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Варна, яиуарий 1940 год.

Книжовно-просв-Ьтниять отд-Ьлъ

Б р О Й 1.
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Новата година и Б. Н. М. С.
1939 година отмина въ вгьчностьта. Тя не
можа да донесе разрешението на вълнуващитгь
човгьчеството въпроси. Остави ни началото на
една война, заплашваща да вземе още по.голпми
размгьри.
Тя завеща, обаче, и началото на провалянето
на насилническите диктати отъ 1918 година,
които бгъха ни сновали въ страшнитгь вериги на
едно модерно робство, каквото историята ни не
помни.

Служейки неотклонно на морска България
съ себеотрицание и идеализъмъ, каквито ртдко се
наблюдаватъ въ нашия животъ въ една епоха на
пъленъ мораленъ и материаленъ упадъкъ, нашата
идея свтьти като спасителенъ фаръ презъ мрака
на следвоенния хаосъ, за да доживпемъ дните,
когато племето ни наново възвръща силите и на
деждите си. "

Нека не смгьтаме, обаче, че нашата задача
е изпълнена. Върховнитгь моменти, които - изжи
Изтеклата година донесе и на насъ правото вяваме, налагатъ още по-голгьлш бдителность и
свободно да се въоржжаваме и да възстановимъ усалая, за да можемъ да стигнемъ до пълни ресвоята отбранителна сила, както по сухо, така зултати, когато ще видимъ дгьлото завършено и
и по вода. Заедно сътова се издигна и нашето насочено съ увгьреность къмъ постояненъ възходъ.
значение като 'политически факторъна Балканитгь. Защото животътъ е вп>ченъ напредъкъ.
Нашитп национални идеали по море предБългарскиятъ народенъ морски сговоръ не
може да не отбележи, че придобивките въ полза стоятъ да бждатъ разрешени. Защото съзнанието
на нашата идеология презъ изтеклата година за необходимостьта отъ международно сътрудни
бгъха едни отъ най-големите. Най-сжществената чество само по себе си води къмъ изправяне на
е, че ние пристъпваме вече къмъ създаването на причинените неправди. Нуждата да се поправятъ
нашия воененъ флотъ, който крие въ основата си грешките отъ миналото е толкова по-силна,
традицията на славно бойно минало и е гаран колкото народитгь см по-малки. Защото поукитгь
ция за успешно бждеще на морската ниидея. Ду- отъ развиващитгь се събития еж много горчиви за
навскиятъ ни търговски флотъ е вече въ строежъ, малкитгь.
а развитието на морското ни търговско корабо
По пжтя на този принципъ, водящъ неминуемо
плаване е на лице. Дирекцията на воднитгь съоб
щения, създадена и развиваща съ завидни усптьхи до разрешаване на нашитп жизнени национални
своята дейность, е плодъ на върховни усилия още въпроси, нашата задача е колкото деликатна,
отъ основаването на организацията ни. Това еж толкова и благодарна.
успгьхи, които не бива да бждатъ отминати
Ние гледаме съ вп>ра въ бждещето и разчи
мълчаливо.
таме на подкрепата и съдействието на нашето
Ние встжпваме въ двадесетгодишната си дей общество и на всички наши съидейници, както до
ность, като организация, и въ седемнадесетата сега. Защото делото на .Морския сговоръ" е наше
година на нашия органъ. Единъ периодъ отъ време, народно дело.
презъ който хвърлената искра дава вече изобилно
благодатенъ пламъкъ.
МОРСКИ СГОВОРЪ.
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председатель на Българския
народенъ морски сговоръ
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Българското море и морячество
„Българи! Обичайте морето, пазете СВОИТЕ
брегове!"
Тези думи еж заветъ къмъ българския народъ отъ Царя-Отецъ Фердинандъ I — заветъ ед
накво силенъ и задължителенъ за насъ, катозавета
на Петъръ Велики къмъ руския народъ: „Дър
жава, която има войска, има една ржка, а която
има и флотъ — има две ржце".
Флотъть не се създава и подържа за паради.
Той има своята определена цель — да пази вратитв на собствената си страна срещу всЬко посе
гателство, срещу всека дръзка ржка, която поиска
да ги затвори и да лиши тази страна отъ бла
гата на свободните водни пжтища. ГОЛЕМИТЕ исто
рически истини еж неизменни, ТЕ еж се налагали
и ще се налагатъ на всички режими.
Да обичаме морето е не само чувство на на
слада отъ неговите красоти, отъ СИНИТЕ му лазури,
отъ -милващия му полъхъ, отъ безбрежните му
води, отъ златното му слънце. Това е заветъ отъ(
миналото, необходимость за настоящето, самосъ
хранение за бждещето.
Да пазимъ бръговетБ си е нашиягь днешенъ
дългъ, който требва да изпълняваме съ радостна
саможертва въ името на народното единство.
Когато изникна българското царство тамъ въ
„онгъла", кждето Аспарухъ мина Дунава, българите
скоро тръгнаха на югъ, виждайки вд-вено ТИХИЯ
бЪлъ Дунавъ, а влъво — изумрудното Черно море.
И колкото повече тъзи две линии се удължаваха
и стигаха до Бъло море и Адриатика, толкова поголемъ беше възходътъ на България, а колкото
тЬ се скжсяваха, толкова царството ни отпадаше.
Когато тв преставаха да еж наши, настжпваше
краятъ на независимостьта на свидната ни хубава
родина...
Защо достигахме до такива печални времена
следъ векове на всестраненъ възходъ? — Защото
хиляда и толкова години не разбрахме значението
на морето, не разбрахме, че когато народъгь вла
дее морето, той владее огромна мощь и богат
ство, и че бягането отъ него означава бегане отъ
свободенъ животъ и благоденствие.

Здравото държавническо разбиране за морето
накара Царя-Отецъ да ни остави своя важенъ и
великъ заветъ. Водимъ отъ сжщото разбиране, неговиятъ царственъ Синъ, Негово Величество Царь
Борисъ III, жив^е винаги съ морето, покровител
ствува всичко, което е свързано съ морето и Ду
нава, дава примери за подражание, поощрява, по
правя и направлява, уверява и убеждава, че Бъл
гария безъ морето и Дунавъ не може да живъе!
Затова Той е покровитель и на нашата идеологична организация, Българския народенъ морски
сговоръ, затова той съ радость открива нови при
станища, освещава кораби, мореходствува съ свой
собственъ корабъ и съ вещина то управлява,
съ гордость носи българската морска форма и
сочи, че само достойни могатъ носять това скромно
отличително облекло.
Яко така работи и действува Водачътъ, то
ние, които сме се наредили следъ Него, тръбва съ
стократно усърдие да следваме дълата му, да помнимъ добре завета на Баща му.
Благодарение .на ТЕЗИ царствени учители и
ревнители, днесъ и у насъ българите е вече силно
развито правилното разбиране за морето и обичьта
къмъ него и родния Дунавъ. Стопанскитв и народностнитв значения на ВОДНИТЕ пжтища еж ни до
бре познати, и ние все по-далечъ и по-гордо раз
виваме родния трибагреникъ по ТБЗИ пжтища.
Ние добре вече си обясняваме^ благополучието
на малката тримилионна Норвегия, защото знаемъ,
че тя притежава 1990 "кораба съ 4,835,000 бр. ртона, докато велика Германия притежава 2466 ко
раба съ 4,493,000 бр. р. тона или съ 342,000 тона
по-малко.
Ние българитЬ за сега притежаваме само
30,000 тона кораби, но въпръки това колко много
български семейства се прехранвать отъ този малъкъ тонажъ, колко много материални блага носи
той на страната ни!
Нека да пожелаемъ новата 1940 година да
донесе новия ни воененъ флотъ, да увеличи мно
гократно търговския ни флотъ и храброто ни мо
рячество!
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Сираков-ъ

отъ Черноморския наученъ
инсппутъ

М о р с к и или доленъ Д у н а в ъ
II*).
ната дунавска комисия за ръчния Дунавъ отъ
По Парижкия договоръ отъ 1856 год. мор- Браила нагоре.
скнятъ Дунавъ се простираше отъ морето до градъ
ТрЪбва да забележимъ, че свободата на ко
Исакча. Берлинскиятъ договоръ (приключващъ ос
вободителната война — 1878 год.), го продължи до рабоплаването по Дунава бъ установена подъ на-;
гр. Галацъ, а съ новъ международенъ договоръ пора на ВСИЧКИТЕ западни сили не като подър*-;
отъ 1883 год. се стигна до гр. Браила. Тази часть ници на единъ идеалистиченъ режимъ, а като;
отъ Дунава, достжпна за морски кораби съ сръ- м^рка срещу руската политика относно черномор-|
денъ точажъ, б е турена подъ суверенитета на т. н. ' ския й долно дунавския - басейнъ ™ специално от
Европейска комисия, за различие отъ Международ- носно устията на Дунавъ. Последните, вследствие
честит-Б войни между Турция и Русия, минаваха е*.
•) Вж. кн. 10, год. XVI на М. С.
владение ту на едната, ту на другата.
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Буря иде. . .
отъ Г. Велчевъ
Следъ войната въ 1812 год. Русия влиза въ
владение на ц-вла Бесарабия. Килийскиятъ ржкавъ,
отъ р. Прутъ до Черно море, става граница между
. Турция и Русия, ДБСНИЯТЪ бръгъ — турски, а лъвиятъ — руски.
Следъ Одринския миръ въ 1829 год. Русия
стана пълна господарка на цялата •дунавска делта.
Съ Парижкия договоръ (приключващъ Кримската
война — 1856 г.) победена Русия е била съвсемъ
отдалечена, отъ устията на Дунавъ, защото Бесара.
бия е била отнета'отъ нея и предадена на румънскитв княжества Влашко и Молдова. Привидниятъ
мораленъ мотивъ за това е билъ, че Русия се гри
жила за преуспяването на голЪмото си черномор
ско пристанище Одеса, а съвсемъ пренебрегнала
подържането на дунавското корабоплавателно устие.
Берлинскиятъ договоръ (1878 год.) върна на
Русия само Килийското устие, а Румъния получи
северна Добруджа и стана владетелка на Сулинското и Св. Георгиевското устия.
Следъ Св-Ьтовната война Румъния наново завладЪ, съ благословията на Лнглия, Франция, па и
на други, Бесарабия и цЪлата делта на Дунавъ.
Както изтъкнахме и по-горе, Парижкиятъ до
говоръ отъ 1856 год. повери грижата за уреждане
на корабоплаването по Дунава на две комисии:
едната съставена отъ представители на подписалитв
горния договоръ държави (Лнглия, Франция, Русия,
Турция, Сардиния, Прусия и Лвстрия), а втората
Съставена отъ представители само на крайбреж
ните държави. 1 ) Първата б"вше наречена Европей
ска, а втората — крайбрежна. Европейската треб
ваше да се грижи за почистване на устията на Ду
нава отъ наноси, а Крайбрежната требваше да

изготви правилниците за корабоплаването и за
речната полиция.
Европейската комисия беше създадена вре
менно-докато привърши почистването на устията
на реката, следъ което требваше да престане да
сжществува, а службата й тр-Ьбваше да бжде пое
та* отъ Крайбрежната комисия за постоянно оси
гуряване на корабоплаването за и отъ Черно море.
Но стана обратното — Европейската комисия
остана за постоянно. Първиятъ срокъ отъ две го
дини б е последователно продължаванъ: на Ю год.
въ 1858 г.; съ още 5 год. въ 1866 г.; на 12 год. съ
Лондонския протоколъ отъ 1871 год., а въ 1883 г.
съ нови 21 години като при изтичането на този
срокъ става постоянно продължаване по за три го
дини, ако нЪкоя отъ договорящигв страни не де
нонсира споразумението съ предизвестие една го
дина преди изтичането на ВСБКИ тригодишенъ
срокъ.
Тъй съставената Европейска комисия била
провъзгласена за юридическа личность по между
народното право 2 ). Притежава имущества, които
сама управлява; може да сключва заеми; има соб-

2
) Както физическигЪ лица, тъй и държава, община
и други колективни твла могатъ да Ьбждатъ носители на
права и задължения. Тв могатъ да притежавагь имуще
ства безъ да се счита, че последнигв еж собственость на
сегашнигв или бждещигв имъ членове. Като субекти на
права Т-Б могатъ самостоятелно да придобиватъ такива и
да псемать задължения. ТЕЗИ носители на права и задълж»ния еж юридически лица.
Наредъ съ държавигЪ, които еж нормалнитЬ юриди
чески лица по международното право, притежаващи това
качество поради самия фактъ,че еж установени и призната
като държави, известни международни институти б4ха на
дарени съ качеството юрид. лица по межд. право. Такива
г
) Вж. Р1егге Я1Ь1п, 1_ез Отапдз (гаМез роПициех, Раг!з, еж О. Н., Международното бюро на труда, Европейската ко
мисия и пр.
«4. РеИх Й1сап.
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Впоследствие Румъния направи завой. Тя по
ствено знаме. Въ нейна власть е издаванието на
жела Европейската комисия да си остане, като
правилници за корабоплаването. Правилникътъ за
упражнението на най-важните й права да мине
корабоплаването е известенъ подъ названието
върху румънскитЬ власти. Румънската смътка е, че
„европейски навигационенъ актъ" отъ 1865 год.
по-добре ще-бждатъ запазени дунавскитъ устия за
Нарушенията по този правилникъ еж. подеждни и
Румъния срещу германски и руски посегателства,
въ първа и въ втора инстанция на СЖДИИГБ на ко
когато приежтетвуватъ тамъ английски, френски и
мисията; последната сама привежда приеждитв въ
италиански представители, отколкото ако Румъния
изпълнение, като има право да прибягва за пое сама или биха приежтетвували тамъ представи
мощь до военните кораби.
тели на България, Югославия и др.
Европейската комисия не функционираше
Общоевропейското положение помогна на Ру
презъ световната война, безъ да бжде замествана мъния да пожъне успЪхъ. Лнглия и Франция се
отъ некое друго тъло. •
съгласиха съ известната Синайска спогодба отъ VIII.
По Версайлския договоръ отъ 1919 тя бЪше 1938 год., щото правата на Европейската комисия
възстановена, но въ състава й влезоха „временно" да бждатъ изравнени съ ТБЗИ на Международната
представители само на Великобритания, Франция, дунавска комисия, въпреки отказа на Италия да
Италия и Румъния (чл. 346).
участвува на конференцията въ Синая. По-сетне
Н-БМСКИЯТЪ Огапд пасЬ Озгеп създаваше поИталия.заяви, че ще одобри горната спогодба при
рано голъмо съперничество между Лвстро-Унгария
и Русия въ Дунавския басеинъ. Но споровете меж условие да бжде 2допустната и Германия въ Евро
ду ТБХЪ дадоха възможность тЬ да бждатъ изтла пейската комисия ). И наистина това стана. Съ
скани оттамъ, замЪстени отъ Румъния —единстве „Ясога" отъ 11У.1939 г., подписанъ въ Букурещъ
на дунавска страна, която участвува въ тази ко „относно влизането на Германия въ Европейската
мисия. Румъния отначало беше привидно доволна, дунавска комисия и относно присъединяването на
но съ течение на времето исканията й се увеличиха, Германия и Италия къмъ спогодбата, подписана въ
Правата и задълженията на комисията оста- Синая на,18.УШ.1938 год. между Франция, Велико
ватъ СЖЩИГБ, както преди световната война. Тъ* британия и Румъния", Германия стана пълнопрамогатъ да бждатъ преустановени само по съгласие • венъ членъ на комисията. Въ случая Италия и Гер
между държавите, които иматъ представитель въ мания еж действували като една страна. При под-.
нея, т. е. — между Янглия, Франция, Италия и писването на йсога-а румънскиятъ министъръ
Гафенку е държалъ речь, въ която подчерталъ от
Румъния.
Юридически, вратитк на Европейската коми давнашното желание |на Румъния за присъединя
сия не еж окончателно затворени за всека друга ването на Германия къмъ Синайската спогодба.
държава, но за това е необходимо решение на Сжщиятъ прозорливъ румънски министъръ е съобщилъ тогава, че Полша и Гърция сжщо щъ\пи да
тази комисия взето «единодушно" (чл. 4).
Румъния използува ум-вло горното постано се присъединятъ къмъ казаната спогодба, и че се
вление и домогванията й биваха подкрепяни съ проучва приемането на тия държави въ Европей
ската комисия. Съ ТБЗИ международни спогодби се
различни доводи, споредъ времето.
Най-старите румънски претенции бъха, че е сметало, че известна опасность за Румъния се
Европейската комисия има подъ своя власть само отстранява, но дали е така, близките събития ще
пилотирането и подържането на коритото върху го покажатъ.
частьта отъ Браила до Галацъ, а що се отнася до
Друго н^що ни прави впечатление въ случая,
контрола по правилника за корабоплаването и до че най-голЪмата ревнителка за запазване непокжтналагане наказания—това било отъ компетенцията натостьта на международните договори почна сама
на румънските власти. Когато стана'независима дър да ги руши. А примърътъ е заразителенъ, особено
жава, Румъния използува всички средства за борба за ТЕЗИ, които страдатъ отъ несправедливи диктати.
срещу Европейската комисия, защото последната Съ синайската спогодба Румъния премахна чуж
била „държава въ суверенната румънска държава", дия суверенитетъ въ места, които тя см-вта за свои,
която настанена въ тази страна има екстеритори макаръ да е явно прогласено отъ всички страни, че
ални права надъ Сулинското пристанище, прите тЬзи мъста еж отъ значение общо, международно,
жаваше тамъ изключителни права, свои еждилища, и гдето никой не би тръбвало да има свой абсоагенти и пр., сключваше заеми, разходваше сред лютенъ суверенитетъ; признато е велегласно,- че
ствата въ английски мащабъ и пр.
никой не бива да има изключително право да се
Нз тази база румънската борба се засили разпорежда съ устията на Дунавъ; та затова имено
особено следъ спогодбата въ Монтрйо за премах Русия въ 1856 г. беше изместена по-насеверъ . . . .
ване „международната комисия за контролъ на
Не требва, обаче, да се смъта, че Европей
Дарданелитв" и твхното ремилитаризиране отъ ската комисия не сжществува вече. Тя не е уни
турците. МногоизвСЬтниягъ Титулеску искаше Мор- щожена, само че нейнитв суверенни права и найскиятъ Дунавъ да бжде завежданъ отъ международ важни делови функции минаха въ ржцетв на ру
ната дунавска комисия, която се грижи за кора мънските власти. Вече Румъния прилага правил
боплаването отъ Браила до унгаро-германската ника за корабоплаването по морската часть на
граница (а по-рано до Улмъ). Последната комисия Дунавъ, пилотажниятъ персоналъ минава подъ ру
не може да налага решенията си на крайбреж мънски заповъди, въ пристанището на Сулина се
ните държави, защото ТБ влизагь въ сила едва премахватъ ВСИЧКИТЕ агенти и властьта на комиследъ одобрението имъ отъ съответните законода
3
телни твла, а Европейската комисия притежава
)^3а една отъ най-заинтересованитЬ страни — Русия
собствена власть и-решенията й . влизагь веднага — никой не споменуваше: наточели тй не сжществуеаше
въ съседство съ дунавската равнина и Черно море. Сжщо
въ сила.
и за България.
.
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сията; създава се отъ румънското правителство невралгичната точка на дунавската делта? — Не
•специална румънска .Лвтономна дирекция" (чл. 5), знаемъ. Едно е сигурно, че големи интереси се
която дирекция е натоварена да приготвя плано кръстосватъ тамъ, и че ключовете на разнитБ водни»
вете за работите по подържане на корабоплава врати, като Сулина, ДарданелИтв и пр. еж отдавна
нето и ще ги прилага, като средствата си ще на въ употребление и можеби ще се нуждаятъ отъ.
бавя отъ специалните такси при условие, че ед ремонтъ и отъ много здрави ключари. Въ такива
ното и другото ще бжде одобрено отъ комисията големи работи ние, българигв, не желаемъ да
съ обикновено болшинство; решенията на коми. играемъ роля.
сията по тази материя се взематъ съ болшинство,
Требва най-сетне да припомнимъ, че по вре
при забележка, че гласътъ на румънския делегатъ
ме на синайската спогодба и тази въ Букурещъ.
требва да влиза въ болшинството (чл. б); това ще
на 1.Ш. 1939 г. Германия бъ считана за естествена
рече, че Румъния има нъщо като негативно право
противница на Русия въ дунавската делта, и въ
на уею; само ако гласътъ на нейния делегатъ по
Румъния се предполагаше, че съ оставането на
падне въ болшинството, ще има решение, иначе
Европейската комисия (за премахването на която
болшинството не ще е болшинство . . .
Титулеску води на времето си голяма дипломати
Тъй или инъкъ, спогодбата влезе въ сила, и ческа борба) нашитв' съседи се преосигуряватъ на
на 13.V. 1939 г.4) б ъ снето отъ Сулинското приста по-силни отъ ГБХЪ. Животътъ, обаче, си-тече без
нище знамето на комисията и заменено съ румън спирно и рано или късно разрушава международ
ско, като Румъния придоби 9 0 % отъ правата на ните недоносчета, макаръ това да струва скжпо на
комисията. Ние не завиждаме на нашата северна народигЬ. Най-добре е ВСБКИ народъ да познава
съседка, но претендираме само едно: да бждатъ истинския си ръстъ и да не се мами отъ големи
възстановени и нашити суверенни права кждето ната на сънката си.
тръбва.
4
Ще има ли дълъгь животъ тази спогодба въ
) Число не дотамъ щастливо.
-6X9Стефан-ь Денчевъ

Подводна и противоподводна война
«Следната война ще започне тамъ, кждето душно признаватъ, че подводната бомба е едно
страшно оржжие, срещу което екипажътъ на всеки
миналата свърши".
подводникъ
е изправенъ; ТБ заявяватъ, че е било
Такова е предсказанието, приписвано на по
извънредно трудно да нанесать успешна атака
койния маршалъ Фошъ.
срещу конвой, ако последниятъ е билъ придруСбждна ли се то по отношение на подвод женъ отъ неколко бързи и добре въоржжени есната война, насочена срещу търговското корабо кортни кораби; ТБ СЖ съгласни, че въвеждането
плаване? Започна ли втората атака, тъй както пър на паравана отъ страна на английското морско ко
вата завърши?
мандуване е било тежъкъ ударъ за ТБХЪ, тъй като
За да отговоримъ на ТБЗИ въпроси, ние тръб- то е намалило бойната стойность на онази поло
ва преди всичко да припомнимъ, какъ миналата вина отъ германските подводници, която б в ш е
война свърши, и после да разгледаме, какъ новата посветена на минопоставянето; ТБ СЖ дошли до
започна.
убеждението, че всеки опитъ за преминаването
Презъ есеньта на 1918 г. германските подвод презъ голъмить противоподводни минни баражи,
ници се бъха оттеглили въ базигЬ си, безъ да бж лежащи между английските и френски брегове, е
датъ, обаче, победени. Сжществуваха всички приз носилъ ГОЛБМЪ рискъ, граничащъ съ смъртьта; тй
наци, че Т Б се подготвяха за нанасянето на една признаватъ, че незавършените англо-американски
трета и много по-страшна атака, презъ прольтьта
на 1919 г. Но благодарение въвеждането на кон
войната система, поставянето на голъмитв минни
прегради въ Северно-море и извънредно засиле
ното производство на противоподводни съоржже1
ния и други средства, загубигв на английското
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минни полета между Шотландия и Норвегия ста
вали все повече и повече огромна пречка за ТЕХ
НИТЕ операции; ТБ еж имали прекалена представа
за .ефикасностьта-на.-английскитЬ- противоподводни
подслушвателни уреди. Къмъ края на войната
усъвършенствуващата се военна авиация получи
вече своето приложение и въ противоподводната
война, но това беше само зачатъкъ. Животътъ
на море ставаше все по-тежъкъ, изпълненъ съ дива
свирепость и постоянно увеличаваща се опасность.
Най-после дойде краятъ на войната и изоставянето
на всички средства и противосрвдетва за война.
Почти цели 21 година изминаха между ноемврий 1918~и септемврий 1939 г. Въ този миренъ
периодъ подводници и противоподводници се гот
веха и въоръжаваха за подновяването на своята
стара среща.
Разоръжаването на Германия по Версайлския
договоръ включваше и строгото постановление, че
тя не може да строи подводници за своя флотъ.
Въпреки версайлеката' забрана, Германия продъл
жаваше да следи отблизо развоя и усъвършен' ствуването на подводното дъло; подводници биваха
строени по германски планове и съ германски
трудъ, но те бЪха строени вънъ отъ Германия.
Най-напредъ въ Холандия бъше основанъ
единъ концернъ, известенъ подъ името «Холандски
технически корабостроителенъ центъръ", който по
външенъ видъ представляваше една холандска ор
ганизация, но вътрешно бъше попълненъ съ много
добри германски морски архитекти и техници,
всички специалисти въ постройката на военни ко
раби. Силно показателенъ е фактъгь, че председательтъ на този корабостроителенъ центъръ бъше
известниятъ д-ръ Техелъ, който презъ голямата
война 1914 —1918 г. е билъ началникъ на отдъла
за постройка на подводници въ голъмата корабо
строителница „Крупъ — Германия", въ Килъ. Въ
1927 г. една холандска фирма, подъ покровител
ството на корабостроителния центъръ, построи два
подводника за турския флотъ.ТБ представляваха ко
пие на подводниците типъ и — 111, построени за
германския-имперски флотъ презъ 1916— 1918 г.
По-късно германската фирма „Вулканъ — А. Г."
— Щетинъ, получи ГОЛБМЪ дълъ отъ корабострои
телницата „Крихтонъ" въ Ябо — Финландия, където се започна постройката на подводници за
финландския флотъ. Строежътъ на подводници
представлява единъ особенно специаленъ клонъ на
корабостроенето. Той изисква добри експерти, мждро ръководство, изкусни работници и специални
машини. Нито едно отъ твзи изисквания не съще
ствуваше въ Финландия къмъ 1929 г.: ТБ требваше
да се получатъ отвънъ. Корабостроителниятъ цен
търъ въ Холандия достави необходимите планове
и технически познания; съответната изкусна ржка
и инсталации бъха прехвърлени отъ Германия.
Презъ 1935 г. фирмата „Крихтонъ — Вулканъ* за
почна постройката на една малка подводница по
неизвестна поръчка. Скоро следъ това се получиха
новини, че фирмата Еспауагпе*а у 1_агппада въ
Кадиксъ—Испания строи единъ мистериозенъ подводенъ корабъ, който не е билъ поржчка на ни
кое правителство. За този корабъ строителните
планове и материали беха внесени отъ Холандия.
По това време се носеха слухове, че известни гер
мански патриотически организации еж основали

фондове и правили опитъ за закупуването на под
водници, строени вънъ отъ. Германия. Подозираше
се, че тези финландски и испански кораби беха
създадени, за--да—служатъ-за- две--цели.-Първатабъше, да се изпита скоростьта, съ която подобни
кораби биха могли да бждатъ сглобени въ гер
мански корабостроителници, а втората — да се изследватъ морските качества на новитв типове,
преди да се пристъпи къмъ тъхното масово про
изводство. Следъ това големи контракти бъха склю
чени съ германски морски фирми за постройката
на бързи дизелови машини, необходими за „нови
крайбръжни кораби". ОТДЕЛНИ части на подвод
ници бъха тайно събрани въ германски корабо
строителници, и после Германия заяви, че подно
вява строежа на подводници. Тъй се дойде до въз
кресението на ПОДВОДНИЦИТЕ.
Какво ставаше въ Англия презъ 1918—1939г.?
Англия излъзе изъ последната война съ единъ
горчивъ опитъ, неизличимо отбелязанъ въ нейната
паметь. Това бъше споменътъ за пролътьта на
1917 г., когато страхотните потопявания на британ
ския търговски флотъ бъха довели Англия предъ
прага на разорението, глада и поражението. Англия
реши, че подобно нъщо не бива да се повтори въ
една бъдеща война. , Подводната бомба предста
влява едно могъщо оръжие срещу неприятелските
подводници, ако се употръби точно и въ даденъ
моментъ. Следователно, необходимо е най-напредъ
подводникътъ да се открие. Откриването на цельта
е, и винаги ще бъде, връхъ въ проблемата на на
падателните операции срещу неизвестния противникъ—скритиятъ подводникъ. Ако противникъгьне
позволява да бъде виденъ, тогава той тръбва да
бъде намеренъ чрезъ използуването на слуха. Ето
защо веднага следъ преминаването на английския
флотъ къмъ мирновременна организация англий
ското морско командуване съсръдоточи своить на
учни познания, технически възможности и машинни
източници върху усиленото издирване и усъвър
шенствуване на противоподводнитв подслушвател
ни уреди. Трудно е да се каже откъде започва исто
рията на подводния подслушватель. Въ броя на
английското списание Тпе №а\/у отъ юлий 1915 г.
Морисъ Прендергастъ, разглеждайки противопод
водната тактика и оръжие, настоява, щото необ
ходимо внимание да се отдаде на подслушвателния уредъ, откритъ отъ американския ученъ проф.
Р. А. Фесенденъ. Този уредъ представлявалъ ком
бинация на микрофонъ и усилватель на звука и
при пробите на море е открилъ подводникъ на
разстояние около 2 мили. Не беше, обаче, доста
тъчно да се знае, че подводникътъ е нъкжде на
близо; ако подводникътъ трЪбваше да се атакува,
неговото м^сто подъ повърхностьта следваше да
бъде точно^ опредълено. Известниятъ английски-ученъ, покойниятъ лордъ Рутерфордъ, откри единъ
новъ типъ подслушватель, който даваше и посо
ката на потопения подводникъ. Английското адмиралтейство, обаче, отказа да приеме откритието
въ тази му първобитна форма.
Въ критическите моменти на миналата война,
когато вевко практическо средство противъ под
водната война б е ш е крайно необходимо, много ви
дове подводни подслушватели бъха използувани
отъ английската и американска флоти, но ВСИЧКИТЕ
ТБ се оказаха груби, неудобни и неверни. Доста-
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тъчно е само да се прочетатъ „Инструкциите за
подводно преследване по звука", въ сила всръдъ
американския флотъ презъ февруарий 1918 г., за
да се разбере, колко примитивни еж били тогаваш
ните подслушвателни прибори. Само корабъ на
место, или пъкъ съ спрени машини, е могълъ да
използува ТЕЗИ прибори, тъй като въ време на
ходъ откривателнитв свойства на подслушвателить
се унищожавали. Работата съ ТБХЪ е била трудна
и наблюденията неточни. Тъзи уреди еж били без
силни въ съседство на други кораби и близо край
бр^га. Тъй наречениятъ „рибенъ хидрофонъ" е
изгубвалъ ВСИЧКИТЕ си откривателни способности
въ критическия моментъ, когато корабътъ се е приближавалъ къмъ подводника и, поради своята многожична конструкция, се е износвалъ много скоро.
Янглийскитв подслушватели еж давали задоволи
телни резултати, изпитани срещу английски под
водници, но еж се оказали почти безпомощни сре
щу германскитЬ. Германскйятъ флотъ предвидъ из

фонъ, много по-добъръ и по-ефикасенъ, отколкото
хидрофонитъ, използувани по-рано. Въ разреше
нието на този проблемъ ТБ впрегнаха ВСИЧКИТЕ СИ
СИЛИ, преодолявайки огромни пръчки и минавайки
изпитание следъ изпитание. Най-после, следъ много
трудъ и търпение, ТБ реализираха своя блвнъ. На
какво разстояние могатъ новите английски подслу
шватели да откриятъ, съ каква точность тъ отбелязватъ приежтетвието и пжтя на неприятелски потопенъ подводникъ и при каква скорость ТБ могатъ
да бждатъ използувани, еж подробности, които ан
глийското адмиралтейство пази въ голвма тайна.
Сръдъ английскитъ официални сръди б е ш е изнесе
но, че по отношение на противоподводни екипиро
вки английскиять флотъ притежава уреди, които далечъ надвишаватъ ония, употребявани въ чуждитв
флоти. Ямериканскиять флотъ употребява хидрофо
ни, които използувани отъ корабитв въ движение откривать приежтетвието и курса на потопенъ под
водникъ на разстояние около 3 мили, а използувани
ползуването на „ПОДВОДНИТЕ уши" за откриването отъ кораби на мъсто — до 30 мили. Знае се, че
на ПОДВОДНИЦИТЕ И взе крайно предохранителни английските уреди еж по-добри отъ американскитв
мЪрки-еза убиването на звука, произведенъ отъ .. подслушватели.
подводника при движението му подъ водата. РеПредсказанието на маршалъ Фошъ излъзе
зултатътъ бъше, че единъ подводникъ, при много върно. Въ първитв дни на новата война герман
малка скорость, може да се промъкне на нъколко ските подводници атакуваха английското корабо
стотинъ метра край английски подслушвателенъ плаване. Конвойна система, въоржжение на тър
корабъ, безъ да бжде откритъ. По едно време говски кораби, подслушватели, подводни бомби,
сръдъ англичаните сжществуваше убеждението, че организиране на надводни и въздушни кораби въ
ТЕХНИТЕ хидрофони еж изиграли твърде голъма
противоподводни групи беха средствата, които ан
роля въ откриването и разрушаването на множе глийскиять флотъ използува въ миналата война, и
ство неприятелски подводници, обаче по-късно това които получиха приложението си въ настоящата.
убеждение бЪше разколебано.
Разликата е, че презъ 1914—1918 г. всички ТЕЗИ
Все пакъ англичаните бъха решили да биятъ средства влизаха въ употребление следъ големи
загуби, понесени отъ английския търговски флотъ,
ПОДВОДНИЦИТЕ, иначе рискуваха да загубять въ
следната война. Т Б се нуждаеха отъ единъ хидро когато днесъ ТБ влвзоха въ действие въ началото
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на новата война. Въ 1914 г., смъло може да се
каже английската техника и оржжия за воюване
съ германските подводници не съществуваха. Затова пъкъ въ 1939 г. Англия имаше вече обученъ
персоналъ, добра организация и съвършенни уреди,

Въ резултатъ, въ първитъ дни на новата воина
подводниците срещнаха веднага огромна съпротива.
Големата и мрачна игра започна наново —
война за унищожаването -на т-ърговскит* флоти
и контра война, за тъхното опазване.

-352Васил-ь Игнатовъ

ХУБАВЪ КЯРЪ
Голъмата война следваше своя ходъ по сухо
и по вода. МИНИГБ за заграждане, разхвърляни изъ
Черно-море, започнаха да се кжсатъ отъ местата
си и, носени отъ морското течение и североизточ
ното вълнение, се явяваха по нашитъ брегове. Тъ
бъха голъма опасность за корабоплаването, защото
мжчно се забелязваха въ водата, но представляваха
опасность и за крайбръжнитв ни населени мъста.
Взривоветъ на изхвърлени отъ вълнението мини при
чиняваха разрушения и жертви на невинни хора. За
да предотврати тази опасность за града Варна, щабъть
на Флота бъше обявилъ, че заплаща 20 лева на
този, който'забележи плаваща мина въ залива и
пръвъ съобщи на Флота. Тази мърка даде резул
тати, защото предизвика, както моряците, така и
рибаригЬ къмъ доброволна и усилена бдителность,
за да съобщатъ първи и да получатъ наградата.
Минната рота имаше задача да разорликава
такива мини или да ги отвлича надалечъ отъ гра
да, кждето да ги взривава или потопява. Непознавийки това опасно оржжие на морската война,
представата на хората за него бъше свързана съ
спомена за страшни взривове и разрушения. Стра-

Взривъ на водна бомба

хътъ. отъ тъхъ б е ш е голъмъ, но съблазъньта да се
получатъ 20 лв. на онова време само за показана
отдалечъ мина не б"Ьше малка . . .
Единъ день Каракапитанъ се разтича изъ
района на Флота викайки „Плаваша мина, пла
ваща мина, право срещу вълнолома!" и влъзе въ
работилницата на минната рота. Тукъ рабогЪше
въ това време минниятъ кондукторъ Дълчо Докузановъ, заетъ съ устройството на една мина, а
около него се навърташе да му помага миньорътъ
Ангелъ Игнатовъ.
— Дълчо, плаваща мина! Иде право срещу
вълнолома! Видъхъ я съ очитъ си. Първи я забелязахъ, —се обърна Каракапитанъ запъхтънъ' къмъ
кондуктора.
— Каракапитане, видъ ли я? Да не си се из
лъга лъ?
— На, — каза Каракапитанъ и се прекръсти.
— Съ очитъ си я видъхъ, право къмъ вълнолома
иде, ще го разруши, ако се взриве.
— Добре, ще отидемъ да я видимъ. Ти щ е
дойдешъ да ни я покажешъ.
— Ще дода, бе Дълчо, защо да не дода.
Малко ли мини съмъ видълъ?
— Ангеле, приготви малката моторна лодка
и вземи инструментите.
Каракапитанъ б е ш е общъ познатъ на флота.
Служилъ на „Надежда" опитенъ морякъ, старъ
гемиджия, бившъ служащъ въ пристанището, той
се занимаваше съ превозъ на дърва съ гимийката
си. Добродушенъ по природа, срастналъ съ мо
рето, той услужваше съ усмивка на всички и поз
дравява и сега всички офицери отъ флота, защото
ги счита свои близки. Общъ любимецъ поради
голъмата. му преданость къмъ морската професия,,
отъ която не се раздъля, той се ползуваше съ при
вилегията да влиза свободно въ района на Флота
презъ всъко време. Б е ш е на доброволна служба,
така да се каже.
Малката групичка се отправи съ моторната
лодка и не следъ много се отзова предъ вълно
лома, обаче мината не се видъ\
— Каракапитане, кжде е мината?
— Въ тази посока, Дълчо, азъ самъ я видъхъ
отъ камънитъ на вълнолома.
Лодката зашари отново по залива, но мината
не се видъ. Кондукторътъ схвана, че Каракапитанъ
не е видълъ нищо, а е чулъ за тази мина и, за да
изпревари пръвъ да съобщи, не е узналъ и при
близителното й место.
— Каракапитане, ти самъ вид-Ь ли мината?
— Съ очитъ си я ВИД-БХЪ, бе Дълчо. Ей въ
тази посока, една черна такава, ту се показва, ту
се скрива, — съ ржкомахания обяснява Каракапи
танъ.
Жена и деца имамъ, да ги не видя, ако
лъжа!
Следъ напраздни търсения изъ залива кондук-

/Иарски сде&о^де
торътъ се приближи съ лодката" до поста на Галата
и запита чрезъ сигнализация, виждатъ ли нъкжде
плаваща мина. Отговориха му, че на изтокъ отъ
Галата на 3 мили се вижда плаваща мина.
Лодката се отправи въ указаната посока, и
не следъ много мината, полюлявана отъ вълнитв,
показа черното си туловище. Обраснала въ миди,
тя по-скоро приличаше на главата на нъкакво
морско чудовище съ рога.
Лодката бързо се приближаваше.
— ВидЬ ли, ДБЛЧО, азъ не ти ли казвахъ, че
има мина? Ями сега нъма ли да се връщаме?
— Щ е отидемъ да я видимъ.
— Ями нали я видъхме, какво ще тьрсимъ
близо до нея?
Лодката» се приближи до мината и съ малъкъ ходъ стигна на 5—б метра до нея. Кондукторътъ застана лично на носа на лодката и нареди
да се приближаватъ съ най-малъкъ ходъ. Каракапитацъ се отдръпна на другия й край, прибледнълъ и съ очи, вперени въ плаващето чудовище,
викна:
— Я бе, вие луди ли сте съ ржце да я пипате?
Защо ми трЪбваше тая беля! Какво ще я правите,
бе

ДБЛЧО?

— Щ е я разоржжимъ.
— Я бе, вие акълъ имате ли? Ей, ДБЛЧО, азъ
азъ имамъ жена и деца, менъ не ми тръбва та
кава беля. Върнете ме на бръга.
Кондукторътъ бърже изчисти МИДИТЕ отъ ми
ната. Подпомогнатъ отъ помощника си, той нави
предпазните калпаци върху нейните рога и даде
нареждане да се вдигне мината на задната часть
въ лодката. Каракапитанъ, като чу това, изпадна
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въ още по-големъ ужасъ. Той се прехвърли бързо
на другия край на лодката и почна да изува
обущата си.
— Дълчо, моля ти се, изкарай ме поне на
фара. Язъ имамъ жена и деца, ако не ме изкарате,
ще се хвърля въ водата.
, Той измери съ очи разстоянието до фара и
инстинктивно започна да се разкопчава. Като ВИДБ,
че не обръщатъ внимание на думитъ му и че за
почнаха да вдигатъ мината, той отново се развика:
— Д+зЛчо, хвърлямъ се ти казвамъ, неща та
кава беля, азъ имамъ жена и деца! Вие полудели
ли сте, бе? На, хвърлямъ се!
Той хвърли шапката и палтото си въ лодката
и застана правъ, съ очи вперени въ издигащата се
отъ водата мина.
— Хвърляй се, бе, съ тебъ ли ще се занима
ваме сега? — му отговори кондукторътъ, заеть с ь
тежката мина.
Най-после мината бъше поставена въ лодкатаКаракапитанъ постепенно се успокои и започна да
я разглежда отначало отдалечъ, а следъ това
стигна и до нея.
— Ей, чудни хора сте, бе Д-БЛЧО! Добре че
не гръмна! Какво щъше да стане съ насъ? Други
пжть таквозъ чудо не бъхъ патилъ. Яма още веднъжъ не идвамъ съ васъ. Нъма го майстора за 20
лева да си счупя главата. Хубавъ кяръ! . .
Лодката се завърна въ Флота. Каракапитанъ,
съ бележка отъ кондуктора въ ржка, се отправи
къмъ ковчежника за да получи възнаграждението си.
На тръгване той се обърна къмъ кондуктора:
— ДБЛЧО, азъ други пжть не идвамъ вече съ
васъ, ами ти ще дойдешъ ли довечера съ менъ въ
кръчмата?
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Елементи-гЬ на морската тантииа в ъ боя
при Рио, де-ла Плата
Боятъ между германския джебенъ кръстосвачъ „Ядмиралъ графъ фонъ Шпее" и тригв ан
глийски кръстосва ча „Ексетеръ", „Яяксъ" и „Яхилесъ" изглежда, че ще остане като единъ отъ найпрочутитв въ историята на морската война и ще
заеме въ нея мъсто като класически примъръ за
маневриране на кръстосвачитЬ.
Характерното въ този бой лежи въ проявата
на човешкия факторъ като върховенъ елементъ и
то въ въка на машинизирането! Моряшките дарби,
храбростьта и присжтствието на духа, тактическото
изкуство, добре съгласуваните съвмъстни действия,
изобретателностьта въ даденъ мигъ и неизчерпае
мата енергия изиграха въ боя при Рио де-ла Плата
своята роля тъй, както при изтръгването на побе
дата въ изолираните фрегатни действия въ старитъ войни презъ XIX въкъ.
При наличностьта на високитЬ технически ка
чества на корабите и въоржженията имъ, и на гер
манския, и на английскитЬ кръстосвани, много по
дробности за причинитЬ, които дадоха разултата
на този бой, оставатъ още неуяснени. Картинитъ
на следващата двойна страница все пакъ ще дадатъ
на нашите читатели нагледна представа за факто
рите, които изиграха роля въ боя при Рио де-ла
. Плата.
На първо место требва да се отбележи уси
леното използуване на димовигЬ завеси и отъ

дветъ страни. Германскиятъ кръстосвачъ ги е употръбявалъ, за да, може подъ ТБХНО прикритие да
избегва сближението съ по-бързоходните си про
тивници и следъ това да използува предимствата
на своята по-далекобойна артилерия. ЯнглийскитЬ
кръстосвани, напротивъ, еж ги използували за
сближаване, защото артилерията имъ е по-слаба и
е действителна на по-близките разстояния. Сжществена роля е изиграла и по-голъмата скорострелность на 15-сантиметровигБ английски орждия.
Ползувайки се отъ по-голямата си скорость, ан
гличаните се приближавали подъ прикритието на
димовить завеси, давали максималното число бързи
залпове и пакъ избъгвали, преди да бждагь за
сегнати отъ по-бавнитБ залпове на германците.
Това се отнася до двата леки кръстосвача следъ
излизането отъ боевия строй на „Ексетеръ* въ на
чалото на боя. Обстоятелството, че германскиятъ
кръстосвачъ не б е ш е тежко брониранъ, стана при
чина той да понесе тежки повреди дори и отъ 15сантиметровитв снаряди.
Интересенъ моментъ отъ боя е използуването
на осветлението въ края на деня отъ единия ан. глийски кръстосвачъ, който въ тъмната часть на
хоризонта . представлява лъ неясна цель за м"Брачитена „Графъ Шпее", докато последниятъ ясно се
очъртавалъ върху фона на залЪзващето слънце и
представлява лъ отлична артилерийска цель.
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Д у н а в с к и герои

Заедно съ настъпването на есеньта въ 1918
година настжпи най-после и краятъ на продължи
телната четиригодишна Световна война.
НашигЬ кораби и шлепове отъ Дунавската
флотилия, обаче, не бЪха привършили още своятавоенно-транспортна дейность и, макаръ затруднени
отъ новосъздаденото неблагоприятно за ГБХЪ по
ложение, продължаваха да кръстосватъ по Дунава
и да обслужвать все още ГОЛЪМИГБ снабдителни
нужди на нашата страна.
Бвше месецъ октомврий. Заредиха се хубави
спокойни слънчеви дни. Равнището на Дунава
беше спаднало и продължаваше да спадай Доско
рошните намъ съюзни австро-унгарски и герман
ски дунавски флотилии прибираха всичкия си плаващъ паркъ по Дунава и съ бой се промъкваха
покрай окупираните отъ съглашенскитъ войски
дунавски брегове, за да се прибератъ въ отечестве
ните си бази. Несигурностьта въ обстановката на
Дунава създаваше големи изненади за корабопла
ването, и затова всички кораби бързаха да се
1
прибератъ часъ по-скоро въ най-сигурнитв за тЬхъ
убежища — първоизходнитъ имъ пристанища.,
« Въ втората'половина на този прекрасенъ, но
тжженъ за насъ есененъ меседъ^ катерътъ „Росица"
отъ Дунавската • флотилия «зе^отъ -Прахово (Сър
бия) натоварения съ 800 тона'-укаменни вжглища
нашъ шлеят^^Шре|^',1"Зяда.11о;.рткара .ла влъу
кало поптеченуехо,. ьна ;Дунава-.лъ хр. Русе. Наблщ_
жавайки къмъ Сомовитъ, поради голямото и бързо
спадане на водата тежко натоварениятъ и дълбоко
газящъ шлепъ заседна на плитко. Слабиятъ катеръ „Росица", който го влачеше, не беше въ
състояние да го изтегли отъ плитковината, още
повече, че водата на Дунава продължаваше все
още да спада. Не оставаше нищо друго, освенъ
да се потърси бърза помощь и съдействие, за да
се излезе отъ това неприятно положение, и за да
се спаси и откара по-скоро въ Русе този особено
цененъ за времето си товаръ. -Росица" остави не
обходимата охрана на заседналия шлепъ и съ пъленъ ходъ се насочи по течението на Дунава къмъ
Русе.
Тази трудна и отговорна работа бъше възло
жена на военния транспортъ „Варна", който при
тежаваше силна машина и бйше най-добрия влъкачъ въ Дунавската флотилия. Въ добавъкъ на
това той притежаваше една спасителна вортингтонова помпа съ много голъма мощность. Въ по
мощь на него б-Ьше придаденъ шлепътъ „Вардаръ",
който требваше да поеме товара на заседналия
шлепъ, за да го облекчи и чрезъ това да спомогне
за по-лесното му освобождаване отъ плитковината.
На^ 20 октомврий 1918 година рано сутриньта
„Варна" съ „Вардаръ" на влъкало замина отъ
Русе за Сомовитъ,за да изпълни спасителната опе
рация. На шлепа бЪха натоварени и 35 души плен
ници, за работници при разтоварването на засе
дналия шлепъ. „Варна" се командуваше отъ корабоводача поручикъ Пеню Спирдоновъ, а за времененъ механикъ бъше назначенъ мичманъ II р. Василъ Пачемановъ. Къмъ 16 часа сжщия день
„Варна и „Вардаръ" минаха покрай Сомовитъ и

благополучно пристигнаха при заседналия „Янверсъ I".
Отначало попробваха да изтеглятъ заседналия!
шлепъ, обаче, въпръки всичките възможни усилияна мощната машина на „Варна" и опитната му
обслуга, шлепътъ не помръдна даже. Тогава безъда губятъ повече време, започнаха да правятъ„лимба" — претоварване отъ шлепъ въ шлепъ.
Спасителната работа бъше добре и сржчноорганизирана. Пленниците, подтиквани отъ енер
гичните . български моряци, работеха бързо и р е 
зултатно. Каменнитй вжглища отъ „Анверсъ I" се
насилваха въ кошове и човали и на гръбъ се пре
насяха и разтоварваха въ шлепа „Вардаръ". Малкопо малко заседналиятъ шлепъ олекваше отъ отне
тия му товаръ, а „Вардаръ" все повече потъвашевъ водата отъ тежестьта на пренесените въ неговжглища. Но тази операция не бъше лека. Почти
две денонощия непрекжснато, като трудолюбиви' ,
мравки, пленниците, съ кошове и човали. на гърба
си, пъплъха на върволици отъ шлепъ на шлепъ..
Едвамъ на 22 октомврий, при събуждането на есен
ния хубавъ слънчевъ день, започна да се очертава,.
че спасителната работа е къмъ края си. Къмъ
объдъ, следъ една кжса маневра и два-три напъна
съ мощната машина на „Варна", облекчениятъ до
статъчно вече шлепъ „Анверсъ I", при възторже
ното гръмогласно „ура" на корабните обслуги и<
работниците-пленници, бъше изтегленъ отъ плитко
вината и плувна на свобода. Следъ това параходъ'„Варна" взема на дъхната си страна шлепа „Вар
даръ", а на лавата „Анверсъ I" и потегли по те
чението на Дунава за Русе.
Презъ нощьта, обаче, на 21 срещу 22 октом
врий два австро-унгарски монитора, оттегляйки се
срещу течението на Дунава, за да попръчатъ на
французкитъ окупационни войски да ги преследватъ или да си послужатъ съ нашия тежъкъ понтоненъ мостъ, намиращъ се въ Бъленския каналъ,.
тайно и безъ знанието на нашето корабоплаване
минираха Дунава подъ опашката на големия Б ъ ленски островъ, точно срещу изхода на канала.
При поставянето на минитъ една отъ ГБХЪ неоча
квано експлодира, което стана причина да при
влече вниманието на МЪСТНИТБ рибари и да бжде
разкрито тайното минопоставяне. Българските ри
бари веднага се досвтиха какво правятъ австрий
ските монитори, и отъ какво произлъзе този н е о чакванъ взривъ. Единъ отъ тъхъ бързо отиде въ
Свищовъ и съобщи на пристанищния командиръкапитанъ-лейтенантъ Вл. Касабовъ узнатата т р е 
вожна новина.
Въ пристанището настана тревога. Тръбвашебързо да се предупредятъ всички наши крайду
навски наблюдателни постове и чрезъ ТБХЪ — н а 
шите плаващи параходи. Скритата опасностьбеше разгласена. Направи се и съответното доне
сение въ щаба на флотилията въ Русе. Но найГОЛ-БМИТБ грижи бъха по отношение на парахода
„Варна", който се очакваше да мине скоро презъ
този опасенъ районъ. Капитанъ-лейтенантъ Каса
бовъ лично нареди да се направи всичко възмож
но, за да се предупреди на. време „Варна" заопасностьта. Независимо отъ това, неразчитайки*
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^Излитане на водосамолетна ескадрила
• много на несигурните телефонни връзки, той самъ обвити вече въ зловещия черно-желтеникъвъ об"Сь кабриолетъ, придруженъ отъ началника на мит лакъ на взрива, хвърчаха откжснати дървени и
ницата въ гр. Свищовъ Лнгелъ Партениевъ, тръгна^ -желъзни парчета и каменни вжглища, размесени
по сухо къмъ местото на заграждението, за да съ части отъ човешки твла. Шлепътъ „Варна" по
•предупреди идващия вече къмъ Свищовъ параходъ следователно беше попадналъ на, две подводни
;Да не навлъзе въ минното поде. Но; изглежда, че австрийски мини, вследствие на което скоро по
•всички б-вха закъснйли само съ гкЬколко минути, тъна, увличайки съ себе си нъколко човъшки, разза да предупредять катастрофата на време. Въп- кжсани отъ взривовете, жертви.
•Р"БКИ направенитЬ разпореждания и настойчивите
На „Варна" настана суматоха, но командистарания, никой не усп-в да предаде на пжтуващия рътъ взе тутакси енергични мърки, успокои об•съ значителна: скорость по течението на Дунава слугата и съ твърдъ, решителенъ и заповеднически
параходъ „Варна" за грозящата го близка опасность. гласъ, който не позволява никакво безволие, за
На 22 октомврий 1918 год., въ единъ прекра- стави всекиго да остане на поста си. Предъ ли
•сенъ слънчевъ день, „Варна" съ шлеповегв „Вар- цето на голямата смъртна опасность и още по-гоДзръ и „Днверсъ I" въ 14 часа мина покрай Ни- лЪмата отъ безредието въ подобни случаи, команкополъ. Къмъ 1б'ЗО часа параходътъ-влъкачъ се дирътъ, съзнаващъ своята голъма отговорность и
приближаваше къмъ Свищовъ, безъ да може да своя дългъ да изведе кораба и хората си отъ това
забележи и разбере тревожнигв знаци отъ кипящо минно поле възможно най-безопасно и съ
бр-вга. Когато той остави опашката на Бълен- най-малко жертви, въ този действително върховенъ
ския островъ задъ кърмата си и се намираше моментъ, намиращъ се и самия той на границата
предъ изхода" на канала, въздухътъ се , разтърси между живота и смъртьта, • беше величественъ,
силно, и по Дунава проехтъ единъ страшенъ взривъ... строгъ и неумолимъ. Редътъ на парахода „Варна"
Едвамъ тогава наблюдательтъ-морякъ отъ кораба бъше ^мигновенно възстановенъ. Опитниятъ и пракзабеляза далечъ на българския брътъ трима души, тиченъ старецъ-командиръ, съвременникъ на съз
отъ които единиятъ тревожно развъваше червенъ даването на Дунавската флотилия, въ единъ мигь
флагъ. Но това предупреждение б е ш е вече твърде превърна цълата обслуга отъ неспокойни младежиморяци въ истински дунавски герои. Държането му
късно.
въ този върховно тежъкъ и страшенъ моментъ
Преди още да получи съответната заповъдь б%ше действително въ висша степень издържано.
"Отъ командира си, подофицерътъ машинистъ Бо- Не, то беше нъщо повече: божествено, олимпий
рисъ П. Савовъ съобрази и по своя инициатива ски спокойно, хладнокръвно и разумно! Той се
затвори машинния регулаторъ. Параходътъ съ шле държа презъ всичкото време на катастрофата ве
повете си, обаче, продължаваше да се движи на- личественъ и запазващъ честьтана българския мо"Лредъ по инерция. Неопомнили се отъ първия рякъ-командиръ, напълно достоенъ за сравнение
взривъ, едвамъ следъ. н-вколко секунди, въздухътъ съ най-храбрите свЪтовни моряци...
се процепи отъ втори, с ъ щ о така мощенъ и злоНаблюдателите видеха още мини предъ к о шещъ взривъ. Надъ злощастнитв плаващи сждоее,

п
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раба, и затова опитниятъ ™Р™™™^1™*
— « - ^ ^ ^ ^ - ^ ^ " ^ ^ ^ 5 ^
на минното заграждение. Но въ това време се чу
други три последователни минни взривове о т ь л ^ вата страна на парахода. Сега шлепътъ „Анверсъ. 1
се беше натъкналъ едно следъ друго на три подводни мини, беше вдигнатъ буквално въ въздуха
„ мигновенно следъ това се ^ ™ * Г ™ ™
„„тв ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ П ^ ^ ^ ^ ^ .
съ това високъ стълбъ о т ь ^ Ч И " Л °. а Д ^ р а б н и
отГомъци^^и оТ ч о в ^ и " Г а ^ Г д и г н а
почти надъ кораба и скоро следъ това падна върху него Засипвайки го съ вода, вжглища, отлоху него, засипвайки
м.

пчпмрпврт-Ь обаче, загинаха: младшиятъ подофиТ?ъ%„машинистъ
Андрей Ст. Ставревъ огь
К а ! морякътъ Цеко Д. Пауновъ ртъ с. Новон
к
пленника.
село ^ « к о ;
р
спасенигЬ,
п а р аходътъ
^л,?д;
и З астана на котва при срещурумънски островъ Кондура, за да' пре
п ^ ^ я
положния Р У " ™ «
Р о б с т а н о в У , Г а СЪСТО янието
^ Н а п р а в е н и я т огледъ показа, че отъ варивовеУте и „Варна" има значителни" повреди. Следъ
к а т а ВЗ еха всички предпазни мерки за задържа„ето му на вода, параходътъ се сне отъ котва и,
обхождайки минното заграждение, се прибра къмъ
19 часа благополучно въ Свищовското пристанище.
^ ^
^ продължение на четири денонощия па-

МЪЦИ

Часть Р отъ'моряцитв и пленниците, които бъха на шлеповете, бЪха изхвърлени отъ варивоветв
въ водигЬ на Дунава. Рибарски лодки отъ българския брътъ бързо се притекоха на помощь и заедно съ една като по чудо останала неповреден а/
лодка отъ шлеповете, прибраха останалите живи
и плаващи въ Дунава моряци и пленници. Отъ

раходътъ бъше основно почистенъ и временно
поправенъ. Чакъ следъ този времененъ ремонтъ,
едвамъ на 27 октомврии следъ объдъ той можа
да се прибере въ базата си — въ канала при островъ Лелека (надъ Русе), кждето остана на котва,
докато се поправи окончателно. Следъ това наново влезе въ строя на нашата Дунавска флотилия.

Ж5
Л е й т . В. Паспалеев-ь

Трагедията на единъ корсарь
На 31 юлий 1914 г., въ^надвечерието на : обя
вяването на световната война, кръстосвачътъ „Кьо
нигсбергъ" напусна късно вечерьта Даръ-есъ-Саламъ столицата на Германска Източна Африка.
Построенъ деветь години преди началото на
войната, този лекъ кръстосвачъ имаше 3400 тона
водоизместване, скорость 23 мили и въоржжение
отъ десеть 10.5-сантиметрови орждия. Военното му
назначение беше корсарството.
Командирътъ на кръстосвана капитанъ II р.
Лоофъ има кжса заповедь отъ Берлинъ: „Нападайте
навредъ английската търговия". При излизането си
въ тъмнината кръстосвачътъ срещна една английска
ескадра. Войната още не е обявена, орждията за
сега мълчатъ, но по-добре е, разбира се, по-скоро
да се прекжене рискованата близость' — и, като
дава пъленъ ходъ, „Кьонигсбергъ" се скрива въ
тъмната далечина на океана. Единъ въпросъ въл
нува и загрижва командира: какво да прави за
вжглища, безъ. каквито неговиятъ корабъ ще се
превърне въ безпомощна играчка на вълните и
лека плячка на първия срещнатъ врагъ?
Но въ напустнатата отъ кораба колония не
дремятъ: презъ нощьта на 3 срещу 4 августъ, ко
гато войната е вече обявена, натоварениятъ съ
вжглища параходъ .Сомали" пробива английската
блокада и излиза въ океана. Когато установява по
безжицния телеграфъ връзка съ „Кьонигсбергъ",
той получава заповедь да отиде въ едно отъ пу
стинните заливчета по крайбрежието на Арабия.
На 5 августъ втори „вжглищарь" се опитва
да излезе въ морето, но скоро се връща обратно,
подгоненъ отъ изстрелите на английските кръ
стосвани.
Губернаторътъ на колонията д-ръ Шнее все
пакъ се надева да запази за бждеще възможностьта
да се повтарятъ подобни опити: въ входа на при
станището се потапя плаващиятъ докъ (който при
нужда лесно може да се извади), ВОЙСКИТЕ се из-

веждатъ отъ града навжтре въ страната, градътъ
се обявява за откритъ и незащитенъ. Известно вре
ме англичаните зачитатъ това заявление и оставятъ столицата на колонията въ покой. Само и денемъ, и нощемъ техните кръстосвачи наблюдаватъ
пристанището и прекжсватъ неговото общуване съ
външния свътъ. Но това занятие скоро омръзва на
англичаните, и те преминаватъ къмъ по-решителни
действия: на 8 септемврий единъ тБхенъ кръсто
свачъ обстрелва станцията на безжицния телеграфъ,
въ отговоръ на което върху кулата на фара въ
пристанището се издига бело знаме — знакътъ на
незащитенъ градъ. Англичаните прекратяватъ об
стрелването и извършватъ огледъ на пристанището.
Всичко е въ редъ: главното, което ги интересува
— параходите, които биха могли да доставятъ вж
глища на „Кьонигсбергъ", — стоятъ мирно въ дъ
ното на пристанището съ разглобени машини. По
искането на англичаните германските граждански
власти подписвать задължение, че параходите не
ще излизатъ въ морето. И пакъ Даръ-есъ-Саламъ е
оставенъ на спокойствие; наблюдава го само стариятъ корабъ „Пегасусъ".
Въ това време „Кьонигсбергъ" е започнал*
своите действия. Той отива на северъ и на висо
чината на Аденъ пленява единъ английски пжтнишки параходъ. По-нататъшнйте му действия,
ограничени отъ грижата за вжглища, еж почти
безрезултатни. При това е направена една голема
грешка. Когато следъ обявяването на войната се
приближава до входа на Червено море, „Кьониг
сбергъ" започва да дава по безжицния телеграф*
съобщения, предназначени за германскитв пара
ходи: „Войната е обявена, спасявайте с е " . . . Съоб
щенията, разбира се, еж шифровани, но характер"
ниятъ звукъ на германския апаратъ система .Те*
лефункенъ открива приежтетвието на корсаря. 1Д**
лото движение на съглашенските параходи се пре
кратява.

Лицлки еде&ф!
„Кьонигсбергъ" очаква „Сомали" съ неговия
•скжпоцененъ товаръ отъ вжглища. На 14 августъ
шечерьта най-сетне става желаната среща';на на
значеното м^сто. Товаренето на вжглищата треб
ва да почне съ разсъмването. Но — зла поди
гравка на сждбата! ;— случайно минаващата презъ
<нощьта английска ескадра подплашва двата гер
мански кораба, и т-Ь тр-вбва да бътатъ, безъ да се
озъртатъ, съ пълна пара . . .
Бъгството завършва благополучно: „Кьониг-сбергъ" и „Сомали" отново се съединяватъ до
носъ Гвардафуй, кждето кръстосвачътъ получава
двоенъ запасъ отъ прекрасни нюкясълски вжглища.
Само че ползата отъ ТБЗИ вжглища е малка: цълото движение на съглашенцитъ е прекжснато. На
истина, беззащитнитБ колонии треперятъ и умоляватъ адмиралтейството да имъ изпрати подкрепле
ния. Единствената реална • сила въ ГБЗИ води е
остарълиятъ „Пегасусъ". Ядмиралтейството отказва
да прати помощь — ВСИЧКИТЕ сили" еж заети по
'Другитв театри на войната. Прави се само едно:
стариятъ „Пегасусъ" напуска ОКОЛНОСТИТЕ на Даръ•есъ-Саламъ и преминава въ незащитеното съ нищо
''пристанище на Занзибаръ. Това нареждане става из
вестно на „Кьонигсбергъ", навърно отъ!германския
шпионажъ.
На 19 септемврий „Пегасусъ" хвърли котва
предъ Занзибаръ, а на 20 при разсъмване „Кьонигеберъ" се приближи откъмъ моретоиразстреля
•спящия .Пегасусъ" като на учение. Последниятъ,
макзръ и изненаданъ, отговаря, но неговитв сна;ряди не стигатъ до врага
Следъ нападението
Обстрелваието на Даръ-есъ-Саламъ
.„Кьонигсбергъ" изчезва неизвестно накжде
Разтревоженото английско адмиралтейство най- • бочина не е ГОЛ-БМЪ, но все пакъ може да се пре
•после се размърдва, и край бръговетв на Източна мине криво-лъво . . .
„Кьонигсбергъ" бърза къмъ това надеждно
'Африка се появяватъ четири английски кръстосвача, които се втурватъ да дирятъ „Кьонигсбергъ". убежище, за да успЪв да премине въ настжпва'Цъли 40 дни всички дирения еж безрезултатни: щото пълноводие: благоприятните условия на при
лива се повтарятъ само веднъжъ на 15 деня.
корсарьтъ като да е потъналъ въ водата. И въ
И оттукъ историята на този кръстосвачъ е
*сжщото време англичанитвловятъ телеграфните си
истинска трагедия, пълна съ приключения като въ
гнали на „Кьонигбергъ"...
страниците на Жулъ Верна и Майнъ Рида.
Напраздно се претърсватъ всички пристанища
Машинитв и котлите на „Кьонигсберъ" еж
'и крайбрежни селища на германската колония. износени и въ ужасно състояние. Рискувайки да
'Най-сетне на 19 октомврий въ германския вжгли- докара въ пълна негодность своитъ механизми, ко*щенъ параходъ „Президентъ", стоящъ въ единъ рабътъ все пакъ довтасва навреме (по пжтя поради
затънтенъ заливъ, англичанигЪ намиратъ между повреда въ едина котелъ еж обварени трима огкнижата му указание, че „Кьонигсбергъ" се крие няра), навлиза въ делтата и, заевдайки всъка ми
въ „Цалале". Но никой не знае какво е това нута по плитковинитв, се издига на петнайсеть ки
-место и кжде се намира . . .
лометра нагоре по ръката. Тукъ предъ малкото
островче Цалале, съ нъколко негърски колиби и
митнишки постъ, „Кьонигсбергъ" хвърля котва.
На стотина километра южно отъ Даръ-есъТой е вече въ пълна безопасность, невидимъ
'Саламъ, въ предълигБ на германската колония, се откъмъ морето, обиколенъ съ непроходима тропи
влива въ океана ръката Руфиджи, като образува ческа гора. Но въ сжщото време е и въ ада.
•сръдъ тропическата гора делта съ безброй ржкави.
Тропическата жега нажежва палубите и сте'Реката протича по пустинни мъста, не води къмъ нитв на кораба и прави стоенето въ вжтрешнитв
никакви населени центрове, и отъ нея малцина се помещения непоносимо. Нвма съживителното подухване на океанския вътрецъ. Вечерно време изъ
интересуваха.
Но все пакъ това не е съвсемъ така: презъ околната гора се издигатъ облаци комари и ха
прол-втьта на 1914 г. германците предприеха из пливи мухи. Тъзи облаци обвиватъ кръстосвача,
следване на речната делта съ крайна грижливость жилятъ и терзаятъ хората съ такава жестокость, че
и въ пълна тайна . . . . Т Б установиха сжществува- става нужда да се снематъ постоветв отъ горната
нето на два прохода въ плитковината на речното палуба и да се прибератъ моряцитъ задъ наже
устие; въ време на максималните приливи дъл женото желъзо. Но и тамъ проникватъ неулови
бочината тукъ достига 5 м. 40 см. Газенето, на мите врагове, носять безсъница, страдания и тре
Мътатъ се хората въ тежко бълнуване, с ъ •.Кьонигсбергъ" е 5 м. 35 см. — запасътъ отъ дъл- ска
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нувать безбрежния просторъ на далечния за ТБХЪ
свободенъ океанъ . . .
Командирътъ на кораба предполага да се въз
ползува отъ петнайсетдневния промеждутък* до
следното пълноводие, за да огледа и поправи ме
ханизмите. Започнатото на другия день разглобя
ване на машинигв му донася гольмо разочарова
ние: повредите еж много и много сериозни, съ ко
рабните средства не ще могатъ да се справятъ съ
тЬхъ. Необходими еж работилници, а такива има само.
въ Даръ-есъ-Саламъ.
Требва да се организира поправката. Събирать негритЬ отъ околностите, изсичать въ тропи
ческата гора пжть, и скжпоценнитв части на КОТЛИ
ТЕ и механизмите се изпращагь презъ пустинята
на ремонгь.
Въ това време се организира защитата на
входовете въ ръката, строятъ се укрепления, поставятъ се наблюдателни постове, прокарватъ се по
всички посоки телефони.
На 15 октомврий започватъ да пристигатъ
отъ ремонта първигв части на машините. Коман
диръть подкарва бързо монтирането: той знае, че
англичаните го търсять, че рано или късно него
вото убежище ще бжде открито.
На 19 октомврий му съобщаватъ за пленяването на вжглищаря „Президентъ". Примкитв на
мрежата започватъ да се затегатъ.
На 30 октомврий призори йзпробватъ дясната
машина, ремонтътъ на която е завършенъ. Всичко
действува изправно, надеждата закрепва и . . . вед
нага се прекжева: отъ устието на реката съобща
ватъ по телефона, че нататъкъ се насочватъ лодки
отъ английския кръстосвачъ „Чатамъ", който се е
приближилъ откъмъ морето . . .
Въ 10 часа сутриньта нова весть: единиятъ
отъ английските катери влезълъ въ едното устие
йа делтата, кждето още нъма укрепления, и пленилъ трима негри. По обедъ радиотелеграфната

станция на „Чатамъ" започва да дава сигнали на.
адмиралтейството, въ Коломбо, въ Бомбай, въ
Яденъ и на близките английски кораби . . .
Всичко е свършено . . .
* *
На 1 ноемврий три английски кръстосвича се
приближаватъ до устието на Руфиджи. Наблюда
телите отъ стожерите виждатъ надъ гората върховете
на стожерите на„Кьонигсбергъ". По тази посока за
почва стрелба, но безцелна, защото никой не виж
да падането на снарядитъ. На следния день новъ
потокъ отъ снаряди принуждава германцигв да
очистятъ устието на реката. На 7 ноемврий случаенъ снарядъ попада въ стоящия близо до „Кьонигебергъ" вжглищенъ параходъ, който го е придружавалъ при идването му дотукъ; на вжглищаря
избухва пожаръ. Нъколко кжса отъ снаряда засвгатъ кръстосвача, той се снема отъ котва и отива
малко по-надалечъ. ЛнгличанитБ не знаягь прохо
дите въ реката, по-нататъшното изразходване на
снарядитв при подобни условия е безцелно, остава
само твената блокада.
Англичаните правятъ опитъ да задръстять
входа въ реката: на 10 ноемврий ТЕ вкарватъ въ
единъ отъ каналитЬ единъ старъ параходъ и подъ
жестокия огънь на залостилитъ се въ гората гер
манци го взриваватъ и потапять напръки въ тече
нието. Операцията е безполезна: ръката има други
изходи, а редомъ съ потопения параходъ нейнитв
води за една седмица прокопавать новъ каналъ
къмъ морето
Започва се наблюдаване на ИЗХОДИТЕ отъ р ъ 
ката. Къмъ бойнитБ кораби, които взематъ учас
тие въ него, се присъединява единъ самолетоносачъ. На островъ Мафия, разположенъ предъустието, устройватъ самолетна станция.
Тази обсада продължава цели осемь месеца,
за да завърши съ първия по рода си въ военната
история бой, за който ще ви разкажемъ въ след
ната книжка на „Морски сговоръ".
'
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М о р с н а антенна мина
. Известно е че една голъма часть отъ воен се получи контактъ съ корпуса на кораба, посръдните действия, които днесъ се развиватъ въ север ствомъ особени проводници, които плаватъ надъното море, се пада на минното оржжие.
мината, благодарение на единъ или НЕКОЛКО плавци.
Мината, като сръдство за борба на море, по Ннтената е направена отъ медно посребрено вжже,
характера на своето естество представлява пълно дебеко до 4 мм. и дълго отъ 10 до 35 метра.
олицетворение на принципи на изненадата и то не
Дължината на антената е въ зависимость отъ
като ново непознато оржжие, а като такова, чието дълбочината на коята ще се поставятъ МИНИТЕ: на
приежтетие и действие е всъкога неизвестно и не по-дълбоко поставените мини антената е по-дълга,
очаквано.
а на по-плитко поставенитБ е по-кжса. Подъ мината
Разрушителната сила на мината въ разнитв сжщо може да се включи антена, само че споредъ
етапи на неговото развитие е била различна, но тя дебелината на минното вжже тя е дълга отъ 10 до
винаги е била по-голъма, отколкото тая на позна 25 метра. Въ долния си край антената влиза вжтре
тите надводни средства, напр. артилерийски сна въ мината и минава презъ едно електрическо реле,
рядъ или хвърчилнатв бомба, и то не поради ко което може да се възбуди отъ токъ съ сила до
личеството на своя зарядъ, който може да бжде и 2.50 милиампера. Срещу котвата на релето има
по-малъкъ отъ тоя на снаряда или бомбата, а по чувствителенъ галваноскопъ, който подъ влияние
ради посоката на своя ударъ, насочеъъ вевкога въ на релето може да включи въ действие електри
най-лесно уязвимата — подводна часть на кораба. ческата верига, подържана отъ галванични елементи,На нашата снимка е показана една съвре чиито токъ минава презъ капсула на мината и
менна антенна мина, която днесъ се употребява предизвиква взривването й. Достатъчно е да се
отъ английския флотъ въ борбата му главно срещу допре до антената въ приежетвие, на морската во
германските подводници.
да парче отъ желвзо колкото главичката на единъЯнтенната мина представлява отъ себе си ед гвоздей, за да се породи токъ, който възбужда ре
на обикновена мина, която се взривава следъ като лето и взривава мината.
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^Ударна електрическа
антенна мина за заг
раждане, употребява
на въ английския
флотъ.

Книжнина
Малка повесть за една лодка и за единъ човЪкъ.
беди, да оправдае свътлитъ очаквания на една любовь, която я
Писательтъ Добринъ Василевъ, отъ редица години пре- одухотворява. По такъвъ начинъ. Лодката се възмогва до дей
данъ труженикъ на морелюбството у насъ, ни поднася твор ствуващо лице, живо сжщество, чиито стжпки еж проследени
бата си .Лодка", като бройка на издаваната отъ мореписеца отъ самото й раждане. Грижите за Лодката еж изразъ на
братска привър.чаностьи доказателство за доброволна служба
'Петъръ Шищковъ «Морска библиотека".
Тази малка по обемъ книга (62 стр.), споредъ скромното по пхтя на осъзнатъ святъ обетъ: любевь къмъ морето!
. Морето — ето средището, кждето Човъкътъ и Лодката
следзаглавно пояснение на нейния създатель, е малка повесть
за една лодка и за единъ чов-Ькъ. Но — и въ малките нъща се въ красиво единство празнуватъ победа, позната на възтор
таятъ прехубави съкровища, отдавна жадувани и напразно тър жените морелюбци.
Благодарение на дружбата съ морето, Човъкътъ научава
сени другаде: такъвъ е случаятъ съ повестьта .Лодка".
Въ ОТД-БЛНИТБ откжси на книгата ех възпроизведени неписаната мждрость, която творятъ нечетните вечни брод
хлучки, които неизбежно придружаватъ подвизаването на единъ ници по свхтовнитъ сини води. Прикжталъ я въ тайиицигЬ на
корабъ, па билъ той малка лодка, — и намирагь пълно отраже очарованата си душа, той ще отнесе узнатата мждрость на су
ние въ душата на корабопритежателя. Като по една невидима, шата въ дзръ на своите братя, като. светла, неповторима блано жива нишка, се движатъ два живота — на лодката и на говесть...
, че водната стихия-е, достойна люлка,
чов-Ька.
че бурните вихри еж неподражаема приспивна пЪсень,
Съ простота и сърдечность Д. В. е разказалъ повестьта
че морето е предвт»чната майка на смелите сърца,
на гЬзи два живота, като е почерпилъ обилно градиво отъ нече морското скиталчество познава много велики подвизи,
поср-Ьдни лични преживелици: читательтъ е лодкопритежатель
но признава само единъ херой •— мг.рякътъ!...
и вещъ.ржководникъ въ лодъчния спортъ.
Предъ погледа на четеца възраства Човъкътъ, който се
Безъ да е морякъ', Човъкътъ достига моряшко съзнание
•приобщава къмъ морето съ доброто сърдце на дете и съ вдъх- —• само жизнената му еждба е единствената пръчка, която го
ловения устремъ на борецъ. Лодката се явявз като вещественъ е тласнала по прашнигъ пжтища на сушатз, за да влачи вери
лиостъ къмъ стихията: тя ще требва да отбележи заслуги и по гите на сухоземното всекидневие.
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Следъ всичко казано/би билъ излишенъ изводътъ, че по
Ала всъки по своему, съ средствата, които.има, отъ ме
стото, което заема — може да бди отъ морелюбски постъ, да вестьта .Лодка" е достатъчно напоена съ соления миризъ на
прояви сътрудничество прибавяйки поне малка градивна от морето, за да я виждаме вредена въ оскждната поредица на
ломка въ сградата на морска България—както е сторилъ Доб нашата морска книжнина и да^поздравимъ нейния творецъ съ
ринъ Василевъ—Човъкътъ въ повестьта Лодка—чрезъч заслуги постигнатия успЪхъ.
въ живота и чрезъ своята книга...
Творецътъ ,на „Лодка* е известенъ като усърденъ чиТова еж мислитъ, които се иораждатъ при едно вдълбостачъ на чуждицитъ- въ езика ни, и само бързината, съ
чаио тълкуване на разглежданата творба . . .
Чрезъ нея много морелюбии, общували съ морето, не която е работилъ, ни обяснява, защо е употр-Ьбилъ излишни
волно ще свърнатъ взори къмъ изминатия пжть, къмъ извър чуждици, като следните: сигурна—увърена, площадъ—стжгда,
шеното д*ло, за да възкресягь въ съзнанието си скжпи скеля—пристанъ, боя—багра, стапелъ—корабна шейна, легло,,
фаръ—маякъ, илюзия—измама, шлифованъ—излъсканъ, шурмуспомени.
хангаръ—подслонище.будка—странница, лагеръ
Други пъкъ, които таятъ въ себе пламенни копнежи за ване-нападане,
санаториумъ—лечебница, здравелище, моментъ—мигъ,
дружба съ синит-Ь води, ще предвкусятъ насладата на незабра —станъ,
група—дружинка, лента—ивица, отрезка, ли
вими съкровищни радости, съ които морето щедро дарява типъ—образецъ,
ния—чърта, егоизъмъ—себичность, планъ-кроежъ
своитЬ поклонници и служители.
Звучаща като ехо отъ едно минало или като зовъ къмъ
Въ замтша нафтова пъкъ, морскиятъ речникъ на Добринъутрешни завоювания—все едно: книгата на Добринъ Василевъ Василевъ е напълно издържанъ отъ гледището на езика ни и.
се налага и спечелва сърцата съ мощьта на простия разказъ, възприетата "употреба въ нашето моряшко поприще.
който е вдъхновенъ отразъ на една лична служба, неразлжчно
КРУМЪ КЪНЧЕВЪ
свързана съ любовьта — къмъ морето, людегв и живота.
-659-

Воденъ спортъ
Изъ живота на Варненския морски спортенъ отредъ
Презъ летния сезонъ варненските отредници б-Ьха изне
надани отъ внезапната -поява иа една гребна лодка съ бургаски
отредници, които тихо и безшумно извършиха много смЪлъ и
рискуванъ черноморски походъ на свои средства, безъ ничия
подкрепа.
Срещата между бургасци и варненци беше много сър
дечна.
Неколко варненски отредници, начело съ отредника
Крумъ Кънчевъ, придружиха бургасци до носъ Екрене и об
ратно.
Въ края на спортния сезонъ, на 28. IX. 1939 г., отредникътъ Г. Д. Сколуфановъ произнесе предъ микрофона на Ра
дио Варна сказка на тема: .Просветна и спортна дейность на
Варненския м. с. отредъ".
На 8 ноември!! м. г. варненскиятъ отредъ, въ една вну
шителна група, изпрати на гарата г. капитанъ-лейтенантъ Панчевъ, който бе премъстенъ на служба въ София.
Отъ името иа отреда г. Добрннъ Василевъ изрази об
щата благодарность на всички отредници за жертвите, които
'гой е правилъ за преуспяването на водния спортъ.
За да направи по-приятна обстановка въ помещението си,
настоятелството на отреда, подъ ржководството на секретаря
Г. Стояновъ, се снабди съ неколко скромни мобили. Клубътъ
ни доби видъ на кокетна каюта.
Настоятелството на отреда изказва своята гореща благо
дарность на г. Лозановъ, директоръ на столарското училище,

който разреши безплатната направа на мобилите, и на г. Кирковъ, учитель при сжщото училище, подъ чието ржководство
се изработиха мобилите.
Въ знакъ на: благодарность, настоятелството на отреда
разреши на една група ученици отъ столарското училище
безплатно да членуватъ презъ настоящия спортенъ сезонъ.
Въ своя ежедневенъ животъ Варненскиятъ м. с. отредъ е
ималъ винаги закрила и подкрепа отъ г. Найденовъ, началникъ
на пристанището, и инженеръ Делистояновъ, началникъ на
корабостроителницата, за което имъ е дълбоко признателенъНа 24 декемврий м. г. отредътъ откри зимния сезонъ на
просвета и забави, съ слово отъ г. Добринъ Василевъ.
. Това малко тържество бе удостоено съ приежтетвието
на главния секретарь на Б.Н.М.С. г. Игнатовъ и началника на
пристанището г. Найденовъ, които изразиха своето задоволство,.
че варненската спортна младежь се приобщава къмъ морската
стихия, и че идеите на Б.Н.М.С. добиватъ кръвь и плъть.
На 27 декемврий м. г. отредникътъ Г. Д. Сколуфановъ,.
предъ чиновниците на телеграфо-пощенската станция, е челъ
рефератъ на тема: „Кораби съ гребла и платна". Прожекти
рани били 32 картини. Сжщата сказка се повтори и за отред-ницитЪ на 14. I. т. г.
На 31 декемврий м. г. отредницигЬ, въ приежтетвие на
многобройни гости, посрещнаха Новата Година въ становката си.,
Председательтъ на Б.Н.М.С. г. Ал. Маноловъ лично ни
поздрави съ Новата Година, като ни припомни завета на ЦаряОтецъ: .Българи, обичайте морето, пазете СВОИТЕ брегове!" и
че на кърмилото на държавния корабъ стои Н.В.Ц.Борисъ III,
който ще изведе България на спасителния бр-Ьгъ.
Точно въ полунощь г. Д. Василевъ ни приветствува съ
Новата Година, като ни пожела идущата година да я посрешнемъ при разведрени хоризонти.
ЧерноморецъДарения за Варненския, м. с. отредъ

Варненскиятъ морски • спортенъ отредъ съобщава, че
презъ 1939 г. е получилъ следнигЬ помощи отъ:
Ст. Гешевъ 100 лева, Божидаръ Поповъ 100, Крумъ Кън
чевъ 500, Г. Сколуфановъ 50, Д-во запасните офицери 1500,.
Д-во Каолинъ 500, Г. Владимировъ 100, Н. Ироскуринъ 300, К.
Калояновъ 500, Ал. Маноловъ 500, К. Стояновъ 200, Г. Стоя
новъ 100 отъ групата при Варн. девическа гимназия 200,Иосифъ Щрасеръ 100, Бр. Теневи 300, Ив. Узуновъ 50, К. Петровъ 100, Д. Бъчваровъ 150, Б. Атанасовъ 1000, Варн. Телегр.
. ^ « 4 . А ^ ^ а а ^ . д >|(||;-| ;^;
аЬ~айи»тД
пощен. д-во 500, Жеко Янакиеевъ 200.
На:дарителитт> отредътъ изказва своята най-гореща
бла
г
Интересенъ случаи отъ морски състезания въ Варна- годарность.
лодката се преобръща, но командуващйять я офицеръ
Благодаримъ на г. Д. Василевъ и г.. Зйлберманъ, които.
сполучва да застане върху стената й.
дадоха своитЬ гребни лодки за използуване отъ отреда. •
-353-
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И з ъ ж и в о т а и деййостьта на организацията
По случай Новата година между Негово Величество
Даря и Гл. упр. гЬло бЪха разменени следните телеграми:

Приемете, господине председателю, сжщо и отъ наша
страна увърението за израза на сжщит* чувства по случай
новата 1940 година.
Александъръ Маноловъ, председатель
Нека бжде тя честита вамъ, на Управителното ви тело и
на Б. Н. М. Сговоръ
на всички членове на организацията ви."
Варна
ТОШЕВЪ, Капитанъ I рангь.
Сърдечно благодаря вамъ и членовете на съюза. Честитя
Въ Гл. упр. тело се получиха поздравителни телеграми
и вамъ Новата година и ви пожелавамъ усп-Ьхъ и ползотворна
отъ Пловдивския клонъ и отъ Софийския клонъ.
дейность.
ЦАРЬТЪ.
На 18 януарий т. г. се състоя заседание на Гл. упр.
Негово Величество Царя — София
т*ло съвместно съ представителите на клоновете. На това за
Отъ името на Българския народенъ морски сговоръ и отъ седание се разгледа общото състояние^ на организацията и се
мое име поднасямъ на Ваше Величество най-сърдечни благо- начерта програмата за предстоящата ни дейность. Вземайки
пожелания за здраве и щастие и дългоденствие на Васъ- и Ви предвидъ изключителното време и особните условия за кул
сочайшето Ви семейство по случай новата 1940 година.
турните организации, Гл. упр. тело взе решение да се препоДълбоко верваме, че морската идея подъ Височайшето Ви* ржча на клоновете да удвоятъ усилията си за засилване на
покровителство и чрезъ Вашите грижи ще получи още по-го организацията, като рбърнатъ особно внимание на презаписване
леми нови придобивки, за да видимъ осжщественъ националния на старигЬ членове и за привличане на нови такива.
ни идеалъ опиращъ се на българските морета. № 677 отъ
На 1 януарий т. г., като поздравъ за Новата година,
31 .XII 1939 год.
председательтъ на организацията произнесе сказка предъ Радио
Варна, относно задачите на организацията ни въ връзка съ
Председатель: Александъръ Маноловъ.
развилите се международни.събития.
На поздрава отъ страна на Гл. упр. тътго до началника
Главниятъ секретарь на организацията ни предприе
на Флота, последниятъ отправи следния отговоръ до Гл. упр. обиколка на клоноветъ ни като посети София, Перникъ, Ломъ
гЬло и цт>лата организация.
и Враца.
Вр. Началникъ
»Тукъ — Председателя
Флота на Негово Величество
На 22 януарий т. год. се помина въ София г-жа
Главното управително тело на
№ 22
МЯРЯ КОСТН КОСЕВН по баща Петъръ Стоянова,
Бълг. нар. мор сговоръ.
5 януарий 1940 тод.
дъщеря на нашия дългогодишенъ председатель на орга
гр. Варна. . • '
низацията. Миръ на праха й!
Главното управително тело изказва най-искренни
Господинъ председателю,
съчувствия отъ името на целата организация на семей
Благодаря ви сърдечно отъ мое име и отъ името на
ството на нашия заслужилъ членъ за тежката загуба,
всички чинове отъ Флота на Негово Величество за честитките
която го постигна.
и благопожеланията, които ни отправяте по случай встжпването
на новата 1940 година.
_^_ - _
Поправка. Въ печатницата е пропуснато да се извърши
Нека всички ние, като добри българи, застанемъ неот
клонно всеки на своя постъ за да ряботимъ все тъй неуморно, корекцията на стр. 16 и стр. 17 отъ настоящата книжка. Поради
честно и преданно за разцвета-на морската идея, за да видимъ това еж оставени неколко печатни грешки, по-важните отъ
скоро възродения новъ български флотъ да развЪва гордо род които еж: на стр. 16, колона I, редъ 14 отдолу нагоре, думата
ния трицв-Ьтъ по българските морета за слава и величие на неговото да се чете нейното; на стр. 17, колона I, редъ 6
отдолу нагоре, думата читательтъ да се чете писательтъ.
Негово Величество и скжпата ни Родина.

Съдържание:
1. Новата година и Б. Н. М. С, 2. Българското море и морячество — Ал. Маноловъ, 3. Морски или доленъ
Дунавъ — Я. К. Сираковъ, 4. Подводна и противоподводна война — Ст. Денчевъ, 5. Хубавъ кяръ — В. Игнатовъ,
6. Елементитв на морската тактика въ боя при Рио де-ла Плата — В. П., 7. Дунавски герои-Сава Н. Ивановъ,
:8. Трагедията на единъ корсарь — Лейт. В. Паспалеевъ, 9. Морска антенна мина, 10. Книжнина, 11. Воденъ
спортъ, 12. Изъ живота и дейностьта на организацията.

Реданцноненъ номитегь: лейтенанте В. Паспалеевъ, д-ръ Г. В. Паспалевь, д-ръ П. Д. Снорчевъ и д-рь Ст. Ив. Сшяовъ.

Д И Н Я М И К Я я. д.
СОФИЯ, пощенска кутия № 190
З а телеграми: Д и н а м и к а , София

ул. Московска №• 7
Т е л е ф о н ъ : 2-33-38

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Кораби и лодочни дизелови мотори
• •.
Пристанищни'транспортни уредби, инсталации и машини
Мостови строежи отъ вевкакъвъ видъ (извършени предприятия:
Лспаруховия мостъ въ Варна и ферибоота въ Русе)
Котли, водни и парни турбини и парни машини
Всички видове желвзни конструкции
Въздухоопръснителни инсталации и хладилни инсталации.
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СЪЮЗЪ Ш
1 Б. 3. КООПЕРАШ презъ 1938 гол.

I ДЕЙНОСТЬТА ПА

И Презъ изтеклата 1938 г. Общиятъ съюзъ на ъл гарскитъ Ц
Ш земеделски кооперации е извършилъ следните по-важни ц
%
търговско-стопански дейности:
II
V

\

1434 вагона плодове и зеленчуци за %

II Изнвсълъ НО ВЪНШНИЯ ППЗОРЪ. 85,9б4,5оо лева; 42,135,120 бройки яйца щ
Ц за 72,469,020 лева; събралъ за вжтрешния пазаръ и изнесълъ въ чужбина | |
Ц 200,746,000 килограма зърнени храни за 687,164,000 лева; млЪчни и живо- Ц
% тински произведения 800,084 килограма за 24,779,791 лева^ и др.
Ж

Достовилъ н плосиролъ ио вмтрешвия пазпръ: Г ^ ^ ™ ™ §
Ц петролъ и петролни деривати за 51,600,000 лева; машини и резервни части | |
Ж за 19,220,000 лева; книжни материали за 2,470,000 лева и др.
'.' ;
Ж

Ж Презъ сжщото време Общиятъ съюзъ на Б.З.Кооперации Л
§[ е обединилъ 38 районни кооперативни съюзи и синдикати, %•
1500 земеделски кооперации съ 320 хиляди членове Лш
ш
земеделски стопани.
II

Р

Целокупната организация на селското кооперативно дви
жение е извършила презъ изминалата 1938 година и голъма
културно-просвътна дейность. Тя обгръща всестраннитЪкултурнопросв-втни интереси на българското село; подържане на чита
лища въ селото, постройка на чешми, подпомагане на учени
чески трапезарии, създаване на младежки кооперативни културно-просвътни групи, ученически кооперации,'организиране
на курсове, сказки, събрания, вечеринки, кино пропаганда;
издаване на вестникъ „Кооператоръ" въ 18,000 екземпляра,
списания „Младъ кооператоръ" въ 8,000 екземпляра, „Кооперативенъ подемъ" въ 4,000 екземпляра, детско списание „Росица"
въ 14,000 екземпляра; месечни притурки къмъ вестникъ „Коопе-

||
||

торъ", .Здравна просв-вта", „Кооперативна практика", „Поминъчна просвъта" и много други книги, брошури и пр.
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Ищь съюзъ на бъпг. звмед&шш кооперации. II
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Великолепенъ плажъ.
. Най-модерно уредени морски студени и топли бани*
ВсЬкакъвъ видъ морски спортъ. Ручь-банъ (зодна пързалка).
Максимална лвковитость.
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
50% намаление з а п ъ т у в а н е п о Б. Д . Ж . през-ь с е з о н а .
Чудни околности з а е к с к у р з и и й излети, красива природа.
Всекидневни концерти обЪдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ.
Устройване морска тържества и забави.
И з б о р ъ н а .„Царица н а плажа".
Музикални т ъ р ж е с т в а .
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Прелестно кжтче край морския брЪгъ за истинска почивка и отмора.
§8 Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторангь.
Джазъ. Дансингь. й
Хотела ремонтиранъ. СтаигЬ снабдени съ течаща изобилна вода. Лнгажиране стаитЬ предварително.
й
й
Редовна автобусна връзка с ъ града.
й
й
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Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
и Дунавадо северните европейски страни: Франция, Янглия, Белгия, Холандия,

й ^ ^ " о с в ^ н Г т а я - континентална линия, която се подържа съ три първокласни
И линейни параходи типъ .Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
22 линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: 1урция, Гърция, Италиянските острови - Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египеть,
като се посещаватъ попжтните пристанища: Цариградъ, Родосъ, Беирутъ, Хаифа,
Александрия, Порть-Сайдъ и Пирея.

Тия последни пжтувания давать възможность въ единъ срокъ отъ г.и дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за ежй щото време, да се видятъ останките и паметниците на всички древни култури: египетска, асировавидонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость
и художественость, еж още недостигнати.
.
Пжтуванията за Леванта—Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни параходи,
„Царь Фердинандъ", „Шипка", „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно и неусетно
пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора,. Златния Рогъ, Мра
морно море, Дарданелитъ и ОСЕЯНИЯ СЪ острови Архипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди
метра надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова големо разнообразие на неизгладими впечат
1 ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
Дружеството подържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързоходенъ параходъ „Евдокйя'.
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните месеци прави и извънредни пж0$ >
тувания отъ Варна до Цариградъ съ параходите „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ" съ пре§3 стояване въ Цариградъ цели три дни.
$5
• Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
ф2
Презъ сжщите л^тни месеци п/х „Евдокия" плаза крайбрежно по специално разписание, съ
«та намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ целото българско крайбрежие
- е въ течение само на 36 часа
8»
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
^ Яхтополъ и обратно, пжтниците нощувате на параходите и, ако желаятъ, могатъ да получавате
и храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършвате корабите на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Цените на билетите за Александрия съ редовните съобщения, които се подържатъ двап жти.
въ месеца съ параходите „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ'\ само отиване или само връщане, безъ храна еж:
I класъ — 4000, II — 3000 и III — 2000.
Презъ лЪтните месеци, отъ 1 юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за отиЙ
И ване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя
^** на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
Ц
I класъ 6000 лв. II — 5000 и III — 4000 лв., включително и храната.
5Й / г " ' Ц е а н и т Ь н а билетите по нашето крайбрежие отъ Варна д о Нхтополъ и обратно, съ.
^2 п/х .Ьвдокия , по летното разписание, отъ 15 май до 15 септемврий, съ право на нощуване въ Царево
»* въ помещенията на съответната класа еж:
•
*•
I класъ лв. 300; II — 240 и Ш 170 лв. безъ храна.
•
«п« Л1* Ц 1 н и т Ъ н а би летитв до Цариградъ и обратно съ п/х .Царь Фердинандъ" и „Бургасъ"
презъ летните месеци, съ престои въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, ежкласъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на местата
И .
.
. 1380 . 1010
„
Ш . . .
665
"
закуски — 22 лв., обедъ — 70 лв. и
За храната се плаща: По Александрийската линия:
^ вечеря — 70 лв, а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
*•
По краибргьжшто отъ Варна до Яхтополъ и обратно, презъ летните месеци пъленъ дневенъ
$3 абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
месеци, пъленъ дневенъ
$3
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които поавять екскурзии,
ПраВЯГЬ екск
2 , се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтуване - 452 лв
УРзии'
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Печатница .Войниковъ* — Варна
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