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Българска ЗемедЪл. и Кооперативна Банка

Ш

НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ
Основано въ 1864 година.
Преустроено въ 1879, 1904 и 1934 год.

Основенъ кппитплъ и запасни фондове на 31 декемврий 1937 година.

1,150,000,000 лева
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕИЪ
Вь

края на всека операционна година къмъ собствените банкови
средства се прибавя и иглата чиста печалба.

&

ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедЬлскитЬ стопанства, земедълскитЬ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, тъхнитЬ съюзи и воднитЬ синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийскигЬ
кооперации; популярнитЬ банки и ТБХНИТБ съюзи.
Д О С Т А В Я ! Земеделски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
— фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята ?и
овощнигЬ градини отъ болести и за защита оть паразити; занаятчийски материали и пр.

с

П Р И Т Е Ж А В А ! ^ антрепозитни складове за пашкули съ пашкулосушилни въ главните бубо:
отгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски изби.
Н А Д З И Р А В А : Кооперативното розоварене и п о с р е д н и ч и за п р о д а ж б а т а и износа на
•
розовото масло.
,
П О С Р Ъ Д Н И Ч И : За продажба и износъ за чужбина на земеделски произведения, събирани
отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пръхни сухи
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
З А С Т Р А Х О В А : Земеделските култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
•
срещу смърть и злополука; държавните и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателиге срещу гражданска отговорность.
ИЗВЪРШВА:

е

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

Седалише и управление въ София
100 клона и 50 агенции въ всички производителни, земедълски градове и села.
250 попул. банки въ„цълата страна, които извършватъ влого-акредитивна служба.
Постоянна кооперативна изложба въ София — произведения на занаятчийски произво
дителни кооперации и на занаятчии, членове при популярни банки и подвижна занаят
чийска изложба въ всички по-гол-вми центрове въ Царството.
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ОРГАИЪ РА БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДШЪ МОРСКИ СГОВОР*
Г о д и н а 16.

Урежда

Б р о й 3.

Варна, мартъ 1939 год.

Книжовно-просвЪтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

В. И г н а т о в ъ

СВОБОДАТА
Животътъ ежедневно ни дава примгьри за жертвуватъ всичко предъ възможностьта да зада се оправдае поговорката .Лесно спечеленото губятъ свободата си. Тгь не могатъ да допуснатъ
лесно се губи". Тгьзи миела ни навгьватъ послед мисълъта за съществуване безъ политическата
ните събития въ Сргъдна Европа, където съкине- си самостоятелность.
матографна бързина се измгънятъ границитгь, и
Тази година на 3 мартъ ние празднувахме
цгьли. държави изчезватъ безъ съпротива. Чехия деня на нашето освобождение. Нп?ма по-голгьмъ
вече не съществува като самостоятелна държава. праздникъ за насъ отъ този, защото дългоочаква
Което е най-необяснимо, обаче, е обстоятелството, ната свобода, култивирана съ гигантски усилия,
че тя не оказа никаква съпротива, макаръ че се кристализирала въ съзнанието на народа презъ
готвгьше двадесеть години и имаше една отъ най- време на епохата на възраждането ни, вградила
добре снабденитгь армии. Обаче тази външно спо въ своитгь основи костите на хиляди знайни и
койна промгьна има своите стопански и психоло незнайни борци презъ време на възстанията,
гически предпоставки.
доби върховенъ изразъ на Шипка, откъдето огргь
Чехскиятъ народъ, вживгьлъ се съ столгьтия целата страна. Изживгьнитгь борби възпитаха
съ германския елементъ, е свързанъ съ него духовно младото поколгьние въ духъ на възвишенъ патрии материално. Получилъ свободата са по пътя отизъмъ, стигащъ до саможертва, затова виж
на сложни политически комбинации въ една дър даме освободения народъ на седмата година отъ
жава повече съ предназначение чрезъ съществува своето съществуване да брани свободата си при
нето си да пргьча на едни, а да услужва на други, Сливница, за да спои новата държава съ нова
чехскиятъ братски народъ не можа да превъз борческа победна връзка, проявена съ още по-го
могне стопанскитгь трудности на изкуствената лгьмъ устремъ следъ нови двадесеть и седемь
прегради къмъ другите народи отъ бившата години — 1912 год.
австро-унгарска империя. За двадесеть години не
Свободата, откупена съ скъпи жертви и
могатъ да се измгънятъ връзки, традиции и сто безкрайни борби, е символъ на живота на бълга
пански условия, създавани съ вгъкове. За същия рина. Затова борбитгъ за пълното освобождение
периодъ отъ време не може да се създаде онзи на племето ни не съ престанали.
борчески духъ и съпротивителна сила на единъ на
Новитгь политически събития постепенно, но
родъ, за да може той въ решителния моментъ да сигурно събарятъ неестествените прегради, по
ги черпи съ съзнанието, че жертвите съ наложи ставени преди двадесеть години, защото неумо
телни за бъдещето добруване на поколенията. лимите закони на живота съ по-силни отъ
Затова чехитгь лесно понесоха премахването на дипломатическите съображения.
изкуственитгь прегради.
Тези събития, обаче, ни даватъ указания, че
Свободата и понятието за отечеството съ свободата се брани преди всичко съ собствените
неразривно свързани съ условията за съществу си средства за борба. Сега, когато става пълно
ване и съ героичнитть борби за обезпечаването прекрояване на картата на Европа, ние требва
имъ, като въ своята съокупность те създаватъ да бъдемъ готови преди всичко сами да бранимъ
условия за най-добро и самостоятелно уреждане собствените си интереси, ако искаме да бъдемъ
ценени като народъ и като сила.
на това съществуване.
Това се налага толкова повече, че ние сме
Свободата е толкова по-ценна, колкото съ
по-дълготрайни борбите за нейното извоюване. единствените отъ победените въ големата война,
' Чрезъ тгьхъ народътъ се осъзнава като етническо за които изкуствено наложените прегради още
и стопанско цгьло и култивира онзи, съпротивите. съществуватъ. Каквито политически комбинации
ленъ потенциалъ, който кара гражданите да да се наложатъ съ огледъ на предстоящите го-
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Нека не се забравя, че събшшшпт^ каито ще
лгьми събития на северъ отъ насъ или на югъ, ние
има
да
се развиватъ, засгъгатъ преди асичко на
тргьбва да бждемъ напълно готови преди всичко
сами да посрещнемъ всички евентуалности, ако шита водни граници. Водната стихия иска своитп,
искаме да имаме международна стойность. Често особени ергьдства за борба. Тгьхншпа особеность
пжти готовностьта за борба прави излишна са се състои и въ обстоятелството,, че изискватъ
повече време за . постройка и доставки. и по спе
мата борба. •
Ето защо'ние отново издигаме гласъ да се циална подготовка. Ето защо> ние издигаме гласъ
бърза съ подготовката на сргъдствата за пазене да се бърза съ създаването на нашия боенъ макаръ
на скжпо придобитата свобода. Нищо не ще ни и малъкъ флотъ. Наредъ съ родната армия той
оправдае предъ историята, ако ние се окажемъ тргьбва да бжде готовъ да понесе тежката борба
неподготвени въ решителния часъ. Мие не се съм за опазване на свободата на народа ни, включ
няваме, че този въпросъ е въ центъра на внима вайки и тгьзи части, които- отъ двадесеть и ед
нието на тгьзи, които еж натоварени да се гри- на година еж устремили погледитт си къмъ. май
жатъ за управлението на страната. Искаме само ката отечество и очаквате зората на своята.
да напомнимъ, че едностранчивостьта въ това нова свобода.
направление е сжщо така много опасна и еждбоносна.

-кяЯ. К. С и р а к о в ъ
Членъ на Черноморския наученъ
институгь при Б. Н. М. С.

ТАТКОВИНА
Споредъ Бугле, идеята за отечество, заедно
сь редицата чувства, които внушава, и задълже
нията, които налага, е, безъ съмнение, най-дейната
и най-мощната отъ идеитв-пжтеводителки на съ
временната цивилизация. Любовьта къмъ татковината е колкото естествена, толкова и необходима.
Тези две понятия дотолкова еж се срастнали въ
случая, -че тъй нареченитв противоотечественици
ги считаме за безчестници, а антипатриотизъма ни
се струва нещо чудовищно. При днешнитв условия
изглежда, че обичьта къмъ татковината е единстве
ната сила, която ще е въ състояние да ни накара
да изоставимъ дрязгитв, когато това потръбва, и
да млъкнатъ буйни страсти, които раздвлятъ на
селението поради едни или други причини. Никое
друго чувство не е въ положение да се сравнява
съ това, което ни привързва къмъ родината. Ко
гато последната е въ опасность, това чувство един
ствено е въ състояние да раздвли синъ отъ майка,
съпругъ отъ съпруга и да си служатъ съ пушка
даже ония, които еж се клели никога да не убиватъ себеподобни. Задълженията, сжществуващи
спрямо семейството и спрямо политически и рели
гиозни течения, отстжпватъ предъ твзи спрямо оте
чеството ; това преимущество е обезпечено еднакво
отъ общественото мнение и отъ надлежните правни
норми на вевка държавна единица, безразлично
дали е демократична, тоталитарна, или съ лъжемеждународна мантия. Възъ основа на това роди
ната ни има право да изисква абсолютна жертва
отъ насъ и да верваме, че да умрешъ за свобо
дата на своя народъ- е най-доброто нвщо.
Коя е причината, която оправдава едно тол
кова силно чувство? Именно, защото е толкова
силно, то не се нуждае отъ мотивировка. Споредъ
Брюнетиеръ, превъзходството на любовьта къмъ
отечеството е, че тя е „неумозрителна". Тя е отъ
категорията на възвишенитв нагони, които надхвърлятъ ума и господствуватъ надъ него. Изхож
дайки отъ това гледище, питането защо трвбва да
обичаме отечеството и да подчинимъ това чувство
на разеждъка, ще бжде напусто и светотат'
ство. Обичьта къмъ отечеството е една необходи-

мость. Бутру казваше, че- тя е есгеетвенъ и спаси»
теленъ законъ, който гражданингьтъприлага инстинк
тивно-, но съ напредъка на> цивилизацията този ин>стинктъ се покрива отъ разеждъка»
Нека сега да видимъ, кои начала оправдаватъ.
патриотизъма. Солидарностьта и идеята за правда
еж дветв предпоставки, които правятъ рационална
обичьта къмъ родината. Още йристотелъ казваше,
че самотната (изолирана) личность е една абстрак
ция, че тя не може да се самозадоволи и че до
голвма степень е произведение на обществото, въ
което е родена. Съжителството и съдействието, не
само на съвременниците, но и на праотцитв й, е
първото условие за нейния животъ. Разделението
на труда, което проникна съ цивилизацията, до
вежда все повече солидарностьта, а като после
дица отъ това, казва Дюркхамъ, членоветв на едно
общежитие ставатъ все по-зависими единъ отъ
другъ. Отъ общежитието личностьта получава храна
не само за тъпото си, но и за душата си. Затова
нашата татковина е сжщевременно духовната ни
майка. Още при люлката ни отечеството предва
рително е турило на разположение хиляди нъща,
за да бждемъ отгледани и възпитани. Съ своитв
учреждения и паметници, чрезъ езика и книгитв,
то ни създава това, което сме. Поради това, то
има право да иска отблагодаряване. Колкото за
дължения, толкова и права. Единъ „полудоговоръ",
казва Буржуа, ни обвързва и задължава да пазимъ .общото" имущество на нашитв поколвния,
тъй както това еж правили нашитв деди. Личность,
която търси да се изплъзне отъ своитв задължения
къмъ отечеството, ще бжде синъ неблагодаренъ.
Въоржжена съ правото и съ опита на солидар
ностьта, държавата добива основание да изисква
отъ своитв жители патриотизъмъ.
Даже крайнитв индивидуалисти, които искатъ
да поставятъ всичко подъ личностьта, не могатъ
да откажатъ абсолютната необходимость (особено
днесъ) отъ национална организация, която е найдоброто и мощно средство за усъвършенствуване
на личностьта. Очебийно е, че отдвлната личность
не би могла да вирее и да се развива, безъ съ-
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действието на своиттз съжители; даже може да се
Тази етико-нравствена теория на естественото
каже, че тя не ще бжде свободна извънъ обще право се съгласува съ една философия на исто
житието, което й гарантира правата. Една иконо рията, която разпределя, до известна степень, между
мическа организация е необходимиятъинструменть за народите задачата, която човечеството тръбва да
еманципиране на личностьта. Даже голЪмиятъ социа изпълни, и опредъля ролята на ВСБКИ отд-вленъ
листически водачъ Жанъ Жоресь казваше че „на нароцъ. Казва се, че всъки народъ има своя „ми
ционалното единение-е условие за производството сия", за която е предопред-Бленъ. Различните условия
и собственостьта. Да се разруши нацията значи, че на ТБХНОТО историческо развитие, земята върху
се заличава свободата . . . отечеството е необхо която еж се установили, гениятъ на твхната раса,
димо за социализма,извънъ него той е нищо". То инициативите на ТБХНИТБ велики люде и други
ва е тъй, защото днесъ отечеството представлява причини, които „отличаватъ" народите и ги предонай-добрата гаранция за индивидуалните права и пред-БЛЯть да представлявагь между човечеството
изисква гк да бждатъ зачитани отъ властимеющитъ еж една или друга определена форма на идеала. Ед
съ огледъ на общо-социалното добро.
ни ще се ласкаятъ, че еж класическо огнище на
„Измежду ЧОВБШКИТБ нъща, които уподобя- ИЗЯЩНИТЕ изкуства, други, че еж господари на мо
ватъ най-вече на вечното, това е Отечеството ретата и най-незначителниятъ имъ морякъ, дошълъ
(Бутру). То ни предшествува и ни преживява, пре- въ Варна отъ далечната си страна, опасла свЪта
бждва; то витае надъ вжтрешнитЬ ни вълнения и съ свои владения, ще се почувствува „гордъ", че
надъ противоположните ни действия. То е изразъ е синъ на своето отечество, а вкусвайки гдето и
на чов-вшката натура и стои безкрайно високо да било отъ солената водна маса ще казва, че
надъ преходната и бедна личность". Отъ това гле това е ТБХНО море; други ще кажатъ, че ТБХНОТО
дище, ако речемъ да опазимъ и увеличимъ нацио отечество е страна на правото и свободата и че
налния патримониумъ, това ще е „дело на разсъ то е второ отечество на всеки чужденецъ, защото
дъка и правдата, които ЧОВ-БШКИЯТЪ видъ има мисия следъ великата си революция е прокламирало
да изпълни въ своя преходенъ животъ". Тъй пат- правата на човека и народите (макаръ сами да
риотизъмътъ се налага на личностьта въ качеството потжпкватъ чуждитв права); четвърти пъкъ щ е
й на човЪкъ. Задълженията ни къмъ отечеството см-Бтать, че всички млади народи, па и ц-влата
еж последица отъ този по-общъ законъ, който славянска раса требва да служатъ за торъ на на
изисква, щото ние да се издигнемъ надъ нашите ционалната имъ нива.
лични интереси, за да оежществимъ, споредъ въз
Тъй, изхождайки отъ нравствено, философско
можностите си, известна частьотъ човешкия идеалъ. и естествено-правно гледище, ще стигнемъ при
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горната обстановка до заключението, че този или городенъ чужденецъ, който се явява като нашъ
онзи идеалъ превъзходствува другите, като ще се приятель, е преди всичко членъ на свбя народъ и
обоснове и оправдае патриотизмътъ не само изоб ще ни услужва дотолкова, доколкото интереситЪ
на собственото му любимо отечество ще се покрищо, но и даденъ такъвъ.
ватъ
отъ нашитъ малки интереси.
Тези разсжждения ще еж различни, споредъ
Имамъ
въра, че нашата младежь напуска
народитЬ и споредъ естеството на идеала, който
следвоенните
миражи и ще разчита на българ
еж си избрали, и ще имъ помогнать по-лесно, или
по-трудно да съгласуватъ чувствата и действията ската мощь и на собствениятъ ни народенъ гений.
си съ разпоредбите на универсалната нравстве- Въ това отношение еж особено поучителни искренность, която въпреки всичко сжществува, особено НИГБ думи на водача на великия германски народъ,
въ великата славянска раса, чиято человъколюби- въ книгата му „Моята борба". Тамъ той казва:
ва .мисия", все таки, ще се реализира единъ день. „Нашето движение не поема върху си задълже
нието на адвокатъ, който излиза да защищава
Частно, за мисията на българския народъ ще правата на други народи—то се бори за своя собкажемъ, че тя е била велика и ще пребжде. Нека ственъ народъ . . . Ние никакъ не сме полицейски
никога не забравяме, че когато въ миналото сме защитници на бедните малки народи — ние сме
имали правно устроена държава съ литературенъ бойци на нашия собственъ народъ" . . .
езикъ, нъкои западни страни еж били въ безпраНека още се знае за гордость на всички ни,
вие и лишени отъ литературенъ езикъ, че ние сме
основали първия славянски университегь, както че първата славянска държава е била тази на бълтова го изтъкна неотдавна председательтъ на брат гаро-славянитъ, чийто езикъ се е говорйлъ отъ Те
ската намъ Полша. Нека не ни отчайва, че нвкои салия до Мункачево (Подкарпатска Русия), което
че друга
младежки купчини у насъ, поради нравствената произлиза отъ българската дума мша,
депресия следъ злополучната война, благоговъятъ държава на балканитъ, следъ Византия, освенъ
предъ тази или онази столица, предъ този или оня българската не е сжществувала отначало, че до
народенъ трибунъ въ чужбина, очаквайки оттамъ сръдата на миналото столетие официалниятъ езикъ
нъкаква смжтна помощь. Това е преходно и обяс въ Влашкото и Молдавско княжества е билъ бълнимо за тйхните младежки пориви, незапознати гарскиятъ.
отблизо съ страшната и преплетена международна
И най-после, нъматъ право да се наричатъ.
действителность. Тъ ще разбератъ, че всъки на отечестволюбци (патриоти) онези, които се преклародъ, особено ако е силенъ, говорейки за миръ и нятъ безрезервно предъ чуждите държавноправни
правда има предъ видъ само своята правда и своя политически форми и режими, защото неволно стаегоистиченъ миръ. Тъ ще разбератъ, че вевки бла- ватъ агенти на чужда пропаганда.

Ариелъ

ДАРДАНЕЛСКАТА ТРАГЕДИЯ
Следъ като въ миналата книжка на „Морски
сговоръ" разгледахме първото и началото отъ вто
рото действие на дарданелската трагедия, да преминемъ сега къмъ чудовищно кървавата драма, която
се разигра въ главния пункть на десанта, плажътъ V. Тукъ отъ л^ва страна се издига отвесна
стена, повече отъ 40 метра висока — носъ Хелесъ,
а отъ двена страна тъмн-ве голъма, масивна каменна
грамада — „Замъкътъ на Европа". Този „замъкъ"
е изподупченъ отъ снарядите, но далечъ не е разрушенъ. И „замъкътъ" и Хелесъ еж обсипани съ
окопи, орждия, картечници.
Следъ получасова бомбардировка отъ корабитЬ осемтв буксира, влачещи вейки по четири
понтона, се приближаватъ до брЪга. Огзадъ бавно
пълзи „троянскиятъ конъ" — грамадниятъ „Ривъръ
Клайдъ", очакващъ първитв резултати отъ десанта.
У турците владее пълна тишина—нито единъ
изстрелъ. 32 понтона и 8 буксира бавно напредватъ къмъ брега, и най-сетне плитката вода ги
спира на стотина метра отъ сушата. Команда „на
предъ", и хората см^ло скачатъ въ водата, горей
ки отъ желанието по-скоро да се добератъ до бръга.
О, ужасъ! . . . Никой отъ СКОЧИЛИТЕ ВЪ водата
не може да мръдне отъ местото си . . . Краката
имъ еж здраво обхванати отъ гжетитв телени мре
жи, изкусно скрити подъ водата. Германските ин
женери беха измислили тази дяволска примка, и
тихата полюляваща се повърхность на морето аб

солютно съ нищо не издаваше, че по дъното еж
забити колове, оплетени съ бодливъ телъ . . .
Този моментъ само и очакваха турците." отъ
„Замъка на Европа", отъ батареитъ и ОКОПИТЕ на
отвесния носъ Хелесъ огненъ ураганъ се изсипва
върху английскитв войници, приковани въ водата
къмъ местото, на което бъха стжпили. Следъ мигъ
еж избити всички, до.последния ч о в в к ъ . ...
Началникътъ на десанта въ района на плажа
У, генералъ Напиръ, отъ „троянския конь" наблю
дава ^ази страшна картина, на поголовното раз
стрелване на нъколко хиляди хора . . .
— „Ривъръ Клайдъ" напредъ! — безъ да се
колебае командува генералътъ.
И грамадниятъ корабъ, като се олюлява тежкотежко, дава пъленъ ходъ, лети стремглаво и съ
все сили се врезва въ пъсъка . . .
До бръта отпредъ има още петдесетина крачки.
Това беше предварително взето въ внимание, и
предъ «троянския конь" съ вжжета бвха превър
зани понтони на нъколко реда. Тъзи понтони обра
зуваха н^що като мостъ до бръта.
— Отворете вратитЬ! — командува генералъ
Напиръ.
БортовитБ врати, -водящи навънъ.-сеотвзрятъу
и 1ООО души получаватъ запов-вдь да се хвърлятъ
напредъ. ДъблинскитЬ стрелци-ирландци смъло изпълнявать заповъ\цьта и скачатъ на понтонитъ...
Следъ две минути отъ тритв роти, съставящи
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1000 човъка, дветв роти съ труповетв си застилатъ ПОНТОНИТБ и ЦБЛОТО разстояние отъ 50
метра до бръга: избити еж всички, до последния
човекъ. Но отъ третата рота часть отъ войниците,
почти всички изпонаранени, се добиратъ до бръта
и, като намиратъ нъкаква издадина на плажа,
криво-лъво се прикриватъ задъ нея.
Мълчаливо, съ намръщено лице, опрънъ на
бастунъ, генералъ Напиръ гледа какъ гинатъ не
говите доблестни пехотинци, какъ се стопява не
говата пета хиляда. Остана още една — последната
хиляда . . .
— Следъ менъ! . . .
И начело на последната хиляда самиятъ гене
ралъ Напиръ се втурва по понтонитв напредъ...
Но въ мига, когато тази хиляда скача на ПОН
ТОНИТБ, няколко турски гранати откжеватъ вжжетата, съ които ТБЗИ понтони еж привързани къмъ
„троянския конь". Бързото течение подхваща ПОН
ТОНИТБ и ги носи покрай бръга. Отъ ОКОПИТЕ И
батареите на „Хелесъ" и „Европа" турците откривать огънь и избиватъ всички поголовно, въ това
число и доблестния генералъ Н а п и р ъ . . .
Въ този моменть къмъ „троянския конь" се
приближава съ моторни лодки подкрепление —
една полурота шотландци. Останалиятъ на кораба
офицеръ й заповъда да слъзе на бръта вдъсно отъ
„Замъка на Европа",за да отиде въ тилъ на турците.
Шотландцитв успъватъ да се добератъ до
брега и скоро изчезватъ задъ масива на „Европа".
Следъ нъколко минути десетина ранени се
изтъркулвать отъ височината въ морето, на ПОН
ТОНИТБ, И съобщавать, че всички останали еж из
бити. . .
Къмъ 11 часа сутриньта десантътъ на плажа
У се спира. Флотътъ стреля съ ВСИЧКИТЕ си орждия
презъ цълия день и цълата вечерь, за да подържа
шепата дъблински пехотинци отъ първата хиляда,
които се бъха залостили задъ издадината на пла
жа. Въ 2 часа презъ нощьта още една рота на
малки .пакети" се прехвърля на бръга и попълва
редовете на измжчените изранени ирландци, които
съ--такъвъ-стоически героизъмъ се държатъ задъ
малката почвена неравность на плажа У. . .
Сжщо такива трагични сцени се разиграватъ
и на другите плажове. Предъ плажа \М десантираше единъ отъ най-добритв английски пехотни
полкове — Уорчестерскиятъ.
Турците изпребиха твърде много хора, докато
десантътъ преплаваше къмъ бръта на понтони.
ТБЗИ

Е
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Най-сетне хората скачатъ въ водата. Преминаватъ
нъколко крачки, и избухва взривъ, следъ него втори,
трети: дъното на морето е освено съ фугасни мини
Части отъ разкжсани хора летятъвъ въздуха всръдъ
гжети кълба димъ. . .
Часть отъ полка все пакъ се добира до бръта.
Тукъ уорчестерцитБ завиватъ налево, за да се
свържатъ съ онези, които требваше да елвзать на
главния плажъ У. Но те не успъватъ да преминать дори едно малко разстояние, когато се натъкватъ на преграда отъ телени мрежи и фугаси.
Задъ преградата е единъ турски отредъ. Понасящи
грамадни загуби, разкжевани отъ фугасите, уор
честерцитБ смело атакуватъ турците. Но условията
на боя еж твърде неравни, и уорчестерцитБ скоро
се оказвать въ критическо положение . . .
Въ този мигъ се приближава подкрепление:
това еж десантните войски отъ съседния плажъ X,
единствениятъ плажъ, кждето десантътъ е сполучилъ.
Наистина, тукъ б е извършенъ само малъкъ десантьдемонстрация, но затова тя пъкъ даде възможность да се спаси Уорчестерскиятъ полкъ . . .

***

Тъй се завърши трагичниятъ десантъ на ан
гличаните на 25 априлъ. Французите, които напра
виха демонстративенъ десантъ на азиатския бръгь
и понесоха ГОЛБМИ загуби, се върнаха въ помощь
на СЪЮЗНИЦИТЕ си върху европейския брътъ. Тамъ,
впити въ крайчеца на сушата, шепа англичани и
французи, непрекженато отблъсквайки ожесточе
ните контраатаки на турцитв, въ продължение на
десеть деня се закрепяваха и окопаваха върху за
воюваната, изобилно полата съ кръвь педа земя . . .
Впоследствие австралийските и новозеланд
ските войски — „ДНЗЯК" (начални букви на австралийско-новозеландския -армейски корпусъ) —
при не по-малко драматични условия десантираха
на редица други пунктове, като постлаха съ хиляди
трупове целото крайбрежие на Галиполи при Бъло море. Особно кървави бъха боевете при залива
Сувла, кждето за пръвъ пжть навърно въ историята
на английската армия генерали — командири на
корпуси и дивизии — открито проявяваха непод
чинение: губейки ц^ли полкове убити и ранени,
измжчени отъ многодневния жестокъ бой подъ палящия 45-градусовъ пекъ, генералите се откззватъ
да водятъ хората си по-нататъкъ: Началникътъ на
десанта категорически иска отъ твхъ отново да
поведатъ войските си въ атака, но генералитв са
мо разперватъ ржце.

^»

Дарданелски укрепления — фортьтъ „Султанъ Хамидь", до линията на Галиполи.
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Френскиятъ кръстосвачъ „Голуа" предъ ДарданелитЪ.
З а д ъ борта му се вижда „Сюфренъ"

I По безжичния телеграфъ се докладва това на
генералъ Хамилтонъ, който се намира на единъ
отъ съседнитв острови. Хамилтонъ се качва на
единъ воененъ корабъ и се явява самъ на местото
на сражението. Следъ кжсъ прегледъ той лично
дава на австралийците заповвдьда атакуватъ и си
заминава . . . И неговата заповвдь остава неизпъл
нена: никой не мръдна отъ местото си . . .
* * *
Въ началото на есеньта на 1915 г. съглашен
цитБ, заемайки около единъ километъръ брвгова
ивица, не могатъ да мръднатъ нито крачка напредъ. Настжпва перйодъ на пълно разложение,
пълна слисаность на всички власти —и на инициато
рите на безразсъдната трагедия, и на изпълните
лите. Флотътъ отдавна вече се е скрилъ въ тихитв,
спокойни заливи на гръцкитв острови и не смве
да се покаже предъ дарданелските укрепления.
Той е наплашенъ . . . На 13 май единъ малъкъ турски торпедоносецъ угася светлините си,
спира машината си и са отпуска на течението (въ
Мраморно море има много силно течение, десетина
километра въ часъ). Носенъ отъ бързата вълна,
той доплава невидимъ до английския флотъ и,
когато се намира предъ линейния корабъ „Голиатъ", въ упоръ изстрелва върху му едно тор
педо. Страшенъ взривъ процепва нощната тишина,
а следъ него другъ: въ „Голиатъ" детониратъ по
гребите съ снарядите, той бива обхванатъ отъ димъ
и огнени езици и бързо потъва.
Въ цвлата английска ескадра пламватъ прожекторитв: лжчитъ трескаво тичатъ по морето,
дирейки предателския подводникъ иди торпедоно
сецъ. Но „турчинътъ" бързо пуска въ ходъ ма
шината си и уфейква съ пълна пара. Скоро подъ
възторжените викове на тълпата той благополучно
пристава въ Босфора.
Следъ нвколко дни единъ малъкъ турски катеръ излиза изъ едно отъ малоазиатските приста
нища, залоства се въ никаква цепнатина на край
брежието и всвка нощь атакува съ торпеда кора
бите на съглашенцитБ. Въ съглашенския флотъ
настава суматоха: множество торпедоносци и кръстосвачи дълги седмици дирятъ дръзкия турски
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катеръ, докато сполучватъ да сложатъ пръстъ, както
тъ казватъ, върху „проклетото насекомо" .
Най-сетне на 22 май се появява „страшили
щето": въ Мраморно море прониква единъ гер
мански подводникъ . . . Следъ три деня, на 25 май,
подводникътъ изкача изъ водата предъ англий
ската ескадра и пуска торпедо въ дреднаута
„Триумфъ". Торпедото разкжсва предпазителната
мрежа, попада въ барутния погребъ, и въ продъл
жение на 20 минути дреднаутътъ тежко потъва
предъ очите на всички. Л подводникътъ отдавна
вече е успвлъ да се гурне подъ водата . . .
Диритв му изчезватъ, но . . . само да се покажатъ на другия день, на 26 май. Рано сутриньта,
въ 7 часа, подводникътъ отново изплава на повърхностьта до носъ Хелесъ. При ясната утринна
сввтлина той пуска торпедо върху адмиралския
корабъ „Маджестикъ", който стои всрвдъ ескадрата,
въ линията на многобройните транспорти. „Мад
жестикъ" се преобръща и като камъкъ потъва на
дъното . . .
Въ Лондонъ, въ адмиралтейството, е залисия.
Лети заповедь — да се оттегли дреднаутътъ „Кра
лица Елисавета". И най-силниятъ корабъ на дарда
нелската експедиция заминава за Англия . . .
Малко по малко си отиватъ всички най-добри
кораби, само отъ страхъ предъ една-едничката
подводна лодка. Останалите се прибиратъ въ при
станищата на Дрхипелага и освенъ нищо не стру
ващите стари кораби, нито единъ малко-много солиденъ английски корабъ не смъе да се покаже
предъ укрепленията на Дарданелитв.
Каква насмешка, каква „ирония,на сждбата!"
Този флотъ, който споредъ проекта на Чърчилъ и
адмиралъ Харденъ трвбваше самъ, безъ помощьта
на армията, да превземе Дарданелитв и да за
владее проливитв, не само не ги превзема, но не
см^е да се покаже предъ проливите и се е скрилъ
въ „дълбоката дупка", — заливътъ на Имбросъ...
„Всвки адмиралъ, който атакува съ флотъ
брегова крепость, е явно лудъ" — преминавать въ
въздуха пророческитв думи на победителя при Трафалгаръ.
* * *
И дори презъ есеньта на 1915 г. Киченеръ за
плашително телеграфира на Хамилтонъ, че „за
изоставянето на Дарданелитв не може и дума да
става". Но отъ всички вече се чувствува, че не
може повече да се лъже общественото мнение на
съглашенцитБ, че не може повече да се пве тази
трагична пвсень . . .
Изпраща се запитване до генералъ Хамилтонъ:
какви еж понататъшните му планове? Генералътъ
иска още и още войски, още и още кораби . . .
Тогава ЛОНДОНСКИТЕ стратези и политици не
издържатъ: генералъ Хамилтонъ бива емвненъ, на
негово мйсто изпращатъ генералъ Монро, а следъ
това предъ Дарданелитв пристига и самиять фелдмаршалъ Киченеръ. Като разгледа положението на
странитв, той веднага разбра, каква пагубна ра
бота е била захваната, и каква фантастика представ
лява цвлата дарданелска експедиция . . .
У него има достатъчно гражданско мжжество,
та отъ телеграмата „за изоставянето на Дардане
литв не може и дума да става", направо да пре
мине къмъ заповъдь за евакуация . . .
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„Инфлексибълъ" обстрелва ДарданелитЬ. Единъ турски залпъ попада близо до него.
На 20 декемврий започна „оттеглянето отъ
ДарданелитЬ". . . На 7 януарий последните. 700
френски войници отплуваха отъ „негостоприем
ните" брегове на Галиполи, и само 32 ГОЛЕМИ
гробища съ гробоветЬ на английски, шотландски,
ирландски, индийски, австралийски, новозеландски
и французски войници, и още почиващите на дъ
ното на проливите английски и френски бойни
кораби оставатъ нъми скръбни паметници на дилетантската стратегия на Чърчилъ, на позорното
малодушие на военните експерти и на забраве
ните-завети-на великия Нелсонъ . . .
Следъ петь деня се състоя парадътъ на тур
ските войски, защитници на Дарданелитв. Предъ
построенигЬ полкове, надъ които се развъватъ мно
гобройни зелени знамена съ полумесецъ, бавно
преминава съ автомобилъ едва оправилия се отъ
раната си германски ,фелдмаршалъ Лиманъ фонъ
Сандерсъ, организаторъть, вдъхновительтъ и ржководительтъ на отбраната на Дарданелитв. Задъ

него на конь е Енверъ паша съ германския „желъзенъ кръстъ" на гърди. Задъ ТБХЪ еж герман
ските полковници фонъ Зодерщайнъ и фонъ Веберъ въ турска генералска форма: първиять е командуващъ на укрепленията по европейския бръгъ,
а вториятъ — по азиатския бръгъ на Дарданелитв.
Още по-нататъкъ е полковникъ Кемалъ бей (покойниятъ сега Кемалъ Ятатюркъ), командуващъ
ВОЙСКИТЕ въ района на петгв плажа, ржководитель на онова кърваво побоище на 25 априлъ, въ
време на което хиляди английски, шотландски и
ирландски войници намериха трагичната си смърть
въ ВЪЛНИТЕ на Б Б Л О море, по крайбрежието на
Галиполи.
Фанатичното, възторжено „аллахъ" на ВОЙ
СКИТЕ съпровожда бавно движещето се блестящо
шествие . . . Още сутриньта на ВОЙНИЦИТЕ б е про
четена отправената имъ отъ Енверъ паша заповъдь, съ която той възхваляваше героичната имъ
отбрана на Дарданелитв.

мимид

А. Б.

Съ подводнинъ презъ Атлантина
Яко завоюването на въздушния океанъ става
предъ очите на всички ни съ неизмъненъ триумфъ
за завоевателите, то завоюването на ВОДНИТЕ океани
отъ другия елементъ на нашата четвърта морска
ера, отъ подводното оржжие, преминава наточели
задъ завесата на най-дълбока тайна. Разбира се,
това има своите основания. Ето защо, докато пър
вото героично прелетяване презъ Атлантическия
океанъ се помни добре отъ всички, малцина
знаять за първото, не по-малко героично преми
наване презъ сжщия океанъ съ единъ малъкъ гер
мански подводникъ. А между това подвигьтъ на
неговата обслуга е толкова по-значителенъ, защото
това първо опитно пжтуване се извърши въ раз
гара на световната война, т. е. въ условията на
абсолютна военна тайна, а затова и на пълна изолираность; иначе казано, безъ всвкаква надежда
за помощь отъ чиято и да било страна. Напротивъ, подводникъть требвало да се държи извънъ
световнитъ търговски пжтища и требвало въ всеки
забелязанъ на хоризонта димъ да вижда врагъ. По
такъвъ начинъ, къмъ опасностите отъ ВЪЗМОЖНИТЕ
изненади отъ техническо и навигационно свойство
се примесвала и не по-малката опасность отъ
воененъ характеръ. Да не говоримъ вече за това,

че въ онези времена (преди 23 години) никой още
не смвелъ дори да мисли за възможно да се пре
мине океанъть съ подводна лодка. Наистина,
това историческо преминаване, извършено отъ
„Дойчландъ" и открило нова ера въ завоюването
на океана отъ човъка, е епично.
Когато подводникъть се намърилъ въ без
брежната водна пустиня, хората му въздъхнали съ
облекчение: значителна часть отъ военната опас
ность останала задъ ТБХЪ. Обаче океанъть срещналъ дръзкитъ мореплаватели твърде неприветливо:
мрачни оловни облаци надъ мрачни оловни вълни.
Пазейки СИЛИТЕ на хората си и СВОИТЕ собствени

сили, командирътъ решилъ да се спустне по-наюгъ,
съ надежда да намври тамъ по-добро време. Дей
ствително, въ първата часть на пжтя времето като
да се поусмихнало, но надигналите се следъ това
ниски вълни откъмъ югоизтокъ и отсжтствието на
очакваното попжтно течение служили като зловещъ признакъ, че нькжде наблизо, въ южната
часть на Голфщрома, се е образувалъ страшенъ
ценгьръ на буря. Въ тайнитв- мисли на ВСЕКИГО се
изправилъ заплашителниять въпросъ: ще издържи
ли тънкобортниятъ „Дойчландъ" съ СВОИТЕ нъжни
механизми страшния напоръ на океана? Въ ТЕЗИ
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мисли и въ надеждата, дано тази горчива чаша
отмине, постепенно угасналъ мжчително-задушниягъ день.
Обаче вечерьта не донесла желаното облек
чение. Напротивъ, станало още по-задушно. Л заЛ-БЗЪТЪ на слънцето въ кърваво-червената завеса
на изпаренията не предвещавалъ нищо добро. За
плашителна станала и атмосферата. НепрекжснаТИГБ св-Ьткания и гжстата влажность на въздуха
говорели за приближаването на страшния центъръ.
Около полунощь се развихрила буря. И то
каква! Съ виелици отъ всички страни. Измерването
на температурата на водата дало покачване до
28°С. Но и безъ това станало ясно, че .чашата"
не може да бжде отмината. Появилиятъ се на не
босклона огненъ в-внецъ определено посочвалъ
нарастването на вихъра, предходникътъ на урагана.
Започнало светене на водата. Отъ всички
страни, каточе притегляни отъ зловещия в-внецъ,
нахлували черни, тежки облаци, задъ които ВСБКИминутно блъскали мълнии.
Ураганътъ не накйралъ да го чакатъ.
Бурята за подводника съвсемъ не е сжщото,
което е за надводния корабъ. Макаръ подводникътъ и да се движи въ надводно положение, и тъй
требва да се движи, за да пази електрическата
енергия въ акумулаторите за въ случай на крайна
необходимость, той въ бурно време фактически
Ц-БЛЪ е въ водата, до самата си кула. Вълните се
прехвърлятъ презъ него; Лишенъ отъ еластичностьта, свойствена на надводния корабъ, който при
вълнение променя своето водоизмъстване, и затова
придобива нарастваща плавателность, благодарение
на която ту се спуска, ту се повдига, подводникътъ се движи въ вълнение съ остри тласъци (отъ
ударите на вълните), което представлява сериозно
и небезопасно изпитание за скрепленията на ко
ритото му. Въ дадения случай, за обслугата на
„Дойчландъ" най-ужасното отъ всичко било това,
че за да се държи на повърхностьта, той билъ
принуденъ презъ всичкото време да си служи съ
силните си бензинови мотори.
Съпротивяваща се съ отчаяни усилия на ура
гана и затова напредваща съ хода на костенурка,
подводната лодка се движела сега подъ непрекжснатитъ съкрушаващи удари на великанските вълни,
които съ бъсь се стоварвали върху й. Коритото
толкова се тресъло, че хората долу едва се задър
жали на крака. Но ако горе предъ ОЧИТЕ се явя
вало зрелището на първобитния хаосъ, то най-ло
шото ставало долу.
Пръсниятъ въздухъ, просмукващъ се презъ
грижливо защитените отъ вълните вентилаторни
ржкави, мигновено се поглъщалъ отъ лакомите
двигатели, дизелъ-моторитЬ, и все едно че не влизалъ. Следъ единъ часъ нъмало абсолютно какво
да се диша. А между това тукъ, долу, се развивала
главната работа, която искала неимоверни усилия.
Двайсеть и деветь уста на полуголите, потни и
разгорещени хора, струпани въ низките и ТБСНИТБ
отделения на вжтрешностьта, напраздно ловели
въздуха, напомвайки риби, изхвърлени на писъка.
Съ вейка минута положението се влошавало още
и отъ това, че въ херметически затворените горе
щи помещения започнало запотяване. Водата,
която на потоци се стичала отъ стените, веднага
се изпарявала и отново се втечнявала и скоро

превърнала ТБЗИ помещения въ задушливо наже
жена парна баня. Бельото, дрехите, постелките,
провизиите, решително всичко, до което се допи
рали хората, ставало отвратително лепкаво и вла
жно. Ние не говоримъ вече за страданията отъ мор
ската болесть, които окончателно отровили въз
духа, но ок именуеми при такова клатене и при
такива условия дори за най-старите и изпитаните
моряци. Яко къмъ казаното, се прибави, че презъ
всичкото време на урагана, който продължилъ Н-Бколко дни, температурата вжтре въ подводника
стояла на 53°С и дори по-високо, ще се получи
нъкаква представа за онези чудовищни условия, при
които се извършвала работата на обслугата, и то
каква работа!
~~
Съ охкания и проклятия измжченитв хора се
тръшкали върху своите измокрени постелки. Но
мислимо ли било да заспятъ? А ако нъкой и да
потънълъ въ тежка забрава, то почти веднага бивалъ
събужданъ отъ собствения си потъ, стичащъ се
като градушка въ очите. Когато се свършвала тази
кошмарна, изнурителна 8-часова почивка, повик
ването на работа се струвало като избавяне. Но
тъй само се струвало. Тогава, собствено, започвало
най-ужасното мжчение. Разгорещената отъ дръмката кръвь биела съ слъпигв очи, заливала зени
ците, звънвла въ ушите. Страшниятъ натискъ разкжсвалъ тънките жили, и кръвьта течала презъ
носа и ушите. Полуголи, покрити съ лепкавъ потъ,
обезсилени и изнурени хората, съ лица изпоцапани
отъ каль и кръвь, въ полумрака на убийствените
изпарения приличали на некакви въплъщения
на ада.
Всички знаятъ, дори и онези, които не еж го
изпитвали, че бурята въ океана е явление боже
ствено прекрасно по своята грандиозность и вели
чие, но разбира се само не за подводна лодка,
която нищо не вижда и не чувствува, освенъ
страшни мжки, по-лоши отъ инквизиторските. Но
ако въображението на всекиго може да си нари
сува целото великолепие на закипелата стихия, за
мнозина то ще бжде безсилно да изобрази онези
метеорологически явления, съ които бурята понекога поразява въображението на мореплавателите.
Обаче тя не само поразява въображението, но и
може да всели ужасенъ страхъ дори въ най-без
страшните души. Оттукъ собствено се е родила и
английската поговорка : „Който не е бивалъ въ мо
рето, той не се е молилъ на Бога". Този страхъ
се поражда отъ внезапния и неочакванъ . допиръ
съ грозната обстановка на стихията, съ тайнстве
ните сили на природата, неразгадани още въ много
отношения. Такива явления „Дойчландъ" срещналъ
твърде много по пжтя си, но действително съвър
шено изключителенъ случай, зарегистриранъ отъ
корабенъ вахтенъ журналъ, е станалъ въ онова
време, въ друпь океанъ, съ германския кръстосвачъ
„Кьонигсбергъ". З а него дори се споменава въ
официалната история на германската война по мо
ретата.
На 14 августъ 1914 г. „Кьонинсбергь" потопилъ въ източната часть на Индийския океанъ ан
глийския параходъ „Сити офъ Уинчйстеръ".-Следъ"
това той се отдръпналъ къмъ южния брегъ на"'
Лрабия, кждето въ едно отъ скритите заливчета го :
очаквалъ единъ параходъ, натоваренъ съвжглища.
Но въ самия разгаръ на товаренето безнШчниятъ
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телеграфъ на. кръстосвана започналъ да залавя НБкакви тайнствени сигнали на Морзъ, несъмнено из
лизащи отъ британски военни кораби. Нищо не
оставало, освенъ незабавно да прекжсне товаре
нето и да б-Ьга, да бъта, да бъта, и то колкото
може по-надалечъ. Корсарътъ изчезналъ въ мусона,
тази страшна океанска буря.
Работата била надвечеръ.
Изведнъжъ отъ мачтовата наблюдателница,
отъ марса, се чулъ викъ:
— Право срещу носа прибой!
Видълъ и командирътъ ГБЗИ брътови вълни.
— Стопъ машина! ДБСНО на бортъ!
И мнозина други ВИДЕЛИ брътови вълни.
Втурнали се къмъ картата. Но курсътъ се оказалъ ' съвършено правиленъ. Местото на кръсто
свана се падало на дълбочина 3,000 метра. Откжде
тогава се взели брътовигв вълни? Но командниять
мостикъ не успълъ да дойде на себе си, когато
билъ поразенъ отъ ново явление. Предъ очитъ на
цялата изумена обслуга токущо П-БНЯЩИТБ се
брегови вълни се превърнали, като върху кинематографенъ екранъ, въ огромна снъжна равнина и
самиятъ кръстосвачъ се оказалъ въ нейния центъръ.
Отъ ВЪЛНИГБ не останалъ нито поменъ. Люлъенето
се прекратило съвършено, наточели нъкоя- въл
шебна ржка внезапно спръла мусона. Всичко това
било дотолкова естествено, че обслугата явно чув
ствувала . повъелия отъ тази равнина леденящъ
студъ. Изглеждало, че океанътъ е замръзналъ, а
съ него замрълъ и животътъ. Не се чувалъ нито
звукъ, нито отъ мостика, нито отъ машините, не
се раздалъ нито единъ възгласъ. Кръстосва чътъ
стоялъ като омагьосанъ, съ спръни машини. Едва
по-късно хората, давайки си отчетъ за станалото,
твърдъли, че били чували само, какъ тракатъ зжбитв имъ отъ острия, пронизващъ студъ.
Но чудното явление не се" свършило само съ
това. Възцарилата се тишина била внезапно разкжсана отъ невъобразимия шумъ на единъ грамаденъ облакъ отъ хищни птици, неизвестно откжде
налетъли. Като на мърша се нахвърлили ТБ върху
кръстосвача, облепили мачтите, рейте, тржбитв,
ЛОДКИТЕ, антените... Въ сжщото време далече, надъ
снБжната пелена, засвъткали нъкакви огньове. Никой
не можалъ да установи, колко време продължа
вало това явление. Нвкому се струвало, че то про
дължило нъколко
минути, НБКОМУ — цълъ
часъ. Като се*сжди по запискитв на вахтения журналъ то продължило само нъколко мига.
Видението се разпръснало въ сжщия мигъ,
когато ПТИЦИТЕ, послушни на нъкакъвъ таинственъ
сигналъ, изведнъжъ пръхнали и отлетъли. Въ сжщата минута кръстосвачътъ легналъ на единия си
бортъ, следъ това на другия — мусонътъ се подновилъ . . .
Какво да се каже за впечатлението ? То било толкова .поразително, че командирътъ
смътналъ за необходимо да събере хората си, за
да разпръсне нъкакси гнетящото впечатление. Той
далъ такова тълкувание на виденото:
„Нищо свръхестествено не е станало. Просто
, ние минахме близо до островъ Сокотора, планиНИТБ на който като екранъ ни прикриха. А тъй
•;.".•• к ато наедно съ това попаднахме и въ струята на
одЗТудено течение, то това течение, като сгжсти влаж
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ния въздухъ, го преобрази въ онази игра на пре
сованата мъгла, свидетели на която бъхме ние.
Колкото се отнася до светлините, тъ бЪха добре
известните ви огньове на св. Елмъ. Птиците пъкъ
прелетъха отъ острова".
Обаче доводите на командира не разпръс
нали суеверното предчувствие, което било обхва
нело обслугата. Особено зловещи изглеждали ТБЗИ
ХИЩНИЦИ, които били облепили кръстосвача. И,
представете си, какво станало! Въ сжщата нощь,
при сменяването на вахтите, открили, че трима
моряка изчезнали безследно. Корабътъ билъ претърсенъ буквално отъ върховетъ на мачтить до
киля, но изчезналите не били намерени. Тъй ги и
записали като пропаднали безследно . . .
Но да се върнемъ къмъ „Дойчландъ".
„На 8 юлий, — пише командирътъ, — когато
малко поутихна, по цвета на водата ние се убе
дихме, че цельта на нашето плаване е близо. Дей
ствително, вечерьта на хоризонта се показа слаба
виделина. Това бъше фарътъ Хенри, първиятъ
поздравъ на Ямерика.
Скоро се показаха отличителните светлини
на лоцманския параходъ. Ние спръхме машините,
запалихме сигналите. Лоцманътъ насочи къмъ насъ
лжча на прожектора си. Обаче, той се приближа
ваше твърде бавно, съ видима предпазливость, тъй
като навърно не можеше да различи нашия силуетъ. Дълго ни освътява той, докато най-сетне не
ни попита съ рупора кои сме и откжде идемъ.
— \А/пеге аге уои Ьоипс! тог? (Кжде отивате?).
— Нюпортъ Нюсъ, — извикахме ние.
Приближи се лодка. Когато лоцманътъ найсетне се намери на нашия бортъ, той ни поздрави
ето к а к ъ :
— ГИ Ье сЬтпеа', 1пеге 5пе 15! (Проклетъ да
съмъ, ето я кжде била тя!).
. Радостьта бъше голъма. Отведоха ни въ Балтиморъ, кждето нашата котва за пръвъ пжть съ
трЪсъкъ падна на американското дъно" . . .
Написано по докладигЪ, обнародва
ни отъ германския морски щабъ
презъ време на световната война.

Островъ Св. Петъръ

отъ Г. Велчевъ

== Морски сговор-ь

В. Паспалеевъ

СтратегичесниуЬ позиции на Англия, Франция
и Италия въ Средиземно море
МорскитЬ въпроси, които интересуватъЯнглия,
Франция и Италия въ средиземноморския басейнъ,
еж известни на нашити читатели. Докато основ
ната задача иа британския флотъ е да осигури своя
отъ особно значение надлъженъ пжть Гибралтаръ
—Малта—Суецъ, гарантиращъ морската търговия
на Великобритания, задачата на италиянския флотъ
е да осигури съобщенията, на Италия въ източната
половина на сжщия басеинъ, а на френския — да
запази напречните пжтища между Франция и
Африка.
Това е, тъй да се каже, основната стратеги
ческа задача. Нейната важность за Лнглия и Фран
ция е очевидна, но важностьта за Италия е много
по-сложна и обширна.
За англичаните Средиземно море е най-кжсиятъ пжть между Лтлантика и Индия, презъ

Суецкия каналъ. Яко свободата на този пжть се
отнеме, англичанитъ требва да използуватъ заоби
калящия край носъ Добра Надежда пжть, който е
по-дълъгъ съ 9,000 километра.
Франция не се свършва при портъ Вандъръ,
Марсилия и Ница. Средиземно море я продължава
до африканските земи, като образува между гюсъ
и империята единъ подвиженъ булевардъ» въ който
френскиятъ флотъ презъ ВСБКО време требва да
има свобода на движение. Именно тази свобода
помогна на французите презъ ГОДИНИТЕ 1914—1918
да могатъ да получать 500,000 бойци и работници,
които имъ беха изпратени отъ Тунисъ, Ллжиръ, Ма
роко, Мадагаскаръ и Индокитай, за да помагатъ
за спечелването на войната.
Но ако италиянскиятъ флотъ е въ състояние
да прекжене британския надлъженъ пжть и да за-

Морски сговор-ъ
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СТРАТЕГИЧЕСКИГВ ПОЗИЦИИ НА АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ И ИТАЛИЯ ВЪ
СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
ПредявеннгЬ отъ Италия искания за -„Корейка" и „Тунисъ" поставягъ на лреяенъ планъ една нова проблема, коя го засега не само Франция, но и всички морс::и
страни, миещи се отъ ВОДИГБ на Средиземно море, а така слщо частно и Англия
Въ Англия и Франция се смъта, че ако удоволетворятъ тъзи искания на Италия,
ще се наруши статуквото въ Средиземно море, което е необходимо за запазване
на мира въ Европа. Единъ погледъ вьрху картата е достатъченъ, за да се разбере
особеното влечение, което почувствува Италия внезапно по отношение на Корейка
и Тунисъ и особено на Тунисъ, истински ключъ на сръдно Средиземно море, при
тежанието на което ще й позволи да пресече безвъзвратно пжтя къмъ Индия, и
да яма една здрава база срещу цъла френска северна Африка
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Стомана — 47,134 тона (купена отъ Германия,
плаши средиземноморските съобщителни линии
на Франция, то англофренскиятъ флоть, като вла- Австрия, Франция и Чехословакия).
Памукъ — 166,423 тона (купенъ отъ Египетъ,
дъещъ ключовегЬ на Гибралтаръ и Суецъ, може
буквално да задуши подвоза на сурови материали Съединените щати и Индия).
Жито — 1,698,168 тона (купено отъ Австра
и хранителни продукти къмъ Италия и напълно да
да прекжене връзката й съ нейните колонии. А лия, Аржентина, Съединенитв щати и Канада).
Всичко това е пренесено изключително по
безъ Средиземно море Италия не може да живъе...
Това най-нагледно се вижда отъ таблицата за вне- Средиземно море.
За наблюдателя, който следи развитието на
сенитЬ въ Италия презъ 1937 год. материали оть
първа необходимость, особно петролъ и бензинъ, събитията въ средиземноморския басеинъ, искани
ята на италиянцигв за Корейка, Тунисъ и Джибути
отъ които тя е съвършено лишена:
не
еж нъщоново и неочаквано. Работата се свежда
Петролъ—1,305,671 тона (купенъ отъ Америка,
къмъ завършването на онази стратегическа задача,
Румъния, СССР и Франция).
Бензинъ—260,776 тона (купенъ отъ Румъния, къмъ която упорито и неуморно бъха насочени
усилията на Римъ и Берлинъ още отъ самото-на
СССР, Персия и Америка).
чало на испанската война. И ако тази стратеги
Желъзо — 746,023 тона (купено отъ Гърция, ческа задача завърши съ успъхъ, тя ще осигури
Испания, Франция, Америка, Алжиръ, Мароко и на Римъ едно пълно и несъмнено господство надъ
Английска Африка).
Средиземно море, съ което въ значителна степень
Вжглища — 353,893 тона (купени отъ Герма .ще се облекчи военно-морско-политическиятъ съюзъ
между Германия, Италия и Япония въ достигането
ния, Франция и Полша).
на
неговигЬ политически задачи.
Манганови руди — 775,023 тона (купени отъ
СССР, Палестина и Индия).
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Яко погледнете дадената къмъ статията ни
карта и очъртаете съ червенъ моливъ четирижгълникъ, едната страна на който да преминава отъ
Швейцария, по френско-италиянската граница и
презъ Средиземно море по най-кжсата посока до
Африка и по-нататъкъ по продължение на тунискоалжирската граница до Либия, вие ще получите
най-напредъ западната страна начетирижгълника.
Неговата южна страна ще премине отъ Тунисъ въ
източна посока презъ островъ Пантелария и Сици
лия, по южния брътъ на Италия до Албания. Из
точната е отъ Албания, по Адриатическо море,
край далматинските островчета до северната гра
ница на Италия. По тази граница ще мине четвър
тата, северната страна на четирижгълника. За поясно защриховайте получената геометрична фигура,
и предъ васъ нагледно ще се яви предметътъ на
римските въжделения — „римскиятъ стратегически
четирижгълникъ", синонимътъ на господството надъ
Средиземно море. Чъртежътъ ще ви покаже, че
безъ Корейка и Тунисъ този стратегически чети
рижгълникъ е неосжществимъ.
Да допуснемъ за мигъ, че Франция е отстжпила тЬзи територии, и че римската стратегическа
задача се е завършила. Да разгледаме тогава ВСБка отъ страните на четирижгълника и цЪлото не
гово значение въ съзокупность.
Да почнемъ отъ западната страна. Както се
вижда отъ чертежа, тази страна обхваща остро
вите Елба, Корейка и Сардиния, както и Тунисъ.
Щзлостна верига отъ крепости, аеродруми, морски
и подводни бази, завършваща се съ крепостьта
Бизерта. Съ отстжпването на Тунисъ тя, естестве
но, би се превърнала въ италиянска. Получава се
единъ видъ линия Мажино, обърната съ лице къмъ
Франция и непристжпна за никой флотъ въ света.
Непристжпенъ ще бжде и Сардинскиятъ про
ливъ, който каточе разкжева линията и отделя

Сардиния отъ Лфрика. Но това последното обсто
ятелство нъма никакво значение, защото проливътъ
въ северната и южната си часть ще бжде подъ
обстрела на италиянскитъ батареи въ Калиари и
Бизерта, а сжщо подъ удара на въздушните и
подводни сили на Италия.
Сжщото може да се каже и за южната страна
на четирижгълника (Тунисъ — Пантелария — Си
цилия — Албания). Това е сжщо своего рода ли
ния Мажино, обърната къмъ Малта, Александрия
и Портъ-Саидъ. Проливътъ, който отделя Сицилия
отъ Африка, лесно може да се минира и барикадира, а разположените въ центъра силни и далекобойни батареи на Пантелария, съчетани съ ба
тареите на Тунисъ и Сицилия и съ техните въз
душни и подводни бази, ще допълнятъ неговата
отбрана. За Месинския проливъ н-вма какво и да
говоримъ: и по очъртанието на бреговете си, и по
усъвършенствуваната система на своята отбрана,
той е абсолютно непристжпенъ. Сжщо толкова не
пристжпенъ е и Отрантския проливъ. Двата негови
брега еж въ италиянски ржце, и той сжщо може
напълно да бжде миниранъ и барикадиранъ; а далекобойните батареи, разположени по двете му
страни, ще засилятъ отбраната съ мощния си огънь.
Нито единъ флотъ на света не би се решилъ на
пробивъ тукъ. При това требва да прибавимъ, че
атаката не ще бжде възможна и откъмъ страната
на Югославия, защото нейните морски сили еж
съвършено нищожни, и „Ядранското море" факти
чески изцело е въ ржцете на Италия.
Отъ казаното се вижда, каква огромна сила
на съпротива ще получи римската средиземномор
ска стратегия съ включването на Корейка и Тунисъ
въ нейната отбранителна система.
Но покрай отбранителната сила Римъ благо
дарение на своя стратегически четирижгълникъ ще
придобие и голема настжпателна сила, и въ това
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се състои главната опасносгь на италиянския четирижгълникъ за Англия и Франция, на първо
место за последната. Както ще вйдимъ сега, тукъ
стратегическите интереси на 'Англия и Франция
съвпадатъ.
Тйхната същность се заключава въ това, че
Франция въ пределитй на средиземноморския театъръ притежава превъзходна система отъ морски
и въздушни бази; тази система допълва недоста
тъците на английската. Френската система има
двуяко значение: п а с и в н о — да осигури своите
съобщения съ Мароко, Апжиръ и Тунисъ, и актив
но — да прекъсне при въоръженъ конфликтъ съ'
Италия нейните морски съобщения и да заплашва
крайбрежието й. Затова именно Корейка презъ
миналото лЪто беше модернизирана въ смисълъ
на отбраната и превърната въ силенъ морски и
въздушенъ аванпостъ. Въ Аспрето се създаде една
силна морска и въздушна база, която образува
по такъвъ начинъ „мостъ" върху линията БеръБизерта, способенъ да отговори на всички ита
лиански нападения.
Не по-малко важна и мощна оперативна база
представлява отъ себе си и другата френска мор
ска крепость Бизерта. Противопоставяйки се на
италиянската морска база Калиари, бизертскиятъ
аеродрумъ може да поспори съ калиарския.
Отъ другите морски бази, които могатъ да
изиграятъ важна боева роля въ война противъ
Италия, требва да отбележимъ корсиканскитъ бази
Аячио и Бонифачио и споменатата вече нова, корсиканска* въздушна база Аспрето, която заплашва
много жизнени центрове на Апенинския полуостровъ. Затова именно Римъ гледа накриво Корейка
и я см-вта за „перде" на окото си.
Тукъ требва да споменемъ и твърде важната,
построена сега въ Мелъ-елъ-Кебиръ, близо до Оранъ,
морска и въздушна база, предназначена да покро

. . .

НО ОТГО

ворътъ на
Янглия и
Франция не
ще бжде за
пренебрег
ване.
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вителствува африканското крайбрежие и линията
Оранъ — Портъ Вандъръ — Марсилия.5 Яко съ
мйливъ отъ синь цвътъ съединймъ тази послед
ната база съ Бизерта и Тулонъ, ще се получи
френскиятъ стратегически триъгълникъ съ връхъ
въ Тулонъ и съ корсиканския преденъ посгь извънъ
него.
''
' ' '
Сега да разгледаме кой, какъ и откъде може
да го заплашва. Тръбва да кажемъ, че следващите'
разсъждения съ построени въ обстановката на
днешния день, т. е. когато римската средиземно-'
морска стратегическа задача още не е завършена,'
м вместо „четириъгълника" за сега фигурира
стратегическиятъ италиянски триъгълникъ Спецйя
— Калиари—Трапани За нагледность да го очъртаемъ съ червенъ пунктиръ.
За да си осигури по-добре успешното разви-'
тие на стратегическия планъ за завладяването на
Средиземно море, осьта Берлинъ — Римъ требва
преди всичко да вземе мърки за разрушаване на
тукашната английска стратегическа система; покъсо казано, Да лиши британския флогь отъ него
вите средиземноморски бази. По отношение на'
неговата главна база Малта това е вече осъще
ствено сто на сто. Ц-БЛИЯТЪ свътъ се убеди въ това
при неотколешния англо-италиянски конфликтъ,
когато англичаните беха принудени да напустнатъ
Малта и да отведатъ своя флотъ отчасти въ Алек
сандрия, а отчасти въ други пристанища на източ
ния басеинъ, където нематъ нито една база, отго
варяща на съвременните изисквания.
'
Най-удобенъ въ стратегическо значение е осровъ Кипъръ, където Янглия укрепи и обзаведе
базите Лимасолъ и Фамагуста. Срещу техъ, обаче,
италиянците засилиха базите си въ Леросъ и
Родосъ.
Отъ лежащите на малоазиатското крайбре
жие три пристанища Якра, Хайфа и Яфа най-при-
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годно въ стратегическо отношение е второто при запушатъ двата изхода отъ гибралтарското приста
станище, и тамъ англичаните създадоха една мор нище съ подводни брандери и освенъ това да се
ска и въздушна база, за да си осигурять защитата миниратъ съ магнитни мини отъ ПОДВОДНИТЕ заграна линията, която носи петрола отъ Иракъ. Англия дители, и че това запушено пристанище ще бжде
получи отъ египетското правителство разрешение подложено нощно време на непрекженати въз
да използува неговитв бази въ случай на война,а душни атаки, то ние ще видимъ, колко ненадежвъ мирно време да използува въздушната база денъ е днесъ Гибралтаръ като база на флота. По
Марса Матрукъ, на либийската граница. По този такъвъ начинъ можемъ смЪло да кажемъ, че мор
начинъ англичаните осигуриха защитата на Суецъ ската политика на осьта Берлинъ — Римъ факти
по линията Марса Матрукъ—Александрия—Портъ чески вече лиши англичаните отъ двата най-важни
Саидъ—Измаилия. Обзавеждането и укрепяването и основни елемента на тъхната средиземноморска
стратегическа система. Занапредъ английския флотъ
на тази линия е засилено.
Така че ако Малта ще требва да отстжпи въ западнитЬ води на Средиземно море може да
предъ атаките, на италиянския въздушенъ и под- се опира само на Тулонъ, т. е. на върха на френ
воденъ флотъ, Англия пъкъ ще може да затвори ския стратегически трижгълникъ.'
Но и по отношение на този трижгълникъ съвСредиземно море на западъ съ Гибралтаръ, а на
изтокъ съ Марса Матрукъ, Александрия, Хайфа, Ки- семъ не всичко стои благополучно. Заплахата на
пъръ и други пунктове за"действие отъ Египетъ и раства отъ страна пакъ на Испания. Победата на
Палестиня. Но въ съвършено друга светлина се ри Франко съ неизбежното при това включване на
сува положението на Англия и Франция въ Среди Испания въ тройния германо-итало-японски съюзъ
земно море сега, следъ падането на Каталония и ще създаде новъ, враждебенъ на френския трижгъл
настаняването на италианцитв въ островъ Майорка, никъ, испански стратегически трижгълникъ Картаге(БалеарскигБ острови), въ испанско Мароко и по на-Барцелона-Портъ Махонъ, обърнагь съ своето
ЮЖНИТЕ брегове на Испания. Оттукъ Италия ще острие къмъ Франция. Ако очертаемъ този трижгъл
може да застраши връзката между пристанищата никъ съ червенъ моливъ, то лесно ще видимъ, че сиВандъръ и Оранъ, а укрепяването на Маделена и ниятъ френски трижгълникъ ще се окаже притисТера Нова на островъ Сардиния ще осигури дей натъ между двата червени: испанския (въ сжщ1ствията срещу Корейка. Използуването пъкъ на юж ность германо-италиянски) и римския. Това при
ните брегове на Испания и Испанско Мароко съ тискане ще ни даде онзи стратегически контактъ
крепостьта-пристанище Цеута ще даде възмож- между Балеарския архипелагъ, кждето е портъ Ма
ность съ поставените отъ германците подвижни хонъ, и римския трижгълникъ, съ което се обяс
нява намерението на Римъ да запази своитЬ пози
брегови батареи да се обстрелва Гибралтаръ.
Като вземемъ подъ внимание, че последниятъ ции на Балеаритв.
представлява великолепна неподвижна мишена съ
Направениятъ прегледъ върху стратегическото
твърде ограничена повърхность, неговото обстрел положение на средиземноморския театъръ доста
ване отъ крайбрежието на Испания и на испанско тъчно ясно показва, колко неблагоприятно може
Мароко несъмнено ще даде превъзходенъ процентъ да се развие тукъ военно-политическата обстановка
отъ попадения, въ това време, когато огъньтъ на на Англия и Франция. Но именно за да превърне
гибралтарскигв батареи ще бжде затрудненъ отъ тази неблагоприятна обстановка въ опасна и на
стрелбата по подвижнитгь германски батареи, от пълно да завладее морето, Римъ иска да разшири
лично при това прикрити и замаскирани, съ под своя стратегически трижгълникъ въ четирижгълземни тунели, устроени нарочно за ТБХЪ по маро никъ и иска заради това Корейка и Тунисъ.
канския бръгъ. Яко прибавимъ къмъ това, че съЕто и съотношението на подвижните сили (це
времената техника дава пълна възможность да се локупни) на съперничещите си държави:
Английски
Френски
Италиянски

Линейни Яор^вм

въ строя
въ постройка

15—474,750 тона
9—315,000 „

6-137,145 тона
3 - 96,500 „

4— 90,354 тона
3—105,000 „

въ строя
въ постройка

6—115,350
6-1-37,000

1— 22;146
1 — 19,000

КРВстосВАЦи

въ строя
въ постройка

59—410,755
25—190,050

19-154,502

22-160,152 тона

и^РЪбтелй

въ строя
въ постройка

166—211,289
43— 76,127

70-118,317
9 - 17,060

118-117,287 тона
2 4 - 27,588 „

въ строя
въ постройка

53— 54,895
19— 19,565

7 5 - 72,709
54,983

първокласни
хвърчила

2,000

800

*Юрчил<>НОСЛЧИ

^ьХ
поАйодимцц

Т

Яй&Р^иТЦ

93— 69,325
12— 10,362

2,200
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М о р е т о въ българснитъ народни пъсни
Въ с. Слатина, Софийско, при коледуване се песните" отъ П. П. Славейковъ, стр. 39. Въ сж
•пее на малко момче следното пожелание:
щия сборникъ на стр. 262 въ една пъсень е ка
„Мало дете вода лъло,
зано, че морскиятъ вътьръ откършилъ босилека
вода лъло на бълъ Дунавъ,
на малката девойка. Тя проклина морския вътьръ,
на б-влъ Дунавъ, на бълъ камикъ.
а момъкъть, който я задиря, е готовъ да позлати
Задиря го мръна риба.
босилека отъ корена до върха. Защо? Защото е
Отговаря мало дете:
откършенъ отъ морския вътьръ. Така и момата
— Не ме дирай, мръно рибо,
нъма да жали за босилека, нъма и да проклина
че ще кажа на майка си,
морския вътьръ. Явно е, че тия пътни еж край
морски, т. е. въ тъхъ еж отразени трепетите на
на майка си, на сестра си,
млади сърдца отъ приморието. Ето пъкъ какъ е
да- оплетатъ тънка мрежа,
описана хубостьта на мома приморянка въ пъда премрежатъ Бъло-море
сеньта на стр. 76 въ „Книга на ПЪТНИТЕ" отъ П.
да уловятъ мръна риба,
П. Славейковъ:
да наготвятъ добра гостба,
„Сама се мома пофалила:
да нагостятъ добро госте . . . "
— Како мене мома нигде нематъ —
(в. „Миръ" бр. Н238 статията
на Р. Д. Кацарова).
снага имамъ какъ търска край море,
глава имамъ солунска гугувка,
Явно е, че въ това пожелание на малко момче
коса имамъ тура ибришима,
е очертано мъстопоселението на българите отъ
чело имамъ златна амайлия,
.Дунавъ до Бъло море и риболова имъ въ Бъло
веги имамъ морски пиявици,
море. Инъкъ нъмаше защо да се мисли за преочи имамъ стамболски финджани,
мрежване на това море, отъ което ще се добие
лико имамъ грутка шекерова.
добра гостба. Това пожелание сзидетелствува, че
уста имамъ шекерно кутивче".
българинъть не е преставалъ да мисли за Бълото
Заспала е мома на поле край море. Виждать
море, че това море е считалъ за естествена гра
ница на своето поселение и свободно за себе си. я трима млади, харесватъ я за братъ, за синъ, за
Може ли по другъ начинъ да се обясни пеенето либе. Оказва се, обаче, че тя е св. Недвля (Сборн.
на П. Михайловъ № 23), на която се покланятъ
на тази пътень по Коледа въ софийско?
известни
.посеви. Съ други думи казано: заевто
БлъновегБ и поривите на народа еж преда
дени въ народните пъсни често сь такава драма- поле край море има праздниченъ видъ и е много
тичность, ;<оято завладява душата и при НОВИТЕ желано благо, но неприкосновено. Тъй въ помо.духовни потребности на усложнения съвремененъ рието се ценятъ ПОСЕВИТЕ. Какво дълбоко и свой
.животъ. Една такава пътень е записана въ сбор ствено на поморянцитъ разбиране стойностьта на
ника на П. Михайловъ: „Български народни пъснн земедълскитв посеви е отразено въ тази народна
отъ Македония" (София 1924 год.) № 73 подъ за пЪсень!
Подъ № 323 въ сжщия сборникъ е записана
главие: „Мома и момъкъ".
народна пътень „Запалена св. Гора и мома Митра".
Единъ момъкъ задиря мома. Тя не го иска, Обвинявать Митра въ запалването на св. Гора, тъй
•бъта отъ него. Заканва се, че ще избъга като като нея еж видели да ходи татъкъ край морето.
яребица, но той мисли да се спусне по нея като Тя се оправя, че ако е виновна, би потънала въ
соколъ; или като риба ще се спусне тя въ дълбо дънъ море, като я петтавятъ въ сребъренъ ковкото море, за да се скрие подъ камъкъ, но той чегъ да плава по морето. Поставена, обаче, въ та<ще стане самия камъкъ въ морето:
къвъ тя литва съ ковчега по морето:
— Язе ке се сторамъ риба летница,
па ке се пушчамъ во море глибоко;
тамъ ке се криямъ подъ църнийо каменъ,
па ми те тебе, момко, я нейкямъ,
па ми те тебе, момко, не земамъ!
— Тизе ке се сторашъ риба летница,
па ке се пушчашъ во море глибоко,
тамъ ке се криешъ подъ църнийо каменъ;
язъ ке се сторамъ църниой каменъ,
ти ке се скриешъ подъ църниой каменъ
сама ке ми дойдешъ, либе, при мене,
сама ке ми легнешъ, либе, до мене!..."
Въ тази народна пъсень се вижда морето
•като такова, което редомъ съ поле широко е съз
дало известни представи на художествени образи,
чрезъ които еж изразени чувства, блънове и пориви на народната душа.
Все тъй е изразенъ известенъ бл-внъ на мома
отъ крайморие въ нар. пъсень „Биса сънува трима
ергени" въ сжщия сборникъ (№ 182). Единъ вафиантъ отъ тази пътень е записанъ въ „Книга на Скалистъ брЪгъ
отъ Г. Велчевъ
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„Изкова'а сребренъ ковчегъ,
тури'а я у ковчего,
пущи'а я низъ морето.
Не си падна тя на дното,
туку литна по водата".
Като се знае вярването на народа въ силата
на клетвата, трЪбва да се запитаме: би ли била
възможна такава клетва у хора, които еж чужди
на морето, или се чуждЪятъ отъ морето? При това
св. Гора не е чужда на българите. Тамъ доскоро
имаше два величествени манастира, сега останалъ
единъ, а именно Зографскиять манастиръ. Тамъ се
стичали поклонници презъ известно време презъ
годината. Другиятъ, т. е. Хилендарскиятъ манастиръ
(сега продаденъ), пъкъ е българското светилище,
изъ което отецъ Паисий възкръси историческото
минало на българите и хвърли първата искра въ
народната свътть. гтвма съмнение, че въпросната
пътень е на българи, които еж живеели край мо
рето и не еж били чужди на мореплаването. Наймалко въ нея се вижда отразенъ копнежътъ за
плаване по море. Въ обвинението за запалването
на св. Гора Митра е вид-Ьла сгоденъ случай да се
види въ еждъ по море.
Колкото се отнася до запалването на св. Гора,
то, нав-Ьрно, е едно отъ опожаряванията на нашитв
манастири презъ време на робството ни подъ
турците.
За печалба край морето еж слизали българи
отъ планинитъ и често не се връщали въ роднигЬ
си места при сестри и брагя. Въ сп. .Македонски
прегледъ" год. I, кн. 3, на стр. 110 е напечатана
една народна пътень, въ която гължбигв утешаватъ
една невеста, че еж видели мжжа й гурбетчия
край морето (сравни стр. „М. сговоръ" 2. XI. кн. 3
стр, 16, втората колона, редове 24 — 36):
„ . . . край море се шеташе,
камен перница клавеше,
песок постеля имаше,
и на сива коня вяваше".
Този мотивъ е единъ отъ многото гурбетчии"
ски мотиви въ нашата устна словесность. Той по"
казва, че българи еж отивали по гурбеть на ра
бота край морето. Все такъвъ мотивъ намираме
въ народната пътень записана подъ 648 въ сбор
ника на бр. Миладинови и въ „Бълг. нар. поезия"
отъ проф. М. Арнаудовъ подъ № 173, а именно:
„Високо стоишъ, дзвездо ле, далеку гледашъ,
да не'и видЬ моитЬ два брата?
— Видофъ'и видофъ край Църно море,
на столъ седе'е книга пише'е,
сълзи роне'е, соколъ ранъ^е,
соколъ ран-в'е и му велЪ'е:
— Та ке те пущимъ на Горна земя . . .".
за да имъ донесе оттамъ бела пшеница или гроз
де, споредъ годишното време.
Вижда се тжгата на двамата братя, които ос
тавили Горна земя (планината) и край море наме
рили работа, която ги задържа тамъ.
Единъ сънь на българи живущи край морето
е предаденъ въ следната пътень:
„Сънь сънувахъ, Божне ле, сънь бълнувахъ,
че станахме, Божне ле, два гължба,
че кацнахме, Божне ле, край морето,
край морето, Божне ле, на скалигЪ.

Де ни видЪ, Божне ле, гемиджийче,
пляска съ ржце, Божне ле, уплаши н и . . . "
Записана отъ варненския адвокатъ
В. Драгулевъ. Пъе се въ с. Приморскс(с.Кюприя) Бургаско.
Познатия вече отъ предишните ми статии г.
Сава Димитровъ п^е следната народна пътень::
„Стоянъ край море ходеше,
край море, край бЪлъ Дунава.
Намери сандъкъ сребъренъ,
на сандъкъ мома девойка.
Стоянъ девойки думаше:
Шо търсишъ тука, девойко ? . . .
Въ тази пътень се вижда, че нарбдътъ иден
тифицира понъкога Дунава съ морето, защото е
дълбокъ и широкъ, както е казано въ нар. пътень
№ 3 9 6 отъ сборника на Бр. Миладинови:
Дунафе, бели Дунафе . . .
тако ти морска глъбина,
тако ти полска ширина . . . "
Струва ми се, че въ горната пътень идентифи
цирането произлиза главно отъ доходностьта на
дунавскитъ- и морскитв брегове. Нали затова сандъкътъ е сребъренъ. Той й момата на него сж.
които премамвали Стояновци да останатъ въ край
брежието и често да забравятъ, или да се откажатъ отъ рода си.
Историческите събития, като бомбардирането'
на гр. Варна и превземането му отъ руситъ- въ1828 год., еж дали своето отражение въ народното
ни творчество. Така наприм-Ъръ, за превземането
на гр. Варна има няколко варианта. Въ всичкигЬе запазенъ първиченъ мотивъ за морето. Съ негопочва пътеньта:
„Разигра се Черно море, запъни се,
далги хвърля въ синьо небе,
та изхвърли сивъ бЪлъ гължбъ.
Той си кацна на к а л е т о . . . "
По този начинъ се дала една мистичность напредсказанието за превземането на гр. Варна.
Необятниятъ просторъ на морето, неговата
дълбочина и страхотната му гнтзвливость еж раз
палвали фантазията на народа, както въ пътеньта
за Варна, така и въ нар. пътень № 527 отъ сбор
ника на Бр. Миладинови, кждето намираме след
ните стихове:
„Змехъ прелеталъ преку църно море,
а подъ криля змехъ що ми носеше?
Ми ноевше 'уб>а'а девойка . . . "
Тъй фантастична е и юнашката нар. пътень.
„Крали Марко оженва дете Груйчо". Съ подвигъ
презморски, като убива триглава змия, престорена
на млада невеста, Груйчо взема мома Ангелина,.
краль Костадиново девойче. Единъ далеченъ отзвукъ на старо митично предание за чудовища
отвждъ морето.
Колкото за невеста презморянка и другъ
пжть съмъ писалъ. За такава се говори и въ нарпътень „Накани се добъръ юнакъ":
„ . . . накани се да отиде
за девойче прекоморско,
ала ми го много кудятъ . . . "
„Стари жени, стари майки" го учатъ, какъ да
постжпи, за да познае момата и пров-ври истинностьта на пръснатите за момата думи.
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Една такава невеста е Ружа прекоморска въ
нар. пътень № 220 отъ сборника на П. Михайловъ.
Ето накратко съдържанието на тази пъсень:
Сгодилъ се Янко малешевецъ за хубава Ружа
прекоморска. Като си я водЪлъ, ЦГБЛЪ да се удави.
Тогава Ружа
„упретнала поли и ржкави,
та пливнала презъ Църно море,
та преведе Янко малешевецъ
"
Следъ това превела всичките сватове. Тя знае
тъй хубаво да плава, защото, както сама казва:
„Мои бракя презъ море оре'а,
язека имъ, море**, семе' носъхъ,
семе носъхъ, море, ручокъ носъхъ,
оттамъ зная, море.да си пливамъ".
Въ тази юнашка пъсень, пъна на сватби (а
въ сватбарските пъсни еж запазени най-старинни
-мотиви), се вижда, че нъкои българи еж имали
работа отвждъ морето. Когато бждзтъ напечатани
песнитЬ на малоазийскитв българи, надъвамъ се
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да видимъ такива нар. песни, въ които се е отра
зило прехвърлянето имъ на малоазиатския бръгъ.
Споменаването въ пЪсенъта оране на земята
и свенето е свързано съ по-дълго закрепяване на
дадено мЪсто, а умението на Ружа прекоморска
да преплава морето е едно справяне съ условията
на географическото разположение и използуване
плаването по море за удобство и успъхъ на землед-влието, изобщо на стопанството въ дадената
страна.
.*) Търска — тръстика;
тура ибришима — снопъ копринени конци;
амайлия — емайлирано;
финджани — чаши;

перница — възглавка, възглавница;
вяваше — яхаше;
далги — вълни;

кале, калето — крепость, крепостьта;
язека — язъ:
**) Тукъ »мбре° е обращение за интимность, като .братче*, „бе", „братко" и др. подобни.

Д-Р"ь Г. В. П а с п а л е в ъ

Изть художествената сънровищница
на морето
Плаващи общежития
Едни отъ най-нъжнигБ, ефирни и чудно
красиви създания, това еж хидрозоитгь и сци.фозоитгь. Въ гЬхния строежъ морската вода взема
най-голямо участие—до 99%, но това само усилва
тъхната ефирйость. При тйхъ ние имаме интерес
ното биологично явление емгьна на поколгьнието.
Това значи, че тия сжщества иматъ две поколения
— безполово и полово, които при развитието се
редуватъ. Свободно плаващите медузи еж половото
поколение. При хидрозоитв гЬ еж дребни — подъ
1 см., а при сцифозоигв — големината имъ стига
до 1 м. Въ ТБХЪ се развиватъ полови жлези и по
лови продукти — яйца и сперматозоиди. Но отъ
•сливането на медузнитъ яйца и сперматозоиди не
се получава зародишъ, който да прилича на ме
дузата, а се развива сжщество на видъ съвършенно
различно отъ нея, наречено полипъ. Полйпътъ е
безполовото поколение. Той езакрепенъ, не плава
и не образува полови жлези, а се размножава —
образува подобни на себе си сжщества, чрезъ пжпкуване — отделяне
на частички
отъ своето
ТБЛО. Отъ полипа, пакъ чрезъ пжпкуване, но по
единъ другъ пжть| се образуватъ и медузитБ,"които
•еж свободно плаващи и иматъ половия апаратъ.
Друго интересно явление при хидрозоитгь е
образуването на колонии или общежития. Тъ се
получаватъ, когато образуваните чрезъ пжпкуване
отъ полипа нови индивиди не се откжеватъ отъ
майчиното ТБЛО, не заживяватъ самостойно, а
оставатъ свързани единъ съ другъ и заживяватъ
задружно въ една общность. При нъкои видове
хидрозои*имаме колонии, които се състоятъ отъ
еднакви индивиди, а други — ОТДЪЛНИТБ индивиди
•ее-оразличавать въ връзка съ приспособлението
имъ да извършватъ една определена работа —
•явление наречено полиморфизъмъ. Едно особено
Свързване въ колонии на полови и безполови ин
дивиди намираме при сифонофоритть. Една такава

полиморфна колония се състои отъ 6—7 вида раз
лично обособени индивиди. Всеки видъ изпълнява
една строго определена работа, всички обаче работятъ за общото.
Колониите на сифонофоритть плаватъ на мор
ската првърхность и еж едни отъ най-красивитБ
обитатели на топлитъ морета. Най-отгоре на коло
нията се намира индивидъ, който се е превърналъ
на мехурче,, .изпълнено съ газь и имащо за за-

58

Морски с г о в о р ъ

дача да задържа колонията на повърхностьта на
водата и да пази равновесие. По-надолу се намирать
други — двигателни индивиди, чрезъ
движението на които плава цБлата колония. Трети
видъ индивиди еж хранителни — ТБ улавятъ хра
ната, която не остава само за ТБХЪ, а се разнася
по цьлата колония. Четвърти, пазятъ колонията
отъ неприятели, пети, образуватъ полови жлези
и осигурявать размножението на колонията, шести
— еж се обособили като чувствителни индивиди и
служатъ да свързватъ колонията съ външния свътъ,
както това правятъ при насъ чувствителните ор
гани и пр. Така една колония отъ сифонофоритгь
представлява едно идеално общежитие, въ което
всеки индивидъ има определена работа, която из
пълнява добросъвъстно и за която получава своя
дълъ отъ общото благо — храната, защитата и пр.
Отделно всеки индивидъ представлява едно не
мощно сжщество, защото поради силната специа
лизация той може да върши една само определена
работа и оставенъ самъ на себе си подлежи на
загиване. Така колонията на сифонофоритгь пред
ставлява нещо като модерно човешко общежитие,
разбира се лишено отъ ЛОШИТБ хорски чувства и за
мисли. . .

Колониитъ на сифонофоритгь еж едни отъ найкрасивите плаващи организми на топлитъ морета.
ТБХНИЯТЪ общъ видъ споредъ едни автори напомня
на гирлянди отъ плаващи пъстри цветя, а споредъ
други — ТБ представляватъ единъ неземенъ букеть
отъ стъклени цвътя, окиченъ съ листа, цветове и
плодове, чиито нъжни окраски и чудни форми
предизвикватъ захласъ. . . Едни отъ колониалнитъ
индивиди еж снежно бели, други стъклено про
зрачни, трети чудно нежно обагрени. Съ различна
форма, разположени феерично и плавно носещ»
се въ морския просторъ колониите на сифонофоритв еж извиквали възторгъ у ВСБКИ, който е
ималъ щастието да ги наблюдава въ ТЕХНИЯ обширенъ топълъ домъ—необятния тропиченъ океанъ...
На таблото е представена въ сръдата една
цела колония, а отъ страни отделни части отъ ко
лонията на сифонофората
Б15ко1аЬе яиайпдага
уловена презъ м. декемврий 1881 год. въ Индий
ския океанъ. Горното мъхурче е плавателния апаратъ, а подъ него еж четири реда двигателни ин
дивиди. Хранителните иматъ форма на хунийка,
размножителните еж гроздовидни, а защитните —
дълги, нишковидни.

Д о б р и н ъ Василевъ

И З Н Е Н А Д А
Дълги години наредь вътроходътъ „Св. Иванъ"
пренасяше само стоки покрай крайбрежието—отъ
Бургасъ нагоре до Варна и отъ Царево до Бургасъ.
Когато времето наложи, въ туловището му
забумгв и моторъ.
Тогава той смъни И името си — превърна се
въ „Якула", за да всева страхъ всрЪдъ морето и
на пукъ на бЪснитБ вълни да плава дене и ноще.
Но още една промЪна требваше да преживъе
това упорито корито.
Отъ скоро време моторниятъ вътроходъ отъ
товаренъ стана и пжтнически.
Въ края на юли, когато горешляцитЬ достигатъ своя връхъ, когото всичко се топи въ страшна
жега и пекъ, и земята е нагорещена като бомба,
заредена да избухне, и на линията между брега и
морето се очакватъ ежегодните, въчни промени,
„Якула" требваше да направи презъ единъ праздниченъ день плаване съ излетници отъ Бургасъ за
Варна.
На пристанището бе гъмжило. Корабоначалникътъ, самиятъ стопанинъ Живко Стремски, гле
даше съ удоволствие, какъ палубата на „Акула"
се пълни съ пжтници, любители на морето, почти
всички облЪчени въ туристически дрехи и снабдени съ
доволно съестни сръдства. Мжже и жени, привле
чени отъ доброто време и големия обсъгъ на пжтя
на плаването, което щъше да направи вътроходътъ
по крайбрежието, беха се стекли въ голъмъ брой,
за да зарадватъ най-много корабостопанина.
Той даде неколко разпореждания на обслугата, която се състоеше само отъ двама души.
Следъ това отиде на носа при малкия си синъ, ко
гото вземаше. _съ^ себе си на плаване за пръвъ
пжть,и го наблюдава внимателно какъ бъ изпълниль една негова поржчка.

Четиринадесеть годишното момче плетЬше
едно моряшко вжже, вдадено въ работата си, и бъ
почти я свършило точно по указания отъ баща му
начинъ.
„Якула" отблъсна. ПЖТНИЦИТБ нададоха ра
достни вииове.
Когато наближаваха Созополъ, Живко се вгледа
на западъ и въ ПО-ГЖСТИТБ облаци, далече над-ъ
Стара планина, забеляза НБЩО не много спокойно.
Но ТБ наточели се разпръснаха. И когато
коритото спре предъ устието на Царската рЪка г
за да стовари ПЖТНИЦИТБ, които щъха да навлъзатъ за неколко часа навжтре въ нея, времето бътака чуцно и хубаво и небето така чисто, какторедко бива на море.
Следъ объдъ моторницата направи по нъколкочасови престоявания въ Созополъ, Поморие и Несебъръ, гдето излетниците слизаха да разглеЖдать
тия чудно хубави крайморски градчета.
Когато тя напусна пристана на южния несе
бърски заливъ, слънцето вече се скриваше въ блъскавъ пурпуръ далече задъ айтоската планина.
Стъмняваше се. Далече напредъ засвъти еминскиять маякъ. Б е тихо, тайнствено тихо. Морето бъ
се смълчало и услушало нейде далече въ всемира.
Моторътъ бумтЬше. Вълнитъ леко плискаха
о зеления му коремъ.
На пресечката на Емине Живко усъти, че мо
торътъ му прави нъкакви въртели. Той повика при
себе си Найденъ, първия си помощникъ — вътриларя, а другия морякъ Вънко остави на кормилото,
Моторътъ правъше засъчки, намаляваше си
лата си, ткпото на кораба все по-слабо се давашенапредъ.
Минаваха вече Емине и се насочиха правона северъ, малко въ изтокъ отъ носа Св. Лтанасъ,
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Корабоначалникътъ погледна живия товаръ
на своя корабъ. Всички почти лежаха. Мнозина
бъха заспали, - други ~ клюмаха глава надъ борта,
готови да чакатъ съня. Лекото клатене замайваше
приятно.
Б е 31 юлий. Утре настжпваше августъ, в-Ьроломниятъ августъ на море.
Часътъ б-Ь близо 10.
Моторътъ правеше последни усилия.
Не мина много време, и когато вече коритото
бе почти на пресечка на Обзоръ, точно предъ за
лива, южно отъ Бела, предъ големия отворъ от
къмъ сушата, гдето брегътъ е низъкъ и пропуска
лесно сушенския вътътъ, моторътъ спре.
Точно въ тоя моменгь задуха и силенъ западенъ вЪтъръ, идящъ съ голяма сила откъмъ Се
верна България, презъ големия отворъ на залива.
Следъ единъ часъ почваше августъ, тоя ав
густъ, който носи за морето бури, вълнения и ве
трове.
Живко излезе отъ моторната стаичка. Погледна
върху цвлата палуба. Всички пжтници бъха заспали
или задръмали. Вътърътъ се усилваше, б е тъмно,
и той отвличаше вече спрелото да се движи ко
рито навжтре въ морето.
Брегътъ се отдалечаваше бързо.
Живко заповяда на Найденъ да развие плат
ното.
—Нека ни отвлече, — каза той и нему и на
себе си. — Щ е навлъземъ навжтре, но оттамъ ще
повърнемъ на лъво и право на Галата. Може да
закъснъемъ, но нъма що да се прави. Ти напра
влявай платната, а азъ пакъ ще опитамъ да по
правя тоя проклетникъ моторъ.
Биха вече всрЪдъ безкрайното море. Брегътъ
не се виждаше. Вътърътъ плющъше въ брезентното
ветрило, грамадно като исполинска птица, разпе
рила крила.
Минаваше вече полунощь.
Въ това време изъ подпалубната стаичка на
носа на кораба излезе синътъ на Живко, малкиятЪ Влади.
Той бъ- спалъ малко и сега искаше да будува
и подежурува, за да се готви да стане добъръ
морякъ.
Огледа се, видъ водната степь, вътъра и нагъ
натото платно. И разбра. Отиде при Найдена, отиде
при Вънко. ТЬ мълчаха, смрачени, сериозни, на
прегнати.
Тогава сивзе при баща си, погледна го. Той
го измери съ погледъ, като му сочеше, че морякътъ тр-Ьбва да бжде винаги на щрекъ и да очаква
най-неочакваното.
Л ввл-ьрътъ бЪснЪеше. Никакъвъ маякъ не
<е виждаше.
Като намери, че повредата на мотора не е
голъма, а се дължи на недоброкачествения газъ,
Живко усп-в да почисти машината и следъ единъ
часъ принуди тоя металиченъ помощникъ да г лаработи.
Тогава той по усЬть даде на северо-западъ,
пресм-втайки, че ще попадне скоро въ светлинния
•обсътъ на галатенския фаръ.
Бавно, но успешно моторният^ ветроходъ
напредваше и се бор-Ьше съ вЪтъра, който отъ своя
•страна отслаби СВОИГБ пориви.
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Къмъ три часа се показа светлината на Га
лата.
Моторницата попадна на пжтя си.
Когато призори, макаръ и съ едно голъмо за
къснение, „Акула" завиваше около галатенския
носъ, за да навлезе въ варненския заливъ, пжтницитъ се надигаха очудени, да видятъ где еж и що
е станало.
Нъкои попитаха пристигнали ли еж, а други
защо еж така много закъснели.
— Да, забавихме се малко,—обясни корабона
чалникътъ. — Вътъръ имаше!
Л въ това време синътъ му, който презъ всич
кото траене на изпитанието б е стоялъ на сгърчи
лото, като на стража, се приближи до баща си.
Тоя го погали леко по главата и, като се взре
въ питащигЬ му очи, каза спокойно:
— Така е, моето момче, преживехме една голЬма изненада. Такова е морето. Понъкога си играе
съ насъ. Важното е, че никой отъ пжтницитв не
усъти!
СЯ
С т е ф а н ъ Ив. С т о я н о в ъ

Прол-Ьть нрай

морето

Слънцето стопи мъглитъ,
прати топлия южнякъ,
засинъха се водитъ,
смей се цълиятъ пъкъ бръгъ.
Че зелената си дреха
той метна като преди,
и пакъ ПТИЧКИТЕ запъха
тукъ за нови лътни дни.
Бодро всеки день напускагь
тихия си зименъ домъ
приютени платноходи
задъ гранитенъ вълноломъ.
Знаятъ, бури страховити
нЪкжде далече спягь,
шепнагь дружно ветрилата:
— Все напредъ, напредъ, на пжть!
Слънцето стопи МЪГЛИТЕ,
нЬма вече тжженъ бръгъ,
чайки плаватъ изъ водитъ
отъ зори до нощенъ мракъ.
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И з ъ ж и в о т а и дейностьта на организацията
По случай праздника на освобождението между Негово
Величество Царя и Гл. упр. тъло на организацията бъха раз
менени следните телеграми:
ТОДОРОВЪ
председатель Морския сговоръ
' Варна
Сърдечно благодаря на всички за добрите чувства, които
ми изказвате ио случай праздника на освобождението.
ЦАРЬТЪ
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ
София
Отъ името на Българския народенъ морски сговоръ и
отъ мое име поднасямъ на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО най-върноподанически чувства и поздрави по случай деня на освобожде
нието ни. Дано шестдесеть и първата годишнина на най-свътлата дата на нашата история донесе на българския народъ пъл
но освобождение отъ тежкитъ вериги на мирните договори, за
да видимъ племето си обединено, опираше се на естествените
си граници — българските морета и сплотено около скиптъра
на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, да тръгне бодро въ п м я на стопан
ското и културно възмогване. № 151 отъ 2. III. 1939 год.
Подпредседатель: Тодоръ Тодоровъ
Софийскиятъ ни клонъ предприе уреждането на ре
дица сказки въ София. Първата сказка е била уредена на 22
февруарий т. г. въ салона на военния клубъ. Говорилъ е професоръ Г. П. Геновъ на тема .България, Черно море, Проли
вите, излазъ на Бъло море". Въ салона се събрали повече отъ
1000 слушатели, а отвънъ останали повече отъ 4500 души, недопустнати поради липса на места въ салона. Професорътъ
е приковалъ вниманието на слушателите въ продължение на два
часа. Когато е засегнадъ важни за националнит-Ь ни стремежи
въпроси, той е билъ френетично аплодиранъ отъ аудиторията.
Успъхътъ на сказката е незапомненъ за столицата.
Инициативата на Софийския ни клонъ е много навремена, а подходящата тема и добре известниятъ на цълото ни
общество рефсренчикъ, професоръ Г. П. Геновъ, създадоха
най-добра пропаганда на морската идея на Софийския ни клонъ.
Членътъ на Гл. упр. тъло Алекси Попъ Мариновъ из
несе па 24 февруарий т. г. въ Разградъ, а на 25 с. м. въ Русе
сказка на тема .Морето и нашето крайбрежие*. Сказката
с била много добре посетена и изслушана съ голъмъ интересъ.
Въ Разградъ е създаденъ комитетъ за образуване на клонъ.
На 14. III. т. г. членътъ на Гл. упр. гЬло, доцентътъ въ
Висшето търговско училище, г. Янко Сираковъ, изнесе сказка
„Правото на народите да се самоопредЪлятъ и Бъл
гария" въ салона на читалището .Искра" въ Казанлъкъ. Сказ
ката е имала голъмъ успъхъ. Читалището изказва своята благодарность отъ успеха на референчика и моли за други подхо
дящи сказки. Въ Казанлъкъ е сбразуванъ комитетъ за възобно
вяване на клона.
Утвърдени еж отъ Главното управително тъло управи
телните тъла на следните клонове:
Видинъ: председатель о. з. полковникъ Р. Бораджиевъ»
подпредседатель Г. Кожухаровъ-—гачалникъ на пристанището»
секретарь П. Даскаловъ — чиновникъ общината, касиеръ АсЦановъ— основенъ учитель, заведующъ водния спортъ Б. Димитровъ — гимназиаленъ учитель и съветници : Д-ръ Ил. Велковъ — градски лъкарь, поручикъ Николовъ Нинко— 3 п-Ьх.
Бдински полкъ и Христо Тричковъ —. основенъ учитель. Провт>рителенъ съветъ: Ал. Митовъ о. з. подполковникъ, Любенъ
Банкерски — машиненъ техникъ и Натанъ Алшехъ—търговецъ.
Габрово: председатель Христо Цончевъ — учитель мех.
техн. училище, подпредседатель Кост. П. Тепавичаровъ — тър
говецъ, секретарь инжинеръ Любенъ Ангеловъ—учитель" мех.
тех. училище, касиеръ Екимъ Стоевъ—счетоводитель мех. тех.
училище, членове: Д-ръ Хр. Павуцовъ— н-къ гр. сан. служба,
Иванъ Д. Калпазановъ — индустриалецъ, Илия Г. Пецовъ—тър
говецъ, Андрей Ивановъ — директоръ Д-во .Петролъ" иГригоръ
Ст. Поповъ — учитель мех. тех. училище. Провърителенъ • съ
ветъ: Минко Ив. Пенчевъ—чиновникъ фабрика .Успъхъ", Людв игъ Валекъ — представитель и Борисъ Ив. Куневъ — инду
стриалецъ.

Яиболъ: председатель: Никола Т. Бояджиевъ, секре
тарь Ив. Д. Ивановъ, касиеръ Ан. Ковачевъ, домакинъ Дими
търъ Андръевъ, съветници: Ст. Митевъ, В. Бончевъ и Ал.
Нурянъ.
с. Лждшене: председатель Иосифъ Шнитеръ — адвокатъ, подпредседатель Теофилъ Т. Теофиловъ — общински чи
новникъ, секретарь Георги Ив. Църцаровъ, касиеръ Никола
Георги Фурнаджиевъ — търговецъ, домакинъ Павелъ Василъ
Теофиловъ — свободенъ, заведующи спорта Димитъръ В. Димитровъ — учитель по телесно възпитание и Любенъ Ал. Панчевъ — електротехникъ, членове: Серафимъ Анан. Цинцевъ —
общински чиновникъ, подгласници: Александъръ Петровъ Вецовъ — дърводълецъ и Илия Петровъ Ачевъ — бръснарь.
Провърителенъ съветъ: Иванъ Димитровъ Масларовъ — книжарь, Петъръ Ив. Църбовъ — чиновникъ и Димитъръ Хр. Ге- •
оргиевъ — общински чиновникъ. Подгласници : Николай Симеоновъ — бръснарь и Вера Ат. Арнаудова — домакиня.
Шуменъ : Възобновенъ.клонъ. Председатель.о. з. генералъ Маринъ Куцаровъ, подпредседатель д-ръ Добри Добревъ '
— адвокатъ, секретарь-касиеръ Цвътанъ Ивановъ — комисионеръ, домакинъ Димитъръ Миряновъ — търговецъ, съветници:
Юрданъ Тренковъ — учитель, Панайотъ Трифоновъ — инженеръ, Стефанъ Петровъ — учитель, о. з. полковникъ Жеко Ма
риновъ, д-ръ Борисъ Недевъ — лъкарь и Стефанъ Бъчваровъ
— техникъ. Провърителенъ съветъ: председатель Василъ Хлъбаровъ — директоръ девическата гимназия, секретарь Георги
Ковачевъ — директоръ Бълг. търг. банка и членъ Христо Симеоновъ —• популярната банка.
Царево: председатель Слави Яхнаджиевъ, подпредседа
тель Димитъръ Грозевъ, секретарь Трифонъ Стояновъ Преме.
новъ, касиеръ Георги Таневъ и домакинъ мич. I р. Петъръ
Поповъ. Провърителенъ съветъ: председатель Асенъ МинчевъКалдамовъ и членове: Илия Каториковъ и Спасъ Желевъ„
с. Левски (Плевенско) новообразуванъ клонъ. Предсе
датель Ангелъ Яневъ — общински кметъ, секретарь СтефанъДоневъ — търговецъ, касиеръ Антонъ Ивановъ — срт>дищенъ
директоръ и членове: Илия Юрдановъ — комисионеръ и Атанасъ Костовъ — търговецъ. Провърителенъ съветъ: председа
тель д-ръ Илия Мариновъ — участ. мед. лъкарь, секретарь
Трифонъ Симеоновъ — чиновникъ популярната банка и членъ
Тодоръ Досевъ — търговецъ.
Перникъ: председатель Никола Икономовъ — адвокатъ
мините, секретарь-касиеръ Кирилъ Григоровъ — подсекретарьминигЬ, членове: Стерю Стеревъ — електро-механикъ, инженеръ Христо Ивановъ — н-къ на електр. отделение и Дими
търъ Павловъ — търговецъ. Провърителенъ съветъ: Киро Михаиловъ — счетов. зав. служ. доставки, Кръстю Поповъ—адво
катъ и Павелъ Делийски — експедиторъ.
По решение на Плевенския общински съветъ, образуванъ е строителенъ комитетъ въ гр. Плевенъ за постройката
на плувенъ басейнъ. Въ комитета участвува представитель на
плевенския ни клонъ. Общинскиятъ съветъ егласувалъ сумата
600,000 лева за басейна. Комитетътъ е пристжпилъ къмъ изби
ране на подходящо место и изготвяне плановете на басейна.
Ямболскиятъ клонъ на организацията ни е влезълъ въ
споразумение съ популярната банка въ града, за да построи.
последната на местото на клона летовище. Общото събрание
на санката е гласувало сумата 400,000 лева за цельта. Възприетъ е планътъ на ломското летовище въ Варна. Презъ настоя
щия строителенъ сезонъ летовището ще бжде построено.
Дългогодишниятъ членъ на Българския народенъ
морски сговоръ и основатель на Плевенския ни клонъ

Янко

Димитровъ

известенъ отъ страниците на нашето списание подъ
пеевдонимъ .ТОРОСЪ", е починалъ на 23 мартъ т. г. въ
гр. Плевенъ.
Плевенскиятъ ни клонъ губи въ неговото лице единъ
преданъ членъ, а организацията ни единъ заслужилъ и
големъ приятель на морската идея.
Богъ да гр прости!

Съдържание:
1. Свободата — В. Игнатовъ, 2. Татковина — Я. К. Сираковъ, 3. Дарданелската трагедия — Яриелъ, 4. Съ подводникъ презъ Ятлантика — Л. Б, 5. СтратегическитЬ позиции на Лнглия, Франция и Италия въ Средиземно'
море — В/ Паспалеевъ, 6. Морето въ българскит-Ь народни пъсни — Ем. Г. Мутафовъ, 7. Изъ художествената.
съкровищница на морето — д-ръ Г. В.Паспалевъ,; 8. Изненада — Добринъ Василевъ, 9. Пролъть, край морето.
— (стих.) — Ст. Ив. Стояновъ, 10. Изъ живота и дейностьта на организацията.
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ВсЬкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-Занъ (водна пързалка).
Максимална лЪковитость.
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
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Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунава до северните европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италиянскитв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания давать възможяость въ едйнъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за сж53 щото време, да се видятъ останкитъ и паметниците на всички древни култури: египетска, асировавистарогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ който паметници, по своята величественость
8 лонска,
и художественость, еж още недостигнати.
8
Пжтуванията за Леванта—Близкия изтокъ се извършватъ съ голъми. и луксозни параходи,
„Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусвтно
пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогь, Мра
морно море, ДарданелитЬ и ОСЕЯНИЯ съ острови Архипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди
метра надъ морската повърхност.
г
X*
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитъ най-всестранни прояви отъ нача
лото на човъшката история до днесъ.
.
•- '," • ' . . • " . - . • " '
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ .Евдокия".
Освенъ горнитЬ редовни линии, дружеството презъ ПЪТНИТЕ месеци прави и извънредни пж
тувания отъ Варна до Цариградъ сь параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре
стояване въ Цариградъ цъли три дни.
Пжтуването между двегв пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщитв летни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбръжие
въ течение само на 36 часа.
•,
• '• ;
И при екскурзиите до Цариградъ и. обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, пжтницигв нощуватъ на параходитъ, и, ако желаятъ, могать да получавать
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифитв на всички пжтувания, които.извършватъ корабигв на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдъленъпроспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
^
; I. ЦенитБ на билетитЬ за Александрия съ редовнитъ съобщения, които се подържатъ двап жти.
въ месеца съ параходитъ „Бургасъ* и ,Ц. Фердинандъ', само отиване или само връщане, безъ храна еж:
I класъ — 4000, II — 3000 и III — 2000.
...;
;
Презъ лътнитъ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за оти
ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
•'.
^
1 класъ 6000 лв. II — 5000 и 111 — 4000 лв., включително и храната.
^
II. Цените на билетитъ по нашето крайбръжие отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, сь
п/х .Евдокия", по пътното разписание, отъ'15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево
въ помещенията на съответната класа еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
III. Ценитв на билетигв д о Цариградъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ"
презъ лътнитк месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
II .
„ .. 1380 . 1010
„
.
.
„
Ш „
„ „ 665
--8
За храната с е плаща: По Александрийската
линия: закуски — 22 лв., объдъ — 70 лв. и
вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
По крайбрежието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ ПЪТНИТЕ месеци, пъленъ дневенъ
8 абонаментъ
отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии,
се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за цълото пжтуване — 452 лв
При редовнитп, пжтувания — съ п/х „Евдокия" крайбръжно се плаща "за закуска 15 лв а за
82
объдъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаментъ ••— 100 лв.
Намаления: правятъ се само отъ редовнитв тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%
&$ за групи ПО-ГОЛБМИ отъ 25 души — по споразумение.
;
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