти политическа поема
1.
МАМО,
аз съм тъжен, много, много тъжен
и за мъката ми има ли везна,
щом не с ода, а с елегия съм длъжен
да възпявам мойта хубава страна?
Приказна
с лозя, поля, ливади и градини,
с езера, с гори, със стария Балкан!
Кой за Рай ще мисли в небесата сини,
щом е Рай земя “като човешка длан”?
Ти роди ме с обич, вяра и надежда
за романтика с мечти, с цветя и смях.
И в тефтерчето на Левски се вглеждам,
Ботев да е моят
БОГ и ПАТРИАРХ.
С мляко от сълзи закърми да бъда
комунист, Матей, апостол, Дон Кихот.
Мойта орис с Богородична присъда
бе да се раздавам с огън цял живот.
О, за банки, влогове и лични сметки
нямах място в своя слънчев идеал.
Бях улисан в темпове и петилетки,
подвига човешки в своя стих възпял.
2.
Но сега къде съм, МАМО? В ледна стая
като инвалид съм със разнищен мъжки
дух.
Мисля само как да свържа двата края,
в стрес съм, някой призове ли ме към
връх.
Ти едва ли ще познаеш свойто цвете
взреш ли се отвъд, особено по здрач!
При молитви Бог прощава греховете,
но гладът не ни прощава и при плач…
3.
В ГРЯХ за всичко е сегашната държава,
мащеха за нас, за наглите крило.
Нашият народ отвеки не познава
по-развихрено от Желевото зло.
Как го грабят пладнешки днес
БЕТЕКАТО,
ЧЕЗ и ВЕИКА – нечуван чумов мор,
че за октоподите и за сатаната
древната страна е най-разграден двор.
Кой да спре невижданата напаст
Божия?
Кой да смачка кърлежите с властно:
с т о п!
А до кокала опрян е вече ножа
и народът сам копае своя гроб.
Парламентът – цял “Авгиеви обори” –
чака чистка за позорното клеймо.
Както звани и незвани да говорят,
няма да получим от умрял писмо.
Там в селата – двама-трима сомнамбули.
Къщи-призраци, оплетени с тел.
А ония горе, глухи като нули,
нека ми простят – не са ли за разстрел.
МАЙЧИЦЕ,
България умира вече:
сватби – кът, кът и фамилни рождества.
Бягат младите в чужбина надалече,
а по смъртност май първи във света.
4.
Аз съм българи, потомъкът на Йово,
не съм аз кръстник на застоя, нито кум.
Ето ме – аз моля с най-горещо слово
да възкръснат Аспарух, Борис и Крум!
Нека не е старт за пушката и меча,
на землянки сред хайдушкия Балкан,
но за моя дух перото е картечът
и аз нямам право да се чувствам спрян.
МАМО,
аз злобея, счупил бих екрана,
че наместо люде с чест и ум, и дар,
се развихря отвратително засмяна
гологъза, алчна и продажна твар.
Стига мъка! Злобата се
трансформира
не в подсъден хленч, а в борчески Телец.
И с бастун в ръка дори – да
протестирам
тръгвам с Ботевското: “ХЛЯБ ИЛИ
СВИНЕЦ!”…
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ÄÎÊÒÎÐÚÒ Ñ ÌÎÒÎÐÅÒÊÀÒÀ
Разказ от Георги Б. ГЕОРГИЕВ
Н ай-после операцията свърши. Д-р
Малчев хвърли окървавените си ръкавици
в кофата и машинално опипа бедрото на
десния си крак. Постоянната болка, която го измъчваше с години, беше станала
непоносима. Желязната пластина, с която
тогава заковаха рездробената му бедрена кост, заедно с едрите болтове, остана
завинаги в бедрото му. Скъсеният след
зарастването на костта крак го принуди
да носи специална обувка с пет сантиметра дебел ток, която той задължително
събуваше в операционната.
При всяка операция кракът го болеше
от продължителното стоене, но тоя път
болката беше непоносима. Навън бушуваше буря. Светкавици раздираха нощното
небе и пороен дъжд заливаше на потоци
болничната сграда, а водата в олуците
гърмеше като водопад. Накуцвайки, докторът се добра до дежурната стая, изпи
един аналгин, полегна на леглото и се помъчи да придреме поне малко. Такова кошмарно дежурство не беше му се случвало
отдавна. Повечето колеги ползваха годишните си отпуски, а те двамата с д-р Милев
поеха нощните спешни повиквания. Тъкмо
беше задрямал, когато сестрата го дръпна за ръката. Бяха докарали нов спешен
случай.
Д-р Малчев разкърши рамене, разтърка бедрото си и закуцука към кабинета.
На кушетката лежеше мъж с окървавена
от повърната кръв риза и стенеше глухо.
Лицето му беше бяло като платно, а по
челото му лъщеше пот. Докторът приседна до болния и изведнъж се стресна, виждайки познато лице. Пациентът беше същият мъж, който преди години го осакати за цял живот. Връщаше се с моторетката си от риболов. Караше бавно по главната улица, когато изведнъж от пряка
пресечка излетя лека кола, която го блъсна страхотно и го отхвърли чак на отсрещния тротоар. Чу се трясък, като че се
строши дъска и жестока болка опари бедрото на десния му крак. Зашеметен, той
се опита да се изправи, но пред очите му
притъмня и той продължи да вие от болка,
изпадайки в шок. По едно време, като на
сън, осъзна, че някакви хора го настаняват в носилка, към която напираше разярен мъж, който ругаеше крещейки:
- Къде гледаш бе, идиот? Защо се изпречи пред колата ми?! Фаровете ми станаха на сол – фучеше собственикът на
колата. – Ще те смачкам, гадина такава.
Двама мъже с усилия удържаха напора
му, пречейки да се нахвърли върху него.
Някаква жена проклетисваше шофьора,
сочейки го с ръка:
- Не те ли е срам бе, пияницо. Вониш на
бъчва и едва се държиш на краката си. Ти
си виновен, проклетнико. Нали те видях
как го блъсна...
... Д-р Малчев тръсна глава, прогонвайки от съзнанието си картината от катастрофата и се зае с пациента. Какъв
кутсузлък, мислеше си докторът. Тъкмо
тоя и тъкмо сега ли трябваше да се натресе на главата ми.
Разпореди да съблекат пациента, прегледа го. Дотичалата лаборантка взе кръв
за изследване и след малко започнаха на
място кръвопреливане в двете ръце

едновременно, тъй като хемоглобинът
му беше спаднал под критичната граница поради обилния стомашен кръвоизлив.
Изведнъж в кабинета с трясък нахлу началникът на местния КАТ, тъст на
пациента, сподирян от дъщеря си. Тя
втрещено се вгледа в хирурга и изпищя,
сочейки го с пръст:
- Ужас! Това е оня доктор с
моторетката. Татко, защо чакаш?...
Униформеният се изрепчи пред доктора и се развика:
- Забранявам ти да се занимаваш с
моя зет. Искам незабавно да го транспортираш с линейка в „Пирогов”.
- Господине, тука е болница. Не сте
вие човекът, който може да решава.
Пациентът е зле и ако го изпратя до
София, ще издъхне по пътя.
- Тогава незабавно извикай друг
хирург. На тебе ти нямам никакво доверие – фучеше полковникът.
- Сега колегите са в отпуск, а д-р
Милев замина за консултация из района.
Ако извикаме хирург от съседния град,
той ще пристигне след два часа, а дотогава болният ще загине. Налага се аз
да го оперирам незабавно – категорично
отсече докторът.
Съпругата изпадна в истерия. Тя крещеше възбудено, че няма да позволи тоя
никаквец да заколи нейния мъж. Той го
мразел, три пъти го съдил, без да е виновен и сега ще използва случая да си
отмъсти.
Д-р Малчев я слушаше с възмущение.
По лицето му пробягваха сенки.
За мен е най-лесно да го пратя в
София, мислеше той. Но това значи да
го осъдя на смърт. Обилното повръщане
на ясна кръв и съсиреци показва, че се
касае за стомашна язва, която е ерозирала кръвоносен съд. Трябва незабавно
да се направи резекция на стомаха.
Рисковано е, но има шанс. Той е човекът,
който ме осакати за цял живот, но го
изкараха невинен, понеже тъстът му е
голяма клечка и успя да фалшифицира
кръвната проба за алкохол въпреки няколкото свидетелски показания, че е бил
явно пиян. В момента за мен това е без
значение. Лекарският дълг ми налага да
направя всичко възможно, за да го спася.
Ами ако не успея?! Ако той издъхне на
операционната маса... Какво ще стане с
мен тогава. Ще ме тикнат в затвора за
предумишлено убийство. Тъстът му има
страхотни връзки и при сегашното
правосъдие... Ох, какво да правя. Ако го
пратя в „Пирогов”, изходът ще бъде
смърт и виновният ще съм аз. Ако го
оперирам, все пак има някакъв, макар и
минимален шанс. Господи, с какво заслужих такова изпитание. Какво ще стане
с мен и семейството ми, ако не успея.
Длъжен съм да рискувам, каквото и
да се случи, махна с ръка д-р Малчев,
тръсна глава и се разпореди.
- В операционната! Веднага! На моя
отговорност. Смятам, че мога да го
спася.
Близките на болния се спогледаха
сконфузено. Съпругата му престана да
реве, очаквайки решението на баща си.
Той стоеше, стиснал устни и ноктите

Георги Б. ГЕОРГИЕВ
на свитите му в юмрук пръсти се забиваха в дланите му.
- Съгласен – изръмжа глухо той. –
Дайте да подпишем документално съгласието си...
... Операцията продължи дълго. Бяха
прелети шест банки кръв. Д-р Малчев,
стиснал зъби, с усилия се държеше да
не рухне на пода. От огромната язва на
стомаха църкаше на струйки кръв, синхронно с ударите на сърцето на
пациента. На два пъти се наложи спиране на операцията, за да се включат
в системите медикаменти, стимулиращи сърдечната дейност и повишаващи спадналото на критично ниво кръвно налягане.
Най-после операцията приключи,
раната бе зашита, покрита с компрес
и болният бе откаран в стаята на интензивния сектор.
Д-р Малчев помоли сестрата да му
направи обезболяваща инжекция, седна до леглото на оперирания и остана
там до сутринта. На два пъти дежурната лаборантка взима контролни кръвни проби от болния и едва когато те
показаха стабилизиране на състоянието му, той се оттегли в кабинета си,
грохнал от умора. Сърцето му биеше
напрегнато, пред очите му въздухът
трепереше, но той беше доволен от себе си и своята победа. Споменът за катастрофата бледнееше пред преживяното сега, което щеше да остави трайна диря в неговото съзнание. Да сториш добро на своя враг е най-трудното,
но най-благородното деяние, което прави човека морален победител...
... В деня на изписването на болния
д-р Малчев бе на консултация във вътрешното отделение и когато се прибра в кабинета си, в лицето го лъхна дъх
на рози. На бюрото му стоеше огромен
букет и до него видя картичка, на която пишеше: „На моя спасител, хирурга и човека с главна буква Д-р Малчев,
с
огромна
благодарност
и
признателност!
От непростимо виновния и разкаян
негов пациент.”

“Æèâà âîäà” ñïå÷åëè íàãðàäà “Äóíàâñêè ðèòìè”
Неотдавна в гр. Кюстендил се
проведе Четвъртият международен
фолклорен фестивал „Пауталия
2010”, с организатори Община
Кюстендил и читалище „Братство
1869”. Сред участницте във фестивала бяха и танцьорите от самодеен танцов състав за автентични
танци „Жива вода” гр. Оряхово, с ръководител Капка Илиева и хореограф
Юмер Юмеров – общински ръководител на Старейшини ГЕРБ Оряхово.
Участието на оряховските самодейци във фестивала е най-успешното
до момента, което се дължи на две
първи награди в категория „Народни
танци” – до 17 и над 17 години.
Танцовият състав, съхранил българският фолклорен дух, изправи публиката и журито на крака с уникалните “Дунавски ритми”. „Жива вода” се
наложи измежду 3000 участници от
цяла България, Македония, Сърбия и
Гърция, сред които различни фолклорни и акапелни формации, изпълнители на автентичен фолклор, изпълнители на авторска музика и на обработени произведения.
Участието на танцов състав

„Жива вода” се осъществи благодарение на безрезервното съдействие на „Росагро” ООД с управител Росен Жеков – Общински ръководител на ПП ГЕРБ Оряхово, ЕТ „Цветан Точев – Тони” с управител Цветан
Точев и помощта на Георги Тодоров.
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Áåëîãðàä÷èøêèòå ñêàëè
ñà Ìàëêàòà Øàìáàëà
Милан А. Миланов съдата и започнал да умолява монахините да оставят Вита в името на божията
И нашата уникална по своята при- любов. И станало чудо. Над скалите се изрода страна ще участва в международ- вила страховита буря, паднал оглушитения конкурс за номинация на едно от лен гръм, земята се разтресла и манасСедемте чудеса на природата в света тирът се сринал. И всичко наоколо се вкаВ грандиозния конкурс ще участват менило - конникът, монахините и Витиния,
двеста осемдесет и два обекта, разполо- която се превърнала в Мадоната с детежени в двеста двадесет и две страни по то в ръце…
света, а България ще е представена с вълБелоградчишките скали заемат огшебно изваяните Белоградчишки скали, ромна площ – около 30 км., дължина и от 3
обявени за природна забележителност до 5 км., ширина. На височина достигат до
през 1949 година.
200 метра. Виждали ли сте обграден с
Белоградчишките скали се намират в причудливи скали град? Една незабравима
Западния Предбалкан, непосредствено до гледка е град Белоградчик! Скалните
град Белоградчик. Включени са в списъка образувания, загатващи за дадените им
на Стоте национални туристически наименования: “Мадоната”, “Конникът”,
обекта.
“Монасите”, “Ученичката”, “Лъвът”,
Какво установява науката за образу- “Мечката”, “Адам и Ева” и “Замъкът” обгването на тези наистина чудновати раждат и пазят града. А между камъните
скали? Според геолозите преди двеста и са
споили
крепостни
стени
тридесет милиона години, в края на перма, белоградчичани. И околностите на
в резултат на херцинския тектоничен Белоградчик крият изненади. На изток е
цикъл, земите в района на Белоградчик са Фалковската група, в която се включват
високо издигната суша. Релефът е силно “Момина скала”, “Пчелен камък”, “Орлов каразчленен, подложен на интензивното из- мък”, “Боров камък”. Централната група
ветряване и всеобща тенденция към по- се извисява над град Белоградчик. В нея се
тъване на земната кора. Започва включват: “Мислен камък”, “Конникът”,
заравняване, като във вътрешноконтинен- “Мадоната”, “Дервишът”, “Метохът”,
талните басейни се отлагат среднокъсо- “Ученичката”, “Адам и Ева”, “Велкова глави конгломерати. В такъв именно вътреш- ва”, “Кукувицата” и други. Най-западно се
ноконтинентален басейн се образуват и намира Збеговската група. Тя включва:
конгломератите край Белоградчик, чиито “Близнаците”, скалната феерия “Магаза”
червеникав цвят се дължи на железните и “Борич”. На 4 км от града се намира пеокиси и хидроокиси. През юрския период щерата Лепеница, около която се издига
върху пясъчниците се наслояват по-свет- голяма скална група, с чудновати форми.
ли и по-дребни сиви и кремавобели варовици, Тук най-известната скална фигура е накоито изграждат днес челата на скални- речена “Динозавърът”, а отиде ли се окоте образувания “Венец” и “Ведерник”. Като ло с.Боровица се виждат “Боров камък” и
резултат на младоалпийския тектонски “Пчелен камък”. Застане ли човек на терацикъл комплексът се нагъва, остава на сата на прословутия “Мислен камък”, пред
суша, а районът на Белоградчик попада в учудения му поглед се разкрива необятнацентъра на една голяма антиклинала. При та панорама от зъбери, скали, пропасти и
това нагъване варовиците претърпяват поляни.
деформация, а среднокъсовите конгломеКакво ли ще ни отговорят от Акаша
рати в ядката на антиклиналата силно се за Белоградчишките скали? Не мога да не
напукват. По-късно започва интензивна питам за тях, тази наша природна
ерозия на най-високо издигнатите части. гордост, спотаила в каменните си фигуПод влияние на водата, ветровете и коле- ри безброй тайни. Уверен съм, че
банията на температурата варовиците Белоградчишките скали крият тайни, че
от тези части се разрушават и разкри- не случайно “природата” ги е ваяла с чудват силно напуканите конгломерати. Така новати форми. Вгледайте се в тях и ще
в продължение на милиони години се създа- откриете безброй фигури и образи на
ват
причудливите
форми
на хора, застанали в най-различни положения,
Белоградчишките скали.
които променят своя облик в зависимост
Науката твърди, че в продължение на от ъгъла, от който ги наблюдаваме. И не
милиони години природата е изваяла от само това. В каменните фигури са изграбезформения камък скулптури на митич- дени ясни и очертани геометрични фигуни същества, хора, животни и птици. В ри на пирамиди – с върхове нагоре и
пясъчника и варовика се образували над обърнати, на шлифовани вдлъбнати и изсто пещери, за които се разказват пъкнали повърхности, на вълшебни извалегенди... А легендите тук са много, от яни структури. Много може да се разказдивни по-дивни, изпълнени с обаянието на ва за чудесата на Белоградчишките скали,
древните скали, които боговете принес- но скъпи читателю не забравяй, че в книли тук на земята в България...
гата трябва да има място и за други
Слушали ли сте за вкаменени приказки? чудеса. Затова ще ви кажа с гордост, какТези,
които
са
посетили во отговориха на запитването ми за теБелоградчишките скали не само са слуша- зи приказни скали. Но първо да поясня, вмесли за вкаменените приказки, но са ги виде- то да получа отговор от АКАША ме помоли и на живо. Уверен съм, че ако седнете и лиха да направя съпоставка между
опрете гръб до скалите, ще се видите Шамбала и Белоградчишките скалите.
мястото, където преди векове е имало дре- Нима можеха да се сравняват по величие
вен девически манастир. Тогава ще чуете Белоградчишки скали с божествената и
притчата за послушницата Витиния...
тайнствена Шамбала? Двата обекта моЧувате ли звука на манастирските жеха единствено да си приличат по това,
камбани, които сутрин с напевния си звън че са изградени от скали с причудливи
приканват за молитва? Ето, тръгнали са форми. Приличат си и по това, че имат
към църковната сграда обречените на изградени пирамидални скални форми, поБога монахини. Облечени в черни роби, с лирани стени... Нима, нима?... Просто не
привързани черни забрадки те вървят, можех да повярвам в това, което умът ми
стъпват тихо по каменната пътека ста- искаше да ми подскаже. Не, това не можери и млади послушници на Бога. Лицата им ше да бъде вярно... Но отговорът, койизлъчват смирение, душите им са в духов- то последва, не само че ме изненада,
на божествена хармония. Мислите им са но ме изпълни с гордост:
отправени единствено към Бога. Те вяр- Белоградчишките скали са “Малката
ват и се уповават на него, а кое е това Шамбала”. Там, на много голяма площ под
лице, мяркащо се като слънчев лъч между земята са изградени ниши за пребиваване
тях? Това неземно красиво девическо ли- на хора в състояние на сомати. Има генна
це на послушницата, прикрито под черна- банка и писмен архив, описващ генетиката забрадка, защо е тук, Господи? Господи, та и взаимовръзките, функциите и свойскак сърцето ти дава тази красота да бъ- твата на клетки, органи, вериги, систеде затворена в манастира? Но Господи, ти ми и ДНК-спирали в организмите. Над
сам казваш, че красотата е божествен “Малката Шамбала” има Космичен трансдар и може би заради това мълвата за кра- портен център, който не функционира от
сотата на сестра Вита се е разнесла нав- 10 000 години, но съхранява различни леред из Римската империя. И на един божи тателни кораби. Самите надземни скали
Петровден, при посещение на манастира, са изградени на принципа на Кайлас и са
съдбата, носеща любовта, срещнала Вита имали нейните свойства. Но днес огледас римлянина Антонио. И грехът споходил лата не функционират и енергийната сисизпълненото с любов сърце на Витиния. тема е затворена за излъчване. В основаОбичала тя Бог, но копнеела денонощно за та има само един действащ генератор,
Антонио, криели любовта си, докато дет- който пази “Малката Шамбала.
- В самите скали има ли монтирана
ски плач огласил килиите на манастира.
Строгият съд на монахините решил да про- техника?
- Уточнихме, че “Малката Шамбала” се
кълнат и изгонят от манастира Вита заедно с детето. И сякаш изпратен от Бога, намира под земята, а в самите скални обв това време откъм хълма се задал разования няма нищо. Те са изградени с
Антонио, възседнал белия си кон, чул при- тези форми след продължителни и изк-
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Тихомир ЙОРДАНОВ

ÆÅÐÒÂÀÒÀ ÍÀ ÕÐÈÑÒÎ
ÁÎÒÜÎÂ
Героят знаел е: не може
империята лесно да низложи
със четата от двеста души
момчета буйни, непослушни.
Но знаел: жертвата велика
за жертва други ще повика
и той, като Христос пред кръста,
събрал е за молитва трите пръста
на дух, народ и на родина.
Така във вечността премина.

ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ
ÍÀÕÎÄÊÈ
Разкопките ще продължават още.
Девети палец /свети мощи!/
Милан А. МИЛАНОВ
лючително точни изчисления. От получените крайни резултати се заключава,
че това са най-точните формени
параметри, подходящи за монтирането
на огледалата и разполагането на
енерготочките, в строго определена
конфигурация, която да съхранява и зарежда подземната “Малка Шамбала”. След
изграждането на формите, преди монтирането на огледалата и енергийните мрежи и прилежащите им звена, са изчислени и изработени необходимите съответни параметри, прилежащи към всяко отделно огледало и всяка отделна точка от
енергийната мрежа.
- Бихте ли посочили върху кои скали има монтирани огледала?
- Има монтирани огледала върху:
“Каменна гора”, “Вкаменено море”,
“Орелът”, “Камилата”, “Гъбите,” “Узбег”
и “Възбег. Още на “Конникът”, “Лъвът”,
“Адам и Ева” и на част от “Замъка”.
Следват “Пчелен камък”, в основата на
“Орлов камък”, “Кукувицата” и
“Близнаците”.
Огледалата са с различна форма,
плоскост, размери и интензитет на действие по скалата на Алфа излъчваните
полета от висшия спектър.
Ориентацията на огледалата също е
различна. Някои от тях са насочени едно
срещу друго, други – нагоре, трети – надолу или настрани. Това е един огромен
огледален комплекс, който, за разлика от
огледалата в Кайлас, в момента не функционира и затова достъпът до
Белоградчишките скали е възможен и
безопасен.
- Какво представляват пирамидалните образувания, които се виждат
в скалите?
- Пирамидите, които се виждат в скалите – прави и обърнати, са част от цялостната система огледала и енергийна
мрежа. Различните пирамиди имат различна роля. Едни от тях служат като
ретранслатори, други имат функцията
на вътрешни малки генератори. Трети
служат за междинни звена по веригата,
в която се коригира интензитетът на
преминаващата енергийна вълна по-нататък по мрежата. В основата на целия
комплекс “Белоградчишки скали”, в центъра му, се намира единственият действащ в момента генератор, който е свързан с някои от пирамидите, пренасочващи и преработващи потенциалите на
излъчване. Това е единствената защита
на “Малката Шамбала”, която е напълно
достатъчна в тези времена.
- Кога ще заработи “Малката
Шамбала”?
- Ще заработи отново, когато се
даде разрешение за това от висшите
сили, които контролират живота и процесите в нея, така както ги контролират и в “Кайлас” и “Голямата Шамбала”.
През 2012 година ролята й ще бъде голяма за балансирането на полетата, налагащи се вследствие на настъпващите
промени и навлизането на Земята в новия й цикъл на развитие.
- Има съвременни сведения, че в
пещерите на“Белоградчишките скали”
са видени летателни апарати – НЛО.
- Да, в някои от пещерите, намиращи се под скалните образувания, и до днес
има летателни апарати, използвани от
древните цивилизации...
- Скалните форми и разстоянията между тях от значение ли са?
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открили са на женския пазар.
И мощехранителница – дар
скована от сребро е вече.
Представяш ли си ти, човече?
В гонитбата за всякакви открития
ще чуеш и за следващо събитие:
в ковчеже на покойник скъп
намерен е запазен зъб
от българин – изчезнал вид
във прехода към свят честит.
Цоньо НЕДЕЛКИН

Êúñíà åñåí
Отиват си и тези дни спокойни,
със засиял от меко слънце свод,
във който няма песни сладкопойни,
но труд кипи и блика пак живот.
Мъгли ще паднат – студ и мрак
донесли,
И ще е тъжна тази равнина,
Ако в пръстта под преспите дебели
Не сме зарили шепа семена...

Âúçðàñò
Това е лятото. И зрелостта.
Зад мен остават лудите години.
Пред мен светлеят тихи в есента
засипаните със слана градини.
Като река след августовски пек
кръвта лудувала се усмирява.
Сега не трябва да греши човек
че късна грешка мъчно се прощава.

Çâúíêàé, çâúíêàé
ïàê, çâúí÷å!
Даринка ДИМИТРОВА
Звънкай, звънкай, звънкай пак,
наш звънец любим и драг!
Към училището всички
да политнем като птички.
За наука зажаднели, да разтворим
книжки бели да четем, да четем.
С труд и песни умни, честни
да растем, да растем.
Пак 15 септември и училището в с.Попица пак е отворило широко врати за своите учители и ученици, родители и гости.
Щастливи първокласници за първи път прекрачили прага на родното училище, по-големите ученици вече познали пътя на
знанието, развълнуваните родители и гости посрещнаха трибагреника с бурно “Ура”.
С носталгия в сърцата, но неразделно от
това огромно цяло бяха и бившите учители на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, дошли да
посрещнат новата учебна година.
Да е лека и успешна новата учебна
година! На добър път!

контур
Цветан АНДРЕЕВ

Îòêàç îò ïðàâîñúäèå
Седиш си ти, Господи,
на самия бряг на Вселенския океан –
небрежно си ровиш в златистия пясък,
а краката – на хладовина божествена...
Рай!
За теб и...повярвалите.
Издигаш ръце нависоко –
досами Слънцето –
и извръщаш шепи надолу и песъчинките,
Нашите души,
политат нанякъде в безкрая...
И мълчиш.
Страшно мълчиш!
Баща на всички,
а само ни се любуваш –
небрежно и...смирено.
...и вече не ни моделираш
„по свой образ и подобие”,
не гълчиш, не наказваш.
А трябва!
Как само трябва – сито да си
спретнеш гъсто,
вежди да свъсиш косо,
щото още не сме онези –
Блестящите на Слънцето...
Песъчинки сме ние
падащи главоломно
надолу –
неосъзнати песъчинки нищи...
Благо ПРАНГОВ

ÓÌÎÐÅÍÈÒÅ ÏÚÒÈÙÀ
На Петър Доневски
Всеки пътища свидни си има
през полета,засети със вяра;
търси себе си в непредвидими
и от Бога Сибири,Сахари.
Все по пътища бели и черни
се катери във облак загледан
със приятели верни-неверни,
със отгледани в битки надежди.
Хора среща по тях и боли го
изтънее ли дружбата свята;
хоризонти мечтани достига,
но остава си все на земята,
на която роди се в браздите
като житено зърно ратило
и остана във техния ритъм
и със тяхната родова сила.
Във полето със грижи зелени
уморените пътища будни са
като неизчерпаеми вени
за човешката храброст за лудост.
През живота с тревясали площи
и през памети гузни и къси,
уморените пътища още
похитеното щастие търсят...

Евгени КУТКУДЕЙСКИ

Â íîùòà íà çâåçäîïàäà
В умора думите покрити някъде,
без друго вече на привършване,
сърдито разбунтувано убягват ми!
Че всичко вече сме си казали.
И нека тази нощ да замълчим
безмълвни, като звездопада.
И вместо грозни думи за сбогуване,
да озвучим нощта си със стенания.
А вече виждам те разплакана.
Такава още по си хубава!
И аз в утеха обещавам ти,
че в любовта си ще надмина себе си,
и устните, очите, тялото ти,
цялото,
ще ги превърна в еликсирни
плодове на изобилието!
А себе си, о господи, в такава
алчност ненаситна!
И тази нощ на звездопадите,
космично бляскаво горящите,
ще бъде паметна до прималяване,
ще бъде, казвам ти, повярвай ми!
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Îïåðíèÿò áèñåð Íèêîëàé Çäðàâêîâ
Никола ЛИСИЧКОВ Лом, харесали го и диригентът на ансамбъла Киркор Киркоров го взема и
Малцина може би знаят, че един Здравко влиза в състава като хорист,
от най-големите български тенори а след това става и солист.
Николай Здравков е наш земляк.
Младият певец учи при професор
Оперният бисер, както го наричат, Илия Йосифов. Голямо признание е за
е роден в Брусарци на 10 февруари него поканата да стане солист в
1923 година /умира през 1990 г. през Софийската народна опера, ала по съмесец януари/ в бедно селско вета на академик Петко Стайнов
семейство. От немотия не могъл да Николай отива в Русенската опера.
продължи
образованието
си. Там оперният певец работи 29 години.
Младежът се препитава в Лом като Първата му изява е през 1953 г. в ролятухларски работник, след това рабо- та на Каварадоси от “Тоска” на Пучини.
ти като дезинфектор в Държавната А същата година оперният талант пеболница. Аз като се уволних на 15 ок- чели и златния медал в певческия контомври 1946 г., постъпих в болница- курс на Световния младежки фестита като портиер и телефонист, ра- вал в Букурещ.
ботехме задружно. Той беше един мноЗдравков блести и на конкурса “Ема
го приятен, човечен, уважителен, це- Достинова и Карл Бурян в Прага. Той
лият колектив го обичаше, защото се утвърждава като тенор от световкато седнехме, той все ще ни изпее на величина. Неговите изпълнения се
нещо. Докараха един полевъден помнят в Австрия, Унгария, Германия,
работник, който бе посечен от Финландия, Русия, Китай, Перу и друкосачка. Трябваше кръв, понеже той е ги държави. Незабравими ще останат
със същата кръвна група – на Николай неговите Надир от “Ловци на бисери”,
и пострадалия, той даде кръв и спаси Херцога от “Риголето”, Алфред от
този пострадал човек, той и бай “Травиата”. Върховното постижение е
Цветан Игнатов са първите дарите- “Ричард” от “Бал с маски”.
ли – дезинфектор и санитар от вътГостуването на нашия Николай в
решното отделение.
Лом е било винаги голямо събитие да
Всичко започнало от една случай- участва на ломска сцена и да радва свона среща с ръководството на ансам- ите земляци. И с благодарност си спомбъла на МВР, който в първите години ня за своите учители Илия Йосифов,
след Девети септември гостува в Катя Спиридонова, Руслан и Ромео

Николай ЗДРАВКОВ
Райчеви и др. “Не се срамувам от
моя произход и в Париж, и в Лайпциг
и на останалите световни сцени не
съм забравил откъде съм тръгнал.”
Колко ценни думи казваше Николай,
с който склопи очи завинаги. Угасна
неговият вълшебен глас, скрит в русенските гробища, но жив в паметта на почитателите, които не са
го забравили.

Áåëîãðàä÷èøêèòå ñêàëè
ñà Ìàëêàòà Øàìáàëà
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- Формите и разстоянията между скалните групи са изчислявани предварително,
за да се разработи най-добрият и подходящ модел за системата от огледала, пирамиди и цялостна енергийна мрежа, която да работи в унисон с нуждите на
“Малката Шамбала”.
- Моля, за обяснение, каква роля изпълняват огледалата?
- Огледалата, които са монтирани
върху скалните образувания работят в
синхрон и взаимовръзка с цялата изградена мрежа. В зависимост от
ориентацията, плоскостта и заложените в тях параметри, те пречупват,
пренасочват, трансформират или премоделират определени енергийни лъчи, които от своя страна създават условия за
образуване на различни пространственовремеви измерения, защитни пояси, полета с ускорен интензитет на времевите
фактори, както и полета със забавен или
дори нулев интензитет. Образуват се различни енергийни матрици, на базата на
които се формират мисловно-формени
пространства с различно предназначение
в рамките на общата единна мрежа за съхранение и поддържане на условията за живот в Малката Шамбала.
- Искам да попитам, огледалата видими ли са и действат ли днес?
- Огледалата в момента не действат.
Не са видими за човешкото око в тази
степен на развитие на индивидите. Само
определени посветени могат да „видят” и
усетят съществуването им. Огледалата
са там и днес и след време, когато настъпи моментът за възобновяване на дейността им ще бъдат активирани, както и
цялата мрежа.
- Казахте че в “Малката Шамбала”
има хора в състояние на сомати.
- Да, в “Малката Шамбала”, аналогична на “Голямата Шамбала”, и днес има хора
в състояние на сомати.
- Ще се радвам много, ако
“Белоградчишките скали” станат едни от Седемте чудеса на природата
през 2011 година.
- Колкото до обявяването през 2011
година на “Белоградчишките скали” за едно от новите природни чудеса, това до голяма степен зависи от действията на вашето правителство. Но присъствието в
каквато и да е класация не е от някакво
значение за този комплекс. Важна е ролята на “Шамбала”, а не на природния феномен.
- Бихте ли ми обяснили връзката
между “Шамбала” и “ Агарта”.
- “Агарта” винаги съществува там,
където е “Шамбала”. Двете са свързани. В
“Шамбала” се намират хората в състояние
на сомати и генофондът на земните
цивилизации, а “Агарта” е “живият” град,
живата част на това царство. Тук оби-

тават духовните и светлинните тела на
посветените, които са в постоянна връзка с Акаша и с висшите сили от Вселената.
Тези духовни и светлинни тела обслужват
подземните пултове, чрез които се контролират огледалата и енергийните мрежи
на надземните форми, пазещи “Шамбала”,
следователно и “Агарта”. В “Агарта” няма
хора в състояние на сомати. Там обитават
висшите форми на живот, които общуват
и с висшите посветени от Космоса, които
имат разрешен достъп до “Агарта”.
Ролята на “Шамбала” е да съхранява генофонда и телата-сомати. “Агарта” е духовният и светлинен свят, който пази
“Шамбала” и осъществява връзка при нужда с посветените от вашата раса, от ва-

- По какви белези можем да определим къде е “Шамбала” и къде
“Агарта”?
- Няма видим белег, по който да се
определи, че “Агарта” е там, където е.
Тя съществува заедно с “Шамбала”.
-“Малката Шамбала” аналогична
ли е на “Голямата Шамбала”?
- Да, в “Малката Шамбала”, аналогична на “Голямата Шамбала” в Тибет, и
днес има хора в състояние на сомати.
Но малцина знаят, че освен Голямата
Шамбала, на Земята има и други, по-малки Шамбали. Малките Шамбали са общо
шест, по една на всеки от съвременните континенти, без Азия – където е
Голямата Шамбала.

шето съвремие.
И в “Малката Шамбала”, и в “Голямата
Шамбала” има представители от цивилизациите на лему, атлантите и вашата
раса. “Малката Шамбала” е с по-малки размери и респективно с по-малък като количество генофонд. В двете “Агарти” освен
представители на тези три цивилизации
има представители и на предишните две,
нематериални цивилизации, обитавали
планетата.
- Моля за отговор, “Шамбала” и
“Агарта” равностойни ли са по значение?
- Двете места “Шамбала” и “Агарта”
са равностойни по значение и в тях не се
допускат посветени от вашата раса, в
днешни дни. Достъп до там могат да получат само духовните или светлинните тела на избрани посветени от вашите
времена.

- Ще ми посочиш ли, къде се намират другите Малки Шамбали?
- За едната, намираща се в Европа,
вече знаеш - под Белоградчишките скали.
Втората е под планината Шаста в
Калифорния, третата е в Южна
Америка - в Перу, под платото Наска - в
западната му част, гледаща навътре
към континента, по-далеч от океанския
бряг. Четвъртата е в Африка. Намира
се в Етиопия, в посока запад – югозапад
от Адис Абеба в планинска област с наличието на места на пустинни по-ниски
места. В Австралия се намира в сърцето на континента, в посока изток – североизток от Мелбърн, Сидни и Канбера
и запад – северозапад от Алис Спрингс.
На Антарктида Малката Шамбала е дълбоко под ледовете на приблизителния
център на континента.
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×èïðîâöè å äóõîâíà âñåëåíà
Параскева МАРКОВА
Всеки носи у себе си една поема за родния край. Поема, написана в мигове, които
душата ти се е докосвала до величието на
късчето земя, на което си роден – величие
духовно, величие извисяващо. Усещал си
това величие и в душата ти са се запечатвали неговите знаци. И когато споменът те поведе по тези знаци, поемата зазвучава в душата ти с полифонията на
чувства, на спомени, на сияния… както е
нарекъл и своята книга за Чипровския край
Младен Савов – “Подземни и надземния сияния”.
Зачиташ книгата най-напред от любопитство и търсиш своята представа
за родния край и хората му и какво от нея
е предал авторът върху белия лист. И неволно долавяш влагата в очите си, гърлото те стяга… или си казваш “аз за това
по друг начин бих написал”… Това е така,
защото всеки носи у себе си по една поема
за родния край – и я изразява в книга, в
килим, в един рекорд, в нравствено
поведение.
А написаното от Младен Савов бихме
нарекли сантиментален очерк за Чипровци
и хората от този край. Защо
сантиментален? Употребявам думата в
най-истинския й смисъл – очеркът е написан с чувство, с обич. Сам авторът споделя това и усеща колко много са пропуските му, за колко много хора не е успял да
разкаже. И ще повярвам, че с тях ще се
срещнем в следващата му книга. А с това
той ще даде пример на тези, които още не
са написали своя сантиментален очерк за
родната земя, между които е и пишещата
тези редове.
Неотдавна бях в Чипровци. И по една
приятна случайност присъствах и на научнотеоретическа конференция, посветена на 300-годишната от Чипровското
въстание. По пътя за Чипровци четох книгата на Младен Савов, а на пресконференцията я подариха на научните работници,
които участваха със свои доклади и научни съобщения. Книгата вече беше тръгнала към своите читатели.
А моите разговори в този ден, срещите ми с познати и непознати хора затвърждаваха внушенията на автора за “подземните и надземните сияния”. Самата
конференция беше едно вълнение за
залата. Като започнеш от словото на
Славко Григоров, първия секретар на
Общинския комитет на партията, който
с няколко изречения направи социално-психологически портрет на чипровчани – хора,
които имат само едно лице и свършиш с
публицистичните размисли на Никола
Намерански “Феноменът Чипровци”, всичко беше интересно, привлекателно, слушаше се със затаен дъх. Така премина и
прожекцията на документалния филм за
Чипровци. Нямаше формализъм, нямаше
скука. А вече се усеща как привлича и обединява Чипровци хората от околните села,
как онова отдалечаване, плод на предишната административна структура се
преодолява, как се създава това чувство
на принадлежност към него като към притегателен духовен център. И все повече у
хората от общината, сега в новите условия на самоуправлението ще се затвърждава това чувство за съдбовна привързаност към едно историческо наследство,
към една духовна височина в националната ни история.
Редакцията на в. “Чипровец” се намира
в една стаичка в сградата на партийния
комитет. От нея се излиза направо на

Мартен КАЛЕЕВ

ÎÏÐßË ÓÕÎ
в градските звуци
мрачен и тъжен,
сякаш някой изгасил е
въглен в окото ми,
извеждам своя
домашен любимец досадната скука,
да си полаем из делника.
Внимавам и взирам се,
И чакам!
И чакам.
И чакам…
добри предсказания.
Но …гадателят,
който пак играе на тото,
а вечер до смърт се напива
не спечелил даже залога,
най-после ме посочи със пръст:
- Дори след дълги видения за яростна нежност,
за покриви

Размисли за една книга и едно пътуване
улицата. И никого не учудва това, че тук
хората се отбиват и да попитат нещо, и
да научат, а може би и от тях да се научи
нещо. Разговаряме с Георги Кафеджийски,
Миленко Георгиев, Димитър Иванов, хората с чиито усилия и всеотдайност се издава вестникът, когато в редакцията влезе висок човек на средна възраст, който
съвсем непринудено ме попита: “А Вие коя
бяхте?” Оказа се, че ме познава, преди години бях изнасяла в Дома на миньора лекции по естетика. И сега си мисля за краткия разговор, който проведохме, който може и да учуди някого, но за мен беше
обикновен. Разговорихме се с този човек /
после научих името му – Йордан Симов,
работил е в мината/ за днешната
журналистика. И той започна да ме пита
дали съм чела това или онова от сп.
“Огоньок”, заговори за Коротич, какъв изключителен човек и редактор е. Стана дума и за една статия от последните бро-

Рис. Георги ТРИФОНОВ
еве за чехословашкия опит в икономиката.
“Такава трябва да бъде журналистиката
– да анализира, да казва истината, за чуждия опит да разказва”, бяха категорични
думите му и продължи: “Журналистът ако
е нужно, трябва и професията да си мени,
за да стигне до истината като Гюнтер
Валраф…”
С кого говорех – колега, общественик
или работник от мината? Отдавна не бях
чувала и в нашите собствени среди,
журналистическите, така да се разискват проблемите на нашата професия…
Чипровчанинът е буден човек. Умът му
се стреми да улови същността на
нещата, най-новото, най-важното не само за него лично, не само за града и родината му, а към света е отправена неговата любознателност… Това е величина духовна и може би мярка за човешкото, за
човешкия ум, за мисленето и за неговите
хоризонти, които излизат извън рамките на професията, на делничното.
И се присъединявам към констатациите на Младен Савов – неподправени са
тези сияния – подземни и надземни. И са
мярка за родолюбие, за съвременност, за

на порутени храмове,
за предадени
и погубени крепости,
за държави,
войни,
апокалипсиси,
за лукави жени,
за верни
и неверни приятели,
в очите на времето
няма да зърнеш
сълза на съчувствие.
Щастието
при нас се отбива
само понякога
и пак си отива,
защото
то е свободно
не се привързва
към никого никога.
Ще бъдеш щастлив,
щом отминат потопите
и просторите на далечни морета
попият в кръвта ти.

мислене. Мисля си – колко малка, колко
тънка понякога е границата между обикновеното и великото, че човекът не е само това, което го е формирало като
личност, не е само това, което му дава
престижът на града, в който живее, нито може да бъде адекватен със
самочувствието, което му създават
вещите, с които е обкръжен, нито
дрехите, които може да си купи…
Човекът е преди всичко дух… и хоризонтите на тоя дух. Защото какво е
Чипровското въстание и следващите две
Септемврийски въстания, ако не духовно извисяване до саможертвата за
свободата?
Но да се върнем отново към книгата.
Непринуденият разговор с читателя,
фактите, които звучат със силата на
документа, ни изправят лице с лице към
суровия живот на хората от този край.
Авторът споделя своите мисли, своите
впечатления от хора, събития, исторически ценности – читалище, манастири.
Говори за беднотията от миналото, за
новото в живота на килимарки и миньори.
И всичко звучи точно и убедително. И въпреки че предпочитанията му са твърде
личи и в този смисъл има много съществени неща, които навярно са убегнали от
погледа му, ние приемаме с неговите очи
тези хора, които са го вдъхновили за книгата с поетичното заглавие – “Подземни
и надземни сияния”.
Тази книга е поредица от портрети:
като започнем с животоописанието на
Петър Парчевич и свършим с килимарката Райна Минчева, героя на социалистическия труд Петко Лилов, на Манол
Кютински, на Георги Кафеджийски,
Благой Ценов, Горан Горанов, Димитър
Марков-Багера…
Наистина авторът е търсил предимно колоритните личности, тези, без които е немислим еди град като Чипровци.
Но в многото поетични отклонения той
е успял да разкрие и онова емоционално
съдържание, което носят хората и с което са прославени – чувството за хумор,
чувствителността им, привързаността
към родното място, тяхната работливост… Ще цитирам само един пасаж от
книгата: “А вълнението, неспокойният дух на чипровчани не са исторически обусловени. лава да не скланя
пред неправдата, да се бори за свободен дух, за честта и името си. По природа чипровчанинът е верен на своята кръв. И върху един положителен
камък друг ще турне, та да се знае, че
тук са се раждали достойни потомци
на Петър Парчевич и Петър Богдан…”
Такава е сърцевината на колективния
портрет на хората от този край. И ако е
само щрих, само авторско обобщение, то
индивидуалните портрети потвърждават неговата вярност.
Сложна е композицията на книгата –
понякога повествованието се движи по
линията на спомена, друг път е разказ в
разказа за една съдба, трети път е изповед на героя, а следващия път е исторически документ, съхранил златния прах
на миналото или дъха на хайдушката кръв.
Чипровци не е просто феномен, изключително явление в съдбата на България
и българския народ. Чипровци е духовна
вселена.
/Из подготвената за печат книга
“Литературни бележки”/

Болка ще пълни
съдбовните мигове
с важни подробности.
Няма да знаеш
нито кога, нито защо.
най-близките
ще си тръгнат завинаги,
а животът без тях
ще е само
груба
повърхност
по която бледнеят
надпис след надпис
и всеки зов, всяка молба
ще бъдат безсмислица.
Като самият Живот
по своята същност.
А на прага на новия смисъл
все ще те дебнат
потопите…
Но не забравяй,
все пак,
аз съм само…
безнадежден пияница.
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Теодоси АНТОНОВ
***
ВЕДНЪЖ,
след като изслушахме
комюникето
за жертвите
от поредната война,
седнали
на масата за двама
и тя ми се помоли
да й нарисувам нещо
на салфетката, за спомен,
нарисувах кон.
– Защо човек не рисува –
ме попита –
мъж или жена, да кажем,
все висши същества…
– Човек не заслужава
да бъде нарисуван –
отговорих,
без да го обсъждаме.

***
ЖАРАВАТА СИ ЗАЛЕЗЪТ
отдавна
спусна над баира
подир конник закъснял;
да му осветява пътя
дълъг
като протяжен ек камбанен
от вечерна литургия –
проехтял в безкрая
между две рътлини.

***
НИЕ, ХОРАТА,
възможно ли е да бъдем
малко истински:
като пеперудата
и цветето,
върху което тя
е кацнала,
като камъните
край реката
истински да бъдем,
като
замисления кон
край нея,
като мравките
или звездите;
да бъдем истински
като децата.
Ако не можем
по-добре
като живота
да сме тъжни.
А той понякога
ни носи радост.

Мая ПЕКОВА

ÄÅËÍÈ×ÍÎ
Тишината свири в ухото ми
като стар, мелодичен кларнет.
Тази нощ пак не спя и пак, Господи,
утре трябва да стана във пет.
Тъй е с мен – приятелят вчерашен
самотник е днес позабравен.
С греховете си чисто безгрешен...
Стиховете си пиша по навик.
Тишината заглъхва в ухото ми,
като стар и захвърлен кларнет.
Май заспивам, но моля те, Господи,
събуди ме и утре във пет.

Óòî÷íåíèå
Текстът “След една изложба на Васил
Габровски”, поместен в бр. 37 на в. “Слово
плюс”, е написан от нашата сътрудничка от Бяла Слатина Валентина Бобойчева.
Извиняваме се за допуснатата техническа грешка с името.
“Слово плюс”

контур
Диана СИРАКОВА
***
Завърта се денят – калейдоскоп,
завърта се и всичко се променя –
красивата довчерашна любов
пристига днес със траурна премена.
Кафето някак странно загорча,
а до обяд цигара не запалвам,
и дяволски преметна се в града
забравен миг на нечия измяна.
Реката. Там потърсих тишина.
А тя приплясна със висла сърдита,
че някой беше хвърлил през нощта
боклука на сърцето си разбито.
И пак площада. Тъжна суета.
Жени, и магазин за лев, и злоба,
самотно куче дреме край сметта
на градската ни панаирна роба.

ÇÀÊÚÑÍßËÎ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
Ако можех да ти кажа
колко те обичам,
непременно щях да бъда
твоето момиче.
Но кураж не ми достигна,
само си мечтаех
вечер взряна във звездите
в тъжната ми стая.
Чувствата несподелени,
чувствата младежки –
днес отчитам натъжена –
сторила съм грешка.
Можех да те имам силен,
млад и нелогичен
и за всички щях да бъда
твоето момиче.
Можеше, ала е късно,
безвъзвратно мина
времето ни романтично –
днес тъжим двамина.

Ненчо СЛАВЧЕВ

Ðàçãîâîð ñ óëóëèöà
- На какво те научи нощта?
- Да ги виждам дори в тъмнината,
да не хваща душата ръжда,
да не съхне в студения вятър.
-Но кои са, какви са ти те?
- Сам не знам, те са моите хора.
Левски скочи за тях през стобора,
аз за него съм малко дете.
- А зората, зората какво?
- Подир слънцето свят се затича,
аз се спуснах след него, а то
друг целуна и други обича.
- Вечерта за какво е дошла?
- Нека седнем сами под небето
посред светлия кръг на селцето
всички мои на обща софра.
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Ðàçêàçè ñ ÿðêè
áúëãàðñêè áàãðè
Христо ЧЕРНЯЕВ
Тъй като страната ни не се състои само от градове и
чиновничество, книги като
“Уморени пътища” от Петър
Доневски са ценни, защото са един
отворен прозорец и силен художествен документ на днешна селска
България. Впрочем, трудно е да се
споменат и други книги, третиращи нерадостната сегашна съдба на
кооператорите – тези неуморни
труженици от плодородните ни
полета, при които навремето идваха да се учат техни събратя от развитите ни полета, при които навремето идваха да се учат техни събратя от развитите европейски
страни. Тези кооператори, заедно с
всички трудещи се, преди четвърт
век бяха сътворили с труда си икономическото чудо на България. Това
са милиони хора, които поради жестоките превратности на времето,
днес са онеправдани и изоставени
от държавата и огорчени изживяват сетните си дни.
И всичко това с мярка и талант
е пресъздадено в книгата “Уморени
пътища” от Петър Доневски, една
книга, която се чете с изключителен интерес. Самият автор е пряк
участник в някогашното ни, почти
забравено, кооперативно селско
стопанство в Дунавската равнина.
Именно затова той притежава богат жизнен опит, който му е послужил да създаде пълноценни художествени разкази. Всъщност в белетристичната му книга сякаш е
побрана трагичната съдба на
България през последните двайсет
години. Това, че нищо в разказите
му не е измислено, а е преживяно, е
извисено благодарение на чувствителното му перо на истински
художник. Както в предишните си
книги “Тихи вечери край Скът”,
“Дива кръв”, “Лудо време” и “Залези
н равнината”, така и в новата си
книга “Уморени пътища”, Петър
Доневски израства пред нас като
истински белетрист, и то с поетична нагласа.
Разказите му вълнуват, написани са със свеж и колоритен език.
Наистина, тъжни са разказите му,
като живота. Хубавото е, че найсетне се появи белетристична книга за унилото сегашно време на българското село. Едни от най-силните разкази в нея са “Рентата на
Богомил”, “Дива кръв”, “Лисича диря”, “Уморени песни”, “Европейци”,
“Удавени очи”, “Майчина грижа”,
“Наградата”, “Чанове в равнината”,
“Конят, моят приятел”, “Юсуф”,
“Вечери на пейките по селските улици”, “Залези край реката”, “Корени”…
Много мъка и горчилка има в тях. Но
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Антина ЗЛАТКОВА

Íîùíà ìóçèêà
Луната гризе
ръба на кревата
след полунощ.
На тавана
Брамс и Астор Пиацола струнено тяло
в нощна хармония.
Разпнат
трептиш
търпеливо…
Смъртта
композира
сънища
в ла минор
за луната
над Аржентина.

Çàêóñêè
Конфитюр

има и нещо светло и чисто, което е
израз на човешкия оптимизъм н онова незабравимо време, което е отразено в разказите. В тях има простор,
има обич към родната земя. Има много топлота, която се поражда от лелеяни човешки мечти, от мъжествени дела. Сам авторът индиректно
е един от героите в разказите. И с
каква болка пише той за сегашните
обезлюдени и запустели села, които
допреди четвърт век процъфтяваха:
“Китните български села бавно, но
сигурно загиват…”
И – “А прозорците и вратите на
читалището отдавна са заковани с
дъски…”
И – “И църковната камбана откраднаха…”
В разказа “Уморени песни”
Доневски разказва как старият селски учител получил вестник, в който имало напечатан очерк за него.
Цял месец го носил в пазвата си и
нямало с кого да сподели радостта
си. Решил да каже за вестника на
кмета, “да му напомни за селските
празници”. А кметът го отблъсква с
думите: “Не си случил времето. Време
нямам.” След което старият селски
учител “с бавни крачки се запъти към
дома си. Вървеше и насълзените му
очи не виждаха и малкото хора, с които се разминаваше /…/. Някъде дълбоко в себе си усещаше, че следващият очерк за него щеше да бъде
неговият малък некролог, но и него
едва ли някой би се сетил да го
прочете.” Затова авторът някъде в
книгата си ще каже с въздишка:
“Тъжен стана селският пейзаж.” А
другаде: “По това време в
Парламента политиците пиеха шампанско за европейската интеграция
на България и нейното светло
бъдеще.”
на 9 стр.
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Димитър МИЛОВ

ÌËÀÄÈÒÅ ÂÈØÍÈ Â ÄÂÎÐÀ ÍÀ ÄÈÌ×Î
В двора на къщата на Димчо Дебелянов
група поети и негови почитатели посадихме вишневи
дръвчета, защото старите вишни са вече изсъхнали.
Славимир Генчев

- Но дедите, които от век
в небесата са някъде скрити?
- Те са тук,. Нали ти ги повика,
улулице, със глас на човек.

Ах, младите вишни! Сега са начало. Далече е краят.
Какво ли си мислят? Облечени в бяло, че вече са в рая.

- Ти не жалиш ли, нямаш ли жал?
- Върху костите на предците
са изрязани знаците скрити,
по които до днес съм живял.

Ах, младите вишни! Аз зная, че слънчево паяче скоро
ще сплита корони по техните клони. Ще светне и дворът.

- И с какво ще отключиш деня?
- Със звъна на една чучулига
и детенце, което повдига
две ръчички – да бутне съня.

И кой ще попита във изгреви топли и в залези ранни
къде ли се скита със скритите вопли печалният странник!?

Б.Р. Диана СИРАКОВА е приета
за член на СБП! ЧЕСТИТО!

СТР.

О, Боже всевишни! Те жалби далечни по дните предишни
си нямат – със бяла са памет, което не значи излишни.

Но кой ще пробуди на ангели хорът, небесно възвишен!?
За луди е спорът: щом Димчо си тръгна – кой тук е излишен.

О, Боже всевишни! Сред белия облак на младите вишни
отгоре ти виж ни – със нашия поплак не сме ли излишни.
Ах, младите вишни! Сега са начало. Далече е краят.
Кога ли за свойте сестрици предишни те вече ще знаят?
Дано ги сънуват с воалите в здрача – все тъй белоцветни,
когато танцуват... Преди да изплачат сълзите си сетни...

Конфитюрът
гъст
като звездите.
Аз –
петгодишен кришна.
В ягоди
светът
полегнал
на филия
хляб
*
Грозде и камамберт
Мъх
по часовника
и ципестите ни кожи.
Топим се
избелели тела
в млечни завивки,
изгубени
се разливаме.
Времето спи.
На прозореца
пукнато
гроздово зърно.

Любов АНГЕЛОВА

Íåñúñòîÿëà ñå ñðåùà
неделя, 18 януари 2009, Час 12:32.
Не съм те виждала и не зная,
какъв е цветът на твойте очи,
с колко захар пиеш си чаякакви са твойте мечти.
Но мисля си за тебе аз често,
за твоето име прекрасно
за нашата среща далечна
за бъдещето ни неясно.
Писах ти толкова време,
но пак нищичко не разбра ти за мене.
И мисля си за тебе аз често,
за срещата ни, която не се състоя...
Не предполагах че е толкова лесно
да угасне, без да гори любовта...
Благой ПЕТРОВ
***
ОТ ТВОЯТА УСМИВКА ВЕЧЕРНИЯТ
МРАК
бледнее и изчезна безвъзвратно
и аз те моля, моля те стократно –
усмихвай се така до изгрев чак!
Ще видиш как дори и зимен ден
ще стане ведър и ще наедрее
и славей звучни трели ще разлее
от твоята усмивка вдъхновен…
И аз, с възторженото слово на поет
правдиво върху листа ще извая
в безсмъртен и неповторим сонет –
усмивката, с която ме омая,
душата твоя, чувствена и нежна
и любовта като мечта безбрежна…

контур
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In memoriam
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Златка ПЕТРОВА

Ïîñòàíîâêàòà íà äðàìàòà „Áîðÿíà”
Тодор ПОПОВ
Ражда се образ на спектакъл помалко съвместим с битовизма, но пък
повече проблемен и с възникващо съвременно озвучаване на драматургичната идея. Традициите на класическите решения за човешката проблемност режисурата на Красимир Ранков
променя с предначертаната цел да се
приемат историческите факти относно драмата „Боряна” с широкия мащаб на съвременно озвучаване /
психологизиране/ с алтернативите
на
показваната
сценична
действителност. Съвременните възникващи асоциации за приемственост
на постановъчния маниер са във взаимодействие с декоративното
оформление, така че по линията на
нетрадиционното въведение към съдържанието на спектакъла постъпваме умишлено с постановката на декоративния израз, който влияе по отношение на общата интерпретация.
Сполучливо оформения външен декоративен интериор /селски двор/ е с
многозначна даденост за използване
на сценичното пространство /худ.
Николай Нинов/. Действащ фон, загатващ за национална характерност и за
свободна творческа изпълнимост с
подчертаната условност на действащото обкръжение.
Със съобразностите на стила за
съвременното идентифициране на историята по наличните драматургични факти възникват условията за динамично протичащи моменти по отношение на разкритията. Тези явно
подчертани постановъчни концепции
откриват гамата от изпълнителски
реакции с наситеност на известните
взаимоотношения между героите и
събитията в Златиловия дом до идването на Боряна. С акцентите за
противоположностите на характерите за двата централни образа
Боряна и Златил режисурата приема
два плана. Контрастите на вътрешния мир у двата образа се разгръщат
постепенно до момент на възникването на драматическия финал на душевен катарзис и опрощението.
Тогава настава и „умиротворението
на противоположностите” или апотеоза на истината. Образите на
Боряна /Камелия Лишковска/ и Златил
/Петко Петков/ приемат уедрените
детайли
на
психологическата
портретност. Боряна е по-различна
от традиционно познатата Йовкова
героиня, но респектираща като облагородяващо начало със своеобразието на проявен вътрешен душевен
мир и с изразената вяра във всяко добро начало. Под знака на по-съвременно проявена фриволност на реакциите Боряна е чувствителната връзка с миналото, с възможностите на
съвременен адаптив със съвременно
действащото
обкръжение.
Завишените отсенки на реалиите на
изпълнимост усилват и драматичните моменти, и характера на сценич-

След период на малко повече от половин век от
първата премиера на сцената на Общински театър – Видин, е третата поред постановка на
драмата на Йордан Йовков „Боряна”

Тодор ПОПОВ
ните диалози. В пълнота съвременните прийоми в изграждането на образа на Златил от актьора Петко
Петков се свеждат до респектите
на въплъщението и във всяка външна доловимост с приемане на отблясъците на душевен мир, подчинен на
властта на парите. Златил на Петко
Петков е връзката с историята на
времето, с проекциите на нравствените белези и може да се подчертае
за дословно обхванат маниер за възкресяване на типа с действаща приспособимост към типично национална маниерност за проникване предимно в реалиите на чувствения
свят.
Респектите на актьорския ансамбъл се обуславят от съотношението
актьор-герой. И ако би трябвало да
се приеме обобщеният образ на проследяването на играта изцяло се чувства характерът на изпълнителската отговорност, когато всеки актьор е с осигурен творчески терен,
където всеки изграждан образ е в лаконичната си измеримост за съвременен адаптив. Николай Янев в образа на Андрея с вътрешен импулс на
изпълнимост в по-малките и по-значими драматически моменти от позициите на проявена нюансираност,
която утвърждава чертите на психологизирана
вътрешна
портретност. Философско-психологическият оттенък на обобщенията
е вложен в образа на Рали при актьора Кирил Стаменов. Същността на
драматургичната идея актьорът
тълкува по всички правила на земната доказаност, така че неговият герой става акумулаторът за редица

протичащи сцени, където визуалното му присъствие и маниерът на изпълнителската изразност се допълва от притежавано професионално
чувство за откриване на импониращи
утежнени
ситуации
на
взаимоотношения, даващи тласък
на действието в следването и на
предначертаната от героя цел, която извежда към крайните финали на
редицата възникващи кулминации до
опрощението. При Ирина Флорова в
ролята на Вида психологизацията на
образа е обхваната от пренаситеност на външния израз или с възходящо начало на изявената стихийност на реакциите в най-утежнените сценични ситуации на взаимоотношенията като регламент
за типизация. Рая Деспотова като
Елица е епизодично отзвучаване с
оригиналите на чувствен свят, с нещо задушевно и близко до света на
Йовков. От тук за леко сатиричните отсенки в образите на Васил
Ваклин на актьора Добрин Мирчев и
Едрьо на Петьо Цеков. При тях всичко протича съобразно действащите
ситуации на обстановката с лек
шарж на чертите с национален
колорит, а това е и повод да се отбележи за респектите на един нов образ в професионалната биография на
актьора Божидар Даков с изграждане на епизодично действащия
Вълчан Нанов. С утвърден, осмислен,
ангажиращ вниманието изпълнителски статус, който скоро разширява
щрихите на образа на неговия герой,
за да премине в особеностите на житейска доказаност и най-вече за начина на използване на собственото
амплоа. Изпълнителските адаптиви
у актьора Александър Георгиев в ролята на Павли се движат с една променлива насоченост съобразно създадените епизодични моменти за леко драматично оформяне на портрета на героя.
По последвалите заключения постановката на драмата „Боряна” е с
израза на съвременна гама от въплъщения на Йовковите герои в сценична съвременна адаптация и с
интерпретация, претърпяла редакцията на оригиналите на стиловата доказаност за остойностяване
на класическата драматургия. Губи
се класическата традиционалност,
романтичното начало за сметка на
възкресената необходимост от посъвременен постановъчен план, аналитичен стил и художествено озвучаване на Йовковата драма, така че
Йовковата поетика в националната
драматургия да прозвучи с условностите и на днешната житейска
действителност.

×èòàëèùå „Ïðîñâåòà” â ñåëî
Áóêîâåö íà 80 ãîäèíè
Духова музика разбуди малкото
село Буковец в утрото на 21 август.
Читалището им стана на 80 години и
за читалищното настоятелство и
председателя му Иван Стоянов това
бе повод да създадат празник –
пъстър, запомнящ се и изпълнен с много радост.
За да почетат родолюбивото
дело, продължаващо вече толкова години на празника се събраха инж.Венцислав Василев, кмет на Община Бяла
Слатина, народният представител
Георги Божинов, Славка Цанкова, зам.кмет „Хуманитарни и социални
дейности”, кметове на населени места в общината, Светлина Берова,
председател на СДС – Б.Слатина, много приятели от близо и далеч.
Припомняйки си дългата история
на това огнище на култура, през поздравите в слово, песен и танц, дейците на културата в общината превърнаха събитието в невероятно

преживяване. Малките
танцьори от танцов
състав „Палкенче” към
Народно
читалище
„Съединение-1923” –
с.Бърдарски геран показаха красотата на банатския
български
фолклор, както и умението им да танцуват
български
народни
танци.
Певческата група
към пенсионерския клуб
в с.Соколаре, певиците
от с.Нивянин и група
„Авлига” от с.Малорад,
както и много индивидуални изпълнения допринесоха за музикалното богатство на празника, а танцьорите
от с.Галиче показаха умението си да
интерпретират фолклорните ритми
по своеобразен начин.
Валентина Алексиева с китка от

народни песни завъртя кръшно хоро,
което вдигна млади и стари на крака
и изпълни селския мегдан с
танцуващи, така както е било
някога, във времето, което помни
първите години на Народно читалище „Просвета”.

Ðåïëèêà
В БЕЗДУШНИЯ ПРИСТЪП НА ТРЕВИТЕ
се крият стъпките н хората добри.
Родители един след друг отиват
към неизвестни светове…
А тук – остана да расте на воля
не само дивата трева…
Дивеят зверове и хора
и злобата расте.
и няма вече братство или бич –
подадена ръка.
Печална фактология живота ни скова.
Нали в асфалтовата джунгла
не стават чудеса?
И ето – чуждеят се отрудените хора,
подгонени от самота.
и неподготвени си тръгват,
презрели алчност,
подла суета…
Колко много бурени горчиви
задръстват крехкия живот!
Неудържима, настъпва джунглата:
села замлъкнали застиля,
по пътища неасфалтирани пълзи,
погубва ниви, родили щедър плод
от благороден труд. Преди!!!
Протегнати клони бодливи
обсебват нашите души…
Ще оставим ли Светът на Джунглата
свои правила да утвърди?!
Тодор ВАКОВ

Ðîäèíî
Моя прискърбна – Родино,
защо плачеш
и Залезите броиш,
и все във черно ходиш?
Родино,
Родино,
Моя разграбена – Родино,
кой ти отне Земята,
по която бос ходя
и все проклинам
жестоката си съдба.
Ах, реки на Таз Земя,
защо все стенете
и влачите своите води
и все плачете.
Земя.
Земя.
Кой ти отне хляба,
ралото
и Песните, които пея?
Кучета се давят нощем.
И на бедняка не му достигат
сълзите.
Ах, горест мъко, остави ме,
от всичко уморих се
и въздухът не ми достига!...

Ðàçêàçè ñ ÿðêè
áúëãàðñêè áàãðè

от 8 стр.
FРазказите
на Петър Доневски са пропити със

здрав български психологизъм. С дълбоко разбиране той извайва колоритните образи на героите си в техния драматичен съвременен живот.
Не в буквален, а в творчески смисъл, в разказите му има Йовковски нюанси. В книгата си той
се представя и като тънък анималист с особения си пиетет и разбиране на животите.
Описанията му в тези случаи са напрегнати и
твърде любопитни.
Петър Доневски е белетрист, който с творческо умение изгражда образите на героите си,
който ни потопява в емоционалната атмосфера
на разказите си. С проблемите и героите си книгата “Уморени пътища” е много българска. В нея
талантливият белетрист е радетел и изразител на една по-висша концепция за обществено
устройство, което се осъществява у нас и което бе вандалски съсипано от новите “демократи”.
Книгата “Уморени пътища” въздейства с естествения си магнетизъм. В съжденията си
Петър Доневски прозира в тънкостите на житейските съдби и на нещата, което разширява
значително обема на творческия му успех. Едно
от достойнствата му на белетрист е умението му да обобщава. С това той постига открояването на основни внушения в разказите си.
И ние му вярваме. Той вече ни е спечелил.

контур
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Êàïèòàíèòå íà íåáåòî
3 стр.
Fтаот на
земята

и достигнаха
Вселената.
Два бисера от началото и края на
огромна огърлица свързваха океана
на звездите с този оазис на неземна
красота, а техните отблясъци в
омайните нощи превръщаха красотата на небето и земята във вълшебен
свят на детството, за което приказките бяха остарели или по-точно
още не бяха измислени, защото ние
започвахме да живеем в една нова
ера, която записваше своето бъдеше пред нашите детски очи, родени
за красота.
Може на някой да се стори чудно,
но едва осем години, след като полетя Първият изкуствен спътник на
земята, на мястото, където вечер се
струпваше мало и голямо да гледа
пратениците към звездите, извиси
сребриста снага Астрономическа обсерватория в Белоградчик, а в дните
на нейното откриване гости на моя
град бяха двамата космически братя Беляев и Леонов. В какви космически години растеше моя град, и колко бяхме щастливи ние децата, че заедно с отминаващите лазурни години на нашето детство растеше и нашата любов към хората, които ни дариха щастието да бъдем деца на космическата ера!
Аз видях с очите си в моя роден
град Човекът, който за първи бе дръзнал да излезе сам сред необятния хор
на звездите. Какъв беше той - някакъв свръхчовек или чудо? Не, той беше един обикновен човек, който топло се усмихваше на хората от моя
град. Той протягаше към тях тези
ръце, за да достигне до всички от
онази сила, която донесе на земята
новата космическа радост.
Години по-късно, когато израснах
и отидох да уча в Москва, аз бях
щастлив, че живеех и се учих край едно от най-хубавите места в съветската столица. Общежитието ни бе
до Паметника на космонавтиката, а
прозорците на института гледаха в
най-красивия павилион на ВДНХ - павилиона “Космос”. Вечер, бидейки далече от звездния купол на моя роден
град, често се разхождах по алеята
на космонавтите. Сред паметниците на Циолковски, Каральов, Гагарин,
Терешкова, аз се застоявах пред паметния бюст на човека, чиято топла длан докоснах в родния си град пред паметника на Леонов. И отново
тук, на съветска земя, аз се чувствах щастлив със своето космическо
детство. Връщах се в спомените от
голяма Москва към моя малък
Белоградчик...Бях в осми клас, когато
станах наблюдател на изкуствените
спътници
на
земята
при
Астрономическата обсерватория в
града. Ние бяхме влюбени в астрономията юноши и в “космическото око”
сред скалите, както наричахме нашата обсерватория. Вечер, щом слънцето прибереше последните си лъчи
зад хребетите на Ведерника скътавахме книгите и тетрадките в ученическите чанти и поемахме по
стръмния път. Кацнал като птица на
хълма над крепостта ни очакваше нашият космически дом… Колко бързо
летяха годините!... Като че ли вчера
ние се изкачвахме на същото това
място със своите баби и дядовци, за
да видим от високото първия
спътник. Сега ние крачехме със самочувствието на момчета на все още
неукрепналите плещи, на които лежи голямата отговорност да бъдат
членове на голямото семейство на
Интер-космос. За нас тогава
Съветската страна бе далечна и
недостижима, макар че в същото време тя ни бе близка и сърдечна. Всеки
ден получавахме телеграмите от
център “Космос” в Москва с шифрованите данни, които чертаеха небесните координати на очакваните
спътници.
На
покрива
на
Обсерваторията бе и нашата косми-
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Валентин КАЧЕВ

ÄÓÌÈ
Родените слова от мъката човешка,
са като въглени в ковашки мех,
които ваят от желязото горещо,
подковите за врания жребец.
Да спрем в поклон пред тези думи,
които някога ни срещат в кръстопът,
прострелват ни в челата без
куршуми,
но винаги показват верния ни път!

ÆÈÂÅß Â ÄÚËÚÃ,
ÄÚËÚÃ ÑÒÈÕ...

ческа площадка. Там ние насочвахме
астрономическите тръби и техните
зорки очи “блокираха небесния океан”.
Бяхме петима наблюдатели заедно с
нашия ръководител Александър
Томов Правехме блокада в небето.
Всяка нощ “разговаряхме” със звездите на “Лира”, “Лебед”, “Орион”,
“Касиопея”, “Косите на Вероника”...
Трудно е да опиша чувствата които изпитвах в онези звездни
мигове. Най-напред поглеждах утихналата долина на скалите и нейният
бисер ме повеждаше по своята огърлица нагоре към просторите на
безкрая. Прилепил очи до астрономическата тръба, дъхът ми запираше.

Звездите се приближаваха до мен и
аз бях техен господар. Зрителното
поле на уреда открадваше от небето най-красивите съзвездия, които
желаех да имам. Целият се пренася: в
тайнствения свят на красотата, която ми даряваше космосът. В ушите
ми звучеше музика, завладяваща и
непокорна, музика, която никога порано не бях слушал... И тя звучеше в
онези мигове на щастие, когато имах
пред очите си на хвърлей място найкрасивите звезди..
Гласът на нашия ръководител
Томов;”Внимание”, усилваше още повече нашето вълнение. В ушите ми
“отекваха” познатите сигнали на
спътника: “пио-пи-пии...”. Дъхът наистина замираше, когато някой
извикваше;”Ето го... хванах го...”
Тръбите на всички ни се насочваха в
района на щастливеца, успял пръв да
забележи космическия гостенин.Това бяха мигове на върховно вълнение
и неописуемо щастие. Малката звездичка плуваше в океана на Вселената, танцуваше под утихналите
звезди, отправили сияйни лъчи към
земния пратеник. Гласът на ръководителя отново ни изваждаше от
вцепенението: “Внимание, започваме
засичане...” Той изричаше имената
ни, водейки нашия взор по траекто-

рията
на
земната
звезда.
Оставяйки спътника да се проектира под някоя красива ярка звезда, натискахме бутоните на хронографа,
а долу в залата за точно време се
изписваха секундите на нашия
спътник. Раз, два, три, четири,
пет… пишещото устройство фиксираше нашите звездни мигове. А
ние горе застопорявахме своите астрономически тръби и тичахме в изчислителната зала, където най-напред спирахме пред голямата карта
на звездното небе и откривайки
сектора, в който се намираше нашето съзвездие, взимахме подробната секторна карта и с нея отново заставахме под звездния купол.
Малките Фенерчета осветяваха
картите.Ние се вглеждахме отново в своите тръби и търсехме да намерим в тях звездите, под които
бяхме засекли спътника. И всичко
това се повтаряше зиме и лете, в
студ и мраз, когато ръцете ни
замръзваха, а вятърът искаше да обрули ушите ни. Нямаха покой нашите сърца, клокочеше като вулкан нашата
космическа
младост...
”Откриването” на звездата, под която бе засечен спътникът, бе истинско щастие. Едва тогава излизахме от онова състояние на космическо замайване и щастливи слизахме в изчислителната зала.
Измервахме “космическите” разстояния на своите звезди и определяхме техните координати. Когато изчисленията бяха готови, ръководителят нанасяше координатите на
една голяма звездна карта и едва,
когато нашите изчисления образуваха точната траектория на
спътника, с голямо облекчение
въздъхвахме. Ние бяхме свободни до
следващия спътник, който трябваше да наблюдаваме през тази нощ,
а на ръководителя му предстоеше
още една отговорна задача. Той се
затваряше в залата за съобщения
и изпращаше в център “Космос” в
Москва данните от нашите
наблюдения. Два часа след минаването на спътника там трябваше да
получат шифрованата телеграма с
резултатите. По няколко пъти на
нощ към Съветската страна,към
Москва летяха в ефира шифрованите данни от наблюденията и имената на тези момчета от
Белоградчишката гимназия, които
и тази нощ на безсъние зорко бдяха
в космическия океан и даваха своя
скромен принос в овладяването на
Космоса...
Завръщайки се през годините отново пред пиедестала на космонавтиката в Москва и алеята на тези, които проправиха пътя към звездите,
аз се замислям за онази красота, с която ме дари детството в моя малък
Белоградчик, красотата, която днес
измервам с мащабите на космическата ера, чиито съвременици ни бе отредено да бъдем!

И лягам сам.
Вратата не запирам,
че нямам аз какво да се краде
и в мислите си съвестта прибирам –
потривам уморените нозе.
От алчността не се страхувам
и завист аз не засадих,
и в гордостта не се преструвам –
живея в дълъг, дълъг стих...
На вятъра не му отвръщам –
вървя и зная накъде,
понякога се връщам вкъщи,
там, при родното кале.
И търся във скалите чувства,
гоня ги в бездънното небе,
а приятелите се отвръщат от
несътвореното ми битие...
Но аз спокоен пак преглъщам –
и гледам ги, мастити и добри,
а къщите им пълни с вещи, вещи...
и с тях търкалят се щастливи дни.
А аз пък в утрото заспивам
и станах кралят на нощта.
Не, не си отивам,
а мъдрост уча от света!
***
КОГАТО ВЕЧЕРТА ОТГЪРНЕ
загадъчния млечен път
и във симфония превърне
скалната легенда на света,
а над бащината стряха
една звезда отново полети,
че я очаква тишината,
за да отприщи нашите мечти.
Една поляна, пълна с чувства,
а в долина шуми вода,
луната сякаш я прегръща
стаената във сън гора.
И сякаш песните са скрити,
няма го Орфеевият глас,
не ни откриват и орлите
край смълчания овраг.
А може би над тази вяла,
обгърнала сърцето тишина,
ще дойде лястовица бяла,
окъпана във утринна роса…
А над скалите пак ще съмне
и приказният нощен свят
ще си отиде, за да върне
образа на белия ми град.
Валентин КАЧЕВ
***
С ВРЕМЕТО, НЯКАК СИ ТИХО,
заспива поредният лъч.
Луната е пак на открито,
загърбила звездния дъжд.
Открива ни вятърът в чужда постеля,
забравени сълзи от плаха любов
и някаква неразгадана дантела
покрива очите и нощния слог…
А някъде в зора упоена
ни чака надеждата, свила криле,
докосва ни струна от къделя,
сякаш баба шал ми плете…
А може би някак е странно,
че идва на гости и този куплет,
когато над облака тайно
един чародеец ни сплита венец.

Стихотворенията са от
подготвената за печат поетична
книга “Пак ли ще ни търсят
птиците”

спектър
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ
30 Св.
свещеномъченик
Григорий,
просветител на
Армения (III-IV). Св.
мъченица Рипсимия. Св.
Михаил, първи
митрополите Киевски
1 * Покров на
Пресвета
Богородица. Св.
апостол Ананий от
Седемдесетте
апостоли (I). Св.
мъченик Домнин
Солунски (IV). Св.
преподобни Роман
Сладкопевец († 556).
2 Св.
свещеномъченик
Киприян Антиохийски
и св. мъченица Юстина
и мъченик Теоктист (†
304). Св. Андрей, юродив
заради Христа
3 † Втора Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Гл. 8, утр.
ев. 6, ап. 2 кор. 6:16-7:1
(с. 185), лит. ев. Лк
6:31-36
Св. свещеномъченик
Дионисий Ареопагит,
епископ Атински
4 Св.
свещеномъченик
Иеротей, епископ
Атински (I). Свв.
мъченици Гай, Фавст,
Евсевий и Херимон (III).
5 Св.
свещеномъченик
Дионисий Велики,
епископ Александрийски
(† 264/5). Св. мъченица
Харитина († 304). Св.
мъченица Мамелхва
Персийска († ок. 344).
6 * Св. апостол
Тома - от
дванадесетте апостоли
(I) (Празник на
архитектите и
зидарите)

“ЛЮБО-СВЕТ2009”
ЕООД
КНИЖАРНИЦА
Красимир
Цветанов
управител

гр. Монтана,
бул. “Ал.
Стамболийски” № 16
0897/67 13 84.

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.
Продавам къща с
дворно място в
Монтана.
Справки на тел.
0886/273 042.
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РЕСТОРАНТ
“ПЕТЛЕТО” –
МОНТАНА

Ние готвим за Вас!
ОБЕДНО МЕНЮ

СУПИ
1. Пилешка
1,30 лв.
2. Свинска
1,50 лв.
3. Шкембе
1,50 лв.
4. Телешка
2,00 лв.
5. Агнешка
1,30 лв.
6. Топчета
1,30 лв.
7. Таратор
1,00 лв.
8. Рибена
1,30 лв.
ГОТВЕНИ ЯСТИЯ
1. Боб яхния
1,00 лв.
2. Боб с наденица
2,50 лв.
3. Пиле с картофи
2,50 лв.
4. Пиле с ориз
2,50 лв.
5. Свинско със зеле
3,45 лв.
6. Пиле със зеленчуци
2,50 лв.
7. Кюфтета сос
2.00 лв.
8. Кюфтета по чирпански
2,00 лв.
9. Чушки с кайма и ориз
2,50 лв.
10.Сарми
2,10 лв.
11.Руло “Стефани”
2,50 лв.
12.Пиле с грах
2,50 лв.
13.Мусака
2,00 лв.
14.Шницел с гарнитура
2,50 лв.
15.Омлет с гарнитура
2,30 лв.
16.Скара с гарнитура
2,60 лв.
17.Плескавица с гарнитура
3,50 лв.
18.Наденица с гарнитура
2,50 лв.
19.Хайдушка пържола с гарнитура3,50 лв.
20.Кашкавал пане с гарнитура
3,45 лв.
21.Риба хек с гарнитура
3,80 лв.
22.Винен кебап
2,75 лв.
23.Скумрия с гарнитура
3,30 лв.
24.Пиле фрикасе
2,50 лв.
25.Чушки с доматен сос
2,50 лв.
26.Карначе с гарнитура
2,00 лв.
27.Три вида малки пици
1,70 лв.
ДЕСЕРТИ
1. Макарони на фурна
1,00 лв.
2. Мляко с ориз
0,50 лв.
3. Крем карамел
0,80 лв.
4. Крем
0,70 лв.
5. Пасти
1,00 лв.
6. Тулумбички
1,00 лв.
7. Баклава
0,80 лв.
8. Палачинки
1,20 лв.
9. Реване
1,00 лв.
10.Бисквитена торта
1,00 лв.
Любимата Ви храна до дома и офиса!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
За поръчки под 4 лв. доставка + 1,00 лв.
Поръчки се приемат от 10.00 до 14.00 часа
на тел.: 0886 012 373; 0884 997 608.

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.

Калин ТОДОРОВ
Втората внучка на Любомир Бояджиев се
появи на бял свят ден преди неговия имен
ден. Малката Беатрис проплака в 01,30 часа
на 16 септември. Тя, както и майката Дияна
се чувстват добре, но най-щастлива от събитието е каката Франческа.
Интересен е фактът, че Любомир
Бояджиев узна хубавата новина часове преди срещата му с министъра на културата
Вежди Рашидов, което го настройва оптимистично за изхода от разговора в
министерството.

Любомир
Бояджиев
на
кръщенето на
първата
си внучка
Франческа.

Калина Илиева

КНИЖАРНИЦА
“ЕЛИНА”
– гр. Монтана
ул. “Св. Климент Охридски” № 35
/в блока на Евтим Костов/
Учебници и учебни помагала на всички
издателства, канцеларски
материали, детски играчки, артикули
за детско парти.
Тел. 0878/62 65 27.

“Âîðîøèëîâ”
/от дограмата до боята/
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ
до 30% отстъпка

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР
гр. Монтана, “Нова Деница”, ет. 1

За поръчка на AI и PVC
дограма – подарък комарник
+ щори за всеки закупен
прозорец.
Монтана, бел. “Трети март” № 71,
тел. 096/30 66 88; 0892/440 196;
www.voroshilov.com.

птички, гризачи, декоративни рибки,
храна за домашни любимци, аксесоари,
консултации.
Работно време:
9,30 – 13,30 ч.
15,30 – 19,00 ч.
събота – 10,00 – 13,00 ч.
неделя – почивен ден.
Монтана, ул. “Черковна” /зад М-тел/
Тел. 0879/462 586; 0878/312 586.

ВЕТЕРИНАРЕН КАБИНЕТ
Д-р Стоян ДАКОВ
Работно време:

екзотични цветя
декоративни дървета и храсти
ръчно изработена керамика
товоре и препарати
консултации
аранжиране на сухи цветя

Поръчки на едро.
Тел. 0884/460 521.

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.

10.00 – 12.00 и 17.30 – 19.30 ч.
неделя – 17.30 – 19.30 ч.
събота – почивен ден.
При спешни случаи в извънработно време
звънете на посочените телефони.
Монтана, ул. “Янтра” 7.
Тел. 0886/312 589; 0878/312 586.

“ДЖОЙС”
Анжела Димитрова
стилист
3400 Монтана, бул.
“Трети март” 31
Тел. 0888/396 947.
Понеделник – петък
11.30 – 19.00 ч.
Събота – 10,30 – 14.00 ч.

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ЖУРНАЛИСТ”

За живота такъв, какъвто е!
Председател на кооперация “Журналист” и главен редактор
на “Слово плюс” Параскева МАРКОВА - 0886 024 339
e-mail: slovoplus@yahoo.com
e-mail: slovoplyus@abv.bg
Адрес: Враца, ул. “Цв. Кръстенякова” 13, ОКС
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ЗООМАГАЗИН
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.

стр.

За информациите са
използвани емисиите
на БНТ, БНР и
телевизия “Монт 7”

Редакцията
приема ръкописи
до 50
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реда /2 страници/.
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Ðåâîëþöèîííèÿò ÷åòâúðòè “ã” êëàñ...
Продължава от миналия брой
Ремсовите ученически организации и особено моите другари от Четвърти “Г” клас се
изявиха така силно, както в събиране помощи за Съпротивата, така и със своя стоицизъм в полицията, след разкриване на конспиративната им дейност. Едни бяха изключени
от гимназията. Други останаха зад решетките със смъртни или дългогодишни присъди.
Трети отидоха в партизанските редици, от
които Лика Рачин загина в неравен бой с жандармерия и полиция. Останалите партизани
са Будьони Илиев, Райна Данаилова, Димитър
Миланов,
Първан
Чернев (който е и
политзатворник) и
моя
милост.
Политзатворниците
бяха Йордан Иванов Данкин,
Петър
Замфиров и Илия
Белчев. Така че, равносметката е 6 партизани и 4 политзатворници от нашия героичен Четвърти “Г”
клас.
Нека кажа по няколко думи за всеки от Лика РАЧИН
тези изброени хора.
Падналият в битка герой бе прекрасният поет и музикант (кларнетист) Илия
Рангелов, известен като Лика Рачин, който
със своя весел нрав поддържаше бодро настроение в нашия отряд “Христо Михайлов”. Той
бе убит при блокадата на с. Помеждин. За
него са написани стихотворения, спомени,
статии, цели книги. Той е гордост не само на
Михайловградския край, но и на цяла България.
Будьони Илиев стана партизанин заедно
с майка си - учителката Ненка Илиева, която загива в битката в местността Балова
шума при схватка на отряда с жандармерия
и полиция. Той остава жив, но със смъртна
присъда, заменена като на малолетен с доживотен затвор. След Девети завършва
Военната академия “Георги Раковски”, служи
в редовете на Българската народна армия и
стига до чин полковник.
Райна Данаилова от с. Долна Вереница
отиде в отряда заедно с брат си Коста
Данаилов, който учеше в Търговката
гимназия. Тя беше активна както в ремсовата дейност, така и в партизанската. Беше
прекрасна рецитаторка, знаеше наизуст
много стихотворения на Ботев, Вапцаров и
други революционни поети и повдигаше
бойния дух на другарите си.
Димитър (Митко) Миланов от Долна
Вереница също бе много деен ремсист и партизанин в отряда “Христо Михайлов”. След
Девети завърши академично военно образование и бе началник на Военното училище с
чин генерал.

Първан Чернев също от Долна Вереница,
отначало бе политзатворник и после постъпи в нашия отряд. С него изживях една много
драматична случка през нощта край
Веренишкото бърдо. Тогава извеждах от казармата въоръжени войници за партизани.
Бяхме седнали да си починем, когато забелязахме на около 15 м трима души с раници да
прекосяват пътя ни, като мълчаливо се движеха един след друг.. Тъй като имах опит от
много предишни срещи, подадох сигнал, при
което те мигом спряха, залегнаха, но отвърнаха на сигнала. После дадоха друг (с устно
цъкане), на който аз отговорих. Това ме успокои и увери, че са наши партизани и тръгнах
към тях. Те също отправиха един, но когато
той наближи на 5-6 м, спря стреснат. Лоши
предчувствия ме обхванаха и бързо го
заговорих, че ние сме войници и искаме да се
присъединим към отряда... Той отново тръгна към мен по-бавно и ми подаде лявата си
ръка. Обикновено се здрависвасме с десните,
но той държеше пистолет срещу мен, а аз шмайзер... И така, не престанах да обяснявам кой съм, от къде съм и пр. Той извика своите другари, при което в тъмното познах
малко дрезгавия глас на съученика си Първан
Чернев. “Ти ли си бе,
Първане?” - извиках и с
взаимна прегръдка се
доразпознахме. Но другият
партизанин
Георги
Ефремов
(Мичурин)
бе
поядосан. “Абе, другарю,
хвърли тази каска от
главата си, че щях да
те застрелям заради
нея!” - каза нервно. Но
бързо нещата се успокоиха и последваха любезни покани да похапнем топло яйце, токущо
получено
от
ятаците.
Ненка Илиева
Тази рискова среща
предприех поради умората от дългия път от казармата в гр. Враца бяха около 70 км до
моето родно село Смоляновци, където трябваше да намерим връзката с отряда. За себе
си като партизанин ще спомена накрая.
Първо за политзатворниците.
Йордан Иванов - Данкин, от с. Горна
Вереница бе борбен ремсов деятел, за което
получи смъртна присъда, намелана на доживотен затвор, поради малолетност. На самия Девети участва много активно в завземането на властта и стана временен началник на Народната милиция в гр. Фердинанд.
Завърши Военна академия и работи в информационните служби на Българската народна
армия. Беше дипломат в Ирак, САЩ и други
страни. Има особени заслуги към укрепването на Варшавския договор. С чин полковник
заемаше генералска длъжност. Данкин е об-

ÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß - 6 ×ÀÑÒ
Милан А. МИЛАНОВ

ÊÎÉ ÏÐÅÍÅÑÅ ÊÎÑÒÈÒÅ ÍÀ ÑÂ.
ÉÎÀÍ ÏÐÅÄÒÅ×À
Продължава от миналия брой
- Е, какво, Михаиле, разходи се из острова, спомените изплуваха и не остана време да поразмислиш за костите на светеца. Хайде да поразсъждаваме
върху изнесеното в пресата. Какво мислиш по въпроса? - Остави книгата до
себе си, затвори бележника заедно с молива в него и зачака.
- Мисля, че костите на Йоан Кръстител не са положени при построяването на обителта през четвърти век.
- Кое ти дава основание да предполагаш, че костите не са поставени по
това време?
- Това, че четиристотин години от “възкресението” на Исус е много дълъг
период от време, за да бъдат запазени костите на светеца и пренесени на
острова. Костите не са поставени през четвърти век, а може би много порано. Питам се на кого е било нужно костите да бъдат положени на този
остров?
- Налучкваш, Ученико, костите наистина не са поставени през четвърти
век, както ги определят археолозите. Те приемат, че щом църквата „Свети
Йоан Предтеча“ е изградена през съответния век, то и костите са поставени по това време. Не е така, църквата на остров св. Иван е била изградена
върху основите на тракийско светилище посветено на Бог Тангра и по този
начин мястото, на което са положени костите се оказва в района на църквата.
- Да разбирам ли, че от поставянето на костите до откриването им те не
са местени? – Той потвърди с глава. - Учителю, защо костите ще бъдат пренесени на този пуст остров?
- Защо са пренасяни? Имало е защо! Тома ги пренася на острова, защото е
знаел за тракийското светилище, което е било изолирано и не е криело опасност костите да бъдат открити. По-късно върху това малко тракийско светилище е изграден манастирът.
- Кога е станало пренасянето на костите?
- Станало е в годината, в която се счита, че е разпнат Исус, а в същност

ществен деятел и публицист, участва в ръководството на Съюза на офицерите и генералите от запаса и резерва, председател е
на Михайловградското землячество в София.
Петър Замфиров от с. Мала Кутловица
беше ремсист и политзатворник преди
Девети. След победата стана секретар по
промишлеността в Окръжния комитет на
БКП в Михайловград.
Първан Чернев вече го споменах. Мога само да добавя, че като ученик той се открояваше най-добре по френски език. И не случайно след Девети Първан работи като дипломат в Министерството на външните
работи, посланик в Япония и в други страни.
Илия Белчев от с. Митровци беше със силно развит интелект и отличник на класа. Но
наред с това интонацията на гласа му, дикцията му бяха музикално звучащи, така че
той, по моя преценка си беше роден за оперен певец. Всичко това, съчетано с неговата красива външност, го правеше изключителна личност. Запомнихме го като твърд и
издържлив на жестоките физически малтретирания в полицията, след които е имал сили
да се засмее. След Девети е областен ремсов
деятел. Изживява трагично мотоциклетна
катастрофа с партизанката Дария, която
държеше високо знамето на духовните качества в отряда. Тя загива, а той оживя след
лечението. Изгради се като специалист
геолог,
завеждаше
дирекция
в
Министерството на промишлеността.
Остана верен до последния си дъх на социалистическите идеи.
Последният партизанин, за когото ще
спомена, съм аз - Джоно Ангелов. Бях изключен условно за ремсова дейност и завърших с
намалено поведение в дипломата и за “антинародностни” (спрямо тогавашната власт)
прояви - с незадоволителен. Активно подпомагах партизанския отряд с храна и оръжие
и изпълнявах бойни задачи в казармата.
Организирах нелегална група от 10 войника,
от които 4-ма станаха партизани, 3-ма попаднаха в концлагер, а останалите - в бойната част. След Девети участвах като командир на младежко звено в завземането на властта в Берковица и родното ми село. Завърших
медицина и вечерен партиен университет.
Работих в Министерството на народното
здраве - като отговорник за ръководните
кадри, бях главен лекар на Александровската
болница и партиен секертар на Медицинския
факултет. Станах доктор на медицинските
науки и доцент. Но най-се гордея, че поех и
изпълних задължението да обслужвам безплатно по очни болести членовете и симпатизантите на Българския антифашистки
съюз, на чийто пленум съм член.
И тъй като само с Данкин сме останали
още живи, реших да разкажа за нашия гимназиален клас - Четвърти Ге, допринесъл за революционната победа.
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Шест европейски държави участваха в Белоградчик
в транснационална
среща по въпросите на трудовия
пазар. Форумът е
организиран
по
проект за ролята и
включването на
местните власти в
увеличаване нивото на заетостта „СолидарСити”, по
Оперативна програма „Югоизточна
Европа”. Домакин
на проявата, в качеството си на
партньор
по
проекта,
бе
Р е г и о н а л е н
Агробизнес център
– Видин.
На форума имаше високото експертно представителство на водещите по проекта
международни образователни институти и обучителни организации
от
Гърция,
Великобритания,
Ф и н л а н д и я ,
Италия, Румъния и
България. В проекта е заложен солидарен подход, при
който страните с
по-голям опит ще
оказват подкрепа
на по-малко опитните си партньори
в изясняването и
решаването
на
проблемите със
заетостта.
В дневния ред
на транснационалната среща бяха
включени презентации и дискусии
по въпросите на пазара на труда.

тогава той е предприел пътуването до Франция.
- Учителю, не сме уточнявали...
- Можеш и сам да си направиш изчисленията... Знаеш датата на раждането
на Исус прибавяш...
- Не съм уверен, Учителю. Мога да сгреша годината, а искам всичко да е
точно.
- Исус Христос заминава за Франция през 37 година от н.е. Това е и годината на пренасянето на костите на остров св. Иван. Десет години преди това
дядото на Исус - Йоан Предтеча или Кръстител, бащата на майка му Мария е
обезглавен и погребан. Седем години след смъртта му костите са извадени и
разпратени за съхранение на сигурни места по света.
- Ще те помоля да уточниш, къде е погребан Йоан Предтеча и от къде са
пренесени костите му тук на острова.
- Добре, добре – примирително рече той, - костите на Йоан са пренесени на
остров св. Иван много отдалеч - от Йерусалим. Преносителят е Тома и е доверен последовател на Исус.
- Костите са поставени в кутия от алабастър, тя е твърде тежка...
- Тома пренася костите на Йоан в кожена торбичка. Реликвариумът е изработен от майстор, живеещ в района на днешен Созопол, по поръчка на Тома.
- Имам уточняващ въпрос... Защо надписът върху кутийката е на гръцки
език? Според мен редно е да бъде на еврейски или латински.
- Тома е бил посветен човек, знаел е за светилището на Тангра, подземията
на острова и надписа на гръцки език е направен с личната му воля. Това е
негово решение. Друг уточняващ въпрос?
- В кутийката археолозите са намерили само пръст. Имам предположение,
че пръстта е взета от гроба на Йоан Кръстител.
- Предположението ти е вярно, Ученико! Но в кутийката освен пръст, има
и част от прешлената система на Йоан Кръстител. Да, пръстта е от мястото,
където е бил първоначално погребан Йоан.
Изненадите около костите на Йоан предстоят. Да приключваме с уточняващите въпроси за днес. – Наведе се, прибра старинната книга, бележника с
молива и се приготви да стане.
- Поне веднъж и аз да уцеля десятката, Учителю. Костите, както знаеш са
поставени в специално изработена за целта златна мощехранителница и ще
бъдат изложени в Созопол за поклонение.
- Ученико, костите на свети Йоан Кръстител са реликва, достойна за
преклонение! Созопол наистина ще се превърне в Новия Йерусалим.
Исках да го попитам и за други неща, но той се усмихна и поклати отрицателно с глава.
- По-късно! – тръгна към входа на черквата, спря и се обърна към мен: - Михаиле,
под църква “Свети Йоан Предтеча“ има подземие, което все още не е открито.
То е било изградено по време на градежа на църквата. В него се съхраняват
писмени документи, архиви, книги, както, и вещи, принадлежали на църквата.
Подземието се намира под централния олтар на дълбочина около два метра.
Няма да бъде открито по-рано от 2014 година. И още нещо, скоро учените ще
потвърдят давността на костите. А това е от световна значимост за християнският свят.
Продължава в следващия брой

