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)Ългорско Зешйл. в Ешервтиено Боиш
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

(ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ

Основано въ 1864 година.
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
ОБСЛУЖВЯ СЪ КРЕДИТЪ:
Земеделските стопанства, земедЬлскитЬ кредитни и кооперативни потр-Ьбителни

В

^

сдружения, ТБХНИТВ съюзи и ВОДНИТЕ синдикати; занаятчиитЬ и занаятчийскитЬ
кооперации; популярнитЬ банки и тЬхнитЬ съюзи.

ЕНЕШ! Земеделски орждия и машини, подбрани семена
I ».—,•,«•••,...,» ••—,1 за посъвъ на зърнени храни и фуражъ, меденъ
N сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овош^
Щ нит-Б градини отъ болести и за защита отъ паразити; купува а
Ш бакъръ, дървенъ материалъ, смазочни и горивни материали; 1
занаятчийски материали и пр.
' •
Р 0 Д а > * б а и и з н ° с ъ на земеделски произведения, събирани отъ кооперативните сдружениятютюнъ, пашкули, розово масло, прасни, сухи и консервирани пло
дове, зърнени храни и фуражъ, мешини, сахтиянъ, килими и ар.
ПОСТЛДНИШ
г

За

п

И З В Ъ В Ш В а " . в с и ч к и б а н к о в и операции, приема спестовни вло_
Гш_
гове, срочни и безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София
112 клона и 53 агенции въ всички производителни, земеделски
градове и села. 250 популярни банки въ цялата страна, които
извършватъ влогово-акредитивна служба.
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АОРСКИ СГОВОРЬ
ОРГАЦЪ ЦА БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДЕШ)МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XVIII.

Урежда

Варна, мартъ 1941 год.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

БрОЙ 3.
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

В. Игнатовъ

Н А Ш И Т Ъ Ю Ж Н И БР-ЬГОВЕ
Ние доживгьхме да видимъ наново колелото на най-главната точка отъ нашата дейна про
на историята да се завърти. Нека вгьрваме, че грама, ние не можемъ да не сърадваме всички чи
този пжтъ това ще е въ наша полза. Българското нове отъ родния ни флотъ, че тгьмъ се пада исто
племе прекара най-тежкитгь моменти на своето рическата мисия да затвърдятъ българското военно
съществуване, защото на нтъколко пжти бгьше морско знаме въ водитгь на Егейско море и да слоизправено предъ прага на пропастьта. Смъртната жатъ основитгь на онзи боенъ флотъ, който ще
опасность, която се бгьше надвесила надъ него, е има да отстоява нашитгь голп>ми интереси въ
отстранена. Събитията наложиха ние наново да тгьзи води. Тгъ ще занесатъ съ себе си борческия
свикаме въ казармитгь нашитгь бойци и да ги из- духъ и славнитгь традиции на нашия боенъ флотъ
правимъ предъ синуритгь на страната ни, за да и ще бждатъ символъ на купнежитт на българския
я бранятъ и отстояватъ, както тгьхнитгь бащи народъ, който води три войни и даде скжпи жер
тви, за да види оежщественъ вгьковния стремежъ
преди 25 години.
Нашиятъ малъкъ, но славенъ боенъ флотъ, на българското племе съ помощьта на нашитгь
сжщо така е извиканъ да изпълни своя дългъ. Ние бойни другари и мощни съюзници — Германцитгь,
Отъ люлката на морската ни идея, нашия
не се съмняваме нито за моментъ, че той ще се
покаже достоенъ за славното си минало, защото боенъ флотъ, тгъ ще пренесатъ съ себе си и сведухътъ на бойната му дейность е още живъ въ щенния пламъкъ за служба на тази идея, която
кристализира въ» създадената преди 20 години ор
сърдцата на всички.
Нему предстои, обаче, да се развие и разра- ганизация, за да крепи и развива съзнанието,
стне, като обхване водниттъ граници на цтъло-обладало днесъ цгьлото наше мисляще общество.
купното ни отечество и да създаде нашия дей- Тгъ ще станатъ изразители на онзи неосъзнатъ
ствителенъ боенъ флотъ на южното море. Тази стремежъ къмъ югъ презъ вгьковетгь, когато бъл
задача е колкото славна, толкова и отговорна. гарското племе води безкрайни борби и е дости
За първи пжть въ своята история, ние ще разре- гало до блгьнуванитгь хоризонти, но се е връщало
шимъ правилно задачата за охраната на нашитгь поради слабото съзнание за необходимостьта отъ
южни граници. Липсата на боенъ флотъ въ тгьзи флотъ.
води е била винаги наша слабость въ историче
Вперили погледъ въ южнитгь морски про
ското ни минало. Днесъ ние отиваме на етни стори, тп> ще знаятъ, че задъ тгьхъ стои едно ми
ческите си граници съ ясно съзнание за гргьшкитгь нало на нестихващи вгьковни борби за достигане
на миналото и съ правилно разбиране за начина, на тгьзи свидни бргьгове и ще почувствуватъ за
по който ще тргьбва да отстояваме за въ бждеще вета на вгьковетгь и упованието на българското
нашитгь интереси тамъ. Днесъ не може да става племе.
споръ дали тамъ е нуженъ или не флотъ, защото
За тази задача нашиятъ флотъ ще требва
общественото съзнание за тази необходимость е да бжде готовъ предварително. Ние, вгьрваме, че
всеобщо. То е обхванало не само тгьзи, които рж- той ще намгьри пълно съдействие отъ всички
ководятъ сждбинитгь на нашия народъ, но е про ергьди, за да може достойно да отговори на
никнало и въ всички слоеве на нашето общество. историческата мисия, която му предстои. ЗалоЗаслугитгь на Българския народонъ морски сговоръ гътъ за това е единодушното общественно съзна
въ това направление еж общопризнати.
ние, че ние тргьбва за винаги да стжпимъ здраво
Намирайки се предъ прага на достигането на нашите заветни южни бргьгове.

/Но-[1ски сйлЪлфь
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Б. у р я
Мигъ само. Той върви . . . Но третата! —
Тя беше край! — Той спре. — Кжде?—
0, корабътъ ни спре
сръдъ адски бездни безъ небе.
Тя беше, може-би, д е в е т а т а ! . . .

Морето хапе лютите ни рани . . .
Но ний не се предаваме.
Като отломка жалка плаваме
три дни и нощи три сръдъ бурята.
И всички сме день и нощь на кракъ,
безмълвни с^нки върху призрачно
видение. Но нвкой смисля ли,
че въ нощите безъ сънь оставаме?...

Мълчание сръдъ тътенъ и сръдъ шумъ.
Въвъ насъ е спрЪло времето.
Сърдцето само тихо бий . . .
Ний чакаме, дали ще полетимъ
надолу въ вечния и синъ покой . . .
Но счуй се пакъ: в ъ р в и м ъ
в ъ р ви м ъ
вървимъ!...

Реве стихията съсъ хиляди гърла.
Деньтъ година, въчность е нощьта.
Вълнитв — стръвни хищници —
връхлитатъ съ ярость върху насъ,
и вейка капка е куршумъ.
Защо тъй тжжно стене корабътъ?
Дали се бори вече съсъ смъртьта,
или пъкъ бий последниятъ му ч а с ъ ? . . .

Прелитатъ вече облаци раздрани
и галятъ горе мачтите.
й ние сме отново сбрани.
Не е ли корабътъ ни славно младъ?
Отърси той отъ себе си смъртьта
и тръгна бавно въ идващия день.
Бумтятъ моторигв: с п а с е н ъ , с п а с е н ъ !
Приспивно, радостно ми тв бумтятъ,
че само искамъ азъ сега да спя!...!
Не свщамъ вече лютите си рани.

Те дойдоха, гв бъха три в ъ л н и .
Съ гръмъ първата снагата си
връзъ насъ стовари, съ хиляди
проклятия . . . И чудо! — Корабътъ
напредъ се още клати. Втората ни скри,
като въ мигъ само всичко смете въ купчина
ненуждни вещи, и ни отдели
отъ мисъль, сввтъ и жажда за животъ.
-653Димитьръ Симеоновъ

учлтель въ търг. гимназия

Ср-Ъдиземноморсниятъ в-ъпросгь
Ето единъ въпросъ, който интересува днесъ
близки и далечни, малки и голъми държави. Може
би въ никоя часть на земята не еж съсредоточени
върху една сравнително малка за днешнитв техни
чески условия плоскость, толкова противоречиви
интереси. Наистина, днесъ Срвдиземноморието
(Средиземно море) не представлява единствения
центъръ на културното човечество, както е било
въ античностьта и средновековието. Съ създава
нето на големите колониални империи, съ разпро
странението на европейската култура по всички
части на земята, съ,напредъка на техниката, уси
лията и интересите, както на държавите, така и на
отделнить личности се насочватъ по всички мо
рета и континенти. Все пакъ, въпрвки всичко, Сре
диземно море и днесъ остава най-важниятъ морски
пжть и едновременно съ това жизнено простран
ство за сжществуването на редица страни. Географ
ските кръстопжтища еж били винаги кръстопжтища,
и на историята, на културата, и на политиката.
Това е особено върно за Средиземно море. Днеш
ните големи събития отново подчерта ватъ това.
Погледитв на почти всички велики сили еж обър
нати къмъ него. Гибралтаръ, Малта, Суецъ, Але
ксандрия, Хайфа и Дарданелигв, гвзи звучни сре
диземноморски имена, не слизатъ отъ колоните на
световния печатъ, привличатъ неотлжчно внима
нието на обществото.'
Три велики сили днесъ еж заинтересовани
извънредно много о к о л о
средиземноморския
въпросъ. Това еж Британската империя, Франция

и Италия. Вънъ отъ твхъ, обаче, и Съветскиятъ
съюзъ има не по-малки интереси въ Средиземно
море. Черно море е свързано чрезъ Босфора,
Мряморно море и Дарданелигв съ Средиземно
море; политико-стопански съображения налагатъ
днесъ на Съветския съюзъ, така както въ мина
лото еж налагали на императорските правителства,
да следи отблизо развоя на събитията въ тази часть
на^ земята. Най-сетне, всички останали държави,
чиито брегове се миятъ отъ Средиземно море или
отъ свързаните съ него морета, еж засегнати сжщо
отъ вевко изменение въ политическия, военностратегически или стопански ходъ на нъщата въ
тази область. Тукъ ще разгледамъ поотдвлно и
СрТдиТземноНТеРеСИ
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АЩлки иоЬцл.
съ морска и въздушна база, може лесно да се
упражнява контролъ надъ морето, което тукъ е
широко само 15 клм.
„ За Испания владението на Гибралтаръ отъ
Англия предствавлява трънъ въ очите на Испания.
Друга важна точка, която Англия владее, това е
о-въ Малта, който се смЪта отъ италианците за
неразделна часть отъ техното отечество.
Малта е придобитъ отъ англичаните въ 1800
год., когато англичаните изгонватъ въ съюзъ съ
местното население отъ финикийско п о т е к л о
настанилитЬ се тукъ войски на Н а п о л е о н а.
Островътъ придоби голЪмо значение следъ откри
ването на Суецкия каналъ. Малта е днесъ се
далище на средиземноморската английска флота,
има големи арсенали, докове за поправка на
параходи и всички опити на Италия за съкрушаването на Малта не еж постигнали до днесъ никакъвъ усп-вхъ. Презъ 1878 год. Англия получи отъ
Турция о-въ Кипъръ за помощьта, която Англия
даде на Турция срещу Русия, и съ задължението
да брани Турция срещу евентуални териториални
посегателства. На времето сл тогавашниятъ министъръ-председатель Дизраели—лордъ Биконсфилдъ
заяви че „съ заемането на Кипъръ ние правимъ
не единъ средиземноморски, но единъ индийски
жесть". Това показва-, че Кипъръ е отъ голямо зна
чение следъ като б^вше оежщественъ гениалниятъ
планъ на Фердинандъ де Лесепсъ за прокопаването на пясъчната ивица между Черно море и
Ср-Ьдиземно море. Дълго време Англия се е про
тивопоставяла на тоя планъ, но следъ като каналътъ
б е ш е прокопанъ въ 1869 год., тя си постави за
цель да контролира плаването по канала. Това се
удаде на Англия въ 1875 год., когато купи отъ Еги
петския хедифъ 176000 акции за 100 милиона злат
ни франка. А седемь години следъ това по поводъ
на единъ бунтъ въ Александрия, английски войски
заематъ Египетъ, за да поставятъ край на безре
диците. Днесъ Египетъ следъ дълги перипетии
представлява независима държава, а въ сжщность
британското влияние е извънредно гол-Ьмо и фа
ктическа господарка тукъ е Англия. На северъ отъ
Египетъ се намира английскиятъ мандатъ Палестина
това е преденъ постъ на Англия за пазене на ка
нала. Най-после до Палестина (Хайфа) достига голЪмиятъ петролопроводъ, а знае се голъмото значе
ние на петрола за въздухоплаването.
Суецкиятъ каналъ е източенъ входъ за Среди
земно море. Чрезъ него се намалява разстоянието
отъ Англия, до Далечния изтокъ (Лондонъ — Бом
бай) близо съ 90ОО клм. Но и да изгуби, както Ги
бралтаръ, така и Суецкия каналъ, на Англия й остава
Атлантическиятъ пжть около носъ Добра-Надежда
за Индия, Малайския архипелагъ и Австралия. По
неже Англия не може да владее Дарданелитв и
Босфора, тя се стреми тЬзи тътнини да се намиратъ подъ властьта на държава, която да се на
мира винаги подъ защитата на Англия и да се
спира напъна на северния колосъ да излезе на
открито море. По този начинъ Англия си осигу
рява своя пжть за Индия, Далечния изтокъ и
Австралия.
Франция е втората велика сила и сжщо така
колониална империя, чийто интереси еж свързани
непосредствено съ развитието на средиземноморския
въпросъ. Но въ отличие отъ Англия, Франция е и

43

средиземноморска сила. Ако за Англия Средиземно
море е само единъ удобенъ и кжсъ пжть къмъ да
лечните й владения, за Франция това море пред
ставлява истинска непосредствена необходимость
за развитието й като морска сила. Англия и да за
губи своите опорни точки въ Средиземно море, тя
пакъ ще си осигури връзката съ своите далечни
владения, ако и по бавно и съ по-големи жертви.
Но за Франция Средиземно море е морето, чрезъ
което тя се свързва непосредствено съ СВОИТЕ вла
дения въ Африка. Освенъ това като континентална
европейска държава, тя излиза на Средиземно
море и има преди всичко грижата да осигури
своята територия отъ къмъ морето. По северния
брътъ на Африка, Франция притежава стари бо
гати колонии, които представляватъ едно ц-Ьло на
едно съ метрополията.
За да поддържа връзката си съ Алжиръ
(придобитъ презъ 1830 год.), едно отъ най-богаТИТБ владения на Франция, съ Тунисъ (придобитъ
презъ 1881 год.) и съ Мароко (1907), Франция
тр-вбва да бжде сигурна въ своето корабоплаване.
Но подобно на Англия и за Франция Средиземно
море представлява най-удобниятъ и кратъкъ пжть
къмъ далечнитв й колонии въ други континенти.
Съ големитв военни пристанища Тулонъ и Марси
лия, съ важнитЬ военни и въздухоплавателни бази,
разположени въ редица северо-африкански точки
като: Оранъ, Сфаксъ, Алжиръ, Филипвилъ, Бонъ и
др. съ здравитв центрове Триполи и Бейрутъ въ
Сирия, поставена отъ 1920 год. подъ френски ман
датъ, Франция е стжпила на много точки по сре
диземноморския басейнъ. Къмъ това требва да се
прибави политическото, стопанско, финансово и
културно влияние, което Франция упражнява по
вече или по-малко въ всички крайбрежни държа
ви. Голямо е и френското влияние при управле
нието на Суецкия каналъ. Най-голяма часть отъ
акциитв на компанията, която експлоатира този
важенъ пжть е въ френски ржце. По такъвъ на
чинъ, докато военниятъ контролъ надъ канала се
упражнява отъ британската войска, търговско-стопанскиятъ е въ ржцетв на Франция.
Положението на третата заинтересована сила
отъ Средиземно море е несравнимо по-неизгодно.
Италия е чисто средиземноморска, и даже един
ствената средиземноморска сила, тъй като всички
нейни брътове се миятъ само отъ това море. Но
нейното положение въ Средиземно море е много
затруднено, тъй като британската и френски импе
рии отдавна еж се настанили по най-важнитЬ м+зста и .пазятъ ревниво СВОИТБ ПОЗИЦИИ. Следъ като
Италия приключи своето обединително движение
(1870) и помисли за колонии, не бЪха останали
почти никакви свободни земи за завладяване. Едва
по-късно тя можа да се сдобие съ нЪкои не особено
богати и плодородни земи въ Африка (Либия, следъ
1912 год.), а следъ войната отъ 1935—36 год., тя
присъедини къмъ СВОИТБ африкански владения и
Абисиния. Съ създаването на италианската коло
ниална империя, положението на Италия въ Сре
диземно море стана много деликатно. Въпръки че
следъ Англия, Италия идва на първо место по тра
фика си презъ Суецкия каналъ, нейното корабо
плаване не само презъ канала, но и по самото
Средиземно море може винаги да бжде застрашено
отъ съвместното действие на британската и френ-
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ска флоти. Политическите различия между запад-.
нигЬ демокрации и Италия, която се приближаваше
повече къмъ Германия, изиграха безспорно тукъ
своята роля. Много по-реалистични съображения,
обаче, бЪха меродавни за да се дойде до големата обтегнатость въ Средиземноморския басейнъ,
Гол1змиятъ политически и нравственъ възходъ на
Италия, възродена подъ влияние на фашистското -учение, стремежътъ на нацията къмъ повече про
стора и колонии, несъмнено формулираните тери
ториални искания спремо Франция и Англия, бор
бата за повече стопанска свобода и сигурность въ
корабоплаването, желанието за създаване на здрави
стратегически позиции — ето истинските причини,
които доведоха до изостряне на отношенията въ
Средиземно море. Геополитическиятъ факторъ, раз
бира се, има тукъ огромно значение. Мусолини е
изразилъ това така: „Яко за другите Средиземно
море е пъть, за насъ то е животъ". За Италия среди
земно море е.дробътъ, чрезъ който тя диша. За да
брани сегашните си позиции, а така сжщо и съогледъ
на възможни международни усложнения, Италия
е установила редица важни, военни, морски и въз
духоплавателни бази, както въ самия Апенински
полуостровъ, така и по други места на средизем
номорския басейнъ, които владее. Редица важни
пристанища и въздушни бази въ самия полуостровъ,
въ о-въ Сицилия и по о-въ Корейка позволявать
на Италия да се чувствува сигурна въ собствената
си земя. Въ италиянскитв колониални владения по
северния африкански брътъ еж разположени важ :
НИГБ военни центрове—Триполисъ, Бенгази и Тобрукъ, съединени помежду си съ ГОЛ-БМО стратеги
ческо крайбрежно шосе. Италия превърна въ укре
пени точки малките островчета — Пантелария, Линоза и Лампедуза, които се намиратъ между Сицилийскйя брътъ и Тунизския брътъ и които преграждатъ свободното движения по пътя Гибралтаръ—Малта—Суецъ и застрашаватъ едновременно
съ това значително сигурностьта "на френското
владение Тунисъ.
Презъ 1912 год. следъ войната съ Турция,
Италия придоби групата острови Додеканеза, раз
положени близо до Мало-азийския брътъ, на срав
нително малки разстояния до важните английски
бази въ източно Средиземно море. И тукъ Италия
създаде редица важни пристанища и въздушни
бази.
Четвъртата велика сила, която е заинтересу
вана, ако и по-отдалечъ, въ Средиземноморските
въпроси, е Съветска Русия. Огь географско и по
литическо гледище Черно море представлява не
разделна часть отъ Средиземно море. Ето защо за
руската външна политика не е безразлично, какво
е и какво ще бъде положението на силите въ
Средиземноморския басейнъ. Въ течение на столЪ-

тия руската външна политика е имала една голема
цель: да си .осигури здрава позиция на Черно море
и следъ.това да лолучи достъпъ до.топлото Сре
диземно море.
Първата часть отъ, тази задача Русия посигна още .по времето на Екатерина Велика, въ.
края на XVIII вЪкъ следъ сключването на КючкжъКайнарджикския договоръ.въ 1774 год. но втората
часть отъ задачата и до. день днешенъ не можа
да бъде осъществена. В"БЧНИЯТЪ бленъ на руските
императори превземането на Цариградъ, Босфора
и Дарданелите, и до сега не можа да се сбъдне,
въпреки че при Н-БКОИ извънредно благоприятни'
моменти руската външна политика се приближа
ваше значително до осъществяването на тази исто
рическа задача.
Решителната съпротива на западните сили
и особено на Англия, която стана въ миналото, па
и сега,е, най-ревностниятъ пазительна позициите на
Турската империя, спъваше непрекъснато руската
дипломация, въ усилията й за завладеване на Ца
риградъ и Проливите. Отъ съперничеството между
Русия и западните сили е страдала извънредно
много и България.
Вънъ отъ тези Велики сили, които следятъ
зорко развоя на събитията, по Средиземнорските
брегове, и чийго интереси, естествено, съ много
по-големи и решаващи за развитието на между
народната политика, въ Средиземноморския въпросъ съ заинтересувани, въ една или друга фор
ма, и редица по-малки държави, чийто брегове се
миятъ отъ това море, или отъ съединените съ него
морета. Тези държави с ъ : Испания, Югославия,
Гърция, Турция, България, Румъния, Египетъ. Отъ
гледище на общото развитие на международните
отношения всека една отъ тези по-малки държави
има своето значение, което въ даденъ моментъ
може да порастне извънредно много. Съобразно
съ дипломатическите и политически ходове на Ве
ликите сили по Средиземноморския басейнъ, често
пъти по-малки държави съ въ състояеие да изиграятъ решителна роля за по-нататъшното пре
устройство на света. Въ историческите моменти
като днешниятъ.за това обстоятелство Великите сили
държатъ постоянно сметка.
Но все пакъ изъ лъчезарните Средиземно
морски простори.се надигатъ страшни бури. Тукъ,
въ този китенъ край, средъ сгорещената отъ юж
ното слънце и напоена съ блогоухания атмосфера,
край островите потънали въ цветя и вечна зеле
нина, въ портокали и лимони, средъ този разкошенъ субтропически рай, има опасность да се ра
зиграе една отъ най-големите трагедии въ исто
рията на човешкия родъ, когато ще се решаватъ
съдбините на Европа и на останалия светь за
идните векове.
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МОРСКИ МУЗЕЙ
Той се обогати съ още единъ -цененъ подаръкъ. На 28 януарий т. г. нароченъ ЧОВ-БКЪ донесе
въ музея модела на лекъ английски кръстосвачъ,
изпратенъ отъ Софийския дворецъ. Най-грижливо
опаковат, заедно съ специалната си масичка и ви

трина, той беше донесенъ за да попълни сбирката
на музея. Съ своята изящна изработка и подхо
дяща гарнитура, този моделъ представлява ценна
редкость и скжпъ даръ, както за музея, така и за
Българския народенъ морски сговоръ, защото за
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г._Карелъ Шкорпилъ Знаменитъ български археологъ
основатель и пръвь уредникъ на морския музей на>
Б. Н. М: С.
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то ще се съхраняватъ за въчни времена, за да
сочатъ пжтя, по който сме минали и напредъка,
въ най-тежкигв години на нашата политическа
история.
Музеятъ се разрастна. Грижигв за неговото
запазване наложиха да 4 се стабилизира положе
нието му. Презъ 1931 год. се постигна споразуме
ние между флота и организацията, за запазването
му. Споредъ това споразумение морскиятъ музей
се ржководи отъ отд-вла „морски музей" при Глав
ното управително ТБЛО, състоящо се отъ трима
души. Двама отъ ГБХЪ се назначаватъ отъ флота
изъ между офицерите—членове на организацията.
Флотътъ дава материално и морално съдействие
за поддържане и развитие на музея. Главниятъ
уредникъ на музея се посочва измежду тримата
отъ Главното управително ТБЛО на организациата.
Въ случай, че организацията престане да съще
ствува по една или друга причина, правата на
Българския народенъ морски сговоръ се прехвърлятъ на народния музей въ Варна.
На 1 априлъ 1932 година ХХШ-то обикновенно
народно събрание реши да се отпуснатъ на Бъл
гарския народенъ морски сговоръ съгласно приложенъ списъкъ означените предмети, притежание
на бившия воененъ флотъ, които да му послужатъ
за морски музей въ гр. Варна. По този начинъ
всички предмети на музея станаха негова собственость.
Така музеятъ се създаде и стабилизира и за
почна своята безшумна работа въ полза на мор
ската идея.
НамЪрилъ гостоприемство съ разрешение на
Министерството на Народната Просвета въ едно
отъ подземните помещения на Варненската деви
ческа гимназия, музеятъ беше полреденъ и откритъ
на 20 май 1923 год. Отъ тогасъ той си остава въ
сжщото помещение, въпреки непрестанните грижи
и постжпки да се сдобие съ собственно помещение,
кждето да може напълно да се развие. Защото
сбиркитЬ му така се увеличиха, че не е възможно
те да бждатъ изцяло изложени.
Той е най-доброто средство за пропаганда
на морската идея и запознаване на всички съ
идеите на организацията. Презъ неговите салони
минаватъ ежегодно надъ 10,000 посетители отъ
всички краища на страната и отъ странство. Ин
тересно е, че много отъ посетителите му идвагь

лишенъ пжтъ показа Височайшето внимание къмъ
морския музей и организацията.ни..
Морскиятъ музей се създаде съ основаването
на организацията ни. Подъ ржководствою на господинъ Карелъ Шкорпилъ, членъ на Главното уп
равително гЪло и археологъ съ всесвЪтска известность, той получи правилна насока и организа
ция, за да го видимъ въ едно кжсо време да се
развива и издига, като зае видно мътто между
нашигв културно-научни институти. Той е единственъ по рода си у насъ и представлява истинско
отражение на развоя на морската ни идея въ ней
ната пълна широта. Благодарение на умелото
ржководство и преданость на неговия ржководитель и организаторъ, музеятъ въ скоро времерспечели вниманието и доверието и на всички, които
имагь връзка съ развоя на морското Д-БЛО.
Най-голтзмъ Д-БЛЪ въ неговото развитие, оба
че има Негово Величество Царьтъ, кой го подчерта
вниманието си къмъ инициативата за слагане на
чало на морски музей у насъ съ подаряването на
музея най- ценните модели на кораби, украсяващи
до тогава салоните на Двореца. Това б-Ьше осно
вата на зараждащия се музей. Съ това голЪмо вни
мание къмъ музея .се даде тласъкъ на инициати
вата за обгатяване на неговитъ сбирки.
Постепенно сбирките на музея започнаха да
се увеличаватъ. Флотътъ разви военно-морския отдЪль, като изпрати рЪдки предмети, събирани въ
разни времена, за да се съхраняватъ и поддържатъ,
а заедно съ това да служатъ за обучение на изу
чаващите военно-морското изкуство. Пристанищата
ни сжщо така бЪха заразени отъ идеята да се съз
даде нагледно показало' за развоя на пристанищ
ното ни дело. РатницитЬ на морската идея у насъ
съзряха въ инициативата за създаване на морски
музей единъ починъ, който ще увековечи усилия
та на една епоха, когато разбиранията за значение
то на морето излязоха отъ зародншното си със
тояние и минаха къмъ творчество. Така, постепен
но, съ единъ примЪръ посоченъ отъ горе, усилията
на всички се координираха, за да се събератъ, Скжпиять подаръкъ отъ Н. В. Царя — образецъ на ан
подредатъ, класиратъ и изложатъ сбирките, кои
глийски кръстосвачъ
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предварително запознати съ него отъ други, които
еж го били посетили вече. Така името " му бързо
стана известно на всички културни труженици.
Трогателни еж надписите, които посетителите му
оставятъ въ специалната за цельта книга и сумите,
оставяни отъ тъхъ въ полза на музея. Това еж обик
новено суми откженати отъ личните средства на
нашите бедни интелектуалци, които въпреки
всичко отдълятъ своята лепта, за да я присъединятъ къмъ усилията за поддържане на музея. Така
постепенно музеятъ е създалъ отъ такива суми
свой фондъ надъ 100,000 лева.
Височайшето внимание къмъ морския музей
указано въ моментите, които преживяваме, показва
значението, което му се предава отъ Върховния
покровитель на организацията ни и е стимулъ на
нова творческа дейность въ тази область- Ние
върваме, че това ново Височайше внимание къмъ
делото на организацията ни ще бжде правилно
преценено и ще даде още по-големи резултати за
разрешаване на всички въпроси свързани съ окон
чателното закрепване на морския музей, за който
се разкриватъ такива широки възможности сега.
Една отъ първитъ и наложителни нужди за музея
е разрешаване на въпроса за окончателното му
настаняване въ подходяще собствено помещение.
То ще даде възможность да се развиятъ и подредятъ всички ценни сбирки, които сега немогатъ да
се изложатъ поради липса на достатъчно мъсто.
Такова едно помещение ще спаси отъ окон
чателно разваляне ценни предмети, които сега въ
влагата на подземието се излагать на риска да
бждатъ загубени за бждещето. Българскиятъ народенъ морски сговоръ отъ редъ години прави по-

стжпки въ това направление, като посочи и начи
на на разрешаването му чрезъ отпущане на
едно държавно здание отъ ликвидираните съгласно
закона за ликвидиране имотигв на гръцкитъ из
селници имоти. Макаръ, че всички лица и учреждения
схващатъ значението на въпроса и считатъ, че раз
витието на единствения у насъ морски музей не е
само въпросъ на организацията или на отделенъ
градъ, а засега престижа на цълата страна, пакъ
разрешението на този важенъ въпросъ не може
да се получи. То с е . губи въ ТБСНИТБ бюрокра
тични разбирания на отдълнитъ служби и не може
да получи разрешението си, въпреки неколко
кратните му проучвания чрезъ комисии и отделни
служебни лица.
Името на морския музей надхвърли границите
на нашата страна и даде походъ за подражение
отъ нашитЬ съседи. Ромжния и Ю г о с л а в и я
сложиха. начало на подобни . музеи, следъ като
заимствуваха организацията на нашия музей и съ
специални лица го проучваха на самото место.
НОВИГБ условия на страната ни откриватъ
широки възможности за разрастване и издигане
на този единственъ културно-наученъ институтъ у
насъ. Той требва да бжде подреденъ въ подходящъ видъ и въ съответно за това помещение, за
да може да представи въ надлежна форма всички
свои ценни сбирки. Ние върваме, че Височайшиятъ
жестъ ще бжде правилно оцененъ отъ всички, отъ
които зависи поощрението на развитието на музея,
за да може той да добие окончателно своето под
ходяще место и видъ между нашите" културнонаучни институти.

-659Лейтенантъ В. Паспалеевъ

Борба на морски-гк съобщителни п ъ т и щ а
Проблемата за морскитъ съобщителни пжтища се явява единъ отъ най-важните въпроси въ
стратегията на сегашната война. Отъ степеньта на
осигуряването на морскитъ съобщителни пжтища
зависи не само снабдяването на действуващите
въоржжени сили и изхранване на населението, но
въ много случаи и способностьта на воюващата
държава да окаже по-продължително съпротивле
ние на противника. За ГОЛЪМИТБ морски и инду
стриални държави, каквито еж днешните воюващи
страни, морскитъ съобщителни пжтища еж отъ из
вънредно жизнено значение, защото гЬ единственни
ги свързватъ съ ТЕХНИТЕ колониални владения, отъ
които черпятъ онъзи материали, които еж имъ не
обходими за продължаване на войната.
Ето защо големите морски и индустриални
държави, които владеятъ задморски колонии би било
невъзможно да сжществуватъ економйчески и по
литически, както въ мирно време, така и. въ време
на война, ако нъмагъ добре организирана, посто
янно поддържана и осигурена връзка между ТБХната метрополия и колониалните имъ владения.
• Осигуряването на морскитъ съобщителни пж
тища нараства особенно много въ време на война.
Въ единъ отъ свои*в меморандуми английското
адмиралтейство на 27 февруарий 1917 год. указва
ония мерки, които е необходимо да се предприе-

матъ въ връзка съ германската подводна война.
Така въ сжщия меморандумъ, първиятъ морски
лордъ на Великобритания адмиралъ Джелико, б е
пис*алъ: „Историята на войната ни показва какви
фатални резултати могатъ да се получатъ, когато
стратегията за воденето на войната се базира на
неосигурени напълно съобщителни морски пжтища.
Въ тези условия катастрофата е неизбъжна".
Операциите на морските съобщителни пжти
ща въ условията на съвременната война се извършватъ чрезъ надводнитъ, ПОДВОДНИТЕ И въз
душни сили, имащи за цель да нарушатъ или прекратятъ съобщенията на противника по море. Това
се оежществява чрезъ захващане или унищожаване
на неприятелските транспортни кораби, както на
воюващите, така и на неутралните страни, които
превозватъ контрабанда, или войски натоварени
на търговските или военни кораби.
Изхождайки отъ това общо определение, опе
рациите на морскитъ съобщителни пжтища могатъ
да се подраздълятъ на следни-тв основни видове:
е) Операции противъ неприятелската морска
търговия. Т Б иматъ за цель да подкопаять общата
икономическа мощь на противника, чрезъ което
да намалягь неговата военна мощь и се изразявать въ нарушаване или прекжеване снабдяването
на противника презъ морето, на пренасяните су-
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рови материяли, храни и технически съоржжения.
Въ частенъ случай операциите срещу неприя
телската морска търговия въ опредълени напра
вления и въ НБКОИ етапи отъ войната могатъ да
бждатъ насочени въ борба срещу снабдяването на
противника презъ морето съ военни материали и
всЪкакъвъ родъ оржжия съ' цель да се отслаби
неговата военна мощь. Такова действие на морСКИГБ пжтища може да възникне въ резултатъ на
специално предварителни разузнаване на харакктера на предстоящите на приятелски презморски
товари.
За да може обаче да бжде сериозно нару
шено или прекжснато снабдяването на противника
презъ морето, операциите на морскитъ съобщи
телни пжтища требва да се водятъ систематически
и требва да бждатъ развърнати върху обширните
пространства на морето или океана, непрекжснати
по време и мъсто, а въ нъкои случаи непрекжснати
презъ цълото време докато трае войната.
Поради това операциите срещу неприятел
ската морска търговия изискватъ наличието на
значителни сили и средства и се формулиратъ
като една економическа блокада срещу против
ника, което пъкъ налага да се обяватъ' известни
военни зони въ морето, въ които се ограничава
значително и морската търговия на неутралните
държави.
Операциите отъ този видъ могатъ да иматъ
голъмо стратегическо значение и при едно ус
пешно развитие тв могатъ да укажатъ влияние не
само за ОТДЕЛНИ действия въ време на войната, но
така сжщо и за крайния изходъ на последната.
Историята на ВОЙНИТЕ ни дава много примери за
този видъ операции на морските съобщителни пж

тища. Всръдъ тъхъ ние можемъ да отбележимъ:
действието на северо-американския флотъ Гпрезъ
време на гражданската война въ 1861—1865 год.:
операциите на рускитъ кръстосвачи презъ РускоЯпонската война 1905—1905 год.; операциитъ на
германските кръстосвачи отъ ескадрата на адмиралъ Шпее, спомагателните кръстосвачи и герман
ските подводници презъ време на войната 1914—
1914 г.; операциите на рускитъ и английскитъ под
водници въ Балтийско море презъ сжщата война,
а най-после и сегашната борба, която германскиятъ
надводенъ, подводенъ и въздушенъ флотъ води въ
Атлантическия океанъ, Средиземно и Северно мо
рета, на морскигЬ съобщителни пжтища на Бри
танската империя.
б) Операции срещу оперативните превози и
оперативното снабдяване на ВОЙСКИТЕ. Т Ъ иматъ
за цель: да нарушатъ или прекратятъ превозването
на войски отъ едно мъсто на друго по море; да
нарушатъ или прекратятъ доставяните презъ мо
рето хранителни припаси, въоржжение, войсковипредмети и снаряжение отъ всъкакъвъ видъ *за
войската действуваща на фронта или на прибръжния участъкъ, да прекратятъ снабдяването на .току
що стоварения неприятелски десантъ.
Операциите отъ този видъ могатъ да иматъ
големо оперативно и даже стратегическо значение,
но твхниятъ размахъ обикновено е много по-малъкъ
отъ този на операциите срещу морската търговия,
въ смисълъ на систематичность и продължителность.
Историята на миналитъ войни ни дава срав
нително малко примери на сполучливи подобни
операции, насочени непосредствено противъ вой
сковите превози по море и противъ оперативното
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снабдяване на СЖЩИТБ. И тукъ требва да споменемъ операциитв на германските кораби и на пър
во МЕСТО на ПОДВОДНИЦИТЕ, действуващи въ англий
ския каналъ презъ 1914—1918 г. срещу превозва
нето на войски на континента отъ Англия. Заедно
съ това обаче, тръбва да отбележимъ че тогава
отъ страна на германското командване не бв про
явена достатъчна активность въ тьзи действия.
Въ по-отдалеченото минало можемъ да приведемъ като примъръ французската експедиция въ
Египетъ презъ 1799 год., когато френскигв войски
имаха редица УСПЕХИ въ Египетъ, но въпреки това
ТБХната операция завърши съ пълно поражение.
Стратегическиятъ неуспЕхъна французитв произлъзе
отъ това, че ТЕ не можаха да осигурятъ ТЕХНИТЕ
морски съобщителни пжтища. Въ съвременната
война подобенъ примЕръ, който се увенча съ пъленъ успвхъ е прехвърлянето по море на герман
ските войски въ Норвегия, кждето английскиятъ
флотъ въпреки, надмощието си не можа да прекжсне съобщителните пжтища между Германия и
Норвегия.
Както казахме по-горе въ борбата на' мор
ските съобщителни пжтища могатъ да бждатъ из
ползувани: надводнитв кораби (кръстосвачигв, спо
магателните кръстосвачи, флотилсводачитв, торпе
доносците, и заградителигв), подводниците и са
молетите.
Основното оржжие на надводните кораби въ
ТЕЗИ операции, съ изключение на заградителигв, е
артилерията. Еднакво, обаче съ нея при опреде
лена обстановка голвмо значение има и торпедото,
а накрая и мините поставени отъ заградителигв и
другигЬ надводни и подводни кораби на пжтищата,

" - ' • - - " ' -

3

*

Д

по които става движението на търговските кораби
и предъ неприятелскитв пристанища и бази. Всички
ТБ могатъ да СТБСНЯТЬ значително свободата на
морските съобщителни пжтища. Търговските ко
раби могатъ да бждатъ потапяни още и съ под
ривни патрони или чрезъ отваряне на ТЕХНИТЕ
кинкстони (потопителни кранове). При операции на
морскитв пжтища срещу бойнитв кораби, мината
придобива още по-голвмо значение.
Основниягъ начинъ за действие на надводнитБ
кораби, освенъ заградителитв, е да кръстосвать
по възможность на неприятелските пжтища и мор
скитв съобщителни вжзли и на ПОДХОДИТЕ КЪМЪ
пристанищата.
Използуването на МИННИТЕ заградители при
твзи операции се свежда къмъ скрито действие,
затова е необходимо заградительтъда бжде съ голвма скорость.
Основниятъ пъкъ начинъ за действие при ТЕЗИ
операции срещу бойнитв кораби на противника.
се смъта отрязването на неприятелските кораби
отъ ТЕХНИТЕ бази, задръстването на входа предъ
базитв съ мини и нанасяне на кратки удари върху
корабитЬ, когато еж още въ морето.
Както въ миналата свътовна война, така и
днесъ операциитъ на надводнитъ кораби на мор
скитв съобщителни пжтища отвлича часть отъ про
тивниковите морски сили отъ главния театъръ на
военнитЬ действия. Въ това отношение особенно
нагледенъ е примЕрътъ отъ сегашната война, при
която англичаните въ стремежа си да запазять
СВОИТЕ съобщителни пжтища въ Средиземно море,
отъ действията на италиянския флотъ, еж ОТДЕЛИЛИ
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една голема часть отъ флота си, който иначе имъ
е необходимъ за отбраната на острова.
Отъ друга страна, другъ примеръ за подобно
действие на надводните кораби е това на неколкото германски кръстосвани, които само въ единъ
день въ Атлантическия океанъ потопиха 24 англий
ски търговски кораби съ общъ тонажъ надъ 200
хиляди тона.
Подводниците обаче еж главните морски сили
които се" използуваха при борбата на морските
съобщителни пжтища. Съ техните досегашни дей
ствия тЪ потвърдиха наново онова ГОЛ-БМО значе
ние, усоето те иматъ за-изнасянето на тази борба.
Основното оржжие на подводниците при воденето
на тази борба е торпедото. ГОЛ-БМО значение обаче
има и'заградната мина и то особенно при дей
ствие при неприятелските бази и пристанища и
пунктовете, въ които преминаватъ много морски
пжтища. На откритигЬ и големи морета и океани,
кждето обикновено противоподводната отбрана на
противника е по-слаба, може да бжде използувана
съ успехъ противъ търговските кораби и арти
лерията.
Начинитт^ за действие на ПОДВОДНИЦИТЕ СЖ:
1. Позиционно използуване на подводниците предъ
неприятелските бази, пристанища и морски съоб
щителни вжзли. 2. Кръстосване на противоподвод
ната отбрана обаче застави подводниците да тьр' сятъ разрешение на поставената имъ задача за
потапяне на търговските кораби, по-далечъ въ от
критото море, въпреки че тамъ вероятностьта за
среща съ последните е по-малка. При действията
въ отдалечените райони подводниците причакватъ
обикновено, както единичните транспортни кораби
така и тези движещи се въ конвой. Докато въ ми
налата война подводниците въ началото се изпол
зуваха почти единично и едва к ъ м ъ края групово,
днесъ сжщитв още въ началото на войната се използуватъ на групи, както срещу търговските, така
и срещу военните кораби. Опитътъ, и отъ миналата,
и отъ сегашната война показва, че по-големата
часть отъ потопените и атакувани търговски ко
раби еж пострадали въ открито море. Причините
за това се заключавате въ обстоятелството, че пжтищата за движение на търговските кораби еж
били съ достатъчна точность известни на неприя
теля, благодарение на доброто разузнаване. По
ради това и развръщането на подводниците въ
избраните за кръстосване райони еж съвпадали съ
пжтищата на движение на противниковите тър
говски кораби, което имъ осигурявало срещата
съ последните.^
Докато въ миналата война подводните заградители се използуваха въ повечето случаи единично
и въ непосредственно взаимодействие съ надвод
ните кораби, днесъ сжщитв се използувате въ
много по-широкъ мащабъ и съ много по-голЪмъ
успехъ отъ миналото. Така, голъма часть отъ заграднитв мини поставени въ Балтийско море презъ
време на скандинавската операция б е поставено отъ
английските подвоцници, които споредъ герман
ското списание „Марине рундшау" можели да носятъ до 120 мини. Най-големъ ефекть обаче отъ
тези операции е имало тогава, когато подводникътъ по данни на свои наблюдения или разузна
ване на другъ подводникъ или самолетъ е поставилъ мините на важните фарватери скрито и то
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следъ като последните еж били прочиствани отъ
миночистачите на противника.
Въ съвременните условия при големия техни
чески напредъкъ, тактическите свойства на подвод
ниците, техните бойни качества и особенно раз
витието на средствата за връзка между последните
и надводните кораби и самолетите, когато еж въ
подводно положение, усилиха възможностьта за
използуването на подводниците групово въ под
вижни завеси.
Въ сегашната война въ борбата на морските
съобщителни пжтища освейъ надводните кораби и
подводниците, се използувате и самолетите.
Основното оржжие на последните при тези
действия е бомбата. Въ досегашните действия из
ползуването на самолетитЬ въ тази борба дадоха
извънредно големи резултати. Въ това отношение
е особено поучителенъ примърътъ отъ сканди
навската морска операция, при провеждането на
която Германия чрезъ надмощието на въздушните
ей сили можа да осигури своите морски съобщи
телни пжтища къмъ Норвегия. Страхътъ оть дей
ствието на последните застави английското адмиралтейство да не предприеме решителни действия
съ флота си въ Скагеракъ, за да прекжене подводза на войници и муниции. Другъ примъръ оть
сегашната война е и нападението, извършено отъ
германските и италиански самолети срещу англий
ските бойни кораби и транспорти, което се из
върши въ сицилийския каналъ надъ единъ англий
ски много добре охраняванъ конвой.
Последните действия на германските самолети
въ Средиземно море ни даватъ примери и за ефи
касно използуване на артилерията на самолетите
срещу търговските кораби на противника.
Значителната скорость на самолетите, която
превъзхожда тази на надводните кораби, а още
повече тази на подводниците, имъ осигурява бързо
откриване и внезапна атака на транспортните или
бойнитЬ кораби на противника, а заедно съ това
имъ позволява да добиятъ'*. известна ^скритность
при развръщането.
Ограничениятъ обаче радиусъ на действие, и
все още голъмата зависимость отъ състоянието "на
времето и тъмнината на нощьта, не даватъ пълна
възмржность за използуването имъ на много отда
лечените морски пжтища. Затова днесъ ние виж
даме, че докато германските подводници и кръстосвачи водятъ борбата за прекжеване на морските
съобщителни пжтища, далече въ океана, въздуш
ните сили иматъ за задача да водятъ борбата въ
близость около английскитъ острови и въ Среди
земно море.
Най-насъвършената форма за водене на днеш
ната борба на морскитъ съобщителни пжтища се
извършва при взаимодействие на надводните, под
водните и въздушнитЬ сили, действуващи въ опре
деления районъ въ оперативно и тактическо взаи
модействие.
Въ този случай положителните и отрицател
ните страни на различните родове морски сили
се допълвате взаимно и ефектътъ, постигнатъ отъ
техните действия е много голъмъ.
Съставътъ на взаимодействуващитв сили се м^ени
въ зависимость оть поставените задачи, отъ военногеографическитъ условия на оперативния театъръ,
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съотношението на силите и отъ възможностите на
противника.
Особенно значение добива това взаимодей
ствие при нападението на неприятелските конвои.
Докато въ миналата война, системата на кон
воя, измислена отъ англичаните срещу действието
на германските подводници, изигра значителна
роля за намаляване на загубигв въ търговски ко
раби, днесъ макаръ и да не можемъ да кажемъ,
че тази система е загубила напълно своето значе
ние, все пакъ сега е ясно, че осъществяването на
конвойната служба е коренно изменена.
Съсредоточаването на множество търговски и
военни кораби, въ конвой на сравнително ограни
чено пространство дава редица преимущества за
действие на авиацията.
Ето защо борбата за опазване на морските
съобщителни пътища днесъ е ?много по-трудна,
отколкото въ миналата война. Това показватъ и
даннитЬ, които всеки день достигатъ до насъ за
числото на потопенитЬ кораби.
Какво пъкъ въздействие би могло да има
прекъсването на морските съобщителни пътища
върху изхода на сегашната война, показватъ найнагледно поукитЬ отъ миналата световна война,
когато последните бЪха почти прекъснати отъ гер
манските подводници, и щ-Ъха да заставятъ съгла
шението да капитулира. Въ това отношение съ
особенно интересни думигЬ на адмиралъ Джелико,
английски командующъ и пръвъ лордъ на адмиралтейството, които той пише въ едно отъ своите
съчинения .Тпе спз)5 о( тпе пауа1 маг". „Даването
пълни сведения на обществото за понасяните отъ
подводната война загуби, би погребало волята на
народа за продължаване на войната. Обаче, тЬзи,
които виждатъ какъ врагътъ отъ день на день по
качва количеството на унищожавания тонажъ, не

може да не се замислятъ сериозно и съ горчиви
опасения за бъдащето. ТЪ иматъ основание съ
страхъ да очакватъ идването на оня черенъ день,
който ще сгромоляса страната въ пропастьта. При
това ние съвсемъ не успиваме да унищожаваме
германските подводници въ онова темпо, въ което
тЬ се строятъ въ Германия. Нашиятъ търговски
тонажъ е вече разгроменъ и всеки день прогре
сивно намалява".
Ямериканскиятъ адмиралъ Симсънъ донася отъ
Лонцонъ на своето правителство следното: „Фактъ
е че противникътъима успехъ, а не ние!... Нашити
кораби биватъ много по-бързо потапяни, откол
кото световните корабостроителници усп-вватъ да
ги зам-Ьстватъ съ нови. Това просто означава че
работите отиватъ къмъ изгубване на войната. Под
водниците постепенно отрЪзвагь нашите съобщи
телни пътища. Щомъ като гЪ бъдатъ прекъснати
или поне застрашени, ние ще трЪбва да преклонимъ глава и да се съгласимъ на искането на про
тивника*. А освенъ това, за по-бързо, той телегра
фира въ Вашингтонъ следното: „Накратко, на мне
ние съмъ, че въ момента ние отиваме къмъ погромъ".
Интересенъ е също и разговорътъ воденъ
между същия адмиралъ Симсънъ и Джелико, следъ
пристигането на Симсънъ въ Лондонъ. Джелико
съобщава на Симсънъ, че потапянията презъ февруарий съ достигнали 536 хиляди тона, презъ
мартъ 603 хиляди тона и се очаква презъ априлъ
да стигнатъ около 900 хиляди тона. Ние не ще мо
жемъ да продължаваме войната. „На това Симсънъ
отговорилъ: „Значи, изглежда, че германцигЬ ще
спечелятъ войната?" „Да, това те сигурно ще го
иматъ, ако ние не съумт^емъ въ най-скоро време
да ограничимъ потапянията", — отговорилъ Дже
лико.

-ЗЦ>

Морски патрулъ
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Хр. Русев-ь
н-къ пристанище

Р у с е н с к о т о пристанище д н е с ъ
Отъ по-миналата година, поради стеклитв се
обстоятелства, Дунавътъ стана едничкиятъ воденъ
пжть, по който се извършва нашиятъ вносъ и износъ
за Европа. Това даде силно отражение на нашитъ
дунавски пристанища, особено на русенското, което
доби оня видъ, какъвто е имало въ добрите пред
военни времена.
Голямото спокойствие въ пристанището, което
цареше редъ години, сега е силно нарушено отъ
шума на многото работа, по обслужване големия
трафикъ'на пристанището. ЦБЛИЯТЪ кей е непрестан
но заетъ отъ най-различни кораби, дошли да разтоварватъ носещигв стоки или да товарятъ грамаднитъ количества наши произведения, складирани
въ пристанищните места, магазин и насипни рав
нища или дошли въ вагони, за да бждатъ отнесени
нагоре по реката къмъ пристанищата на Германия,
Унгария и Словакия. Стотици работници пъплятъ
по СХОДНИТЕ, носейки на гърбъ тежки товари, подканвани, отъ време на време, отъ СВОИТЕ старшини,
за да се получи максимумъ работа.
На едно мътто се товарятъ храни, на друго—
•старо желъзо, руда, вжглища и пр. на трето место
се разтоварва обработено железо, земеделски ма
шини и др. най-различни стоки. Всичко това пред
ставлява чудесна гледка, каквато русенци отдавна
не еж виждали.
Тази грамадна работа въ пристанището се из
вършва само благодарение на грижите, които еж
•полагани и продължаватъ да се полагатъ по обза
веждане на русенското пристанище. Така напри«мтфъ: доста дългата кейова стена позволява да
застанатъ едновременно много кораби до бръта
за товарене или разтоварване; обширните насипни
равнища и хамбари позволяватъ да се складирать
големи количества стоки въ близость до корабите,
така щото, товаренето или разтоварването да става
•бързо; добрата ж. п. и шосейна мрежа въ приста
нището позволява движението на вагони, автомо
били, коли, камиони и пр. да става свободно, като
по тоя начинъ СТОКИТЕ се отнасятъ бързо отъ скла
довете къмъ корабитБ или обратно. Добрата ор
ганизация на преносната служба, която отъ мина
лата година стана напълно държавна, позволява
товаренето и разтоварването на СТОКИТЕ да става
бързо и сигурно, като по тоя начинъ се спестява
доста време отъ престоя на корабите на кея.
Всичко това, спомогна доста много за увеличение
капацитета на пристанището.
Направата на вжтрешното пристанище и ферибоотната кейова стена, върху която е инсталиранъ единъ електриченъ кранъ улесни още по
вече тая задача, защото една голЪма часть отъ
трафика на пристанището се премъсти тамъ.
За първи пжть въ едно наше пристанище
на Дунава се инсталирва механическо средство за
товарене и разтоварване, което освенъ че съкратява три пжти времето по товарене и разтоварване
на корабите, поевтинява работата, но и улеснява
твърде много работниците, които не носятъ сто
ката на гръбъ отъ кораба до^бръта или обратно.

При по-евтина работа и по-малко трудъ работникътъ
получава по-добра надница. Яко въ пристанището
се инсталиратъ още единъ или два такива кранове
и се построи единъ елеваторъ, трафикътъ на сжщото
ще се обслужва още по-лесно, като ще можемъ
да се справимъ и съ бждащия му огроменъ трафикъ, който ще дойде следъ направата на канала
Рейнъ—Майнъ—Дунавъ.
Направата на вжтрешното пристанище има
още една добра страна: то дава възможность на
много кораби, когато настжпи зимата и задухатъ
СИЛНИТЕ и студени източни ветрове и по повърхностьта на реката се появагъ ледове, които затрудняватъ и спиратъ корабоплаването, да се приберать въ него, кждето, запазени отъ ледохода, прекарватъ зимата. Освенъ българскигв кораби, които
въ миналото се излагаха на рискове докато отидатъ до естественото наше зимно пристанище
„БлизнацигЬ", отстоящо на 282 клм. отъ Русе, тукъ
зимуватъ й много чужди кораби, защото предпочитатъ да зимуватъ у насъ, отколкото въ приста
нищата на нашата северна съседка. Така тази зима
въ нашето вжтрешно пристанище имахме надъ
60 чужди и около 50 български кораби. Пристоятъ
на тия кораби презъ зимата въ това пристанище
се отразява благоприятно на градъ Русе, а съ това
и на държавата, защото екипажите имъ правятъ
доста покупки на провизии и други артикули отъ
русенскитъ търговци.
Отъ всичко гореизложено става ясно, какво
русенци еж щастливи, че иматъ едно отъ първитв
пристанища на българския Дунавъ, което, следъ
като бжде напълно завършено, ще спомогне за
още по-доброто стопанско развитие на града.

„Изъ романтичния Балчикъ".
Картина отъ Георги Велчевъ.
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Огнениятъ корабъ

Десеть дни вече корабътъ се бори съ разви
хрените вълни на океана. Тежко и мжчително бъше пжтуването.-Едва днесъ се показа малко слънце
и вЪтъръть намали своята сила. Скоро щъхме да
пристигнемъ въ Ню-Йоркъ, но морскитъ дежурства
течаха бавно и мжчително- Наближаваше полунощь, когато на мостика се изкачи „стариятъ".
Той знаеше, че на скоро ще се открие маякътъ на
Лонгъ-Лйландъ, въпреки че отъ нъколко дни не
бъхме правили никакво астрономическо опреде
ляне на местото си и положението ни беше само
приблизително изчислено, като огледа добре хо
ризонта, „стариятъ" ми подаде бинокла и каза:
„Нищо не се вижда, а не сме много далечъ. Про
сто миризмата на Лонгъ-Яйландъ се чувствува".
Командантьть не слъзе повече отъ мостика. Той
искаше да дочака откриването на маяка, което,
споредъ както б^ше предрекълъ, не закъснъ. За
да запълни времето до идването на пилота, който
цгЬше да ни въведе въ пристанището, „стариятъ"
започна да разказва анекдоти и свои лични пре
живелици, отъ които азъ почти нищо не чухъ.
Дълго се борихъ съ съня, който ме б-Ъше налегналъ, но когато започна да разказва за „Огне
ниятъ корабъ" .на Чальоръ, вниманието ми се
изостри и азъ не пропуснахъ вече нито дума.

Тази негова преживелица ми направи толкова силно
впечатление, че на следния день си я записахъ
въ тетрадката за пжтните ми бележки. Но и днесъ
азъ си спомнямъ дословно този разказъ.
„Едно време,, започна комендантътъ навярно
това е било преди 18 години, въ единъ голЪмъ
вътроходъ, каквито сега ръдко има, посътихъ за
лива на Чальоръ — Източна Канада. Б е ш е презъ
месецъ августъ, когато нощите тукъ еж тихи и ясни.
Понеже вътроходътъ имаше като спомагателенъ двигателъ парна машина, безвътрието не ни отчайваше.
Само съ машината ние можехме да правимъ 5
възли, което за онова време не б"Ьше малка скорость. Тъкмо по време на вечерята, около 8 часа,
дежурниятъ офицеръ ме повика на мостика, за да
ми покаже единъ много интересенъ пожаръ. И
наистина, на западната часть на хоризонта, доста
далечъ отъ насъ, се виждаше корабъ, ц4лъ обвзетъ въ пламъци. Решихъ веднага да се притечемъ на помощь и ако не корабътъ, да спасимъ
поне обслугата му.
Пжтувахме къмъ него около половинъ часъ,
но корабътъ като че ли оставаше все още толкова
далечъ, колкото при откриването му. И чудна
работа, колкото по-близко идвахме, толкова по
бледъ ставаше пожарътъ, докато най-после угасна.

Лщлки, сллЬьфъНе се виждаше' никакъвъ силуетъ на корабъ—нав+фно той бЪше все ощедалечъ. Нашата помощь
б е ш е вече излишна и, следъ като добре огледахъ
хоризонта, ние се върнахме назадъ.
Около единъ часъ, по-късно презъ което време
бЪхме изминали не повече отъ петь морски мили,
тъй като б^вше абсолютно безветрие, случайно се
обърнахъ и погледнахъ къмъ страната на пожара.
И какво мислите—корабътъ беше наново въ пла
мъци и пожаръть имаше предишните размери и
форма. Не беше човешко, а още по-малко мо
ряшко, да изоставимъ търпящите бедствие на море.
Извихъ веднага кораба обратно и решихъ този
пжть на вс^ка цена да намеря нещастниците и да
ги прибера на борда на своя корабъ. Сигурно ще
си представите какво е било моето очудване и до
сада едновременно, когато не изминали още едно
разстояние отъ 3—4 мили, пожарътъ наново за
почна да побледнява и явно клонеше къмъ изгасване. Въ това време боцманътъ на кораба, единъ
старъ и почтенъ човъкъ, дойде при мене и ми каза:
„Вие, господинъ- комендантъ, навърно искате да
отидете при горящия корабъ". Кимнахъ. съ глава
и му казахъ, че имамъ желание да му помогна на
всвка цена, но че пожарътъ наново намалява си
лата си като ч е л и пакъ ще се изгуби. „И ще се
губи колкото пжти се доближимъ до него, госпо
динъ комендантъ, додаде боцманътъ, а щомъ се
отдалечимъ ще го виждаме отново". Попитахъ го
какъ знае това и той ми разказа, че преди го
дини посещавалъ ГБЗИ мътта на залива Чальоръ
и тогава този корабъ сжщо горълъ. Споредъ думитв на жителигв отъ срещния брътъ презъ из
вестно число години, винаги обаче презъ месеците
августъ и септември, този корабъ се подпалвалъ и
горълъ всъка нощь, но никой не го е видълъ денемъ.
Винаги, когато е бивалъ приближаванъ, той се е
изгубвалъ, като че ли не е искалъ да го види чо
вешко око отъ близу. За него имало поверие, че
е корабъ-призракъ. Наричали го „огнениятъ корабъ"
Преди много години действително тукъ потъналъ
единъ ввтроходъ, който потърсилъ убежище при
една мълниеносна буря. Населението си е създало
легенда, че призракътъ на този именно корабъ из
лиза отъ време на време за да напомня за печал
ната си сждба.
. Междувременно бвхъ спртзлъ кораба ИЗЗПОВБдалъ да се спусне лодка. Когато тя бъше вече на
вода, наредихъ да се отправи по посока на пожара,
но азъ вече знаехъ, че лодката не отива да спасява
корабокрушенци. Язъ искахъ само да изследвамъ
това явление, което ме толкова озадачи.
Лодката бързо се отдалечи подъ напора на
силните моряшки мишци. Скоро тя се открои върху
фона на горящия корабъ, а не следъ дълго се
изгуби задъ него, като че ли премина презъ плаМЪЦИТБ. Три часа по-късно лодката се завърна.
Старшината ми доложи, ч*е до едно време еж на
блюдавали пожара, но следъ това той побледнялъ
и съвсемъ се изгубилъ, както това наблюдавахме
при първото идване на кораба.
По кораба почна да се шушука относно тайн
ствения произходъ на пожара. Боцманътъ беше
вече разказалъ на часть отъ корабната обслуга за
легендата, която ми бъше съобщилъ. Язъ обаче,
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не спадамъ къмъ суеверните моряци и си обяснихъ
случката научно, въпреки, че може и да гр^ша.
Причините за всички легенди въ света еж не
обяснените явления на природата.
По дъното на залива, което не е много дъл
боко, навърно има гниющи вещества, които презъ
даденъ периодъ на годината, когато условията еж
най-добри за това, изпущатъ газове, въ видъ на
микроскопични мехурчета, които се пукватъ на
повьрхностьта на водата. Я ГНИЮЩИТБ вещества
светятъ съ студена светлина, подобно на светул
ките. Отъ голъмо разстояние, когато те заемагь
обширно пространство, понеже се напластяватъ
въ дълбочина на хоризонта, светлината имъ се
усилва. Когато се приближимъ и този пластъ из
тънее, светлината побледнява и даже угасва. За
мене това е единственото обяснение, което може да
се даде относно наблюдаваното явление.
Не искахъ обаче, да залича впечатлението,
което това явление остави у моряцитъ и не имъ
споменахъ нищо, за причинитъ му, защото азъ
смътамъ, чесуевъриетовсредъ моряците требва да се
поддържа. Яко морякътъ нъма известна доза суеве
рие, той губи много отъ своето моряшко обаяние.
Подобни суеверия го пленяватъ за винаги и го
задържатъ на море, като правятъ отъ него ревностенъ пионеръ на морската идея".
Въ това време пйлотътъ пристигна и поведе
кораба къмъ най-чудноватия градъ на свъта —
Ню-Иоркъ.

Носъ „Св. Галина".

Картина отъ Г. Велчевъ.

5*
Добрин-ь Василев-ь
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Г Р Е б Н И Я Т Ъ СПОРТ~Ь

Докато у насъ, въ вжтрешностьта на страната,
подъ ръководството на Б. Н. М. С, плувниятъ спортъ
се развива добре, благодарение на все повече уве
личаващите се плувни басейни, по Дунава и покрай
морето, вследствие на добрите условия, гребниять
спортъ е най-добре развитъ.
Дори въ Варна добре организуванъ и все
цъло проученъ е почти само гребниять спортъ.
Отъ водния, отъ морския, той представлява
една особенна издънка. При него се иска голъма
издържливостъ и постоянство.
Докато при плувния, отдълниятъ плувецъ се
надява само на мускулитъ на ржцетъ и краката
си, използувайки известни почивни състояния, при
гребането взематъ участие главно ржцетъ и то при
едно непрекъснато напрежение.
Гръдниятъ кошъ също взима усилено участие.
Въ сжщность гребането засилва най-много
гръдния кошъ, дишането.
Отъ една сравнителна рисунка на телесни уп
ражнения наспроти тъхното въздействие върху ди
шането и правилното разширение на гърдитЬ, се
вижда следното:
При вдигане на тяжести гръдниятъ кошъ се
пълни съ въздухъ отъ 1,000 до 4,000 кубически
сантиметра. Сжщо е при футбола, машинната
гимнастика.
При хвърлянето на копия имаме вече пълнене
между 4,000 и 5,000 куб. см. както и при бокса и
плуването.
Най-големъ пълнежъ имаме при гребането,
гдето той достига всецъло до 5,000 и надъ 5,000
кубически сантиметра.
Така най-целесъобразенъ за гърдитв, за гръд
ното заздравяване се явява гребниять спортъ.
При това не оставатъ невъздействувани и
другите части на ТБЛОТО — мускулите на ржцетъ,
мускулитЬ на шията и главно коремните мускули.
Особено се развивать коремнитъ мускули поради
това, че ТБ се свиватъ и разпущать равномърно
при свеждането на тъпото напредъ при загребването и при опъването назадъ при изтласкването
на водата назадъ.
Различаваме единично и групово гребане.
Единично гребане имаме, когато гребецътъ е
самъ въ лодката. Въ такъвъ случай той ще гребе.
съ две гребла, по едно въ ржка и тогава ще имаме
най-обикновено гребане, така нареченото лодкарско.
Той може да гребе и само съ едно гребло,
но съ две пера, отъ дветв страни, потапяно въ во
дата ту отъ едната, ту отъ другата страна, стена
на лодката. Въ такъвъ случай имаме чисто спортно
гребане при лодкитъ наречени „русалки" съ низки
стени. На български нарочна дума за такова гре
бане нъмаме и употръбяватъ нъмската „паделнъ".
Груповото гребане дава по-голъмъ обсегъ на
действие, доставя по-голъмо удоволствие и е много
по-красиво.
Въ сжщность,, гребниять морски спортъ се
състои именно въ това групово, общо, съгласувано
гребане.

При такова общо гребане отъ двама или
повече души въ една лодка като гребци и о щ е
единъ, като лодководачъ — кърмчия, се изисква
вече една общность, единность, еднаквость и
главно развито у всъки гребецъ чутье къмъ об
щото, къмъ системното, така нареченото колек
тивно чувство.
Вс^ки плавателенъ сждъ се движи отъ единъ
двигатель: моторенъ, паренъ, вътриленъ, гребенъ.
Докато първите три еж всецъло единни, бездушни
и зависятъ отъ една воля, четвъртиятъ—гребниять
е съставенъ, сглобенъ отъ човъшкитъ воли на не
колцина и, за да се изравни по единность съ дру
гите, требва да ги наподоби по еднаквость на стре
межите, значи да уеднакви у гребците всичко:
воля, мисли, чувства, настроения, мускули, движения,
стойка на тъпото, напрежение на нервитъ.
Нъма по-голъмо изпитание и по-голъмъ мъритель на колективното чувство у човъка, на не
говата пригодность да служи на общото, да бжде
звено въ едно общо тъло, отъ общото гребане.
Тамъ се познава доколко едйнъ отдъленъ човъкъ е годенъ за обща работа, градивенъ елементь
на едно общо дъло и обратно—доколко е неприспособимъ индивидуалисти
Както всички части на единъ корабенъ дви
гатель — генератори, шайби, гайки, лагери, вериги,
требва да работятъ абсолютно единно, абсолютно
еднакво — иначе двигательтъ, какъвто ТБ представляватъ, ще представлява повреденъ и разглобенъ
двигатель, а това значи, на море — срещу водната
стихия — рискъ съ човешкия животъ — гибель,
така и всички гребци съ целия си душевенъ и фи
зически строежъ трЪбва да представляватъ едно
цъло.
Това е най-сжществениятъ признакъ, най-сжществената отлика на гребния, на общогребния
спортъ.
. Образци на такъвъ спортъ, на такова единно
съгласувано гребане не можемъ да намъримъ, у
насъ, нийде другаде, освенъ у Б. Н. М. С. съ при
дадените и устройвани отъ него морски спортни
задруги или така нареченитъ морски спортни
отреди.
Те притежавать типови гребни лодки, спортни,
наречени, споредъ числата на гребците: двойки, че
творки, шесторки, осморки, десеторни и въ тия
отреди се изучава предимно общото, групово
гребане.
Въ сжщность, въ тия отреди, когато се говори
за гребане, се подразбира изключително обобщенсгрупово гребане въ спортни типови гребни лодки.
Най-удобни, най-приспособени за море и най-лю
бими еж шесторкитъ и ТБ СЖ типътъ, който все
повече и повече завладява спортната строителна
форма.
Въ една гребна спортна типова шесторка
взиматъ участие седемь души: единъ кърмчия и
шесть гребци. Тия шесть гребци се нареждатъ шах
матно единъ задъ другъ, въ зигзагъ, всъки по на
една седалка седналъ, всеки гребецъ съ по една
гребло. Погледнати отъ кърмчията, тия гребци се-
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дятъ, обърнати съ лице къмъ него, съ гръбъ къмъ
носа на лодката и представляватъ две редици оть
трима души — едните къмъ дясната стена, дру
гите къмъ лъвата стена на лодката.
Изработени еж правила за начина на греба
нето при точно определени команди и хватки при
всички положения на лодката, въ застой или въ
движение, при подготовка за гребане, при отблъсване, движение напредъ, движение назадъ,- завои,
приставане, минаване ТЕСНИНИ, среща съ другъ
плавателенъ еждъ, засядане, минаване прибой, из
лизане на бръгъ, при поздрави, наложени отъ мор
ските закони и обичаи.
При гребането . човешкото тъло, ТБЛОТО на
гребеца, залостено~на седалката и впрегнато въ
греблото, представлява единъ съвършенъ лостъ,
едно звено, единъ съединителенъ, живъ, съ туптящо
сърдце, съ разумъ и съ човешка воля, лостъ.
За -да 1. издържи тоя лостъ, требва съ малко
усилие да постигне големи резултати. За това има
изработени строго определени правила. И главно
—правило да поема гориво. Горивото—това е ди
шането, въздуха.
Дишането требва да е добре съгласувано съ
.движението на гръдния кошъ и ржцетъ.
Тукъ именно се крие и здравословното зна
чение на гребането. Пълненето на гръдния кошъ
•съ въздухъ требва да става равномерно, така сжщо и изпразването му.
Обикновенно при налягане на тъпото на
предъ за да се загребе, гръдниятъ кошъ тръбва да
•се изпразни, тогава тръбва да стане издишването,
з а щ о т о тогава ТБЛОТО е присвито, диафрагмата е
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придвижена на горе, гръдниятъ кошъ е съ намаленъ обемъ.
Пълненето съ въздухъ, вдишването на въз
духа требва да стане, когато гръдниятъ кошъ се
разширява отъ движението, когато ТБЛОТО се опъ
ва назадъ, когато се накланя назадъ, значи кога
то греблото изтласква водата назадъ.
Съ други думи ще имами вдишване при дви
жение на гърдитъ, на гръдния кошъ отъ кръста
назадъ, съ наклонение назадъ, а издишване при
налягане напредъ, при сгъване на ТБЛОТО въ ко
рема напредъ, при навеждане напредъ.
При това равномерно налягане напредъ и на
задъ, гръдниятъ кошъ има възможно най-голъмото
удобство и улеснение да бжде развитъ, разширенъ
и заздравенъ, особенно за оная възрасть на спор
туващите, когато ТБЛОТО най-много подлежи на
изменение и когато се полагатъ ОСНОВИТЕ на бждещия му външенъ обликъ т. е. възрастьта между
14 и 25 години.
Така гребниятъ спортъ за развитието на гър
дите играе най-решителна и благотворна роля.
Общо той играе благодатна роля за ТБЛОТО,
за нервитк, за духа, за опазването и развитието на
колективното чувство, за вжтрешната (душевна), и
външната (обществена) дисциплина.
Гребниятъ спортъ, служейки на здравето, на
народното здраве, принася грамадна полза и, приучвайки спортиста къмъ общность, дисциплина,
съгласуване и сътрудничество за борба срещу вод
ната стихия, се явява едно отлично училище за
лично закаляване и за обществени добродетели и
възпитание на всички — на млади и на стари.

-Ж-

Картина о т ь Методи Георгиевъ

Фа

И ъ м ъ морето
Край тебе растнахъ азъ,
море,
Затуй ти моето
сърдце
плени. Знамъ твоя ликъ
и въ день
и въ нощь, ту гневенъ, ту
засмЪнъ.

ръ

Премигашъ кротко ти надъ морскитъ простори
ту близъкъ, ту далеченъ фаръ
и твойта светлина за будните моряци
е винаги най-хубавъ даръ.
Ти като в-врна майчина ржка имъ сочишъ
въ нощьта далечния имъ пжть,
ти пръвъ ги весело съ „добре дошли" здрависвашъ,
кога пристигатъ въ роденъ кжтъ.

По тоя промйнливъ
просторъ
се плъзга жадния
ми взоръ
сега й радва се на цвътъ
следъ цвътъ.

Не си звезда, но звездна ти е светлината,
раздавана на всички въ даръ;
все тъй, неспирно ти, раздирай тъмнината
ту близътъ, ту далеченъ фаръ!

Море, море, не знамъ
другъ свътъ
отъ тебъ по-хубавъ
и богатъ!...

. Стефанъ Ив. Стояновъ

Стефанъ Ив. Стояновъ
-6!©-

СМ-Е5ЛОТО М О Р Я Ч Е
(РЛЗКАЗЪ)
Нъкога на единъ корабъ, който
бреговетв на Ямерика, служеше
Веднажъ, презъ една силна буря то
ряците помислиха, че то е паднало
се е удавило.

плаваше край
едно момче.
изчезна и мо
въ морето и

Изминаха нвколко дни. Другъ единъ платноходъ, който плаваше отъ югъ на северъ, минаваше
покрай едно осамотено островче. Моряцигв поис
каха да донесатъ пръхна вода. Корабътъ спре и
и една лодка се отправи къмъ островчето. Б е ш е
надвечерь. Слънцето залязваше и морето трептеше
въ хиляди багри, които се преливаха една въ
друга. Какво беше очудването на моряците, ко
гато наближиха бръта и видъха, че иззадъ една
скала се показа едно момче, което имъ махаше
съ кърпа.
— Кой си ти и какво търсишъ тука? го по
пита морякъть, който седеше на кормилото, ко
гато лодката се вр-вза въ пъсъка.
— Лзъслужехъ като младикъ на единъ голъмъ
корабъ. Преди десетина дни, когато корабътъ ни
пжтуваше за Аржентина, тъкмо на това мъхто ни
изненада силна буря. Отъ силното вълнение азъ
паднахъ въ морето. Поради гжстата мъгла кора
бътъ се б-вше заблудилъ и се беше приближилъ
доста до бр^га, тъй че азъ можахъ да се спася.

Но тукъ мжчно Се намира храна и азъ ще умра
отъ гладъ, ако не ме вземете съ себе си. Моля ви
се не ме оставяйте!
— Добре, ще те вземемъ, но требва да знаешъ,
че на нашия корабъ нъма место за лЪнивци, отго
вори сжщиятъ морякъ.
— О, азъ съмъ свикналъ на работа и вие щ е
бждете доволни отъ мене.
Когато момчето се намЪри на кораба, то за
почна да го разглежда и веднага разбра, че на
него нещо не е въ редъ. На палубата то видт>
струпани на купъ големо количество дълги но
жове и пушки.
— Я, гледай, колко много пушки и ножове
на едно место! каза весело то и морядитЬ, които
го бъха заобиколили, избухнаха въ смЪхъ. — Вашиятъ капитанъ позволява ли ви да носите оржжие
безъ нужда? продължило и още по-силенъ см-Ьхъ
заглуши последните му думи.
— Капитанътъ ли? извикаха н-вколко моряка
едновременно, ние нямаме вече капитанъ.
Момчето, което отначало се досещаше, разбра
сега ясно, че има работа съ бунтовници, но не се
издаде, а само попита:

У1ЩШ1
— Какво, да не е умрълъ?
— Умрълъ не е, но е затворенъ, хе тамъ! И
няколко-ржце посочиха къмъ едно прозорче, на
което бъха поставени железни пръчки.

од&до
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— Значи ние плаваме сега въ противопо
ложна посока!
— Така е, защото моряците искатъ да го
пренесатъ на нъкой пустъ бръгь на Мексико, кждето никой нъма да може да го намери.

Когато момчето обърна глава, то видъ, че
— Най-напредъ тръбва да помислимъ, какъ
отъ прозорчето наднича едно бл^до и угрижено.
да върнемъ кораба назадъ, каза момчето следъ
лице.
' . . ' • , " '
кратко мълчание.
— Лми кой ви е сега капитанътъ, подкачи
— Струва ми се, че едва ли нъкой ще може
, да пита отново момчето.
да ми.помогне, промълви тихо капитанътъ.
— Ей този, отвърнаха неколцина и показаха
Момчето се замисли. Изведнъжъ го озари ра
единъ едъръ морякъ, който досега не бъше продостна мисъль.
говорилъ нито дума.
"
Едното му око *бъше превързано съ черна
превръзка, а по лицето му, небръснато кой знае
огь кога, играеше лукава усмивка. Той бъше облъченъ. съ проста моряшка фанела, подъ която на
пираха силно развитите му мускули.
— Ето на какво дължи той своето капитанство, помисли си момчето и го изгледа см-Ьло и
решително.

— Лзъ ще се опитамъ, прошепна то реши
телно и като се отдъли отъ прозорчето, бързо се
отправи къмъ капитанското мостче.
— Мога ли да погледамъ, какъ се управлява
кърмилото? запита то моряка, който държеше ко
лелото.
— Може, само ако не задавашъ
въпроси.

излишни

Едриятъ морякъ проговори едва сега съ тежъкъ, гърленъ гласъ:

Момчето се наведе надъ . компаса. Веднага
иглата трепна и се насочи къмъ югъ, гдето я те
глеше ножътъ отъ пояса на момчето. Морякътъ не
— Е, хпапе, искашъ ли да станешъ нашъ
забеляза това. Момчето се приближи още малко и
човъкъ?
стрелката се наклони още повече на югъ. Моря
— Искамъ, отговори момчето, безъ да се ко кътъ, който хвърляше отъ време на време погледъ
върху компаса, възвиваше постепенно кърмилото,
лебае. Ето, на!
като помисли, че е сбъркалъ посоката презъ но
И то посегна, взе едйнъ ножъ и го окачи на. щьта. Най-после корабътъ се отправи право на
пояса си. Одобрителните викове, които изпратиха югъ и морякътъ спокоенъ заприказва съ момчето.
тази му постжпка, показаха на момчето, че то б-вше Л то застана неподвижно на едно мъсто, за да
спечелило доверието на всички моряци. И затова държи стрелката на компаса въ сжщото напра
никой не го принуди да се прибере презъ нощьта, вление.
когато то каза, че ще постои още малко, за да се
Призори, когато се вдигна утринната мъгпа,
полюбува на звездите.
ТБ се отзоваха неочаквано предъ едно голъмо
Моряците се прибраха въ каютитъ си. Скоро пристанище. То бъше Буенавентура. Тукъ очакваха
затихна и последниятъ гласъ. Чуваше се само шумътъ съ нетърпение пристигането на кораба и тъй като
на водата, която се блъскаше въ дветъ стени на беха разтревожени отъ закъсняването му, стражекораба. Момчето се приближи съ тихи стжпки до ВИТБ корабчета веднага се отправиха къмъ него и
прозорчето съ желъзната решетка. Тамъ стоеше го заобиколиха.
капитанътъ, замисленъ, съ погледъ, устременъ въ
Стражата завари повечето моряци още въ
•далечината.
леглата имъ, тъй че тв не можаха да окажать ни
— Имайте доверие въ менъ, каза то. — Лзъ каква съпротива, нито да помислятъ за . бъгство.
искамъ да ви помогна, Само ми кажете какво се Те беха заловени и завързани, а капитанътъ вед
нага освободенъ. Просълзенъ, предъ всички той
случи!
прегърна момчето и му благодари за неговата реКапитанътъ мълчеше. Чакъ когато се увери, шителность.
че никой не ги подслушва, той се Зреши да за г
Славата на малкия морякъ бърже се разнесе
говори.
изъ града. Кметътъ на Буенавентура осинови мом
— Корабътъ е натоваренъ съ злато. Моря чето, което беше кржгло сираче и го прати да
ците разбраха това и подбуждани огь оня нехра се учи въ морско училище. Следъ време то стана
нимайко, който сега имъ е капитанъ, ТБ решиха добъръ и опитенъ капитанъ. Неговитъ моряци го
да го присвоятъ. Какво ще правятъ съ мене, не обичаха много и когато го сочеха на чужди хора,
не забравяха да кажать:
зная.
— Л за кжде е предназначено това злато?
— Ето, това е нашиятъ капитанъ, който на
прави
отъ севера — югъ.
— За Буенавентура.
Момчето подсвирна.

Преразказалъ: ЗДРЛВЕЦЪ
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1/13-ь ж и в о т а и дейностьта на организацията
с. Лабецъ. (Ломско). Председатель: Василъ В. Новаковъ— учитель, подпредседатель: Цено В. Битиновъ — кметски
намъстникъ, секретарь-касиеръ: Владимиръ Н. Мариновъ — земед-Ьлецъ, членове: Найденъ Цеиовъ — търговецъ и Найденъ
А. Стояновъ — земедт>лецъ; запасни членове: Кирилъ Каменовъ— земед-Ьлецъ и Асенъ Трайковъ—земед-Ълецъ. Пров-Ьрителенъ
съветъ: Председатель: Георги Ц. Братоевъ — учитель и чле
нове: Господинъ Битиновъ — земед-Ьлецъ и Флоро Тодоровъ
— магазинеръ.
.
Габрово. Председатель: Христо Симеоновъ Цончевъ
— учитель мех. техн. училище, подпредседатель: Константинъ.
П. Тепавичаровъ — търговецъ, касиеръ: Екимъ Стоевъ — счет.
мех. тех. училище, секретарь: Инж. Любенъ Ангеловъ — учит.
мех. техн. училище, членове:- Д-ръ попъ Вуцовъ — началникъ
санит. служба, Иванъ Добревъ Калпазановъ — индустриалецъ,
София. Председатель: Кирилъ Друмевъ — адвокатъ, Илия Георгиевъ Пецовъ — търговецъ и Андрей Ивановъ — ди
подпредседатели: Крумъ Никодимовъ — бившъ гимназиаленъ ректоръ д-во ;Петролъ". Контроленъ съветъ: Председатель:
директоръ и Стефанъ Карамиховъ — директоръ II мжжка ги Милко Ив. Пенчевъ •— чиновникъ фабрика -„Усп-Ъхъ", членове:
мназия, секретарь: Димитъръ Митовъ — адвокатъ, касиеръ: Лудвигъ Валекъ — търговецъ и Екимъ Корназовъ — чиновникъ
Владимиръ Мицовъ — рентиеръ. Културно-просвЪтенъ отд-Ьлъ:
Димитъръ Тодоровъ — публицистъ, Владимиръ Николовъ — пен Б. н. банка.
•— Възъ основа на чл. 64 отъ устава Главното управи
сионеръ, Георги Кандиларовъ — директоръ У1-та мжжка гимна
зия, Любенъ Мелнишки—гимназиаленъ учитель, Атанасъ Раз- телно гЪло въ заседанието си отъ 22 мартъ т. г. назначи за
бойниковъ — директоръ УИ-ма мжжка гимназия, Василъ Мари представитель на Б. н. м. сговоръ въ с. Долни Цибъръ (Лом
новъ — гимназиаленъ учитель, Дора Конова — гимназиална ско) г-нъ Василъ Коновъ.
учителка и Стефанъ Димитровъ — директоръ 1-ва девическа
— На 8 мартъ т. г. клонътъ ни въ с. Лабецъ (Ломско)
гимназия. Спортенъ комитетъ: Боянъ Берберовъ — математикъ, изнесе литературна вечерь съ пиеска и томбола. Забавата е съз
д-ръ Панайотъ Ганевъ — лъкарь, медицински съветникъ, Ди дала истинска наслада за всички и е завършила съ пълно за
митъръ Алексиевъ — чиновникъ, Руско Вжжаровъ — гимна доволство и пожелания да се повтарятъ често такива ини
зиаленъ учитель, Димитъръ Митовъ — адвокатъ, Ганчо Пе- циативи.
тровъ — гимназиаленъ учитель. Финансовъ комитетъ: Влади
— За да може ди бжде довършено до използуемъ видъ
миръ Мицовъ — рентиеръ, Константинъ Алексиевъ — пенсио
неръ, Петъръ Краснаревъ — общински съветникъ, Петъръ летовището на ломския клонъ въ гр. Варна, Главното управи
Ивановъ — начал. оделение Министер. Просветата. Комитетъ телно гЬло въ съгласие съ клона предприе направата на врати
за екскурзии: Крумъ Никодимовъ — бившъ гимназиаленъ ди и прозорци на н-Ькои отъ помещенията му.
ректоръ, Манчо Димитровъ — адвокатъ, Стефанъ Мънковъ —
— Пишатъ ни отъ с. Лабецъ. По откриването на при
директоръ 1У-та мжжка гимназия. Комитетъ за увеселения и станището въ селото ни и въ връзка съ довършване на рабо
забави: Мария Паскалева — домакиня, Цветана Йончева — ги тите за подготовката му както и за проучване въпроса за за
мназиална учителка. Проверителенъ съветъ: Председатель: Д-ръ селване около сжщото, гол-Ьми заслуги има секционниятъ инже
Димитъръ Калиновъ — чиновникъ Б. н. банка, членове: Стоянъ неръ отъ ломската секция, г-нъ Василъ Атанасовъ. Сжщиягь и
Бончевъ — директоръ У-та мжжка гимназия и Панайотъ Бог- сега продължава да ни прави големи услуги, като следи разви
дановъ — пенсионеръ.
тието на въпроса и се грижи за неговото правилно разреше
ние. Съ разрешаването на този големъ за насъ въпросъ, кло
Ямболъ. Председатель: Никола Т. Бояджиевъ, секре нътъ ни се засилва отъ день на день и печели все нови при
тарь: Иваиъ Д. Ивановъ, касиеръ: Ан. Ковачевъ, домакинъ: Д. върженици. Ние дължимъ да изкажемъ нашата благодарность
Андреевъ и съветници: Ст. Митевъ, В. Бончевъ и Ал. Нурянъ. на инженеръ Вас. Атанасовъ, за положения отъ него трудъ и
Проверителенъ съветъ: Иванъ Даовъ, Юр. Таповъ и Л. Лам- молимъ да се даде место на нашата благодарность въ списа
нието.
бриновъ.

Въ заседанието отъ 22 мартъ т. г. Гланото управително
т-Ьло утвърди управителните тела на следните клонове за
1941 година.
Варна. Председатель: Алекси попъ Мариновъ — учитель, I подпредседатель: Петъръ Белберовъ — пенсионеръ, • II
подпредседатель: Стефанъ Денчевъ — началникъ пристанището,
секретарь: Георги Сколуфановъ — чиновникъ т. п. станция, ка
сиеръ Тодоръ Горановъ — касиеръ Флота на Н. В., домакинъ:
Велиславъ Жековъ — кандидатъ адвокатъ, членъ: инженеръ
Славовъ отъ варненското пристанище. Контроленъ съветъ: Пред
седатель Пресиямъ Халачевъ—учитель, секретарь: Г. Стояновъ
и членъ: Александъръ Вичевъ — търговецъ, подгласници: Добринъ Васнлевъ — чиновникъ и Н. Станчевъ — аптекарь.
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КНИЖНИНА
Излезли еж отъ печатъ две нови книги отъ
художествената литература съ морски сюжетъ. Тв
еж новъ приносъ къмъ все повече увеличаващата
се морска художествена, научна и техническа ли
тература.
Първата е . М о р с к и п ъ с ъ ч и н к и " отъ Димитъръ
Добревъ. Издание на библиотека .Простори" —
София.
Това еж редица импресии, стихотворения въ
проза, посветени на морето, на българското Чер
но море. Въ ТБХЪ то е отразено преди всичко и
всецъло като пейзажъ, въ който е включенъ и едно
обоготворение, едно безгранично възхищение на
автора, очарованъ отъ този пейзажъ.
„Моряци" е посветена на морскитвтруженици,
„Морската градина" на варненския морски брегъ.
Въ цълата книга се чувствува копнежътъ на

българина отъ просторната българска земя
необятния и свободенъ морски ширъ.
* * *

къмъ

Втората книжка е „ М о р с к и п р о с т о р и " отъ
Петъръ Савовъ, София 1940 г. Двторъгъ е живЪлъ
дълги години въ Варна, непосрЪдно до морето, до
морския брегъ и това му е подхранило идеята да
даде въ стихотворна форма редица картини и оду
хотворения на морето.
На м%ста буйниятъ зовъ на морето се чув
ствува презъ куплетитЬ, които биха могли да бждать повече ударни и подвижни, каквото е и са
мото море. Нъколко стихотворения засягатъ жи
вота на моряцигЪ, пристанищните работници, бита
на морскигЬ труженици.
:

Добринъ Василевъ.

Р ц и ц и и ь ш и т : яешантъ В. Пасналвввъ, д-ръ В. Д. Снорчеш, и ш . I р. Тр. ивановъ | д-ръ Ст. Ив. Спиш.

И С К О В И Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д .
Придворни д о с т а в ч и ц и
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени ИЗД-БЛИЯ.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първа Българска Петролна Индустрия Д. Д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензннъ, петролъ, газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известните американски
Телеграми: Рафинерията.
Телефонъ 2851.
масла „Сънъ Ойлсъ".

Българско Дкишерно Дружество „ПОСТОЯНСТВО"—Русе
Производство на всъкакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове и бризенти.
Т е л е ф о н ъ а©-

91.

А

Анционерно дружество — Русе
Т е л е г р . а д р е с ъ : „Юта"

Т е л е ф о н ъ 25-55.

О. О. Д-во
ЦЕНТРАЛА: РУСЕ
Телефони; Кантора № 22-72
Рафинерия № 24-63

Телегр. адресъ:
ФНРЪ—РУСЕ.

рввщшш!

БЕНЗИНЪ, ГАЗЪ, ГАЗЬОЛЪ, ПЖКУРА
Приема и изпълнява бързо и акуратно поржчки.
Продава цинкови, железни и ламаринени варели отъ всккакъвъ литражъ.

осифъ Е ду ар дъ Ригяеръ • I
БЪЛГ. ЛКЦ. Д-ВО

•1

з а К н и ж н а Търговия и Индустрия
Тел. № 20-87

*

Печатница „Войниковъ* — Варна — Тел. 26-82
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КАМЕНОВЪГЛЕНИ МИНИ

ПЕРНИЬГЬ
БОБОВЪ-ДОЛЪ
МАРИЦА
ПРОИЗВОДСТВО НА НАМЕННИ ВМГЛИЩА
И БРИКЕТИ
ДОСТАВКА НА ЕЛЕНТРИЧЕСНА ЕНЕРГИЯ
з а в с и ч к и в и д о в е и н д у с т р и и в ъ и о к о л о гр. П е р н и к ъ

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

1КП

Вноски и поржчки за вмглища и брикети се правятъ навйкдде
1.
2^
3.
4.
5.
6.

Евъ с т р а н а т а ч р е з ъ
Българската народна банка — преводна служба.
Българска земеделска и кооперативна банка — преводна служба.
Телеграфо-пощенскигБ станции — чекова смътка № 50.
ПопулярнитЬ банки.
Банка^Български кредитъ Я. Д. ,
КаситЬ на държавнитЬ мини.
съ специални формуляри, съ изчерпателното попълване на които става излишно
да се пише отдЪлно писмо—уведомление отъ страната на клиентите.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ на ДЪРЖАВНИТЪ МИНИ
ВЪ ГР. ПЕРНИКЪ
АГЕНЦИЯ НА МИНИТЪ ВЪ СОФИЯ
_
уЦ1

Ул. Раковски № 90 — Телефонъ 2-18-49.
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Най-модерно у р е д е н и морски студени и топли б а н и .

Всвкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-5знъ (водна пързалка).

ш

Максимална л%ковитость.

63

Категоризирани и нормирааи хогеля, пансиона, вяли, квартири и ресторанти.

1
8

вО'/о намаление з а п д т у в а н е п о Б. Д . Ж . през-ь с е з о н а .
Ч у д н и о к о л н о с т и з а е к с к у р з и и и и з л з т и , к р а с и в а природа.1

зТ4*

8

8
8

Всекидневни концерти объдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-БОА Р Ъ .
Са
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р ъ на .Царица на плажа'.

К У Р О Р ТЪ

,СВ.

Музикални тьржеотва.

К О Н С Т А Н Т И Н "Ь'

Прелестно кжтче край морския бръгъ з а истинска почивка и отмора.
Плажъ - морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторанта
Джазъ. Дансингь.
Хотела ремонтиран*. Стаитъ снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаитв предварително.
Р е д о в н а а в т о б у с н а в р - ь з к а съ» г р а д а . |
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I Бългорско Търговско Пороходно Друшеств!
@«

.

БЪЛГАРИ,
Подкрепяйте родното корабоплаване! Въ мирно
§§ време търговсквятъ флотъ носв благополучие ва страЦ еата, въ военно време свлнвятъ флотъ е гаранция за
8 по-сигурното опазване границите на отечеството нв.
Утре, когато моретата ще бждатъ свободни и бъл
8 гарските кораби забродятъ къмъ близки в далечни
пристанища, всвки тонъ българска стока тр4бва да
бжде товарена на български параходъ.
ш
Ц
За което и да е пристанище, ако има да товарите,
§ най-напредъ потърсете български параходъ.
8
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БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д-ВО
ПОДДЪРЖА:
Ц 1. Пжтническа — стокова линия по българското крайбрежие.
2. Пжтническа - стокова линия до пристанищата на Г|алестина и Ц
Египетъ 8
Ц 3. Пжтническа-стокова линия доЯнверсъ ИВСБКО западно-европейско Щ
р
пристанище на Континента и Янглия-при достатъчно товаръ. 8
Щ 4 Л-БТНИ туристически пжтувания до Цариградъ и обратно.
§
5. По споразумение, може да се отправи параходъ до всЪко при- '
станище на Черно и Средиземно морета.

| Пжтувайте и поверявайте стокит* сина параходит-Ь У
щ ва Българското Търговско Параходно Дружество дало 1
|
достатъчно доказателства на добъръ пазйтель на
|
Ш
-«нтересигв Ви.
Печатница -Войникоа-ь- _ Варна

