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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

    В деня на Независимост-
та на България - 22 сеп-
тември - напусна ни Ста-
нини Дешева. Човек, който 
влагаше душа,  енергия и 
емоция във всичко, което 
правеше. Незаменима за 
нас.

Светъл да е пътят й. 
   КПД за връзки с бесараб-
ските и таврийските българи 
"Родолюбец".
  Емил Миланов: Тепърва ще 
започваме да усещаме лип-
сата на човек, към когото 
можеш да се обърнеш, кой-
то във всяка  ситуация е го-
тов да поеме  ОТГОВОРНОСТ, 
да насърчи и насочи тези, 
които се нуждаят в нещо 
конкретно.
   Йорданка  Стаменова: Не-
вероятна личност, изключи-

    На 22 септемрви 2018 г. 
в българското село Гене-
рал Инзово,  Тунджанско, 
бе открит паметник на по-
печителя на заддунавските 
преселници в Южна Русия 
Иван Никитич ИНЗОВ. 
   Слово на тържеството 
произнесе кметът на общи-
на Тунджда Георги  ГЕОР-
ГИЕВ. Той поздрави всички 
граждани на община Тун-
джа, всички българи с го-
лемия национален празник 
- деня на Независимостта. 
Както и с радост съобщи: 
"Селото Генерал Инзово 

отиде  си  "наШата  станини"
телна жена,  рядък приятел! 
Станини, ще ни липсваш. По-
чивай в мир! Поклон" Тони  
Капсъзова: Наистина неза-
менима. Прощавай, Нина ... 
Жанна Суслина:  Поклон и Бог 
да я прости!  Анна  Малеш-
кова: Станини, днес ти отиде 
да пишеш репортажите си 
при Всевишния. Нека пътят 
ти бъде светъл, душата ти 
опростена от всички грехове 
- сторени и несторени, няма 
те!
   Скърбя за теб, не исках да 
чуя тези думи при посещени-
ето ми. Закъснях да те целуна 
с Богом. Ти ще ми простиш. 
Моите искрени съболезнова-
ния, мили момичета, прияте-
ли на  "нашата Станини". Бог 
да я прости...

   Иван  Иванов: Съболезнова-
ния! Скърбим за големия
родолюбец Станини Дешева.
  Светлана Караджова: Покой 
на душата й.
           ДМИТРИЙ БОРИМЕЧКОВ

село  генерал  инзово 
 с паметник  на  своя  защитник

през последните години и 
месеци се превръща в един 
истински център в община 

  На 21 септември 2010 го-
дина в. "Балчишки теле-
граф", гр. Балчик, под-
готви за своите читатели 
специално юбилейно из-
дание "ВЪЗВРЪЩАНЕТО", 
брой единствен. Броят в 
16 страници бе посветен 
на 70-годишнината от 
възвръщането на Южна 
Добруджа към пределите 
на Отечеството.
   На 21 септември 1940 г. 
в София бе издаден "МА-
НИФЕСТ  КЪМ  БЪЛГАР-
СКИЯ  НАРОД",  подписан 
от цар  БОРИС  III. В Ма-
нифеста царят с възторг 
пише за своите поданици: 
"Вие  поддържахте безбо-
язнено високия пламък на 
българския дух, свято па-
зихте българските завети, 
българската реч и не за-
бравихте никога Майката 
- Родина. Целият българ-
ски народ се радва, че вие 
се връщате пак при нас 
да присъедините ваши-
те високи добродетели и 
пламенно родолюбие към 
общия подем на българ-
ските духовни сили.  Да 
живее България! Да живее 
българския народ!"
      В статията  "ЗОВЪТ  НА  
СВОБОДАТА (21 септември 
1940 г.) проф. Петър  ТОДО-
РОВ пише за  геополити-
ческата цена на Добруд-
жа, за добруджанският 
въпрос, който става съще-
ствен фактор след Руско-
турската война през 1878 
година в българо-румъ-
нските отношения и в 
балканската политика на 
Румъния. Както и за под-
писаният на 7 септември 
1940 г.  Крайовски дого-
вор, съгласно който Южна 
Добруджа се връща на 
България, а по специал-
на спогодба се извършва 
задължително изселване 

  възвръщането  на  южна  доБруджа
  към  пределите  на  отечеството

на северодобруджанските 
българи в България. 
 край, ти наш си земен 
рай..."
   Нека никога не замлъква 
този зов за свобода в на-
шите сърца".
 "Паметният ден на 
възвръщането на Балчик"  
е статията на Звезделина 
ФИЛИПОВА, която поме-
стваме в този наш мате-
риал: 
   Голям интерес за читате-
ля представляват също и 
материалите: "Политиче-
ската съдба на  Добруджа 
до и след Крайовския до-
говор" на Даниил БЕКЯРОВ, 
"Балчик и възвръщането 
на Южна Добруджа към 
Отечеството" на проф. Ан-
тонина КУЗМАНОВА, "Ге-
роизъм след победата" на 
доц.
   Людмил ПЕТРОВ, спо-
мените на съвременници: 
Елена ДОБРЕВА, Керчо Ми-

тев, Керчо  ГЕЛЕМЕНСКИ за 
"това, което никога няма 
да забравим". 
   В материала "Безсмъ-
ртен подвиг, който винаги 
ще помним" , подписан от 
редакцията на "БТ", че-
тем: "Независимо от някои 
несъвършенства на под-
писания Крайовски до-
говор, възвръщането на 
Южна Добруджа е един 
безспорен успех, постиг-
нат от българската ди-
пломация.
   Подготви за притурката 

"СВЕТЛИНА"  
ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

   
  Редакцията ни израз-
ява голямата си благо-
дарност на г-жа Маруся 
КОСТОВА, главен редак-
тор на в. "Балчишки теле-
граф", за предоставените 
десетина броя на специ-
алното юбилейно изда-
ние ВЪЗВРЪЩАНЕТО", брой 
единствен, от 21 септем-
ври 2010 г.

   Пълният успех на Съеди-
нението показва, че кога-
то напрегнат всички сили 
една нация има възмож-
ност да осъществи свои-
те идеали. Категорична е 
позицията на българското 
правителство (министър-
председател бесарабски-
ят българин Александър 
Малинов) и на Народното 
събрания на България, че 
веднъж извършено, Съеди-
нението трябва да се за-
щити с всички сили, с които 
страната разполага. Полу-
чава се рядко срещан син-
хрон между действията на 
монарх (княз Александър I 
Батенберг), правителство, 
парламент и обществено 
мнение.
    Този пример е с истори-
ческо значение за бъдеще-
то развитие на национал-
ноосвободителните борби 
на българите.

ролята на александър малинов
в съединението и независимостта

 на България

   Следващият много важен 
акт на България е обявяване 
независимостта на държа-
вата от турската васалност. 
Уникалното по своя род 
политическо събитие ста-
ва във Велико Търново на 
22 септември 1908 година. 
Според български учени-
историци без 3 март 1878 
г. нямаше да има нито СЪЕ-
ДИНЕНИЕ (6 септември 1885 

г.), нито НЕЗАВИСИМОСТ (22 
септември 1908 г.). От осво-
бождението на България от 
османското владичество и 
до обявяването на пълната 
й независимост изминават 

30 години в бурни полити-

чески страсти, на величие и 

покруса, но в крайна смет-

ка – на възход и на триумф 
на българската държава.  

Тунджда, център на обще-
ствен и истинско динами-
чен живот.
   Днешната проява - от-
криването на  паметника на 
генерал Иван Никитич Ин-
зов е истински апофеоз на 
инзовци към историята на
нашия край. От днес ще 
имаме още едно свято мя-
сто за поклон пред  този 
велик човек - генерал и 
пълководец. 
   Поклон пред паметта на 
генерал Инзов".

ДМИТРИЙ БОРИМЕЧКОВ

   Човекът за своя живот 
отбелязва много различни 
дати и събития: за триумф и 
трагедии, лични и държав-
ни празници, национални 
тържества и селски сборо-
ве. В цялата тази пъстрота 
има един ден в годината, 
който е свързан с рожде-
нието му.  

седемдесет години  и  новото  начало

   Родените през м. септем-
ври, казват хората и сочат
социологическите проучва-
ния, най-много са в  цело-
годишния цикъл. Единият 
от тях е тараклиецът Геор-
ги   ТАНОВ. Роден е на 19-ти 
1948 година в гр. Тараклия, 
където завършва средното 
си образование. 
   През годините 1976 - 1981-
а следва в Кишиневския 
селскостопански институт, 
зооинженерен факултет.
   Работи в колхоз в родното 
градче, в различни държавни 
и обществени организации. 
Бил е ръководител на голя-
мото междустопанско пред-
приятие по животновъдство, 

а преди да се пенсионира - в 
апарата на председателя на  
Тараклийски район. 12 годи-
ни е оглавявал Българската 
община в гр. Тараклия.
   На 19 септември 2018-та 
нашият известен земляк в 
Молдова и задграницата Ге-
орги  Танов навърши - мно-
го ли  са, малко ли  са - 70 
години. Щастливият мъж, 
баща, роднина, колега и при-
ятел получи от тях десетки 
поздравления и  подаръци, 
на които благодари за до-
брите им думи, за топлото  и 
човешкото отношение към 
него.
   Когато човек стига до тази 
възраст, той прави равно-
сметка какво е направил за 
тези години. Георги Танов 
има на кого да се радва  и с 
кого да се гордее - с децата 
си и внуците си.
   Благодари душевно на сво-
ята съпруга Евдокия Васи-
левна - за любов и търпение, 
за грижите й към близките 
им, Както и своята благодар-
ност изразява на всички, кои-
то всекидневно и всекичасно 
му помагат да пише книги. 
   През миналата, 2017 годи-
на, в кишиневската печатни-
ца  "Lexon-Prim" видяха бял 
свят две негови книги на ру-
ски език.
   Това са книгите: "Рецепты 
и технология приготовления 
блюд национальной болгар-
ской кухни в нашей семье" 
и "Восстановление собо-
ра святого великомученика 

Георгия Победоносца города 
Тараклия" (Краеведческие 
заметки). Те бяха предста-
вени в Тараклия и Кишинев 
и получиха висока оценка от 
специалисти и читатели. 
   За книгата, посветена на 
200-годишнината от строи-
телството на първата черква 
в Тараклия (2017 година) ав-
торът благодари на  научните 
консултанти Николай ЧЕР-
ВЕНКОВ, доктор хабилитат по 
история, председател на На-
учното дружество на бълга-
ристите в Република Мол-
дова, и на Иван ДУМИНИКА, 
доктор по история, научен 
сътрудник към Института за 
културно наследство, гр. Ки-
шинев), които му изпратиха 
по повод юбилея Поздрави-
телен адрес. 
   Набирането на текста към 
двете му книги осъществи 
Евдокия ТАНОВА, дизайнът на 
корицата е на Олег МИХОВ. 
   Спонсорите на това пре-
красно издание Петър КАЙ-
РЯК, Николай КАРАМАЛАК, 
Димитър ТУЛУШ и Василий 
Карапенков също поздравиха 
Георги Танов с рождения му 
ден, като му пожелаха много 
здраве и нови книги, едната 
от които ще е за целият род
Танови.
   С тези си книги Георги Танов 
полага ново начало в своя  
творчески живот.
   Честита седемдесетгодиш-
нината, г-н Танов! На многая 
лета!    
       ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ


