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Българска Земейп. и Кооперативна Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ
1

Основано въ 1864 година.
Преустроено въ 1879,1904 й 1934 год.

НАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Въ края на всвка операционна година къмъ собственигв банкови
средства се прибавя и цъ\пата чиста печалба.
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедвлскитЪ стопанства, земедълскитЬ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, тъхнит-Ь съюзи и воднитв синдикати; занаятчиитв и занаятчийските
кооперации; популярнитЬ банки и ТБХНИТБ съюзи.
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Ш В А:

Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и
безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София
10 клона и 48 агенции въ всички производителни, земеделски
градове и села, 250 популярни банки въ ц-влата страна, които
извършватъ влогово-акредитивна служба. Постоянна кооперативна
изложба въ София.
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ЮРСкЖЮВОРЪ
ОРГАЦЬ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДШЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 17.
рна, октомврий 1940 год.
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Книжовно-просвЬтниятъ ОТД-БЛЪ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Добруджа и Б. Н. М. С.
Възвръщането на Южна Добруджа къмъ Бъл- търговско корабоплаване. Увеличаването на мор
Щая се посрещна съ извънреденъ възторгъ отъ ския ни брегъ съ 93 километра, а на дунавския
нашия измяненъ народъ, радостнитгъ мигове въ съ 75 ще повлияе благотворно върху развитието
живота на който еж само капки въ безкрайнотона родното морско и ргъчно параходство, ще за
сили и нашия риболовъ.
Ще на неговитгъ страдания.
Съ усилия и жертви, каквито само българи-»
Разширенитгь водни граници ще издигнатъ
нътъ може да понесе, презъ столетията и хиля- още повече значението на нашия воененъ флотъ и
Шшията на своето съществувание българскиятъ непремгънно ще наложашъ по-големи грижи за
народъ е вървтьлъ по историческия пжть на своето
ч него, за да стане той равноцененъ другарь на род
развитие и е постигалъ заслуженитгь и законнитгьната армия. По този начинь ще се направи още
мои успгьхи по бойнитгь поля отъ бргьговетгъ наедна голгъма крачка напредъ въ разрешаването на
мунавъ
до бреговете на тритгь морета — Чер-една отъ основнитгь задачи на нашата организация.
н
°то, Бгьлото и Синьото.
Но радостьта на Българския народенъ мор
Никога съ едно драсване па перото нашиятъ ски сговоръ е още по-голгьма поради друга причина-.
народъ не е спечелвалъ чужди земи, но тъкмо съ присъединяването на Южна Добруджа къмъ
тъ
и СА вили отнемани най-свиднитгь кжтове на майката—отечество се туря началото на откри
тото и всестранното международно признаване
Новата земя.
на българскитгъ народностни права въ целия въ
Отъ началото на този месецъ Южна Доб- имъ обемъ. Не само приятелитгь, но и неприяте
№
з д зае пакъ своето законно мгьсто въ картата лите заговориха за нуждата отъ задоволяване
на
балканския
полуостровъ, но това се постигна на справедливите, исторически и етнически обо
ол
агодарение на гранитната твърдость на бъл- сновани стремежи на нашия народъ.
«Уина да отстои своите жизнени права и на
Щшвитгь страдания, които още продължават"».
Ние твърдо верваме, че маршътъ на българ
ския войникъ по добруджанските полета и похоБългарскиятъ народенъ морски сговоръ спо- дътъ на българския морякъ покрай величествените
д
2*0ъя голгьмата заслужена радость на своя на- брегове на областьта, която е люлката на бъл- *
2 - тоТой чувствува и гордость отъ постигнатото,^ горското царство, ще бжде последват и продъл„Ц°въ
като чисто народностна организация той женъ къмъ останалите поробени български земи,
основата'на своята дейна програма да се къмъ останалите български води. Нашата орга62
°№ за обединението на българското племе, ьъ низация неуклонно продължава своя пжть и по
™Чк*те свои прояви той е действувалъ въ тази лага всички усилия за постигането на този върховенъ отечествена идеалъ.
Възвръщането
на
Добруджа
ще
даде
покрай
МОРСКИ СГОВОРЪ.
д
РП>01по новъ потикъ и разширение на нашето

пг
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Добрин-ь Василевъ

Ново българско море
Съ сключената на 7 септемврий 1940 г. въ
румънския градъ Крайова спогодба на България
се възвърна оная територия отъ Добруджа.^която
по силата на Букурещкия миръ отъ 28 юлий 1913
година Румъния й отне безъ война.
Тая територия отъ 7,696 квадратни километра
граничи на изтокъ съ Черното море на едно про
тежение — отъ южно отъ устието на р. Екрене въ
Черно море до
единъ и половина километьръ южно отъ с. Иланлъкъ на румънския черно
морски бръгъ — отъ близо 93 километра. Съ това
източната българска граница — бръговата линия
на Черно море се увеличи въ още 93 километра
или прибавени къмъ досегашната черноморска
граница отъ 31Т2 километра даватъ общо български
бръгъ отъ 404"2 километра на Черно море.
Почвайки отъ едно мъсто, южно отъ румън
ското село Змиино (Иланлъкъ) на едноимененъ малъкъ носъ, удължениятъ български черноморски
бръгъ започва отъ северна ширина 43°4Г50" след
вайки южна посока, той се издава южно отъ село
Шабла доста въ морето и тукъ се явява най-из
точната точка на тоя бръгъ въ Черно море — на
28°38'45" (отъ Гринуичъ) източна дължина, така
наречения Шабленски носъ.
Притежаването на една нова бръгова линия
на море отъ 93 километра значи и притежаването
на едно море, което се простира предъ този бръгъ
навжтре при общо използуване за корабоплаване
и риболовство. Още по-непосръдствено е
това
притежание въ пространството на водната повърхность на една ширина отъ. бреговата линия до 5
морски мили навжтре.
Новото българско море, освенъ че увеличава
по тоя начинъ площьта на България въ Черно
море, но има и голъмо значение за риболовството.
Знайно е, отъ времето отъ преди 1913 г., когато
това морско пространство б е българско, че по
бр^га между Шабла и н. Калиакра риболовството
бъ цвътущо, а около и покрай носа минаватъ голъми ята риба — пасажи на риба.
Новиять бръгъ е изобщо стръменъ и мжчно
достжпенъ. На мъста при н. Шабла и н- Калиакра
е много скалистъ, съ много пещери.
Височината му е два метра южно отъ гра
ницата, постепенно качваща се до 40 м. при с.
Кая-бей-кьой, следъ това до 62 м. при н. Калиакра,
после до 185 м. между Каварна и Балчикъ се
спуска стръмно до единъ метъръ надъ морското
равнище при устието на р. Батова и до устието
на р. Екрене.
Блата покрай него има при с. Дуранъ-Кулакъ,
наречено „Орловка" (Карталъ), северно отъ шабленския носъ наречено „Салмушъ" (при с Сатълмъшъ), малкото шабленско блато до едноименния
носъ, „Болата" при н. Калиакра, „Тузла" източно
отъ Балчикъ, между последния градъ и с. ТюркъСуютчукъ и мочуритв при ръка Батова, около
устието й въ морето.
Плитковини има предъ шабленския носъ, а
подводни скали около сжщия и около н. Калиакра.
Отъ Змиино до носъ Калиакра брътътъ е
изложенъ всецъло на северо-източнитв вътрове й
нема заливи, освенъ дветри малки вгънки при

Шабла, южно отъ фара на сжщия, южно отъ с.
с. Кая-бей-кьой и Сюртюкьой, и току до самия
Калиакра.
• Макаръ и да не може да се нарече заливъ
въ истински смисълъ на думата, бръгътъ непо
средствено на западъ отъ н. Калиакра до една
трета отъ разстоянието между последния и с. Бъл
гарски Суютчукъ е много запазенъ отъ ветрове.
Затова защото той е обърнатъ къмъ западъ взема
точно северо-южна посока и по тоя начинъ е преграденъ отъ къмъ изтокъ отъ ивицата земя,
която се спуща все по-тъсно и остро отъ северъ
къмъ югъ и завършва съ тъсния носъ Калиакра.
Малкиятъ и сжщински заливъ на Балчикъ (за
разлика отъ голъмия балчишки заливъ включенъ
между н. Калиакра и н. Св. Константинъ) е много
запазенъ отъ вътрове, следствие вгъването му току
при Балчикъ навжтре въ сушата и преграждането
му отъ ИЗТОЧНИТЕ вътрове отъ високия близо 180
метра бръгъ въ видъ на носъ, непосредствено
юго-източно отъ Балчикъ.
Тоя заливъ, по-право малко заливче, е найтихото и безвътренно мъсто по цълия български
черноморски бръгъ, въ сравнение съ постоянните
обвътряния навсъкжде по протежение на последния.
Мъста за закотвяне на кораби и приставане
по новия бръгъ еж именно тукъ при Балчикъ и
при Каварна (предъ една малка вгънка).
За времето до 1913 г. въ балчишкото при
станище, което е снабдено само съ единъ обикновенъ, вдаденъ въ морето приета нъ, еж влизали и
*излизали годишно сръдно около 240 кораба съ
пара, платна и шлепове.
Балчишкиятъ заливъ е естествениятъ излазъ
на море на източна южна Добруджа.
Фарове по новия бръгъ има на шабленския
носъ и на носъ Калиакра.
Отъ основаването на първото българско ПаР"
ство до падането на второто българско царство
подъ турцитъ — до 1396 г. — този бръгъ е бшгь
български, както и отъ освобождението — 187° г>
до 1913 г. (м. юлий).
Въ древностьта на мъттото, гдето е сега
построенъ шабленскиятъ маякъ, е имало построено
пристанище съ вълноломъ, наречено „Кария
(I—III в. сл. Р. Хр.).
Това пристанище е служило за межд и н н а
становка на корабитъ, плаващи между Одеса и
Цариградъ или по-право между устието на Дунава
и Месемврия.
Добруджанскиятъ български бръгъ добива
голъмо значение за българитъ, особено пре зъ
XIV въкъ, когато крайморски подчинени на ТЪР
НОВСКИТЕ царе еж били владетелнигв князе Баликъ.
братъ му Добротица и синътъ на. последния
Иванко.
Цълата область на тия владътели — оС?^\
другигБ земи — по сегашния бр-вгь между — а
и устието на р. Батова (и р. Екрене) се е нари
чала карвунска земя. Главниятъ градъ на тая зеМ
е билъ Карвона — сегашниятъ Балчикъ. Но глав
ната крепость на море — опората на владението
на тия князе и на морска България, т. н. »1'Р ^"
морско княжество" — е била Калацерка (вероятно/.
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Калиакра
отъ Г. Велчевъ
Днесь къмъ мЪстото на бръта западно отъ н. Ка
лиакра до с. Български Суютчюкъ.

Тоя флотъ е предприелъ въ 1374/5 г. походъ
срещу Трапезундъ, за да вземе участие въ дина
стическите борби между византийските импера
Много е възможно, обаче, имената на Кала- тори, а презъ 1383 и 1384 се готви да отиде срещу
церка и сегашната Калиакра, която въ разни вре , Генуезката колония Кафз, на сегашния кримски
дна и въ употребата на разни народи и пжте- полуостровъ, за да влезе въ морски бой съ тЬхння
щественици е носила десетина разни названия, да флотъ.
? означения на една и сжща крепость, която
«спорно е била на сегашната Калиакра и се е
СтановкигЬ на тоя флотъ по черноморския
простирала и по-нататъкъ отъ малкия калиакрен- брегъ ще да еж били нъколко, защото при раз
!?и п °луостровъ—езикъ, до къмъ сегашното село ширението на княжеството си на югъ до Козякъ
Български Суютчукъ все по бръта.
(сега Обзоръ) и на северъ, чакъ до Килия, на се
гашния ржкавъ на Дунава, при вливането на по
Изборътъ падналъ върху Калиакра или Кала- следния въ Черно море — Килия е влизала тогава
черка — д а бждатъ опора на приморското кня- въ българските земи — този флотъ е можалъ да
^во, е билъ много правиленъ.
действува свободно, което обстоятелство е задавало
грижи, както на византийци, така и на генуезци.
< ГЬ к а л и а к е н
^
Р с к и я носъ, при стратегическите
зможности и особености на тринадесетия въкъ,
Презъ 1366 г. савойскиятъ графъ Ямедей VI,
. и " д о б Ре се е пазила карвунската земя отъ неприя- нареченъ Зелениятъ графъ, съюзникъ на Византия,
л
' " огь югъ (византийци; и северъ (руси, татари е предприелъ морски походъ срещу България,
" генуезци).
обсаждалъ е Варна безуспешно, безъ да може
да
я превземе, и вероятно е ималъ стълкновение
Около
им
бр^говегЬ на Калиакра се е развила
по
море чрезъ своя флотъ съ силния флотъ на
морската мощь на приморското княжество огДобротица, за което, за жалость, до сега не еж
9ЛО п р и
Ба
Лой
л и к а , а отпосле и най-вече при
намерени подробни данни.
боо
чЦа ( у ЧУЖД-И историци — подъ името ДоКОито
отъ^чс
е билъ полунезависимъ влад-втель
Самата, обаче, подготовка на флота на Доб
до
1385
гао
. н о подчиненъ на общобъл- ротица за походъ срещу кримските генуезци сочи
с
уР «игБ царе Иванъ Ялександъръ и Иванъ че този флотъ е билъ силенъ, добре въоржженъ
Щи
шманъ.
и многоброенъ, за да се решава да излъзе на, бой
Лп« На Р°Дностниятъ обликъ на княжеството на срещу такъвъ силенъ и добре устроенъ воененъ
флотъ, какъвто е билъ генуезкиягь въ оная епоха
Р0ТИЦа ч и е т о и м е
гатъВЪрх
'
ТУРЧИЛ с л е д ъ 1 4 0 ° П - Л ~" — втората половина на XIV-» векъ.
Роти
У Далата корвунска земя
Флп^Г ~~ Добруджа, е билъ всецъло български, и
ОстанкитЬ отъ по-видими значително на вре
ЪТъ
8аГ > който Добротица е построилъ и команду- мето си крепости по черноморския брегъ като Ка
е
. ^
билъ флотъ на българи, най-крупната до лиакра, при Шабла, при Каварна, при р. Екрене
а
проява на българското племе по море.
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(въ мъстностьта Хачуката) т. н. Кранея и други
сочатъ колко голвма роля е игралъ този черноморски брьть въ българската история, особено
презъ време на второто българско царство.
Бидейки източна граница на българските земи,

гой е билъ добре защитенъ, както и сега пакъ така
добре требва да бжде защитенъ, за да господствува надъ българското Черно море, вече уголъмено и изворъ на стопански блага и народностна
свобода, независимость.

Крумъ Нънчезъ

Българските моряци въ свободна Добруджа
всенародна радость и допринася за върховното на
прежение на доблестнигв моряци.
„Една слецъ друга падатъ веригите на роб
ството, изковани отъ коравосърдечните еждници
въ Ньойи!
„Като ви честитя свободна Добруджа, пожелавамъ успешно .плаване и щастливо пристигане - на
добруджанския брътъ!"
И стройните редици на българските моряци
се занизватъ къмъ пристанището съ красотата на
една тържественость, предъ която бледнее и найтържествения химнъ. Тъхниятъ пжть е постланъ съ
цвьтя. техните гърди еж обкичени съ цв-етя, са
мите те еж живи цветя! Всеки отъ хилядите из
пращачи ги чувствува като пратеници на морска
България, като видимъ изразъ на вечната брънка,
що свързва майката Отечество съ златна Добруджа.
Това необикновено
изпращане, въ крето
участвува цела Варна, е несъмнено доказателство,
че духътъ на българщината е единенъ и непоклатимъ, че съ неизчерпаема мощь народътъ-ни бди
отъ борчески постъ,. когато се разрешаватъ голе
мите народностни въпроси. А въ тази знаменателна
проява се крие драгоценниятъ залогъ за всестранното
преуспяване на утрешна България.
На пристанището.Напраздно многобройностьта
на изпращачите се сили да съперничи на неопи
суемото въодушевление, ' което е пленило всички,
всички до единъ.Наскоро.когато д-влото на усърдните
киноснемачи бжде изнесено на показъ, сввтътъ ще
се увъри въ истинностьта на многоповтаряната изповедь на нашите писатели и вестникари: „Доб
руджанското събитие извая неповторими образи,
нарисува неподражаеми картини, за чието твор
ческо претворяваце е немощна четката на/великия
художникъ, безсилно е перото на вдъхновения
поетъ. Това, което стана, не се подава на описа
ние. Преживъно на самото мъхто, то ще се помни
цвлъ животъ и ще бжде разправяно на идващите
поколения като хубава, вълшебна приказка!"
Отъ челната редица се отдъля началникътъ
на Флота, придруженъ отъ своя щабъ. Гиздави
добруджански девици, съ лица, които сияятъ като
животворното слънце отъ българското небе, « а
изпращане обкичватъ съ цвътя и кърпи, по народенъ
обичай, висшия пълководецъ.
, ., V .4».; г
-.' ^. _ л—.;'-а*'-'.'.'#
„Много здраве на родните души, — се про-т-*^-л>
викватъ съ кръшни гласове щастливите изпращачки, — кажете имъ, че ние ще дойдемъ въ зе
мята, която ни роди. Въ нашата тжга и радость
по Добруджа ние вевкога оставаме нейни в^Р"?
чада, готови за служба съ любовьта на българите
къмъ всичко българско. На добъръ часъ, морски
**;4з»з
воини—освободители!"
На парахода „Бургасъ", който ще отнесе м°*
Несметното множество изпращачи на варн. пристанище ряцитв въ свободните води на Добруджа,.нетър-

По цялата българска земя е праздникъ. Праздникъ е и въ двора на Морското на Н. Величество
училище, кждето е строенъ морскиятъ окупационенъ
отредъ.
Никога не съмъ виждалъ нашигв моряци подъ
лжчитъ- на толкова радость и младенчески възторгъ.
Никога ТЕХНИТЕ сини обл-вкла не вЪрвамъ да еж
прикривали такава буря отъ чувства, каквато бу
шува днесъ въ гърдигв имъ.
Командата „за среща на знамето" е' дадена,
и при затаения дъхъ на всички само бойното знаме,
светинята на частьта, плющи съ тежката пурпурна
свила наредъ съ тържествените звуци на флотската
музика.
Часътъ е точно деветь. Това е съкровенниятъ
мигъ на историческата дата 21. септември 1940 го
дина, когато корабните сирени и камбанниятъ звънъ
буйно увънчаватъ съ среброзвучна пъсень неизра
зимата радость на всички българи.
Подобно тржбенъ зовъ, който възпламенява
сърдиата за подвигъ, проечаватъ думите на кап.
II р. Т. Цицелковъ, командирътъ на отреда:
„Чуйте сиренитв! Тв възвестяватъ отъ водите
на родното море великия мигъ, когато надъ свидна
Добруджа изгрева свободата. Въ този незабравимъ
мигъ българската храбра войска преминава гра
ницата . . .
„Намъ, морското войнство, се падна истори
ческата честь да прекрачимъ свещеннигв брегове
на добруджанското приморие.
„Нека да се покажемъ достойни събратя и
сътрудници на сухопжтнигв бойци. Нека да летимъ
напредъсъ непоколебимата въра, че победоносните
стжпки на този освободителенъ походъ ще проехтятъ и по други поробени наши земи, за да бжде
единъ день радостьта ни пълна!"
Посрещнатъ съ гръмовито „ура", идва началникътъ на Флота на Н. Величество кап. I р. Яс.
Тошевъ, който съ сърдечни думи честити великата
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Торпедоносецъ въ ес
корта на десантния
отредъ

«-е1л*Я

пеливото очакване достига своя връхъ. Звуците на
Въ 13 часа, когато .Бургасъ" прорязва ВО
Добруджанския химнъ, непрестанно свиренъ оть ДИТЕ предъ старата граница, корабната сирена съ
флотската музика, окрилять душитЬ на моряцитв,— пълнозвучно изсвирване ознаменува навлизането
и
ТБ бленуватъ мигъ по-скоро да полетять, за да въ свободнитЬ води на освободеното крайморие.
«влезатъ въ кракъ" съ нашит* войски по суша,
На чалникътъ на Флота съ отмеренъ, търкоито два
часа
вече откакъ съ славния си жественъ гласъ прочита предъ моряците отъ оку
маршъ заливатъ кжтъ следъ кжтъ добруджанския пационния отредъ Височайшата заповтщь до 3-та
черноземъ.
армия за навлизане въ предЪлигЬ на Добруджа.
„Шуми Марица", „Химнътъ на Цяря" и „ДобЧасътъ е 11 и 30 минути. „Бургасъ" дава
сигналъ за тръгване. Въ сжщото време, като бър- руджанскиятъ химнъ" въсъпроводъ съ мощно „ура"
золетни, горди орли, които напущатъ съ борчески изпращагь последните думи на Царската повеля.
У е « 1Ъ с в о е т о
гнездо, нашите торпедоносци Тя се приема като дългоочаквана благовесть, която
.Арабрн", „Строги" и „Смели" се откотвятъ отъ денонощно четвърть векъ е кънгвла въ немирната
одите предъ Флота на Н. Величество и въ върво- кръвь на въоржжения български народъ, щастливъ
Иченъ
строй се плъзгатъ по огледално тихите днесъ да я осжществи по 6-БЛИГЬ пжтеки на мира!
„Бургасъ" е на три мили предъ Балчикъ. Мо'•'ОДИ, въоржжени съ неизменната мощь на своигЬ
ашини и безпримЪрната храбрость на своигЬ торникътъ „Лспарухъ" отъ службата на Българ
ските водни съобщения го посреща и съпро
вожда. Образътъ на великия ханъ, избралъ Доб
ТржбачигЬ тържествено свирятъ „за среща", руджа за люлка и крепость на българщината, въз
"ослед,
кдвани отъ сирените на търговските ни ко- кръсва посредъ сенкигЬ на хероичното минало.
ра
°и, на котва въ пристанището.
Каточе неговиятъ духъ витае надъ българските
пБ
УРгасъ" е на пжть, съпровожданъ отъ слав- моряци и съ царствена ржка имъ сочи скутигЬ
ИтЬ торпедоносци, ветераните на родния флоть, на добруджанската равна степь, както въ древ*мъ които се присъединяватъ бързоплувнитъ- ностьта я е посочилъ на своята конна дружина.
рпедни лодки. И както огнеструйната мълния съ
Ведно съ топлия полъхъ, съ който необглед
«гантски нокъть прокарва ослепително блъткава
РазДа по небесния океанъ, така и свъткавичниятъ ните владения на преславния Добротица изпращагь
агъ на ТБЗИ «морски хрътки", чудо на съвремен дружески поздравъ, долита барабаненъ тжтенъ, пЪн а техника, чъртае бълоп-БНна диря по огром- сень на бойни гржби, тропогъ на буйнокръви коне.неата
стихващо мощно „ура" — това еж сухопжтнигЬ
^ н ага на морето.
бранници,
които съ юнашки стжпки на безкрайна
•р вълноломната стена е почернела отъ народъ.
* прилича на хилядозърнесть гроздъ.разлюленъ върволица се изнизватъ по прашния друмъ къмъ
белокаменния Балчикъ.
^ Невидима, буйна стихия.
Въ 15 часа на 21. септември 1940. година коСиниятъ просторъ на Варненския заливъ
б
н=пСТИ о г ь позлатата на есенното слънце като рабътъ „Бургасъ" хвърля котва въ водитЬ на балс
РДкотворенъ домъ, приелъ въ майчински ооя- чикското пристанище. Въ този паметенъ въ новата
" я ЗДинъ празднуващъ, опияненъ отъ щастие на- ни история мигъ морските и сухопжтнигЪ бойци
Г°чь, който съ „ура" и „на добъръ часъ изра- н*а България си подаватъ братски сьтруднически
ржце и нагледно показватъ, че флотъть и армията
своето бликащо въодушевление.
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еж неделими, че съ мощьта на своето единение
ТБ съвместно изграждатъ дълото на родната непо
бедима, прославена войска!
Бавно и тържествено „Бургасъ" приближава
пристанищната стена. Неспирно химнътъ„0, Добру
джански край!" оглася свободните води на сво
бодното добруд ж а н с к о Черноморие. Но сякашъ и
този прекрасеиъ химнъ е немощенъ да изрази без
пределната светла радость, настжпила следъ дъл
гата тъмна и тежка тжга. Тогава — тогава идватъ
на помощь СЪЛЗИТЕ. Тези горещи сълзи, избистрени въ долината на робската неволя, оросяватъ зе
мята и морето на скжпа Добруджа, така обилно
оросявани презъ въковегв съ кръвьта на нечетни
борци за родъ и честь.
Пръвъ стяшва на сушата н-къ флота на Н.
Величество кап. I р. Ас. Тошевъ. Едвамъ успьлъ да
честити свободата на добруджанските българи отъ
Балчикъ, той бива понесенъ на ржце верздъ по
тока на развълнуваното множество. Съ своето дъл
боко затрогващо слово новиятъ кметъ на Балчикъ
г. Клинчевъ става изразитель на всеобщата ра
дость, която блести въ рукналите сълзи и кара
уститв да Н-БМБЯТЪ.
„Четвърть вЪкъ вие съ копнеещи и върващи
души отправяхте гажни погледи къмъ отвждморската далечина, за да зърнете дали не идва сво
бодата, потжпкана и прогонена отъ злодеигв заро• бители. Не остана напраздна вашата въра, дойде
краятъ на дълготърпеливото ви очакване. Екна по
друмищата на Балчикъ стоманената стжпка на
българските войскари, малкитв бойни корабчета
на храбрия ни флотъ идватъ въ свободните води
на Балчикъ! . .
„Днесъ е великъ день за Добруджа, озарена
отъ слънцето на свободата. Съмна се. Нощьта

стана день. Блънътъ е действителность. Разкжсвайте
черните забрадки. Зам-внете черните знамена на
робството съ родния трибагреникъ, който ще краси
дните на вашия новъ животь!"
Последва историческата команда на коман
дира на морския окупационенъ отредъ кап. 11 р.
Т. Цицелковъ, отправена къмъ възпитаниците на
Морското на Н. Величество училище:
„Напредъ къмъ Балчикъ и хлъбороднитЬ по
лета на нашата мила Добруджа!"
Занизватъ се стройните редици на българ
ските моряци. Пристанищната улица е буквално
задръстена отъ местното население, което съ мно
гократното обичайно „добре дошли" приветствува
защитниците на новоосвободените брътове, при
общени отъ днесъ къмъ отечествените предели.
По-мощни и по-волни ставатъ крилата на морска
България. Вдъхновениятъ устремъ на нейния полетъ по единъ незабравимъ начинъ се разразява
и става все по-неудържимъ. Всека моряшка стжпка
е камбаненъ звънъ, който вести сполука. Всеки
слънцезаренъ ликъ е красота, младость и мощь,
обречени на беззаветенъ моряшки подвигъ. Всеки
сребросвътещъ щикъ е пжтеводна звезда, която
сочи върха на крайната победа: тамъ еж даровете
на цълокупна България, достигаща водите на две
морета! . .
Не следъ много българските торпедоносци
и торпедни лодки пущатъ котви предъ Балчикъ —
приморскиятъ красавецъ, комуто се падна честьта
пръвъ да приеме въ обятията си стражите на род
ните брегове и да вплете своето име въ надслова
на безкръвната славна епопея, която записа въ
историята си на 21 септемврий 1940 година нашиятъ малъкъ, но храбъръ флотъ. . .

-Е«5А л . Б-Ьгажев-ь

Освобождението на К а в а р н а
Въ възложената на българската армия задача
за окупирането на Южна Добруджа и присъединя
ването й отново къмъ общото отечество живо
участие взе и нашиятъ воененъ флотъ — въ ком
бинирано действие съ пехотните части на 21 сеп
темврий т. г. при завземането на Балчикъ и въ
самостоятелни действия на 25 септемврий при зав

На командния мостикъ въ време на похода

земането на Каварна, на 27 при завземането на
третия етапъ отъ брега въ областьта на Шабла и
на 1 октомврий при завземането на останалата бре
гова ивица до новата граница южно отъ с. Иланлъкъ.
Успоредно съ тези действия, които се извър
шиха отъ части на Черноморската флотилия, по
добни действия по дунавския брътъ на Добруд* 3
при Тутраканъ и Силистра извършиха частите отъ
Дунавската флотилия.
Особено паметно въ историята на флота иде
остане завземането на Каварна и морскиятъ походъ
до това второ добруджанско пристанище.
Корабигв потеглиха въ ранно слънчево утр°Морето е съвсемъ тихо. Тукъ-тамъ по повърхностьта му еж останали дрипи отъ нощните изпа
рения.
Небосклонътъ е прибуленъ съ лека мъгла
... и ч . и ^ л ц и п ш ь С ПрИОуЛЙНЪ СЬ ЛС1\" '• —
Урата на възторжените изпращачи скоро зазатъ далеко задъ насъ. Подъ звуците на „Д° б "
руджански
край"
„Бургасъ",, п«
на'който
е
паралидьгь „оургась
»"
г] „...„,.,.,,.,. .,
КиГ1 параходътъ
натоваренъ десантниятъ отредъ, бързо пори синьо
зелените води.
Край насъ прелитать бързите торпедни катери
и изчезвате къмъ хоризонта въ далечно страже 60
охранение. Преминаватъ и торпедоносците, които
ще ни ескортиратъ до Каварна.

Моулки шЪщл,
МоряцитЬ отъ десантния отредъ се пръскатъ по палубигЬ на групи и оживено разм-Бнятъ
впечатления отъ приятното плаване по тихото
море и отъ красотите на високия български брегъ,
който бавно се движи далече влЪво ОТЪ насъ, кжпанъ отъ топлигЪ слънчеви лжчи.
Бели чайки се виятъ на западъ, рЪдки дел
фини се премт^татъ встрани на парахода, и гърбо
вете имъ ослепително блесватъ въ време на красивия
скокъ. . .
• '
Всички сме_ въ повишено настроение. Отъ
'най-голъ-мия началникъ-дагнай-обикновения морякъ
всички еж еж обвзети отъ нетърпение да стигнемъ
по-скоро до цельта и да изпитаме радостьта на
вестители и носители на дългоочакваната свобода
за поробените братя тамъ къмъ стройната Калиакра.
Ето, минава довчерашната ненавистна, натра
пена граница. Блесватъ ТИХИТБ води на Батовския
заливъ, и въ мисъльта ни изниква тжжниятъ споменъ за Трагедията на „Шумни", който отъ двайсеть и петь години се покои нЪкжде тамъ на пЪсъчното дъно. . .
Напредъ и напредъ!
Скоро влтзво на пжтя ни ясно се • очертава
Балчикъ, кждето преди четири деня съ нашите
моряци стжпихме на бръта като носители на пър
вата свободна вълна, която продължава да залива
Добруджа все по-насеверъ. Белиятъ градъ още
тръпне отъ преживяването на бленувания и жадуванъ мигъ, когато се строшиха робските окови.
Радвай се, Балчикъ! Ние бързаме да занесемъ
чаканата радость и на твойта съседка Каварна.
Отредътъ ни продължава своя пжть.
Най-сетне къмъ обЪдъ хвърляме котва предъ
пристанището на Каварна. Посрещатъ ни роякъ
катери, въ които бързо започва да се настанява
Десантниятъ отредъ.
•
Наедно съ началника на флота и съ неговия
Щабъ слизаме съ първия катеръ на пристана.
Брегътъ е почернЪлъ отъ народъ. Неизразимъ възторгъ, бурна радость блика отъ гърлата и
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Началникътъ на флота разкжева траурната лента

Последвалитъ сцени на опиянение отъ бурна
радость ще останатъ запечатани за цъ\пъ животъ
и у освободени, и у освободители.
Тъй се разлива на воля буйната вода, когато
се отприщи сковаващиягь я бентъ. . . Въ такива
единствени, неповторими мигове човЪкъ отъ все
сърдце казва: „Господи, сега мога спокойно да
умра!" . .
Съ развети знамена, носени отъ корави добруджанци, подъ звуцитъ на флотската музика,
обиколени отъ щастливото множество, потегляме
съ отреда къмъ града, който се простира горе на'
платото, на три километра отъ бръга. Подъ изга
рящите лжчи на обедното слънце бодро крачатъ
всички по стръмния пжть.
Ето ни въ свободна Каварна!
Какъ хубаво грее слънцето надъ високото
Калиакренско плато! Съ кристаленъ звънъ радо
стьта се носи навредъ изъ въздуха върху крилата но
свободата.
Море отъ гордигЬ български трибагреници
залива улицигв, по които бодро и весело маршируватъ нашите моряци. Дъждъ отъ цвътя воли
върху ТБХЪ и се превръща на хилядоцвътенъ килимъ подъ опрашенитв имъ нозе.
°ЧИГБ на всички.
— Ура! Ура! Ура! Да живеятъ освободителите!
Подъ красива арка, задъ опънатата черна
Отъ началника на флота до последния морякъ
ле
нта, стои древенъ старецъ; въ ржцетв му под- въ клоната всички биватъ окичени отъ каварненки
н
°съ съ хл-вбъ и.соль. До него хубава девойка,въ съ десетки тъкани кърпи и ризи, везани съ кра
китна добруджанска носия, препасена съ народния сиви добруджански шевици. Флотската музика
/Фицв-Бтъ и покрита съ черно було.
тресе сградигЬ по двегв страни на улицата съ
Началникътъ на флота на Негово Величество славнитв звуци на бойните маршове. . . -, ,-'г
!
г
- капитанъ I р. Лсенъ Тошевъ вср-вдъ звуцитъ на
КамбанигЬ на градските църкви биятъ-и[проНа
Родния химнъ и йеописуемия избликъ на радость
У ХИЛЯДИТЕ посрещани разкжева съ енергично дви гласявать свободата.
Стигаме на градския площадъ. Моряцить^се
жение черната лента, сваля траурното було на
йоб
РУДЖанката и по такъвъ незабравимъ начинъ строятъ. Наоколо се нарежда гражданството. В .- *
Всредъ образувалия се огроменъ квадратъ
известява свободата и на този свиденъ български
се веятъ десетки знамена, носени отъ младежи въ
«Раи.
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народни носии, огь стари бойци, на гърди съ бъл
гарски кръстове за храбрость. Ржцетв високо държатъ големи портрети на Негово Величество, оки
чени съ венци и китки.
Пристигналите съ насъ двама свещеника
отслужватъ благодарственъ молебенъ. Издига се
къмъ престола на Всевишния молитвата на лику
ващите сьрдца. . .
Говорятъ следъ това представителите на маст
ната новоустановена власть и на населението. От
говаря г. капитанъ I р. Тошевъ. Думите прониквать дълбоко въ сърдцата.
Ура!
Ура! Ура! Да живъятъ
братята
освободители!
• Шуми Марица!" „Боже, Царя ни пази!". . .
За пръвъ пжть оть деня на поробването звучагь
тукъ свещеннитв химни! Можете ли да си пред
ставите тези мигове? Моето сърдце биеше на
спукване. . . Хората наоколо плачеха. . .
Малка девойка въ хубава добруджанска рок
личка съ чудно чувство и съ неочаквано умение
декламира „Българския войнъ". *<

Ура! Ура! Ура!
Началникътъ на флота обхожда и поздравява
моряцитЬ, младежите съ знамената, червенокръстЦИТБ, пожарникарите, учениците, народа.
Последва церемониаленъ маршъ. Подъ гръм
ките звуци на музиката кръвьта възвира въ жи
лите. Нашити стройни моряци друсатъ земята съ
отсечената си твърда стжпка.
— Здравейте, моряци!.
— Здра-жаймъ-динъ-танъ!
Каварненци луд-вятъ оть възторгъ и гордость,
че иматъ такава славна вейска. . .
Въ градската градина се слага огромна на
родна трапеза съ епически размъри. Планини оть
варени пилета, печени прасенца, хубавъ добру
джански пшениченъ хлъбъ, червено вино. . .
Всръдъ разгара на народното веселие пристигатъ министрите г. г. Божиловъ, Габровски и
Багряновъ. Т е взематъ участие въ трапезата и об
щата радость. Край насъ се извиватъ кръшни хора...
Да жив^е свободата! . .
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Крум-ь К"ьнчев-ь

Калиакра, гордостьта на Добруджа
Носъ Калиакра е завършекъ на балчикскокаварненското плато. Представя клиновидна ивица,
дълга около два километра, проточила се въ мо
рето съ южна посока. Западниятъ бръгь на чер
номорския басеинъ не познава по-издадена суша.
Скалистъ, съ червеникава багра, страхотно стръменъ къмъ всичкитъ си граници. Високъ е седемдесеть метра надъ морето, чиито вълни—сжщински
гигантски езици — дълготрайно еж лизали варови
тите му образувания. Така еж издълбани сжществуващигв днесъ пещери въ подножието, които
еж леговища на нъколко оть малкото тюлени на
Черно море. При добра видимость мореплавательтъ го открива оть около петнадесеть мили, а
светлинниятъ лжчъ на фара му достига двойно поголъма далечина. Добъръ щитъ срещу северните
и североизточните ветрове, неръдко корабите използувать залива на западъ оть него и хвърлятъ
котви на прикритие.
Прозвището Калиакра, което значи добъръ
носъ, а се тълкува и като здрава крепость и кра
сива скала, има съдържанието на сърдеченъ бла
годарственъ изразъ за всички моряци, намерили
спасение въ залива.
Но не само водите на този така благодатенъ
тихъ заливъ еж предлагали заспонъ и отмора. Калиакренската суша като магнитъ е привличала
всички, които еж дирели прибъжище и защита или
пъкъ — непоклатима твърдина, достойна награда
следъ достигната вече мощь. Естествената недостжпность на носа, която се дължи на отвесните
спусъци на неговия каменливъ бръгь и на тъсната
шийка, що го свързва съ добруджанската земя —
е била грижовно подсилена съ редица крепостни
постройки, чиито следи великолепно личатъ и днесъ.
Крепостни стени и множество бойни кули съ
гранитната твърдость на ержчно издълания камъкъ
еж отгласяли борческите викове на буйнокръвни
люде и победната пЪсень на бранни пълчища, а

морето имъ е пригласяло съ неподражаемата си
въчна пъсень. Ехото на миналото витае цнесъ
надъ развалините посръдъ купчини пръстьи буренясали изкопи: заглъхнали стжпки на векове, които
мамять любопитния погледъ да се взира, да търси
загубени съкровища!... Навредъ е пустота... На помощь идва безсмъртниятъ зритель, върниятъ свидетель на световните дъла — историята. И оть по
лумрака на оскжднигв вести просвътва възкръсналиятъ образъ на Калиакра.
Чуденъ и внушителенъ, величавъ и славенъ
както всъкога, той се домогва до върховете на
сказанието — за да бжде непресъхващъ изворъ»
еднакво съкровищенъ както за човъка на науката,
така и ' з а твореца на поетичното слово.
Така, Калиакра заживява съ чудото на при
казките, независимо оть това, че тя е дълговъчна
историческа сцена и сръдище на мощнокрилъ «и-,
вотъ. Този край познава събития оть нъколко в*-.
кове преди Христа. Известенъ е съ имената Тетрисиасъ, Тиристриа, Тиристрисъ, г\кра, Калиакра, Гелегри, Геляри, Гиларе. Л днешното му име за бъл
гарите на чисть български езикъ звучи така: Д о
бриять н о с ъ ! . . .
Въ VI. въкъ пр. Христа на Калиакра има
вече строителство, като дъло на малкоазийскигв
гръцки поселници, основатели на Дионисополись
— недалечъ о т ь съвременния Балчикъ.
Бележитиятъ пълководецъ на г\лександър'ь
Велики, Лизимахъ, презъ IV. в. пр. Хр., като вла
детели на тракийската область проникналъ и Д° К а "
лиакра. Използувалъ я като крепость и за скрива
лище на съкровищата си.
,
Презъ четиринадесетия въкъ — седемь въка следъ победоносния наб-вгъ на Испериховата
дружина изъ Малка Скития— владълческото колъно на Баликъ развива своя победенъ стягь надъ
източнитЬ
приморски
предели на българ
ската земя. Тогава Калиакра е страшна крепость,
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недалечъ отъ столнината Карвона. Боенъ и тър
говски флотъ е ималъ своето пристанище въ сжЩИГБ води, които еж КЖП-БЛИ снагата на Калиакра.
И много подвизи на сърдцати мжже еж отпращали
далечъ въ сушата славата на българското име, за
да настанатъ дни, когато необятни владения носятъ името на Баликовия приемникъ Добротичъ.
По сжщото време рицарски пълчища, водени отъ
благоразположения къмъ Византия графъ Амедей
Савойски, стжпватъ на Калиакра, а презъ 1444. г.
бранниците на Владиславъ Варненски спохождать и обсаждатъ непристжпната твърдина.
Презъ XV. вЪкъ по починъ на Баязидъ II.
тукъ е изграденъ дервишки манастиръ, нареченъ
Геляри, около крито отпосле изниква малко едно
именно приморско рибарско селище съ сжщото
име съ пристанъ, несжществуващо днесъ.
Останкитъ на мохамедански пустинножитель,
достигналъ светийска почить, почиватъ въ камен
ливия бръгъ. Това дава поводъ на християните да
виждатъ въ една изкуствена пещера на най-южната
точка на носа гроба на свети Никола Чудотворецъ;
въ негова честь Г Б построяватъ скромно свети
лище.
•
',
По време на Освободителната война срещу
заробителигЬ-турци населението на близоотстоящата Каварна и околнитъ села, подгонено отъ
разсвирепълитъ орди на кръвожадните черкези,
намерило подслонъ въ Калиакра — но и своята
мъченическа с м ъ р т ь . . .
Чудно предание рисува картината на това
бьтство и на всеопустошителната сЬчь, на която
били подложени българитъ по тия места.
Жени, деца, старци — всички паднали подъ
УДаригЬ на ятагана. Кръвь рукнала връхъ снагата
на Калиакра, та дори синигЬ води на морето заРУмен-вли.
Всръдъ разорението, подобно нежни цвътя,
останали незасегнати четиридесеть прехубави дев
ици, свидни чада на добруджанската земя. Идвалъ
гЬхниятъ редъ.
И когато множеството окървавени ржце на
поб-ЬснълигЬ злодеи се протвгали да се впиятъ въ
беззащитните имъ немощни тЬла — касаело се
8
ече не до животъ и смърть, а до позоръ или
честь...
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Носъ Калиакра

Върховенъ мигъ. когото красотата и юначеството раждатъ мж>\)жци и светци! . . Сплели ко
сите си, вкопчили ржцете си, сл%ли трепетигЬ на
ЧИСТИГБ си български сърдца въ една любовь и
едно безлримърно безстрашие, на което е способенъ само българинътъ, руменоликитъ деви поемать друмъ къмъ най-великата и странна голгота
— морето. МорскитЬ води приемагь твлата имъ,
а ТБХНИЯТЪ духъ преминава въ лоното на без
смъртието, за да засвети съ неугасващото чудо на
едно единствено и неповторимо сказание —.сказанието за четиридесетте калиакренски девойки.
И днесъ, обзеть отъ чувството на благоговейна
почить, местниягь житель сочи на любопитния
гостъ страхотно стръмната скала, очъртаваща вра
тата къмъ . славната смърть на юначните млади
българки — вратата на четиридесетте калиак
ренски девойки, заели челно мъсто въ нечетната
редица на добруджанските борци — страдалци
презъ виковете, за които славната юнашка смърть
е била вевкога по-силно желана отъ позорната
робия и поруганата честь. . ..
*
" Четвърть векъ гиздавата Калиакра — гордостьта на добруджанското Черноморие — споделяше
тежката участь на поробена Добруджа.
Четвърть векъ вражески войсковъ отредъ
властвуваше надъ Калиакра — тази съкровищна
крепость, голгота и светиня на българщината.
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Слънцето бе престанало да позлатява плодо
носните' полета на Добротичевото царство, надъ
което падна безпросветна нощь. Радостьта пре
секна въ добрите сърдца на коравите добру
джански българи, които съ кръстни страдания заживъха животъ, по-грозенъ отъ смъртьта. . .
Защото нечувана несправедливость съ де
монска ржка бе откжснала Добруджа — жива
часть отъ ТБЛОТО на майката Родина, бе отделила
народъ отъ народа, братъ отъ брата. Защото гра Ш
нична чърта — сжщинска ехидна змия — отлжчваше светата прадвдна земя, въ която еж прокън
тели победоносните стжпки на Испериховата хвърковата конница, въ която е блесгвла съ неугасваща
светлина славата на царствените водачи Баликъ,
Добротичъ, Иванко. . .
Течаха дните на добруджанската робия, и все Г
К 4 »Г *
по-милъ възрастваше за българигв образътъ на
родна Добруджа, която стана тжга и надежда въ
живота имъ.
Калякра въ буря.
Отъ Г. Велчевъ
Този образъ съ нечувана мощь се внедри
Тамъ, кждето неуморенъ вълнобой п%е своята
дълбоко въ душата на българския морякъ, който първобитна буйна п-всень, въ подножието на ше
съ погледъ на орелъ, отъ своите малки, но непо метната кйлиакренска висина, се подвизаватъ тю
бедими кораби, обглежцаше стройния станъ на не лените. Ето, плуващи изъ бистритъ сини води,
нагледната Калиакра.
унесени въ безгрижна гонитба, двама отъ тЬзи
Не беше ли Калиакра олицетворение на пре царствени морски красавци ни предлагатъ праздлестните простори на една родна страна, галена нично, невиждано зрелище. И ГБ ЛИ участвувагь
отъ дружелюбните вълни на родното море?
въ нашата велика радость?
Не беше ли Калиакра достойна за пламен
Съ необикновено вълнение стжпваме на сканата любовь къмъ целокупната татковина, която ЛИГБ, надвесени надъ страхотната пропасть, като
трепти въ всепреданнитЬ сърдца на всички бъл сжщински двери на смъртьта: отъ ГБХЪ СЖ полегари, която синовна любовь съ буреносна тревога ГБЛИ самоволно къмъ морето четиридесетте кабушува и въ сърдцето на българския морякъ? . . лиакренски девойки въ черни за родината ни дни.
Въ нетърпеливо очакване да загине въ брань
Съ морския бризъ долита поздравъгь на черно
за Добруджа, болка свиваше гърдите му, тжга морските води, които сж въ неразделна дружба
тровеше сърдцето му, кървави сълзи овлажняваха съ Калиакра. А никжде по нашия брътъ това море
неговитЬ слънцезарни очи.
не се открива съ величието на своята мощь и съ да
И този синъ на нашето море въ миговегв на лечината на своя стихиенъ просторъ, както отъ тукъ.
клетвено вЪрната служба, безспирно шептъше:
Но
въ деня, когато Калиакра празднува
кога ще настане Денътъ? . .
своята свобода, това премило море, родното Черно
море, има достоенъ съперникъ, който оспорва не
говата света за българския морякъ слава: това е
И този День настана.
добруджанскиять безпред-вленъ черноземъ.
Днесъ, когато българскитв войскари възвеВъ този мигъ, когато азъ изживявамъ найстяватъ свободата на Добруджа, въ вихренъ по- хубавия день отъ живота си, за пръвъ пжть
ходъ българските моряци прекосиха свободните обръщамъ гръбъ къмъ морето, въпръки неговата
добруджански брегове и долетяха връхъ носъ
съблазняваща близость, за да стрелна погледъ
Калиакра. Тукъ ГБ застанаха на денонощна стража.
къмъ равна златожитна Добруджа, кждето днесь
На този черноморски красавецъ пакъ се раз- тържествено шедствува възхождащата българщинав-вва българскиятъ стягъ. Той плющи отъ двадесеть
Устата е безмълвна, но въ душата ехти тре
метровия желвзенъ радио-стожеръ, както е плю
петната
изпов-Ьдь: Бжди навъки нашъ ти, свиденъ
щяла въ юнашката древность конската опашка—
добруджански
черноземъ — ще те. любимъ пла
знаме на нашити прадеди, които щастливо избраха
менно и ще бдимъ надъ тебъ, както пазимъ зени
Добруджа за люлка на българщината.
ците на нашитъ очи! . .
Като пжтници къмъ невижданъ рай, съ разТака бездруго мислягь и нашите спретнати
тупкани до пръсване сърдца, се изкачваме по моряци отъ калиакренския постъ. Такава е изпопТоръзва в е л и к а н с к и Г 0 С Ъ Л ж к а т У ш н и и з в и в ™ въдьта на малкото мои придружници, които с*
Миго^ъ н я м , ^ ?
™ И 1°т К Ъ М Ъ В ъ р х а - застанали подъ развътото родно знаме на К>
отъ червенобагрил? е п и н с Т Г 6"™ П Р и в л * ч е н ° ™ « Р - - Такава «исъль е внедрена и въ безпог Р ешписнос?^ каменниТънки н*
" ° С В ° Я Т а * Ж И В ° - " а Т а м ж Д Р ° " ь на народа ни. . .
а
СЪ
Тази
Те б С X " ™ ? а в с и ч « и Г п Р е Н С К И Я 6РЪГЪ«исъль-изповъдь молитвено блаР
ствимъ блЬнъ Сега този п п и
" н е о с ж ш - е - гоговъемъ, крачимъ бавно за обратния пжть и съ
стжпенъ. Той очаСквГаа в Т и ^ и Т а Т е Г и " Г ^
? ^ . ^ ? « Р « » * » «
*°
^ Р ^ ^ Г т о

'т**ш

ще бжде по-гиздава оть
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другъ пжть!
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НашитЬТ моряци въ освободи
телния походъ къмъ Добруджа
В. Игнатовт»

О, Добруджански край!
Ехъ, господине, какво чудо цгвхме да налравимъ снощи! Пасюсме добитъка си и чухме
гьрмежъ въ морето. Виждаха се кораби. По едно
време чухме гласове и видехме да излизатъ хора
на брЪга. Помислихме, че е десантъ, та изпратихме
ЧОВЕКЪ да съобщи въ Текето на кмета, за да пре
дупреди когото требва. Пристигнаха хора съ пушки
и всички залегнахме въ камъша. Слушахме разго
вори и не можехме да разберемъ, какви хора еж.
^тори ни се руски разговоръ. Приближихме се и
пакъ се услущахме.— „Български се говори", —
казва другарьтъ ми. — „Не, руснаци еж, какво
Ще правятъ нашити тукъ? Ей гс> Балчикъ, защо
Ще слизатъ по това време тукъ?". Приготвихме се
Да стреляме, когато чухме да се вика на чистъ
български езикъ. Решихме да не се показваме, до
като разберемъ, какво става. Цела нощь ви на
блюдавахме и чакахме разсъмването. Сега раз
брахме какво било, ама * где" да знаемъ, че наши
Ло
Ра се спасяватъ, та да дойдемъ на помощь. . .
Разговорътъ се водеше сутриньта на 12 сеп^емврий 1915 година предъ румънския граниченъ
°стъ въ Батовския заливъ между двама български
™°Рски офицери, група моряци и селянинъ оть с.
з ^ « ' П Р и с ™гнали набързо оть селото съ топълъ
^ б ъ и Сирене, тЬ подканяха моряцитв съ закуска
' с е тюхкаха, че не могли да помогнатъ, когато е
п Л о най-потр-кбно. Излезлите на брЪга бЪха еки'ажъгъ на потъналия презъ нощьта въ батовския
ЛИвъ
торпедоносецъ ,Шумни".
~~ Ц^ла нощь сме наблюдавали морето. Къмъ
1о
^ , Ч а с а видехме кораби да се приближавагь до
Р«"а, а следъ това се отдалечиха. Помислихме, че
«нащигв торпедоносци. Т Б постоянно шавать
"°Щно време тъдява. По-късно чухме взривъ и
*«ъ ги видехме изъ морето. Яма, когато за
е х т е д а излизате на бръта, съмнението ни се
ели
чи, а пъкъ то каква била работата.. .
«аг.4. Ь с е н н а т а сутринь свари малката група хора
'егали около накладения ГОЛБМЪ огьнь, на

съхнеха измокренитЬ дрехи на делата команда,
спасила се по едно чудо.
На 11 септемврий презъ нощьта, съ едно
комбинирано действие на авиацията и флота, рус
ката ескадра загради северния входъ на Вар
ненския заливъ, като постави минно заграждане
предъ Батово,.южно оть Балчикъ. Докато хидро
планите хвърляха бомбите си нвдъ пристанището
и флота въ Варна, руските торпедоносци, поста
вили минното заграждение, се отдалечаваха на
изтокъ, когато нашиятъ отредъ излезе оть Варна.
Донесенията отъ наблюдателните постове на Ка
лиакра и Каварна гласеха, че се виждатъ неприя
телски кораби въ морето. Три наши торпедоносци
се отправиха презъ северния проходъ на минното
заграждане предъ Варна съ курсъ къмъ Балчикъ
съ задача да срещнатъ неприятелските кораби.
Торпедоносецътъ „Шумни" беше втори въ ли
нията на корабитЬ. Въ пълна тъмнина ТБ се дви
жеха готови за действие. Мъртво вълнение отъ
североизтокъ разклащаше корабитЬ, които бъха въ
пълна бойна готовность съ поставени торпедни
тржби за стрелба. Вероятната близость на против
ника държеше всички въ напрегнато състояние.
Всвкакви сигнали беха забранени. Всички се ржководъха оть движението на челния торпедоносецъ.
На траверза на с. Екрене се чу взривъ. Високъ стълбъ димъ се издигна въ лево оть по
следния торпедоноедцъ. Линията на корабитЬ, обаче,
не се наруши и въ пълна тишина ТБ продължиха
пжтя си. Не последва никаква заповедь.
Напрежението на торпедоносецъ „Шумни"
е голъмо. Командиръть и неговиятъ помощникъ
еж* на мостика и съ напрегнато внимание се взиратъ напредъ. Всички оглеждатъ хоризонта, за да
забележатъ следи отъ противника, който требва да
е наблизо.
Виждамъ пушеци по напревление къмъ
Каварна, я провери и ти,—казва командиръть на
помощника си.
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Този се взира дълго време презъ бинокла и съ
просто око и отговаря, че нищо не се забелязва.
На командното место се намира помощникътъ, а
командиръть до него на палубата непрекъснато
наблюдава иапредъ и встрани.
— Виждамъ ясно пушеците. Приближи се до
предния торпедоносецъ да предадемъ по рупора,
— нареди командиръть.
Помощникътъ увеличава числото на обръще
нията въ машината, за да настигне предния торпе
доносецъ. .
— Яко има нъщо, и ТБ сами ще забележатъ
Двата торпедоносеца се сближаватъ, провикватъ се чрезъ рупоригЬ, но вътьръть и шумътъ на
ма ШИНИТЕ заглушаватъ гласовете. Корабитв не се
разбиратъ и пакъ заставатъ на местата си.
— Изменяме курса вдъсно, — вика помощ
никътъ, като забелязва, че първиятъ торпедоно
сецъ се откланя надъсно.
Въ това време командиръть се качва на ко
мандното м%сто, а помощникътъ скача на палубата.
Силенъ взривъ разтърсва торпедоносеца, и
той бързо намалява хода си.
— Дайте ходъ! — вика командиръть и нервно
звъни чрезъ машинния телеграфъ.
Командата, изпаднала въ тревога, бързо за
почва да взема спасителните пояси.
— Всички поставете поясите си и никой да
не скача въ водата! — вика помощникътъ и бързо
тича къмъ кърмата за да узнае какво е станало.
Огь машината му съобщаватъ, че валътъ не
се движи, и ходъ не може да се даде, обаче вода
нъма. Той слиза по стълбата въ офицерското по
мещение, обаче следъ 2—3 стжпала нагазва въ
вода и се връща назадъ. Задната часть на торпе
доносеца е вече наравно съ повърхностьта на во
дата. ДветЪ лодки еж откженати отъ местата си и
еж изхвърлени изпочупени встрани. Калциевите
патрони на спасителните пояси еж изхвърлени далечъ огь торпедоносеца и светятъ като злополучни
кандила надъ нощната катастрофа.
Помощникътъ се връща при командира и
докладва констатираното. Пристига механникъть
на кораба. Ударътъ е въ кърмата на торпедоно
сеца. Чиновническото и офицерските помещения
еж потопени. Преградата къмъ машинното отде
ление е здрава и вода въ машината не постжпва.
Торпедоносецътъ плава безпомощно надъ водата
съ вирнатъ носъ. Командата е събрана въ'носо
вата часть.
Полюляванъ безпомощно отъ ВЪЛНИТЕ, торпе
доносецътъ се оказа безъ сръдства за движение и
безъ гребни лодки, които единствени биха могли
да му послужать.
Отредътъ оть останалите торпедоносци бързо
се изгуби въ тъмнината, отдалечавайки се отъ
местото на катастрофата.
Отъ проверката на командата се оказа, че
липсва часовоятъ при знамето по бойна тревога.
Той в-вроятно е билъ изхвърленъ при взрива и е
единствената жертва. Съ това впечатление оставатъ
всички и изживяватъ мжката си по своя другарь,
загиналъ така внезапно въ нощьта.
Следъ кратко съвещание между командира,
помощника му и механика се дава нареждане да
се прекрати огьньтъ въ котлите, за да се избегне
възможниять взривъ, ако водата започне да на-
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стжпва въ другите отделения на кораба. Динамомашината постепенно замира, и корабътъ остава
въ пълна тъмнина.
— Проверете рдълбочината! — се дава ко
манда.
— Двадесеть и деветь метра, отговарятъ. —
Стоимъ на место.
Въ полугласъ командиръть и помощникътъ
му обежждатъ положението.
— Не остава нищо друго, освенъ да опитаме
да вдигнемъ едно импровизирано ветрило на мач
тата, за да използуваме вътъра, та да се приближимъ до бръта.
— Ветрило отъ кжде ще вземемъ?
— Ще вдигнемъ евнника на .мачтата и ще го
закрепимъ къмъ палубата, все може да има полза.
Най-после единъ опитъ.
— Кондукторъ Янчо Петровъ! Донесете скнника, за да се опитаме да го приспособимъ за
ветрило.
,
,
— Слушамъ, господинъ мичманъ.
Докато двамата офицери разговаряха още
върху възможностьта да се направи нъщо за при
веждане въ движение на кораба, кондукторътъ се
завърна при ТБХЪ и доложи, че ветрилото е готово.
— Вдигнете го на мачтата и го закрепете
добре!
Заповъдьта се изпълни по-бързо отъ всички
упражнения, които бъха изучавани старателно, макаръ че никога не бъше правена такава маневра.
— Има още единъ сенникъ и него да вдиг
немъ л и ? — пита командата, която е. готова да
изпълни моментално всичко, що се отнася до спа
сението на кораба.
Хората подслушватъ всички разговори между
началниците и по настроението имъ търсятъ да
доловятъ, каква е опасностьта и надеждата за спасявание.
Набързо пригоденото платно се надува оть
вътъра, но оть кораба не се забелязва да има ни
какво движение. Торпедоносецътъ се люлее силно.
Дадено е нареждане на хората при вевко наклоняване да отиватъ къмъ противната страна на на
клона. Те презъ всичкото време прибъгвать ту на
една, ту на друга страна.В-втьръть е откъмъ морето и помага кора
бътъ да се носи къмъ бръта. Наоколо владее
пълна тъмнина.
— Проверете дълбочината!
— Двадесеть и деветь метра, — отговарятъ.
— Поне да имахме лодки! Намираме се къмъ
7—8 мили отъ бръта. Невъзможно е да се преплава. Да можемъ поне да съобщимъ въ Варна,.
че сме надъ водата, за да дойдать да спасятькораба.
— Колко е дълбочината?—питатъ пакъ следъ
малко, защото минутите се струвать часове.
— Сжщата. Забелязва се по дълбокомъра
слабо движение напредъ.
Облекчителна въздишка се изтръгва отъ всич
ки, лицата се проясняватъ.
Къмъ 12 часа съобщаватъ, че дълбочината е
27 метра. Това е вече ясно доказателство, че плат
ното върши своята работа.
— Кой гребе? — внезапно викатъ оть торпеносеца.

/Ищски сллЬьръ
Тъменъ силуетъ низко надъ водата се показ
ва въ тъмнината, но отговоръ не последва.
Неколко заредени пушки се отправятъ къмъ
черната точка, и отново се повтаря въпросътъ.
. — „Строги", — отговарятъ, и следъ малко до
торпедоносеца се приближава едва двойка съ двама
гребци, въоржжени съ пистолети.
— Веднага следъ взрива нашиятъ торпедоносецъ спусна ЛОДКИТЕ си и ни изпрати къмъ ме
стото На катастрофата. Непрекжснато гребемъ, да
видймъ да плаватъ хора или предмети, но се за
блудихме въ тъмнината. Досега ви диримъ и не
знаемъ сами, кжде сме. Лодката ни е въ ваше раз
положение, господинъ лейтенантъ. Другата ни лод
ка е сжщо въ морето, но не знаемъ кжде е-.
Пристигането на лодката ободрява още повече.
Следъ кратко съвещание се дава нареждане единъ
подофицеръ да излезе съ нея на бръта и отъ найблизкия телефоненъ постъ да съобщи въ Флота,
че торпедоносецъ „Шумни" се държи надъ водата,
за да изпратятъ да го взематъ на влъкало, а лод
ката да се завърне следъ това обратно на торпе
доносеца. Следъ малко тя бързо изчезва въ тъм
нината, като се насочва къмъ очертаващит-Б се
далечъ високи брегове надъ с. Екрене.
Торпедоносецътъ, носенъ бавно отъ вътъра и
«опжтното вълнение, наново остава безъ единстве
ното спасително сръдство, обаче настроението е
повишено.
Появилата се лодка показва, че връзката съ
останалия свътъ не е скжсана, а намалението на
постоянно измерваната дълбочина сочи, че брвгьть остава все по-близко. Следъ два часа огь
заминаването на лодката духътъ започва отново
Да отпада. Лодката не се завръща. Съмнения започватъ да измжчватъ всички. Нима излезлите на
оръта не мислятъ, че тридесеть души очакватъ
•спасението си отъ твхното завръщане?
Брътоветъ се отчертаватъ все по-ясно. Скоро
започва да се очертава самата линия на пъсъка
предъ устието на Батовската ръка.
Лодката, обаче, още не |се завръща. Мину
тите изглеждатъ на часове.
— Кой гребе?—се разнесе внезапно викъ огь
торпедоносеца и всички вперватъ очи въ тъмнината.
»Строги", — отговарятъ, но нищо не се
вижда.
— Насамъ, насамъ! викатъ отъ торпедоносеца
й
следъ малко една двойка приближава бедствуващия.торпедоносецъ.
и __
"~ Ние сме втората лодка на „Строги ,
Д°кладватъ гребцигв. — Непрекжснато диримъ
Сле
Ди отъ торпедоносеца.
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Крайбрежието на Каварна
Положението се изменя напълно. Всички се
успокояватъ. Решението е лодката да се задържи,
а торпедоносецътъ да сз Приближава къмъ бръта.
Всички хора еж съ спасителните си ризи. Въ слу
чай, че се обърне или потъне, лодката ще
влачи живитъ хора, както еж въ водата, къмъ
бр^га. Тя не може да ги събере всички. Дълбочи
ната започва бързо да се изменя: 10, 9, 8, 7 метра
следватъ почти въ разстояние на единъ часъ. Бръгътъ е близо. Скоро се очертава бълата линия на
прибоя, който показва, че тамъ е вече плитко.
Следъ кратко съвещание между офицеритъ отдава
се едната котва. Желанието е да може да се за
държи корабътъ, за да се обърне съ носа си срещу
вълнението. Той започва много силно да се на
вежда и се явява опасность да не се обърне. Въл
ните заливатъ кърмата му и тя все повече по
тъва, а водата започва да залива машинното от
деление, отгоре. Дава се нареждание да не се за
държа веригата. Торпедоносецътъ продължава
бавно да напредва къмъ брега съ издигнагъ ви
соко носъ, а върху него като призраци прибъгватъ
ту на една ту на друга страна хората, следейки за
наклоняването му.
(
Единъ силенъ ударъ разтърсва корпуса му.
Всички се споглеждатъ въ недоумение и отправятъ
погледъ къмъ началницитв си, за да доловятъ ка
кво става. Втори ударъ се почувствува още посилно.
— Засътваме дъното, — казва помощникъть
и вика: — Колко е дълбочината?
— Шесть метра, — отговарятъ.
Началниците си шепнатъ помежду си.
— Сега положително е вече много сериозно.

::?%1
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При по-силенъ ударъ може да последва разкжсване,
Г'"
и торпедоносецъть бърже да се напълни съ вода.
Излизаме на пЪсъкъ. Това е щастливо обстоятел
ство. Затова и ударитв не еж така ръзки.
— Време е да напуснемъ торпедоносеца, брЪгътъ е вече на около една миля.
— Кой може да стигне брега съ плаване? —
запитватъ. ;
Излизатъ 15 човька и заявяватъ, че се наемать
А^у^&г^уме.^^яЛ *
да изл-Бзатъ на брега.
Крайбрежието на Каварна
— Завържете добре ПОЯСИТЕ си.
— Безъ пояси ще изплаваме, господинъ мичи тьзи, които оставатъ на кораба въ очакване на,
манъ, по-лесно ще е.
реда си. Сълзи потичатъ неволно у всички.
— Дайте спасителните ризи и дрехите си въ
Следъ около четвъртъ частъ лодката се за
лодката. Щомъ стигнете прибоя, ще извадите лод- ;
връща и съобщава, че всички еж излъзли благо
ката, за да я разтоварите и ще я изпратите обратно
получно. Напълва се съ необходимите дрехи, и вто
на торпедоносеца. Лодката ще се движи следъ васъ
рата група плувци съ спасителни пояси по сжиция
и ако нъкой почувствува умора, ще иска поясъ.
начинъ се отправя на бръта.
— Кой не се наема да доплава до бръта съ
Лодката има възможность да отиде още 1—2
поясъ?
пжти до брега за да отнесе дрехитъ.
Излизатъ 3 души.
Торпедоносецъть е вече заседналъ сь кър
— Останалите завържете пояситъ си.
мата си и се люл^е зловещо, пълнейки машинното
— ПлувцитЬ да застанатъ на борта!
отделение съ вода.
Петнадесеть мургави мускулести тела се на- .
Дава се нареждане да се провърятъ всички по*
реждатъ въ тъмнината. Много отъ тЬхъ еж завър мъщения. Когато всичко е прегледано, слабите
зали дрехите си на рамената и главитъ си.
плувци се спущатъ въ водата и се завързвать за
— Богъ на помощь момци!
лодката, а въ нея влизатъ началниците, за да се
Всички се прекръстватъ.
раздълятъ последни отъ кораба. Последната група
— Скачай!
се отправя къмъ бръга, когато и КОТЛИТБ започвать
„Ура!" раздиира тъмнината, и петнадесеть да се пълнятъ съ вода.
твла скочатъ едновременно въ морето, като се наДобруджанската нощь още не бъше се вдиг
сочватъ къмъ брега.
нала, когато спасилитвсе на бръта, застанали предъ
Изведнъжъ гръмва неочаквано „О, Добруд иконата на кораба, донесена отъ моряцитъ, на ко
жански край" и се понася надъ водата. ПБЯТЪ лене п^еха „Спаси Господи" съ религиозно чув
всички и ТБЗИ въ водата, изчезвайки въ тъмнината, ство, каквото ръдко може да се види.
-{—_
П-р"Ь С и в р и е в - ь ,

Освободители
Последните дни на септемврий 1940 г. ще
останатъ паметни въ нашата най-нова история. Въ
ТБХЪ трепти стихийната радость на българина и
неговата неугасваща ввра въ тържеството на прав
дата. 27 години ВЪЛНИТЕ се удряха въ родния
бръгь и ни шепнеха за дните на нашата слава...
призоваваха ни на походъ. . . И когато вечерь въ
далечината Калиакра блещукаше на хоризонта,
сърдцето ни се свиваше отъ болка. . . Оная да
лечна светлина говореше съ езика на надеждата,
тя неуморно поддържаше у насъ мечтата да я
достигнемъ. . . да се развее отново българскиятъ
стягь надъ свиденъ роденъ край.
Затова 21 септемврий бъ посрещнатъ съ та
кава стихийна радость. Изъ улицитв на Варна
проехтвха бодритъ стжпки на нашитв моряци, из
пратени съ нестихващо бурно въодушевление. Ние
чувствувахме, че това б е деньтъ, когато нашиятъ
младъ флотъ щвше да напише нова свътла дата
въ своята история. . . щъше да освободи Варна.
Да, В а р н а — защото тая черна граница бъ по
тиснала радостьта въ гърдитв на морската ни ца
рица. . . тя едва дишаше.
Не ще се опитвамъ да изразя съ думи сце
\

ните, които Варна видъ ПО случай изпращането
на моряците. Слънцето заливаше съ безгранично
разточителство града, пристанището и хиляднот
множество застанало на кея. Бодро и радостно с
носятъ звуцитв на флотската музика, сърДДет
трепти, засегнато въ най-съкровеннитв си кжтове.
„Бургасъ" бавно се отдъля отъ пристанищната
стена, бавно и тържествено напуща Варна.
Торпедосцитв, славнитв ветерани на флота
префучаватъ край насъ за да охраняватъ десан ния отредъ, който има за задача да заеме пр станището на Балчикъ. На кораба настава оош.
раздвижване, когато съ изумителна скорость тор
педнитв лодки описвать сребъренъ полукр^гь
край „Бургасъ". Отсечени команди привличат*
любопитството на журналистите, които пжтува
заедно съ моряцитв. На палубата заематъ ™
моряцитв, които вервдъ гробна тишина изслушва
манифеста на Н. В. Царя, който началника н
флота капитанъ 1 рангъ Тошевъ чете съ Р а З В ^ "
нуваиъ гласъ. Ние сме на водната стара г Р а Н И " ^
Корабъть е разтърсенъ отъ мощно войнит
ура, воленъ като чайка, той като че ли съ но
устремъ запори ВЪЛНИТЕ. Предъ насъ е Балчик •
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Добруджанки кичатъ моряцит-Ь
с ъ цв-Ьтя
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Къмъ него крачатъ по сухо калени българскивоини, къмъ него летимъ и ние. Грохотъгь отъ.ве
ригата на котвата ни се струва особено символи.
ченъ. Ние хвърлихме котва въ родно пристанище...
Ьалчикъ е нашъ. . .
Паметни, велики дни! Буря на радость, сълзи
«а благодарность, заляха безкрайните поля. Сво
бодата изгръ- на поробения край. Плющч волно
«илени знамена надъ родни огнища.
Силистра! Надъ тихия бЪлъ Дунавъ се носи
волна п-всень, мжтнитт* талази отнасятъ вестьта за
възкръсналата правда. Изъ украсените улици тжтне
маршътъ на железни войнишки редици. Отсечено
и бодро се чуватъ и стжпкигЬ на българския
м
°рякъ. Той е тукъ. Енергиченъ и смЪлъ, той е

.

/

"'**' -^*--^.^-—м«ч-г-^—»-^-^..>а4

дошълъ да сподели общата радость, да изпълни
свещенния си дългъ. България приюти на своите
гърди Добруджа, своята свидна рожба. Две силни
мишци държатъ и пазятъ Добруджа — моряците
на България отъ черноморския и дунавски брътъ.
Минаха бавно тежките години, години на
поени съ горчевина за българския морякъ. Въ
Добруджа той, обаче, видъ отново зората. Бьлгарскиягь флогь се пробужда. Подобно на албатросъ, той разгърна своить крила за да литне
къмъ слънцето. Живъ е Богь, който не е зпбрпвилъ България, и той сигурно ще подпри още по»
голема радость на народа ни, и на нлшигЬ моряци.
Да се надаваме и да н1фваме т» деня, когато по
синитЬ води на Егея ще се понесе волснъ и радостенъ българскиятъ морякъ. Тоя день иде!

Из~ь ж и в о т а и дейностьта на организацията
сл
чест ^ ? естол
у ч а й тезоименния день на Негово Царско ВисоГ»я ° Р
°наследника между Негово Величество Царя и
лавното управително тъло на организацията бЬха размънени
«едннтъ телеграми:

Инженеръ Теодоси Атанасовъ председатель
Български народенъ морски сговоръ
Варна
.

Сърдечно благодаря вамъ и на членоветъ на Морския
оаоръ за любезнигЬ честитки и пожелания по случай именния
аа престолонаследника.
Царьтъ.

дение на лъкарь еж тсешзвялн всъки день преля о01дъ пяяжя.
Колонията е броила 50 деца. Издръжката па беднитъ деца и
възнагражденнею из ржкогюднитъ лица еж били за см1тка на
клона. Сжшиятъ възнамерява за иднзта година да развие и
усъвършенствува този инициатива.
На 18 августъ лжджекскиятъ ни клонъ грганизира тра
диционното си увеселение съ изС^ръ на Цчрица па плажа и
плувни състезания съ участието из лт.товншштт,.

На 21 септемврий т. г. ахтополскиягь пи клонъ устрои
гребни състезания между рнГюловшггЬ плам-ни. Празненството
е било устроено но случая влизането на бъ.-.гарскнтЬ вппскн
Негово Величество Царя—Двореца въ Добруджа. При мпово стмчанс т гражданството, нжтп с
стсдъло съ живъ иятересъ р.г.лоя ня еъстмтието, последното
София
е минало въ лълепъ редъ подъ ржкопплетвто на началника
на пристанището Ли. Дпмицовъ. Грсб|.шт1. еж пустият сп,
^
Отъ името на Българския народенъ морски сговоръ и • открито море Н1 2 «или и еж пригтипрди въ басеЯна на при
»ь мое име, като честитя тезоименния день на Негово Царско станището.
г а Г 4 " 1 8 0 Престолонаследника, надеждата и радостьта на ЬълПърви пристигналъ ял.-шзнътъ ня лхюполемм рпболомш
4>»я,
поднасямъ на Ваше Величество най-сърдечни благопс- кооперация .Царь Порнсъ Ш*. Раздадени еж б;-л» две парични
е
* ЗДнйя за д а МоЖе да водите къмъ все ло-голъмъ възхсдо, награди на победитсаит* Изказано е било пожелание това тър
отппГ13' К 0 Я Т 0 съ трепетна радость въ тъзи ш а с ™ момен•» жество да стане трздиционно.
оправя надежди къмъ царствующия домъ. №358 отъ 1.ХШ40г.
На 10 септемврий т. г. се е иомшилъ М-рмик Тогое „,„Л ЪП « ш а т ъ ни отъ с. Лжджене (Пещерско), че клонътъ пи ровъ Торнсвъ учитель вь с. Чугзнъ, Ломско. Нокоиншт» От-шс
Сп'
«ипшалшата и е открилъ това лъто специална детска единъ редояенъ въ кс*ко отношение члеиъ из клона ни въ
ДЙШ„,ИЯ " Р а минералния плажъ. Мъстни депа отъ 7 до 12 го^ с. Лзбецъ, Ломско. Дшръ на праха му!
"""""а възрасть, подъ ръководството на учитель и подъ иаблю
дсиь

Мирски сгь&цл-
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Б ю д ж е т о ппор10олева;
е кв)- заг ъучащи се и войници съ списанието

на Главното управително ттию на Българския пароденъ морски
сговоръ за 1941 год. приегь на ХУ1-и редовенъ съборъ
въ гр. Пернйкъ.
Приходъ
Разходъ
Наименование на §§ Сума
Наименование на §§ Сума
и текста имъ
и текста имъ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I.
Членски вносъ .
Реклами . .' •
Абонати . .
Продажба на ма
териали .
Субсидии
Екскурзии
Непредвидени
Ежегодна помощь
за водния спортъ
отъ М-вото на Н.
просвещение.

160000
20000
1000
1600
60000
67000
5000

I.
Издав. списанието
20% отъ реклами
Библиотека
Пропаганда .
Канцеларски .
Наемъ на канцел.
Заплати и възнагр
Конкурси.
Вн. за фондовете
Непредвидени
Воденъ спортъ

Ю0000|
4000;
1000
25000]
15000.
10000]
87600
5000
5000
7000
155000

се внася;
въ Гл. управ. тЪло по 50 лв.; г) за легионери съ списанието по
60 лв., отъ които 10 лв. фондъ „Воденъ спортъ"; д) за учащи
се, членове на мл: групи, безъ списанието, по 10 лв.); е) за
легионери, безъ списанието по 10 лв., които изц-Ьло еж за
фонда „Воденъ спортъ".
.
З а б е л е ж к а 2: На клоновете се разрешава да събиратъ въ повече отъ предвидените въ забележка първа вноски
въ полза на касата на съответния клонъ.
З а б е л е ж к а 3 : Излишъците отъ така ущ)зжнення
бюджето-проектъ се разпредт>лятъ: 70% въ Резервенъ фондъ,
а останалите 30% въ разните фондове по решение на Глав.
управително твло.
З а б е л е ж к а 4: Задължаватъ се клоновете да внасятъ
въ края на всеки месецъ постжпилите суми отъ членски вносъ.

БЮДЖЕТОПРОЕКТЪ
на фондовете на Българския народенъ морски сговоръ
за 1939 година.
1. Черноморски наученъ институтъ
3. Воденъ спортъ
2. Л-Ьтни колонии
4. Морски музей
5. Учебенъ корабъ „Отецъ Паисий".
Разходъ
Приходъ

100000
414600;

414600
И.
11. Постройка на ба
9. Помощь отъ дър
сейни, лодки и др. 2000000
2000000
жавата
2414600
А всичко 2414600

. По § 8. отъ разходния б:оджетъ на Гл. управ. т-Ьло
за 1939 год.
. Вменява се въ дългъ на
Гл. упр. гвло да реализира
приходите на фондовете
съгласно правилниците
на сжщите фондове.

З а б е л е ж к а 1: ГОДИШНИТЕ членски вноски се опредЪлятъ:
а) за възрастни се внася въ Гл. управ. гЬло по 70 лева;
б) за втори членъ безъ списанието, се внася въ Гл. управ. тъло

Разрешава се на Гл. управ.
на Българския народенъ
морски сговоръ да прави
разходи презъ 1939 год.
съгласно правилниците на
фондовете.
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К н и ж н и н а
Многовъковниятъ ни стремежъ къмъ югъ — отъ
полковника отъ генералния щабъ о. з. Нлександъръ
Ганчевъ.
Известниять нашъ военно-политически писательг-нъ Ал.
Ганчевъ, редовенъ сътрудникъ на в. в. „Отечество" и „Слово"
и конто понякога помества статии въ нашето списание, е издзлъ интересна и добре обоснована брошура нодъ горния
надсловъ.
Много редко у иасъ излизатъ трудове, които толкова
ясно, а бихме казали и така твърдо да кристализиратъ осно
вите на нашата 20-годишна идейно морска организация.
Вземете' нашата брошура „Излазъ на Бъ\ло море", из
дадена преди десеть години, когато много съвести еж бЬха
пречупили подъ ударите на чуждата пропаганда, и я сравнете
съ тоя отличенъ трудъ на г-на Ал. Ганчева, за да видите, че
нищо не ни дели отъ еднаквость въ мислите; но тогава нашата
организация носеше апостолски кръсть, а днесъ всеко посето
семе за българското Б%ло море, намира разорана нива.
Г-нъ Ганчевъ веднъжъ направи комплиментъ на органи
зацията ни, че той се удивлява на нашата упоритоаь и методичность въ преследване на разбиранията ни, и че дейци въ
вжтрешностьта на страната чужди на морето, съ квитаниии въ
джоба си, записватъ съмишленици на дълото ни „Къмъ мо
рето и Дунава за напредък*".
А нашата радостье още по-голема, защото самиятъ авторъ
си отчасти отговаря напълно въ съгласие съ насъ, като още на
първа страница пише: „световната търговия е била и ще
бжде вс-Ькога морската търговия, защото е между
всички други, шосейни, жепъзопжтни и въздушни
съобщения, най-изгодното, най-удобното и, при това,
най-износното ср-Ьдство за превозъ и съобщение"!
Ето затова Българскиятъ народенъ морски сговоръ още
отъ първия день на своя животъ работи за развитието на на
шия търговски флотъ на море и Дунава и свързания съ техъ
излазъ на Б4>ло море.
Но г-нъ Ганчевъ, верваме, че единъ день ще ни разбере
още по-добре и по поводъ на нашитЬ разбирания за военния ни
флотъ на морето и Дунава, въ връзка съ отбраната на брего

вете, защото още сега действията въ Ламаншъ—Падекале и въ
Средиземно море на двете воюващи страни, комбиниранитвдействия на флота, въздушните сили и армията въ Норвегия и
действията на германския подводенъ и въздушенъ флотъ и
леки морски единици, свързани съ морските и въздушни бази
въ Норвегия, Дания, Холандия и Белгия, показватъ, че всъка
нова военна сила, а въ това число и авиацията, заема своето
место въ квадрата на „военните действия" за водене войната и
че всички заедно еж упората на бждещето на единъ народъ.
Владението на морето, беше, е и ще бжде народна мощь, и тая
мощь ще се крепи на съвокупностьта на всички военни ср№
ства, а въ това число и на военния флотъ, за който сжш.о ра
тува Българскиятъ народенъ морски сговоръ.
Българскиятъ народенъ морски сговоръ ратуваше не?Р^~
стано за нова Европа, или по-скоро за новия балкански полуостровъ, на базата всекиму своето, и затова ний поср*шаме
съ задоволство мисъльта на г-нъ Ганчевъ на стр. 29, ч
„очакваната утрешна нова Европа ще е възможна само, ако т
бжде изградена върху строгото зачитане взаимните интереси •
права на отд-ЪлнитЬ народи, върху справедливостьта".
Съдържанието на книжката: Значението на водните съ
общения, върховните стремежи на българите къмъ южнигь
морета, значението на Балканския полуостровъ и кръстосанит
интереси на некои велики сили, югоизточна Европа и еждоат
на България въ края на XIX и началото на XX въкъ, ГърШ)
й нашия излазъ на Бело море, намесата на великите сили п
бедителки въ края на световната война, нуждата на Българи
отъ бъломорския брегъ, пречките въ миналото за справедли
вото разрешение на въпроса, Гърция и днешната война и н шия стремежъ къмъ югъ, ни даватъ правото да я препоржчам
на нашите читатели, особено въ сегашния моментъ.
Тя се измира у автора ул. „Мизия" № 7, София и струя3'
10 лева
Александръ Маноловъ.
Поправка. На стр. 154 надписътъ подъ клишето да
чете „Крайбрежието на Балчикъ".
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Веса П а с п а л е е в а

Предъ Т у т р а к а н ъ
Предъ Тутраканъ славно
гьрмятъ барабани,
пристигатъ войскитъ крилати,
Станете герои!
надъ Добруджа равна

развихри криле свободата!
Отъ вашия подвигъ
• духа си калихме,
израстнахме бодри и силни.
Затуй радостьта ни
сега не притихва,
приижда въ потоци обилни. ..
Звезда злато чела
Надъ Добруджа равна
навеки свободно ще гръе^
станете, герои!
Нздъ Тутраканъ славно
трибагреникъ гордо се въе.

В е с а Паспалеева

Добруджанче
Съ знаме свилено те кича,
лодчице крилата,
днесъ надъ моя край обиченъ
гр%е свободата!
Мама здравецъ ми откжсна
и гергини бели,
съ благодарность да ги пръсна
предъ войските см%ли.
Бързай, лодчице игрива,
по водите бистри,
като златенъ змей извива
пжтьтъ къмъ Силистра. . .

"*7<>

Ангел-ь К а р а л и ^

Приказна з а лакомата щука
Тамъ, кжцето Камчия се влива въ Черно море, една сребърна рибка
катеринка. Мъничка, тре^ма стари върби. Подъ върбитв се точи бъла пж- петна, свътлоока.
гека. Тя води къмъ една малка кжша съ единъ
— Добре дошла! — викна зарадванъ Нунчо
розорецъ, който свъти нощемъ като око на ко- и почна да разглежда пленницата.
таракъ. Дворътъ- на кжщата е обрасълъ съ пача
— Благодаля! — отвърна съ тънко гласчо
т
Рева, а по затрънения плетъ пълзятъ тикви и кра рибката, по-тънко отъ гласчето на комзръ.
туни. Веднъжъ стопанинътъ на кжщата се върна
— Брей, ти си знаела български езикъ, кжде
°тъ риболовъ, простре мрежата върху пачата трева си го учила?
Да съхне и рече:
— Научихъ го доле клай големия пъсъкъ,
,
~ Като се наведохъ да изтегля мрежата на когато бъше лъгото. Тамъ подъ вълбитъ всвки
рьта, часовникътъ ми падна отъ джоба въ рЪката. день иглаеха малки деца отъ забавачницата. Много
^ъблъкохъ се, деветь пжти се гмуркахъ подъ во бъха смешни. Клатвха се по пъсъка като палета.
дата, ала не го намврихъ. Много хубавъ часовникъ Биеха се съ седефените мидени челупки. Лзъ ги
*Ше. Нощемъ ми чуруликаше като птиче до гла слушахъ, като пликазватъ и научихъ езика имъ.
— Чудесно! — извика Нунчо.— Само такава
вата. Д в е години отдъляхъ отъ залъка си, за да
го
хупя. Думахъ си: като порастне Нунето, ще му рибка като тебъ не бъхъ ялъ.
г
— Но защо искашъ да ме ядешъ? Ти да не
° подаря. ,
си щука?
— Нищо татко, — обади се малкиятъ Наумъ,
— Не съмъ щука азъ, но ще те изямъ, ззсинътъ на рибаря. — Лзъ когато порастна ще
СТана
часовникаръ и ще ти направя за всеки джобъ щото не можешъ да изговзряшъ буквата „Р".
— Моля ти се, бате Нунчо, пусни ме да си
По
единъ часовникъ.
ида, догодина на пъсъка доле ще дойдатъ децата
Рибарьтъ изсипа отъ торбата цЪлъ купъ отъ пълво отделение. ОЗещавзмъ ти дз науча отъ
РИба въ една кофа, надъна я на ржката си*й тъхъ буквата. Виновна ли съмъ, че най-напледъ
т
Ръгна къмъ селото. Нунето слъзе по балата пж- додоха да лътуватъ на пъсъка деца огь забавач
те
«а, насази въ синия рЪченъ пъськъ. Почна да ницата. и ТБ ми станаха учители?'
съби
Ра седефени мидени черупки. Като му омръз
Нунчо се размисли. Спомни си за татковия
н а черупкитъ, запретна си крачолитъ, нагази въ
часовникъ
и въздъхна.
Рвката и подгони малкитъ чевръсти рибки.
— Какво въздишашъ? — погледна го рибката
~- З а щ о пъкъ и азъ да не стана рибарь? — съ малките си като просени зрънца очета.
си
Рече момчето и смъкна отъ главата си широ— Нищо. Спомнихъ си за падналия тая суКат
а вехта бащина шапка. Наведе се и нагреба
тринь въ водата татковъ часовникъ. Много хубавъ
°°Да отъ реката. И не шешъ ли, щомъ водата
ИЗт
ече, на дъното на шапката почна да се мета часовникъ беше.

/)щл1ш ш&цл-
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Чувай — подскочи сребърната катеринка..
въ шапката, — ако ме пустнешъ, обещавамъ да
намаля татковия ти часовникъ. Пусни ме бе, бате
Нунчо, за една либка ще получишъ единъ часов
никъ. Малко ли е?
— Добре, ще те пустна. Ще седна ей тукъ
на пъсъка и ще чакамъ. Яко за единъ часъ време
не се явишъ да ми кажешъ кжде е часовникътъ, ще
те нарека лъжкиня.
— Господи, — провикна се катеринката, —
азъ съмъ най-честната либка въ Камчия. Яко
искашъ мога да ти донеса едно свидетелство отъ
либния областенъ сждъ за честность. Хайде сега, ;
пустни ме, че започвамъ да се задушавамъ. Не
мога да живъя на сухо.
Нунчо я хвана съ два пръста и я хвърли.
— Хопля! — извика катеринката и тупна
надоле съ главата въ тихата вода на Камчия.
Нека сега оставиме Нунча, той ще почака —
и да надникнемъ подъ зеления подводенъ камъкъ
въ дълбокия виръ. Какво има тамъ? Тамъ има ;
една лакома щука съ дълга глава и съ празенъ
коремъ. Щуката се пробужда. Излиза отъ гнездото
си. Бъгайте рибки златоперки! Щуката мръдна
къмъ бр^га. Видъ, че върху единъ сухъ камъкъ
стои една мокра жаба и квака.
— Какво правишъ тамъ? — извика щуката.
— Пея, — отвърна гордо жабата. — Азъ съмъ
водно радио.
— Влвзъ да попъешъ въ моя коремъ! — тихо
продума щуката, подскочи, отвори голъмата си
уста и налапа жабата.
Завъртъ се нагоре, надоле. Спръ подъ единъ ..
лешникъ, въ чийто клони си бъше свило гнъздо
едно сладкопойно птиче — славейче. Въ гнездото
тревожно писукаха три малки пилета. Майката,'
паднала на съседното клонче, ги мамеше:
— Насамъ, мамините, насамъ! Не бойте се! ;
Разтворете си крилцата и махайте!
Птичетата излъзоха едно следъ друго къмъ
нея. Натрупаха се на клончето и го огънаха.
»
— Вие сте чудни летци! — похвали ги майката.—Като порастнете, ще ви пратя въ Божурище.
Тамъ има училище, въ което ще се научите да
, управлявате самолети. Сега азъ ще мина отвждъ
Камчия. Гледайте какъ летя и тръгвайте подире
ми. Хайде!
\.< й
Птичката се дигна надъ ръката и малкитъ
рожбици се навървиха подире й. Но щомъ като
стигнаха наср-вдъ рЪката, лакомата щука извика
на най-подирното:
Стои!
I !тичето трепна. Сърдцето му се сви. Забъркано се завъртв надъ водата. Крилцата му се пре-

съкохаи, то падна. Щуката го лепна и се втурна
следъ другигв две, но ГБ вече бъха отвждъ.
Заплакаха сиротнигв славейчета на брега за
погубеното птиче, толкова тжжно, че разплакаха
шумкигв и камънитв край ръката.
Я старата разбойница щуката отиде къмъ
дълбокия виръ, подгони единъ ракъ напредъ, но
той избъга назадъ. Озърна се. Видъ въ дълбочи
ната нъщо, св^ти като мида. И свъти и чука.
— Какво ли е туй нъщо? Дали е за ядене?
Яко е живо—ще го изямъ. Тръбва да е живо, защото, ако бъше умр-вло, н я м а ш е да чука!—мждро
рече щуката и налапа часовника на Нунчовия баща.
Часовникътъ затрака въ корема и.
— Сега, ще ида къмъ бълия пъсъкъ да за
куся съ катеринки — рече щуката и тръгна.
Наближи пъсъка, разтвори устата си и по
сегна безшумно да се приближи къмъ сребърнигв
рибки, които безгрижно играеха до бръга. Но
рибкитъ чуха отдалечъ чукането на часовника.
Обърнаха се назадъ, видъха щуката и се пръснаха
като малки стрели. Най-напредъ бъташе катеринката, която бъше хваналъ Нунчо въ шапката си.
Тя не отиде навжтре въ -ръката да се скрие подъ
нъкое коренче, а се -спустна къмъ пъсъка, гдето
бъше седналъ Нунчо. Изхвръкна нагоре и извика:
— Бате Нунчо, тичай за млежата! Подилъ
малко ще ти докаламъ една щука до блвга. Мътай
отголе й млежата!
Нунчо се затече за мрежата, а катеринката
се върна къмъ щуката. Почна да бъга напредъ,
както лясговичка се вие предъ нъкоя граблива
птица, помами я къмъ бръга.
— Стой! —викна уморената щука и се блъсна •
накрая.
Тогава Нунчо метна мрежата отгоре й. Из
мъкна я на бръга. Хвана я здраво за шията и
лакомата риба почна да се бие съ опашката си.
Яла Нунчо бвше безстрашно момче и не я пусна.
Отнесе я горе въ кжщи и я пустна да подскача
върху пачата трева. Щуката подскача и удря съ
опашката си тревата, докато капна отъ умора и
омекна. Вечерьта татко му се върна отъ пазаръ.
Майката рече:
— Нищо нъма за вечеря.
— Язъ хванахъ една щука, мамо, опечи я.
— обади се Нунчо.
Бащата взе ножа да разпори щуката и като
намъри въ корема й часовника си, засмъ се и
поглади Нунча по главата
- Т и с и „о-голъмъ рибарь отъ ,мене, синеГ
-ги в е ч е л о в и ш ъ сребърни часовници и щуки.
_ Дребна работа, — отвърна Нунчо. - Когато порастна, азъ ще хвана китъ!
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И С К О В И Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д.
Придворни доставчици
РУСЕ - СОс1>иЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени ИЗДЕЛИЯ.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.
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Първа Българска Петролна Индустрия Д. Д. Русе петролна рафинерия
Производство на бензмнъ, петролъ, газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известните американски
Телеграми: Рафинерията.
ШВЖ,№ЯМЛЛВДЦЦШЛ.«Ь,^.1

МаСЛа „СъНЪ О и Л С ъ " .

Телефонъ 2851.

№ШЦ.,«И1Я

И№ИИ^,Я"Цт|1»]В|ДД«»

ългарско Д щ о ю н ю ЛРУЖБСГВО „ПОСТОЯНСТВО"—Русв
Производство на вевкакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове и бризенти.
Телефонъ 2©-01.
1'^^ш^^^щ9ш^^^^1&-»^№т^тшп витапштмшямтпта

Анционерно дружество — Русе
й

Телегр. адресъ: „Юта"

Телефонъ 25-55.

ДИНЯМИКЯ ад.

ул. Московска № 7
Телефонъ: 2-33-38

СОФИЯ, пощенска кутия № 190
За телеграми: Динамика, София

ТЕХНИМЕСКО БЮРО и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Кораби и л « д а ™ ^ ^ ^ ^ И н н с г а л а ц 1 н н м.ши М
Пристанищни транспортни ур д ^ ( и з в ъ р Ш е н и предприятия:
' ^ ^ Л ^ ^ ^ ^ ^
иДфе1рибооРта в ь Русе)
Котл^в^нГи^парни 1
^
^ -шини
Всички видове «елвзни конст унции
инсталации.
Въздухоопр-Ьснителни инсталации и л м
Печатница „Войниковъ

Варна — Тел. 26-82

КАМЕНОВЖГЛЕНИ МИНИ
ПЕРНИНГЬ
БОБОВЪ>-ДОЛ"Ь
МАРИЦА
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ИПИИЧШтШМГГЧП-1"!!!'" I

ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ ВЪГЛИЩА
И БРИКЕТИ
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
з а всички видове индустрии в ъ и около гр. П е р н и к ъ

и въ Старозагорската електрификационна область
ПО СПЕЦИДЛНИ ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

Вноски и поржчкн за вжглища и брикети се провятъ навсШде

м

1*1» страната чрезть
1. Българската народна банка — преводна служба.
2. Българска земеделска и кооперативна банка — преводна служба.
3. Телеграфо-пощенскитв станции — чекова сметка № 50.
4. Популярните банки.
5. Банка Български кредитъ Я. Д.
6. КаситЬ на държавнитЬ мини.
съ специални формуляри, сь изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отделно писмо—уведомлжие отъ страната на клиентитЬ.

ГЛАВНЯ ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖАВНИТЪ МИНИ
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АГЕНЦИЯ НА МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ
ул. Раковски № 90 — Телефонъ 2-18-49.
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