
ЛАФИ

БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 33 (771)ЦЕНА 30 стотинки13 септември - 19 септември 2012 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент

и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО

УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви;

сваляне на стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски
услуги, монтаж на водосточни улуци и водосточни тръби,
монтаж на гипскартон и топлоизолация. Направа на нов
покрив. За всички дейности - договор и гаранция, с 20%

отстъпка. Възстановяване на стари къщи.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-2/

Величието на един
народ не се измерва с
неговата численост,
както величието на чо-
века не се измерва с
неговия ръст. Застанал
чинно пред трогател-
ния паметник на заги-
налите за България от
Балчик, аз сякаш ко-
ленича пред паметта
на всички, загинали
за нея. Между тях
прочитам името и на
своя дядо, завърнал
се с орден от превзе-
мането фортовете на
Одрин, който до края
на живота си след ка-
то поканел гостите на
трапезата и разлеел от
сухиндолското вино,
започвал своите спо-
мени със „… Сега ис-
кам да ви разкажа за
Одрин”.

Дядо ми Анчо отда-
вна разказва на сенки-
те от отвъдния свят
своите подвизи, а на
този наш, земния свят
само белокаменните
войнишки паметници,
там, където за остана-
ли, напомнят за вели-
чавия подвиг на на-
шите прадеди, изуми-
ли и възхитили света.

Íèêîé íå å çàáðàâåí ! Íèùî íå å çàáðàâåíî !
100 ãîäèíè îò Áàëêàíñêàòà âîéíà

Това е удивителен при-
мер на единодушно
одобрение на една вой-
на, която, както всич-
ки останали, ще доне-
се ужаси и смърт. А
ето, през месец октом-
ври 1912 г., когато за-
почва мобилизацията,
хиляди български ра-
ботници, студенти, тър-
говци и дори ученици
без заповед, само по
заповедта на сърцето
от цяла Европа започ-
ват да се стичат от га-
ри и пристанища към
България, доброволци
от Русия, Франция,  да
не говорим за другите
славянски народи.
Всички бързат да се
влеят в редиците на
българската армия. То-
зи вулкан от ентусиа-
зъм ражда трогателни-
те думи на днешния
български химн на
борда на парахода, с
който студентът Цветан
Радославов бърза да
остави бляскавия жи-
вот в Виена и да тръг-
не по пътищата на вой-
ната. Като че ли започ-
ва отново пиянството
на един народ, който с
хора и ръченици, с му-

зика и цветя изпраща
своите бащи и синове
на смърт, защото нещо
по висше, голямо,
епично ги зове да ос-
вободят своите поро-
бени братя. Единстве-
ното основание една
война да се нарече
справедлива.

Балканската война не
е война на генералите
– пише ген. Радко Ди-
митриев – а на народа.
Той е единственият и
истински герой. При

Одрин, Булаир и Бу-
нархисар синовете на
България продължиха
Руско-турската война,
извършват блестящ
подвиг по пътя на на-
ционалното обедине-
ние. Войната в истори-
ческата памет на наро-
да е с извисения наци-
онален дух, с образа на
самоотвержения и до-
блестен български
войн, преминал през
всички изпитания за
свободата на своите

съотечественици .
Това ни дава основа-

ние, днес 100 години
след тези събития, да се
връщаме отново към
тях и да свеждаме че-
ла с благоговение и
благодарност. И почит.

Откриваме ли ги
тук, в Балчик ? Заети
с важни държавни де-
ла, политиците нямат
време за спомени. Ди-
пломатите услужливо
се усмихват, за да не
развалят международ-

ните отношения. Уче-
ните – кой ги пита ? За-
това се вглеждам в
имената на загиналите
в Балканската война от
Балчик и се питам: За-
това ли тръгваха с му-
зика и цветя, затова ли
даваха живота си по
бойните полета, за да
няма никой, който да
си спомня за тях ? Къ-
де са благодарните по-
томци, роднини и бли-
зки, за да извадят от
раклите стари снимки,
предмети и спомени за
тях ? Колко са творци-
те в този иначе духо-
вен град написали
стих, песен или книга
? Какви мероприятия

взе решение общинс-
кият съвет да се про-
ведат по случай 100-
годишнината от война-
та ? Къде са родолю-
бивите организации,
още по- патриотични-
те партии и гражданс-
ки движения ? Напра-
зни ли са били техните
жертви, безполезни ли
са били тези гигантс-
ки усилия или ние, те-
хните потомци, отново
ще махнем с ръка и ще
продължим да плува-
ме в духовната нище-
та на времето.

Никой народ не мо-
же да загине, освен от
самоубийство !

Анчо АНЧЕВ

Имената на загиналите от Балчишка община
по време на Балканската война преди 100 години.

Паметникът на падналите във войните, открит на 6 май 1994 г. по идея на
СОСЗР. Проект арх. Славей Гълъбов, скулптор Михаил Шапкарев




