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  Моето поколение имаше 
вроден страх от звука на 
самолетите. Не помним 
войната, а само глада, 
бедността и разказите 
на близки за преоблече-
ните немски и румънски 
войници, за грабежите и 
издевателствата на
отстъпващите войски. 
Помним погребенията, 
защото полетата все 
още не бяха очистени от 
мините и снарядите.
  Помним, как намираха ко-
сти извън селото ни. А много 
по-късно вече можеше да 
се сее пшеница. Помним по 
разказите, как нашите дя-
довци и бащи са работили 
в мините в Донбас. Те бяха 
наказани без вина.
  Колкото ще ми гледат очи-

   На 6 май 2019 г. в София бе почетена 
паметта на Александър МИЛАНОВ – 
автор на книги с лирика, сатирични 
стихотворения, приказки и стихове 
за деца.
   Най-активно участва в обществения 
живот на България, като основното си 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМЕЧКОВ,

  С богата и разнообразна 
програма на 6 май.
    Двеста и шест години 
минаха откакто първите 
преселници от България 
са дошли на тези земи. 
Началото на програмата 
бе поставено с празнична 
света литургия в храма 
«Свети Георги», съобща-
ва bta.bg
   След обед любителите 
на спорта приеха участие в 
различни състезания.
   Празничният концерт бе 
открит от децата от Школата 
по изкуствата. Кметът на гр. 
Тараклия Сергей Филипов 
произнесе тържествено сло-
во по случай
   Деня на града. Поздра-
виха жителите му и гостите 
изпълняващият длъжност-
та председател на район 
Тараклия Павел ТАРЛЕВ, 
депутатът на молдовския 

   ДВА ДНИ ПАПА ФРАНЦИСК БЕШЕ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОКАНА 
НА ПРЕМИЕРА НА СТРАНАТА.
   Папата посети лагера на бежанците с при-
зив да бъдем милостиви, а също се срещна 
с представители на различните вероизпо-
ведания, които присъстваха на срещата на 
площад Александър НЕВСКИ.
  Неговото слово беше за мир на земята 
между държавите и народите. Бог е създа-
тел на всички земляне, за да се обичаме и 
уважаваме, създаваме блага за всички и 
опазваме природата-земя.

   ГАННА БЕСАРАБСКА-ТАВРИЙСКА

ПОМНИМ ПОСЛЕДЪЦИТЕ ОТ ВОЙНАТА

ТАРАКЛИЯ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ РОЖДЕН ДЕН

парламент Кирил ТАТАРЛИ, 
българският консул в Тара-
клия Ангел МАРИНКОВ и 
вторият секретар на руското 
посолство в Молдова Алек-
сей ГОЛОВНЬОВ.
   Тържествата продължиха с 
прояви на художествени ко-

лективи на града и района, а 
вечерта пред тараклийци и 
гости своите вокални талан-
ти показаха професионални 
колективи от Молдова и Ру-
сия.

ИРИНА БОГОЕВА – БТА
София

ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

те, ще помня децата от Ле-
нинград и нашите, бесараб-
ски деца, останали сираци 
от страшния глад.
  Няма да забравя и своите 
колеги, които имаха номера 
на левите си ръце –бяха бе-

лязани в Дахау.
  Това поколение си отива с 
една незарастващата рана, 
което видя смъртта на сво-
ите деца, разрушаване на 
стотици домове.
   Казваха, че по време на 
войната никой не искал да 
става пощальон. Проклина-
ли ги, защото тези хора са 
носили черни вести за заги-
налите.
   Днес, 9 май, е Велик ден. 
Скланям глава и честитя на 
всички, които са допринес-
ли днешния ден да е мирен 
и да имаме възможност да 
мислим за утре.
   Честита Велика Победа! 
Никога да няма война!
Честита Победа, Велика Ру-
сия!

АННА МАЛЕШКОВА

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ТАНЯ ТАНАСОВА-ТОДОРОВА С УЧА-
СТИЕ В АЛМАНАХА «НОВА БЪЛГАРСКА 
ЛИТЕРАТУРА»
   Искрени поздравления за нашата по-
етеса Таня ТАНАСОВА-ТОДОРОВА, която 
е сред допуснатите автори за участие в 
алманаха «НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУ-
РА» - детски истории 2019
   В сборника Таня ще участва със стихове 
за деца, публикувани в книгата й «ЧУДНИ 
ХОРА».
   Премиерата на този поетичен сборник ще 
е на 29 май 2019 година в софийското чита-
лище «Академик Николай ХАЙТОВ».

  От името на ректората 
на Тараклийския държа-
вен университет «Григо-
рий Цамблак» и лично от 
мое име най-сърдечно Ви 
поздравявам по случай 70- 

годишния Ви юбилей.
Такъв юбилей винаги е по-
вод за равносметка, но и 
за още едно признание на 
всички Ваши творчески по-
стижения.
  Изразяваме своето ува-
жение и признателност към 
личните и професионални-
те Ви качества като поет, 
журналист, фотограф, към 
всеотдайната Ви дейност, 
вложените усилия и ангажи-
раност за българската кауза 
в Молдова.
   Приятно ни е да Ви поздра-
вим с тази значителна дата 
и да изразим своите топли 
чувства и благодарност за 
дългогодишното ни сътруд-
ничество и общуване с Вас.

Вашето творческо търсене, 
Вашата работоспособност, 
професионалните Ви
усилия в сферата на жур-
налистиката вдъхновяват 
младите творци. Безспорен 
е Вашият огромен принос в 
запазването и популяризи-
рането на паметта за тара-
клийския летописец Петър 
Кайряк и други известни 
личности.
   Желаем Ви от сърце креп-
ко здраве, неуморен дух, 
творческо дълголетие.
   Бъдете все така деен и 
устремен.

 Ректор на Тараклийския 
държавен университет 

«Григорий Цамблак»
доц. д-р МАРИЯ ПАСЛАР

внимание насочва към българските общ-
ности извън пределите й.
   Съучредител на Дружеството за връзки 
с бесарабските и таврийските българи 
«РОДОЛЮБЕЦ», на което дълги години е 
бил председател.
   Александър Миланов е написал редица 
статии за проблемите на българите зад 
граница. Ратува България да има трай-
на политика към нашите сънародници 
извън страната – политика, която да не 
зависи от смяната на правителствата.
   За постиженията си в областта на 
българската култура е награден с държа-
вен орден «Св. Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ» 
I степен.

Културно-просветно дружество 
«РОДОЛЮБЕЦ», София, България

  
 ПОЕТИТЕ ИЗГРАЖДАТ НАРОДНАТА 

ДУХОВНОСТ
  «Ако поетите можеха да променят све-
та, сигурно той би бил много привлека-
телен и нито една нация не би имала в 
историята си страници, от които да се 
срамува. Но на поетите принадлежи 
главната заслуга в изграждането на на-
родната духовност. Без тях светът сигур-
но би бил толкова неуютен, че да ти се 
отще да живееш…»

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

  През първата поло-
вина на м. май тази 
година  ансамбълът 
за български народ-
ни песни и танци 
"Родолюбие" и те-
атърът на бесараб-
ските българи  "Сме-
шен петък" от град 
Тараклия се пред-
ставиха много до-
бре в прародината 
ни - България. 
   Професионалните ар-
тисти на  "Родолюбие" 
участваха във фол-
клорния събор "Елено-
во-2019", община Нова 
Загора. Ансамбълът 

ИЗЯВИ  НА  АНСАМБЪЛ  "РОДОЛЮБИЕ" 
         И  ТЕАТЪР  "СМЕШЕН  ПЕТЪК"

ни бе единственният 
гост на фестивала. Той 
бе награден с диплома 
за принос в песенното и 
музикалното изкуство.
   Българският театър 

"Смешен петък" пред-
стави на тополовград-
ска сцена комедията 
"Женско царство" от 
комедиографа Стефан 
Костов.
   От всички спектак-
ли, играни на различни 
сцени, постановката на 
"Женско царство"е осъ-
ществена без малко 
40 пъти. Журито и зри-
телите на  театралния 
комедиен фестивал в 
Тополовград високо 
оцениха играта на на-
шенците с диплома и 
аплодисменти.

 Собст. инф.


