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Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентни цени.
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Предпочитайте българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТВ „ЦАРЪ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генерапнитЪ представители: Сузинъ и С-ие Д. Д., София - Варна
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За България 150, за чужбина — 200 лева.

ВАРНА, иоенврнй 1931 гоп.

УРЕЖДА КНИЖОВНО -ПРОСВЪТНИЯ ОТДЪЛЪ.

Отдълеаъ брой 20 лева
Гл- р ц п т ц ъ САзД Н. НБАНОаЪ

Проф. Я. Ярнаудовъ.

СОФИЙСКИЯТЪ СЪБОРЪ НЯ Б. Н. М. С.
събора му, големи афиши съобщаваха програмата
За осми пжть се събраха пълномощниците
на последния, специални афиши канеха за рефера
на нашата организация, за да си дадатъ отчетъ за
тите и пр. Благодарение на всичко това все пакъ
дейностъта презъ изтеклата година, да направятъ
у столичани се събуди интересъ къмъ събора,
преценка на извършеното презъ нея и да начерпроявенъ особено по отношение на сказките.
таятъ съ големи и малки линии програмата за
Но ако липсваше блесъкъ и парадность на
бждещето. Тоя пжть те се събраха въ столицата,
Софийския съборъ, по качеството на извършената
гдето, бидейки въ непосредствена близость съ
на него работа той въ нищо не отстжпваше на
нашите държавници и меродавни фактори, да мапредшествениците си, а по броя и значението на
нифестиратъ предъ т-Ьхъ, както и предъ целото
изнесените реферати даже ги надминаваше. По
софийско общество волята на нова България, обе
следните на брой четири, отъ които три четени
динена подъ знамената на Българския Народенъ
отъ именити наши учени и общественици, разгле
Морски Сговоръ, да се сроди съ водната стихия
даха животрептящи въпроси, отнасящи• се непо
и да използува до възможния максималенъ пресредствено до жизнените стонански и национални
д-Ьлъ сжщитЬ ония изгоди и блага, които родните
задачи на нашия народъ, поради което и възбу
морета и Дунавътъ даватъ на другите народи. Тоя
диха големъ интересъ. Тия лекции представляваха
Съборъ нямаше тържественостьта и блясъка, кои
най-големата ценность на събора и затова още, че
то отличаваха досегашните конгреси на Б. Н. М. С ,
беха разработени вещо и компетентно възъ основа
особено ония въ Пловдивъ, Плъвенъ и Ломъ. И
на сериозни вдълбочени проучвания, и поради това
много естествено. За провинциалните градове, били
напълно заслужено спечелиха всеобщо удобрение.
т е голъми или малки, единъ съборъ е цъло съби
Съборътъ се откри въ неделя на 11 октомтие, което раздвижва живота на цълия градъ и
врий въ 10 ч. сутриньта въ приежтетвието на по
широки слоеве отъ гражданството съдействуватъ
вече отъ 300 делегати и гости, всредъ и безъ това
за неговото успешно изнасяне; често пжти при
тържествената обстановка на салона на военния
това играе роль и съревнуванието между отделните
клубъ, отъ председателя на организацията г. Пеградове и клоновете на респективната органи
търъ Стояновъ, който се яви на естрадата заедно
зация. Не така е случая съ София, традиционния
съ делегираните на събора 15 члена на Глав.
градъ на българските конгреси: често ставатъ
Управ. Тело. Съ свойствените си патосъ и въоду
едновременно събори на три или даже четири
шевление
той направи бегълъ прегледъ на рабо
организации, вследствие на което еж станали
тата на Б. Н. М. С. презъ миналото, набеляза голе
нещо обикновено, и въ повечето случаи широ
мите постижения въ разнородната му дейность,
ката публика узнава за техъ само отъ сним
като курортно дело, летни морски колонии, устна
ките и хрониката въ пресата. Разбира се, послед
и печатна пропаганда, воденъ спортъ, и сравнявайки
ното не може ни най-малко да се каже за нашия
тия резултати съ положението преди десетина го
съборъ. Софийскиятъ клонъ б е направил ъ въз
дини, изтъкна грамадната разлика и големото зна
можното за една широка разгласа всредъ столич
чение на организацията за прогреса на морското
ното общество.' На площада предъ двореца, по
дело и морско-речните промисли у насъ. На края
Царъ Освободитель и другаде бьха опнати големи
той, като указа на нарастналия общественъ преленти съ пропагандните афоризми на организа
стижъ на Б. Н. М. С , отправи апелъ къмъ нашите
цията, въ редица вестници преди и по време на
държавници и меродавни фактори за една много
конгреса се появиха статии отъ видни наши писа
по-мощна подкрепа на делото на организацията
тели и общественици, посветени на Б. Н. М. С. и
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Делегатитъ на УШ. редозенъ съборъ на Б. Н. М. С, състоялъ се въ София отъ 11—14 октомврий 1931 г.

отколкото досега и за координиране на съответ
ните клонове на вжтрешната, стопанската и външ
ната политика съ нейнитъ идеали и цели.
Следъ неговото приветствие се избраха съ
явно гласуване бюрото и разните комисии. За
председатель на събора бъ избранъ съ акламации г. Проф. Ст. Консуловъ (София), провъзгласенъ на единъ отъ миналитъ конгреси за пожизненъ председатель на съборите на Б. Н. М. С , ала
презъ миналите две години по разни причини въз
препятсгвуванъ да присжтствува на Созополския
и Ломския събори. За подпредседатели се избраха
председателите на русенския и чарненския кло
нове г. г. П. Оджаковъ и Д-ръ Паспалевъ, а .за
секретари г. г. Касъровъ (Пловдивъ) и Маринчевъ
(Павликени), впоследствие поради заминаване замЪненъ съ г. Бояджиевъ (Горна Джумая) Така ЕЪ
председателството и секретариата се застжпиха
четирит^хъ най-силни клонове.
Следъ като бюрото зае местото си и се из
браха комисиите, председательтъ г. Проф. Консу
ловъ говори на тема: „Идеологията на Българския
Народенъ Морски Сговоръ". Едно предаване на
съдържанието на тоя, както и на останалите ре
ферати съ нйколко само думи не би дало даже и
далечна представа за интересните данни и ценните
мисли и мнения, изнесени въ гЬхъ. Я тъй като за
едно по детайлно изложение въ настоящия брой
липсва мЪсто, въ идния ще дадемъ специална ста
тия за рефератите.
Следъ пълния съ импулсъ за нашето морско
Д^БПО рефератъ на г. Консуловъ, изнесенъ отъ
единъ отъ главните инициатори, идеолози и орга
низатори на Б. Н. М. С , следователно отъ, може би,

най-подготвеното по разгледаните въпроси лице»
говори г-нъ Д-ръ С. Г. Кашевъ на много навре
менната и злободневна тема: „Значението на Ду
нава за нашия износъ".
Следъ тия два реферата, по предложение на
председателя, съборътъ реши да се поздравятъ те
леграфически височайшиятъ покровител ь на Б. Н.
М. С. Негово Величество Царьтъ^ председателя на
Ндродното Събрание, министрите . на нар. просв-ета, землед-елието, железниците и външните" рабо
ти, както и армията и флота чрезъ министра на
войната.
Последваха приветствията. Лрхимандритъ Со
фроний отъ името на Светия Синодъ и Софийския
Митрополитъ Стефанъ предаде благословията на
родната ни църква на благородното д%ло на Б. Н.
М. С , реализирането на чиито идеали би донесло
не само материална култура, но и духовно едине
ние на всички българи въ техните естествени гра
ници — Дунава и трите морета — предначертани
отъ Бога и историята. Следъ него на естрадата
се появи популярната фигура на генералъ Лазаровъ.
Водачътъ на запасните офицери поднесе на деле
гатите съ громъкъ гласъ и благороденъ патосъ
адмирацията на запасното офицерство предъ дЪлото и идеалите на Б. Н. М. С., сжщевременно
идеали на ц-елия български народъ, който като
раненъ лъвъ завистливъ гледа отъ гребените на
Родопите къмъ Бело море и чака да залее като
погопъ Беломорието. Г. Генералътъ предаде сжщо
така и приветствията на Олимпийския комитетъ
като неговъ председатель. По негово предложение
делегатите извикаха ура за първия кормчия на
българския корабь, така умело воденъ отъ него:

ГОД. VIII. БР. 9 Е Е = = = =

Е^ЕЕЕЕ

МОРСКИ СТОВПРЪ —

Следваха приветствията отъ страна на офицеритъинвалиди, отъ Общия съюзъ на инвалидите и Со
фийското д во „Инвалидъ" (последните поднесени
отъ председателя на съюза г. Поповъ, самъ оставилъ зрението си на бойното поле), отъ Върховния
изпълнителенъ комитетъ на тракийската организа
ция, ртъ Родна защита чрезъ зап. генералъ Ш к о й новъ, отъ централното настоятелство на пенсионерското д-во „Старини", отъ Управителния съветъ на
колоездачния съюзъ и отъ Централното управление
на Съюза на народнитъ хорове. При последното при
ветствие съборътъ бъ изненаданъ отъ звучната
ггЬсень — девизъ на народните хорове „Родна
пъсень насъ навъкъ ни свързва", изпъта отъ
Софийския народенъ хоръ подъ диригенството на
г. Ив. Стефановъ.
Следобедното заседание, което бе открито въ
3 ч. отъ подпредседателя г. Оджаковъ, бъ посве
тено на дълова работа. То, както и всичко след
ващи заседания, се със гоя въ салона на Чиновни
ческото кооперативно — застрахователно д во. По
доклада на комисията по пълномощията се приеха
за редовни 73 делегати, въ което число не влизатъ представителите на Г. У. Т. Преди да се
пристжпи къмъ разисквания по отчета на Г. У. Т.
и доклада на Г. П. С. секретарьтъ на организа
цията г. В. Игнатовъ прочете по решение на събора
за сведение отчета за изтеклото време отъ на
стоящата година; по сжщия ще станатъ разисква
нията на идния съборъ.
При дебатите по отчета се изтъкнаха нъкои
дефекти, но почти всички говоривши удобриха дейностьта на Г. У. Т.; мнозина отъ тъхъ даже за
щитиха последньото отъ нъкои неуместни критики:
а и изтъкнатитъ дефекти се отнасяха не толкова
до дейностьта на Г. У. Т. а, до оная на делата
организация. Така напр. енергичниятъ председатель на варненския клонъ г. Д-ръ Паспалевъ, кой
то лансира редица, добри идеи, обърна вниманието
върху нъкои неуредици при екскурзиите въ стра
ната и странство: много екскурзии еж се обявява
ли, едновременно'еж обявявани такива отъ нъколко клона за едно и сжщо мъсто, поставяни еж
различни цени за една и сжща екскурзия отъ отдълнитъ клонове и Г. У. Т. Той предлага въ бждеще екскурзиите за странство да се уреждатъ
отъ Г. У. Т., което разполага съ постоянна кан
целария и затова по-добре отъ всички клонове
може да подготви и организира тия екскурзии,
които излагатъ името на организацията, ако иматъ
дефекти; въ такъвъ случай клоновете да вербуватъ екскурзианти, като за това получаватъ съответенъ процентъ отъ приходите. Това предложе
ние впоследствие бъ подкрепено отъ други де
легати. Д . Тодоровъ, председательтъ на софийския .
клонъ, който миналата година като председатель
на Ломския съборъ толкова много очарова деле
гатите, намира че Г. У. Т. въпреки бездействието
на клоновете., е постигнало резултати, иска обаче,
то да бжде окуражено съ обещания, че ще бжде
подкрепено отъ клоновете; той констатира, че
първоначалниятъ жаръ у деятелите въ клоновете
е отслабналъ, и апелира за по-голема преданость,
желание за работа, в-вра и влюбеность въ делото.
На това заседание, както и на следващето, некол
цина делегати обърнаха вниманието върху водния
спортъ и легионите и поискаха да се отстранятъ
известни дефекти въ правилника за водния спортъ,
както и да се предвидятъ суми за подкрепа на
легионите (Д-ръ Паспалевъ, Тенекеджиевъ и др.).
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Преди да се закрие заседанието, се приеха
приветствията отъ министра на земледълието чрезъ
инспектора по риболова, отъ Ловната организация
и отъ Родно Радио. Следъ това председателствуващиятъ прочете редица телеграфни и писмени при
ветствия.
На следующия денъ, 12 октомврий, заседа
нието се откри въ 9'/а ч. отъ подпредседателя г.
Оджаковъ. Презъ време на разискванията началникътъ на морската и ръчна полицейска служба г. кап. 1
р. Стефановъ поздрави събора отъ страна на българ
ските моряци и се четоха нъколко поздравителни
телеграми, между които и оная на гл. редакторъ
Сава Н. Ивановъ. Въ това заседание продължиха
дебатите по отчета и се дадоха директиви за бждеща дейность. Изказаха се ценни мнения и се
направиха умъстни предложения. Дългогодишниятъ
деятель въ организацията и опитниятъ стопански деецъ г. Ял. Маноловъ (Варна) настоява да се за
сили корабоплаването, като се открие българско
параходство по Дунава и нови линии по море, а
най-напредъ такава до Хамбургъ. Това споредъ
него е крайно наложително, защото по липса на
достатъчно собствени превозни средства и висо
ките навла на чуждитв компании често пжти не
еж изпълнявани поетите задължения
Стефанъ
Минковъ, организаторьтъ и дейниятъ председатель
на Габровския клонъ, препоржчва да се подбиратъ добри ржководители на екскурзиите и да
се намери добре подготвенъ историкъ, който
да ги придружава и да дава всички исторически
обяснения. Зах. Измирлиевъ (Сливенъ) намира, че
требва преди всичко да се ентусиазира младежьта
за нашата морска идея и препоржчва да се намъри
начинъ за нейното безплатно участие въ орга
низацията Подробно говори по спорта и г. Манчо
Димитровъ, който както миналите години и сега
внесе оживление въ събора. Той черпи голъма по
ука отъ Балканиадата, гдето въ плавателния спортъ
ние бъхме бити отъ гърците, което, обаче, не
требва да ни отчайва, а да ни даде тласъкъ къмъ
усилена организация на водния спортъ. Сжщиятъ
посочи на нуждата отъ добре подготвени ржко
водители, които да въведатъ краулно плаване и да
дадатъ въобще стилъ на плаването; предлага да
се свика конференция на легионите, която да
скжса еднажъ за винаги съ старата система и да
изработи програма за обновителна дейность. По
водния спортъ и Балканиадата говори и г. П. Од
жаковъ, който сжщо намира, че участието на на
шите легионери въ последната е отъ извънредно
голъма полза, тъй като тамъ те видеха значението
на една жълезна дисциплина, която тъй много имъ
липсва. Той говори за по-голъма инициативность,
предприемчивость и свобода на действие въ отдел
ните клонове, които не требва да чакатъ отъ Г.У.Т.
да имъ върши работата. Обявява се противъ поема
нето на чуждестранните екскурзии само отъ Г. У. Т.,
което требва да се занимава преди всичко съ
идеологията и висшата политика на съюза, съ неговитъ национални и стопански задачи.
На нЪкои повдигнати въпроси по водния спортъ
отговори главниятъ секретаръ г. Г. Славяновъ, а об
що на критикитъ и бележкитъ г. П. Стояновъ. Той
наблегна на необходимостьта да се търсятъ нови
източници на сръдства за организацията, която
само съ членските вноски не може да разгърне
д%йностьта си. Той е на мнение, да се разиграе
голема лотария, и отъ нейното чисто произведение
да се купи единъ моторенъ корабъ за нашия
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флотъ, който Л-БТЪ- да се използува отъ организа
цията за екскурзии по крайбрежието. Относно да
лечните екскурзии съгласенъ е да се организиратъ
такива и отъ клоноветъ, обаче по директиви отъ Г. У.
Т., на което винаги да се донася за проектирани
екскурзии; такива требва да се устройватъ само
следъ изработване на добре обмисленъ планъ съ
най-голъми подробности, и то, ако се намери добъръ и опитенъ водачъ. Обаче ония до Цариградъ и Александрия моли да бждатъ предоста
вени изключително на Г. У. Т., тъй като тъ между
другото ще му доставятъ средства за разшире
ние на дъйностьта му. Но той сжщо така иска
да се засили записването на нови членове; тукъ
той приведе примъри, какъ въ Германия чрезъ
уреждане на безплатни екскурзи съ луксозни па
раходи по Рейнъ за директори, учители и уче
ници се прави пропаганда за корабоплаването и
морското дъло всръцъ учащата се младежь; по
тоя начинъ германската морска лига е достигнала
до брой 600 хиляди члена. На края той изказа
благодарность на управата на нашия флотъ, която
единствена дава безрезервна подкрепа на органи
зацията и й указва пълно съдействие.
Следъ неговите обяснения единодушно и съ
акламации се прие отчетътъ, управителнитъ тъпа
се освободиха отъ отговорности и се изказа бла
годарность на Г. У. Т. и редакционния комитетъ.
Сжщия день следъ объдъ се приеха безъ
разисквания измененията на чл. чл. 3 и 24 отъ
устава, предложени отъ Г. У. Т. Първото отъ
тъхъ се наложи, за да се съгласува уставътъ съ
чл. 13 отъ Закона за физическото възпитание,
който регламентира всички вицове спортъ, включи
телно и водния; въ връзка съ тоя законъ се при
бави нова точка Е къмъ членъ 3, която гласи:
„Да развие и укрепи тълеснитъ и морални сили и
да насади здравни навици въ българската младежь
чрезъ водния спортъ, като. се придържа строго
къмъ постановлението на чл. 13 отъ Закона за
физич. възпитание на българската младежь." Из
менението на чл. 24 пъкъ става въ връзка съ
споразумението между флота и Б. Н. М. С. по
морския музей, тоже приета въ това следобедно
заседание. Тая спогодба, която се създаде, за да
се избъгнатъ въ бждеще евентуални недоразуме
ния между флота и Б. Н. М. С, гарантира на ор
ганизацията ни правото на собственость надъ
всички предмети, находящи се въ музея до 1 януарий 1931 г., както и надъ доставените отъ нея и
подарените й следъ тая дата, като внасянитъ отъ
тогава насамъ отъ флота предмети се смътатъ
негова собственость. Съобразно текста на спогод
бата (п. 4) споменатиятъ членъ 24 тръбваше да
се измъни въ смисъль, че двама отъ членовегв
на Г. У. Т. еж по право членове на музейния отдълъ и се посочватъ оть началника на флота из
между офицеритъ-членове на Б. Н. М. С.
Прие се сжщо така и правилникътъ за фонда
„Учебенъ Корабъ Отецъ Паисий" при Б. Н. М. С ,
чиято цель е да обецини всички сжгцествузащи
до сега фзнцове, за постройка на учеоенъ корабъ
за българския флотъ, около оснозния фондъ „Отецъ
Паисий", оснозань празъ 1913 г. отъ българските
железничари и възлизащь сега на 330,030 лв., който се пргхвърля на Г. У. Т. Ззсега освенъ него се
прехвьолягь и фондътъ „Кирилъ и Методий"» на
сума 4033 лв. и ецичъ такъзъ на Д-во Нзфга. Следъ
приемане на правилника за фонда реши се да се
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изкаже благодарность на досегашните разпореди
тели съ казаните фондове.
Премина се къмъ разглеждане и приемане на
бюджетопроекта на Г. У. Т. за 1932 г., което про
дължи и на следния день. Сжщиятъ биде докладванъ съ незначителни измънения отъ бюджетарната комисия. Повечето отъ параграфите му бЪха
приети безъ особни разисквания. Обаче по пара
графа за издаване на списанието (§ 1 отъ разход
ния бюцжетъ) се развиха оживени дебати, както
изобщо е ставало това ло сжщия параграфъ презъ
миналите 3 - 4 години. Тукъ се Очертаха ясно две
течения, които обхващатъ и Г. У. Т. Докато едното
намира, че списанието поглъща почти целия бюджетъ на организацията и иска да се намали пред
видената сума отъ 230,000 на 2ООООО лева, за да
се засили параграфътъ за пропаганда, другото,
като изтъкна, че сумата, предвидена за списанието,
представлява по-малко отъ половината отъ разход
ния бюджетъ, че списанието не е дъло на 2 - 3
души, а органъ на цълата организация и едно
средство за пропаганда, поне толкова силно кол
кото и устната пропаганда, и че презъ последните;
две години всички бюджетни излишеци отиватъ за
засилване на други параграфи, настоя да не се на
малява кредита му, за да се запази то поне на оная
висота, на която се намира сега, ако не може да
се подобри; да се наложи деградиране на списа
нието, следъ като се изказа отъ всички задоволство
отъ него, би било крайно непоследователно. Следъ
обясненията на представителя на редакционния ко
митетъ, подкрепенъ отъ докладчика на бюджетарната комисия, председателя на съюза и председа
теля на събора, прие се предложената отъ Г. У. Т.
и бюджетарната комисия сума.
Къмъ б ч. вечерьта салонътъ започна да се
пълни съ софийска публика, между която личаха
фигурите на мнозина държавници и общественици,
и въ б ч. 15 м. при препълненъ салонъ г.. проф.
Петко Стайновъ започна реферата си: „Намъсата
на държавата въ областьта на корабоплаването".
Тая много интересна и компетентно подготвена лек
ция на нашия ученъ и държавникъ, разработена
възъ основа на грижливо проученъ грамаденъ материалъ, биде изпратена заслужено съ бурни ржкоплъскания отъ многобройната публика, отъ името
на която председательтъ^ г. Консуловъ сърдечно
благодари на г. професоръ Стайновъ.
^Последньото заседание се състоя на 13 октомврий следъ объцъ и биде открито въ 3 ч. отъ под
председателя г. Оцжаковъ. Продължи разглежда
нето на бюджета, който биде приетъ, както се док
ладва отъ комисията. По-сжществени промъни ста
наха въ забележкитъ къмъ него. а именно заб. 3,
която отнасяше чистия приходъ отъ рекламитй
къмъ параграфа за списанието, следъ оживени де
бати се промъни въ смисъль, че тоя чиегъ при
ходъ се разпредъля отъ Г. У. Т. между параграфа
за списанието и оня за пропаганда. По предложе
нието на г. Д-ръ Паспалевъ, допълнено отъ Г. Славяновъ, пъкъ са прибави нова забележка 5, спорецъ която излишъцитъ по тазгодишния бюджетъ
се рззпрелълятъ между списанието, параграфъ про
паганда и фондоветъ. Съ промъната на заб. 3 зна
чително се оръзва бюцжетътъ на списанието и
! фактически почти му се отнема напълно . възможностьта за подобрение. Сжщо така ПО-ГОЛ-БМО
оживление предизвика вьпросътъ за чл. вносъ на
легионерите, получаващи списанието. Направиха
се отъ НБКОЛКО далегати предложения да се на-
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мали тоя вносъ, като въ замЪна на това нъкои
предложиха да се задължатъ всички легионери да
получаватъ списанието, ала прие се предложение
то на Г. У. Т. и бюджетарната комисия. (Бюджета
въ окончателния му видъ даваме на друго мъсто
в ъ настоящия брой.)
. По местото на деветия редовенъ съборъ се
направи предложение отъ г. Георгиевъ (Видинъ),
той да стане въ Видинъ, за да се засили тамкашниятъ клонъ, който да поеме, енергично., борбата
срещу голямата ромжнска пропаганда. Ст. Минковъ пъкъ отправи покана, конгресътъ да стане
въ Габрово. Реши се съ вишегласие да се приеме
поканата на Габровци, а Г. Славяновъ предложи
да се вм^ни на Г. У. Т. и софийския клонъ, по
една изработена отъ Г. У. Т. програма да се уредятъ редъ беседи, вечеринки, увеселения, за да се
заздрави видинскиятъ клонъ
Следъ това се гласува и прие резолюция, коя
то обединява повечето отъ направенитъ отъ мно
зина делегати преоложения за бждеща дейность,
както и мненията, изказани въ рефератите. (И тя
се дава на друго место въ.тоя брой).
Следъ избора на нови членове на Г. У. Т. и
Г. П. С.,на мЪсто на ония, чийто мандатъ е изтекълъ, предъ препълнена аудитория г. проф. Г. П. Геновъ, отличнйятъ нашъ познавачъ на международно
то право и международните договори, а особно на
ония, сключени следъ великата война, говори на
тема: „Излазътъ на България на Бъло море". Участвувалъ въ редица международни конференции,
особно въ ония по малцинствата, вземащъ активно
участие въ ежедневния ни печатъ по всички животрептущи въпроси, произхождащи отъ мирните до
говори въ свръзка съ отношенията ни до нашите
съседи, особно добре запознатъ съ беломорския
проблемъ, който той вече еднъжъ третира съ голъмъ
успЪхъ въ академическата конференция на Б. Н. М. С.
презъ февруари 1929 г. въ София, проф. Геновъ
се явява като най-добре подготвениятъ нашъ общественикъ по разглежданата въ реферата му материя.
Последната той, самъ преизпълненъ отъ върата въ
справедливата ни кауза, изложи на единъ увлекателенъ езикъ. Ето защо лекцията му имаше такъвъ грамаденъ успЪхъ и възбуди траенъ възторгъ
у присжствующигв. Тя б%ше достоенъ завършекъ
на единъ делови съборъ. Председательтъ на соф.
клонъ Д. Тодоровъ благодари на г. Геновъ и като
обяви списъка на новоизбраните членове на управи
телните т^ла, съ няколко топли думи закри събора.
'
Вечерьта делегатите се събраха на другарска
трапеза въ ресторанта Цървенковъ, гдето софиискиятъ клонъ имъ указа сърдечно гостоприемство.
На следния день, 14 октомрий, рано сутриньта
около 50 делегати и гости потеглиха за Перникъ,
гдето бидоха посрещнати отъ административния
директоръ г-нъ инж. Новаковъ и г. инж. Радосла-
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вовъ, председатель на пернишкия клонъ. Сжщлтъ
заедно съ г. инж. Броксъ се поставиха на разпо
ложение на гостите, разведоха ги по най-интерес
ните места и съоржжения на мините и имъ да
доха всички необходими обяснения при разглеж
дането на това несметно национално богатство,
което требва да пазимъ като очитъ си. Найнапредъ се посети откритиятъ рудникъ „Коциянъ",
гдето се видъ- организацията на работата. Силно
впечатление направи тукъ багерната машина, която
подобна на митологическо чудовище, захапваше
отъ най-горния слой на земята около единъ тонъ
пръсть и камъни, издигаше съ съскане огромната
си пасть нагоре, завърташе се тежко, ала все пакъ
похватно, и стоварваше плячката ти въ вагонетки.
По тоя начинъ се разкриватъ вжглищните пла
стове, когато тъ започватъ на една минимална
дълбочина. Посети се и шахтата „Св. Анна" гдето
гоститъ бидоха спуснати съ асансьоръ 50 метра
прцъ земята и разгледаха изходите на галериите,
както и съоржженията за отводняване. Надъ тоя
шахтъ бе построена така наречената сеперация,
гдето се сортироватъ вжглищата по качество. Осо
бено бъха поразени делегатите отъ мощната елек
трическа централа съ нейните огромни пещи, ци
линдри и резервоари и отличната й организация.
Това е най-силната засега централа у насъ, която
ако развие пълния си капацитетъ, би могла да
електрифицира северозападна България до Плъвенъ—Ломъ. При това тя използува като гориво
само пляката, т. е. ония най-долнокачествени вжглища, които по-рано не еж служили за нищо и
еж се хвърляли. Изъ нея гостите бидоха разведени
отъ заведущия я електроинженеръ г. Кефаловъ;
даже и въ „стаята на смъртьта", гдето се разпре
деля електрическата енергия и гдето при най-мал
кото докосване до проводниците човЪкъ би се
овжглилъ въ '/зоо.ооо отъ секундата, той заведе нъколко по-смели делегати.
Въ единъ пернишки ресторантъ б е сервиранъ
на гоститъ отъ управата на мината пишенъ обедъ,
презъ време на който г. Новаковъ ги приветствува
отъ името на г. инжинеръ Коняровъ, управителя
на мината, и пи наздравица за делото на Б. Н. М. С.
Дим. Тодоровъ съ своя цвътистъ езикъ благодари
за отличния приемъ и пожела мощенъ развой на на
шето минно д^ло, тъй необходимо и за преуспя
ването на родното корабоплаване. Следъ обеда
б е посетено малкото езеро въ градската градина
— дъло и собственость на пернишкия клонъ на
Б. Н. М. С.
Къмъ 5 ч. гостите заминаха обратно за Со
фия, сърдечно изпратени отъ г-да Новаковъ, Радославовъ, Броксъ и Павловъ — секретаря на
пернишкия клонъ.
На 15 октомврий делегатите си отпжтуваха.
Варна, 25 октомврий 1931 г.

ПРОЛИВНЯТА ПРОБЛЕМИ.

За всички държави на Черно море а въ това
число и за България, значението на проблейата за
Дарданелитъ и Босфора, т. е. проливитъ, които
водятъ за Черно море, при съвременното между^ГруИки морски офицеръ. до 1929 г. билъ на служба
болшевики* флотъ «"овоенно-морско аташе въЦариградъ и Стокхолмъ, сега бъжанецъ отъ Съветска Русия, жи
вущъ въ Брюкселъ (Белгия).

народно положение, е безспорно. Сега, когато ко
мунистическото правителство въ СССР се зае да
създаде комунистическа държава, въоржжена за
открита борба даже съ целия свътъ, е необходимо
да се освътли съ всички подробности създаденото
по настоящемъ положение въ Черно море. До кол
ко пъкъ е легнала въ основата на съвременното по
литическо положение въ Черно море сключената
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въ 1922 г. „Конвенция за проливитЪ" може да .се
разбере само като се разгледа тя подъ осветле
нието на днешно време.
„Режима на проливитЪ" и значението му
въ 1923 г. Режима на проливитЪ, опредЪленъ отъ
„Конвенцията за проливитЪ" на Лозанския миренъ
договоръ, е добре известенъ. Всички не черно
морски държави получиха „право" всека по отдЪлно да вкарва въ Черно море такова количество
кораби, колкото кораби има най-силния флотъ
отъ намиращите се въ това море флоти на Чер
номорските държави и въ всЪки случай не помалко отъ три кораба отъ по 10000 тона всЪки, а
въ случай на война — право да изпращатъ как
вито искатъ сили. Като „следствие" (или като
„гаранция") на тЪзи „права" конвенцията за про
ливитЪ отъ 1922 год. установи да се създаде по
двата брЪга на пролива демилитаризирана зона
широка 15 километра (гледай схемата), въ района
на която е забранено да се строятъ укрепления,
а сжщо и да квартируватъ войски. Значителна
часть отъ крайбрежието на Мраморно море: цЪлия
северенъ брЪгь и часть отъ източния отъ края
на източната демилитаризирана зона на Босфора
до Дериндже, а сжщо и всички острови на
Мраморно море (съ изключение на острова ЕмиръАли-Ядаси) станаха райони, въ които е забранено
да се поставятъ постоянни брЪгови батареи, арти
лерийски орждия или минни апарати. Като изклю
чение въ района на Истамбулъ (Цариградъ) се раз
решава да има морска база, (която практически се
намира тамъ вече отъ нЪколко столетия за тур
ския флотъ) и да има гарнизонъ (имайки предвидъ,
че Цариградъ бЪше по-рано столица) — отъ 10000
човЪка.
Не е трудно да се види, че такъвъ режимъ
на проливитЪ и Мраморно море, при обстановката
отъ 1923 г., създаде следното военно-политическо
положение въ това море.
а) Въ мирно време коя и да е велика сила има
възможность да вкара въ Черно море сили доста
тъчни, които съединени съ силитЪ на нЪкоя чер
номорска държава, да съставятъ най-силния флотъ
на това море.
. (б Въ случай, че по взаимно съгласие черно
морските държави унищожатъ свойтЪ морски сили,
всЪка велика държава има право да разполага съ
достатъченъ силенъ морски отрядъ (три кораба по
1ОООО тона) за действия въ това море.
в) Въ случий на война въ Черно море (при неутралитетъ отъ страна на Турция) коя и да е вели-"
ка сила има право да вкара въ Черно море военно
морски сили въ какъвто и да е размЪръ, като съ
това й се обезчечава господството надъ морето
при всЪкаква обстановка и надъ който и да е отъ
противницитЪ изъ между ЧерноморскитЪ държави.
ТрЪбва да се отбележи, че разоржжаването
на проливите създаде такива условия, че Турция
(като има предъ видъ, че военно морската й база
па даже и столицата й еж въ проливитЪ) е принудена автоматически да пази благосклоненъ неутралитетъ къмъ оная велика сила, която би из
ползвала правото си да вкара военно-морски сили
въ Черно море. Това пъкъ води къмъ още по-из
годно положение за държавата, която воюва въ
Черно море срещу Черноморска държава.
г) Въ случай, че турция излЪзе отъ неутра
литета си при война въ Черно море, положението
на извънчерноморската държава^която е обявила войната, никакъ не е усложнено. Широката разорж-
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жена зона по двата брЪга на проливитЪ и забра
ната за Турция да строи предварително брЪгови
батареи по северното крайбрЪжие, а особено за
браната да се ползува даже въ време на война отъ
срЪдства за защита, които пречатъ на корабитЪ
на неутралнитЪ държави да минаватъ презъ про
ливитЪ, т. е. на първо мЪсто миннитЪ загражда
ния — създаватъ такава обстановка, че форсира
нето на проливите не би представлявало големи за
тцуднения и въ всЪки случай, не би представля
вало непреодолимо препятствие.
д) Посочената по-горе обстановка довежда до
такова положение, че Турция изобщо не би могла да
влгъзе въ война срещу държава, на страната на която
се е обявила (или даже би могла да се обяви) една
отъ великите морски държави. Такова влизане въ
война е свързано не само съ загубата на военно
морската база и вЪроятно столицата (Цариградъ),
а така сжщо и съ загубване връзката съ европей
ската часть на'страната, но практически ще открие
пжтя за противника къмъ турското черноморско
крайбрЪжие, като остави Турция отворена за
атаки почти отъ всички,страни. Това обстоятелство
пъкъ принижава почти до нула военната стойность
на Турция, която бЪше съ столЪтия „Пазачъ на
проливитЪ" за всички черноморски държави, тъй
като тя не ще може да „затвори", Черно море
даже като влЪзе въ война.
Всичко изброено довежда до това основно
положение, че Черно море, въ ежтностъ, става като
че ли „открито" море, че въ него могатъ да играятъ
решаваща политическа роля само крупнипт морски
държави и че ролята на Турция е сведена почти* до
нула. По този начинъ главенъ факторъ въ полити
ката . (военно морска) въ Черно море се явяватъ
„действията" на тЪзи велики морски държави, а
съвсемъ не ЧерноморскитЪ държави.
1923—31 г. ИзминалитЪ осемь години дока
раха обаче пълно измЪнение на това положение.
Може би това измЪнение по-ярко свидетелстува
за невъзможностьта да се създаде чрезъ „дого
воръ" положение, което да намали значението на
държавата като национално независимо цЪло. Това
правило е приложимо за всЪка държава, макаръ
че въ дадения случай се говори преди всичко за
Турция. Каквито „норми" и „правила" да се създа
ватъ за да се намали националната независимость
на една суверенна държава, както показва историята,
мисъльта всЪкога ще намЪри изходъ, даже като
спазва ненарушима • буквата на самитЪ „норми".
Така стана и въ дадения случай. „Конвенцията за
проливитЪ" създаде „статукво", което намалява
(ако не отнема) правото на суверенната държава
(въ случая Турция) върху часть отъ територията й,
като сжщевременно признава „суверенностьта" на
самата държава. И, разбира се, мисъльта на на
цията намЪри изходъ, който изъ дъно разклати
„значението" на всички „норми", макаръ че запази
напълно тЪхната „буква".
Много интересно и поучително е да се про
следи какъ постепенно се е рушило практическото
значение на „режима", установенъ отъ „конвен
цията за проливитЪ". Характерно е сжщо, че и четиритЪ групи фактори, зависящи съответно: отъ
общия уровенъ на военната техника, отъ мЪроприятията на самата Турция, отъ мЪроприятията на
ЧерноморскитЪ държави и най-после отъ „нечерноморскитЪ държави" — всички тЪзи четире групи
действуваха почти изключително „противъ" дей-
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ствителностьта на включените „норми", като свидетелствуватъ съ това, че за човешката мисъль е
невъзможна дарбата „да предвижда", даже въ та
кава область съ на видъ ограничени възможности,
каквато е военната техника и военната политика.
Впрочемъ за това по-после.
Какво се измени?
Преди всичко требва да отбележимъ необикновенния успехъ изобщо на военната техника презъ
гЬзи осемь години. Нищо „непредвидено" не се
случи, разбира се, но много нъща, които се „набе
лязваха" станаха сега, следъ 8 години „обикновенни" и тръбва вече реално да се взематъ въ
внимание при военната оценка на положението на
проливите.
Ние отбелязахме два отъ военно-техническит-Б
фактори: развитието на артилерията и развитието
на военната авиация. Развитието на артилерията
(особенно морската) вървеше „нормално" и съ
нормаленъ темпъ, но требва да се констатира, че
далечината на действието за по-гол^мата часть
морски орждия отъ ср-вденъ калибъръ вече над
хвърли 10 морски мили*). Така, счита се, че французкигв орждия, поставени на контръ-миноносцит-в,
*) Една миля е равна 1853 метра или 10 кабелта.

А„ „

>,.»*и)

съ калибъръ 120 м'м (гледай напр. 'Файтингъ
шипсъ отъ Дженъ) стигатъ вече далечина 120 ка
белта**), а орждията на френските кръстосвачи отъ
типа „Дюге Труенъ" (150 мм) даже 138 ка
белта. За по-крупните орждия нъма защо да се
говори: далечината на 20 см. орждия на тъй нареченитъ „Вашингтонски кръстосвачи вече се при
ближава къмъ 15 мили (напр. английския „Кентъ"
— 145 кабелта). Не е нуждно да се изброяватъ по
вече цифри, защото посочените еж достатъчни,
за да се констатира, че нормалната далечина на'
ертзднокалибренитъ морски орждия превишава днесъ
толкова предълигв на „демилитаризираната" зона
въ Дардаделитъ и Босфора, че кое и да е отъ
тъзи орждия, поставено вънъ отъ тази зона, би
могло безъ всякаква трудность да поддържа огънь
по^ц-влата ширина на проливите, защото далекобойностьта му покрива цялата „демилитаризирана"
зона плюсъ широчината-на пролива. Съ това ние
съвсемъ не искаме да посочимъ, че има смисъль
да се създаде такава „защита" (макаръ че нищо
не би могло да попречи на това), а само — че
„нормигЬ" на „конвенцията за проливигв" еж
вече недостатъчно силни за да оежществягь
**) Единъ кабелтъ=185 метра,
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идеята, която нЪкога т е требваше да реализиратъ.
Още по-сжщественъ факторъ е развитието на
военната авиация. Въздушните сили станаха тре
ти видъ въоржжена сила и действията „отъ въз
духа" станаха толкова обикновенни колкото и
атаката на сухо или въ море. Все увеличаващите
се размери на аеропланигЪ, ги направиха сериозенъ противникъ даже и за крупните морски бой
ни кораби. Точностьта на хвърлянето заедно съ
увеличения размъръ на носените отъ аеропланитъ
бомби отъ една страна и възможностьта да се използватъ противъ корабите и самодвижущи се
мини, пущани отъ аероплани — отъ друга, доведоха
до тамъ, че бойния флотъ, който е стъсненъ въ
свободата си да маневрира, всъкога е длъженъ да
има предвидъ, опасностьта* отъ нападение „отъ
въздуха", ако предварително не е взелъ господ
ството въ въздуза (което практически почти е не
осъществимо). Момента на форсирането на Дарданелие или Босфора отъ боенъ флотъ дава тък
мо почти идеални условия за да бжде атакуванъ
той отъ въздуха, тъй като корабитъ нъматъ сво
бода да маневриратъ, не могатъ да използватъ скоростьта си и благодарение на ВИСОЧИНИТЕ ПО бре
говете на проливите, тъ еж много ограничени въ
наблюдението на низкохвърчащитъ аероплани на
противника (голъмо преимущество е за аероплани
тъ, носещи самодвижещи мини, да се приближатъ
до противника на малки височини).
Казаното вече достатъчно характеризира фак
та, че „демилитаризирането" на какъвто и да е
районъ, при възможностьта за държавата, която е
решила да го отбранява, да използва авиацията,
принижава стойностьта на демилитаризирания районъ
ако широчината на разоржжената зона е недостатъч
но голяма въ сравнение съ района на действие на
наличните въздушни сили. Съвършенно ясно е, че ако
15 километрова зона е недостатъчна да гарантира
района даже отъ обстрелването му съ орждия
отъ миноносците, то нъма защо да се говори за
авиацията. По този начинъ авиацията съ своето
съвременно състояние се явява доста сжщественъ
факторъ, който развенчава достиженията на„ нор
мите" на „конвенцията за проливитъ" отъ 1922 г.
Втората група фактори, които влияятъ на про
ливната проблема изцъло, еж мероприятията на
турското правителство. Въ противоположность на
всички останали държави Турция запази правото
си да създава по свое усмотрение въоржженигв
си сили. Само посочените по-горе ограничения за
разположението на укрепленията, внесени въ „кон
венцията за проливитъ" (наистина въ единъ отъ
най-важните и най-уязвимите райони на страната)
еж военнит^Ь ограничения за турското военно ко
мандуване. За това не е чудно, че още първите
години внесоха много нови фактори по въпроса за
създаване отбранителната способность на Турската
република. Къмъ числото на тъзи, които могатъ
да играятъ роля по въпроса за проливите на Черно
море, требва да се отнесатъ: оставяне столицата
въ Лнгора съ постепенното развитие на съобще
нията на града, които го направиха истински цен, търъ на страната, пренасяне на военно-морската
база отъ Цариградъ въ Измидъ, укрепяване Измидския заливъ, създаване военна и военно мор
ска авиация и най-после възстановяването на бой
ния флотъ.
Оставянето столицата на Турция въ Лнгораградъ, въ който се намираше тя въ първите
дни на националното движение, тогава, когато
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Цариградъ се намираше въ ржцетъ на противни
ците си, разбира се, се диктуваше отъ редъ поли
тически съображения и е съвършенно естественно решение. По-важно е да се отбележи дру
гото обстоятелство: турското правителство като
запази столицата въ Ангора, взе всички мерки да
направи този пунктъ истински, а не само „административенъ" центьръ на ц-влата страна. Желъзнйтъпжтища по направление къмъ Зунгулдакъ, Сивасъ
и Самсунъ, Кейсария и Улу-кишла, създавайки връз
ка съ северъ, изтокь й югъ на страната действи
телно придаватъ на новата столица големо значе
ние, както економическо тъй и политическо. Ако
изнасянето на столицата отъ Истамбулъ (Цари
градъ), който лежи въ демилитаризираната зона на
проливите — достжпна за всеки противникъ, разполагащъ съ флотъ, • освободи правителството
отъ вероятния ударъ въ случай на война, то раз
витието на желъзопжтните съобщения около Ангора и въобще въ източна и средня Турция, реал
но отнема отъ Цариградъ и часть отъ неговото
по-раншно економическо значение, като го пре
нася въ новата столица, въ районъ почти неуязвимъ
за ударите на противника въ средня Турция.
А това отъ своя страна намалява за държавите ин
тереса отъ възможното заемане на проливите до
толкова, до колкото Цариградъ е изгубилъ отъ
миналото си значение било то политическо или
економическо.
Не по-малко, ако не и по-сжщественно е пре
насянето на военно-морската база отъ Цариградъ
въ Измидъ — пристанище, което лежи въ оная
часть на Мраморното море, която е вънъ отъ как
вито и да е ограничения за укрепяване на района
му споредъ „конвенцията за проливите". Базата на
турския флотъ, на която беше разрешено да оста
не въ демилитаризираната зона, ставаше съ това
не само безполезна (защото въ случай на услож
нения на нея, естественно, не можеше да се раз
чита) но даже и „вредна" —доколкото нейната беззащитность даваше възможность като се заплаши,
да се упражни известно политическо влияние. Пре
насянето базата въ Измидъ, като се поставя въ
Мраморно море, което увеличава много възмож
ностьта на Турция да води борба за господство
въ това море въ случай на военни действия, поз
волява сжщевременно базата да се укрепява кол
кото е необходимо. Турския флотъ сега има —
отъ като Измидския заливъ е укрепенъ и е прене
сена тамъ базата упоренъ пунктъ, който съвършенно
изменя стратегическото положение не само въ Мра
морното море и „Проливите", но и въ Черно море,
доколкото неговата нова. „позиция" му позволява
да действува, въ случай на нужда/ на „съобще
нията" на всеки не Черноморски флотъ, "който по
желае да оперира въ Черно море. Това ново по
ложение още не прави Турция „Стражъ" на про
ливите, както беше по-рано въ течение на много
столетия, но я изважда отъ безпомощното положе
ние въ този районъ, като й връща голема часть
отъ по-раншното й значение, и то толкова повече,
колкото по-големи сили (морски и въздушни) тя
ще може да има въ Измидската си база въ мо
мента на почването на конфликта въ Черно море.
Трети факторъ е създадената отъ турската
република голема военна и морска авиация. Презъ
време на световната война и на националната та
кава Турия имаше толкова слаби авиационни сили,
че въ много случаи т е можеха да бждатъ прене
брегнати. Не ще сбъркаме, ако предположимъ, че
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презъ периода, когато военните и*' морски експер
ти изучаваха въ Лозана „Проливната" проблема, Т-Б
си представяха Турция както по-рано — като страна
лишена отъ авиация. Много вода изтече отъ тогазъ и много се направи както отъ самото турско
военно министерство, така и отъ „дружеството за
подпомагане развитието на авиацията въ Турция" —
„Тиаре джамиети". Турция'не само че се сдоби съ
много аероплани, включително ГОЛ-БМИТ-Б бомбардировачни хидроаероплани отъ типа „Рорбахъ", но
страната е покрита и съ мрежа добри аеродруми,
метеорологически станции, има авиационни школи
за подготовка на летци и механици и даже собственна авио-моторостроителница (въКейсария) Сега
къмъ 1931 г. турската авиация не е вече случайна
група чужди машини, обслужвани отъ подготвени
въ странство литци. Това е истинска бойна сила,
създадена и подготвена въ самата страна, отъ коя
то черпи своите сили. Яко се съпостави всичко
това.съ казаното по-горе за значението на разви
тието изобщо на авиацията отъ една страна и кол
ко еж ценни военно-въздушнитъ сили за борба въ
Мраморното море . за•проливната проблема отъ
друга — може ясно да се види колко много се е
изменило положението на проливигБ отъ 1923 г.
Най-после, младата турска република възста
нови и военния си флотъ. Ремонта и вкарването
въ строя на кръстосвача-дреднаутъ „Явузъ-селимъ"
(бившъ Гьобенъ), постройката въ Италия на два
голтзми ескадрени миноносци „Ада-тепе" и „Коджатепе", идването въ Мраморно море на две под
водни лодки, построени въ Холандия и започва
нето на още две въ Италия — даватъ вече доста
тъчно военно-морски сили за борба на предвари
телно подготвена позиция даже и противъ голЪмъ
флотъ. А нима Мраморно море, чийто брегове принадлежатъ на Турция, която има укрепена военно
морска база въ Измидския заливъ, използването
на военно въздушните сили на. който е особено
благоприятно, не е такава позиция?
Трета група фактори еж ГБЗИ, КОИТО зависятъ
отъ Черноморските" държави. Тукъ преди всич
ко изпъква С С С Р . Съвършенно естественно е, че
освенъ въпроса за „правото" на този или онзи
флотъ да мине проливите (къмъ Черно море) и
„възможностьта" да направи това отъ гледна точ
ка на сжществуващит-Б препятствия въ самите про
ливи остава и въпроса до колко е „ценно вкар
ването въ Черно море на ГБЗИ или онези морски
сили на нечерноморски" държави. Яко въ 1У^ Г.
флотите на всички Черноморски държави се опре
деляха съ отряди отъ неколко дребни и отчасти
Остарели кораби, то къмъ 1930 год. положението
сжществено се измени. Червения флотъ въ Черно
море стигна вече до такава величина, че не е въз
можно да бжде пренебрегнатъ. Д ° « ^ » ? ™ "
вкарването въ строя на двата леки кръстосвачи
(Червонна Украйна" и „Красний Кавказъ") и мно
жеството крупни ескадрени миноносци прехвърля
нето отъ Балтийско море дреднаута „Парижка Ко
муна" и кръстосвача „Профинтернъ", а сжщо^и
значителното усилване на хидроавиацията и авиа
цията - даватъ на Съветския флотъ, не само гос
подството на това море, но и такава сила, противъ
ко2то може да бжде предприета операция само съ
голъмъ боенъ флотъ, съставенъ отъ кораби отъ
всички типове включително и дренаути. Яко преди
осемь години изпращането на отрядъ отъ дребни
кораби (максимумъ леки кръстосвачи) въ Черно
море можеше да измени сжществено стратеги-
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ческато положение тамъ, то сега требва да става
дума за целъ боенъ флотъ. Лесно е да се разбере
разликата, ако си представимъ какъ се усложняватъ вследствие на това въпросите за снабдява
нето, докуването и базирането. Известно е, че всЪки докъ не е пригоденъ за дренаути, и че приста
нище, което може да приеме единъ дивизионъ ми
ноносци, може да е съвсемъ недостатъчно за бри
гада кръстосвачи. При това въ сегашно време Чер
но море става театъръ за действия на дреднаути.
Но фактически положението е още по-сложно.
Червения флотъ — съвсемъ не е флотъ на националистична държава. Комунистическата партия, коя
то заема властьта въ Русия, си е поставила като
единствена цель световната революция и подго
товката й съ всички средства. Достатъчно е да
отворимъ съветските вестници за да се убедимъ,
че комунистическата преса вижда въ ВС-БКИ създаденъ конфликтъ дежду две държави „шансъ"
за усложняване на международното положение и
„пжть" къмъ революцията. При такива условия на
личието на имащия надмощие въ Черно море червенъ флотъ, чийто ржководители вижцатъ „полза
за своето дело" въ международните конфликти,
естествено може да предизвиква само усложнения.
Съвършенно естествено е, че това, което зави
сеше отъ Турция и С С С Р . можа като резултатъ отъ
техните действия, да обезсили цената на „конвен
цията за проливите", до колкото тя не беше от
начало изгодна за техъ. НО че морската политика на
„нечерноморскигв" държави доведе до сжщия ре
зултатъ, това може да се сметне за парадоксално.
Я това е именно така. Като резултатъ на редъ
причини, които еж далечъ отъ черноморския въпросъ и проливната проблема, презъ изтеклите
осемь години флотите на великите морски дър
жави претърпяха редъ изменения, които измениха
техния обликъ тъкмо въ неблагоприятна страна за
решението на въпросите, за които е дума. Никакво
условие не можа да даде пълно разрешение на
проливната проблема и въ сжщность това, което
беше установено, даваше „възможность" за фор
сиране (или минаване) на проливите, но далечъ не
„обезпечаваше" напълно. Тези изменения въ военно-морската техника, за които се говори по-горе,
усложниха форсирането на проливит-в (ако това би
станало необходимо) за малките и слабо защитени
кораби, защото тъкмо за такива кораби еж осо
бено опасни случайнит-Б нападения артилерия съ
или съ въздушни атаки ; добре защитените- дред
наути и броненосни кръстосвачи — (силата на кои
то преди всичко се заключава въ защитата имъ
отъ всЯки видъ оржжие) могатъ, както и по-рано,
да не се боятъ отъ такова препятствие. Отъ друга
страна, увеличението състава на флотите на „Чер
номорските" държави, които разполагатъ вече както
съ дреднаути („Явузъ" въ Турция и „Парижка комуна" въ СССР.) така и съ подводни лодки, които
се явиха вече и въ Турция и въ Ромжния, довежда
до необходимостьта въ случай на операция въ
Черно море, да се използватъ именно големите
боеви кораби.

!
Между това Вашингтонското съглашение, а
I после и Лондонското не само че спреха построй
ките на големи бойни кораби, но даже и намалиха
количеството (чрезъ разоржжението) на сжществу
ващит-Б. Най-гол-Бмигв кораби, съ които се снаб-.
диха флотигв на всички велики държави презъ
ГБЗИ години, еж 10,000 тонни кръстосвачи, тъй на
речени „вашингтонски кръстосвачи" — кораби съ
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силна артилерия, съ голъмъ ходъ и радиусъ на
действие, но съ ръдки изключения, почти лишени отъ
бронировка. Такива кораби въ проливите биха били
безсилни: лишени отъ скорость (поради твснотата)
тЪ не биха могли да изпълнятъ даже и най-скром
ната бойна задача. Стария „Явузъ селимъ" ще може
да разгроми цъла бригада отъ такива кръстосвани
безъ голъмъ рискъ; даже огъня на една полска
лека гаубична батарея може да се укаже гибеленъ
за подобенъ корабъ. Иначе казано, усилването на
флотитъ на великитъ държави, които изхождаха
отъ съвършенно други задачи, стана за смътка на
кораби, които нищо не могатъ да направятъ въ
проливитъ. По такъвъ начинъ голъмитъ флоти сами
съкратиха онъзи сили, които бъха годни за дадената
обстановка, като ги замъниха съ кораби не само
слаби, но и безполезни. Това обстоятелство измънява положението на проливигв, установено въ Лозана, може-би най-много отъ всички останали. То
го изменя въ полза тъкмо на тъзи, за които бъше
най-неизгодно.
Всичко казано характеризира достатъчно по
ложението на проливната проблема къмъ днешно
време и доколко нейнитъ „норми" се указаха безф
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силни предъ живота. Но остана, още едно обстоя
телство, което се отнася къмъ бждещето, което се
набелязва, обстоятелство, което съдържа още пострашни признаци...
Великитъ държави, като имаха предвидъ СВОИТЕ
налични сили вънъ отъ Черно море, разшириха пра
вата на всички съ общото улеснение на входа за
„нечерноморскит^в флоти" въ Черно море. Това
право именно тръбваше да ги улесни за да установятъ т е влиянието , си въ това море. Но едно
много важно обстоятелство бъше забравено. Я то
е, че една отъ „Черноморските държави", а именно
С. С. С. Р. разполага съ голъмъ флотъ тъкмо вънъ
отъ Черно море и че „правилата" и „нормитъ",
които улесняватъ входа, могатъ да бждатъ използ
вани най-напредъ именно отъ нея. Така и стана.
Първиятъ съветски дреднаутъ и първиятъ лекъ кръстосвачъ вече еж прехвърлени отъ Балтийско въ
Черно море и никой не може да гарантира, че т ъ
не ще бждатъ последвани и отъ други дреднаути на
червения ф л о т ъ . . .
Я тогава проблемата на Черно море и проли
вите може да вземе съвършенно новъ и неочакванъ видъ, за който заслужава да се помисли...
Преведе: В. И.

.111" II.»

Владиславъ Л. Богдановичъ.

ВЪЗСЪЗДЯВЯНЕТО НЯ ТЪРГОВСКИЯ ФЛОТЪ НЯ СЕВЕРО-ЯМЕРИКЯНСКИТЪ
СЪЕДИНЕНИ ЩЯТИ.
Нъкога Северо-Ямериканскитъ Съединени Ща
ти разполагаха съ единъ отъ най-голъмитъ тър
говски флоти въ света. Този флотъ (включая и воениятъ) западна при преминаването отъ вътроходния
къмъ механическия двигатель и при преминаването
отъ дървеното къмъ металическото корабостроение. Много неблагоприятно повлия периода на
гражданската война. Въпръки че тази страна се
опира на двата най-голъми океана, въ продълже
ние на 75 години тя е била „изолированъ континентъ", лишенъ отъ собствени морски интереси.
ВСИЧКИТЕ сили на народната предприемчивость,
чрезъ които се създаде съвременна Ямерика, се
бъха съсредоточили въ разработване на природ
ните богатства и въ преобразование на селскодомакинския битъ въ по-доходно индустриалнонационално домакинство. Индустриалния трудъ въ
сравнение съ мъстно домакинския е сръдно 6—8
пжти по-доходенъ. Свободниятъ творчески трудъ
на народа при разработката на природнитъ богат
ства на Ямерика създаде голъма стопанска и по
литическа мощь.
Тогава Ямерика остро почувствува нуждата
отъ корабоплаването и морскитъ пжтища за по
нататъшното свое развитие и се насочи къмъ съз
даване на националенъ търговски флотъ който да
удовлетвори тази нужда. Въ това време 90% отъ
морската търговия на Ямерика се обслужваше не
отъ собствената предприемчивость и собствени ко
раби, а отъ корабитъ и предприемчивостьта на
•Янглия, Германия и пр. Сега, обаче, положението
• е значително изменено — собствената предприем
чивость на американцитъ и американското корабо
плаване обслужва външната търговия на страната
до 30%, а националната задача.се стреми да раз
р е ш и въпроса съ огледъ да се достигне до 50°/0.
Съ други думи Ямерика се стреми 50°/0 отъ външ
ната й търговия да става съ кораби подъ амери
канско знаме.

Влизането на Ямерика въ свътовната война
веднага наложи бързото създаване на търговския
флотъ, който да удовлетвори нейните и тия на
съюзницитъ й нужди за военни превози. Като инициаторъ и организаторъ на този морски транспортъ
се яви правителството. Разполагайки въ страната
съ развита индустрия и богатъ технически опитъ,
не беше трудно да се премине на усилено корабостроение. Презъ годините на войната се създаде
грамаденъ търговски флотъ.
Следъ привършването на войната Управле
нието на корабоплаването въ Северо-Ямерикан
скитъ Съединени Щати имаше да разреши една
голъма и сложна задача — да реорганизира съз
дадения въ време на войната „Държавенъ морски
транспортенъ флотъ" въ националенъ търговски
флотъ". Управлението на корабоплаването треб
ваше да прехвърли държавното управление на
създадения презъ време на войната флотъ вър
ху частната предприемчивость и обществения починъ въ това отношение. Въ Янглия и Германия
демобилизирането на привлечения на военна служ
ба търговски флотъ не. бъше трудно, защото всъки уцълялъ корабъ се повърна- на собственика му.
Създадения, обаче, въ Ямерика презъ време на
войната търговски флотъ, въ това отношение б ъ ше „безстопанственъ". За него тр-вбваше да се
намърятъ не само моряци за обслужването му и
де се организиратъ съответните бръгови служби,
но б-вше необходимо да се намърятъ и „корабостопани", т. е. такива американски граждани, които
биха вложили труда, интересите и капиталите си
въ търговското корабоплаване, както по-рано
еж ги влагали въ всъко друго индустриално пред
приятие или търговия. Въ случая требваше да се
издири и подкрепи частната и обществена пред
приемчивость, която би била способна да поеме
ржководството и по-нататъшното развитие на тоя
важенъ клонъ отъ националното .стопанство. Отъ
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всичките 1,797 парахода всеки съ товароподемность надъ 1000 тона, къмъ началото на 1931 го
дина еж били предадени въ частни ржце 1329 па
рахода съ обща товароподемность 6,997,000 гросътона. Къмъ това време въ Управлението на корабо
плаването е имало (останалите) 468 парахода съ
обща товароспособность 2,660,000 гросъ-тона; отъ
твхъ 184 парахода работятъ, а 284 стоятъ завър
зани готови за продаване, Отъ всичко това се
вижда, че нъма недостатъкъ въ кораби, а има недостигъ въ хора и стопанска организация, която да
повдигне участието на американското знаме въ
външната търговия до 50"/.. И поради това пра
вителството на Северо-Ямериканскитъ Съединени
Щати е предприело една интензивна политика на
поущрение частната национална предприемчивость
въ полето на международната търговия.
Една отъ най-значителнит-в мърки за поущ
рение на американската предприемчивость въ областьта на корабоплаванието е систематичната фи
нансова помощь, която се дава отъ специаленъ
държавенъ фондъ на срокъ до 20 години за по
стройка на нови параходи въ американски корабо
строителници и за преправка на стари кораби.
Презъ течение на последните 2 1 /, години отъ фонда
въ размъръ 114,000,000 долари еж дадени като
финансова помощь на частното и обществено корабостроение 43,000,000 долара и чрезъ това ак
тивно съдействие на държавата еж построени редъ
отлични параходи за бързитъ товаропжтнически и
пощенски линии. Друга мърка за поощрение раз- •
витието на редовните морски съобщения е систе
мата на дългосрочни договори за превозване на
пощата.'Отъ поущрението на държавата къмъ част

Дора Габе.
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Изгорели лица, съ бодро изражение, бързи
самоуверени движения - не се колебаятъ ни
СеКУН
<~ледъ н ^ к о л к о м и н у т и с м е н а парахода. Посръщатъ ни СЖЩИГБ засмени изгорели лица на
моряци и няколко души офицери, съ осанката на
стопани. И лъхната усмивка прилича «а тая на мо
ряците, естествена и сърдечна, но не тъй детска.
Сигурно чувството за отговорность е сложило
своя печатъ и я е осмислило още повече.
С
влизаме весели, заразени отъ безгрижието на
моояцитъ- радостни за пжтешествието, което за :
почРва И стопаните се радватъ на бодрите гостенки
- и л и е воененъ параходъ, кога вижда гости
той а камо ли жени и то радостни, че ще пжтуВаТЪ П

ната и обществена предприемчивость въ областьта
на корабоплаването се ползува и корабоплаванието
въ вжтрешнитъ водни пжтища на страната.
Ржководящитъ морския транспотръ правител
ствени органи еж въ тъсенъ контактъ и пълно
сътрудничество съ частната предприемчивость. Тъ
изучаватъ и изследватъ въпросите относно тър
говските пжтища, въпросите за пазарите, между
народното морско законодателство, строежа на
пристанища и търговията имъ, тарифите, връзката
на морските съобщения съ вжтрешнитъ съобще
ния, всъкакъвъ видъ технически усъвършенствания
въ корабната архитектура и пристанищостроението,
търговска практика и обичаи, финансии и економика на корабоплавателното дъло и пр. и пр. Въ
много университети еж устроени специални катед
ри и курсове за подготвяне на лица, които да се
специализиратъ въ морското дъло И междунуродната търговия.. Всичкия този грамаденъ трудъ,
даденъ съ пълно съзнание и правилно разбиране
на националните нужди, е далъ възможность но
Ямерика да увеличи значително много участието
на своето корабоплаване подъ свое знаме въ мор
ската търговия.
Ето много неща, съвременни и извънредно по
учителни за насъ, въ които тръбва да се вгледатъ
сериозно нашите общественици и управници, да ги
проучатъ добре и използватъ съобразно нашить
нужди и обстановка. Насочвайки частната и общест
вена предприемчивость въ областьта на корабо
плаването и морската търговия къмъ развитие, т в
ще увеличатъ националното ни богатство.
(Изъ „Морской Журналъ", Прага 1931 г., № б).
Превелъ: Сава Н. Ивановъ.

СЪСЪ ДРЪЗКИ ПО ЧЕРНО МОРЕ.

Когато се спущахъ по желъзата на полупристанишето въ Гйозикенъ, безъ стжпала, а лодката
долу ту се дигаше, ту хлътваше, ту се меташе назадъ и дебнехъ моментъ да скоча въ нея, заедно
съ своята племенница, видъхъ върху фуражките
на моряцитъ въ лодката: „Смели", „Дръзки" спуснахъ се и азъ „смело". - Когато тръгнахме къмъ
парахода и попитахъ моряците, не еж ли опасни
тия вълни, те се засмяха и азъ заплувахъ съ
Г Б Х Ъ СПОКОЙНО.
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у в °и - Т о « ъ , които вече бъха въ парауопа и които пжтуваха отъ Варна, не бъха ко
лежки а некаквиУнеподобни на себе си призраци.
Една лежеше на носилка, бела като следъ опера
ция друТа се беше надвесила надъ морето и пъш-

каше. Когато се доближихъ до нея, тя ме погледна
съ трагическо лице. Трета се сврвла долу и лежи
полумъртва, четвърта седи неподвижна и мълчи
като сфинксъ, безъ да промъни изражението си.
Така е, наказание е за оня, който влиза въ чуждо
царство — не може безъ данъкъ. Природата е на
редила да ходимъ по суша. Зная, че следъ малко
и азъ ще тръбва да плащамъ данъка. Единствена
се крепеше госпожа В. Б., седнала спокойно на
стола си, съ всичката изисканость на пжтешественица, развела златни коси, загледана съ зеленитъ
си очи въ синьото море. И докато ние така тра
гично пжтуваме, на плажа на Гйозикенъ, една моя
палава приятелка писала за менъ стихове:
„поетеса отъ най-финнигъ:
дала банкетъ на делфинитъ".
Когато „банкета" се свърши, можехъ да гледамъ спокойно стръмния носъ Емине, да примрежвамъ очи и да ми се струва, че не азъ минавамъ
край него, а той се носи край мене, съ съответ
ния си бълъ брътъ, съ високия, като бъло минаре фаръ. Дълго следъ това го виждахъ и съ
затворени клепачи. До менъ седи малъкъ морякъ;
отъ надписа на фуражката му виждамъ, че е отъ
машинното отделение. На всички мои въпроси от
говаря умно, съ езика на интелигентенъ човъкъ.
Задава ми въпроси — много нъща го интересуваха.
Той и мнозина мислятъ, че ние, които пишемъ,
знаемъ всичко и можемъ да отговаримъ на всички
въпроси? Колко малко знаемъ ние и какъ бихъ
искала той да отговаря на моите. . .

СТРДНИЦА 12

МОРСКИ СГОВОРЪ

— По тия мачти ли?
— Да - какъ се изкачвате — нъма кжде да
опрешъ кракъ!
Щ е видите, следъ малко ще се изкачи
единъ морякъ.
Наближаваме Месемврия. До сега всички моряци
се бъха натрупали наоколо ни — ту отговаряха на
нашитк въпроси, които за жалость бъха ръдки
поради трагическото положение, въ което все още
бъха повечето колежки, ту ние на технитъ, ту ти
чаха да ни носятъ корици хлъбъ (нъкой каза, че
е хубаво да се гризе по трошица сухъ хлъбъ). За
всъка услуга се спущаха по няколко души и следъ
минута всичко бъше донесено. Когато приближихме
по даденъ знакъ всички се разпилъха, парахода
зашумъ отъ ржботни ржце: закипъха котли, запълзъха въжета, изпищя свирка, нъкой се покатери
по мачтата — изпълзъ на нея за нъколко секунди
и веднага слезе. - Докато разберемъ, желъзното
колело съ шумъ се завъртъ и спусна котва.
Всички моряци бъха заети, никой на никого не
обръщаше внимание — спустнаха ни въ лодка и
загребаха пакъ, къмъ оня чуденъ градъ, израстналъ като мъхъ върху черупка, откжснатъ отъ
сушата. Само една тънка нишка, една пжтека го
свързва съ нея. Струваше ми се, че като стжпя въ
тоя градъ, той ще се залюлее, че той е поставенъ
върху водата, а не закрепенъ върху почва.
Не ме покъртва най-далечната старина на
тоя градъ, неговото езическо славно минало, а оно
ва време, когато въ него еж живъли болярите ни,
когато всъки отъ тъхъ, спасенъ отъ корабокруше
ние, се е завръщалъ и е построявалъ църква въ
своя дворъ. 44 църкви върху тая малка черупка,
населена съ духоветъ на повече отъ хилядо години.
Кжщитъ еж запазили още своя нъкогашенъ изгледъ, улиците своята тъсна интимность, когато
покривитъ се докосватъ и си шепнатъ клюки и
легенди. Цълото това малко градче е легенда, и ти
вървишъ изъ улицигв му, като откжснатъ отъ това.
време и пренесенъ въ старото легендарно. . .
Надъ бръга стои изправена нова кжща, цъла
отъ веранда и стъкла — строилъ я е н-Ъкой, който
не е искалъ да изпусне отъ очи ни една морска
вълна, ни единъ далеченъ бръгъ, ни единъ слънчевъ лжчъ, и който е искалъ да остане все пакъ
до самия старъ градъ, до легендата. Не зная, дали
е върно,^казаха ми, че е кжщата на Димо Кйорчевъ, който тъй рано затвори очи На връщане въ
една кръчма видъхъ портрета му — неговия боляр
ски духъ остава тукъ, като въ свой роденъ градъ.
Не успъваме да се опомнимъ и вече сме на
парахода. „Дръзкитъ" като роякъ пчели тичатъ
по палубата, по мачтитъ, слизатъ долу, излизатъ
пакъ и следъ кжсо време, сядатъ наоколо ни,
пакъ засмени и доволни, че иматъ гости.
Навтфно Черното море е единствено, на чиито
брегове не тъй лесно еж се решавали хората нъкога да строятъ градове. Първи пиратите еж ги. на
селявали и комаритъ и отровнигв мухи. Д тая
гладка тъмносиня повърхность е сжщо невЪрна.
— Наричатъ го черно, ми казва морякътъ, не
защото цвътътъ му е черенъ, а защото характерътъ му е невъренъ. Никое море не се мъни така
бързо и тъй неочаквано.
Примрежвамъ очи: съкашъ пълзимъ по сре
бърно синя суша.
Заглеждамъ се: тя диша. Ту се издига, ту
, спуща, ту се измъства и пакъ се връща. Чувству
вайте, че дълбочината не може да се измери, че
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тя е сжщностьта, до която не може да се стигне,
която ле се проучва, съ която не можешъ да се
боришъ и която дава животъ на цълото море.
Оная малка вълна отгоре нъма никакво значение.
Тя може да бжде и по-голъма, пакъ нъма значе
ние. Животътъ е въ онова, което едва бучи изподъ водата и което може да се пробуди. Ние,
обитателите на сушата, спимъ спокойно въ леглата
си, а всички тия моряци бдятъ, когато тя се про
буди и се борятъ съ нея. Поглеждамъ ги и вед
нага чувствувамъ правдата въ надписите на фу
ражките имъ: „смъли", „дръзки", „строги".
Колко е различенъ нашиятъ свътъ отъ тех
ния! И не е чудно, че не си приличаме като хора!
Яко се бъхъ родила мжжъ, щъхъ да стана морякъ,
сигурно.
— Има и жени капитани на параходи, ми от
говаря единъ отъ офицерите.
— Навърно отъ детинство еж расли съ морето.
То не се изучва, требва отъ малъкъ да се вживеешъ и сродишъ. За менъ то е другъ миръ, то е
примамка, новъ интересенъ свътъ, и азъ го диря,
както диря вс^ки другъ миръ, който може да ме
изтръгне отъ моя вс-вкидневенъ и еднакъвъ. За
васъ е родина.
— Който човъкъ излезе отъ себе си, госпожо,
и заживее съсъ стихията за него всичко е ново,
а стихията е въвъ всъки животъ, и на суша и
на море.
Мждри еж моряцитъ, много се заслушватъ и
малко говорятъ. Тъ дори не си служатъ много съ
нашия говоримъ езикъ. Ето, въ тия етажерки еж
наредени повече отъ тридесеть флагчета. Всъко значи
дума, или цифра, или цъло изречение. Кжде ще
имъ позволи морето съ своя шумъ да говорятъ.
Развъешъ байрачетата и това е разговоръ. Кое
морско животно говори съ гласъ?
Опирамъ лакти о орждието, завито въ черно.
Укротъло и непотръбно е сега — старъ ветеранъ!
Отъ това малко гърло е изхвърляла смъртьта своя
огънь, а човъшкиятъ гневъ своята мощь, човъшкиятъ подвигъ своята правда! Колко е относи
телно всичко! Свършва се войната и споменътъ
за тая война е като за най-голъмо человъкоубийство, за най-черно престжпление. Защото не храбростьта и подвига станаха господари на положе
нието, а човъшкиятъ студенъ разсъдъкъ; подведенъ, безъ самъ да забележи, отъ човъшката
алчность.
Когато се стои надъ палубата, на мъстото на
коменданта, човъкъ завладъва морето. Много малко
требва за човешкото самочувствие, за да превърне
чов%ка въ господаръ. — Цълото море е предъ
менъ, задъ менъ, около менъ — само отдъсно се
синъятъ брътове.
— Какво е тамъ, на дъсно.
— Днхиало! •,...
— Чудно! Не се виждатъ здания, а само
плоски силуети . . . Нъкаква кула съ високи тополи
— до нея налъво високи отворени порти, по-налъво и н-вкакъвъ замъкъ. . . Чуденъ градъ!
— Ще спремъ л и ?
— Не.
Значи тъй ще го отминемъ и ще ми остане
въ очите като видение. Намирамъ, че много набързо
минаваме крайбрежието и че само бегли впечат
ления ще имаме.
— Колкото да се „заинересувате".
— Да, тия градове, на морето иматъ дълго
минало, всъкога бурно и въ всека епоха раз-
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лично. Било е никога езическо. Още се изкопаватъ следите му. Храма на Зевса е до кжщата, въ
която сега живъя ВЪ Гйозикенъ. Храма на Аполона,
•е въ Созополъ. Статуята на Яполона е била рабо
тена отъ художника Каламисъ. Отпосле е била
пренесена въ Римъ и поставена на Капитолия.
. Ями надгробната плоча на Янаксандра? Идете
я вижте въ Народния музей въ София, тя е една
отъ скъпоценностите на нашите музеи. Подобно на
нея има само въ Лондонъ, но не тъй хубава!
Презъ византийско време войните еж разру
шили тия градове. Ту български ту византийски,
Т-Б не еж имали спокоенъ животъ. Турция ги доубива и превръща въ обикновени рибарски гра
дове. И Г Б чакатъ своя „Месия", за да ги възроди
и върне къмъ животъ.
Навлязохме въ Бургазкия заливъ, извитъ надалечъ въ дъсно. Бургасъ не се вижда — само
личи една едва уловима линия, сЪкашъ начертана
•съ моливъ.
— Това е вълнолома.
— Я какво е тамъ отсреща?
— Постъ. Подъ него въ водата, до бръта е
тржбата на заседналия италиянски параходъ —
като приближимъ, ще го видиме ясно.
Следъ десетина минути парахода се видъ Ц-БЛЪ.
Запазилъ е вида си невредимъ, съкашъ ей сега
ще потегли. Дълго следъ това го виждахме ясно,
. самотенъ върху пъсъка, до самия брътъ, напуснатъ отъ екипажа си, въ чужда родина, безсиленъ
да се измъкне отъ мъстото си, безпомощенъ. Ние
се движимъ, а той все тамъ, прикованъ. . .
Наближаваме Созополъ. Заобикаляме острова,
който пръвъ ни посреща и навлизаме въ приста
нището. Тритъ развъти флага еж цифрата, която
означава парахода „Дръзки." На пристанището за
варваме още два миноносеца „Смели" и „Строги".
Капитанътъ слиза съ двама матроси и съ единъ флагъ
— тръбва да се изпълни церомонията: да се иска
позволение отъ началството да спремъ и слеземъ
на бръта. Тая малка формалность ни прави впе
чатление, струва ни се, че за моментъ влизаме въ
„строй".
Когато по-кжено съ втора лодка минаваме
край другигв миноносци, извикваме имъ:
— „Хайде, момчета, да си вземемъ Добруджа.
— На тая лодка ли ще я натоварите, вика
•едно дяволито моряче отгоре.
На хълма, който се издига веднага предъ
насъ, еж четиритъхъ в-втърни мелници, чиито кржгли като отворено цв-вте криле се въртятъ, до
•ср-Ьдъ небето. И защото заематъ толкова много
место на хоризонта, изглеждатъ грандиозни. Кжде
е Донъ Кихотъ, не е ли това неговата родина!
Вътърнитъ мелници пълзятъ по хълма една надъ
друга, а първата е покрила половината море.
Градътъ е налъво. Затъваме въ пъсъкъ. Вредъ
п ъ с ъ к ъ : по непосланигв улици, по пжтищата —
едва се ходи. Градътъ е цълъ разкопанъ, привършенъ е водопроводътъ, утре ще пуснатъ вода, ЯМИ
ТЕ не еж покрити. Навлизаме въ тъсна улица, коя
то се изкачва и скоро спираме предъ ресторантъ
Родина. Маситъ еж на тротуара. На отсрещниятъ
тротуаръ сжщо има маси. Тамъ е „бръснарница и
кафеджийница." Разтоянието отъ насъ до тамъ не
е повече отъ 2—3 метра. Малко по-горе продаватъ
грозде, по-нагоре е фурната, следъ това апте
ката, отсреща продаватъ дини, пъпеши. . . Всичко
е на едно мъсто.
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Вечеряме. Електричество, светлина въ тая
уличка, която прилича на едно общо стопанство.
Както седимъ, извикваме на продавача, и той ни
продава грозде; на отсрещния даваме знакъ съ
ржка , донася диня; на кафеджията извикваме, и
кафето е донесено. Едно съвместно жителство съ
всички заведения и продавачи, съ всички минувачи
по улицата, отъ курортистите, българи и чужденци,
елегантни и дрипави, до хилави старци, килави
бледни деца и мършави котки. Казаха ми, че мест
ното население е бедно, че си храни децата съ
парче солена риба, а по никога и само съ хлебъ...
Предъ всеки електрически фенеръ се открива
кжсъ отъ стара улица. Виждамъ отдалеко още
сближени стрехи, надвесени етажи съ много про
зорчета, вевко строено подъ жгълъ, за да се вижда
спокойно отъ всеко, какво става на улицата. Жи
вота е билъ притаенъ задъ тия прозорци, а очигв
му еж били въ улицата — колко стотинъ годишни
еж тия почернели дъсчени кжщи, съ решетъчни
прозорци, иззадъ които хората изглеждатъ. като
арестанти. И всички еж населени — една смъсь
отъ днешното съ старото, минало.
Нъма вътъръ въ Созополъ. Разляла се е изъ
въздуха една кротость, сЪкашъ тукъ никога не еж
живели пирати и никога не еж ставали бури.
— Вижте обаче, какъ еж облечени всички
кжщи съ дъсчена обвивка. Когато излезе в-втъръ
и започне буря, тая обвивка ги пази.
— Значи, колкото е по-голъма тишината, тол
кова е по-страшна бурята, забелезва капитанътъ.
Отиваме на плажа: Безъ бани, само съ три
дъсчени пейки, но широкъ, юженъ, запазенъ, а въ
морето вървишъ дълго, докато ти стигне водата
до поясъ. Слънцето пече, безъ нищо да му пречи.
Надвечеръ лейтенатъ Ц. ни заведе презъ ло
зята по морския бръгъ чакъ до Колокитосъ.
Преди* да стигнемъ, слезохме до едно заливче въ
форма на подкова. Водата му едва се движеше.
Отъ голъма чешма течеше силна струя вода, надъ
насъ канарата беше обраснала цъла въ бръшлянъ.
А на Колокитосъ, при запусната рибарска
кжща, слънцето беше залязло. Небето надъ града
бЪше черно, вЪтърните воденици отдалечъ се
виждаха черни, градътъ черенъ съ силуети като
нар-взани отъ канара, полуостровите очертани, островъ Кирилъ, съ рибарското училище като черъ
замъкъ съ червена ивица наоколо. Лампите светнаха,
почна се вечерната феерия. Господи, какво би ста
нало отъ тоя градъ, ако влезъше въ ржцегв на
европецйи и твхни капитали. — На ВС-БКИ полуостровъ, надъ канарите могатъ да се направятъ
веранди, надъ брътоватъ, както еж назжбени
да минаватъ булеварди, които да продължатъ чакъ
до тукъ, кждето сме ние, на нЪколко километра.
ОТЛ-БВО е бургаскиятъ заливъ. Оттамъ вървятъ
параходи къмъ Варна, отдъсно минаватъ отъ Цариградъ и за Цариградъ. Отсреща, въ дъното се
запалва и изгасва фарътъ на - носъ Емине. Точно
надъ насъ еж голъмата мечка и полярната звезда.
Слизаме на дървена стълба — после по ка
менна, после по недълана скала, а после по циментъ. Нещо като малъкъ вълноломъ, вдаденъ въ
морето. Оттукъ ловятъ риба, наоколо блокове отъ
канари. Водата до насъ е спокойна, само набъбвз
и се снишава: диша. Дълбоко е. Надъ насъ ви
соки брегове — отъ две страни отвесни скали.
Тукъ еж раждани легендите за морски чудовища
и сирени. Тукъ еж родени и боговете на морето.
Кжде еж сега? Всичко друго е все еж щото, сама
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т ъ х ъ ги нъма — всичко ги спомня и призовава
тяхното присжтствие. . .
Връщаме се по пжтя край бръга. Всички мълчимъ и отъ умора и отъ шеметъ. Наближаваме
града. Това еж. типови кжщи, строени до стария
плажъ, между Колокита и стария градъ. Всички
кжщи еднакви като войници. Това еж кжшитъ на
б е ж а н ц и . . . ЖивЪятъ на най-хубавиятъ брътъ на
България съ мжка по своитъ далечни домове.
Въ шесть часа зараньта потеглихме съ мотор
на лодка за устието на ръката Ропотамо. Б1зхъ
чела единъ подлисникъ отъ Ян. Кам. съ хубаво
описание на тая р-вка и околната мъстность. Затова
съ затаена. радость седнахъ въ лодката.
Благословено нЪщо е утрото, особено по
море. Часъ и половина пжть бъха като сънуване.
Къмъ устието на р-вката морето е 'замръзнало —
сжщо швейцарско езеро — на бръга натрупани
пъсъчни дюни, като въ Месемврия. Рибарска ко
либа. Наоколо оазисчето отъ зеленина, капинакъ,
тръстика и храсти. Въ пъсъка растатъ зелени соч
ни листи съ бЪли големи цв^тя, съ аромата на
лилии. Никжде не съмъ виждала такова цвъте, и
то въ диво състоятние. . .
Заплувахме по р-вката — тъмнозелена и спо
койна, почти не личи течението. Сега е края на
августъ, лътото е изгорило буйната зеленина, нъма ги воднигв лилии и момините сълзи, за които
писа Ян. Кам., но яснозеленигв храсти край бръга като зелени облачета и трастиковидната тр-вва
вече отдълятъ тая мъстность отъ другите. Нъма
признакъ на приежтетвието на хора — само ня
колко рибарски колибки отъ дърво и тръва. Още
съ влизането въ р-вката, хвръкватъ отъ двете. ни
страни рибари съ дълги змийски шии, съ летежа
на жерави. Предъ насъ изкача отъ водите друга пти
ца, по-голъма отъ патица, хвръква надъ водата като
аеропланъ, кога тича по аеродрумъ, докосва съ края
на крилегв си и краката си водната повърхность и
каца надалекъ. Когато наближаваме, виждаме, че
клюнътъ й е дълъгъ и широкъ, като на пеликанъ.
Отъ Л-БВО премина бързо ясно зелена птичка и кацва
на високото дърво по дъхния брътъ. Коремътъ й ярко
червенъ. По-нататъкъ хвъркатъ цъло ято птички, поголъми отъ ЛЪТТОВИЧКИГБ, чиито извити крила се
движатъ съ такава бързина, че птичката прилича на
въртяща се звезда. Я надъ насъ се виятъ три голъми орли, плавно спокойно. Два ястреба (а може
и да еж били соколи), лътятъ по-бързо; когато
се срещатъ, докосватъ човките си и пакъ се отминаватъ. Върху дънера на едно старо дърво, из
дадено надъ водата, еж излезли на слънце нъколко водни костенурки, черни като чугунъ. . .
Лодката се носи безъ никакво движение —
плува, безъ да трепне дори, бръговетъ се оглеждатъ въ водата. Завиваме — тъмнозелени дървета
хвърлятъ цвета си върху водата, слънцето раз
лива яснозелена светлина. Минаваме още единъ
завой, заспалъ въ своя яснозеленъ сънь, въ който
не трепва ни единъ листь, не се полюлява нито
единъ клонъ и изъ който неочаквано изхвръква
зелената птичка съ червеното коремче. .
Казватъ, че къмъ края се отражавали пЪсъчни
дюни и промъняли цв-вта си зарань и вечерь. Го
рите непроходими. За жалость, не отидохме до
края. Отсреща дига върховетЪ си Странджа планина
и слуша живота въ пазвите и полите си. . .
Вечерьта на нашата маса дойде лейтенанта М.
Голъмъ човъкъ, съ ржка на атлетъ, съ плещи на
борецъ, а съ детско лице и добродушна усмивка.
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Знаехме, че е спасилъ много давящи се. Разпитва
ме го. Обиденъ, че академията му дала награда.
— пари. (Далъ ги за бедните деца).
— Какво ви тласка да се хвърляте, дори ко
гато спасителната команда е на поста си.
— Жалъ ми става за давящия се, като за
безпомощно дете и тогава не разсъждавамъ. —
хвърлямъ се.
Колко пжти този човъкъ е билъ лице сълице съ смъртьта! Вънъ отъ ураганите и морскитъбитки. Отпечатало се е по лицето му спокойствие,
ув-вреность и яснота.
Следъ вечеря тръгнахме съ лодка по сребър
ната бръзда, начертана отъ месеца и всъка отъ
йасъ прочете стихове — нъма по-хубава обста
новка, по-хубаво освътление и по-чувствуваща ау
дитория отъ тая на нашитъ моряци. Можахме
да рецитираме съ часове и те да слушатъ съ ча
сове — никой за никого не четъше, а за самия
поетъ — съкашъ музиката на стиха намери резо
нанса си въ морската повърхность, смисъла си въ
звездната нощь, ритъма си въ сърдцата на тия
хора. . .
Върнахме се съ парахода Евдокия. Запоз
наха ни съ команданта, който гледаше отъ висо
кия си столъ съ синия погледъ на морето. Спокоенъ, леко усмихнатъ. Дадоха ни столове, ле
жахме на палубата. По-спокойно се пжтува съ
параходъ отколкото съ миноносецъ — няколко
матроса разправятъ на любопитнигв ми колежки
за морето и отговарятъ на тъхнитъ въпроси. Не
ми се говори — скоро ще слеземъ въ Гойзикенъ,
тамъ ме чака сестра ми и моето удобно легло. . .
Но въ съседното пристанище, Бъ\па, кждето
обикновенно се слиза, лодката не можеше да се
приближи. ВълнитЪ я дигаха и отхвърляха на три
метра далечъ. Слезохъ до най-долното стжпало и
чакамъ удобенъ моментъ, задъ мене моята племеница, но лодката се издигна почти наравно сънасъ и пакъ затъна и се отдалечи. Комендантътъ из
вика на лодкаря да отиде отъ другата страна. Но
тамъ дълго се мжчиха. Мина повече отъ половинъ
часъ. Разправяха, че тукъ преди години се обър
нала лодка и 26 души се издавили всички. Нито
единъ пжтникъ не се е качилъ въ тая лодка отъ
Бъла, за да дойде въ парахода, какъ ще слеземъ
ний въ "нея! Една птичка оъше дала съ човчицата
си „късметъ" на моята племенница, и на него пи
шеше: „пази се отъ вода." Затова майка й съ такъвъ страхъ я пуща и сега съ такова неспокойст
вие я чака. . .
— Никого не пущамъ, се разнесе повелителниятъ гласъ на коменданта. Ще нощувате въ па
рахода — утре рано тръгваме обратно.
И параходътъ тръгна къмъ Варна. Въ отсрещ
ната вила чака моята сестра и мисли, че сме слъзли
въ лодката — и» като не дойдемъ, ще мисли чесме се обърнали съ нея. Отдалечаваме се и азъ
не мога да й извикамъ!
Я слухове се бъха разнесли, че Евдокия е
ударенъ отъ гръцки параходъ и дори единъ вар
ненски вестникъ б е ш е писалъ, че е потъналъ. . .
Когато наближихме Варна, моряцит-в се разшаваха. Мнозина слезоха долу и се върнаха измити
и облечени съ енъжно бели дрехи. Треската за
животъ ги обзе. Те вече нищо не виждаха, устре
мени къмъ сушата, все пакъ гБхната родна земя.
Все пакъ имаха копнежъ къмъ нея. За т-вхъ тя е.
другиятъ новъ и търсенъ свътъ. Лишени отъ реал-
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.ния живатъ въ. своя моряшки миръ, тъ всички бързатъ, да не загубятъ ни една минута, жадни за
ВСБКО ново изжив-вване, любопитни за всичко. Въ
Варна ги чакатъ : кръчмите, кафенетата, казиното,
приятелките имъ, дансинга . . . живота.
И съ последния слъзе и последниятъ морякъ,
и свкашъ в-Бтърътъ ги помете всички къмъ града. . .
На менъ и моята племенница дадоха ключъ
отъ каютата и отъ входната лева врата на първо
класното отделение. Излъзохме и гледахме голъмитъ- трансатлантически параходи, които тая нощь
щ-вха да тръгватъ. Едва се виждаха горните имъ
етажи, На една отъ верандите стоеше елегантна
дама въ пжтнически костюмъ и гледаше надолу.
„Г-югаЧагГс!", „Ра1езглпа", „РеНх Ргеззюе): —' Какъвъ
купнежъ пробуждате, вие гиганти на мррето, мъл
чаливи сватове на далечното и недостигнато за насъ!
— Нели лелйо, ние сме сега притежателки
на параходъ?
— Разбира се, ключоветъ еж въ джоба ми!
На зараньта единъ отъ офицерите на пара
хода побърза да ни успокои съ вестьта, че вътъра
е отъ бр^га и че лесно ще слеземъ на нашето припристанище. Той б^вше свидетель вчера на нашата
тревога и сълзи. . Но тоя вътъръ отъ бръга по
пречи на Евдокия да излезе изъ Варненското при
станище. Ц/впи четири часа се борихме съ вятъра,
до като се изтръгнемъ. Презъ това време седяхме
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въ трапезарията и говорихме за далечни пжтешествия и мореплавания.
— Бихъ искала да пжтувамъ дълго съ пара
ходъ, да се сродя съ живота му, да наблюдавамъ
моряците и ПЖТНИЦИГБ.

— Да чуете зимно време какъвъ оркестъръ
е морето, какъ свирятъ вжжетата. . .
Слезохме благополучно въ Бела, но не искамъ
да ида съ лодка отъ пристанището до Гйозикенъ.
Помъкнахъ племенницата си пъшъ по бръта.
Евдокия се изви и потегли къмъ Бургасъ. И
на дветЪ ни стана мжчно за него.
Когато стигнахме до полупристанището на
Гйозикенъ, лодката съ нашите съпжтниии които
ни се подиграха, че тръгваме п-вшкомъ, не можеше
да се спре. Тукъ имаше големи вълни. Тя се върна,
дълго се скита по морето. Една часть отъ пжтницитъ се качи въ единъ гръцки параходъ, който
отъ неколко дни стои и товари кюмюръ. Още една
нощь ще спятъ на парахода! Другата часть се
опита отново да слезе .на бръга, но лодката се
обърна и едва ги измъкнаха живи!
Ние се прибрахме съ мжката по онова дълго
пжтешествие, което ще направимъ единъ день,
двете съ моята племеница, по далеченото море, за
дълги, дълги дни. . . Сега ще отпочиваме на тихиятъ бръгъ на Гйозикенъ.
25. VIII. 1931 г.
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СЪСТЕЗЯНИЯТЙ ПО ВОДЕНЪ СПОРТЪ ВЪ БЯЛКЯНИЯДЯТЛ.
На 27 IX. започнаха състезанията на Балка
ниадата, между които имаше такива и по водния
спортъ. Поради липса на средства, обаче, тия съ
стезания не се извършиха на море или на Дунава
въ пълния размвръ, а въ частния басеинъ „Диана"
при София, размерите на който не позволяваха
освенъ състезания по плаване и скачане.
Въ тия състезания отъ балканските държави
взеха участие само Гърция и България.
Известно е, че водния спортъ у насъ е съвсемъ новъ и се зароди благодарение на пропаган
дата и поощренията на Б. Н. М. Сговоръ, които въпръки всички усилия и грамадни жертви отъ своя
скроменъ бюджетъ, за уреждане ежегодни състе
зания по тоя видъ спортъ. до сега не можа да
създаде майстори плувци. Ние още не можемъ да
се радваме на добре траниране и подготвени.плув
ци, Ркоито да еж въ състояние сь «овкость и уме
ние да се състезаватъ съ достойнство. Я за създа
ване такива е необходима дълга тренировка, по
стоянство и добри ржководители.
ННТРПРСЪ
Само за пропаганда, за да възбуди- интересъ
българската младежь Б.Н. Морски Сговоръ се съ
г л а с и л а изпрати изъ между своите членове плувци макаръ „'необучени по «овиЛ с и с т е м н а
,
ване нетоенирани, а самоуци, младежи съ ж-ла
ние силни издържливи, но за съжаление не под
готвени да се М-БРЯТЪ съ гръцките, които още
преди 15 - 2 0 години въ редъ състезания еж пости-,

гали резултати, които ние и днесъ още не можемъ
да достигнемъ.
Отъ представените 38 плувци отъ различнигв
клонове самоуци-плувци за неколко дни, опитния
и добре поцготвенъ инженеръ Даракчиевъ, се на
гърби съ трудната задача да избере най-способ
ните и да подготви състезатели, които ако не
друго, поне да могатъ да спазватъ правилата, пред
видени за тоя родъ състезания, за да не бждатъ
декласирвани преди да си опитатъ силите. Следъ
изпитване на 3. и 5. септемврий и бЪха избрани (за
стастезанията 18 състезатели и 10 запасни всичко
28. 8 отъ Варненски клонъ, Видински и Ломски по
2, Пловдивски 4, Русенски 5 и Софийски 7.
Така само за 10—15 дни б% подготвенъ тима
ни по водния спортъ, който требваше да мври си
лите си съ гръцкия, на който почти всички плув
ци вече тренирани въ модерното плаване „краулъ",
следъ постигнати едва ли не световни рекорди,
добре екипирани, сигурни въ победата, спокойно
очакваха дена на състезанията.
При тия условия, съ много малка въроятность
за успъхъ, но все пакъ съ ГОЛ-БМО желание, решителность и надежди за нашигв плувци почнаха
състезанията.
Поради силното застудяване на времето на
ложи се на комитета да измъни първоначално пред
видената програма, като сериитъ се премахнаха и
се пристжпи направо къмъ финалите.
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. И действително, още отъ 12. септемврий вре
мето б ъ се влошило. Студения вътъръ, дъжда и
сн^га по Витоша караха всъки неволно да потре
перва, само при мисъльта за воденъ спортъ.
Въ надвечерието на състезанията отъ гръцки
и български представители бъха уговорени усло
вията за състезанията и класирането.
Б е решено за различните видове плаване
Гърция да бжде представена съ по двама плувци,
а за скачанията съ четире, като на България се
разреши да има по трима представители пувци, но
съ условие третия да не се класира.
За жури по водния спортъ бъха избрани:
Председатель: Инжинеръ Даракчиевъ
Членове• I Е> г Р о с о м а н и Д и с ъ (гръкъ)
\ Инжинеръ Реа (италианецъ)
П. Миларовъ
Лаурентисъ (гръкъ)
Селвелиевъ
! Мадгеровъ
Все поради лошото време и студената вода
журито се спре само на следнитъ видове упраж
нения :
1. Свободно плаване на 100 м.
2. Плаване на гърбъ на 100 м.
3. Гръдно плаване на 200 м.
4. Свободно плаване на 400 м.
5. Свободно плаване на 1500 м.
6. Скачане.
За състезанията Гъ[. ция 6Ъ представена съ
12 души, отъ които двамата не бъха състезатели,
а влизаха въ журито.
Всички видове водни състезания бъха опредълени да се състоятъ на 29 и 30 септемврий.
Макарь че на 27. и 28. септерврий времето
бъше студено, а на 28. даже почна да прехвръква
снъгъ, 29. бъ единъ ясенъ и топълъ день, но во
дата на басейна ' „Диана" не можа да се стопли
позече отъ 12 - 5С. на повърхностьта.
Още отъ сутриньта кокетния паркъ и басейна
бъха почистени и украсени образцово. Хубавиятъ
и слънчевъ септемврийски день б е събралъ нео
чаквано надъ 1000 любители на водния спортъ.
Къмъ 15 1 /, ч. състезателите гърци и българи по
строени въ една редица и водени отъ своитъ ржководители дефилираха подъ звуцитъ на военната
музика предъ публиката поздравлявайки я по олим
пийски. Последва изсвирване на националнитъ хим
ни, следъ което състезателите бъха поздравени
отъ генералъ Лазаровъ отъ името на Българския
Олимпийски комитетъ.
Къмъ 1540 часа започна първото състезание
въ басейна, отъ който б е определена една часть,
дълга 50 м., посредствомъ единъ мостъ, раздълена
съ вжжета на 5 писти, широки по 2 метра.
Състезанията презъ този день се свършиха
по следния редъ и начинъ:
I Свободно плаване на 100 м.
Участвуваха: Гърция — Мавройоргосъ и Зографосъ
Фотисъ: България: Блажевъ (Видинъ), Милановъ
(Варна) и Медникаровъ (Варна).
По даденъ знакъ отъ ржководителя на състе
занията, всички скочиха въ водата и още на първитъ 25 метри двамата гърци взеха преднина надъ
Бъгария, която достигна до б—7 метра.
Още отъ това състезание пролича голямото
надмощие на гърците. И двамата, особенно Мавройргосъ, плаваха въ стилъ „Краулъ".
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Класиране: 1. Мавройоргосъ за 1 м. 9"6 сек.
2. Зографосъ Фотисъ
3. Блажевъ
за 1 м. 17 - 2сек.
4. П. Милановъ (Варна).
Резултати: Гърция 8 точки, България 3 точки.
II Гръдно плаване на 200 м.
Участвуваха: Гърция — Зографосъ Агисъ и
Тривизасъ; България — Цаневъ и Димитровъ.
И при това състезание се повтори сжщото
нещо: гърцигв въ стилъ „краулъ" бързо взеха пред
нина и оставиха далечъ задъ себе си българитъ.
Клас ране: 1. Зографосъ Дгисъ за 3 м. 60'б сек.
2. Тривизасъ
3. Цаневъ
за 4 м: 8-б сек.
4. Димитровъ
Резултатъ: Гърция 8 точки, България 3.
III. Свободно плаване на 400 м.
Участваха: Гърция—Проватопулосъ и Хаджидамянисъ; България - Бръснаровъ (Видинъ), Мед
никаровъ (Варна) Иордановъ (Русе).
Още на първите 100 метра Хаджидамянисъ се
отказа отъ състезанието. Останалиятъ гръкъ, Провадопулосъ, обаче изпревари българите и искара,
последнитъ 100 м. въ „краулъ" като излъже пръвъ
съ испреварване около 60 метра.
Класиране: 1. Проватопулосъ за б м. 4'4 с.
2. Бръснаровъ
7 м. 7 с.
3. Медникаровъ
4. Иордановъ
Резултатъ: Гърция 5 точки, България 5 точки.
Следъ плаването започна състезание по ска
чане. Тукъ нашитЬ плувци се отличиха съ хубави
и изящни скокове отъ 5 и 10 метра, като заслу
жено бЪха класирани на първо мЪсто. Отъ гър
ците взеха участие: Мавройоргосъ и Гизикисъ, а
отъ Българитъ: Бостанджиевъ, Гайдаржиевъ, Русевъ, Бъчваровъ и Абаджиевъ.
Къмъ 17 часа състезанията се привършиха.
На 29. при много лошо време, състезанията
продължиха. Още отъ сутриньта ситенъ дъждъ бъ
завалълъ и слабъ, но пронизващъ вътъръ смразъваше плувцитъ. Температурата на водата въ басей
на едва бъ 11° С„ затова се разреши на плувцитъ
да се намажатъ съ свинска мась.
Въ 15'/ 2 часа при слабъ дъждъ и все пакъ
доста любители на водния спортъ, започнаха със
тезанията по следния р е д ъ :
I. Свободно плаване на 1500 метра.
Участваха: Гърция — Проватопулосъ и Макрисъ; България — Бръснаровъ (Видинъ), Недковъ
(Русе) и Маноловъ (Варна).
Още при първитъ 300 м. Макрисъ се отказа,
къмъ 500 м. останалиятъ гръкъ Проватопулосъ, кой
то до тогава пазеше силите си и се държеше поч
ти наравно съ Бръснаревъ, взе преднина, която
бавно но постоянно се увеличаваше, до като на
края на състезанието достигна до 120 метра. Къмъ
800 м. се отказа и Бръснаревъ. При последнитъ
50 м. Милановъ, който до тогава бъ втори, обезкураженъ отъ факта, че Недковъ, който съ равно
мерно, макаръ и бавно, плаване го изпревари, поч
на да потъва, спръ плаването и едвамъ съ поощ
рение отъ публиката се докопа до края.
Класиране: 1. Проватопулосъ 28 м. 11*4 с.
2. Недковъ
30 м. 34 с.
,3. Милановъ (Варна).
Резултатъ: Гърция — 5 точки, България — 5^
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II. Плаване на гръбъ на 100 м.
Участваха: Гърция — Зографосъ Фотисъ и
Хаджидамяносъ; България — Меншиковъ (София),
Медникаровъ (Варна) и Фесчиевъ (Варна).
Презъ. първигв 50 м. Меншиковъ и Зографосъ
Ф, плуваха заедно, при обръщането, обаче, гърка
взема преднина отъ 2—3 м., която запази до края
на състезанието.
Класиране: 1. Зографосъ Фотисъ 1 м. 31*4 с.
2. Ст. Меншиковъ
1 м. 38 с.
3. Хаджидамянисъ
4. Медникаровъ
5. Фесчиевъ.
Резултатъ: Гърция — 7 точки; България — 4.
III. Скачане.
За 29. бъха определени финалните състезания
по скачане. Гърция се отказа да вземе участие въ
тЬхъ, като чрезъ представителите си въ журито зая
ви, че нъматъ подготвени хора. Действително, много
лошо впечатление направи обстоятелството, че та
кива добри плулци съвсемъ не бЪха приготвени за
скачане. Отъ участвалитв на 28. въ скачане 2—3
гърци се видъ, че те еж съвсемъ слаби, като че ли
скачаха не въ вода, а въ връло масло, безъ ВСБкаква грация, умение, безъ правила. Повториха се
всички видове задължителни скокове отъ българите
и следъ това се премина къмъ свободни такива.
Класиране: 1. Гайдаржиевъ (София)
2. Ябаджиевъ (Русе)
3. Русевъ (Варна)
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4. Бостанджиевъ (Варна).
Резултати: Гърция — 0 точки, България — 11.
Общи резултати:
Гъриия
Бълюрия
Плаване . . 33 . . . . . .
20
Скачане . . 0
11
Всичко. . . 33
31
Така свърши първото състезание по водния
спортъ на българи съ чужденци.
• Макаръ че резултатитъ отъ плаване да еж
много слаби, все пакъ пролича силното желание,
и голъмата издържливость на нашите плувци.
До като гърцитъ плавайки въ стилъ „краулъ",
въ което отъ неколко години насамъ се трениратъ,
нашите плувци—самоуци, въпреки здравата си струк
тура, желание и сила, оставаха винаги задъ първигв
на *Д до V10 о т ъ проплаваното разстояние.
Тукъ му е местото да забележа, че докато
гръцкитв плувци, добре екипирани съ дебели и
красиви вълнени костюми за церемонията, съ добри
бански костюми за състезанията и съ хубави и
еднообразни хавлии за избърсване, нашитъ състе
затели презъ време на състезанията бъха само съ
бански гащички.
Дано това първо по рода си състезание за
насъ, ни послужи като добъръ урокъ, за да почнемъ и ние системна и методична работа по трениране въ модерно и бързо плаване, подъ ржководството на вещи и опитни майстори.
София, 4 октомври 1931 г.
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Въ Шармютцелзге при Берлинъ—Дефилиране на лодкитъ преди състезанията.
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Състезания съ вЬтроходки, устроени отъ съюза на германскигв в-ьтроходци въ ръката Дааме при Берлинъ.
Ялиса Мюлеръ Нойдорфъ

БЕРЛИНЪ, ГРЯДЪТЪ Нй ВОДНИЯ СПОРТЪ.
Въ никоя друга европейска столица и въобще
никжде другаде въ свъта не се занимаватъ толко
ва много съ воденъ спортъ както въ Берлинъ. За
това пъкъ и тоя градъ въ това отношение е облагодетелствуванъ повече отъ всички други. Въ не
посредствена близость до него, лесно достижима
съ локалните и подземните железници, започва
мрежата отъ водни пжтища, които се нижатъ сто
тици километри презъ и около Берлинъ, обиколе
ни отъ гори и хълмове, на чиито бръгове тукъ
тамъ расте тръстика, а на други места бъчпиятъ
пъсъкъ на плажа примамва за кжпане. Тия водни
пжтища се простиратъ презъ канали, шлюзи и мно
гобройни езера чакъ до Балтийското море. Това
водно богатство на германската столица се наблю
дава най-добре отъ хвърчило, при което въ' зеле
ния ландшафтъ приближаването на града се поз
нава не по зачестяването на селищата, а по все помногобройните езера и реки. Л и самата резиден
ция, катедралата и други забележителности на града
се издигатъ на единъ островъ вср-вдъ реки.
Следователно не требва никакъ да очудва об
стоятелството, че всъки лътенъ и всъки слънчевъ
, деньвъ обще не десятки, а стотици хиляди напущатъ
прашния градъ, за да прекаратъ свободното си
време на вода въ , плаване, гребане, разходки съ
платноходъ и всички други видове воденъ спортъ
като яздейе по] водата (ХУаззеггеНеп), гребане съ

русалка, плаване съ извънстенни мотори, (Ди1Ьогс1гаЬгеп)* и др., каквито постоянно се изнамирзтъ
отъ въодушевенитъ привърженици на водната сти
хия. Освенъ това се е създалъ и хубавиятъ, въ Бъл
гария още непознатъ обичай да се прекарватъ ежботата и неделята (ШосЬепепс!) вънъ отъ града, въ
палатки или малки кжщички, построени често само
отъ дърво, гдето берлинчани си почиватъ отъ ра
бота презъ седмицата въ бански или други леки ко
стюми. Но тая почивка далечъ не е оная, която се
практикуваше преди 1—2 десетилетия и както я разбиратъ и днесъ още въ България. Тя незначи да се
изтяга човекъ целия божи денъ на сенка или слън
це ; напротивъ почивката, която имамъ предъ видъ,
се състои въ спортъ: мускулите които оставатъ на
заденъ планъ презъ седмицата, когато всеки е заетъ съ професията си, се опъватъ и разтягатъ, телото се раздвижва и разиграва основно, докато вечерьта човекъ потъне въ дълбокъ сънь — двойно
по-освежителенъ и по-сладъкъ.
Само началото е трудно, т. е. да се направи
първата стжпка за излизане отъ ежедневните релси
на живота и на неделното спокойствие, за да се
отдаде човекъ на спортъ. Въ Берлинъ отдавна еж
направили тая първа стжпка. Заможните - хора, кои
то започнаха съ платноходни и Моторни яхти, би*) На т-Ьхъ моторътъ се намира отзацъ извънъ лод
ката и зам-встя същевременно кърмилото. Бел. прев.
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се мисли, че всичко това е само красива и лека
игра. Водниятъ спортъ по реките и затворените
езера, подобно на оня по море, съвсемъ не е лека
работа и се изискватъ доста усилия, за да бжде
овладянъ и да се дойде до резултати. Но това
трениране се възнаграждава многократно отъ големото удоволствие, което изпитва опитниятъ спортистъ. Чудно хубаво е, да управлявашъ кърмилото
или пъкъ да държишъ вжжето въ ржка, да нагаждашъ платното на всеки натискъ на ветъра и
да знаешъ, че и най-вероломните изненади на
последния не могатъ нищо да ти направятъ, и че
даже и въ моменти, които на неопитния и непос
ветения въ спорта могатъ да се сторятъ опасни, ти

Надбягване съ моторни лодки, устроено отъ съюза на мо
торните лодки въ Темплинерзее при Берлинъ.

доха последвани отъ по-малко заможните съ греб
ни лодки и русалки, или пъкъ само съ кжпане и
плаване. Почти всЬко дружество, всеки СЪЮЗЪ, из
общо всека организация има ОТД-БЛЪ за воденъ
спортъ, много отъ Т-БХЪ иматъ собствени места за
кжпане и приставане. Големите индустриални за
ведения се грижатъ сжщо така за служащите и
работниците си. Стотици клубове и домове на
тия организации еж построени на бреговете, съ
всички удобства, съ добре уредени и гледани гра
дини и паркове и съ чудни гледки къмъ водата.
Ето защо въ хубавите летни дни реките и
езерата гъмжатъ отъ големи лодки, отъ малки ка
фяви гребни лодки, които се движатъ чевръсто и
ревностно, а въ сжщото време горди като лебедъ
бързатъ по водата елегантните моторни лотки и
опнатите отъ ветъра платноходи лЪтятъ като стре
ли. Между гЬхъ пъкъ русалкитЪ-душегубки, как
то сполучливо еж ги нарекли, и препълнените пжтнически параходи, които между останалите изглеждатъ като великани. И всички те се движатъ по
всевъзможни направления, ту насамъ, ту нататъкъ,
ту бързо карани отъ ветъра, ту застанали на едно
спокойно место, замръзнали въ неподвижни карти
ни, така че наистина човекъ не би могълъ да си
представи по-красива гледка. Само нейната кра-

Германски спортни гребни лодки преминаватъ единъ щлюзъ.

Осве_цаване на германския студентски хангаръ за лодки—Сту
дентите спортисти и лодките имъ презъ време на водосвета.

сота е достатъчна да подтикне зрителя къмъ во
денъ спортъ. Ооаче много погрешно би било да

оставашъ господарь на положението. Приятно е
сжщо така да гребешъ километъръ следъ километъръ съ неуморимите си, калени въ спорта мисци, покрай постоянно меняващите се брегове, да
търсишъ хубаво место за слизане и на зелената
трева, между тръстики и шума да се наслаждавашъ
отъ обеда си както никога другъ пжть. Навсекжде бреговете еж заети отъ неделни спортисти
(ШосЬепепсЬроггюг). Понекога цели клубове се отправятъ на странствуване, съ празнична окраса на
лодките, които преди да тръгнатъ, играятъ краси
ви хора по водата. И деньтъ минава въ надпреварвания, забавни игри, шеги, и всичко това въ и по
водата. Всички се чувствуватъ като едно големо
семейство, защото ги свързва общата любовь къмъ
водата.
Яла най-големото събитие на летото пред-
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ставляватъ състезанията между отдЪлнитЪ клубове, I при все това да се вземе най-благоприятното на
между СЪЮЗИТЕ и между ОТД-БЛНИГБ германски стра
правление на вътъра. Къмъ това се прибавя и обстони. Най-напредъ ставатъ вжтрешнигв състезания,
ятелствато, че тукъ по вжтрешнитв езера буригЬ
устройвани между членовете на единъ и същи
се явяватъ така неочаквано бързо и коварно, както
клубъ. При ТБХЪ пладноходите еж означени съ го
и по море. Но какво значи то за морския вълкъ,
леми черни нумера и ЛОДКИТЕ на другите дужесткойто е сигуренъ въ ржката. и кораба си?
ва се стараятъ да не имъ пречатъ по време на над-Така минава ГГБТОТО, шеги и жизнерадость кънпреварванията. При буря или добъръ бризъ тия със
тятъ ц^лия день по водата. Но и презъ зимата не
тезания еж много красиви и държатъ постояно на
е тихо по р-ЪкитБ.и езерата около Берлинъ: пладпрегнато вниманието на зрителите; не толкова ин
ноходни шейни лЪтятъ съ бързина на хвърчила по
тересни еж ГБ, когато цари безветрие, платната вигладкия ледъ, а многохилядните възрастни и деца,
сятъ отпуснати и лодките се опитватъ да си открадкоито се кътаятъ, даватЪ на пързалките видъ на
натъ малкото вЪтъръ, който би се появилъ. Но ве
мравуняци.
личествена е гледката, когато ставатъ ГОЛЕМИТЕ
И така въ Берлинъ водниятъ спортъ е най-обиксъюзни съзтезания, въ които участвуватъ стотици
натиятъ отъ всички видове спортъ. Та нали герплатноходи. Наредени по големина или категория,
манецътъ обича въобще водата и морето, свикналъ
т% подобно на благородни спортни коне, чакатъ
съ тЪхъ още отъ старо време, когато викингите,
нетърпеливо знака за тръгването. Големо изкуство
старите, германци, съ леките си пладноходи мина
се изисква да се криволичи между шамандурите,
ваха презъ океана и откриха Дмерика дълго време
да се пазятъ отъ сблъскване съ другите лодки и
преди Колумба.

ЖПц/ВШя*-^..

Германска вътроходна яхта съ площь на платната 60 квадратни метра въ време на силенъ поривистъ вътъръ.

СТРЯНИЦЯ

БЮДЖЕТЪ "
на Главното Управително Тъло на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1932 година, приетъ
на VIII редовенъ съборъ на Б. Н. М. С. въ София.
ПРИХОДЪ

;

400,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000

1. Членски вносъ
2. Абонати
3. Продажба печ. изд. и материяли
- 4. Субсидии и волни пожертвувания
5. Екскурзии
• б. Непредвидени и лихви

РДЗХОДЪ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Издаване списанието
230,000
Печат, издания, позиви и изложения
5,000
Библеотека
4,000
Пропаганда, беседи и организация
40,000
Канцеларски
15,000
Наемъ на канцел.
14,000
Заплати и въз. на врем. адм. персоналъ 126,000
Конкурси
10,000
Вноски въ фондовете: воденъ спортъ,
лътни морски колонии, морски музей,
черноморски наученъ институтъ
18,000
10. Помощь на Центр. метеоролог, станция
2,000
б.ООО
11. Непредвидени

470,000
470,000
З а б е л е ж к а 1. Годишните членски вноски се определятъ:
100 лв.
а) За възрастни членове се внасятъ на Г. У. Т. по
10 лв.
б) За втори членъ се внася на Г. У. Т. по
в) За учащи се и войници съ списанието се внасятъ на Г. У. Т. по 90 лв.
г) За легионери съ списанието по 90 лв. отъ които 10 лв. фондъ „Воденъ спортъ"
д) За учащи се, членове на младежки групи, безъ списанието
10 лв.
е) За легионери безъ списанието по 10 лв. които изцъло еж за фондъ „В. спортъ"
Забележка
2. На клоновете се разрешава да събиратъ въ повече отъ предвиденитв
вноски по забележка първа въ полза на касата на съответниятъ клонъ.
З а б е л е ж к а
3. Чистия приходъ отъ отпечатаните реклами въ списанието се отнасятъ по
-решението на Г. У. Т. за смътка на § 1 и § 4 отъ разходния бюджетъ.
Забележка
4. Джебнитъ календарчета за 1933 г. ще се отнасятъ за смътка на списание
то по разходния бюджетъ за 1932 год. и ще се дадатъ като безплатно приложение на списанието.
Забележка
5. Всички -излишгци следъ упражнението на бюджета за 1931 г. се разпредълятъ по решението на Г. У. Т. между § 1, § 4 и фондовете на разходния бюджетъ.
БЮДЖЕТЪ
на фондовете на Българския Народенъ Морски Сговоръ за 1932 год.
1. Черноморски наученъ институтъ
2. Летни морски колонии
3. Воденъ спортъ
4. Морски музей
, .
Р а з х о д ъ
П р и х о д ъ
1.
Разрешава
се
на
Главното
Управително
ТЪло на
1. По § 9 отъ разходния бюджетъ на Главното
Българския
Народенъ
Морски
Сговоръ
да пра
Управително Тъло за 1932 год.
ви разходи презъ 1922 год. съгласно правил
2. Вмънява-се въ дългъ на Г. У. Т. да реализира
ниците на фондовете.
приходи на фондовете, съгласно правилницитъ на СТКЩИГБ фондове.

и з ъ животя и

ДЕЙНОСТИ

ня

БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОЦЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

По случай праздника на Възшествието на Н. В.
Царя на престола разменени еж следнитъ телегра
ми между Негово Величество и организацията:
„Петъръ Стоянозъ, председатель на Морския
Сговоръ — Варна.
Отъ сърдце благодаря Вамъ и на членовете на
Морския Сговоръ за любезния споменъ и родолюбивигв благопожелания, които еж и мои сърдечни
желания.
Царьтъ".

„Н. В. Царя, Двореца — Евксиноградъ.
Бългаоския Народенъ Морски Сговоръ, който
вижда стопанската независимость и напредъка на
страната чъ морската ицея така близка и на Ваше
Величество, Ви изпоала сърдечни благопожелания
за щасгли.чо дьлголътно царуване, което да даде да
изжшъемъ економическигъ изпитания и да стжпимъ
на здравия пжть на стопански и националенъ подемъ.
Председатель Българския Народенъ Морски
Сговорь Петъръ Стоянозъ".
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\ПИ-я редовенъ съборъ на организацията бЪше поздравенъ отъ Негово Величество съ следнята телеграма:
„Професоръ Д-ръ Ст. Консуловъ, Председатель
на Събора на Българ. Народенъ Морски Сговоръ.
Трогнатъ отъ любезнитв приветствия, които
отправяте на Царицата и Менъ, както и отъ хуба
вите родолюбиви пожелания, благодаря сърдечно
Вамъ и на делегатите отъ събора Ви, като пожелавамъ все по-голъмо преуспеване на целитв пре
следвани отъ Българския Народенъ Мор. Сговоръ.
Царьтъ."
Тази телеграма е въ отговоръ на следното
приветствие изпратено до Негово Величество отъ
събора:
„Негово Величество Царя, Двореца — София.
Въ бурите, които преживява Отечеството ни,
Българския държавенъ корабъ б е всъкога щасливо
извежданъ презъ опасноститЬ отъ храбъръ Капитанъ — Любимия Царь. Делегатитв на УШ-я редо
венъ съборъ на Българския Народенъ Морски Сго
воръ, споделяйки чувствата на ЦЕЛИЯ български народъ, припомнятъ си днесъ всичко преживяно и
възторожено приветствуватъ своя Върховенъ Покровитель.
На Ваше Величество и на Нейно Величество
Царицата съборътъ пожелава дълго и щастливо ца
руване презъ което българския трицвътъ да се развтзе все по-далеко по всички световни морета и да
свидетелствува за все по-голъмъ - културенъ напредъкъ на нашата малка страна отъ единъ мждъръ
Владетел ь.
Председатель Профееоръ Д-ръ Ст. Консуловъ.
По поводъ изпратените поздрави отъ страна
на събора до Председателя на Народното Събрание
той е отговорилъ съ следната телеграма:
Председателя VIII-я Съборъ на Българския На
роденъ Морски Сговоръ.
Сърдечно благодаря отъ мое име и това на
народното представителство Вамъ и на делегатитъ
на УШ-я съборъ на Б. Н. М. С. за поздравите. Всич
ко което се отнася за подпомагане родното корабо
плаване целящо развиването на българското знаме
по родните морета и ръки и използуване рационал
но всички стопански блага ще намери отъ страна
на Народното представителство пълно съдействие
въ кржга на закона — пожелавамъ ползатворна дейность на събора. № 3698. Преседатель — Стефановъ.
Резолюции, взети въ VIII. р е д о в е н ъ съ
боръ на Б. Н. М. С. в ъ София отъ 11. д о 14.
X. 1931 год.
Осмия редовенъ съборъ на Б. Н. Морски Сго
воръ, като взе предъ видъ общото състояние на
страната въ връзка съ стопанските условия и съз
даденото затруднение на нашия износъ отъ западнатани съседка отъ една страна, положението на
въпроситъ, интересуващи организацията вжтре въ
страната отъ друга — гласува и прие следнята
резолюция:
1. Жизнения за страната въпросъ за износа
на нашитв землед-влски продукти къмъ сръдно
европейските пазари може да бжде разрешенъ
само като се насочи по естествения международенъ пжть — Дунава. Този въпросъ днесъ найвече се налага и неговото разрешение щ е даде
веднъжъ за винаги пълна независимость на наше
то стопанство отъ искуствени препятствия, като го
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направи конкурентно способно и пъленъ господарь на завоюваните вече пазари.
Осмия редовенъ съборъ на Б. Н Морски Сго
воръ апелира къмъ ржководнитъ фактори въ стра
ната да пристжпятъ къмъ разрешението на назре
лия вече въпросъ за създаване на българско пара
ходство по Дунава, който единствено ще даде пра
вилно и рационално използване на нашето сто
панство.
2. Настоява часъ по-скоро да се възтанови
службата по изучаването на ръка Дунавъ съ цель
да се следи за изменението на леглото на ръката,
като се възложи.на нъкои отъ сжществуващитЬ
вече служби тамъ. Опасното измънение на кори
тото на ръката, често пжти предизвикано отъ ис
куствени м^рки или предприети постройки на дру
гия бръгъ, заплашва да доведе до изгубването на
много и ценни въ всвко отношение голъми ост
рови, като ги остави отъ другата страна на гра
ницата, ако не се взематъ своевременно мърки за
запазването имъ.
3. Апелира къмъ Правителството да пристжпи
поскоро къмъ създаване на Закона за поощрение
на Мореплаването на България, като съ това при
влече и частния капиталъ въ помощь на очерта
ната вече национална морско-стопанска политика.
4. Настоява да се пристжпи къмъ ревизиране
на Закона за полицията на крайбрежията и при
станищата, като се създаде едно учреждение, кое
то да обединява и ржководи всички служби въ
връзка съ морето и Дунава.
5. Осмия редовенъ съборъ на Б. Н. Морски
Сговоръ, счита за свой дългъ настоятелно да по
моли г-на Министра на Земледълието да обърне
сериозно внимание върху въпроса за българското
рибарство останало безъ достатъчно внимание до
сега. Отъ редъ години то е изпаднало въ недоста
тъчно компетентни ржце и службата сведена до сухъ
канцеларизмъ, лишена отъ всъкаква инициатива и творчество. Рибарското училище, направлявано отъ
сжщото бюро, е било спъвано въ неговото разви
тие и до_ сега не е могло да оправдае напълно
предназначението си. — Б. Н. М. С. е готовъ
да даде на Господина Министра своето съдейст
вие по въпроса за рибарството. Крайно време е
рибарството у насъ да бжде повърено на лице,
което да може да развие инициатива и да твори
въ тази область.
6. Обръща вниманието на ржководнитъ фак
тори върху засилващата се дейность на чуждите
пропаганди по крайбрежието на Дунава и западна
та ни граница, която заплашва да превърне краи
щата ни въ обектъ на чужди национални аспирации, основани на леките придобивки отъ тази дей
ность, благодарение на безгрижието на общество
и държава по този въпросъ.
7. По поводъ проектираното административно
дъление на Царството, Б. Н. М. С. апелира
къмъ меродавните фактори, да обърнатъ внима
ние на крайбрежните центрове, които представляватъ страната предъ външния свътъ, като запазятъ административните центрове, които до сега
еж били и ги засилятъ тамъ, кждъто това е въз
можно. — За ржководители на администрацията
въ тъзи центрове да се назначавате лица съ ви
соко национално съзнание, съ изпитана общест
вена и културна дейность и съ чувство на отговорность за голъмата роля, както има да изиграятъ
за запазване на етническия характеръ на тези цен-
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трове, като не правятъ компромиси съ службата
си за партийни или други цъли.
8. Б. Н. М. С. настоява, щото за учители
по крайбрежията и граничните центрове да се
назначаватъ лица, които еж дали вече доказа
телства за своята педагогична и културна дейность, съ здравъ моралъ, изпитана честность и будно
национално съзнание.
9. Апелира къмъ Светата ни Църква да обър
не особенно внимание върху свещеническия кадъръ въ ТБЗИ центрове, като за свещеници са изпращатъ лица съ добре познати лични, културни
и обществени качества. Да се забрани на свещеницитъ ни да служатъ на другъ езикъ, освенъ род
ния при каквито и да е обстоятелства.
10. Апелира къмъ всички културни органи
зации отъ крайбръжнитъ ни центрове да дадътъ подкрепата си на Б. Н. М. С. въ това отно
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шение, като станатъ проводници на горнитъ схва
щания.
11. Осмия редовенъ съборъ на Б. Н. Морски
Сговоръ препоржчва на Г. У. Т.
а) Да пристжпи къмъ проверка и изменение
на правилниците по водния спортъ, като създаде
условия на организацията на морските и речни
спортни легиони за една по-рационална и модерна
тренировка по водния спортъ.
б) Да се занимае съ въпроса за устройваните
отъ организациите задгранични екскурзии, като ги
организира и ржководи и то, а клоновете му съдействуватъ, за да могатъ да бждатъ изнасяни съ
достойнство за организацията.
в) Препоржчва на Г. У. Т. да проучи въпроса
за лътнитъ дътски летовища на клоновете, които
нъматъ възможность да устроятъ самостоятелни
такива, като ги групирва въ общи колонии.

ИЗЪ ЧУЖДИГВ ТЪРГОВСКИ ФЛОТИ.
Янглия. Ачглийскиятъ парламентъ едчногласно
•е взелъ резолюция, която удобрява намерението на
правителството да подпомогне постройката на ноВИГБ параходи за параходното дружество „Кунардъ
Лайнъ", предназначени за презокеанско съобще
ние, като вземе участие въ застраховката имъ. Из
ключителното единодушение на всичките полити
чески партии въ парламента по този въпросъ се
обяснява съ това, че първенството на море е единъ
въпросъ на амбиция за английската нация, който
стои по-високо отъ партизанството.
— Федерацията на офицерите отъ търговския
флотъ на Англия съвместно съ другите морски
организации, съ ощби усилия и постжпки, еж из
действували отъ жел-Ьзопжтните компании моряци
те, които пжтуватъ въ отпускъ да се ползуватъ съ
намаление отъ цената на билета. Съ това намале
ние (около 40°/0) се ползуватъ всички служащи на
корабите, безъ раз пика на полъ, специялность или
рангъ, като представятъ удостоверение отъ коман
диря на кораба, отъ параходното дружество или
управлението иа морската организация къмъ чиято
се числятъ.
_
' — На 11. февруарии т. г., пжтуваики въ За
падна Индия, е починалъ 78 годишния Серъ Чарлсъ
А. Парсонсъ, чието име е тЪсно свързано съ усъ
вършенствуването на парната турбина. Той не е
изобретатель на турбината, но е усъвършенствувалъ нейната конструкция до степенъ, която и е
позволило да бжде използвано широко като двигатель. Като венецъ на упорития трудъ на Ч. м.
Парсонсъ се явява строящата се сега за новигъ
параходи на „Кунардъ" Лайнъ" турбина установка
с ъ мошность 200,000 конски сили.
— ТНе С1ус1е УдИтЬоизе Тгизт. прави изпита
ние на ново изобретения говорящъ фаръ (посгавенъ въ устието на р. Клайдь), който презъ опре
делено време изговаря своето име. ВСЕКИ К°?™Ъ>
разполагащъ съ приспособление да определя посока
та на радиовълната ще бжде въ състояние да опре

дели местото си въ морето посредствомъ радио-засъчника си. Направените опити били задоволителни,
но за пълна и всестранна проверка на апарата е
решено испитанията да се продължътъ ЦБЛЪ месецъ. Ако очакваните резултати се оправдаятъ на
пълно, то „говорящитъ плаващи знаци и фарове"
ще могатъ да улеснятъ световното мореплаване.
— Събралата се въ Лондонъ международна
редакционна комисия за съставяне на нова между
народна сигнална книга е привършила вече работатата си- Новата сигнална книга е съставена на седамъ езика: английски, германски, французеки, италиянски, норвежки, японски и испански. Тя се със
тои отъ два тома — първия за флажна сигнализа
ция и втория — за сигнализация по радиото.
— Събралата се въ Лондонъ на 20 май т. г.
международна конференция за изработване еднооб
разни международни правила относно товарната водолиния на търговскитъ параходи въ връзка съ безопасностьта на плаването е привършила работа си.
Съответната конвенция е подписана отъ 27 държави.
Германия. Коробо строителна та промишленость
на Германия, която следъ войната (1921 г.) достиг
на рекорда на своето цветущо състояние (съ 30°/о
по-голъма отколкото преди войната), е почнала на
ново да запада, поради кризата която е налегнала
гермарскигв корабопритежатели. За сега германска
та корабостроителна промишленость се крепи благо
дарение на поржчкигв отъ странство. Процентно
чуждестранните поржчки въ германскитъ корабо
строителници се ргдятъ така: въ 1913 г. — 3-4°/0;
вь 1927 г. — 22-3%; въ 1928 г. — 3 7°/0; въ 1929
г. — 57-2°/о и въ 1930 г. — 72-4°/о. Чуждостранитъ
поржчки въ германските корабостроителници за на
права на морски и р^чни кораби, плаващи докове и
понтони еж е увеличили на песледъкъ поради умиш
лено създадените низки цени и улеснения въ пла
щанията за да се привлече повече работа за корабо
строителите. Една голъма часть отъ поржчкигв еж
за сметка на репарациите. Въ тева отношение най-

готгЬми клиенти на германските корабостроителни
ци еж: Франция, Белгия, Португалия и Югославия.
— Отъ 16 до 31 май т. г. въ Килъ се е със
тояла „Изложба на Северното пристанищо строение
и корабоплаване", въ която еж били изложени моделитв на най-големите Балтийски и вжтрешни при
станища на Германия, а сжщо така и всичките по
следни постижения въ областьта на германското корабостроение пристанищностроение, модели на ко
раби, противопожарни и спасителни средства и пр.
пр- Справки и подробности по тази интересна из
ложба могатъ да се получатъ о т ъ : Яи551е1ипд5дезеспаг!: К1е1, КагЬаиз (Германия). — ГерманскигЬ параходни дружества: „Хамбургъ — Америка Линия" и „Северо - Германски
Лойдъ" еж сключили 10 годишенъ договоръ съ
„Хамбургъ - Южно - Американската Компания" за съ
трудничество, съ цель да се подобрятъ условията
за работата на германските търговски кораби по от
ношение презморската търговия съ Южна - Америка.
Х о л а н д и я . — Малката но трудолюбива и кул
турна Холандия участвува активно въ международ
ната морска търговия. Нейния търгозеки флотъ въ
1930 г. се е състоялъ 467 парахода съ товароподемность 1,998,000 тона. Това е едно национално бо
гатство надъ 300,000,000 гулдена. Нейнит-в приста
нища — Ротердамъ и Амстердамъ — се явяватъ ка
то силни конкуренти на Хамбургъ, Бременъ и дру
гите Атлантически пристанища, разположени по се
верна Европа. Въ тия дзе холандски пристанища има
по-вече отъ 100 големи солидни фирми, които обслужватъ международния морски транспортъ; 18 отъ
тЬзи фирми еж големи параходни дружества. Пра-
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вителството субсидира само едно параходно дружест
во —„Кралския Холандски Лойдъ" — останалите 17'
параходни дружества ЖИВ-БЯТЪ съвсемъ самостоя
телно на чаени търговски начела.
— Холандия е съумяла да създаде наредъ с ъ презморскитъ1 си съобщения и голяма корабостро
ителна промишленость. Въ тази область тя държи
трето м^сто въ свЪта. Тя притежава 16 корабо
строителници съ 70 места за строежъ на нови кора
би и 19 сухи дока приспособени за поправка на найголемите търговски кораби. Въ 1930 г. еж. били
спуснати на вода 74 нови кораба , съ вместимост*»153,072 рег. тона. Международната криза, обаче, на
последъкъ спъва развитието нв холанското корабостроение. Последното обслужва главно нуждите на
своя Търговски флотъ, но акуратната, бърза и срав
нително ефтина работа вече привлича и корабостро
ителни поржчки отъ странство.
Ш в е ц и я . — Въпреки извънредно .тежката фи
нансова криза, която преживява мореплаването, все пакъ корабостроителната промишленость на Швеция
се намира въ цветущо състояние, давайки работа
на 10,000 души които я обслужватъ. Отъ 29 кораба,
които еж спуснати на вода въ 1929 година, 12 еж
построени за чужди корабостопани. По-голямата
часть отъ строящите се въ Швеция кораби еж мо
торни. Къмъ средата на 1930 г. еж били въ строежъ
нови кораби съ общъ тонажъ 300,000 тона. По срав
нение съ другите държави това намаление на кора
бостроителната промишленость е твърде незначител
но. Сега, въ разгара на световната криза, шведското
корабостроение прави едно щастливо изключение.
(Изъ „МорскойЖурнапъ". Прага, 1931 г. № 3 —9;С. Н. И,
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№у1е5 о» 1о-*)ау апс» 1и-пгоггомГ Ьу Саргат Вегпагй Яс^огтп. — Н зтийу оГ 1пе г)ауа1 Спз15. Ьопдоп 1931.
(Еуге апб 5роШ5\уоос1е, 277 страници, цена 8 шилинга и 6
пенса).
Въ тази книга „Съвременните флоти и флотите на
б х д е щ е т о " — се критикува остро деятелностьта на Ннглийското адмиралтейство въ прериода до, въ време на
войната и после нея. Въ частность автора на книгата на
пада остро лордъ Фишеръ и неговата „политика на дред-наутит-Б", както и теорията „Р!еет т Ьетд". Той счита,') че
най-злокачествения израстъкъ въ организма на английския
воененъ флотъ е — системата на морския генераленъ щабъ,
влиянието на офицерите специалисти и преклонението предъ
научните изследвания, йвторътъ нарича съвременните ко
раби „плаващи музеи". Тази книга е произвела въ Ннглия
сензация, широко се обежжда отъ военно-морския печатъ
и предизвикала питания въ парламента.
С. Ч.

*
5 ( о т а з е Ьу Сар1аю Тоогпаз, (Издание на Вго»п, 5оп
& Регдизоп, СНаздо*. Цена 42 шилинда).
Тази книга разглежда подробно всестранно въпроса
за товаренето на различни стоки при пренасянето имъ по
море и се явява като практическо ржководство и справочникъ преди всичко за офицерите на търговските кораби и
товарачите, и следъ това и за транспортните кжщи, аген
тите на застрахователните дружества и въобще всички лица,
които право или косвено се занимаватъ съ морски превози.
Тя е особенно ценна за офицерите отъ търговските кораби,
защото имъ дава отлични практически указания за товаре
нето и запазването на товара, а знае се, че отговорностьта
въ това отношение лъга почти изключително върху тъхъ. Въ
•основата на; този полезенъ трудъ е лЪгналъ не само собст-

вения богагь опитъ на автора, но и изучаването на въпроса"
въ продължение на 20 години. Схващайки ясно практическата
важность на засегнатиятъ въпросъ, той акуратно събиралъ
данни, а като командиръ на търговски параходъ съставялъинструкции за служащите при него млади офицери. Всичко
това е събрайо въ горе посочената негова книга —
„Товарене".
(Изъ Морской Журналъ, Прага 1931 г. № 4 ; В. Л. Б.)

СЯПУНЯ

К1Ш1МШЛ
ПЕРЕ НЯЙ ДОБРЕ
И5ЙПЯ5ВЯ БЪЛЬОТО.

I ВАРНА I
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО-МОРЕ, — най-красивиятъ курортъ въ Юго-источна Европа.
НАЙ-МОДЕРНИ БАНСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ за студени и топли морски бани. Модерно
казино въ^морската градина, срещуранитв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскур
зии по сухо и по море до близкигв околности,
както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлече
ния : театри, кинематографи, тенисъ клубъ, морски
тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ на
чалото на м. авгусгъ съ участие на най-видните
български артисти. Презъ сезона гостуватъ народ
ния драматически театъръ и народната опера.
УСЛОВИЯ НЯ ЖИВОТЯ НЯЙ-ИЗНОСНИ.
ПЪРВОСТЕПЕННИ ХОТЕЛИ отъ 60 до 150
лева за легло.
ЧАСТНИ КВАРТИРИ отъ 1000—4000 лева
за стая съ две легла за месецъ.
СбЪдъ или вечеря въ първокласни ресто
ранти отъ 40—60 лв.
Въ второстепенни ресторанти се полу
чава здрава и изобилна храна на по-низка цена.
Табъпъ д*отъ отъ 100—120 лв.
ЛЪтовна такса и карта за цЪлия с е з о н ъ
20 лева.

Такса за банитЪ:
| I класа кабина 10 лв.
1. Студени бани { ц
5 лв.
/ I класа кабина 30 лв.
2. Топли бани \ И .
„
20 лв.
. . 15 лв.
Басейнъ

Отъ 15 юний до 15
септемврий ЛЕТОВНИЦИТЕ
се ползватъ съ 25% на
маление по българскитв
държавни жел-взници.
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Бюрото за Л-БТОВНИЦИ
гри общината въ примор
ската градина разполага
съ пългнъ списъкъ на
квартири, дава всички све
дения и настанява лътовницитъ на квартири безъ
възнагражцение.
Отнасяйте се за
всичко до бюрото за
летовници.
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Българи пжтувайте по море

Българско Търговско
Перошно Дружепва — Во|
Използувайте дружествените параходи за да получите въз
можностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Пара
ходно Дружество можете да направите пжтувания, кои
то да Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще
опознаете крайбръжието и ще вкусите отъ прелести
те на близкия изтокъ, чароветъ на когото привлнчатъ
*^ч.
хиляди и хиляди туристи отъ всички краища на свъта.
.»-Дружеството подържа три редовни линии:
„
а. К р а й б р е ж н а : Варна— Бъла — Месемврия—Днхиалр—Срзсполъ—
"\
Бургазъ—Кюприя—Василико—Дхтополъ и обратно;' — два пжти
\
седмично. —— Отъ 15. Юний до 15. Септемврий, директни съоб'***«4ав&
щения Бургазъ - Варна и обратно, специално за курорта.
6. Пирейска : Варна—Бургазъ—-Цариградъ—Пирея—Хиосъ—Метелинъ
и обратно; — два пжти въ месеца.
В А л е к с а н д р и й с к а : Варна—Бургазъ—Цариградъ—Родосъ — Палес
тина— Александрия—Портъ-Сайдъ - Островъ Кипръ—Пирея и 'об
ратно; — два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ си
с ъ 30 до 50 и'о (но не и върху храната).
. '
Особенъ интересъ представлява пжтуванието до Александрия, което се
извършва съ луксознитъ и бързоходни параходи „Бургазъ" и „Царь-Фердинандъ."
О Б И К Н О В Е Н И ЦЕНИ БЕЗЪ Х Р А Н А
За Пирейския
рейсъ:
За йпекеандрийския рейсъ:
~
_
I
1
класа
. . . лв. 5ООО
, 1 класа . . . лв. 8000
.
.
лв.
Отиване
„
к
л
а
с
а
%
л в 4б(Ю
ц кк лл аа сс аа ,, . , лв> б0 оо
иОтиване
връшане )^ щ
и в ъ
ане
.
.
лв.
4000
Р
Щ
I
Ш.класа
.
.
.
лв. .2000
и
връщане
\
.класа
Ш
Забележка. За изобилна
рана при задгранично пжтувание, само за 1 и 11 класа, по лева
195 на день, закуска, обЪдъ и вечеря.

За к р а й б р е ж н и я рейсъ :
, 1 класа . . . лв. 680 | п
( 1 класа . . . лв. 400
с
Варна—Ахтополъ) „ к л а с а . . . Л в. 540 I Ьарна—Ьургазъ I „ к л а с а . , . л ь ЗОО
и ой атно
и обратно
| П1 к л а с а . . . лв. 360 I
Р
I ш класа . . . лв. 200
Храна по лв. 150 на день за I и И класа, за българското крайбръжие.
Забележка. Свърхъ горнигЪ такси За птнишкит-6 билети се събиратъ допълнително кейово
право Е5ъ Варна и Бургазъ по лева 15, а иъ малкигЬ крайбр-вжни пристанища по лв. Ь на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващит+а, се получаватъ отъ
агенциитъ на Дружеството въ Варна и Бургазъ и крайбръжнитъ, а сжщо и отъ Дирекцията.
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