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

НАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Въ края на всека операционна година къмъ собственигБ банкови
ср-вдства се прибавя и цялата чиста печалба. .
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ОБСЛУЖЕН СЪ; КРЕДИТЪ:
Земеделските стопанства, земеделските кредитни и кооперативни потребителни
ГПУИЩУНИЯПВМ

сдружения, ТБХНИТБ съюзи и воднитЪ синдикати; занаятчиите и занаятчийските
кооперации; популярните банки и техните съюзи.;
I
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И 3 В ЪРШВА:
Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и
безсрочни, при най-износни условия. ,

Седалище и управление въ София
10 клона и 48 агенции въ всички производителни, земеделски
градове и села, 250 популярни банки въ цЪлата. страна, които
7 извършватъ влогово-акредитивна служба. Постоянна кооперативна
]
изложба въ София.
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АОРСКИ СЮВОРЬ
ОРГДИЪ ЦД БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДШУМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 17.
Варна, септемврии 1940 год.
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Книжовно-просвЪтниятъ отдЪлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

—1

••^•.-л,

_**< *; V - . 4 -V- ^

-А

>,х5 -*Ч

&Х

&

4

»,»*

^
Л»

^

,.*«****

^

I

Н Ц В Престонаследникътъ Симеонъ Князъ Търновски
' по случай Тезоименния му день на 14 септемврии

€ШР^

ЛКурски (локофь-

122
Ал. М а н о л о в ъ .
Председатель на Г. У. Т. на Б.
сговоръ

ЩАСТЛИВИЯТЪ СЪБОРЪ
Шестнадесетиятъ редовенъ съборъ на Българи Дунавъ ще има щастлива България, иначе поския народенъ морски сговоръ, който обхващаше добре да не живгьемъ!
Ето защо намъ е скжпъ и заветътъ на Царядвугодишното отчитане за 1938/39 година, стана
отецъ: „Българи, обичайте морето, пазете вашина 7, 8 и 9-й септемврий въ Перникъ.
тгь брегове!"
Тоя съборъ ще остане за организацията ни
Но следвайки царствения пжть, наследницитп
паметенъ, защото освенъ най-доброто другарско на Аспаруха, колкото отиваха по-наюгъ, толкова
сърдечно посрещане отъ членоветгь на тамошния виждаха предопределението на еждбата за изла
клонъ, управата на минитгь и пернишкото граж за на Бело море, за което великиятъ Симеонъ
данство, за което сме признателни и благодарни, води дълги и непрестанни борби и напои полетата
той демонстрира блестяще по начина на своята на Тракия съ скжпа кръвь; и това завещание на
работа: единомислието и единодействието на рат прадедите а жертвите отъ балканската война,
ниците на българското море по голгьмитть въпросикоито ни оставиха Беломорието, вдъхновяваше
на морска България. Хвала имъ!
сговора още отъ първия денъ на неговата дейностъ.
Ний наричаме тоя съборъ щастливия, защо Така че съ участието на наши политици, учени,
то съвпадна съ датата на подписване на спогод военни, журналиста и моряци успехме да кана
бата въ Крайова, за връщане на Южна Добруджа лизираме едно всеобщо българско разбиране за
къмъ майката отечество.
беломорския излазъ.
Това е вториятъ етапъ на нашето близко
И какъ да не се радваме, когато голгьма
часть отъ нашитгь съидейници ся. и сподвижшщи бждеще; това не е само едно себично стремление;
на добруджанската епопея презъ европейската това е месианство и за народите и странитгь,
война—по море, Дунава и суша?
които се намиратъ северно отъ насъ; защото Бъл
Защо да не го наречемъ щастливия, когато гария винаги е била човечна и лоялна съседка и
хармониката на българските бргъгдве се разтегна, съ тия си качества тя ще имъ служи приятелски
и черноморскиятъ ни брегъ се удължи съ 90 км.,и за техната възможностъ да ползуватъ есте
ствено свободното Средиземно море. Техенъ дългъ,
а дунавскиятъ съ 80 км.?
е да ни бждатъ въ помощь; противното е про
Нали Б. н. м. сговоръ отъ основаването си и тивно на собствените имъ интереси. Това не е
до днесъ непрестанно работи за Добруджа, тамъ, и въ интересъ на нашите южни съседи, съ които
кждето бгь люлката на българското царство, искаме да живеемъ въ пълно приятелство на
тамъ, кждето Аспарухъ, преминалъ Дунава съ основата всекиму своето, защото западнотракийлодки и плотове, постави основата на българ скиятъ апендиситъ бе създаденъ за раздори на
щината?
Балканите, а не за човешка и стопанска връзка:
Движейки се на югъ, българскиятъ царь виж- И така, щомъ като на България предстоятъ
далъ отдгьсно Дунава и отлгьво Понта Евксински, още много важни събития за придобиването на
чувствувалъ е той, че тия две стихии еж неговата Беломорието, дейците на Б. н. м. сговоръ Щв
опора; гледалъ ги е; внушавалъ е и на боляритгь треба да утроятъ своите усилия за нови дела
си да ги гледатъ и още въ Онгжла имъ завещалъ и нови жертви въ полза на отечеството!
да ги пазятъ, като щастливи съпжтници на но
Само така ще очакваме, че Царьтъ-морякъ
вото царство.
Борисъ III, нашиятъ върховенъ покровитель, ще
Това е заветътъ на Аспаруха, и това неу- бжде не само освободителъ на Добруджа, но и на
клонно ще следва сговорътъ ни, защото при море българското Беломорие!
•заМичмаи-ь от-ь Флота

Борбата за Великия онеанъ
Преди петдесеть години се започна единъ
„новъ томъ отъ световната история". Въ настоя
щия моментъ, когато събитията въ Европа нарастватъ все повече и повече, въ Далечния Изтокъ
се разрешава единъ извънредно важенъ въпросъ:
въ чии ржце да се намира този „новъ томъ"? Неговиягь притежатель би имапъ решающа роля въ
световната история поне за нъколко десетки го
дини. „Новиятъ томъ", за който става дума, е Ве
ликиятъ океанъ.
Единъ отъ най-главните фактори, които иматъ
решително значение за съществуването и преуспя
ването на отделните народи въ историята, е била
и си остава борбата между народите за владее

нето на морето т. е. борбата за господство надъ
най-удобните пжтища за съобщения. Тази борба е
започнала още въ началото на световната история
и малко помалко отъ закритите морета се е пре
несла и въ океана.
Така, най-напредъ се е водила борба за за
владяването на Егейското море и пътищата за съоб
щения презъ него къмъ Черно море (походътъ
на аргоонавтитЬ и троянската война). Следътова иде
многовековната борба между Римъ и Картагенъ,
ПуническитЬ войни, войните между Венеция и
Турция, между Янглия и Испания за господство въ
Средиземно море.
Въ края на XII векъ великата борба, която е
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Яиерикаиски изтребители

и центъръ на световната история, се пренася на
атлантическия океанъ. Състезаватъ се испанци съ
португалци, следъ т^хъ холандци съ испанци, ан
гличани съ холандци и испанци и т. н. Мно г овековната борба за владеенето на океана довела до
съзнанието за свобода на мооетата. Къмъ края,
обаче, на XIX в е к ъ малко по-малко борбата отно
во се разрастнала и надъ просторите на Тихия
океанъ.
Въ началото на XVI векъ, когато испанецътъ
Васко Нуниесъ де Балбоа- открилъ отъ върха на
една палма въ панамския провлакъ безкрайното
пространство на океана на изтокъ, Тихиятъ океанъ
е представлявалъ тайна за европейците. Наистина
великите мореплаватели като Магеланъ въ XVI
вЪкъ, Кукъ, Буженвалъ, Лаперузъ, Блей, Ванкуверъ,
Крузенщернъ, к Литне еж пребродили и този
океанъ, но въпръки това тази обширна тайнствена
водна пустиня останала непозната за европейците
почти до началото на XIX векъ. Най-знаменитите
морски романи били тези, въ които действието се
Разигравало именно въ просторите на този океанъ.
Въ XVIII в е к ъ цела Англия е била повдигната на
"Ракъ отъ „формозеца" Псалманазаръ, който написалъ една извънредно интересна книга за чудесата
на своята родина, въ която авторътъ въ сжщность
никога не билъ, и 'чието описание било чисто не
гова фантазия.
Въ XIX векъ, до началото на 70. година, ста
нали много удивителни приключения върху тайн
ствените острови на неизвестния океанъ. Суецкиятъ
каналъ открилъ новъ кратъкъ пжть къмъ Великия
0
«еанъ. За да се отиде отъ Европа въ него, нъЩпо вече нужда да се обикаля цела Лфрика.
Почти въ сжщото време, когато е билъ прокопанъ
Ь-Уецкиятъ каналъ, билъ построенъ и железниятъ

пжть оть Ню-Иоркъ до Санъ Франциско, а следъ
това и канадскиятъ железенъ пжть отъ Атланти
ческия до Тихия океани.
Четвърть векъ по-късно бе прокопанъ и Панамскиятъ каналъ, който направи чудовищното и
магическо обръщане на американския материкъ
на 180°. Каналътъ като приказенъ магьосникъ
превърна могжщата атлантическа държава въ тихоокеанска; превърна я въпреки почти стихийните
повеления, понеже па силата на своето исторически
и географически сложило се развитие, особените
навигационни свойства на крайбрежието, разпре
делянето на минералнитв богатства, пригаждането
на фабричната промишленость и т. н. — Съедине
ните Щати винаги еж били атлантическа държава,
а съвсемъ не океанска.
,
Това обръщане произведе грандиозна пертрубация не само вжтре въ самата страна, но и вънъ,
като породи мощенъ комплексъ отъ нови интереси,
а следователно и новъ стимулъ за борба.
Като съкрати^съ цели хиляди километри раз
стоянието отъ Ню-Йоркъ до най-важните търговски
пунктове въ океана, каналътъ решително наруши
вь полза на Съединените Щати установеното тукъ
търговско равновесие: Япония, Китай, Индия, Явстралия, Южна Америка каточе се отдръпнаха отъ
Европа и се приближиха къмъ Ню-Иоркъ.
Надвисна онзи зловещъ призракъ, за който
токущо споменахме.
На островите, разположени близо до изто
чните брегове на ОБЩИЯ океанъ, живее единъ отъ
най-честолюбивите и воинствени народи, при това
и извънредно талактливъ. Този народъ, сгеененъ
на своите острови, гледащъ съ зависть на безкрай
ните територии, завзети огь другите, е японскиятъ.
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До края на световната война безбройните бази, а отъ Токио се отговори, че по никой начинг
острови въ Великия океанъ беха завзети отъ Хо не може вече островите да се отстжпятъ никому, тъй
ландия, Англия, С. Щати, ^Франция и Германия. като те лредставляватъ за империята жизнено про
Преди започването на войната стана ясно, че за странство, което й осигурява безопасностьта.
Требва да напомнимъ, че Марианскитв, Каро
владеенето на Великия океанъ се явява и единъ
линскитв
и Маршалскитъ острови (общо около
новъ претенденгь. И да защити Индия отъ него,
Великобритания построи силната морска база въ 1400) еж разположени така, че образуватъ една
голема преградна стена, приблизително въ средата
Сингапуръ.
Съединените Щати, които сжщо почувству на Великия океанъ, между Азия, Америка и Ав
ваха интереситв си застрашени, построиха извън стралия. И ако Япония е днесъ достатъчно силна,
редно силната морска база на Хавайските острови. то укрепените Мариански и Каролински острови
Великата американска република говори за миръ, показватъ желанието й да господствува надъ пжтиа между това въ видъ на страшенъ облакъ, на- щата за съобщения между Азия, Австралия и Аме
дигащъ се надъ източната часть на Великия океанъ, рика. Требва сжщо да се отбележи, че базите на
морската база на Хавайските острови се разраства МарианскитЬ и Каролинските острови, представля
ва единъ „клинъ" вмъкнатъ между Филипинските
и укрепява все повече и повече.
Следъ свършването на световната война Ма- острови и Северна Америка. Укрепленията на Марианскитв, Каролинските и Маршалските острови, рианскитЬ и Каролинските острови означаватъ
които принадлежаха дотогава на Германия, бъха сжщо, че Австралия може да бжде отрезана отъ
дадени подъ протектората на Япония. Това б е на Сингапуръ.
правено подъ предлогъ, че е необходимо да се
Войната въ Европа и изненадите, които тя
повдигне самосъзнанието на н а с е л я в а щ и т е носи за утрешния день, заставятъ Япония да бърза
ги диваци, следъ което да се предаде упра съ приключването на войната въ Китай.
влението на самите ТБХЪ. НО на Япония съвсемъ
Неотдавнашните декларации на нейното пра
не й б е до просвещаване на диваците, тя се инте вителство за еждбата на Холандска Индия, и въ
ресуваше не отъ ТБХЪ, а само отъ островите, на отговоръ на това, предвижването на американския
които живееха ТБ. Скоро следъ свършването на флотъ въ тази посока, показва, че борбата за вла
войната ТБЗИ германски острови, заети отъ Япо деенето на Великия океанъ отново влиза въ ре
ния, беха превърнати въ силно укрепени морски шителна фаза.
-559Лейтенанть В . Паспалеев-ь

Морена война, стопанство и стратегия
Втората война въ Западна Европа се отли
чава съ това, че се води главно на стопанския
фронтъ. И двете страни се стремеха да подготвять
постигането на стратегическата цель на войната
посредствомъ разстройването на неприятелското
стопанство, т. е. стараейки се да разстроятъ не
приятелския тилъ.
Отъ военно гледище воденето на стопанската
война се извършва чрезъ операции по съобщи
телните пжтища на противника, блокада и бор
бата съ нея. Морските театри въ условията на сто
панската война иматъ първостепенно значение, и
флотитЬ на «воюващите страни има да решаватъ
главната стратегическа задача.
При ТБЗИ условия основнитЬ задачи на гер
манския воененъ флотъ се свеждать къмъ следното:
1. Прекжсване на противниковите морски
съобщителни пжтища.
2. Прекжсване на превозването на неприятел
ските войски презъ морето.
3. Защита на своите съобщителни пжтища.
4. Защита на собственото крайбрежие отъ
нахлуване на противника.
5. Съдействие на фланга на сухопътната армия.
Неизгодната германска стратегическа позиция
на море, въ смисълъ на нейното военно-географско положение относно противника, постави предъ
флота още една задача: борба за подобрение на
стратегическите позиции, което и намери своето
разрешение съ завземането на Дания, Норвегия,
Белгия, Холандия и целия френски брегъ на Ат
лантическия океанъ.

Задачите на английския флотъ могать да
бждатъ формулирани така:
1. Защита на своите морски търговски съоб
щителни пжтища, войскови превози на континента
и Англия.
2. Защита на собственото крайбрежие отъ
нахлуване на противника.
3. Съдействие на своята армия чрезъ дей
ствието на нейния флангъ откъмъ морето и из
важдане на десанть на неприятелския брегъ.
Ако сравнимъ така формулираните възможни
задачи на флотитЬ на воюващите страни съ ТБЗИ
задачи, които имъ беха възложени презъ време
на войната въ 1914—1918 г., мож<#Мъ да намеримъ
нещо много общо. Сжщата борба за съобщенията,
сжщата заплаха за стоварване на десанть, сжща та
блокада отъ страна на Англия срещу Германия,
сжщото превозване на войски презъ английския
каналъ. Но имаме и сжществени отличия. На пър
во место те се отличаватъ въ съвършенно другото
положение на Германия, която не само че нема
източния фронтъ, както това б е ш е презъ 1914—
1918 г., но напротивъ намира се въ приятелски
връзки съ своя могжщъ съседъ, Съветския съюзъ.
Така че съвременна Германия не може да бжде
изолирана само чрезъ морската блокада. Второто
отличие се заключава въ съвършенно различното
съотношение на силите на море, въ сравнение
презъ 1914—1918 г.
Ако тогава английскиятъ флотъ бъше само
два пжти по-силенъ отъ германския, и последниятъ
освенъ това б е ш е свързанъ съ операциите въ

Морски ш&срь
-Балтийско^море"срещу; руския! флотъ, то въ.началото на текущата война Лнглия има подзвляюще
преимущество въ СИЛИГБ ПО отношение на Гер
мания. Срещу 15 английски линейни кораба и 30
линейни кръстосвача, 7 хвърчилоносача, 15 тежки
и 50 леки кръстосвача, повече отъ 150 флотиловодача и торпедоносеца и 55 подводника, германски
ятъ флотъ можеше да противопостави въ началото
на войната само два линейни кораба, 3 джебни
кръстосвача, 2 тежки и б леки кръстосвача, около
35 торпедоносеца и около 60 до 70 подводника, отъ
които по-гол-вмата часть имаха водоизместване помалко 250 тона и около 500 т., а значително помалка часть повече отъ 700 т.
При такова състояние на еилитв герман
скиятъ флотъ не можеше да си постави задачата
за унищожение на неприятелските сили, макаръ и
по части, до твхното - изравняване, ,както, това бе
предвидено въ плана за действие презъ миналата
война 1914—1918 г. Ето защо германскиятъ флотъ
не можеше и не требваше да иска морско сраже
ние, тъй като за него беше трудно даже и при
частенъ случай да организира преимуществото на
СИЛИГБ въ решителния моментъ. Оттукъ ето и
отговорътъ на неговигв основни задачи, като главно
действие на които се яви нападението на съобщи
телните пжтища на противника, операции противъ
неприятелските бази и минната война. По-малко
значение имаха операциитъ срещу превозването
на неприятелските войска, тъй като въ първото
полугодие на войната- нъмахме почти никакви
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решителни.действия на сухопжтния фронтъ.
* Въ второто полугодие на войната на герман
ския флотъ вече се удаде съвместно съ армията
да изпълни една отъ най-важните задачи на гер
манското командуване за подобр*ение на своето
стратегическо положение. Заемането на терито
рията на Дания и части отъ територията на Нор
вегия облекчи извънредно германския флотъ въ
неговите задачи, както по прекжсване на против
никовите съобщителни пжтища, така и въ борбата
съ английската блокада. Заемането на тези тери
тории лишаваше наедно съ това Лнглия отъ единъ
отъ нейнигЬ източници за хранителни продукти, съ
което засили стопанската война срещу англофренския блокъ.
Но какви резултати постигнаха воюващить
страни за половинъ година отъ войната?
Яко сждимъ по данни отъ чуждия печатъ, на
Германия се удаде за този периодъ огь войната
да потопи 1,30О,С0О тона неприятелски и неутрални
кораби. Въ войната презъ 1914 и 1918 г. между 1
октомврий 1914 г. и 1 май 1916 г., когато коли
чествата на действуващите подводници и ТБХНИТТ»
методи на действие бъха приблизително сжщите,
които и днесъ се практикуватъ, отъ германските.
подводници бъха потопени 359 кораба съ общо
водоизместване 898,794 т.. Отъ сравнение на тъзи
цифри се вижда, че въпреки новите средства за
борба съ подводниците и новите методи на противоподводната отбрана, германскиятъ подводенъ
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флотъ е ималъ по-голъмъ успъхъ, отколкото презъ
войната 1914 - 1918 г.
. ,
.
Наистина, загубите въ тонажа още далечъ не
еж достигнали цифрите отъ миналата война, ко
гато германските* подводници водиха неограниче-.
ната подводна война на всички театри.
Германското главно командуване, обаче, е
„изправило" грешките, допуснати отъ командува-.
нето на Кайзера въ войната 1914—1918 г., когато
Лнглия не се поставяше въ качеството на главенъ
противникъ, когато разрешението на войната се.
търсеше на сухопжтния фронтъ, и когато подвод-.
ницитъ не бъха използувани веднага на съобщителитъ пжтища, а сжщитъ се бъха оказали недо
статъчни въ началото на военнитъ действия.
Въ началото на воденето на войната герман
ските подводници се придържаха къмъ' положе
нието, създадено отъ Лондонския морски протоколъ отъ 1926 г., който забранява потапянето на
търговските кораби отъ подводници безъ преду
преждение и безъ да се спаси обслугата и пжтницигЬ. Въоржжазането, обаче, на английските тър
говски кораби съ артилерия накара Германия въ
края на м. февруарий 1940 г. да денонсира Лон
донския протоколъ отъ 1926-г.
Въ Северно море започна неограничената .
подводна война, която сжщо се отличаваше отъ
неограничената подводна война презъ 1914/1918 г.
съ това, че последната не се разпростръ по всички
морета и океани и върху корабигъ на всички дър
жави. Въ частность характерно е да се отбележи,
сждейки по данни отъ печата, че до сега не е потопеиъ нито единъ американски параходъ.
Германия е изучила и използува опита отъ
миналата война.
Загубите на германски подводници за полу
годието не еж установени точно, тъй като съобще
нията на дветй страни еж най-различни. Споредъ
английски сведения потопени еж 43 германски подводника, а споредъ германски — 11.
Презъ време на войната 1914—1918 г. загу
бата на германските подводници се колебаеше въ
зависимость отъ степеньта на напрежението на
подводната война. Така къмъ 1 януарий 1915 год.
Германия бъ загубила 20 подводника; най-голе
мите загуби се падатъ презъ 1915 год., когато еж
загинали 82 подводника, и презъ 1916 г., когато
Германия е загубила 72 подводника. Като сравня
ваме тези цифри, се вижда, че презъ изтеклото
полугодие загубата на подводници се.приближава
къмъ цифрит-Б отъ 1915 г. т. е. тъкмо въ този периодъ на войната, когато количеството на действу
ващите подводници и начинътъ на ТБХНИТБ действия
беха подобни на сегашните.
Лнглийскиятъ журналъ „Шипбилдингъ ендъ
шипингь рекордъ" въ броя си отъ 28 януарий и
отъ 21 мартъ 1940 г. е помъстилъ по-долу показа
ната диаграма за загубите на английския и неутраленъ корабенъ търговски тонажъ по месеци за
първото полугодие отъ войната. Надали можемъ
да помислимъ, че английското списание може да
преувеличи загубите въ тонажа, защото \гь това
то би дискредитирало цълата своя система на
английската защита на съобщителните пжтища.
Напротивъ, можемъ да предполагаме, че показа
ните въ диаграмата загуби еж по-малки отъ дей
ствителните. Въ вс^ки случай, разглеждайки тази

диаграма, ни се дава възможность да направимъ'
нъкои предварителни заключения за характера на
морскитв операции.
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: Загуби на английския тонажъ
' - - - Загуби на неутралния тонажъ
Презъ първитъ дни отъ войната (септемврий
1939 г.) на германския подводенъ флотъ се е уда
ло да добие рекордната цифра въ потопени ан
глийски търговски кораби въ текущата война, по
вече отъ 72.000 тона. Този успъхъ е нарастналъ
въ първитъ шесть деня отъ войната, следъ които
потапянията започватъ да спадатъ: къмъ края на
третата седмица на м. септемврий спадането до
стигнало до 13.000—14.000 тона и повече, а къмъ
края на първата седмица отъ октомврий до 5.000
- 6,000 т.
Първоначалниятъ и бързъ успъхъ срещу съоб
щителните пжтища тръбва да се обясни на първо
м^сто съ предварителното, преди започването на
войната, заемане на позиции отъ страна на ПОД
ВОДНИЦИТЕ. Този успъхъ се обяснява сжщо и съ
това, че движението на търговските кораби въ на
чалото на войната се продължава по основнигЬ,
обикновенни пжтища и по мирновременните раз
писания. Най-сетне ТЪРГОВСКИТЕ кораби още не
бЪха въоржжени, и англичаните още не бъха развързали своята система за противоподводна от
брана.
Намаляването на загубитЬ въ началото на м
октомврий може да се обясни съ необходимостьта
отъ смъняването на подводниците, които до тога
ва еж били въ морето, а така сжщо, че къмъ това
време бъ вече организирана конвойната система
между Европа и Северна Америка и между Шетландскитв острови и Норвегия. Едновременно съ
това бъ организирана служба съ малки кораби
кръстосвачи и хвърчилоносачи въ Северно море,
съ база въ Ска па Флоу и Фъртъ о ф ъ фортъ.
Яко предположимъ, че новата см-ъна на гер
манските подводници е излвзла въ морето къмъ
края на м. септемврий — началото на октомврий,
то става съвсемъ ясно, защо по това време бъха
зачестили полетитв на германскитъ разузнавателни
самолети надъ Северно море. Тъ еж имали задача
да откриять пжтищата на търговскить кораби, да
разузнаятъ за движението на патрулнитъ кораби,
за да осигурять излизането и развръщането на
ПОДВОДНИЦИТЕ. Ежедневно по това време се из
вършваха полети къмъ Шетландскитв острови, а
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МиннигЬ заграждания край английскигЬ и германскигЬ бр-Ьгове
На картата се вижда обявеното на 28. XII. 1939 год. минно заграждане, поставено отъ английския флотъ, както и пързнгЬ
минни заграждания, поставени отъ германски кораби и самолети.
на 1 октомврий б-Ь нападната отъ германски бом корабигв започнаха редовните си пжтувания въ
бардировачи б а з а т а ' в ъ Фъртъ офъ Фортъ и на 16 конвоите, организира се противоподоводната от
октомврий Скапа Флоу, при което бе повреденъ брана, а часть отъ търговските кораби б-Ьха въанглийскиятъ линеенъ корабъ „Яйрънъ Дюкъ". оржжени, поради което и числото на потопенитт»
Възможно е с!?щата цель да е преследвало и на кораби не можа да достигне това презъ м. сеп
падението на германския подводникъ въ Скапа темврий.
^ о у , при което бъ потопенъ линейниятъ корабъ
По-нататъкъ се започва ново спадане на за«Роялъ Окъ".
губитв въ английския тонажъ съ минимумъ въ на
чалото на втората седмица отъ м. ноемврий. Оче
Яко съпоставимъ тези операции на герман- видно това се отнася къмъ периода на новата
ската
авиация и подводниците съ това, че къмъ смъна на подводниците.
к
Рая на м. септемврий излязоха въ морето и за
Колкото се отнася до загубата въ тонажа на
почнаха да дейсгвуватъ въ океана германските
кораби „Дойчландъ" и „Ядмиралъ графъ Шпее", неутралните кораби, то както се вижда отъ диагра
То
става ясно, че гкзи операции имаха назначение мата, той се разпределя сравнително равномерно
Да осигурятъ с ъ щ о излизането и действието на и за месецитБ септемврий и октомврий не достига
токущ0 споменатитЬ кораби. Най-сетне, къмъ това големи размери.
Германските подводници презъ това време еж
време се пада и завръщането на германския коРа°ъ „Бременъ** отъ С. Щати. Неговото движение действували предимно въ сръдната часть на Ятлант
Ребваше сжщо да бжде осигурено чрезъ разуз- тическия океанъ и не по на югь отъ ЯзорскитЬ
На
вателнитЬ полети на хвърчилата и ударъ срещу острови; въ Северно море особено интензивна
Неп
дейность на подводниците презъ този периодъ не
РИятелскитЬ бойни кораби .отъ блокадата.
се забелязва, поради което и търговията на Янглия
Презъ втората седмица на м- октомврий за- съ Скандинавските страни не се е нарушавала то
ТгаигБ на английския търговски корабенъ тонажъ гава особено сериозно. Тъкмо тогава се водеше
«почвать наново да се покачватъ и идватъ до борбата за скандинавските държави.
в
°я Максимумъ къмъ края на третата седмица,
Съ започването на втората половина на м.
рогато достигать цифрата 36000 т. обаче все почти
Да
ноемврий
се наблюдава ново увеличение въ чис
°ино по-малко отъ максимума на месецъ сеп
лото
на
потопения
тонажъ, който достига своя
темврий. Увеличаването на потопените кораби се
^ължи на това, че е започнала да действува но- максимумъ въ сръдата на м. декемврий. Къмъ този
ат
а см-вна отъ подводници, подържани отъ ра- периодъ се отнасять и най-гол-БМИть загуби въ то
Узнавателната авиация и действието на тежкитв нажа на неутралнитЬ кораби. Въ сръдата на м.
;°Раби огь типа на „Дойчландъ". Еднакво съ това, декемврий сборътъ отъ загубата на английските и
"° а че, търговското корабоплаване започна да се неутралните търговски кораби достига приблизи
'Риспособява къмъ военновременната обстановка, телно величината на септемврийския максимумъ.
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Освенъ съ новата смъна на подводниците, това
ново увеличение въ загубите на търговски кораби
може да се обясни съ изменение начина на дей
ствие на подводниците.
Конвоите започнаха да затрудняватъ твърде
много техните действия, и затова ПОДВОДНИЦИТЕ запо
чнаха да се използувать за поставяне на мини за
заграждане. Започнаха се сжщо и нападенията отъ
страна на авиацията върху КОНВОИТЕ. Така на 21
ноемврий единъ английски конвой бъ нападнать
отъ 12 германски бомбардировача, а на 24 ноем
врий имаме второ нападение отъ въздуха и т. н.
Поставените заградни мини отъ подводниците и
отъ хвърчилата, а още повече употребяването на
новия типъ магнитни мини, за които до тогава не
беше намерено сръдство за борба, не можеше да
не се отрази за увеличението на загубите на кора
бите. Германските подводници започнаха посте
пенно да преминаватъ въ Северно море къмъ нео
граничената подводна война, преставайки да щадятъ и скандинавските кораби, а въ Скагеракъ
действуваха и германските надводни кораби. Уси
леното въздействие срещу корабоплаването на неутралнитв страни, може да се обясни съ стремежа
на германското командуване да застави неутрал
ните държави и особено скандинавските — да
се откажать отъ търговията си съ Англия.

Янтрня
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Загуби на английски параходи.
Загуби на неутрални параходи.
Презъ м. януарий се забелязва ново покачване
въ загубите на търговски кораби, като най-голъмата си величина ТЕЗИ загуби достигатъ за цълото
полугодие отъ войната презъ сръдата на м. февруарий. Следва да предположимъ, че това се
дължи на голъмата дейность, проявена отъ страна
на германската авиация срещу КОНВОИТЕ. Така, по
съобщения на чуждия печатъ, за м. януарий само
отъ авиацията въ Северно море еж били потопени
13 кораба съ общо водоизмъхтване 40,000 т.
Германския флотъ въ действието си срещу
съобщителните пжтища на противника употръбява
различни срйдства — подводници, авиация, над
водни кораби и минни заграждения.
Може сжщо да се предполага, че имаме тактиче
ско взаимодействие между авиацията и подводни
ците, което се е изразило въ това, че самолетитЬ
еж разпръсвали конвоя, съ което облекчавали ата
ката на подводниците. Взаимодействието на СИЛИТЕ
и средствата не можеше да не се отрази върху
увеличение на числото на потопените търговски
кораби.

Колкото се отнася до бойната дейность на
английския флотъ за първото полугодие отъ вой
ната, тя се е изразила главно въ организиране на
далечната блокада за въздействие срещу герман
ската морска търговия. За разлика отъ английската
блокада презъ войната 1913—1918 г., линията на
блокадата, или по-право контролирания отъ англи
чаните районъ, преминаваше сега между ШетландскитБ острови и Исландия, оставайки безъ наблю
дения линията ШетландскитБ острови — Норвегия.
За подържане на блокадата отъ начало английския
флотъ се базираше въ Скапа Флоу и Фъртъ офъ
Форть. Още въ първите дни на войната сжщиятъ
започна да носи патрулната служба въ Северно
море и подобно на миналата война постави противоподводния баражъ въ Дувърския проливъ.
Второ отличие въ съвременната английска блокада
се явява отежтетвието на минно заграждане между
Шотландия и Норвегия. Вмъсто него английскиятъ
флотъ постави мини по дължината на източния
английски бръгъ, създавайки по тоя начинъ между
минитЬ и бръта единъ коридоръ широкъ 8 мили,
който до известна степень бъ защитенъ отъ дей
ствието на противника и оставенъ за сръдствата на
противоподводната защита.
За поставянето на това минно заграждане
британското правителство обяви на 28 декемврии
1939 г. Обявеното, обаче, минирано пространство
по цълото крайбрежие на Лнглия въ сжщность ни
кара да се съмняваме, че МИНИТЕ еж били поста
вени непрекженато по целата дължина на брега,
тъй като затова биха били необходими много хиляди
мини. Требва да сметаме, че въ действителность
еж били минирани само отделни участъци, наиважнитв отъ гледна точка за защита на корабо
плаването отъ атаките на неприятелските подвод
ници.
#
Предъ западния бръгъ на Англия такъвъ ко
ридоръ не сжществува. Но ако се ежди по местата
на взривалите се на минни търговски кораби и въ
частность загиването на кораба „Ятениа", които
се натъкна на мина въ северния входъ на Ирланд
ското море, може да се установи, че както тамъ,
така и предъ южния му входъ англичаните еж
поставили мини.
Английскиятъ флотъ е поставилъ мини и на под
ходите къмъ германските брегове, като елементь
на така наречената близка блокада. За ТЕЗИ за
граждания, обаче нйкжде въ печата не се спомена,
че еж били защищавани срещу неприятелското имъ
почистване. Може само да се предполага, че предъ
германското крайбрежие е имало английски под
водници, които еж взаимодействували съ поставе
ните минни заграждания.
Така че въ Англия се забелязаа тенденция Да
се приближи минното заграждане по-близко Д°
СВОИТЕ брегове. Това показва, че предната блокадна линия поставена презъ 1914—1918 год. не
може да попръчи на промъкването на германскитБ
подводници, и че по-скоро тя би представлявала
известна свобода за действие на сжщитв въ Се
верно море. Колкото се отнася до системата .н
коридора, то въ него едновременно и съ голъмо
удобство може да бжде организирана, както противоминната така и противоподводната и противо
въздушната отбрана. До известна степень, обаче,
сжщиятъ представлява и опасность, въ смисълъ, че
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въ него се поставяха заграднимини отъ против
никовите самолети.
Съ подържането на далечната блокада ан
гличаните искаха да СГБСНЯТЪ германската морска
търговия и да затруднятъ излизането и връщането
на германскиГБ бойни кораби въ техните бази.
Първата отъ задачите, която 6Ъ поставена на ан
глийския флотъ, до гол-Ьма степень можа да до
стигне своята цель. Германското корабоплаване
беше безсъмнено стеснено. Това най-добре се под
чертава отъ настойчивото действие на германската
авиация и подводниците, което германското коман
дуване проведе, за да накара английския флотъ
да се премъсти отъ базите си въ Скапа Флоу и
Фъртъ офъ Фортъ.
По втората задача на блокадата резултатите
еж по-малки. Наистина английските патрулни ко
раби унищожиха една часть отъ германските под
водници, но далечната блокада отъ надводни ко
раби безъ позиционни срЪдства за противоподводната отбрана, бЪ безсилна да прекрати излизането
на германскитъ подводници въ големото про
странство на Северно море и Атлантическия
океанъ.
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Загуби отъ мини.
Загуби отъ подводници иа английския коРабенъ тонажъ отъ 1. IX. 1939 д о 30. IV. 1940 год.

Колкото се отнася до това, да не се допусне
излизане въ океана на ГОЛЕМИТЕ германски военни
«адводни кораби, то и тази задача английската
блокада не можа да изпълни. Германските кръ
стосвани „Дойчландъ" и „Адмиралъ Графъ Шпее
преминаха въ океана безпрепятствено, а първиять
УСпе и да се завърне въ своята база.
Причината обаче за този успъхъ се състои не
в
ь това, че английската блокада не беше доста''ьчно ефикасна. Излизането на корабитв стана въ
к
Рая на м. септемврий, когато продължителностьта
»а нощьта е около 10—11 часа. Значи при скоРость отъ 18—20 мили (икономичниятъ ходъ на
к
°РабигБ отъ типа на „Дойчландъ") може въедна
"°Щь д а бжде преминето едно разстояние отъ 200
"Или. Очевидно е, че е била използувана тази тъмНи
"а, а може би и много лошата видимость презъ
це
ня, които еж осигурили промъкването презъ блоКа
Дната линия.
Има основание сжщо да се предполага, че
Из
лизането на ГБЗИ кораби е било замаскирано и
а е
Дна демонстрация отъ другитв германски ко
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раби въ Северно море. Къмъ това време б е из
вършено и нападението върху петь английски
патрулни кораби около брътовегЪ на Норвегия
отъ група германски самолети, чието нападение
продължава около 90 мин. и еждейки по данни
отъ печата е било извършено последователно отъ
около 150 самолета.
При наличието на това грамадно преимуще
ство въ силигЬ, проривътъ на германските кораби
.Дойчландъ" и „Адмиралъ Графъ Шпее" въ океа
на, въпреки твхната добра скорость, б е едно на
истина рисковано дело, което показаха и по-на
татъшните събития.
Изпращането на ГБЗИ силни кораби въ океа
на за действие по неприятелските пжтища би
имало смисълъ, ако ТБ имаха като обекти за на
падение английските конвои, които еж трудно достжпни за подводниците, действуващи безъ взаи
модействие на авиацията, или съ надводни кораби.
Въ официалните английски и германски сведения,
обаче не бъха дадени данни за нападение на кон
вои отъ т%зи кораби. Значи изпращането имъ въ
океана не е преследвало тази цель, която наймалкото щеше да застави англичаните да увеличатъ състава на ескортиращите конвоя кораби.
Неправилно е сжщо да сметаме, че „Дойч
ландъ" и „Адмиралъ графъ Шпее" бъха изпрате
ни въ океана за да отвлекатъ къмъ себе си часть
отъ английския флотъ отъ главния театъръ на воен
ните действия. Такава беше ролята въ миналата
война на германската кръстосвачна ескадра на
адмиралъ Шпее. Но тогава това имаше смисълъ
и можеше да се разчита на известно изравня
ване на силите. При сжществуващото отношение
за това и дума не може да става,
Единственото, което може до се отбележи, то
е, че кръстосването на германския кръстосвачъ
„Адмиралъ графъ Шпее" отвлече вниманието
върху себе си на английската авиация, за сметка
на защитата на съобщенията. За търсенето на гер
манския кръстосвачъ бе изпратенъ хвърчилоносачътъ „Аркъ Роялъ."
Остава да предположимъ, че изпращането на
«Графъ Шпее" въ океана е имало за задача да
демонстрира германската мощь въ страните на
латинска Америка и да принуди противника къмъ
системата на конвоя и въ южната часть на Атлан
тически океанъ. Възможно е, че тази цель е била
достигната отчасти макаръ съ цената на потопя
ването на този линеенъ корабъ. Една отъ глав
ните причини за загиването на този корабъ е не
напълно добре организираното му снабдяване.
Миннитв заграждения, поставени отъ англий
ските кораби въ водигЬ на Норвегия, усилиха бло
кадата противъ Германия, търговските кораби на
която, а може би и подводниците се ползуваха отъ
ГБЗИ води, за да избътнатъ преследването на ан
глийските патрулни кораби.
Ето защо германското командуване смъло и
решително поведе СВОИТБ сили къмъ брътовегБ
на Норвегия и съ цената на не малко загуби въ
кораби постигна успъхъ.
Това накара британското ядмиралтейство да
да се откаже отъ традиционното си „флотътъ да се
пази" и да премине къмъ активни действия на море.
То съзнаваше ясно, че ако на Германия се удаде
да удържи своите позиции въ Скандинавския по-
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смЬьръ

луостровъ и Ютландъ, то организираната отъ ан ВОИТЕ. Явиацията пренесе борбата на сьобщигелгличаните блокада ще бжде сведена почти до нула. , ните пжтища отъ морето въ пристанищата за то
Освенъ това благодарение на значителното съкра варене и разтоварване.
Използуването на бързигв тежки кръстосвачи
щаване на разстоянието, германската авиация, ба
зираща се въ скандинавските летища, ще бжде за борба тю морските пжтища е не само напълно
облекчена въ действията си срещу английските възможно, но и необходимо. На първо место тежбази, по корабигЬ въ море и по КОНВОИТЕ.
КИТБ кръстосвачи могатъ да унищожатъ целия
Изучването на не дотамъ ПЪЛНИТЕ източници конвой и, второ, ГБХНИТБ действия ще заставягь
за опита отъ първото полугодие на войната ни противника да засили ескортнигв кораби, преди
позволяватъ все пакъ да направимъ известни обоб звиквайки съ това по-голЪмо напрежение на флота
,
щаващи заключения, отнасящи се главно за бор и системата на превозването.
бата по морските търговски пжтища.
Требва само да бжде добре организирана си
И при днешната война както презъ 1914 — стемата за снабдяване на кръстосвана.
1918 г. германските подводници се показаха като
Взаимодействието между подводниците, въз
главно средство за борба срещу съобщителните духоплаването и кръстосвачитъ по съобщителните
морски пжтища. Предпоставка за това е послужилъ пжтища на противника може да даде най-голЪми
опитьтъ отъ миналата война, добре изученъ отъ гер резултати.
манския флотъ.
За водене на една ц-влостна война и въ частность за борба по съобщенията въпросътъ за ИЗГОД
22000
НИТЕ стратегически позиции добива особено важно
10000
значение. Борбата за подобрение на тези позиции
аооо
може да бжде поставена като една отъ първите
.16000
задачи за разрешаване.
За защитата на съобщенията, освенъ борбата
за стратегическите позиции, може да се приеме и
комбинираната надводна, подводна и минна бло
када, конвоятъ, действие по неприятелските бази и
намиращите се въ ТБХЪ кораби, подвижните сред
ства на противоподводната отбрана, както и всички
М 2№ П.^Я
М}Ш~№9.
видове други операции.
АПРИЛЬ
Мат
Системата на конвоя си остава и днесъ, както
и презъ миналата война, едно отъ най-добригЬ
Загуби въ търговски тонажъ на неутрални
средства за борба съ ПОДВОДНИЦИТЕ. За да могатъ,
държави.
обаче, конвоитЬ да се борятъ и съ неприятелското
Загуби на английския и германски тонажъ въздухоплаване, сжщитЬ тр-Ьбва да иматъ и мощна
презъ мартъ и априлъ 1940 год.
противовъздушна отбрана.
Въ сравнение съ войната отъ 1914—18 г. зна
Текущата война изнесе на преденъ планъ
чението на авиацията особенно силно н а р а с т а , приложението на хвърчилоносачитв, които се ока
както за извършване на разузнаване на пжтищата! заха особенно важни за отдалеченитЬ райони
по които се движатъ неприятелските кораби, така кждето не може да се изпрати за по-продължи
и за бомбардирането имъ и действие срещу КОН телни действия бреговата авиация.
Ариел-ь
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З а щ и т а на в о е н н и т к кораби с р е щ у заградни-Нь
мини и торпеда
с р е щ у и Х е т о " ^ ^ ^ ™ Гина т о Г ^ 6 3 П Р е ф а Д И - У д а Р Ъ Т Ъ н а г а 3 0 в е т * «* " Р е м и Д 3 ^
и падналите около него^самолетни б««Я„ Т ° Р П е д о т о п а з и първоначалната си посока. Тъй като налйгасе осигурява к а т в ъ подводна^° ™ ' ч ° с Т "^ Н , Я О " С К 0 Р ° < ™ на този потокъ еж винаги обратно
п опо
устройватъ специални п Р е ™ Г и двойни и ^п Р Р Ч и о н ™ н и на квадрата на разстоянието отъ
н а вз ива
дъна/Торпедото" което им^взривъ к"мъ 300 к Т
Г " ^
Р > то необходимо е жизненигн
се пуска срещу кораба обикновено на 3 - 5 м ^
м
" " К ° р а б а Д а с е Р ^ п о л о ж а т ь колкото се
6
подъ водата. На тази дълбочина корабите н * 3 !
" ° - д а л е ч ъ °тъ него. За тази цель покрай
броневи поясъ, и торпедото попаднало Й Й Г * ™ С т е н и т * н а к ° Р а б а се поставягъ редица прегради,
Т
на кораба, произвевда върху н е Г с т ^ а ш н о п ™
° С Л У Ж З Г Ь З а н а " а л я в а н е на взривната вълна
шение. Радиусътъ на р а з р у Т и т е ш о ^ деи^Гие ^а" - п а р ч е т Т " * "* К ° Р а б а °П П е ™ ^
"*****
О
Г
о ш Д ° Тотъ
570Гкв.
" м.7 ~ 8 - • - - - ^ а = ед 3
Сжществувать две системи за противоторпедплощь
При удара на торпедото въ стенитъ на ко н а т а и противоминната защита на корабигЬ: ан
раба, взривътъ разбива часть отъ корпуса МУ глийска, състояща се отъ единъ извънбортенъ кокоито е разположенъ близо до центъра на вчпи** ридоръ, построенъ въ подводната часть на кораба,
ме
състояща се
се отъ
отъ редица
редица надлъжни
надлъжни
а парчетата отъ корпуса политатъ навжтоР »' и" аамериканска,
Р " к а н С к а . състояща
ПрефадИ
азм с
сами продължаватъ да разрушаватъ срещнатитЬ н а ^ о а б а "
* Р * т е н и въ вжтрешностьта
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^л"искиятълинеенъ
«орабъ „Родней" с ъ
"Ротивоминнит* и
"Ротивоторпеднн
устройства

Допълнителниятъ коридоръ се прави по про
дължение на цЪлата дължина на кораба въ района неговигЬ жизнени часги, като къмъ носа и
Рмата той се намалява въ ширина и накрая се
ива съ корпуса. По външенъ видъ тоя коридоръ
Яве'?1 "одводната часть на кораба издута отъ
Ст ан
" <е
Р и . З а д ъ него има една преграда, която
Съ
°бщава съ околната вода, и която требва да
3
Държи часть отъ силата на взрива. Следъ това
е
Два броневата преграда, следъ нея е разполона д р у г а П р е г р а д а запълнена съ нефтъ, а задъ
Се
намира една филтрираща преграда, която
ВЪ с л
Дьо
У ч а й ч е преградата на нефта не изРжи
> Да не се получи течь въ машината.
И аме и
сген
Р к а н с к а т а система, между външната
И На лъ
Час
Д * н а т а преграда, отделяща жизнените
ги Н а
кораба, се поставятъ петь водонепрониц
Надлъ>
«ОР
« н и прегради, разделени напрЪчно
незъ
единъ метъръ една отъ друга. Първата пре

^^^^^'*^йЙдгьа^»18»*Д^

града е праздна, втората, третата и четвъртата еж
напълненени съ нефтъ, петата е акщо праздна.
На новите германски кръстосвани „Блюхеръ"
и „Адмиралъ Шееръ" (спуснати на вода презъ
1937 г.) и „Принцъ Евгений" (спуснагъ на вода въ
1938 г.) споредъ френското списание „1-е Уасп!" е
приложена най-много разпространената система за
противоминна защита—допълнителните коридори.
По-малките кораби — лекитъ- кръстосвачи,
ескадрени торпедоносци, и по-малките отъ ГБХЪ,
споредъ мнението на германските корабостроители,
не е целесъобразно да се защитятъ съ подобно
устройство. Опитътъ отъ войната е показалъ,
че за да се получи една действителна противоторпедна защита, е необходимо пространството въ ши
рина да бжде не по-малко отъ 4 метра за вевка
стена, и да имаме една надлъжна дебела противоторпедна преграда.
Представлява интересъ устройството и усъвър-
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шенствуването на водонепропускаемитъ прегради
на новия 35000-тоненъ френски линеенъ корабъ
Ришельо". По съобщение на холандския печатъ,
предполага се, че тукъ имаме една четириредна
система огь непроницаеми прегради на ширина 7
метро. Надлъжннгв и напречните прегради еж направени огь леко броня съ дебелина до 40 мм.
Подобно устройство на противоторпедната защита
ние виждаме и въ модерните английски линейни
кораби.
Торлнлнраннятъ на 28 декемврий 1939^ г. ан
глийски линеенъ корабъ „Куинъ Елизабетъ" е по
несьлъ сравнително незначителни повреди въ подводното си часть, благодарение наличието на протнвомннннгЬ удебеления и противоторпеднигв бро
нирани надлъжни прегради.
Все сь сжщата цель на малкитв кораби (тор
педоносци, миночистачи, подводници и гф.) бри
танското адмиралтейство, а така сжщо и другитъфлоти, прилагагь въ широки размери заваряването
на стените на корпуса съ останалите прегради въ
вжтрешностъта. Изпитанията, направени въ това
отношение съ английския миночистачъ „5еади11",
чийто корпусъ е целиятъ заваренъ, еж дали поло
жителни резултати. Неговата непотъваемость е би
ло още повече увеличена съ направата на двойно
дъно по цялото протежение подъ машинната ин
сталация, преградено съ непроницаеми стоманени
прегради. Италианските корабостроители използу
вал» широко заваряването. Корпусьтъ на тйхните
флотилоподпчн, нппрнмтфъ, е въ 8 0 % заваренъ.
При постройката но сернйнигБ английски
ескпяренн торпедоносци огь типа на „Хънгьръ",
по*голЬмпм чясть отъ корпусьтъ имъ е заварена
Топя имъ е осигурило по-голЬмо непотъваемость
при нлп.кпане но мина.
Въобще всички съвременни ескадрени торпеяоиосцн нматъ съвършеннп противомиина система
отъ непроницаеми прегради. Още презъ време на

войната 1914-1918 г. англиискигв торпедоносци
показаха особено голъма непотъваемость. Много
отъ тъхъ издържаха успешно взривалигЬ се мини,
макаръ че въ никои случаи да еж загубвали часть
отъ носа или кърмата. Характеренъ примеръ въ
това отношение се явява случаятъ съ споменатия
по-горе английски ескадренъ торпедоносецъ „Хънтъръ", който се е взривалъ на мина на- 13 май
1937 г. предъ испанскитв брътове. Торпедоносецъгь
получилъ една пробойна отъ 60 кв. м>, вследствие
на което приелъ 900 тона вода, която изпълнила
една трета отъ неговата дължина (отъ носовия погребъ до третото котелно отделение). Вследствие
на силното сътресение водонепроницаемата пре
града на котелното отделение била с ъ щ о дефор
мирана и накрая почти прекжената на две при
командния мостикъ. Въпр-вки това корабътъ издържалъ всички гЬзи повреди и деформации и
билъ благополучно закаранъ въ пристанището.
Най-опасенъ се явява взривътъ, когато е подъ
дъното на кораба, тъй като тукъ масата на водата
е толкова голяма и плътна, че всичката сила на
взрива се устремява къмъ вжтрешностьта на кораба:
при взрива въ страни часть отъ неговата сила
излиза въ атмосферата заедно съ стълба отъ вода.
Ето защо обикновено подводната часть на
корабигв се усилва съ двойно дъно, а въ некои
флоти и съ тройно.
За да се изясни колко голЪма е опасностьта
отъ действието на подобни взривове, въ СъединенитЬ Щати еж били направени редица опити.
Бомби отъ 910 кгр. и отъ 182 кгр. били взривани
въ непосредствена близость до стенитв на корабаОказало се, че кораби снабдени съ американската
система за защита, получили наклонъ 5° на главната преграда и скрепленията останали невредйми.
При опититв направени съ кораби, неснабдени съ
тази система, последнигЬ получили наклонъ 10° и
потънали следъ 10 минути.
•
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ГРАНИЦАТА
На бр%га, току до самото море, се крепи мал усмихвали въ широка, добра усмивка. . . ОЧИГБ
ката рибарска хижа на дЪдо Иванъ. Самотница, гледали довърчиво и весело свЪта. . . Сочниять,
като стария оибарь, тя прилича на изпждено си бодъръ гласъ ехтълъ до късна нощь въ нЪкоя
раче. Олющеннятъ и превитъ гръбъ е обърнатъ малка кръчма надъ заспалия Балчикъ.
къмъ града, а единственото й прозорче гледа мо
— Дяволътъ се е поселилъ въ него, откакъ
рето. Стлрецътъ я е съградилъ съ собствените си го сполетЬ неволята, — казваха старците, колчемъ
ржие. Затова я е направнлъ така—обърнала гръбъ чуеха името на Д-БДО Ивана.
на хората н гледаща простора. Тогава му помага
Я той продаваше набързо наловената риба,
ше и негопиягь синъ Стоянъ. Може би старецътъ
почти
не поглеждаше паригв, които му даваха, и
не би усп^лъ самъ да я направи. . . Но тая кжа
шурка така добреприкжта мжката на самотника... бързаше къмъ своята самотна кжщурка, безъ Д
размени
дума
или
поздравъ
съ
никого.
Леко
пре
Долечъ огь всички и отъ всичко.
витите му плещи носвха огромната тежесть « а
Нищо не обича на тоя свйтъ дъдо Иванъ. На една никому неизплакана и безкрайна мжка.
нищо не се радее. Не сърдце.акамъкъимавъгърБ е ш е време, когато Д-БДО Иванъ 6Ъ ДРУ"1*
дигЬ си. Ззоблеиъ,твърдъ камъкъ, който отъ нищо
човЪкъ.
Тогава той се наричаше още българин**
не може да се поломн. Ей като тия, които лежатъ
и
неговата
земя б е свободна и щастлива. Всичко
на морското дъно около скалитй. Въ ОЧИГБ му
тегне мрзкътъ, конто е сковалъ душата му
Хо почна отъ момента, въ който чужденците се на
не
рата се страхуваха отъ него. Дори нехайнитъ' ру станиха тукъ. Грубиятъ, наивенъ умъ на рибаряеТ0
можа да разбере въ първо време нещзсти '
мънски стражари не смйятъ да го закачать.
Какво значение има кой заповядва въ неговата
Но НБКОИ старци помнеха, че преди години земя? . . . Всички еж хора. Били тЬ българи, или
дедо Иаанъ е бнлъ другъ човъкъ. УСТНИГБ му се румъни. Т Б си управляватъ, а народъть работи. *

ЛЩлки

си1орь
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Балчишкият!, ааливъ
при едните, и при другите все работи. Л той, рибарьтъ, има само единъ господарь—това е морето.
Една сутринь, б е въ мъгливъ пролетенъ день,
Иванъ излезе въ морето. Имаше пасажъ на скумрии.
Хей че ловъ 6Ь това. . . Хиляди, милиони риби съ
тъмно сребристи гърбове. . . Стариятъ рибарь като
че ги вижда още. . . Увлече се въ богатия ловъ.
Дъното на лодката б е покрито съ малките, мокри
тила.
По едно време пропищ-в свирка. Рибарьтъ не
обърна внимание на сигнала и продължи работата
<и. Опомни се чакъ когато се чу гьрмежъ, и на
стотина крачки предъ него куршумътъ плесна въ
водата. Едва тогава погледна къмъ брега. Зоркиятъ
погледъ откри малка група войници, които викаха
и
махаха. Той се огледа недоумяващъ. Но втори
к
УРшумъ, който проби водата близо до лодката,
му каза, че тревогата на брега се отнася до него.
Рибарьтъ почеса съ мръсна рмка буренясалия си
8
Ратъ, повъргЬ се въ лодката все още не разбиРаЩъ нищо, после седНа, пое веслата и се отпра
ви къмъ войницитЬ.
На брега го посрещнаха седемь войника. По
басовете, очигв и ръкомахането Иванъ разбра, че
й сьрдять за н^що. Той вдигна спокойно рамене
ч.каза:
— Нищичко не; ви разбирамъ. . . Д а го бехте
««зали поне на български. . .
^ Е д и н ъ т ъ огь гЬхъ, младо русо момче, го поТле
Дна ядовито:
~~ Простакъ, кжде карашъ нататъкъ?...
— Че кжде. . . Ловя риба. . . Я вижъ що е
7 Д 0 въ лодката. . . Такъвъ берекетъ не помня
откато съмъ рибарь. . . И на васъ дори ще оставя
Ча
лко...
Войникътъ се разяри:
„
~~ Ти на идиотъ ли ще се правишъ?. . . пе
^ Щ ь л и , че не може да се минава границата/»
— Границата?. . . — Рибарьтъ е безкрайно
Уденъ. — Каква граница?
Хей
«ат* "~ П Ростакъ. . . Комита. . . Границата.
т
*' ° тая.. . _ И войникътъ посочи малкигк б*ли
*0лчета. - Границата между Румъния и БългарияИванъ се заем* широко.
„„„.„*
- Значи това е то границата?... Като детска

играчка... Ями въ морето като нЪма колчета, кгкъ
я познавате?».
— Ние я познаваме, но ги гледан да я научишъ, че втори пжть нема да се отьрвешъ така
леко.
.Гледай ти.. .", мисли си рибарьтъ. .Болата
ще ДБЛЯГЪ. . . морето. . ! Дотукъ наше. . . оттамъ
ваше. . . Морето. . . голямото море ще дълагъ, гаче
нема м^сто за всички. . .
Погледъгъ му се премести върху 6Ьлит1, кол
чета. Бедннягь мозъкъ отказваше да ракб<-ре лягодката.
— Значи. . . — продума баино Иппмъ.
о.
това делите земята пий... Тп топя е «*лмя и&яа
земя. . . като една нивя, засЬтя съ едно зърно, . ,
на единъ стопанинъ.. . Ш*,лимо с ти, а «им. . . сла
гате посрйдъ колчета. . . Та тока дъяи ли се?... То
е гръшно.. .
Прикладътъ на една пушка се стоояри съ »«е
сила върху главата на Ивана и прекжема дръзката
мисъль. Огь челото рукна топла, червена кръвъ.
Раната оздрави, но изглежда, че Иванъ и се
мейството му бъха подъ наблюдение. Около кжши
все се навърташе по некой румънски стражарь.
Една вечерь, токущо биха свършили скром
ната вечеря, синътъ му се залови да пише нтшю,
а жена му, седнала близо до отворения прозореиъ,
каза полугласно:
— Знаешъ ли, И в а н е . . . Извадили пг.сеиь за
нась въ България. . .
— За нась ли?.. . Защо пъкъ пЬсень?.. . ~~
зачуди се рибарьтъ.
— Една такава хубава. . . и тжжма., . Всичии
жени тукъ я пйятъ вече... И язъ я маучихъ пнесъ..
— За какво ни е песень, ма? — разсърди се
тоя пжть ИЙЗНЪ.
— Не за нзсъ, б е . . . Ями за Добруджа...
И въ топлата, литна ношь се разнесе треперливиягъ гласъ на жената:
. 0 , добруджански край. . . Ти нашъ си земенъ рай".. •
Иванъ слуша спокойно ПБсемьта, и предъ
очигЬ му се мъркал» бЬлигЬ колчета. .Грани_ казззгь. . . Глуха злоба пврн гъряигЬ
цата , д
му. .*. Сега и той вече знае какво значи граница.
Няколко тежки удара на вратата иакарздз
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треперливия гласъ на жената да пресекне отведнъжъ. Иванъ се сепна. . . Отиде да отвори, но
знаеше кой ще бжде. Въ стаята вл-взоха двама
стражари и се хвърлиха върху жената.
Иванъ настръхна.
— Какво ви е сторила? — Въ очитв му блЪскатъ мълнии.
— Пее. . . Комита. . .—отговаря единътъ и по
влича жената.
Иванъ се хвърля диво върху насилника, но
другиятъ забива ножътъ на пушката въ плеш
ката му.
Дни и нощи на борбата между живота и
смъртьта. . . Когато дойде на себеси, първитв думи
се откжснаха съ мжка отъ устнитв му:
— Какво стана. . . съ Мария? . . .
Синътъ проплака тихо.
— Застреляли я по пжтя, като се отскубнала
да бъта.
Мракъ легна въ душата на рибаря. И не се
вдигна вече.
— Това е значи... робство...
Подпомогнатъ отъ Стояна, той успъ да издигне
малката, самотна колиба' до бръта на морето.
— Така вече нито ще виждамъ н е щ о . . . нито
ТБ ще ме виждатъ. . .
На следната пролъть Стоянъ б е повиканъ
войникъ.
Бащата го гледа дълго, упорито съ своитв
мрачни очи. . . и тежки думи се отрониха отъ
устата му.
— Значи. . . и ти ще отидешъ да показвашъ
на българите границата? . . .
— Какво да правя, тате?
— И ще к а ж е ш ъ . . . — бащата дори не го
чува, — . . . ще кажешъ. . . Ето тая половина е
българска... тамъ се живее свободно... говоришъ..
пеешъ. . . дишашъ. . . на врата ти нъма верига. ..
Я тая тукъ. . . това е румънско. . . И тукъ живъятъ
хората, но не ги мислятъ за хора... Не я гледайте,
че е все сжщата земя... Граница има посръдъ, не
шега. . . Граница отъ колчета. . .
Синътъ го гледаше съ пламнали очи:
— Нъма да остана тукъ. азъ. . . Ще се пре
хвърля при нашитв. . . При сгоденъ случай. . .
Бащата подтисна мрачното съмнение въ ду
шата си.
Когато следъ три месеца му съобщиха, че
синътъ му е билъ застрелянъ като дезертьоръ, той
не се учуди. . . Знаеше го, още като тръгна Стоянъ..
Нали той самъ видъ злокобната граница. . . която
граби лакомо живота, свободата, радостьта на бъл
гарите?
- •
Ярость разкжсва душата на рибаря. Умътъ се
блъска въ мрака •на незнанието, а сърдцето се
гърчи и вие като простреляна вълчица. И нъкжде
дълбоко въ сжществото му се надига тежъкъ ропотъ и злоба срещу тая България, за която страда.
Дали е само той?. . . Сигурно всички страдатъ
така. Нали зз всички отсамъ е границата?. А тя,
България, толкова близка, че е достатъчно да протегнешъ ржка надъ б-влитв колчета, за да хванешъ
родния въздухъ, стои затворена, мълчалива и без

*

участна. Нали тя е майката?. . . А нейното детестои предъ прага й, стене и протвга ржце къмъ
нея, но тя не отваря вратата да го приюти при
себе си. Забравила ли го е вече? Не го ли обича,
че търпи така мълчалива страданието м у ? . . . Стариятъ мозъкъ не може да разбере това. . .
, Когато чу, че Добруджа се връща къмъ Бъл-:
гария, Д-БДО Иванъ остана глухъ и нЪмъ за ра
достьта.
— Ей ги идатъ, Д-БДО Иване, — подхвърли
следъ нъколко дни едно палаво хлапе, което ми
наваше тичешкомъ край колибата.
— Кой иде, бре? — изръмжа старецътъ.
— Българските войски. . . и параходите.. Ей
ги, е-е. . . тамъ.
Старецътъ плювна сърдито и понечи да влезе
въ колибата. Какво могатъ да му върнатъ те сега?...
Жената ли ? . . . Сина ли ? . . . Живота м у ? . . .
Идатъ. . . Нека идатъ. . .
Но никаква сила го спре на прага и изви
главата му къмъ морето. Несъзнателно той потърси
съ погледъ параходите. Очитв му се впиватъ съ
странна жажда въ малкитв силуети, които почти
се сливатъ съ цвета на водата.
Ето ги. . . Идатъ.. . Идатъ. . . Ставатъ по-го
леми. . . На борда се чува боенъ маршъ. . . На
мачтата се в-ве знаме. . . Виждатъ се вече и моря
ците. . • и офицерите. . .
Нещо се блъсна силно въ гърдитв на стареца.
Нещо, което сломява изведнъжъ твърдостьта, съ.
която той е устоявалъ всичките си тежки изпи
тания. Непозната топлина замайва главата, примрежва очитв и сгр-вва сърдцето.
Та това еж българите. . . отвждъ.. . Идватьнаправо. . . Значи. . . махнаха колчетата. . . На
право.
Ц-влото сжщество на стареца се разтресе..
Мракътъ освободи бавно душата му, както мъглата
се вдига отъ земята м я оставя, на слънцето. Дъл
боката въздишка вдига тежкия камъкъ отъ гьр'дитв на стареца, и отъ сърдцето му изпълзяватъ
две големи, топли сълзи, които се стичатъ по заГОр-БЛИТБ буЗИ.

Устременъ жадно напредъ, съ погледъ впитъ
въ чудното видение, стариятъ рибарь. протвга
двете си ржце къмъ българското знаме, което
играе весело върху СВ-БТЛИЯ фонъ на небето. Крачка
по крачка... съ душа устремена къмъ свободата,
Д-БДО Иванъ напредва по бръта. Той не забелязва
водата, която спираше нозетк м у . . . която го по
глъща постепено... Едва когато устнитБ му усЬщатьсоления й вкусъ, старецътъ се събужда отъ своя
унесъ.
— Братя.
Неговиятъ дрезгавъ гласъ екна надалечъ, поде
се отъ вълните, които.го отнесоха къмъ брега на
ликуваща България.
— Братя. . . Върнахте ми сърдцето!. .
Той излезе бързо на бръга и съ дрехи, огькоито течеше вода на ручеи, се затича съ все сила
къмъ пристанището, носенъ отъ своето гол^мОг
' топло българско сърдце.

/Яъцлки сгфцл —
е.п.
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Една заслужена похвала

Презъ месецъ юний т. г. въ гр. Русе бе завършенъ и спуснатъ на вода отъ русенската при
станищна работилница първиятъ български товаренъ шлепъ „Шуменъ", построенъ изключително
само отъ български работници. Това ни дава поводъ да отбележимъ тази проява, която не може
да не радва вс"Бки истински българинъ.

на влекачите „Искъръ", „Вигь", и „Осъмъ" въ
пжтнически кораби.
Добритв резултати отъ неговия трудъ и верата
му въ бждещия възходъ на нашето корабоплаване
на Дунава го въодушевяватъ и го каратъ да търси
начинъ, по който да даде колкото се може повече
на нашето корабоплаване.
Като началникъ на пристанищната работил
ница въ Русе въ неговата глава се заражда мисъльта да построи само съ българи първия бъл
гарски товаренъ шлепъ на Дунава. Следъ извърш
ването на нвкои сериозни ремонти на частни и
държавни кораби, следъ като ремонтира сполучливо
и почти съвсемъ наново построи шлепа „Янтра",
най-хубавиятъ и удобенъ понтонъ на Дунава, осигуренъ съ подготвените така работници, започва
да проучва и чертае бждещия български шлепъ.
Приготовлява единъ моделъ на шлепа и усп-вва да
получи разрешение за неговата постройка. Голяма
била радостьта на работниците и на инженера,
когато скоро следъ изпратения отъ него докладъ
получили обратно изпратените чертежи, одобрени
отъ дирекцията и съ разрешение да се започне
постройката му. Те се радвали при мисъльта, че
ще могатъ да създадатъ единъ плавателенъ еждъ,
който ще бжде първиятъ по своите разм%ри въ
корабостроителните прояви на българския народъ.
Новопостроениятъ шлепъ „Шуменъ"
Размерите, които има новопостроениятъ шлепъ
еж: дължина — 65.20 метра, най-пжБма широчина
Корабостроението е познато твърде малко на
«ась българите. Презъ живота на нашигЬ прадеди — 8.20 метра, височина — 2.45 м., газене3 празенъ
га е отбелязано на няколко пжти, обаче въ черти — 0.40 м. и товароподемность — 800 м.
твърде бледи, заличени може би отъ времето.
Прояви отъ корабостроение еж отбелязани едва
при Иванъ Ясенъ II и при Добротича презъ вто
рото българско царство и при Ллександъръ Батембергъ и Царь Борисъ презъ третото българско
Царство.
Тоя слабъ интересъ на българите къмъ кора
бостроението идва да засили и издигне на голЪма
висота проявигЪ отъ този родъ. Той идва да до
каже, че направениятъ въ русенската корабна ра
ботилница първи български товаренъ шлепъ е
^Дно голъмо събитие за насъ, което мина неза
белязано отъ нашето общество, може би вслед^ие на голъмитъ- световни . събития, които се
Развиватъ около насъ, а може би и вследствие
«Ромностьта на неговите, изпълнители, или поради
Двег
Ь причини заедно.
Построениятъ отъ русенската корабна рабо
тилница товаренъ шлепъ е замисленъ отъ скро"ния и деенъ нашъ инженеръ Тодоръ ДелистояИнженеръ Т. Делистояновъ
"°въ, зъзпитаникъ на морското ни училище и за^Ршилъ инженерство въ Бърно. Прекаралъ шесть
Раздвленъ е на четири товарни помещения,
г
°№ни на морето и Дунава, той не се отказва да като между първото и второто, третото и четвър
"Мъ служи и когато става инженеръ. Още като тото по дължината на шлепа е поставенъ по единъ
"ажантъ той отначало бива въ варненската при- свободно въртящъ се кранъ, съ подигаемость до
^нищна работилница, а по-късно го виждаме въ 1000 кгр и радиусъ на разтоварването 5 метра.
усе
> кждето чертае и изпълнява преустройството
и<Я
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Стефан-ь Ив. Стоянов-ь

Д О Б Р У Д Ж А
Каква е тазъ вълниста ширъ зелена,
туй дъхави ли еж поляни? —
На Добруджа нивята избуяли,
отъ морски пов-Ьй разлюляни. —
Че пакъ морето наше брЪговет-Ъ
на тазъ земя заветна мие.
Ведно съсъ чайкигв и чучулига
простора й безкраенъ.пие.
Тя почва ср-Ьдъ зарити дъждъ отъ п-Ьсни
да ръси свежо надъ полята:
и съ слънцето, дошло откъмъ морето,
той стопля радостно земята. —
На Добруджа земята хл-Ьбородна
и нивитъ- й разлюл-юш,
Тъ- чакатъ, чакатъ злато да отнасятъ
отъ т-Ьхъ конегв запъхгвни...
-659А. Б .

ТритЬ суецки канала
Почти 1400 ГОДИНИ преди Р. Хр. е сжществувалъ Суецкиятъ каналъ, чието търговско и стратегическо значение въ онова време не е било помалко отъ значението на днешния модеренъ каналъ, който бе прокопанъ и довършенъ въ края
на XIX в-вкъ.
При царуването на египетския фараонъ Рамзесъ II билъ прокопанъ готгЬмъ каналъ между
устието на р. Нилъ и Червено море; $ой минавалъ
презъ езерото Тимзе.
Строителите на ненадминат
т*$гЬ пирамиди'5 успали и въ онова време, когато
техниката е била извънредно първобитна, безъ
днешните строителни машини.да прокопаятъ голвмъ плавателенъ каналъ.
Пустинниятъ вътьръ засипвалъ съ пЪсъкъ
този каналъ въ продължение на векове. Понеже
не билъ поправянъ и очистванъ, каналътъ постепенно се затрупвалъ, билъ изоставенъ и най-сетне
напълно изчезналъ отъ лицето на пустинята. ..
Около 600 г. преди Р. Хр. фараонътъ Нехасъ
запов-вдалъ прокопаването на другь каналъ, който
почвалъ отъ града Бутастисъ на р. Нилъ и стигалъ до Пустулусъ на Червено море.
Работигв се развивали съ пъленъ ходъ. Отъ
пресилената работа и слабото хранене умръли при
строежа около 120.000 роби.
Но когато се мислело, че най-тежката часть
отъ работата е привършена, жрецитв възъ основа
на нвкакво пророчество поискали строежъть на
канала да се спре, понеже било предсказано, че
отъ канала ще се възползуватъ неприятелитв на
Египеть. И наистина, строежът^ на този значителенъ воденъ пжть билъ напълно прекратенъ, макаръ при работенето му да измрели толкова хиляди хора.

Сто години по-късно перситЬ, при царуванет
на Дарий Хистаспъ, довършили този каналъ. п
говата дължина се равнявала тогава на чет _ Р с ^
дневно пжтуване, а въ коритото му можели д
разминатъ два до три кораба съ три реда гре •
Птоломей II около 250 г. преди Р. Хр. наредилъ каналътъ да се изчисти и направи по-дълоокъ^.
и по него да се издигнатъ държавни здания
надзирателите по подържането му и за данъчн
чиновници, които след-Ьли търговията.
При царуването на Клеопатра египетски
флотъ, следъ боя при Акциумъ, сполучилъ да
спаси отъ пъленъ, разгромъ, като преминалъ
канала и избъталъ въ Червено море.
Н-вколко време, следъ това и този к а н а
билъ затрупанъ, понеже пустиннитв вътр
постоянно го засипвали съ пъхъкъ. Постепе
той напълно изчезналъ, и дори не останали дир
че е сжществувалъ.
Значението на единъ каналъ, който да св^
зва Средиземно съ Червено море, било схван
а
въ Европа още въ XVI в-вкъ. Интересно е Дизи
напомни, че прочутиягь математикъ и Ф
}
Лайбницъ изработилъ единъ проекть за проко
ване на Суецки каналъ и въ 1671 г. га представил
на френския кралъ Людвикъ XIV, но до о С *"\.
ствяването му не могло да се стигне, главно п
ради финансови причини.
и п0 ..
За Суецкия каналъ се интересувалъ и Нап
леонъ и дори заповтьдалъ да се образува нароч
комисия, чиято задача била да проучи наП *""
цЪлия въпросъ. Председатель на комисията оил
прочутиягь инженеръ Леперъ, познать днесъ
една голяма гр-вшка, която направилъ при из ^
сленията за плана на канала. Леперъ смЬталъ,

Мьрски сгьЬцл.
равнището на Средиземно и Червено море не се
намира на еднаква височина, и поради това планътъ
за канала билъ много .сложенъ, а строежътъ му
би струвалъ грамадна сума пари, каквато въ онези
времена трудно могла да се намери. Тази гр-вшка
открили едва въ 1841 г. нтзкои-тнчнвкки ифицири:1'
За построяването на канала били образувани
по-късно много дружества. Най-реаленъ проектъ
из;1работилъ инженеръ Фердинандъ Лесепсъ. На 19
"• 1855 г. той получилъ концесия отъ египемай
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тското правителство, благодарение на своите връзки
съ двора на хедифа Саидъ-паша. Следъ това въ
Парижъ било основано дружество за прокопаване
на канала.
Работите по строежа почнали въ 1859 п, а
на 16 ноемврий се съединили водигЬ на Среди
земно и Червено море. Презъ време на работата,
която траяла чакъ до 1892 г., били изкопани и
изхвърлени 75 милиона куб. метра пръсть, пЪсъкъ
и камъни.
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Нашия-гь съборъ
"Шестнадесетиятъ и седемнадесетиятъ сл-Ьтъ съборъ на
Емгарския народенъ морски сговоръ се състоя на 8 т. м. въ
градъ Перникъ.
Съборътъ премина подъ знака на общонародната радость
за възвръщането на Добруджа въ пределите на отечеството.
Делегатите беха извънредно радушно приети отъ перничани и
«п> управата на мините.
На самия съборъ бе посветено гол-Ьмо внимание отъ
орана на правителството, армията, флота и всички български
организации чрезъ приветствията, които лично или чрезъ теле
грами беха поднесени въ заседанието на събора.
Дейностьта на организацията, въ лицето на управителното
гЬло и отделните клонове, намери отзвукъ въ гласуваните отъ
«бора резолюция и дейна програма, които печатаме по-долу:
Р Е З О Л Ю Ц И Я
Шестнадесетиятъ и седемнадесетиятъ слт>тъ съборъ на
Ьмгарския народенъ морски сговоръ, като взе предвидъ стаимгЬ разисквания, както и всички въпроси, които се разглежви по програмата на същия съборъ, взема следните решения:
I. Съборътъ посреща съ въодушевление и радость при-.
«диняването на Добруджа къмъ майката-отечество и въ разКсване. веригите на Ньойиския диктатъ вижда началото за осъ
ществяване на нашит* национални въжделения.
Въпросътъ за нашия излазъ на Егея е най-жизнено не«одимъ за страната. Разрешението му е вече започнато. СъРиь апелира да се употребятъ всички усилия за часъ поорошното му разрешение, защото излазътъ и на Егея е осноа
на нашата нова стопанска ориентировка.
!„ "• Съборътъ апелира да се обърне внимание на създа»ио на нашатаь отбрана
на бреговете ни, като се взематъ
отъ
Пвв»ДЪ Ип ое у к и т ' ства
военнит* действия до сега и новите
йетп
Р*Д
на противниците, за да може при развид, ° на наш ия флотъ той да отговори на назначението си и
' « « е надеждите,
възложени на него.
«ата ?'" Межд
УнаРодната дунавска комисия, както и Европей8Ска к о м и с и я
Н"ви
вече не сжшествуватъ. Новата обстаЛза ', в създадена
отъ войната, наложи видоизменението и на
инстит
ането
УВДи по ръката. Съборътъ апелира при уреж!
Н0ВОто
Н1евегвД.
положение по реката да бждатъ застъпени
вшиван НИ' К а Т 0 к Р айб Р*жна държава, съ собствено кора-

стройката на превозни средства за крайбреженъ турнзъмъ, и
препоръчва да се продължи същата дейность, докато се създадатъ условия за товарене и разтоварване на пътници и стока
по всички крайбръжни населени центрове.
VII. Планомерното развитие на детските морски лътовища и гол-Ьмото имъ здравно и възпитателно значение за под
растващото поколение съ пель не само на организацията ни,
а и държавна политика. Съборътъ' констатира съ съжаление, че
въпреки постоянните апели къмъ Б. Д. Ж. за да се създаде
максимално намаление, когато летовницигЪ-деца пжтуватъ гру
пово съ ржводителит* си отъ и до ЛЪТОВНИТБ центрове, гвзц
апели не дадоха досега резултати. Докато се създаватъ макси
мални намаления за най-разнообразни поводи, на подраствашото
поколение, отиващо веднъжъ въ годината за отмора и закреп
ване, все отказватъ. Съборътъ апелира този въпросъ да полу
чи най-после своето разрешение, защото той нема само тър
говска страна, а е социаленъ и държавенъ въпросъ.
VIII. Шестнадесетиятъ редовенъ съборъ издига гласъ за
по-голе'ма и пс-осезателна подкрепа на усилията ни за постройка
на плувни басейни въ страната и за създаване на средства за
упражнение на водния спортъ. Създадеш», пропагандиранъ и
ръководенъ отъ Б. н. м. сговоръ, водпиятъ спортъ се отличава
отъ всички видове спортове и се нуждае отъ най-голт.мл под
крепа поради естеството на средствата пя упражняването му.
Досега той се е развипалъ изключително съ усилията и сред
ствата на организациите.
Съборътъ издига гласъ за повече внимание и по-го.тт.ма
подкрепа отъ страна на съответните учреждения къмъ този
спортъ, за да може той да се издигне па подходящата му пнеота.
IX. Шестнадесетиятъ редовенъ съборъ отправя братски
поздрави къмъ чнновет* отъ Флота на Н. В. н имъ пожелава
въ скоро време да достигяатъ чрезъ преданость и себеотрица
ние до оежществяването на нашит* идеали по море.
Отправя поздравъ къмъ служащите отъ морското и речно
корабоплаване и пристанищните ни служби, по случай присти
гането на първите кораби отъ речното корабоплаване, съ по
желание за все по-големи придобивки за Дунавска и Морска
България.
ДЕЙНА ПРОГРАМА
на Българския народенъ морски сговоръ за петшгетието
1941—1945 год.
I. Въ днешните исторически моменти, когато светъгь е
изправенъ предъ нови и неопределени още изгледи за пре
крояване и преустройство, единствена и най-здрава защита па
жизнените интереси на всеки народъ си остава въоръжената
сила. Последните фаз1( на големото сблъскване пакъ показаха,
че флотътъ не само че не е изгубилъ своето значение, но че
за отбраната на бреговете той продължава да играе първенствуващата роля.
Сега, когато не съществува вече за иасъ никакво огра
ничение на въоръжението, Българскиятъ народенъ морски сго-
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жду г
•"-у *«Уестна
съществуващите вече чужди служби.
В РЪ
°
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4. За развитие на службите по снабдяването, поправките
и подържането до необходимата имъ висота, за да направятъ
флота пезавнсимъ отъ чужди услуги.
II. Б. Н. М. С. ще продължи да действува за по-бързото
и окончателно осжществяване на излаза на Бъло море.
III. Б. Н. М. С. не ще отслаби своето внимание къмъ
чуждата пропаганда, макаръ че условията за нейната дейность
намаляватъ, като ще дава напълно съдействие за окончателното
изкореняване на тази опзсность чрезъ връзки съ официалната
власть и ксички родолюбиви организации.
IV. Б. Н. М. С. ше продължи да действува предъ съот
ветните власти, щото началниците на учрежденията, учители,
свещеници и др. въ населените места на крайбрежията ни да
се назначаватъ чрезъ строгъ подборъ, като се взематъ само
такива съ будно национално съзнание и доказана преданость
къмъ народните ни идеали.
V. Б. Н. М. С. ще продължи да настоява предъ съответ
ните власти и органи както досега, щото борбата срешу упо
требата на чужди езици въ учреждения и обществени мъста
по градовете и селата на крайбрежията ни да се продължи
безъ отслабване.
VI. Б. Н. М. С. ще продължи да ратува: .
1. За развитие на българското корабоплаване по море и
ръка Дунавъ, за да може да отговори на действителните ни
стопански нужди.
2. За възприемане на една строго установена държавна
политика къмъ корабоплаването, като се създадатъ трайни
условия за неговото развитие.
3. Да се ликвидирате най-скоро изникналите въпроси
. около Бълг. търг. парах. дружество.
4. За постепенно създаване на вжтрешни водни пжтища.
5. За снабдяване на нашите морски и дунавски приста
нища съ необходимите стъкмявания и средства за бързо и
евтино манипулиране съ стоките.
6. За създаване на условия и предприемане на меро
приятия, при които дунавскиятъ трафнкъ да се отклони отъ
чуждите пристанища и се насочи къмъ българските такива.
7. За разширение н подобрение на сжществуващите ни
пристанища и за създавлне на нови такива, тамъ кждето нема,
както н за създаване на удобства за спиране на кораби покрай
малките дунапскн селища.
8. За участие на България въ управлението на долния
Дунавъ при новото уреждане на тозн въпросъ.
9. За снабдяване морското ни крайбрежие съ радиофаровс, конто еж вече належаща необходимость.
VII. Констатирайки, че нуждата отъ морско законодател
ство у насъ не само че не е задоволена, но тя се чувствува
съ още по-голема острота, Б. Н. М. С. ще действува:
1. Създадената чрезъ държавния бюджетъ дирекция на
водните съобщения да се оформи чрезъ законъ, който да опре
дели, както дейностьта, така и службите, които тя следва да
обема, за да бжде истински центъръ на морската ни политика.
2. За преработване, приспособяване и съобразяване къмъ
днешните условия и нужди на закона за морската търговия и
търговски корабоплзвания, като се учредятъ морски еждилища
иа морето и река Дунавъ.

3~ За създаване на законъ, уреждащъ материята за а
кровителство на труда по море, като се разграничатъ и опр(
делятъ правата и задълженията на работодателя и служащи;
по корабите, за да се избегнатъ все повече изникващите кг
фликти и се създадатъ постоянни условия за спокойна работа
4. За прокарване осигуровката на морските лица, каки
срещу обикновенна злополука, така и срещу риска отъ войнг
и за намаление срока на прослуженото време за пенсия в:
морските лица, като се иматъ предвидъ-международните норм
и практиката на другите страни.
5. Чрезъ изменение на съответните закони за създаван!
условия щото държавните банки, застрахователните дружестаг
разните организации, съюзи и кооперации да иматъ право да
влагатъ свои фондови суми или части отъ капиталите си впостройка на кораби или да участвуватъ въ строежъ и купу
ване на кораби на кооперативни или акционерни начала.
VIII. Б. Н. М. С. ще действува:
1. За осветляване на обществото, съответните власти
органите, че риболуването е не само стопански, но социаленъ
и националенъ въпросъ:
2. За създаване и развитие на модерно риболовство го
море и река Дунавъ до такава степень, че рибното производ
ство да стане, както въ всички културни страни, здрава и ев
тина храна.
3. За засилване на покровителствените и насърдчителни
мероприятия по риболовството и рибната търговия и индустрия.
4. Да не се допускатъ чужди подданици да риболуватъ
въ българските териториални води.
5. За изменение и нагаждане на сжществующия законъ
по риболовството, щото той да отговори на истинските нужди
на риболова и му даде тласъкъ за развитие и модернизирване..
IX. Б. Н. М. С. ще действува предъ съответните власти
и учреждения за доустройване на плавателни басейни -въ--гра
дове и по-големи села съ цель плуването да стане общодостжпно.
Сжщото ще настоява предъ М-вото на народната про
света и това на войната, щото плаването да се въведе като
задължително • на всички завършващи средно образование и
отбиващи военната си служба. •
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТЬ
I. За насаждане средъ българското общество на гоймите идеи, на . които служи Б. н. м. сговоръ и за широкото
прокарване на правилни разбирания относно морето, както Гл.
упр. тело, тъй и клоновете ще уреждате конкурси на опреде
лени теми по всички културни и стопански въпроси, свързани
съ морето, Дунава и големите вжтрешни реки.
II. Гл. упр. тедо и всички клонове въ Царството ще разширяватъ своята дейность:
1. По привличане на все повече членове въ организацията,
2. По създаване на нови клонове, както по крайбрежията,
така и въ вжтрешностьта на страната.
.
3. По създаване на нови и развитие на сжшествующитв
морски и речни спортни легиони.
.
4. По създаване и организирване на детски морски ле
товища, както й почивни станции за членовете на морскиясговоръ.
5. По уреждане и постройка на морски и речни бани.
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И С Н О В И Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д.
Придворни доставчици
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени ИЗДЕЛИЯ,
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първа Българска Петролна Индустрия Д. Д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензммъ, петролъ, газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известните американски
[ Телеграми: Рафинерията.

МЗСЛЗ „ С Ъ Н Ъ О и Л С Ъ * .

българско Шттъ

Телефонъ 2851.

Лружесгва „ПОСТОЯНСТВО"—Русе

Производство на всвкакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове и бризенти.
Т е л е ф о н ъ 2о-«И.
1
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Анционерно дружество — Русе
Телегр. адресъ: „Юта"

Телефонъ 25-55

ГЯА. ял « д р ч г й ^ ^ и ««.'му-чакнии:

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

ул. Московска № 7
Телефонъ: 2-33-38

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Кораби и лодочни Д « 3 ^ ° В " едби^инсталации и машини
Пристанищни транспортни уредби ин
предприятия:
М
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^

Котл и% о д ни и парни т к^о нс т^ фЦ нИ - - ш и н и
Всички
видове железни " я Р ^ "и ххлади
л а д и л н и инсталации.
в^,
Я у^ппп-Ьгнителни инсталации
^ " — Вяина — Тел. 26-В2
Печатница „Воиниковъ - Ьарна

КАМЕНОВЖГЛЕНИ МИНИ
ПЕРНИИ"Ь
БОБОВТ=>-ДОЛ~Ь
МАРИЦА
ЯИ^ШИИИ^ИИИМИНИм^^^Нм^^^м^м^И^———————^

ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ ВЪГЛИЩА
И БРИКЕТИ
ка ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
з а в с и ч к и видове индустрии в ъ и о к о л о гр. Перник-ь

и въ Старо-загорската електрификационна область
ПО СПЕЦИНЛНИ ИЗНОСНИ ЦЕНИ.

Вноски и поржчкн за вжглища и брикети се щшвятъ навсВкмде
вть страната чрезъ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Българската народна банка — преводна служба.
Българска земед-Ьлска и кооперативна банка — преводна служба.
Телеграфо-пощенскитв станции — чекова смътка № 50.
Популярнитв банки.
Банка Български кредитъ Я. Д.
Каситв на държавните мини.
сь специални формуляри, съ изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отделно писмо—уведомление оть страната на клиентигЬ.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖАВНИГБ МИНИ
ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ
АГЕНЦИЯ НА МИНИТВ ВЪ СОФИЯ
ул. Раковски № 90

Телефонъ 2-18-49.
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| &еликолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

| • ВсЪкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лвковитость.
й
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
*
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^кадневни концерти объдъ и вечерь в ъ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ - Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р и н а . Ц а р и ц а н а плажа*.
Музикални т ъ р ж е с т в а .
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Прелестно кжтче край морския брЬгъ за истинска почивка и отмора
•а
Джазъ. Дзнсингь. т'&
е*
морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторангь.
- морски топли и студени бани.
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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, Италиянскигв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитв пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейруть, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
. _
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за сжщото време, да се видять останките и паметниците на всички древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость
в« и художественость, еж още недостигнати.
К
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършвате съ големи и луксозни параходи,
§5 „Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно
53 пжтуване по морета, които съдържате безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра558 морно море, Дарданелитв и осеяния съ острови Архипелагъ,' много отъ които се издигатъ на хиляди
«5 метра надъ морската повърхность.
^
%р
Последното п ъ т у в а н е д а в а в ъ з м о ж н о с т ь д а с е посетятъ и всички свети м е с т а н а еврейската,
5 * християнската и мохамеданската религия.
,
в&
Н и к о е друго пжтуване н е м о ж е да д а д е толкова г о л е м о р а з н о о б р а з и е на. н е и з г л з д и м и впечат
ления о т ъ природата и творенията на ч о в е ш к и я гений в ъ н е г о в и т е най-всестранни п р о я в и о т ъ нача
лото на чов-кшката история д о днесъ.
Дружестаото п о д ъ р ж а редовни с ъ о б щ е н и я д в а пжти п р е з ъ с е д м и ц а т а и м е ж д у всички бъл
гарски черноморски пристанища с ъ луксозния б ъ р з о х о д е н ъ п а р а х о д ъ
.Евдокия".
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Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и и з в ъ н р е д н и п ж тування отъ Варна д о Цариградъ с ъ параходите „Царь Ф е р д и н а н д ъ " и „Бургасъ" с ъ пре8
стояване в ъ Цариградъ ц е л и три д н и .
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
8
Презъ сжщитв летни месеци п/х „Евдокия" плава к р а й б р е ж н о по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се росетятъ всички пристанища о т ъ целото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията о т ъ Варна и Бургасъ до Й
Лхтополъ и обратно, пжтницитв нощуватъ на параходите и, а к о ж е л а я т ъ , . м о г а т ь да прлучавать
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
,
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които и з в ъ р ш в а т е к о р а б и т е на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени в ъ отделенъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции в ъ страната и в ъ странство и се раздава д а р о м ъ п р и поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира с е и в ъ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Ц е н и т е на билетигЬ з а А л е к с а н д р и я с ъ редовните съобщения, които се п о д ъ р ж а т ь двап жти.
въ месеца съ параходите „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ', само отиване или само в р ъ щ а н е , б е з ъ храна еж:
I класъ — 4000, II — 3000 и III — 2000.
Презъ летнитЬ месеци, о т ъ 1 юний до 15 септемврий, с е установява специална т а р и ф а за оти
ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ п р е з ъ в р е м е на престоя
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
I класъ 6000 лв. II — 50ОО и III — 4000 лв., включително и храната.
8
.
"• Цените на билетите по нашето крайбрежие отъ Варна до Яхтополъ и обратно, съ
п/х „Евдокия", по лътното разписание, о т ъ 15 май д о 15 септемврий, с ъ право на н о щ у в а н е в ъ Царево
в ъ помещенията на съответната класа еж:
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
Ш. Ц е н и т е н а б и л е т и т е д о Ц а р и г р а д ъ и о б р а т н о с ъ п/х „Царь Ф е р д и н а н д ъ " и „Бургасъ"
презъ летните месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж:
I класъ отъ лв. 1790 д о 1390 споредъ положението на местата
II
Ш
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, За храната се плаща: По Александрийската линия: закуски — 22 лв., объдъ — 70 лв. и
вечеря — 70 лв^ а пъленъ дневенъ абонаменть по 150 лв.
По крайбрежието
оть Варна до Ахтополъ и обратно, презъ летните месеци, пъленъ дневенъ
абонаменть отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 л а
,
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии,
се плаща дневенъ абонаменть 126 лв. или общо за целото пжтуване — 452 лв
Ра
«.
?едотат?
"хтуевнвя — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
обедъ и вечеря по 50 кв., а пъленъ абонаменть — 100 лв.
Намаления: правятъ се само оть редовните тарифи, за отиване к връщане предплатено Л5%
за фупи по-големи оть 25 души — по споразумение.
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