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    Тараклийци поднесоха 
цветя пред паметната пло-
ча на Васил ЛЕВСКИ. Пред 
героизма на Апостола на 
свободата се поклониха 
кметът на гр. Тараклия Сер-
гей ФИЛИПОВ, новоизбра-
ният председател на район 
Тараклия Виктор ВИТКОВ, 
българският консул в Тара-
клия Ангел МАРИНКОВ и 
граждани.
  По повод 182-та годишни-
на от рождението на героя 
на българския народ Васил 
Левски пред паметника в 
центъра на града се прове-
де митинг.
   «Мечтата му е била за чи-
ста и свята република, в ко-
ято всеки има равни права, 
независимо от национал-
ността и религията. Поклон 

ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

пред паметта и делото му», 
каза за Дякона кметът С. Фи-
липов.
   Жителите на Тараклия 
също отдадоха почит към 

Левски, свеждайки глави
пред неговата памет и само-
жертва.

ИРИНА БОГОЕВА, 
БТА - СОФИЯ

  За своята хилядолетна 
история България е дала на 
своя народ и на света много 
личности, а в съвремието се 
открояват имената на Хри-
сто БОТЕВ и Васил ЛЕВСКИ.
Тази година тържествено, 
със слово и полагане цветя 
пред паметниците им, из-
дигнати в Молдова, бяха 
отбелязани годишнините на 
поета и революционер Хри-
сто БОТЕВ и на идеолога 
на българската национална 
революция и създателя на 
революционните комитети 
Васил ЛЕВСКИ.
  На 6 януари отбелязахме 
171 години от рождението 
на великия син на България 
Хр. Ботев, който дейно бил 
свързан с Бесарабия. Тук 

КЪМ ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ СИНОВЕ - 
С ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

той живял, творил, учител-
ствал. Познавал се с много 
дейци бесарабци по онова 
време, бил в тясна връзка с 
тях, най-вече с нашия зем-
ляк Олимпий Панов, когото
наричал «Братленце Па-
нов».
   На 18 юли 2019 г. почетох-
ме паметта и делото на Ва-
сил Левски, известен като 
Дякона и Апостола на свобо-
дата. На тази дата се навъ-
ршиха 182 г. от рождението 
му. Митинги по този повод се 
състояха в градовете Тара-
клия и Твардица, в Кишинев 
и с. Паркани, Приднестрови-
ето, в други места с преди-
мно българско население, 
където има паметници и па-
метни знаци.
   Където тачат паметта на 
Апостола на свободата и 
«кънтят в Буджака думите на 
Левски», а поетите посвеща-
ват своите стихотворения на 
майка България и нейните 
славни синове и дъщери.
   В песента «Васильова-
та майчица», изпълнявана 
от Мария Недева-Станче-
ва (1915 – 1985) от с. Нова 
Ивановка, Одеска област, 

се пее за войводата (Васил 
Левски), който мечтае «дру-
жина, мамо, да водя, зелен 
байрака да нося…»
   Мечтата му стана реал-
ност. Както и думите на дру-
гия велик син на България
– Христо Ботев: «Тоз, който 
падне в бой за свобода, той 
не умира». «Жив е той, жив 
е» - и Христо Ботев, и Васил 
Левски – великите синове на
България и на всички бълга-
ри по света. Безсмъртни са: 
и поетът и революционер, и 
Апостолът на свободата… 
Живи са Ботев и Левски, за-
щото голяма е обичта и при-
знателността на бесараб-
ските българи към тях и
освободителната им мисия.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

   Бавно пристъпям по кал-
даръма и ме завладява духа 
на миналото. В  клоните на 
дърветата още трепти не-
повторимият глас на Валя 
БАЛКАНСКА и прави багри-
те по-меки и по-топли, ста-
рите къщи оживяват, а гора-
та навежда чело за поклон.
Мелодична извивка на ка-
вал ме върна в настоящето. 
Всичко е така замряло уж, 
а същевременно блика от 
живот. Оня истинския – на 
душата.
  Комините на работилници-

   Надежда Михайловна ПЕ-
ТРОВА (моминската й фа-
милия ЕРЕКЧИ) е родена на 
27 септември 1924 година. 
От рождената й дата насам 
сменяха се режими, ставаха 
различни големи събития, а
самата тя е преживяла как-
во ли не, но до ден днешен 
върши и къщната работа, и 
градинката й е уредена.
   Като млада леля На-
дежда е била една от най-
грамотните на селото – завъ-
ршила е 7 класа в румънско 
училище и 4 класа – с руски 
език на обучението.
  На младини е била омъже-
на за Василий Константино-
вич Петров, по-млад от нея 
с две години. От брака им се 
раждат трима сина – Нико-
лай, Михаил, Иван и дъщеря 
им – Мария. Мъжът й почи-
ва през 2005 година. Живее 
при най-възрастния й син – 
Николай и невестката, има 
13 внука и 8 правнука.

  Българската православна църква на 20 юли 
отбеляза паметта на Св. пророк Илия, един от 
най-великите измежду старозаветните празни-
ци, могъщ изобличител на езичеството и пред-
вестник на истинната вяра в Единия Бог.
  Източно-православните християни ще почетат 
паметта му на 2 август тази година, т. е. с трина-
десет дни по-късно.
   Християнската църква го нарича още от древ-
ността «пророк и предсказател на великите 
Божи дела», «ангел в плът», «предтеча на вто-
рото Христово пришествие».
   Вярва се, че какъвто човек влезе първи в дома 
ви, такава ще е цялата идна година.
В българския народен календар Илинден е най-
големият летен празник по време на жътва и вер-
шитба. На този ден Св. Илия кара огнена колес-

  Туристическа група от ад-
министрацията на община 
Антоново, Търговищко,  по-
сети Молдова на 18 и 19 
юли тази година. Визитата 
на гостите бе неофициал-
на. Първо, те се поклониха 
пред паметния знак на Апо-
стола на свободата - Ва-
сил ЛЕВСКИ и положиха в 
подножието му живи цветя. 
После в малката зала на 
районния дом на култура-
та гостите се срещнаха с 
тараклийци и заедно обсъ-
диха различни въпроси за  
взаимното подпомагане и 
разширяването на приятел-
ско сътрудничество, както и 
възможното побратимявяне 

НАЙ-ВЪЗРАСТНАТА ЖЕНА
 В С. КАЙРАКЛИЯ - НА ПОЧТИ 95 ГОДИНИ

  Николай Василевич в мла-
дините си е завършил Ки-
шиневския селскостопански 
институт, специалност зоо-
технически инженер. Рабо-
тил е дълги години като за-
веждащ млечно-товарните 
ферми в с . Копчак и в род-

ното село Кайраклия, бил 
е едно време и заместник-
председател на колхоза, 
когато го е оглавявал Петър 
Иванович ГРЕКОВ.
  За своя дълъг и нелек жи-
вот уважаваната в селото 
Надежда Петрова до орга-
низацията на колективното 
хозяйство се е грижела за 
градината на своето семей-
ство, в тежки условия се е 
трудила на богат землевла-
делец в с. Чумай, 27 години е 
работила в лозарската бри-
гада на колхоз «Димитров». 
И след пенсионирането си 
20 години е отглеждала кол-
хозните птици и телета.
  Възрастната и почтената 
кайраклийка има доста на-
гради – медал «Ветеран на 
труда», юбилейни отличия, 
подаръци, грамоти – за до-
бросъвестен труд и за от-
глеждане на многобройното 
семейство.

ПЕТЪР ПЕРОНКОВ 
С. КАЙРАКЛИЯ 

ПОЧИТАМЕ ПАМЕТТА
 НА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ

      ГОСТИ 
 ОТ  БЪЛГАРСКАТА  ОБЩИНА  АНТОНОВО

ница с шест коня по небето и измолва 
от Бога за тях здраве, хубаво време 
и благополучие. Имен ден празнуват: 
Илия, Илияна, Илико, Илин, Илина…

ЕДНА.bg

между гр. Тараклия и общи-
на Антоново.
  Кметът на община Анто-
ново Хайредин МЕХМЕДОВ 
разказа за социално-ико-
номическото положение в 
общината, а колегата му 
Сергей ФИЛИПОВ - за град 
Тараклия и за културните му 
институции, като предста-
ви някои от неговите дейци, 
които присъстваха на тази 
среща.
   Олга ВИЧЕВА (образова-
ние), Иван БОРИМЕЧКОВ 
(театър), Татяна КАЙРЯК (хо-
реография), Кирил Боримеч-
ков (обществена дейност), 
Димитър БОРИМЕЧКОВ 
(журналистическа и изда-

телска дейност) споделиха 
за доброто сътрудничество 
между Молдова и България 
като цяло, както и между от-
делните общини, градове и 
села. Всеки от тях в същото 
време разказа за направе-
ното  лично от него и какво 
очаква в бъщете, предвид. 
връзките с България.
   Гостите от община Антоно-
во в същия ден имаха среща 
с професорско-преподава-
телския състав на Тараклий-
ския държавен университет 
"Григорий ЦАМБЛАК", след 
която заминаха за Кишинев.

ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ                                                                                                                                    

ЛЕТНИ МИГОВЕ ОТ ЕТЪРА
И СТАНАХ ЧАСТ ОТ МАГИЯТА

те пушат и напомнят старци, 
събрали се да запалят
по една лула и да си раз-
кажат по нещо за живота и 
майсторлъка. Каква магия!
И ставам цвят от пъстрите 
черги, провесени по чарда-
ци, тръпка от метала ста-
вам, удар от чука и капка от 
водата, завъртяла чаркове-
те. И се носи гласът на Валя 
Балканска «Излел е Делю 
хайдутин».
   Извор блика. Вечна е 
българската магия.

БИСТРА ЛАЗАРОВА, 
ГАБРОВО


