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Черквата на село Котеновци е
Найден Шугавия обикновено ся Просветителницата не за друго, а
в двора на училището, а през пъ
да Червен петел. Това е прякорът с надеждата да намеря двама, то
тя само, на площада, е селската
на бай Иван, който живее на гор же известни люде от Котеновци
кръчма. На такава близост, на тол ния край на селото и къщата му е – Никола Амброзията и Иван
кова важни институции, може да
на брега, та като от вишка може
Гералеята, които бяха ми обе
завиди всяко друго село, защо
да наблюдава всичко наоколо и
щали да попълнят осиротялата
то е голяма рядкост, или почти не затова бай Иван – Червен петел е ми работна група по причина
се среща, и според мен думите на най-осведоменият човек по теку на това, че двамата гимназисти
отец Иван: “Сам Бог е преценил, щи и минали събития. Прякорът
напуснаха, за да се подготвят за
че така е най-угодно человеку.”
Червен петел му подхожда найучебната година.
И така, пристига с автобуса сут много и за това, защото е зъл и
Амброзията и Гералеята бя
рин Отчето от Боровци – село,
свадлив като породата петли, чер ха неразделна двойка, защото
което се намира на десетина ки
вени на цвят, които почти никога Никола свиреше на кларинет, а
лометра от Котеновци, отваря
не влизат за преспиване в кур
Иван биеше тъпана, и се смята
вратата на Божия храм, провеж
ник както другите подобни, ами
ха за “независима музикална
да утринната служба, прави обход се изкачват на най-високите кло двойка”, защото не участваха в
на черквата, за да провери дали
ни на дърветата и там нощуват,
състава на известната Котеновска
някой злосторник не е извър
като че не са домашни птици, а
музика. Като огледах всички
шил кощунст вено действ ие над
диви гълъби.
те маси в просторната и светла
имота и ако няма счупен прозо
Отец Иван обикновено сяда на Просветителница и не видях два
рец от ритната топка от… малкото тяхната маса, защото когато и той мата приятели – в дъното, на
останали ученици в
същата маса, както
училището или пък не
обикновено седя
го търси спешно ня
ха Найден Шугавия,
кой мирянин, заключва
Иван Червен петел
храма и се насочва към
и отец Иван, кой
Просветителницата (та
то държеше в ръката
ка отец Иван нарича
си обичайната стог
кръчмата).
рамова сливова и
В Просветителницата
разказваше някаква
влизат всякакви хора
чудновата история,
– местн
 и и “вносни”,
а двамата бяха го
различни по пол и
зяпнали и не обръ
възраст, но има и
щаха внимание на
Документален разказ от Павел Джоков
няколко, които могат
околните. Като ме
да се видят по вся
видя, отец Иван ста
ко време и ако някой път се случи е при тях, в Просветителницата
на и без да изпуска от ръката си
те да не са вътре, то по-наблю
е по-тихо и споровете се провеж шишенцето с ракията, тръгна
дателните ще си помислят, че в
дат по-дипломатически.
към мен.
селото се е случило някакво не
Той обича да слуша разка
- Видях те, когато мина през
обикновено събитие, което би
зите на многобройните им
площада и си помислих, че някой
повлияло съдбовно на всички
приключения, когато са били
ще те заговори и няма да влезнеш
села в поречието, че даже и погорски работници, правили са
в Просветителницата, та да си
далече.
кюмюр, рязали са дърва на ку
припомним миналите години –
Ето там, в ъгъла до прозореца, бици и са ги карали по полските
заговори той, като ме поведе към
седи, обърнат с лице към
села, откъдето пък са взимали ку неговата маса, до която седяха за
площада, Найден Шугавия.
куруз или пари, които незабавно бележимо “понаквасени” двамата
Тук трябва да кажа, че всеки
са изпивали, преди още да стиг
му приятели по градус.
по-личен жител на селото има
нат у дома и да дадат отчет за
- Току-що бях започнал да им
“залепено” към името си някакво сторената търговия.
разказвам, че всеки ден, кога
прозвище, което е много лич
Най-значителната причина, по то провеждам обичайната си
но и то съпътства този, който го
ради която двамата допускат в
служба, наред със светиите, спо
притежава, чак до края на жи
компанията си отец Иван, е не за менавам и твоето име. Защото
тейския му път.
щото го смятат за равен по броя
ако не беше ти в онези години,
Та Шугавия е притежание на
на приключенията или по изпи
когато безбожниците-комунис
Найден не защото е крастав, а
тата ракия, макар че и отчето не
ти ни преследваха нас, божиите
защото той може като шуга да
е по-назад в пиенето, а поради
служители, като най-върлите вра
се залепи за всеки и да завър
това, че е духовно лице и когато
гове на Отечеството, ти ме прие
же разговор с него и, не дай си
е до тях, сякаш и самият Господ- на работа и от скромните си над
Боже, да започне някой да спо
Бог е сред тях.
ници заделях за децата и така ги
ри с него или да му възразява,
Та в този ден, когато необхо
изучих и не ги оставих слепи да
то отърване няма. На масата до
димостта ме принуди да влезна в ходят по света.■

Издават
на DVD
български
народни песни
от Албания

Отец Иван
от Боровци

На 13 юли в лятната читалня на биб
►
лиотеката в Криводол се проведе
общински конкурс за малки и порасна
ли деца „Цар Кулинар”. Организатори на
състезанието са Народно читалище „Н.
Й. Вапцаров-1924” и Община Криводол.
Участваха деца от Криводол, Пудрия и
Баурене. Секретарят на читалището Боян

Илиев приветства присъств
 ащите и даде
старт на кулинарното състезание. Пет от
бора се надпреварваха в приготвянето на
вкусни и оригинални сандвичи.
Тричленно жури с председател
Маргарита Стамболийска – секретар на
Общинската комисия за борба срещу
противообществените прояви на мало
летни и непълнолетни определи
победителите. На първо място се
класира отборът на с. Баурене,
който беше вложил фантазия,
творчество, естети
ка и оригиналност
в приготвянето на
сандвичите. На
второ място – от
бор „Домат” на с.
Пудрия и на тре
то място – един от
трите отбора на гр.
Криводол с капитан
Ивета Георгиева.
Състезанието бе
ше закрито от инж.
Тошко Павлов - за
местник-кмет на
Община Криводол,
който връчи гра
моти и награди на
всички участници.
Общината по
дарява на
децата и екскур
зия до Берковица,
Клисурски манас
тир и Вършец.

Фондация “Земляци”
работи за построяването на
български колеж в Тирана

Фондация "Земляци - Мездра"

Общински конкурс
„Цар Кулинар”

СНИМКА: АРХИВ
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Мирослав ГЕТОВ
Учредената преди година в Мездра
Фондация “Земляци”, която си поставя за
цел да подпомага етническите българи, жи
веещи в съседните балкански държави,
обсъди на заседания в Габрово своята
досегашна и бъдеща дейност. В засе
данието взеха участие основателите на
фондацията: бивши и настоящи пред
седатели на общински съвети, научни
работници, журналисти, представители на
патриотични партии. Специален гост бе
Хаджи Пируши – председател на Дружест
вото на българите в Албания “Просперитет
Голо бърдо”.
Две са основните прояви, реализира
ни досега от “Земляци”, отчете нейният
председател Делян Дамяновски – пред
седател на Общински съвет – Мездра.
Първата е фолклорният концерт, изнесен
от Йорданка Варджийска и Райко Кирилов
на през октомври м.г. в с. Требица и Голямо
Острени като подарък за етническите на
ши сънародници в Голо бърдо. Другата
инициатива, осъществена съвместно с
Фондация “Нашенци”, е фотоизложбата
“Българите от Голо бърдо, Албания”, отк
рита през януари т.г. в Националния музей
“Земята и хората” в столицата. В момента
експозицията пребивава във Велинград, а
през септември ще гостува в Мездра.
През 2010/2011 г. стартира и процесът на
побратимяване на български общини с об
щини от Албания, населени с етнически
българи. Това вече е факт между общи
ните Мездра и Голямо Острени, Роман и
Требица, предстои побратимяването на на
ши общини със с. Стеблево, Голо бърдо и
Шиштавец, Кукъска гора.
Сега фондация “Земляци” организира
кампания за набиране на средства за изда
ването на DVD на 15 автентични български
народни песни от района на Голо бърдо,
събрани и записани от ст. н. с. д-р Веселка
Тончева от Института по етнология и фолк
лористика към БАН. За издаването на
диска, чийто тираж ще е 1000 броя, са ан
гажирани Йорданка Варджийска и Райко
Кирилов. Паралелно ще бъдат отпечатани
1000 плаката. След издаването на албу
ма той ще бъде представен в София, Голо
бърдо и Тирана.
Сред новите предстоящи инициативи
на фондацията са подреждане на сбор
на фотоизложба за българските общности
в Албания, Македония, Косово и Северна
Гърция и представяне в различни градо
ве на изследванията на Веселка Тончева
“Българите от Голо бърдо. Традиции,
музика, идентичност” и на журналистка
та Таня Мангалакова “Нашенци в Косово и
Албания” и “Нашенци в Македония”.
Голямата цел на фондация “Земляци”
обаче си остава построяването на бъл
гарски колеж в Тирана. Реализирането
на този мащабен проект ще струва около
100 000 лв. За тяхното набавяне ще се раз
чита основно на безвъзмездната помощ на
български общини, както и на дарения от
родолюбиви българи.■

Слово справочник
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
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ч 21 Св. прор.
Йезекиил. Преп.
Симеон, юродив Христа
ради. Преп. Йоан.
п 22 Св. мироносица и
равноапостолна Мария
Магдалина. Възвръщане
честните мощи на св.
свщмчк Фока
с 23 Св. мчци Трофим,
Теофил и другарите им.
Св. свщмчк Аполинарий,
еп. Равенийски
н 24 † Неделя след
Петдесетина. Св. вмчца
Христина.
п 25 * Успение на
св. Анна. Св. дякониса
Олимпиада и Евпраксия
Девица
в 26 Св. свщмчк
Ермолай и другарите му.
Св. прпмчца Параскева.
с 27 * Св. вмчк
Пантелеймон. Св.
Седмочисленици.
Успение на св. Климент,
архиеп. Охридски

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа.

Набира
пациенти

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
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а 12 юли т.г. в гранитната
Н
зала на Министерски съвет
беше подписан Договор за ди
ректно предоставяне на
безвъзмездна финансо
ва помощ по Оперативна
програма „Техническа
помощ” по процеду
ра BG161PO002-3.3.02
– Изграждане и
функц
 иониране на об
ластни информационни
центрове.
Проектът предвижда
изграждане на облас
тни центрове, които
ще предоставят информация
за кохезионната политика на
Европейския съюз, нейни
те цели и съществуващите в

България възможности. Целите
на проекта са осигуряване на
лесен достъп до информация
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на справедлив и пълен достъп
до информация за възмож
ностите за финансиране за
всички социални, ет
нически и възрастови
групи и в областите от
Северозападна България
- Враца, Монтана и
Видин. Европейският
фонд за регионално раз
витие ще предостави
100% от общата стойност
на допустимите разходи.
Максималната стойност
на безвъзмездната фи
нансова помощ е 400 000
лв. за срок от 3 години.
Кметовете на трите областни
града подписаха договорите. ■
Слово плюс

Създават
се областни
информационни
центрове
за целите на кохезионната по
литика на ЕС и Националната
стратегия за регионално разви
тие (НСРР), както и осигуряване

Учители от Берковица на
спартакиада в Албена

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

Петя ГЕНОВА

От 6 до 10 юли в
курортен комп
лекс “Албена” се
проведе Седмата
международнаспар
такиада на Съюза
на българските
учители. Участваха
23 отбора с 450
състезатели от
България, Полша,
Румъния и Русия.
Събитието се
проведе под патро
нажа на премиера
Бойко Борисов.
В нея участ
ва и отборът на
СБУ - Берковица,
който се класи
ра на пето място
в дисциплината
шахмат, побеж
давайки отборите
на Полша, Русе
и Благоевград.
Победител за сед
ми път е отборът
на Варна.

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и

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

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693
Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД
се премести на нов адрес:

Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

Състав на отбора
от Берковица:
Емил Харалампиев,
Красимир Георгиев
и Истатко
Минчев - учите
ли в гимназия “Д-р
Иван Панов”.

ЕТ “ГАБИ”

гр. Монтана, бул. “Трети март” 65

“Ибис – Масаж” ЕООД

Иванка Петрова
Масажи: лечебен,
класически,
спортен, билков,
козметичен.
Терапии: ориз
и бамбук,
шоколадова,
винена.
Монтана,
ул. “Л. Каравелов” 6-А,
тел. 0887/042 914

“Хигия лукс”

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

NiNi 69

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

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

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана

предлага на своите клиенти:

► Всякакъв вид топли и пресни закуски
► Безалкохолни и други напитки
► В павилиона и баничарницата можете
да поръчате всичко за вашите весели
и тъжни моменти
► Баница на хапки за 1 кг
единствено тук по 7,50 лв.

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

Очакваме ви всеки ден на бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.

Траурен магазин

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

Тел. 0888/444 525

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

Слово спектър
■■■

►ВЕСТИ

Неотдавна бе открита

чешма в двора на църкв
 а
та “Св. Георги” в Оряхово.
Изграждането й нямаше да
се осъществ
 и без помощта
на местн
 ия бизнес
мен Ивайло Вагенщайн.
Новата придобивка
допълва добре поддър
жаната градина и фасада
на църквата. В църкв
 а
та имаше много миряни
и местният отец Цанко
изпълни тържествено
то освещаване на новата
чешма, пожела здраве и
късмет на щедрия дарител
и цялото му семейство.
Тържеството завърши
с чаша вино и трапеза,
подредена от Цветелина –
съпругата на Вагенщайн.
■■■
В Оряхово беше

отбелязана 1330-годиш
нината от създаването
на българската държава.
Художествена галерия
“Проф. Марин Върбанов”
Деница Петрова показа
презентация за създа
ването на българската
държава и изнесе крат
ка беседа за мястото на
крепостта “Камъка” в ран
носредновековната ни
история. Във витрина
та на музея на ул. “В.
Левски” и във фоайето
на община Оряхово бя
ха поставени табла, които
да напомнят на оряховча
ни за важната годишнина.
■■■
В Деня на р. Дунав и в
Оряхово подобаващо бе
отбелязан този празник
със състезания на брега
на реката “Бързи, смели,
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сръчни+. Телевизията
ЕТА-РАВА бе съоргани
затор и медиен партньор
на мероприятието. Със
съдействието на сек
тор “Образование,
култура, спорт и ту
ризъм” при община
Оряхово, децата от детс
ките градини, бадминтон
клубът и участници от
кръжоците към ОДК “Л.
Живкова” участваха в
надпреварата. Игри, дет
ска глъч, настроение и
забавление създадоха
проведените на брега на
река Дунав състезания,
а аплодисментите на
наблюдаващите бяха
напълно заслужени от
състезаващите се деца.
■■■

Макар да е създаден

една през 2008 г., Клуб

на пенсионера “Липов
цвят” в село Крушовица
организира подобаващо
празненст во за своя тре
ти рожден ден.
Музика огласяше пло
щада пред кметството,
виеха се хора още преди
да започне официална
та част. За сетен път се
убеждаваме, че хората
от третата възраст умеят
да направят ежедневието
си по-разнообразно, повесело.
Официални гости на
събитието бяха депутатът
от БСП на Мизия, предс
тавители на обществени
организации – 10 клубове
на пенсионера от Попица,
Липница, Софрониево,
Войводово, Алтимир,
Търнак, Оряхово, Мизия,
Дом за стари хора.■

► Пасажерите на прочутия
"Титаник" са вярвали
до последно, че той е
"непотопим". Но корабът
замина към дъното на океана
на 15 април 1912 година след
сблъсък с айсберг. Загинаха
1517 души.

Ако Титаник
потъваше днес...
Майк АДАМС, Natural News

От www. webcafe.bg

А

мериканската икономика
потъва и гълта невиждани
количества вода (разбирайте
дълг), но като че ли никой не
иска да признае очевидния
факт, че корабът върви към
дъното. Повечето „експерти"
продължават да настояват,
че е непотопяема също като
„Титаник", макар по всичко
да личи, че е разумно да се
насочваме към спасителните
лодки.
И така, ако погледнем нещата
от комичната им страна - а
това е лесно, тъй като властите
във Вашингтон непрекъснато
разиграват пародии - нека си
представим, че „Титаник" се
сблъсква с айсберг през 2011
година. Как ли биха извъртели
нещата всички онези експерти,
които слушаме днес?
Говорителят на Белия дом,
отговарящ за връзките
с медиите: Айсбергът е
поставен в Атлантическия океан
от Осама бин Ладен.
Химикът: Това не е айсберг.
Това е дихидроген моноксид* в
твърдо състояние.
Ал Гор: Ако полярните шапки
не се топяха заради глобалното
затопляне, айсбергът изобщо
нямаше да е там.
Конгресменът: Бързо,
нека гласуваме нов закон,
забраняващ на корабите да
потъват.
Президентът Обама:
„Титаник" не потъва, а е
участник в морска операция.
Бившият президент Буш:
Айсбергите са оръжие за масово
унищожение, заложени в океана
от терористи. Действията на
айсберговите терористи ще
бъдат възмездени!
Пентагонът: Ще уравновесим
дупката от ударената страна
на кораба, като пробием втора

дупка от другата страна.
Инспекторът на Агенцията
по сигурността на
транспорта (TSA): Не може да
се качите в спасителните лодки,
преди да сме проверили ануса
ви за експлозиви.
Онкологът: Не можем да
поправим дупката в кораба, но
благодарение на чудесата на
химиотерапията, можем така
да ви накараме да страдате, че
няма да ви пука.
Инвеститорът от „Уолстрийт": Няма страшно,
федералният резерв ще опрости
водата, която се налива в кораба.
„Титаник" е твърде голям, за да
го оставят да потъне.
Тийнейджърка: Ще мога ли да
изпращам съобщения от iPhoneа си, като потънем?
Конгресмен Уайнър: Да, ще
можеш и между другото - ето
ти едно прощално съобщение, с
което да ме запомниш.
Обикновен пасажер: Бюфетът
на кораба още ли е отворен?
Агенцията за контрол на
храните и лекарствата (FDA):
Ние сме убедени, че потъването
се дължи на епидемия от
Ешерихия Коли, която е
тръгнала от склада за зеленчуци
под палубата.
ХЕИ: Всеки трябва да се
ваксинира преди потъването на
кораба - за всеки случай, тъй
като е възможно в тези води да
има пандемия от акулов грип.
Нюейджърът: Няма никаква
дупка в кораба, освен ако не
повярвате, че има дупка.
Академикът: Публикувал съм
труд, който доказва, че корабът
е непотопяем! Някой да иска да
го прочете? Моля ви!
Католическият свещеник:
Мисля, че първо трябва да
спасим децата. А те в коя лодка
бяха?

Журналистът: В корпуса
на „Титаник" има дупка, но
официалните източници
твърдят, че това е морска
операция и няма причина за
безпокойство. Ние им вярваме.
Федералният резерв:
Решихме да напълним кораба с
още вода с надеждата, че това
ще го накара да изплува.
Правителството: Хей, тези
шезлонги на палубата изглеждат
страхотно. Да ги разместим!
Лекар: Да направим
двайсетина скенера на кораба
и да ги пратим на здравната
каса да ги осребри, а после ще
мислим какво да правим.
Отрицателят: Стига сте
говорили негативни неща!
Фокусирайте се върху
положителните и няма да
се нуждаем от спасителни
жилетки.
Реалистът: Пичове, корабът
потъва. Може би не е зле да се
поразмърдате, ако искате да
останете живи.
Наивните маси: Няма
страшно, корабът е непотопяем.
И да потъне, има достатъчно
спасителни лодки. Ако и те
не стигнат, има спасителни
жилетки. А когато те свършат,
държавата ще дойде да ни
спаси.
*Дихидроген моноксид
е всъщност вода (в чиято
молекула има два атома H
и един 0) по химическата
номеклатура. Но често
американските медии са се
подигравали с невежеството
на хората, като са обяснявали
на шега, че това непознато
звучащо вещество е опасно и
трябва да бъде забранено. И
странно, но публиката ги е
подкрепяла съвсем сериозно.
(бел. ред.)■
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Княз Фердинанд I
e пристигнал в
България през 1887 г.
Йордан ГЕРАСИМОВ
Темата за княз Фердинанд I, управлявал България през
1887-1918 г., е сред интересните в историята, особено за
жителите на града, носил неговото име от 1891 до 1945 г.
Тя присъства и в програмата на Националната научна кон
ференция на 9 и 10 юни т.г. в Монтана, посветена на 1850
години от известието за обявяване на селището за град
през римската епоха и 120 години от второто му обявя
ване за град през 1891 г. Излезе и в. “Монтана”, юбилеен
лист, посветен на две годишнини, в който е публикуван
материалът “Как Кутловица стана Фердинанд”. В него се
посочва, че Фердинанд е пренощувал тук след избиране
то му за княз и се твърди, че това е първото място, където
Фердинанд се отбива след пристигането си в България.
Той обаче слиза от кораб в Лом и не пътува с карета за
София през Кутловица и
Берковица, както е отбеляза
но във вестника. Истината за
пристигагнето му в България
през 1887 г. е твърде
различна.
На 30 юли 1887 г. на
Дунава, в устието на р.
Тимок, корабът “Ориент”,
с който пътува Фердинанд
I, е посрещнат от яхтата
на бившия българск и княз
Александър I Батенберг. Тук
Фердинанд I е приветстван
от тримата регенти, наче
ло със Стефан Стамболов.
Привечер е посрещнат с
500 топовни салюта в ста
рата българска столица
Видин, където са управля
вали последните владетели
на Втората българска дър
жава и прочита написан на
френски език манифест към
българския народ. В отговор
се изказват първият българс
ки екзарх Антим I, регентите,
министър-председателят
Васил Радославов и др.
КНЯЗ ФЕРДИНАНД I
Вечерта около кметството е
сложена вечеря с шампанско
за официалните лица, а край реката са разположени ог
ньове и множество посрещачи от цялата околност.
На следващия ден княжеският кораб продължава
пътя си по течението на Дунав. На брега при Козлодуй е
пресъздадено слизането на Ботевата чета, а музика ог
лася района с “Шуми Марица”. Корабът спира за малко
в Лом и Оряхово. Тържествено е посрещането му в Русе
– европейски град, който по своята уредба и богатство
превъзхожда столицата София. Тук князът пренощува,
след което се връща в Свищов и оттам с кортеж се отпра
вя към старопрестолния град Търново.
В Търново е постр
 оена триумфална арка, тук са
и депутатите от Третото Велико народно събрание.
Възшествието на Фердинанд на българския престол
става на следващия ден – 2 август 1887 г. с богослуже
ние в черквата “Св. Богородица” и заседание на Третото
ВНС, където князът произнася клетва по конституцията,
а министър-председателят прочита от негово име
Прокламация към българския народ. Отново има 101 то
повни гърмежа. Следобед е проведен преглед на войските
на Марино поле и са устроени народни игри и веселия. На
3 август след църковна служба в старата черква “Св. 40
мъченици” е обявено закриването на Третото НС. Пътят
на княза продължава през Габрово, Казанлък и Пловдив
за столицата на княжеството – София. Това е засвидетел
ствала историята за пристигането на княз Фердинанд I в
България, за да заеме княжеския престол през 1887 г. Все
още Кутловица е била далеч от неговите планове и пър
востепенни държавни грижи.
Добре е, когато се публикуват сведения и се издават
исторически материали за миналото на града ни, жур
налистите да се консултират с историци, за да не се
тиражират спомени с неверни твърдения.■
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Драматичен театър
“Драгомир Асенов”
в Монтана
става общински
Калин ТОДОРОВ

С решение на
Министерския съвет,
гласувано на 13 юли,
Драматичен театър
„Драгомир Асенов”
става общински.
Предложението бе
внесено от министъ
ра на културата Вежди

Рашидов във връзка с
направено искане от
Община Монтана.
Кратката историчес
ка справка показва,
че това е второто по
добно преминаване от
държавни в общинс
ки ръце на монтанск
 ия
театър.

Драматичен театър
„Драгомир Асенов” е
създаден с решение на
ОК на БКП на 1 август
1962 година под името
Михайловградски на
роден театър със статут
на държавен.
През 1964 година те
атърът става общински,

а с Постановление 249
от 16 юли 1969 г. на
МС той отново става
държавен. По ирония
на съдбата гласувано
то на 13 юли решение
ще излезе като Поста
новление в “Държавен
вестник” на 15 юли –
след 42 години.■

Поетичен салон
а 2 август се навършват 80
Н
години от рождението на големия
български поет и

писател, нашия
земляк Анастас
Стоянов.
Достигнал
върховете на
българската
литература,
преживял и
изпитал много
превратности на
съдбата, Стоянов
казва за себе си:
“Бях верен на
времето, в което
се родих, живях и
творих. И нямам
намерение да се ровя в гардероба на
старите си творби, за да ги преправям
според ръста на новите моди и
съдбовни превратности. Пък и искам да
остана верен на майчиния завет: “Не
кръшкай в живота, сине, помни, че си
син на майка Стоянова, а не на майка
Бежанова.”
Публикуваните тук стихове
потвърждават, че Анастас Стоянов е
верен на своето време и че е актуален
в днешните български превратности.

Анастас СТОЯНОВ

Гневна елегия
НАРОДЕ мой бедни, народе унили,
защо сме обронили тъжни чела?
Къде се погубиха мъжки сили,
къде се прекършиха орлови крила?

Танцьорите от
„Мездренче”
на турне в Гърция
Мирослав ГЕТОВ
Подрастващите само
дейци върнаха визитата
на фолклорната формация
Sillogos Methoni, която
наскоро гостува в града
по случай Деня на Мездра
– 6 май (Гергьовден).
Възпитаниците на хо
реографа Мирослав
Аспарухов и на

художествения ръково
дител на състава Йоанна
Аспарухова взеха участие
в празничен концерт в с.
Метони, ном Пиерия, раз
положено на около 40 км
южно от гр. Тесалоники
(Солун) и на 20 км север
но от популярния морски
курорт Паралия Катерини.
Културното събитие,

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

120 години
пазаруваме
с доверие!

което се състоя в дво
ра на местното начално
училище, беше посветено
на събора на краймор
ското селище – 29 юни
(Петровден), когато е и
храмовият празник на та
мошната църква „Св. ап.
Павел”.
Нашите момчета и
момичета изнесоха по
ловинчасова програма,
обособена в два блока. Те
изпълниха „Северняшки
танц”, „Дайчово хо
ро”, „Копаница” и
„Джиновски танц”, ко
ито бяха съпроводени с
бурни аплодисменти от
страна на многобройна
та публика. В знак на
уважение и приятелс
тво ръководителят на
Sillogos Methoni Елен
Теодору и председате
лят на Читалищното
настоятелство на НЧ
„Просвета – 1925”
Валентин Вълчев си раз
мениха възпоменателни
плакети и подаръци.
Освен домакини
те и ДТС „Мездренче”,
в концерта се вклю
чиха фолклорен
състав от съседното се
ло Макриялос (в което
бяха настанени българ
ските танцьори) и трупа

за автентичен фолклор
от с. Микрокамбос, дем
Килкис (Кукуш). Първият
представи традиционни
понтийски танци, харак
терни за севернотурския
вилает Самсун (откъдето
са преселници предците
им), а вторият състав –
танци, чийто етнографски
произход е от малоазийс
кия гр. Измир (Смирна),
откъдето са бежанци пра
родителите им.
По време на воаяжа
си в Егейска Македония
мездр енските танцьори
имаха възможност да пла
жуват на брега на Бяло
море и разгледаха втория
по големина гръцки град
– Тесалоники, а на връ
щане отседнаха за една
нощ в балнеоложкия цен
тър Сандански.
Това е седмата зад
гранична изява на
самодейците от НЧ
„Просвета – 1925” (и пър
ва за ДТС „Мездренче”)
в нашата южна съседка,
след тези през 1985, 1991,
2001, 2005, 2006 и 2009 г.
През август
представителният тан
цов ансамбъл „Мездра”
е поканен да участва в
международен фестивал в
сръбския град Пирот.■
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Какви времена кърджалийски дойдоха:
убиват, плячкосват, насилват в бял ден.
От кой век се пръкнаха, коя епоха,
къде се излюпиха, в кой род озверен?
Край пътя лъщят като храчки гнусливи
нещастните жрици на плътта.
Защо да се мъчат по тез места диви,
нима в Парламента ни няма места?
Министри, любими издънки на Трона,
ченгета, дори неподкупният Съд –
с едната ръка благославят Закона,
а с другата най-откровено крадат.
Царете ли? Даскала учи детето,
овчаря се учи да бъде овчар.
А где е туй Царско школо, в което
неука Особа се учи за Цар?...
Какво очакваме в туй време сурово,
с помръкнал поглед и студено сърце?
Ни Дядо Иван ще ни дойде отново,
ни Чичо Сам ще протегне ръце.
Народе мой бедни, със участ нелепа,
стъпчи ги, смачкай ги гневно в пръстта:
та те се побират в една твоя шепа,
та те са купчинка под твойта пета!

Из “Вечерна броеница”
…
И най-добрият Властелин
не е чак толкова добър,
че трона си да отстъпи
доброволно,
скитнице многострадална,
Свобода.

…
Наивно клонче от маслина,
искам да ти доверя,
че Властелините ще станат
истински миролюбиви,
ако изходът от боя се решаваше
в единоборсто
само между тях.
…
За стогодишния си юбилей поканих
най-прославените в мое време
Властелини.
Всички пощи по света ми отговориха:
Лицето непознато,
Камъко крайпътен.

