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73 години от великата поБеда

Изминаха 73 години от
най-разрушителната
за
цялата история на човечеството война, погребала във вихъра си милиони
военни и цивилни невинни
хора. Но паметта за онези
страшни и кървави събития
е от жива по жива. Свидетелства за това - стотиците
митинги в цялата Молдова
на 9 май 2018 година. А в
южния й град Тараклия бе
разгърнато най-големото
Знаме на Победата, както
и бе носена най-дългата
Георгиевска лента.
Пред паметника на загиналите войници във Великата отечествена война
1941 - 1945 гг.: Мая Серебряк, Иван Перевалов, Михаил Орехов и Иван Вылегжанин в почетен караул с
портрети на ветерани от
онези военни събития стояха възрастни и младежи.
Думите, казани от ръководството на района и града, песните и стиховете на
митинга звучаха като набат, като предупреждение,
че масовото унищожение
на човешкия род в никакъв
случай не бива да се повтаря.
Малките деца, облечени във войнишки дрешки,
бяха като символ: пролетта
и войната са несъвместими.
А цветята и венците, поднесени от стотиците тараклийци и гости от Молдова
и Украйна към подножието
на паметника на загиналите през август 1944 година,
символизираха мир, ща-

стие и красота в природата
и в човека.
Името на Мая Серебряк
в Тараклия и в Буджашкия
край е известно на млади
и на хора с побелели коси.
Боец на фронта на милосърдието - Мая е останала
там, на войната: безсмъртна
и жива в паметта на живите
- близките й и съфронтоваците.
Отглас от онова военно
време са нейните писма от
фронт на фронт и от фронта в тила. До баща й Семен
Серебряк - кадрови военен в действуваща армия,
в Махачкала - до болната
й майка. В нейните писма
се чувства самият дъх на
войната. Те са лаконични военно време: всекидневно
ранени, превръзки, безсънни нощи. Адресирани са
до бъдещето, до нас - живите. Едва е на 17 години,

Българското неделно училище съвместно с Българската библиотека «ХРИСТО
БОТЕВ», Кишинев, проведоха фолклорен фестивал
«РОЗИТЕ НА БълГАРИЯ». Инициативата за този празник
е на Министерството на образованието и науката на
Република България.
В културно-просветното събитие в столицата на
републиката ни участваха

фолклорни колективи и от
южния регион на Молдова: с. Кортен и с. Стояновка.
Със същото мото – «Розите
на България»» - такъв празник отбелязаха в гр. Твардица, Тараклийски район, и
в други места с предимно
българско население.
Младежкият форум се
проведе на 11 май тази
година и се превърна в
тържество във връзка с

а душата й е открита за
чуждата болка, винаги готова за мъжество и жертвоготовност.
Всичко доверява на баща
си: "Получих твоето писмо,
в което пишеш за моята
храброст. Ще свърше войната и аз ще стана щурман за далечно плаване...
Своята задача ще свършем
до края й...". След гибелта
й във войнишката й раница бяха намерени нейният дневник и корабчетоиграчка: «Мая мечтаеше да
стане капитан..." Милиони
знайни и незнайни войни
коваха победата и мирът,
а ние и следващите поколения трябва да знаем и
да помним своите герои и
победният май от 1945 година.
ДИМИТъР БОРИМЕЧКОВ
Тараклия, Молдова

фолклорен фестивал «розите на БЪлгария»
отбелязване паметта на
Светите равноапостоли и
славянобългарски просветители КИРИл и МЕТОДИй.
Най-ранният запазен спомен за тази дата е от XII век.
Известно също е, че за
първи път тържествено се
чества празникът на Св. св.
Кирил и Методий на 11 май
1857 г. в Пловдив.
Собств. инф.

БЪлгария е Богата на
значими личности и таланти
На 10 май 2018 г. президентът на Република
България Румен РАДЕВ
удостои с висши държавни
отличия учени в областта
на медицината, образованието и културата.
Сред
наградените
български учени е и проф.
Николай ЧЕРВЕНКОВ – с
орден «Св. св. КИРИл и МЕТОДИй» първа степен – за
големи заслуги в областта
на историческата българистика и развитието на
българската просвета и
култура.
Всеки един от нас оставя
зад себе си и продължава
да развива школа, в която членуват много млади
българи. Вие сте примерът
за всички нас, защото всяко обшество има нужда от
достоен пример, който да
обединява и канализира
нашата енергия, обърна се
към учените президентът.
Той подчерта, че българското общество трябва да
цени и уважава ярките си
личности.
Проф. Николай Червенков
има изключителни заслуги

в развитието на българското национално движение.
От 1994 г. до днес успешно
работи като председател
на Научното дружество на
българистите в Република
Молдова.
Благодарение на неговата активност се дава голям
тласък за възстановяването
и разширяването на контактите между България и

българската историческа
диаспора в областта Бесарабия.
Проф. Николай Червенков има голям принос в
създаването и развитието
на държавния университет
«Григорий Цамблак» в Тараклия, на който през 2004 г. е
избран за първи ректор.
БълГАРСКА ТЕлЕГРАФНА
АГЕНЦИЯ, СОФИЯ

делегация от Балчик
на посеЩение
в южната част на молдова
Делегация от белия
черноморски град БАлЧИК посети с. Казаклия,
АТО Гагаузия, и българския център в Молдова –
Тараклия.
През последните 4 –
5 години приятелските
връзки и взаимните гостувания на тараклийци
и балчиклии се разшириха и станаха много активни.
Приятелството между
добрите хора няма граници. Културата няма такива. Срещите на стари
и нови познайници само
обогатяват тези отношения и културният обмен
помежду им става повече
от факт.
От години са факт
връзките между творческите личности - поети,
писатели,
художници,
актьори, певци и танцьори от Тараклия и Балчик,
както и от Балчик и Казаклия. Всички тях обединява ги любовта към
културата и изкуството,
към народното творчество. С голям размах през
последните години се
провеждат такива културни мероприятия, като
Международния форум
«Българско наследство»
в гр. Балчик с директор
Маруся КОСТОВА - с участието на учени, краеве-

ди, културни дейци, вокални и танцови състави,
фестивалът «Севда» в с.
Казаклия, литературните
срещи в Тараклия и Балчик, както и представленията на театър «Смешен
петък» тук и в България.
На 5 и 6 май в с. Казаклия
се проведе фолклорният
фестивал «Севда», в който
взе участие и българският
ансамбъл «Росна китка»
от гр. Балчик. Дружбата
между българи и гагаузи
е вековна. Приятелството, песните и танците ги
обединяват и ги свързват
като братя и сестри.
На 7 май гостите от Балчик посетиха Тараклия и
по-детайлно се запознаха с театралния колектив «Смешен петък, като
успяха и да видят една от
постановките му – «легло

за трима» от драматурга
Орлин ДЯКОВ от Русе, разгледаха експонатите от
старите битови предмети, историческите документи за становлението
и развитието на Тараклия,
многобройният снимков
материал, изложбата на
картини от младите талантливи тараклийци. По
традиция
балчиклиите
положиха цветя към паметниците на героя на
България Олимпий Панов
и на загиналите войници
през Отечествената война 1941 – 1945 гг. С този
добър жест нашите приятели още повече подкрепиха добрите отношения
и културното сътрудничество между българите
от двете страни на Дунава.

Притурката «светлина» е подготвена от димитър боримечков
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