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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 13

Година XLIX

1 - 7 април 2011 г.

Цена 0.50 лв.

Тази вечер:

Хайде, на театър!
Калина ГРЪНЧАРОВА
рета постановка за
два сезона – това е
равносметката на
самодейния театрален
състав към Многопрофилната болница в Тутракан.
След „Магазинче на дребно” и „Временният мъж”,
тази вечер от 18:00 часа
зрителната зала на читалището ще бъде препълнена от любителите на
театралното изкуство,
защото прожекторите ще
осветят сцената, на коя-

Т

то ще бъде представена
пиесата „Зелена шумка”
от Никола Маринов. Сюжетът ще ви срещне със
семейство насочило се към
частен бизнес в сферата
на хижарството. Жаждата
за лесна печалба поставя
семейството пред редица
изпитания и неочаквани
срещи.
Постановката е на Ценка Бойчева, която миналата година вдъхна нов
живот на театралната
формация. Познати лица
ще се превъплътят в ро-

лите на своите герои Симеон Данов, Антоанета
Владева, Добри Петров,
Кристиян Калчев и Мария
Димитрова.
Припомняме, че досега
театралният състав е
гостувал с двете постановка над десет пъти в
различни населени места,
включително и в областния център Силистра. Те
са получили и нова покана
за гостуване със „Зелена
шумка” на сцената на
Драматичен театър „Сава
Доброплодни” в област-

Пореден успех за
тутраканската школа
по канадска борба

ния център. Самодейците
имат покана за участие и
в Международния фестивал на комедийния театър
в гр. Тополовград през
м.май. Там ще участва
и театрална група от
гр.Тараклия, с която се
уговаря гостуването им в
Тутракан.
Тараклийци ще се представят във фестивала
с пиесата на Румяна Капинчева "Харем". На тяхна
сцена е представяна и още
една нейна творба - "Магазинче на дребно".

Мерите и пасищата –
въпрос на пари
Подкрепа за
Да помним уроците на историята местни творци
на стр. 6

на стр. 3

Николинка ВЪЛКОВА:

„Когато Боговете спяха” се нарича новата книга
на Николинка Вълкова, която излезе от печат, издадена с финансовата подкрепа на ОНЧ „Н.Й.Вапцаров
-1873 г.”. В историческия роман авторката пресъздава по впечатляващ начин потресаващите събития от потушаването на Априлското въстание
през 1876 г. в Батак.
В началото на м.май романът ще бъде представен най-напред в родния град на Николинка Вълкова
– Тутракан, а на 15 май – в Батак – там, където
се е разиграла трагедията, описана от нея. По същото време в родопския град ще бъде отбелязана
135-та годишнина от Баташкото клане.

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Роман за Батак. Защо?
- Поводът да напиша роман за
Баташкото клане е следният: През
пролетта на 2007 година изкуствоведката Мартина Балева и Улф
Брунбауер от Берлинския свободен
университет имаха намерение да
направят научна конференция, за
да докажат, че Баташкото клане
било мит, съдейки по една единствена картина, тази на полския
художник Антони Пиотровски
„Баташкото клане”, рисувана през
1892 г. Недоумявах, защото е
цинично една българка да твърди,
че случилото се в Батак е било,
цитирам: “Баташкото клане е един
мит, една селска свада между
батачани и помаците от околните
села”. Като прочетох докрай техните, по-точно нейните твърдения,
бях потресена. И най-вече от онази
част, в която казваше, че: ”вместо

батачани да потиснат в себе си
мъката и да погребват съселяните
си, те са ги оставили непогребани
няколко месеца…”. Ако тя може
да си представи картината, която е
представлявало селото след клането, щеше да разбере, че просто
нямало кой да погребе тези около
5000 убити батачани. Там всичко
е било тотално разграбено и след
това разрушено, всички, до които
са се докопали башибозуците са
били убити, а останалите жени и
деца отведени в робство. Стотината
човека, успели да се спасят по чудо,
са се страхували да влязат в селото
и са се крили из планината и горите,
а и властите не са допускали никой
да влезе в Батак и са правили всичко възможно да възпрепятстват
малкото западни журналисти,
които са искали да видят с очите
си последиците от потушаването
на Априлското въстание.
на стр. 4

О

бщина Тутракан ще финансира отпечатването на
две книги на автори, неиздавали досега своите
творби с до 1000 лева всяка.
Условията, които поставя финансиращият орган са в
две категории. Едната е за автори до 35 години, които
задължително трябва да са жители на община Тутракан,
а за втората – задължителното условие е само да са
жители на общината.
Заявления до общинския кмет, в което се декларира, че
кандидатстващият отговаря на условията се подават
до 15 април в Информационния център.
Резултатите ще бъдат обявени до 20 април.

Общински център
за извънучилищни дейности,
гр. Тутракан
от 1 април 2011 г. отваря врати

Езикова школа
за деца и възрастни
Да учиш английски може да е забавно и лесно!
Важно е да намериш подходящ учител!
В удобно време – събота и неделя - ще Ви
обучава преподавател, завършил Southgate
College в Лондон.

Ние от ОЦИД, гр. Тутракан
работим за Вас!
Телефон за връзка: 086660399
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В Общински съвет - Главиница:

НОВИНИ
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА JETCASH

Стратегия за управление на общинската
собственост и нови Наредби
Ш

естнадесет докладни записки от
кмета на Община
Главиница Насуф Насуф
стояха на вниманието на
съветниците от добруджанския град по време
на проведената вчера редовна сесия на местния
парламент.
Една част от предложенията засягаха общинската
собственост, приходите, от
която са значително перо
в бюджета на общината В изпълнение на своята социална програма, от JetCash в Тутракан
са представили на общинската администрация своята идея да се
грижат за зелена площ в града, информира зам.-кметът Румяна
Капинчева. На проведената среща с представителя на финансовата
институция Кирилка Илиева са предложени два терена, от които
Илиева се е спряла на зелената площ пред фирма „Славянка”.
Ангажиментът на JetCash е да облагородят и поддържат този малък
обособен парк.
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
Вчера в Областна администрация-Силистра се проведе Седмото
заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен
район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе
и Силистра. То бе свикано от областния управител д-р Владимир
Янков, в качеството му на ротационен председател, който представи
резултатите от междинната оценка за изпълнението на Областната
стратегия за развитие на Областа Силистра. Бе обсъдена междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северен централен район и съгласувани проектите на актуализирани
документи за изпълнение на Стратегията за развитие на областите
Велико Търново и Разград.
ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА или НЕНУЖНА БЮРОКРАЦИЯ”
бе темата на разговор на дванадесетокласници от СОУ „Хр. Ботев”
в часа по „Свят и личност” във връзка с дял „Европейска интеграция”
с гл. счетоводител на ЗК „Христо Ботев” Цветелина Калчева. Тя им е
разяснила опита на кооперацията при кандидатстване с проекти за
финансиране закупуването на селскостопански машини, документите свързани с това, както и последващия мониторинг, информира
преподавателката Маргарита Димитрова.
Вчера десетокласници от СОУ „Христо Ботев”, чийто преподавател също е М. Димитрова, присъстваха и на редовната сесия на
Общинския съвет в Тутракан. Посещението бе част от часа по „Етика
и право”, направление „Местни органи на управление”.
КРИМИНАЛЕ
Хранителни стоки за около 100 лева са откраднати от магазин в
село Суходол в нощта срещу 22 март. Престъплението е извършено
чрез взломяване на прозорец. По случая е образувано досъдебно
производство.
Телевизор, меден съд и около 130 метра електропроводник са откраднати от частен дом в село Долно Ряхово. Кражбата е извършена
в нощта срещу 24 март чрез взломяване. Образувано е досъдебно
производство.
Изяснява се причината за пожар, възникнал на 26 март в село Черногор. При него е изгоряла покъщнина и са опушени стени на къща.
Огнеборци от Противопожарен участък - Главиница, отзовали се на
сигнал, получен в 15.21 часа, успели да предотвратят опожаряването
на жилищната сграда.
Лек автомобил „Опел Вектра” е изгорял напълно, след като в
ел.инсталацията му възникнало късо съединение. Произшествието
е станало на 26 март в село Бащино. Пожарът е потушен от дежурен
екип на УПБЗН-Главиница.
Две златни халки и златно ланче с висулка са откраднати от
апартамент в Тутракан на 29 март. В жилището е проникнато чрез
взломяване на входна врата. Образувано е досъдебно производство.

и реда за установяване на
жилищни нужди на граждани, настаняване под наем
и продажба на общински
жилища, Правилник за взаимодействие и координация
между структурните звена
в общинска администрация
и второстепенните разпоредители при осъществяване на дейността по
събиране и отчитане на
местните данъци и такси
в община Главиница, Годишен отчет за изпълнение

на Общинската програма
за опазване на околната
среда за 2010 г., предложения за финансиране на
общинска пътна мрежа
през 2011 г., както и продажбата на маломерни земеделски земи в землището на гр. Главиница, Малък
Преславец и Калугерене.
Поради редакционното
приключване на броя, за
конкретните решения ще
прочетете в следващия
брой на „ТГ”.

В Главинишко намаляват площите с тютюн
Джафер МЕХМЕД
а територията на
община Главиница
най-много и качествен тютюн се отглежда
в селата Листец, Вълкан
и Зебил. Независимо от
ниските изкупни цени за
2010-та, с надеждата, че
през настоящата година
ще се намери някакво разумно решение, тютюнопроизводителите отново
запретнаха ръкави и засяха
тютюневите лехи. Фирмите-купувачи доставиха
семена по кметствата,
които бяха раздадени на
производителите по 5,30
лв. за декар с уговорката, че който си продаде
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тютюна на съответната
фирма, няма да заплаща
сумата. Бяха сключени до-

говори между купувачите и
тютюнопроизводителите,
без да се посочи изкупна

цена. По данни на кметовете Ерджан Реджеп, Илмие
Шабан и Недим Чауш има
известно намаление на
площите с тютюн за 2011
г. - съответно в Листец
– 550 дка, Вълкан – 700
дка, а в Зебил - 650 дка.
Купувачите са акционерни
дружества от градовете
Шумен, Плевен и Сандански. За сега не са сключени
договори с „Булгартабак” Исперих, тъй като те още
не са изплатили парите
за 2010 г. Тютюнопроизводителите благодарят
на кметовете по места,
за това, че единствено
те се грижат за техните
проблеми.

Глоби за незаконно добиване на билки
Рени ПЕТРОВА
ериозни нарушения на
Закона за лечебните
растения установиха
експерти на РИОСВ-Русе
при проверка вчера. Тя е извършена по подаден сигнал
от граждани за добиване
на лечебни растения на територията на община Тутракан. Сигналът е основателен. Билкосъбирачи са

С

добивали корени от черен
оман в местност, без да
притежават необходимите
позволителни за ползване,
издадени от Общината или
съответното Горско стопанство. Неправомерно са
добити около три чувала
от лечебното растение.
При проверка на билкозаготвителен пункт в
рамките на същия ден е
констатирано изкупуване

на корени от медицинска
ружа. Лечебното растение попада под специален режим на опазване и
ползване. Тази година в
заповедта на Министъра
на околната среда и водите за лечебната ружа е
заложена категорична забрана. Това се прави с цел
опазване на находищата и
съхраняване на естествените й ресурси.

На виновните лица са
съставени актове за установяване на административни нарушения. Законът
за лечебните растения
предвижда глоби до 5000
лева за добиване на билки
без позволителни за ползване и до 3000 за изкупуване на лечебни растения
под специален режим на
опазване и ползване.

КПД „Родно
Лудогорие”
заседава в
Тутракан

О

рганизацията на тазгодишия Национален
поход „По стъпките на
Таньо войвода” бе основна
тема за обсъждане на преминалото миналата неделя
заседание на екипа на КПД
„Родно Лудогорие”, информира председателят на тутрао 30-40% се очаква спад в тютюнопроизводството канския му клон Маргарита
като площи, количества и заетост, сочат на този Димитрова. Походът ще е
етап прогнозите на тютюнопроизводителите част от събитията посвеслед сондажи в отделните региони. Това каза Цветан тени на 135-та годишнина
Филев, производител от с. Нова Черна, Тутраканско, от Априлското въстание.
КПД „Родно Лудогорие” е
председател на Националната асоциация на тютюнопсред организаторите освен
роизводителите.
"Хората, които ще продължат да отглеждат тази кул- на традиционната виктотура също до 30-50% намаляват площите", уточни той. рина посветена на похода и
Причините са това са много - липса на заложени на Национално състезание
средства за бранша в бюджета за 2011 г., ниски из- за Априлското въстание закупни цени за реколта 2010 г., в сравнение с предишни едно с Национален клуб „Рогодини и почти двойното завишение на стойностите долюбие”, образователното
на неплатимите или т.нар „отбив”, неплатен все още министерство и Министертютюн, липса на ясна визия за бъдещето на бранша. В ство на културата. На 30
Тутраканска община ще има 50% спад в производството май в Разград ще се състои
заключителния етап на
на тютюн, спад в засетите площи.
В Североизточна България за сорт „Бърлей” от около състезанието, участници3000 тона тази година ще бъдат заложени около 1500 те, в което ще се влеят в
тона, а за „Кабакулак” от 6000 тона - ще бъдат пригот- похода към лобното място
на Таньо войвода.
вени площи за производството на 3000 тона.

По-малко тютюн ще засеят тази
година и в община Тутракан

Стратегия за управление на
общинската собственост,
отчет за нейното управление за 2010 г., Годишна
програма за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост за
настоящата година, изменение и допълнение на Наредба
№ 3 на Общински съвет за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
Освен това бяха разгледани Наредба за условията

Д
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ад 200 жени-мюсюлманки от Тутраканска община се събраха на молебен за
мир, здраве и благоденствие на всички хора на 24 март. Поводът за смирените молитви в джамията на крайдунавския град бе трагедията в Япония и
кризата в Либия.
„Това е молитва за цялото общество, да живее в мир, да няма смърт, Всевишният
да помогне на всички хора”, поясни Юмгюлсюн Алиосман.
За духа на всички починали в края на молитвите, както повелява мюсюлманската
традиция бяха раздадени пакети с храна.
Молебенът е организиран от фондация „Подай ръка” с помощта на женската и
младежката организация на Движението за права и свободи в Тутракан и със съдействието на спонсорите Николай Николов, Кемал Мутлу от с. Звенемир, Юсеин
и Динчер Кючукови, „Кан” ООД на Незля Узун, както и Община Тутракан.

Мерите и пасищата –
въпрос на пари
Калина ГРЪНЧАРОВА
ерите и пасищата,
които през последните четири години
се оказаха „апетитна хапка” заради стабилната европейска субсидия, отново
бяха тема за дълги дебати
по време на преминалата
вчера сесия на Общинския
съвет. Очакваният сблъсък на привържениците на
двете докладни записки с
предложения за предоставяне на общинските мери
и пасища за общо ползване от собствениците на
селскостопански животни
през 2011 г. „се получи”.
Според кмета Г. Георгиев са направени събрания
по селата и хората сами
са излъчили лицата, на
които да се предоставят
площите. С изключение на
Тутракан, в останалите
населени места контролиращите са кметовете
и кметските наместници. Кметската докладна
включва 8 лв. наем на декар, както 3-годишен срок
на ползване.
Докладната записка внесена от Мариан Ганев,
Нехат Кантаров и Кемал
Шахин предвижда 5 лв.

М

наем.
В хода на дискусията
кметовете на селата Варненци, Преславци, Старо
село, Сяново и Антимово
бяха единодунодушни, че не
са доволни от досегашната работа на фирмите по
мерите, същото бе отношението и на част от присъстващите животновъди.
Общинският съветник
Мариан Ганев се обърна
към зам.-областния управител Тодора Цонева, която
присъства на заседанието,
че не може средства дошли от Европейския съюз,
да отиват за наем, още
повече половината от сумата. Къде и за какво се

използват от общинската
администрация средствата от наема бе другият
резонен въпрос на Ганев.
Той не спести на присъстващите и факта, че никога

тика и верния начин при
отдаването на мерите, а
основен проблем си остава
липсата на контрол при
разходването на европейските средства.
Кметът на Старо село
Ангел Друмев беше категоричен: „Няма да мълча
повече! Ще сезирам компетентните органи – всички фирми през четирите
години за докажат как и
за какво са ползвали средствата.”
В крайна сметка, точно по обед с проведеното гласуване стана ясно,
че с 10 гласа „за” и 7
„въздържали се” се прие
кметското предложение
с леки корекции. Срокът,

за който се отдават мерите и пасищата е една
година, а наемът – 5 лв. на
декар. Лицата, които ще
контролират този процес
ще бъдат посочвани като
заемани длъжности, а не
конкретни имена.
Заседанието на Общинския съвет премина под
зоркия поглед на медиите,
вкл. БНТ, БНР и Нова телевизия, както и на десетокласници от СОУ "Христо
Ботев".

ДОБРИ ПРАКТИКИ В БИБЛИОТЕКАТА

Р

координатор терен от Програмата
„Глоб@лни библиотеки - България”, Лидия Димитрова - главен
координатор за област Силистра,
главният специалист на ИКТ инж.
Бисер Русев, зам.-кметът на Община Тутракан Румяна Капинчева,

Д-р Любомир Бойчев е
„Дарител на годината”
- Популярният акушер-гинеколог е
отличен с наградата за цялостен
принос за развитие на филантропията в общината

Калина ГРЪНЧАРОВА
етата поред церемония по връчване на наградите „Дарител на
годината` 2010“ организирана от Асоциация на обществените
фондации в България се проведе на 25 март в град Варна.
Гости на събитието бяха Министърът на физическото възпитание и
спорта Свилен Нейков и зам.- кметът на Община Варна - Коста Базитов.
Поздравителен адрес беше изпратен от Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Хартюн Ашикян, председател на Управителния съвет на АОФБ
отправи приветствие към гостите и откри церемонията по връчване
на наградите „Дарител на годината`2010” на номинираните личности
и корпоративни дарители от осемте фонда-членове на Асоциацията
– Стара Загора, Пазарджик, Ямбол, Благоевград, Габрово, Тутракан,
Чепеларе и Лом.
Специално изработен плакет и грамота за цялостен принос за развитието на филантропията в Тутраканска община и подкрепа дейността
на Обществен дарителски фонд-Тутракан получи д-р Любомир Бойчев.
Присъстващите на церемонията бяха информирани и за последния
дарителски жест на д-р Бойчев и неговия Медицински център „Св.
Иван Рилски” – едно ин витро с медикаментите в кампанията на радио
„Витоша” и „Тройка на разсъмване” – Повече българчета за България”.
Според жребият изтеглен пред нотариус в ефира на радиото точно на
Благовещение, българско семейство записано под №13 е с късмет да
разреши своя репродуктивен проблем при д-р Бойчев.

П

през четирите години, от
както се дават такива
субсидии, никой не е изразил недоволството си до
компетентните органи,
които да направят проверка и установят евентуални
нарушения на фирмите и
лицата, занимавали се с
това.
Според общинския съветник Красимир Петров,
общинската администрация не е успяла да намери
досега успешната прак-

Радка СТЕФАНОВА,
Библиотекар
аботна среща „Как работим по програмата
„Глобални библиотеки
– България” организирана и домакинствана от читалищната библиотека в Нова Черна се проведе
на 25 март. На нея присъстваха
Люба Деветакова - специалист
„Мониторинг и оценка на въздействието”, Николай Марков -
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ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО
ПРЕБРОЯВАНЕ` Мерите и пасищата – въпрос на пари

Светла Змеев - началник отдел
„Образование”, кметовете на с.
Ряхово - Георги Атанасов и на
с. Нова Черна - Нехат Юсмен. На
всички участници бяха раздадени
работни материали осигурени от
ЗУП. За участие в работната среща бяха поканени библиотекари
работещи по програмата от област
Силистра и община Сливо поле.
Доброволците, местната писателка Стоянка Павлова и ученикът Тодор Бончев, регистрираха общо 44

участници. Читалищният секретар
Светлана Спасова запозна всички
с дейността на читалището. Приветствие към библиотекарите поднесоха Николай Марков и кметът
на Нова Черна. Презентация на

тема „ Глоб@лни библиотеки –
България - дейности през 2011
година” представи Люба Деветакова. С дейността по програмата
ни запознаха и библиотекарите
Наталия Иванова от ОНЧ „Н. Й.
Вапцаров”, Стефка Капинчева библиотекар в Детски отдел на
общинското читалище, Силвия
Маринова от с. Белица, Стефка
Василева от с. Цар Самуил и Радка
Стефанова - библиотекар в Нова
Черна. Поздравления поднесоха
зам.-кметът Румяна Капинчева и
Лидия Димитрова, които дариха
книги на новочерненската библиотеката с пожелание за повече
читатели и потребители.
В края на работната среща

Радка Стефанова връчи на всички
гости и представители на библиотеките символичен разделител,
като пожела ”всеки ден той да се
поставя на прочетената страница
в книгата написана от възрожденците, която четем днес и която ще
предаваме на идните поколения”.
И за радост на всички новочерненци, залата с новата ИКТ беше
открита от Никола Марков и
Румяна Капинчева.
Поздравление към всички гости
поднесоха учениците от IV клас
с кл.р-л Маргарита Недева. А
читателите и самодейците към
читалището почерпиха всички
присъстващи на срещата.

О

бластната преброителна комисия проведе днес,
четвъртото си, последно заседание, свързано с
кампанията по „Преброяване на населението и
жилищния фонд 2011”. Председателят на комисията зам. областният управител Денка Михайлова, представи
Доклад за дейността на комисията по организацията
и провеждането на Преброяване 2011, който ще бъде
изпратен до Националния статистически институт.
Директорът на териториалното статистическо
бюро в Силистра Стефка Малчева, която е и секретар
на комисията отчете, че преброяването е приключило
успешно, благодарение и на много добрата организация
и разяснителна дейност в област Силистра. Отбелязан бе същественият принос на медиите в Областта и
коректното им и професионално участие в кампанията.
Тя информира още, че предварителните резултати от
преброяването ще бъдат оповестени през месец април,
на тематични пресконференции, които ще бъдат дадени
едновременно във всички областни центрове на цялата
страна.
Окончателните резултати от Преброяване 2011 ще
бъдат готови в края на юни т.г.
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За новоиздадената „История на Тутракан”
П. ТОДОРОВ, Бл. НЯГУЛОВ, К.
ПЕНЧИКОВ, В. МИЛАЧКОВ, П.
БОЙЧЕВ. История на Тутракан.
Том II (1878–1944). Силистра,
Изд. „Ковачев”, 2010, 668 с.

П

рез последните няколко
десетилетия към историята на Добруджа в ново и
най-ново време е налице подчертан научен интерес. На тази тема,
чиято общонационална значимост
е вън от съмнение, са посветени немалък брой изследвания,
съставляващи неразделна част
от българската историография.
Представеният том е съществен
принос в по-нататъшното задълбочено проучване на посочената
проблематика, защото обобщава
и допълва в конкретнофактологичен и оценъчен план знанията
за един от южнодобруджанските
дунавски градове – Тутракан.
Написването на тома е резултат
от дългогодишните проучвания
на членовете на авторския колектив: проф. дин Петър Тодоров
и доц. д-р Косьо Пенчиков от
Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий”, доц.
д-р Благовест Нягулов и д-р
Володя Милачков от Института
за исторически изследвания към
БАН, Петър Бойчев – директор
на Регионалния исторически
музей в Тутракан. Изложението е изградено въз основа на
внушителен обем от литература
и документални източници от

български, румънски, руски и
германски авхивохранилища,
част от които са новоиздирени. С
оглед на стремежа за възможно
по-пълно изясняване на историческото развитие на Тутракан
през 1878 – 1944 г. авторите са
използвали проблемно-хронологическия подход – проучените
въпроси се интерпретират във
взаимна връзка с историческите
процеси на Балканите и в Европа
през същия период.
Съдържанието на представения
том е структурирано в четири
глави, които обхващат четири
основни периода.
Страниците, посветени на първия период от 1878 до 1912 г.,
отразяват подробно приноса на
жителите от Тутракан и прилежащите села за възстановяването
и изграждането на българската
държавност. В този контекст е
изяснено дейното им участие в
Българското опълчение и в разузнаването на руската дунавска
армия през освободителната
война от 1877 – 1878 г. Безспорно
доказателство за съзидателните
пориви на местните българи след
Освобождението е проявената от
тях висока мотивация за постъпване в редовете на младата ни
войска.
На фона на опиянението от
извоюваната свобода се анализират в детайли процесите,
свързани с утвърждаването на
новите капиталистически отношения в типичните за Тутракан

стопански отрасли. С основание
най-голямо внимание е отделено
на лодкостроенето и риболова, с
които градът е прочут по цялото
протежение на Долния Дунав.
Използваните данни сочат, че
местните рибари прилагат своите
професионални умения в твърде
широк ареал от 600 км (от румънското пристанище Турну Северин
до устията на реката). Именно
поради това още през ХIХ в. те си
спечелват славата на „безспорните господари на Долния Дунав”.
Благоприятното географско
разположение на Тутракан на
голямата река е предпоставка за
развитието на мелничарството,
представено от характерните за
града плаващи мелници. Като
използват силата на течението, те
преработват в брашно значителна
част от произведените в региона
качествени зърнени храни. Поместените статистически сведения
показват, че от тутраканското
пристанище се изнасят само за
една календарна година над 30
хил. т земеделска продукция,
транспортирана до големите тържища в Средна и Западна Европа
основно от търговските кораби
на Първото австрийско императорско и кралско параходно
дружество.
Съществено място е отделено и
на останалите стопански отрасли
в Тутракан и прилежащите му селища. Прецизната интерпретация
на наличните документални източници е позволила на авторите

Николинка ВЪЛКОВА:

Да помним уроците на историята

от стр. 1
Още тогава, в края на м. април написах остра статия срещу
твърденията и намеренията на
Мартина Балева и Улф Брунбауер,
публикувана в бр. 338 на в. “АТИНСКИ ВЕСТИ” от 17 май 2007 г., но
явно това не е било достатъчно,
за да се успокоя. Малко по-късно,
след като потърсих и прочетох
всичко написано до сега за Баташкото клане, ми се роди идеята
да напиша един разказ за него, но
разказът стана роман – тъй като аз
не мога да пиша кратко.
- „Когато боговете спяха” първият твой роман ли е или е първа
творба на историческа тема?
- Това не е първият роман,
който съм написала, но е първият
исторически роман, макар че мога
да твърдя, че и предшестващите
го 5 романа също могат да се
определят като исторически,
отнасяйки се за последните 20 години от историята на българския
народ. „Когато боговете спяха” не
е първата ми литературна творба
на историческа тема. Най-хубавият ми разказ, според мен, написан
до сега от моята ръка е „СандиБалковият орех” – разказ за един
дядо и неговите двама внука по
време на Тутраканската епопея.
- Какво влияние оказва върху
теб историята, връщаш ли се
в ежедневието си към нея и по
какви поводи?
- Историята е неразделна част
от живота на всеки човек, на всяка
държава и на света. Всичко, което
става в този момент около и с нас,
утре ще е история. Друг е въпросът, че някои обичат да научат
историята на своя род и народ,
а други не искат и се сещат за
историческите близки и далечни
събития само по празниците и
честванията. Хората, които знаят
историята си са големи патриоти и
аз се смятам за един от тях, макар
че има много моменти от историята ни, които по една ли друга причина не знаем, тъй като умишлено
са укривани или изопачени, или
по-скоро начинът, по който ни е

преподаван предмета „История” в
училище не бе най-добрият. Жив
пример е епичната Тутраканска
епопея, за която едва последната
десетина години, благодарение на
съгражданина ни – историкът Петър Бойчев, започнахме да честваме и говорим с достойнство, което
години наред не сме го правили
от криворазбрана толерантност
да не би да обидим съседите. Ние
сме много толерантен народ, но
понякога тази толерантност граничи с глупостта. Пример е премълчаването на много исторически
събития, пак по същата причина
да не обидим примерно Източната
Римска империя (позната ни с
изкуствено създаденото през 17 в.
име Византия) или Османската империя, две империи които отдавна
не съществуват. Някои веднага ще
кажат: Как да не съществуват, ами
Гърция и Турция? До 1830 г. никога не е имало държава Гърция.
Гърците са били едно от многото
племена в състава на Римската
империя, и нямат нищо общо
с древна Елада (пак измислено
понятие – събирателно име на
племената живели някога на Балканския полуостров), а държава с

име Турция съществува
едва от 1922 г., нищо че
е наследница на Османската империя и се разграничава от зверствата
и геноцидите вършени от
управата на тази империя.
А ние българите трябва да се гордеем, че сме
такива, не само, че сме с
хилядолетната история,
но и с факта, че не сме
предизвикали нито една
световна война, никога
не сме държали други
човешки същества като
роби – това не може да се
каже за нито един друг цивилизован народ, ние сме
толерантен народ живеещ
в мир и разбирателство с
другите народи. Факт е,
че дори и като съюзници
на Германия нито един
наш войник не е воювал
редом с нацистите и сме
единственият народ спасил абсолютно всичките си евреи и цигани
от газовите камери, че въпреки
жестокостите на турците 5 века
и въпреки най-голямото военно
престъпление в света през 18
век – Баташкото клане, ние след
освобождението през 1878 г., не
изгонихме извън пределите на България турците, както го направиха
гърците, например.
- Кои и какви са уроците на
историята за нас, българите?
- Най-важният урок за нас трябва да е митологизираната случка
на кан Кубрат със снопа стрели
– че една по една дори и крехката
девойка може да пречупи, но
целия сноп никой няма да може
да пречупи, т. е. за единението на
българския народ. На фасадата на
Народното събрание също пише:
„Съединението прави силата”,
но за жалост политиците ни от
20 години насам не поглеждат
към този надпис, дори ми се
струва, че много от тях не знаят
за съществуването му, а тези,
които са го виждали - не могат
да вникнат в съдържанието му и
да го осъзнаят. Урокът от Втората

да обосноват верния извод, че
тези отрасли бележат тенденция на развитие, съизмерима с
икономическия просперитет на
градовете в цяла Добруджа.
Неразделна част от общия
възход на Тутракан в края на ХIХ и
началото на ХХ в. са постигнатите
успехи в областта на учебното
дело. С активното участие на
първия кмет Кръстьо Стоянов,
околийския началник Никола
Обретенов, както и на множество
дарители, до 1884 г. са открити
две училища, едното, от които е
трикласно. Полаганите системни
усилия в тази насока се обясняват със стремежа на местните
българи да ограничат влиянието
на живеещото в града влашко
население, използвано целенасочено от Румъния като преден
пост на нейната пропаганда в
крайдунавска Южна Добруджа.
Предприетите контрадействия
от общината, подпомагана от
правителствата в София, ограничават резултатите от чуждата
пропаганда, но не довеждат до
отказа на северната ни съседка
да превърне Тутракан в „град на
румънците в съседната страна”.
С откриването на румънското
училище в Тутракан през 1897 г.
управляващите среди в Букурещ
заявяват за пореден път своето
твърдо намерение да завоюват
позиции на дунавския добруджански бряг. Предвид на това борбата
против опитите за насаждане на
румънизма в града продължават и

постигат определени успехи след
1902 г., когато е основана дружбата „Българин”. В изложението,
посветено на тези събития, са
оценени по достойнство заслугите
на Димитър Тодоров – председател на дружбата, който успява да
приобщи голяма част от местното
българско население към идеята
за решително противопоставяне
на румънската пропаганда.
При анализа на тези важни аспекти от новата история на града е
направено уточнението, че в края
на ХIХ и началото на ХХ в. броят на
румъните в цяла Южна Добруджа
не надвишава 6300 души. Близо
половината от тях населяват
Тутракан и оказват известно
въздействие върху развитието
му до началото на ноември 1940
г., когато се изселват в своята
родина (с. 39-40, 545).
Будното гражданско съзнание
на българите от крайдунавския
добруджански град се изявява
не само в хода на борбата против
опитите на Румъния да насажда
своето влияние на наша територия, но и с активното им участие
в политическия живот на своето отечество. Според авторите,
включването на тутраканци в
новосъздадените партии в Княжество България е доказателство
за тяхното искрено и непринудено
желание да работят за напредъка
на своя град и на своята млада
държава. Вследствие на проявеното усърдие, през първото
десетилетие на ХХ в. Тутракан

постепенно се превръща в модерно благоустроен град, който е
средище на оживена стопанска,
обществено-политическа и културно-просветна дейност.
В текста, посветен на втория период от 1912 до 1918 г., е изяснен
сложен комплекс от фактори,
отнасящи се до политическата
съдба на Добруджа и Тутракан в
годините на балканските войни
и през Първата световна война.
Възходящото развитие на града
е прекъснато в началото на октомври 1912 г., когато България
и другите балкански християнски
държави обявяват война на Османската империя. В навечерието
на първата балканска война мъжкото население в трудоспособна
възраст е мобилизирано в 5-ти
пехотен дунавски полк и в 45-ти
пехотен полк, които влизат в
състава съответно на Дунавската
и Преславската дивизия. Проникнати от идеята за освобождението
на своите поробени братя от
Македония и Тракия, тутраканци
воюват самоотвержено в боевете
при Лозенград, Люле Бургас,
Бунар хисар, Чаталджа, Ериклер, както и в последвалите
отбранителни сражения, водени
от българската войска по време
на Междусъюзническата война
от 1913 г. Изложеното по тези
проблеми, а също публикуваните
списъци в раздел „Приложения”
(с. 637-647) на загиналите от
Тутраканска околия в балканна стр. 5

световна война нашите политици
също са забравили – неутралитет
или най-много съюзничество
без пряка намеса във военните
конфликти на силните на деня
държави. Сякаш са слепи или
малоумни. Тези държави ни обещаваха, че ще сме първата страна,
която ще си вземе парите, които
ни дължи Ирак, ако участваме с
жива сила там, а вместо пари ни
връщат ковчези, в които лежат
убити наши момчетата. Дадохме
си въздушното пространство, за
да се бомбардира една братска
съседна държава, с която нямаме
никакви проблеми и заблудени ракети падаха в София, а можеха да
паднат и върху АЕЦ Козлодуй. Сега
ще пращаме фрегата в Либия,
при положение, че най-богатите
държави в Европа - Германия стои
настрана, и Швейцария и Австрия
са неутрални, и месечно ще ни
струва 1 500 000 евро, в момент,
когато държавата ни няма пари за
лекарства в болниците ни. Това
са абсурди и ми е болно, че няма
нито един политик, който да се
противопостави и спре това безумие, че държавните ни мъже не
взимат поуки от историята, а и не
се допитват до народа, който вярвам не си е загубил все още здравия разум. Болно ми е, че имаме
президент историк, който също не
помни уроците от историята ни и
като главнокомандващ на армията
и държавата допуска това.
- Какво виждат очите ти, когато
се обърнеш назад?
- Вглеждайки се назад в историята на нашия народ стигам
да корените ни няколко хиляди
години назад след 681 г., година,
която някой неправилно е определил като начало на българската
държава. Българите са били една
от главните движещи сили на историческите събития разиграли се
няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. В световен мащаб, нашите прадеди са изиграли
ролята на мъжкия принцип, който
е "оплождал" древните народи
с култура, религия и духовност.
Нещо подобно се случва и по
време на събитията, разиграли
се на Балканският полуостров
през VI-VIII в., когато българите
пренасят хилядолетните си кул-

турни и държавнически традиции
и ги предават на малобройните
славяни и траки, които заварват
на Балканския полуостров. Ще
отбележа само факта, че по
време на така наречения „Златен
век на България” по време на цар
Симеон Велики, грамотността
сред населението в България е
било около 80%, докато в Европа
едва двама-трима на сто човека са
можели да четат и пишат.
- А взорът напред?
- Отправяйки взор напред, аз
виждам на световната карта България със същото име, което не е
променяла хилядолетия, може би
с разширени граници, България
приютила под топлото си майчино
крило всички, в чиито вени тече
българска кръв, пръснати сега по
всички краища на света, в съседни
и не толкова съседни държави,
виждам един народ с гордо вдигната глава, толерантен, както до
сега, към всички граждани на България, независимо от етническото
и верското им самоопределение.
Народ, сплотен и всеки гражданин
с гордост ще нарича себе си с
името на държавата ни – българин, независимо каква е била
етническата принадлежност на
неговите деди, каква религия изповядва и как именува боговете,
в които вярва.
- Спомена боговете, според теб,
те още ли спят?
- В момента даже ми се струва,
че освен че спят и си похъркват…
дори хилядите бомби, които непрекъснато избухват на различни
места по нашата планета не са в
състояние да ги събудят… така
както спаха, когато е ставало
Баташкото клане. Според мен не
съществуват никакви богове, нито
християнският Христос, който е
бил просто една реална историческа личност, нито Аллах, нито
Буда, Кришна и още там богове,
както си ги наричат народите, според религията и езика им. Защото
не може да съществуват богове,
за които религиите ни учат, че
са всесилни и справедливи, а в
същото време Аллах позволи в
прослава на неговото име правоверните му вярващи да направят
една касапница в храм, където са
потърсили спасение от своя Бог

други вярващи, че християнския
бог позволи избиването на аборигените в Австралия, индианците
в Америка, и унищожението на
процъфтяващи цивилизации в
негово име, на отвеждането в
робство на милиони африканци,
а само преди месец, богът на найдостойната нация в света – Буда
– не се погрижи за своите миряни
японците и е позволил тази трагедия, от която ни настръхва косата
и ни боли душата.
- Какво искаш да кажеш на тутраканци, държейки своята книга?
- Мога да им кажа, първо всички да прочетат романа ми - и
християни, и мюсюлмани, за да
научат по един достъпен начин
една от най-черните страници на
българската история – историята
на Баташкото клане. Искам да им
кажа, че в книгата няма да намерят
нито дума, с която да насъскам
омраза между мюсюлмани и християни. Един от главните ми герои в
романа е турче, което спасява две
дечица българчета и прави опит да
спаси хората на Батак. От романа
ще разберат и това, че не верската
и етническа принадлежност прави
хората добри или лоши и още, че
необразоваността прави хората
слепи и лесни жертви на фанатизирани непочтени религиозни
и политически водачи. Искам да
им кажа, че се гордея с моите
съграждани, че живеем в мир и
разбирателство независимо от
религия и етнос. Нека никога да не
допускат партийни интереси да ни
разединят и ни направят врагове
един на друг.
И много още неща искам да
им кажа, но това ще го направя,
когато се срещнем и гледаме очи
в очи на представянето на романа
в началото на м. май, вероятно
в читалището в нашия град Тутракан. За точния ден и час на
промоцията вестник „Тутракански
глас” ще уведоми.
P.S.: Във Фейсбук вече е организирана група „Обединени за
Батак” от където допълнително
можете да се информирате за събитията, които се организират за
отбелязване на 135-годишнината
от Баташкото клане. Николинка
Вълкова е един от ревностните
инициатори и автори там.
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средище на оживена стопанска,
обществено-политическа и културно-просветна дейност.
В текста, посветен на втория период от 1912 до 1918 г., е изяснен
сложен комплекс от фактори,
отнасящи се до политическата
съдба на Добруджа и Тутракан в
годините на балканските войни
и през Първата световна война.
Възходящото развитие на града
е прекъснато в началото на октомври 1912 г., когато България
и другите балкански християнски
държави обявяват война на Османската империя. В навечерието
на първата балканска война мъжкото население в трудоспособна
възраст е мобилизирано в 5-ти
пехотен дунавски полк и в 45-ти
пехотен полк, които влизат в
състава съответно на Дунавската
и Преславската дивизия. Проникнати от идеята за освобождението
на своите поробени братя от
Македония и Тракия, тутраканци
воюват самоотвержено в боевете
при Лозенград, Люле Бургас,
Бунар хисар, Чаталджа, Ериклер, както и в последвалите
отбранителни сражения, водени
от българската войска по време
на Междусъюзническата война
от 1913 г. Изложеното по тези
проблеми, а също публикуваните
списъци в раздел „Приложения”
(с. 637-647) на загиналите от
Тутраканска околия в балканските войни, свидетелстват, че
мобилизираните от региона проявяват високи морални и войнски
добродетели, защото отстояват
права кауза – обединението на
българския народ в единна национална държава.
Читателят може да се запознае
подробно с Букурещкия мирен
договор от 28 юли 1913 г. и поспециално с клаузите на договора
за анексията на Южна Добруджа
от Румъния. В Тутракан, който
попада в северозападната част
на окупираната област, е наложен брутален антималцинствен
терористичен режим. Забранена
е политико-организационната
дейност, силно е ограничено
функционирането на българските
църкви, училищата и културнопросветните организации. С особено ожесточение се преследват
представителите на българската
интелигенция. Само от Тутракан
са прогонени около 80 души –
свещеници, учители, държавни
служители и търговци. Сред тях е
и бившият секретар на общината
Марин Георгиев.
В стопанската сфера се използва опитът от управлението на
Северна Добруджа през периода
1878 – 1912 г. Това се вижда от
изложеното за начините на приложение на „Закона за устройство
на Нова Добруджа” от 1 април
1914 г. Попадайки под ударите
на този закон, собствениците на
земя от Тутракан и прилежащите
села са принудени да отстъпят 1/3
част от нея на румънската държава. Твърде честа е практиката
състоятелните българи да бъдат
прогонвани от родните си места с
цел недвижимата им собственост
да бъде конфискувана. Посочените сведения за прогонването на 30
владелци на земя от Тутракан и от
с. Зафирово допълват характеристиката на наложения със сила
румънски окупационен режим.
Антибългарската същност на
установената власт от северната
ни съседка в Южна Добруджа се
проявява с особена категоричност
през август 1916 г. Тогава са отвлечени над 25 хил. души мъже,
жени и деца, които са интернирани в концентрационните лагери на
смъртта в Молдова. Благодарение
на активната проучвателска дейност на специалистите от музея в
Тутракан е установено, че от града

и от околните села (Старо село,
Коларово, Нова Черна, Хорозолар
и др.) са отвлечени общо 2293
души – бивши кметове, офицери,
търговци, учители, свещеници и
селяни. Мнозинството от отвлечените умират в посочените лагери вследствие на упражнявания
принудителен каторжен труд и
извършените жестокости.

В изложението се съдържа ценна информация за развитието на
Тутракан през Първата световна
война. Присъединяването на
България и Румъния съответно
към Централните сили и Антантата е представено в контекста на
острото противоборство между
двата военнополитически блока. Акцентът е поставен върху
началото на военната кампания
срещу северната ни съседка и
освобождението на Добруджа от
частите на Трета българска армия,
командвана от генерал Стефан
Тошев. Изтъква се, че в започналите бойни действия на Добруджанския фронт централно място
заема атаката на Тутраканската
крепост, чиято укрепителна система включва 13 форта, изградени
по заповед на румънското главно
командване през 1913 – 1916 г.
съобразно последните достижения на военноинженерната мисъл
в Европа. С ясното намерение да
се представят възможно по-пълно
и аргументирано предстоящите
драматични събития е направен
прецизен анализ на съотношението на силите на двете воюващи
страни: от българска страна срещу крепостта са съсредоточени
55 хил. бойци, 132 оръдия и 53
картечници; противникът отбранява Тутракан с гарнизон, в чийто
състав влизат 39 хил. души, 246
оръдия и 78 картечници. Стремителната атака на българската
ударна групировка, командвана
от генерал Пантелей Киселов,
е проведена на 5-6 септември
1916 г. и завършва с превземането на крепостта. На базата на
направения преглед на източници
от български и германски архивохранилища е обосновано вярното заключение, че постигнатият
забележителен успех, при това в
рамките само на два дни, е рядък
случай в бойната практика през
Първата световна война.
Изстрадалото население на
Тутракан посреща с надежда и
упование извоюваната свобода.
Започва трескава дейност за
нормализиране на живота в града, която от 19 октомври 1916 г.
се ръководи от новоназначения
председател на местната общинска комисия Петко Драганов.
Тутраканци не остават безучастни към стремленията на
своите сънародници от Северна

Добруджа, обявена от Райха съгласно договора от 6 септември
1915 г. за германска етапна зона.
В стремежа си да подпомогнат
борбите на севернодобруджанци,
които са подложени на ограбване
и терор от военните власти на
водещата държава от Четворния
съюз, тутраканското гражданство
се включва активно в дейността на учредения през
юли 1917 г. в
Бабадаг Централен добруджански
народен съвет (ЦДНС).
Издирените
сведения по
този важен
въпрос от
историята на
южнодобруджанския
крайдунавски град
сочат, че по
инициатива
на учителя
Петър Мавродинов местните жители
основават
поделение
на ЦДНС на 7
април 1918 г.
Заедно с
подкрепата,
оказана на
българите от Северна Добруджа
през трудните години на Първата
световна война, населението на
Тутракан полага сериозни грижи
за възстановяването на учебното
дело. Целенасочени действия
са предприети за финансовото
подпомагане на войнишките
семейства, както и на малкото
завърнали се в началото на 1918
г. жители на града от концентрационните лагери на смъртта в
Молдова.
Последвалите събития, свързани с военния разгром на Четворния съюз и излизането на България от войната, засилват мрачните
предчувствия на тутраканци.
Въпреки изразените резерви от
САЩ, Англия и Италия на Парижката мирна конференция, двете
части на Добруджа са дадени на
северната ни съседка по силата
на Ньойския мирен договор от 27
ноември 1919 г.
Съществено място в представената книга е отделено на
политиката Румъния в Добруджа
през периода 1919 – 1940 г. Тази
политика се основава на принципите на интегралния етнически
национализъм и има за цел да
осигури доминиращо положение
на етническите румъни. Нейното
прилагане в Тутракан и региона се
извършва системно и методично.
Със закона от 1924 г. са експроприирани 1/3 част от земите на
местните земевладелци. Създаден
е фонд от 4480 ха обработваема
земя, с който са оземлени румънски колонисти, както и над
70 представители на политическия и военния елит в Букурещ.
Извършената рерумънизация на
българските църкви и училища в
града лишава неговите жители от
правото да имат свои просветни,
културни и духовни институции.
Опитите на уважаваните учители
Петър Мавродинов, Петър Даскалов и Петрана Иванова да отстояват позициите на българската
просвета и култура в Тутракан не
постигат осезаеми резултати. В
началото на 20-те години на ХХ
в. те са заставени от румънските
власти да емигрират в България.
Наложеният безогледен денационализаторски режим в
Тутракан принуждава немалка
част от неговите жители да се
изселят в майката родина. Според
приведените данни, до 1940 г.

крайдунавският град е напуснат от
около 200 семейства. Бежанската
вълна обхваща и околните села.
Над 800 семейства от Царев дол,
Старо село, Зафирово, Малък
Преславец, Белица и др. търсят
спасение в България.
Нерегламентираната употреба
на насилие от румънските власти
във всички сфери на обществено-политическия, стопанския и
културно-просветния живот на
Южна Добруджа прави неизбежно
формирането на добруджанското националноосвободително движение. Създаването на
Добруджанската организация
(съюз „Добруджа”), Вътрешната
добруджанска революционна организация (ВДРО, 1923 – 1940 г.),
Добруджанската революционна
организация (ДРО, 1925 – 1940 г.),
Българските културни общества,
двата емигрантски младежки
съюза и Добруджанския женски
съюз се възприема от нашите
сънародници в Тутракан като
належаща необходимост, тъй
като посочените организации оглавяват борбите на добруджанци
против чуждата власт. Именно
поради това българите от крайдунавския град се включват активно
в тяхната дейност. Поместеният
списък на издирените участници
от Тутраканска община във ВДРО
и в съюза „Добруджа” доказва недвусмислено безрезервната привързаност на местното население
към идеята за освобождението
на родния му край от румънско
владичество (с. 475 – 476). Сред
тях личат имената на Трифон Кирков – знаменосец на дружество
„Добруджа”, Трифон Йовков –
член на ВДРО и ятак, Рачо Узунов,
Трифон Джевезелиев – четници
от ВДРО и др.
Безспорно научно достойнство
на представения том е краткото
и точно изясняване на дипломатическата история на добруджанския въпрос в периода
между двете световни войни.
След подписването на Мюнхенското съглашение през септември
1938 г., когато Румъния изпада
все повече в положение на международна изолация, българските
правителства на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов успяват да
спечелят благоразположението
на англо-френския блок, силите
на Оста, Съветския съюз, САЩ,
Югославия и Турция относно
предявените основателни искания
за възвръщането на Южна Добруджа. Започналите през август
1940 г. двустранни българо-румънски преговори в Крайова са
финализирани на 7 септември с.г.
Според клаузите на подписания
договор северната ни съседка се
задължава да върне на България
Южна Добруджа в границите й от
1913 г. Подписани са спогодби за
уреждане на финансовите проблеми и за размяната на население в Северна и Южна Добруджа.
Българските войски, навлезли в
новоосвободената област на 21
септември 1940 г., ознаменуват
края на румънското господство в
Южна Добруджа.
В заключителната част на книгата се анализира развитието
на Тутракан през периода 1940
– 1944 г. Направен е преглед на
Крайовския договор в частта му
за извършеното преселение на
66 800 севернодобруджанци в
южната част на областта. От тях
6980 са настанени в Тутраканска
околия. Коментирани са в детайли извършените насилия от
румънските административни и
военни власти над преселниците,
някои, от които пристигат на
Тутраканския приемателен пункт
без документи за самоличност и
с разграбено имущество. С ясното
намерение да бъдат решени поне
част от сложния кръг належащи
проблеми, кметът Христо Марков, а по-късно и служителите от
общинската комисия, подчинена
на Комисарството за Добруджа,
полагат неимоверни усилия, за

Поетично

Василка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Тутракан
Обичам те аз, Тутракане
със острови обиколен,
с реката Дунава голяма –
ти кацнал си кат феномен.
Сега виж – пролетта дошла е,
раззеленяваш се навред,
цъфтят цветята във градини,
ухае на живот и лек.
До късно се разхождаме в парка –
крайдунавският парк на младостта,
и с обич си споделяме, и с гордост,
че няма друг като тебе на света.
Не те величая аз, Тутракане,
но ти си гордостта ни днес,
макар и в кризата голяма,
ти все цъфтиш и то със чест.
Тук, който дойде –
живее, ражда и твори.
Където и да иде се завръща,
пак при теб да продължи.
24 март 2011 г.
13:10 ч.
да осигурят пред прага на настъпващата зима най-необходимите
средства за съществуването на севернодобруджанци. Наред с трудностите от най-различен характер,
съпътстващи устройването на
преселниците, в изложението се
посочва изрично, че тяхното настаняване в Тутракан и изселването
на местните власи в началото
на ноември 1940 г. довежда до
нарастване относителния дял на
българското население в региона.
Пред общинската администрация стоят и други значими
въпроси, чието разрешаване не
търпи отлагане. През есента на
1940 г. новоназначеният кмет и
подчинените му служители заварват всички държавни и общински
сгради в града и околията с разграбено имущество и оборудване.
Загубите, нанесени преднамерено
от отпътувалите местни румънски
власти, доближават колосалната
за онова време сума от 5 млн.
лв. С цел да се нормализира
поне отчасти животът в града,
правителството на Богдан Филов
отпуска на тутраканската община
финансова помощ от 200 хил. лв.,
която е крайно недостатъчна, за
да бъдат компенсирани нанесените щети.
Положението в крайдунавския
град се усложнява допълнително
от силното земетресение на 10
ноември 1940 г. и последвалото
голямо наводнение през пролетта
на 1942 г. Въпреки недоимъка,
който между впрочем е характерен за всички градове в страната
през годините на Втората световна война, и нанесените поражения
от стихийните природни бедствия,
българското население от Тутракан проявява завидна вътрешна
сплотеност. То съумява да възобнови редовното провеждане
на занятията в съществуващите
две начални училища и местната

прогимназия. Необходимото внимание е отделено и на градската
болница, която възстановява дейността си независимо от недостига на квалифициран медицински
персонал и консумативи.
В текста, посветен на Тутракан
през периода 1940 – 1944 г., са
изведени на преден план разностранните прояви на местното
читалище „Познай себе си”, чиито
деятели имат неоценим принос за
настъпилото оживление на културния живот в града. На тяхната
инициативност се дължи създаването на библиотека с богат фонд,
достъпен за ползване от всички
местни жители.
Изложеното за развитието
на Тутракан и прилежащата му
околия през посочения четиригодишен хронологически отрязък от
време дава основание да се смята,
че неговото будно население успява да се интегрира в свободна
България благодарение на своята
висока мотивация да участва равнопоставено във всички области
на стопанския, обществено-политическия и културно-просветния
живот.
В заключение ще подчертая, че
представената книга има сериозни научни достойнства. Несъмнено тя ще предизвика интерес
сред специалистите, тъй като
обогатява знанията за историята
на българите, останали през различни периоди извън държавните
граници на България. Книгата ще
намери своята аудитория и сред
много любознателни читатели с
широка общоисторическа култура, отнасящи се с внимание
към развитието на крайдунавска
Южна Добруджа в ново и найново време.
Проф. дин Велико ЛЕЧЕВ,
Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий”
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Нови успехи за тутраканската
школа по канадска борба

Калина ГРЪНЧАРОВА
В престижния международен турнир по канадска
борба "Senec hand" в Словакия, който се проведе на 26

успешно България.
В спор с представители
от 15 страни, световният
и европейски шампион Красимир Костадинов участва

1-7.04.2011 г.

Поетично

Задъха ли пролет...
Задъха ли пролет в планината Родопа,
кафявите мечки от сън се събуждат,
подават муцуни от бърлогите тъмни –
кихат и прихат сякаш са болни.
Потоци планински шумят и ромолят
като звънци са на стадо родопско.
Водите им нови бягат, не спират –
да идат те бързат в реки пълноводни.
На смърчове стари долитат глухари,
кацат по клони, кълват им шишарки,
семенца дребни с клюнове вадят –
закуска си правят – малка, но сладка.

март, двама състезатели
от Тутракан представиха

в състезанието за мъже
на дясна ръка до 95 кг и се
класира на второ място.

При юношите до 65 кг на
лява ръка шампион е тутраканецът Юлиян Христов,
а на дясна ръка той остана втори. 17-годишният
ученик от СОУ „Христо
Ботев” е възпитаник на
школата на Краси Костадинов, който го тренира

по изпитана собствена
тренировъчна програма.
След две седмици, на 16
и 17 април, Красимир Костадинов ще участва в републиканското първенство
по канадска борба, което
ще се домакинства от гр.
Горна Оряховица.

«Ако си дал от себе си...»

Н

Продължение от бр.12

Г

еографията бе любимият
ми предмет. Усвоявах науката с лекота. Случвало се е
др. Бъчваров да ми поставя по две
шестици в един час. Изпитваше
ме на дъската, а при следващото
изпитване на ученик, аз допълвах
пропуските и той пак ми искаше
бележника. След като излязох
на пенсия имам възможност да
удовлетворявам този мой интерес, като организирам екскурзии
в чужбина и у нас, към една
туристическа фирма. Обичам
природата и често пъти бродя в
околностите, преоткривам красотите на незаменимата България и
нашите околности и се зареждам
с положителна енергия.

А стане ли вечер – там е вълшебно –
огньове проблясват по кошари в дъбрави,
лаят на псета раздира простора,
кавали засвирват песни хайдушки.

Продавам
Китара – нова – 60 лв.
Детска количка, лятна – 40 лв.
Детска люлка, стайна – 45 лв.
Детско конче, кърбалка – 15 лв.
Столче за хранене „Чиполино” – 50 лв.
Вечерна рокля, дълга, с ръкавици, цвят-син (бална
рокля) – 40 лв.
Официален костюм – панталон с туника – 30лв.

Звънете на тел.: 0885 478 514

В УЧИЛИЩЕ

Моята страст към четенето се
засили. Докато в годините до
пубертета четях приказки и юношески истории, голямото четене
започна, когато бях в гимназията.
Тогава изчетох много романи
на големите класици – руски,
български и западни. Моя много
близка приятелка бе най-малката
от трите дъщери на отец Димитър
Петканов – Веселина. Те имаха богата библиотека със стари книги.
Техен роднина бе българският
писател Константин Петканов. Те
ми разрешаваха да чета от тяхната
библиотека.
Стигах до там с четенето, че моята майка не ми разрешаваха да
чета до късно и изгасяше лампите.
Но, когато имаше луна, аз сядах
до прозореца и продължавах да
чета до сутринта.
Вживявах в героите, които
в книгите бяха идеализирани.
Взаимоотношенията между тях
бяха чисти. И честни! Романтиката
присъстваше в много романи и
стихосбирки. Обичах поезията и
музиката. Това в живота ми по-

Пускат овчари стада от кошари,
на водопой към извори хладни,
смъкват им клони от буки дебели –
кори да побелят, резци да заякнат.

Костадин МИРЧЕВ,
гр. Тутракан

астоящата 2011-та година е обявена за Международна година
на Доброволчеството, като идеята е да се постави акцент върху
огромното значение на работата на доброволческите организации. Около 100 милиона европейци се включват в доброволческа
дейност, която се осъществява в различни сфери - култура, спорт,
младежки дейности, социални грижи, изкуство, екология и др.
На организираната от Общинския съвет на БЧК в Тутракан среща
на 25 март 2011г. пред обществеността под надслов «Ако си дал от
себе си...» се демонстрира колко важни и специални са доброволците
за общественото развитие, отдаде им се уважението и признанието,
което заслужават. Гости на срещата бяха директорът на Секретариата
на Областния съвет на БЧК в Силистра Маргарита Касабова и Юлиян
Рачев, специалист в областната червенокръстка организация. Маргарита Касабова награди с плакети „Достоен гражданин”, медали и
Почетни дипломи за активна гражданска позиция в дейността на БЧК
червенокръстки доброволци от цялата община, за които «Тутракански
глас» писа в предишния си брой.
Анастасия ЯКОВА от
Тутракан подготвя книга,
която някои читатели ще
приемат като автобиографичен разказ, но авторката
счита, че това са страници
за живота на едно поколение.
Вестник „Тутракански
глас” представя част от
новата творба.

От хралупи дълбоки изкачат гризачи,
най-горе е първа рунтавелка игрива,
с очи си намига, върти си опашка,
поздравява петлите с пролет прекрасна.

могна, но и ми донесе много разочарование. Не можех да приема
лъжата, лицемерието и завистта.
Навлязох в живота наивна и тежко
преживявах разочарованието от
некоректността на хората.

беше качествена. Гледахме да се
сврем някъде на сянка, за да мине
времето по-бързо. Селскостопанската работа ми тежеше - всяка
есен като ходихме на бригади,
за да берем царевица, памук или
да вадим цвекло, много ми бе
неприятно.
Имахме предмети „Растениевъдство” с учител Стаменов и

1964 г., о. "Радецки", бягство
от час и разходка с лодка по р.
Дунав - Пенчо, Мария, Станка,
Величка и Анастасия

ването на сградата, ходихме на
бригади, за да почистваме помещенията и стъклата. Училището
бе доста далече от нашата улица,
изкачвахме големия баир пеш,
автобуси нямаше.
Мои най-близки приятелки
бяха Вержиния Караиванова,
Лиляна Попова, Иванка Петкова,
Валерия Сулай, Галина Петкова

Среща на випуска заедно
с класната Цветанка Узунова

През лятото ходихме на бригади в ДЗС ”Янко Забунов”. Там
е бил заточен за известно време
известният поет Пеньо Пенев.
Продължителността бе 20 дни.
Спяхме в училището. Бригадирите
бяха ученици от нашата гимназия, а ръководители - студенти.
Един от тях бе силистренският
поет Симеон Манолов. Трябва
да си призная, че работата не

„Животновъдство”с учителка
Радка Монева. Помня, че трябваше да ходим рано в 4 ч. сутринта,
за да присъстваме на доенето на
кравите. Сама изминавах пътя от
долу до кравефермата, която се
намираше на поне 4-5 км. от нас.
През м. октомври 1963 год.
гимназията се премести в нова
сграда, сегашното училище
„Христо Ботев”. Преди откри-

и други. Лиляна Попова нямаше
майка, баща й работеше като
администратор. Имаха много
помещения и ние често пъти се
събирахме у тях. Бързахме да
си научим, разглеждахме списания или си говорехме вече за
момчета.
Едно съседско момче, което
учеше в техникум в Русе през
ваканцията ходеше с баща си

на нощен риболов. Призори се
връщаха с улов и ми хвърляше
камъчета в отвореният към пътя
прозорец. Живеех на втори етаж.
Аз ги събирах в една вазичка.
Събуждаше ме, за да ми каже
”Здравей!”. А понякога вечер се
разхождахме, от единия край на
улицата до другия. Такива бяха
допустимите взаимоотношения
между момичета и момчета тогава.
Това бе първият ми флирт с
момче. Случи се през лятната ваканция преди последният 11 клас.
Както всички и ние имахме самочувствие, че сме най-големите
в училище и чакахме с нетърпение
краят. Последните дни по традиция правехме серенади на учителите. Някои от учителите излизаха
навън, но имаше и такива, които
изобщо не се показваха.
Следваше и абитуриентския
бал. Традицията бе всички момичета да се обличат в бели рокли
и костюми. Голяма бе изненадата
на майка ми, след като си избрах
син плат за рокля. Но ми ушиха
и бял костюм. Нямаше традиция
семейството и родът да се събира
на трапеза. Цялата махала ни
изпращаше и ставаше същински
панаир, както и сега. Балът се провеждаше в ресторант „Москва”.
Беше 1965-та.
Предстоеше ни матура. Тогава
задължително се държаха изпити
по български език и математика.
Можехме да се освободим по другите предмети, които бяха химия,
физика, биология и география.
Аз бях освободена по география.
На матурата имах петици по
всички предмети с изключение
на български език, на който имах
добър. И до ден днешен не можах
да си обясня защо имах четворка,
след като толкова много обичах
литературата и четях много.

Футбол

"Левски” (Главиница)
е водач в групата

Ловно-рибарско дружество "Сокол”,
гр. Тутракан
До делегатите на Общото
събрание
на Ловно-рибарско дружество
„Сокол”, гр. Тутракан

ПОКАНА

М

иналата неделя се изиграха мачовете в двете групи на областното футболно първенство. Най-интересният двубой в
Западната група бе на водача в класирането - ФК "Левски - 96"
(Главиница). Отборът пропусна отличната възможност да се откъсне от
преследвачите си, след като в здрав и мъжки, но много коректен двубой,
завърши наравно 0:0 пред родна публика с осмия в класирането - ФК
"Добруджа” от село Искра.
„Левски” (Главиница) е начело на таблицата с 23 точки и
голова разлика 37:9.
Информация: Кворум Силистра

Отборът на Белица загуби от
"Спартак 1918"

В
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хоби
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домакински мач изигран на 27 март, в който „Белица” срещна
водача в Североизточна В група „Спартак 1918” завърши с
минимален резултат - 0:1.
Момчетата на Димо Денчев играха равностойно през първото полувреме, но в средата на второто при едно разбъркване пред вратата на
домакините гостите успяха да отбележат гол. На „Белица” се наложи
да изиграе последните 10 минути на мача с човек по-малко, след като
за втори жълт картон играч на домакините преждевременно напусна
терена. Така след третата минимална загуба с един гол, отборът е с 22
точки и голова разлика 26:30.
„Белица” ще почива следващия кръг.
Информация: Кворум Силистра

Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество „Сокол”, гр. Тутракан, съгласно чл.25, ал.3
от Устава на сдружението и чл.26 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, свиква
Общо отчетно събрание на сдружението, което
ще се проведе на 30.04.2011 г. от 15:00 часа в
сградата на сдружението на адрес: гр. Тутракан,
ул. „Трансмариска” №25 при следния

Дневен ред:
1. Приемане отчет за дейността на сдружението за 2010 г.
2. Приемане отчет за дейността на Контролния съвет за 2010 г.
3. Изменения и допълнения на Устава на сдружението.
4. Приемане на Програма за дейността на
сдружението през 2011 г.
5. Приемане на бюджет за 2011 г.
6. Определяне размера на членския внос за
2011 г. за ловци, ловци-риболовци и риболовци
и санкции за закъснелите.
7. Разни.
Председател:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Доставка на храна до дома

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха програма
за доставка на прясно приготвена храна на адрес, посочен
от клиента. Няма ограничения за потребителите на услугата
– може да се поръчва от частни лица и фирми. Храната се доставя в
кутии, подходящи за микровълнова фурна. Ако се заплати месечната
такса за доставката се ползва 20% отстъпка от цената, а ако се ползват
и съдове собственост на клиента се прави допълнителна отстъпка от
5 лв. Така цената за един месец за обяд е 55 лв., а за вечеря – 40 лв.
Доставката до дома е безплатна.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
4.04 - Понеделник
ОБЯД
Бобена чорба - 350 гр. - 0.90 лв.
Руладини с гарн. - 300 гр. - 2.50 лв.
Нишесте - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

5.04. - Вторник
ОБЯД
Супа зеленчукова - 350 гр. - 1.00 лв.
Пилес доматен сос - 300 гр. -2.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 4.10 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета по цариградски - 300
гр. - 2.50 лв.

6.04. - Сряда
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Леща яхния - 300 гр. -1.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 2.70 лв.

ВЕЧЕРЯ
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.

7.04. - Четвъртък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0.80 лв.
Общо: 4.30 лв.
ВЕЧЕРЯ
Задушено пиле със зеленчуци - 300
гр. - 2.80 лв.

8.04. - Петък
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Ориз със зеленчуци - 300 гр.
- 2.00 лв.
Мекици - 2 бр. - 0.50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пилешки тас кебап - 300 гр. 2.80 лв.

Хляб - 1 бр. - 0,75 лв.; Хляб - 1/2 - 0,40 лв.; Хляб - 1/4 - 0,25 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Той е малък, но вече знае…
Ч

етиригодишният Виктор Горанов е от Тутракан. Сами се
досещате, че за хлапе на неговата възраст ежедневието и светът
наоколо са изключително интересни. Със съдействие на майка му
- адвокат Елка Горанова, която събира неговите словесни бисери в
профила си във „Фейсбук”, и читателите на в. „Тутракански глас”
стават съпричастни с тях.
Ако и вашите дечица „ръсят” подобни бисери можете да ги
изпращате на e-mail: tgbg@abv.bg или на адрес: 7600, Тутракан,
ул. „Трансмариска” 6, ет.3, редакция на в. „Тутракански глас”.
само баба Вили е тук. Може ли да спя при нея?

Боклучени страсти

Сутрешни:

Сутрин. Около 7,20 ч. Като Шива сторъката върша сто неща
едновременно - гладя, правя закуска, разтървам биещи се
деца и подканям варварин № 1 за хиляден път да се оправя
по-бързо и да тръгва за училище.
Виктор за времето от 7 до 7,20 ч. ме е питал десетина пъти
на колко години съм.
След единадесетото: "Мамо-о-о-о, ти на коо-о-лко години
си-и-и?", вбесена изстрелвам: "На сто!" "А-а-а, не си на 100, на
35 си!" - мъдро заключва малкият професор. Всъщност имаше
и продължение: „Мамо, ти защо каза, че си на 100 години?"

Вечерни:

- Мамо, аз нали ще спя при някой, който много ме обича?
(отдалече води преговори да спи при баба си).
- Да!
- О, исках да кажа, при една БАБА, която много ме обича!
(внезапно му е светнало, че горната формулировка включва
и мен. Млад тарикат!)
- Всъщност, имам две баби, които много ме обичат, ама

Д-р Петкова
специалист "Детски болести"

извършва прегледи, ехографии, манипулации
в Тутракан - кабинет в Поликлиниката - всеки
работен ден от 10 до 14 ч.
в Главиница - кабинет в Поликлиниката - в
понеделник и четвъртък от 15,30 до 18.30 ч.

Наложила съм вето на пазаруването на повече от един боклук (пръчки,
солети, кубети и т.н.) Виктор е наясно, че трябва да го има предвид
и предпочита да крънка баба си. При нея с мининум усилия постига
максимални резултати.
Днес в парка заявява, че иска да си купи нещо от близкото магазинче.
Строго напомням: "Само един боклук!", и той, разбира се, е съгласен.
Купуваме обаче банани. "Искам два - един за мен и един за батко".
Половин час по-късно спираме пред блока. Започва отдалече:
- Мамо, онова оранжевото не е къща, а е магазин, нали?
- Да, магазин е!
- И ти нали ми каза, че като се прибираме може да си купя един
боклук?
- Ами, казах! Ти нали си купи вече?
- А бе, това не е боклук! (смаян от незнанието ми) ТОВА Е БАНАН!
- И какво като е банан?
- Ами, бананът не е боклук! Плод е!
(Сразена от подобна неоспорима логика се понесох към оранжевата
не-къща, за да купим 1 бр. пръчки „Слънчо”, добре отговарящи на
описанието боклук.)
А в магазина Виктор метна пръчките на продавачката и тържествено
и заяви: "Искам, ей този, боклук!”

“Милб ол” ЕОО Д, гр. Тутр ак ан
пред
ла
га зе
лен
чу
ко
ви се
ме
на,
зелен грах “Болеро” и слад
ка ца
ре
ви
ца
на MAY SEED - Тур
ция
За справки: в офиса на ул. “Трансмариска” 3,
бл. “Бор”, ет.1 /срещу пощата/ или на
тел: 60303 и GSM: 0887 380 192, Нури Мутиш

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

1-7.04.2011 г.

ВРЕМЕТО

В петък и събота на отделни места са възможни
слаби валежи, но ще има и значителни разкъсвания и
намаления на облачността. Минималните температури ще са предимно между 3 и 8°, максималните - между
12 и 17°. В края на тази и в началото на следващата седмица над по-голямата част от страната ще
преобладава слънчево време и дневните температури
слабо ще се повишат. Към сряда ще се заоблачи и
ще завали дъжд.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

Ново пролетно зареждане
в Магазин за обувки на "Текето"!
За справки:  0889 363 955

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

1 април – Тодорка ДИМИТРОВА, гл.експерт „Човешки
ресурси”, Община Тутракан
2 април – Иво АНТОНОВ, гл. експерт „Войнишки паметници” в МО, гр. София, приятел на Тутракан
2 април – Танер ХАККЪ, Секретар на Община Главиница
3 април – Росен ШОПОВ, горски стражар, ДГС-Тутракан

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Април 2011 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

4 април – Румен ИЛИНКОЛОВ, домакин, Община Тутракан
5 април – Мирела СТАНКОВА, общински съветник,
ОбС-Тутракан
6 април – Станка ПЕТРОВА, гл.спец. „Приходи от
местни данъци”, Община Тутракан

СМЯХ
- Докторе, мъжът ми има сериозно заболяване.
Понякога му говоря нещо с часове, а после се оказва,
че не е чул нито дума.
- Това не е заболяване, госпожо, това е Божи дар!
Един човек отива на очен лекар и лекарят го пита:
- Какво ти има, момче?
Той отговаря:
- Нещо съм зле с очите! Не виждам добре надалеко!
Тогава лекарят го завел до прозореца и му посочил
Слънцето:
- Това там виждаш ли го?
- Да! Това е слънцето.
И лекарят: - А ти знаеш ли, че то е на 160 мл. км!
Ти колко искаш да виждаш?
Новини от света на науката: Британски учени
открили албански учени.
- Една Fanta ечемик моля?

- Но такава няма!
- Такова, де, ъъъъ - Бира!
В магазин за алкохол:
- Извинете, мисля, че водката Ви е развалена.
- Защо?
- Вчера купих 2 бутилки. Изпих ги и ми прилоша.
- Колко пияници са нужни, за да се завие една
крушка?
- Николко. Ние можем да пием и на тъмно!
- Какво е това дето никога няма да стане?
- Евреин да върви по улицата и да хвърля пари, а
зад него един арменец да ги събира и да му ги връща!
Из пътеводител за стопаджии: „Вдигнатият нагоре
палец е стандартният начин да попитате дали ще
ви качат на стоп. Вдигнатият нагоре среден пръст е
стандартният отговор.”
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