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Подводен!» кораб* отъ XX вЪкъ

НОЕМ8РИЙ, 1939.

^4»*Ч^

бШбКУГсШ

Българска ЗемедЪл. и Кооперативно Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

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

Основенъ капнтплъ н запасни фондове на 31 денемврнй 1937 година.

1,150,000,000 лева
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
Въ края на всвка операционна година къмъ собственигБ банкови
средства се прибавя и цялата чиста печалба.
ОБСЛУЖВЯ СЪ КРЕДИТЬ:
Земеделските стопанства,1земедт>лскитЬ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения^т-вхнигБ съюзи и водните синдикати; занаятчиите и занаятчийските
кооперации; популярните банки и техните съюзи.
Д О С Т А В Я I Земеделски орждия и машини, подбрани семена за посЬвъ на зърнени храни и
фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и
овощнитв градини огь болести и за защита оть паразити; занаятчийски материали и пр.

@

П Р И Т Е Ж А В А * ^6 антрепозитни складове за пашкули съ пашкулосушилни въ главнитЬ бубоотгледни и производителни села и градове, 8 модерни винарски изби.
Н А Д З И Р А В А ! Кооперативното розоварене и п о с р ъ д н и ч ' и за п р о д а ж б а т а и износа на
• розовото масло.
П О С Р В Д Н И Ч И Г За продажба и износъ за чужбина на земед-влски произведения, събирани
• отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пръхни сухи
и консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
З А С Т Р А Х О В А : Земеделските култури срещу градушка и други природни стихии; добитъка
срещу смърть и злополука; държавнитЬ и обществени имоти срещу пожаръ
и вършачкопритежателигБ срещу гражданска отговорность.
И З В Ъ Р Ш В А Г Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и безсрочни, при
•
" най-износни условия.

Седалище и управление въ София
100 клона и 50 агенции въ всички производителни, земеделски градове и села.
250 попул. банки въ '.делата страна, които извършватъ влого-акредитивна служба.
Постоянна кооперативна изложба въ София — произведения на занаятчийски произво-,
дителни кооперации и на занаятчии, членове при популярни банки и подвижна занаят
чийска изложба въ всички по-големи центрове въ Царството.
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АОРСШ СГОВОРЪ
ОРГДЦЪ- ЦД БЪЛГАРСКИЯ ЦДРОДШЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а 16.
Варна, ноемврий 1939 год.

Урежда

Брой 9.

Книжовно-просв-Ътниять отд-влъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

В. И .

НАШАТА А Т А К А
Атаката на турския кръстосвачъ „Хамидие" този родъ оржжие още презъ първото българско
не .е само геройски подвигъ. Това е цгьла епоха. царство.
Колкото повече се отдалечаваме отъ тази дата,
Успехътъ презъ тази историческа нощь раз
толкова повече обхващаме значението и величи би изкуствено разпространяваната легенда, че
ето на случилото се презъ нощьта на 7 срещу 8 българинътъ не е морякъ, и накара всички да проноемврий 1912 год., когато четири български тор зратъ една доказана истина: водните брегове\ се
педоносеца чрезъ своите торпеда заявиха предъ бранятъ най-добре чрезъ флотъ.
цгьлия светъ правото и на българина да получи
Голгъмата война доказа още веднъжъ нуж
своя дгълъ отъ морските простори.
дата отъ флотъ, затова бехме принудени да поВърховенъ моментъ, въ който скритиятъ диримъ у съюзниците си това липсващо ни бойно
стремежъ на вгьковетгъ добива реаленъ изразъ и средство. Тогава разбрахме, че родните брегове
се бранятъ най-добре съ собственъ флотъ.
става осъзната цель на племето ни.
Сега, когато наново се създава нашата бой
Отърсвайки се отъ чувствата и страститгь
на мощь, нека не забравяме поуките на близко
на онова време, анализирайки събитието, ние не
то минало и завета на вековете. Требва да се
можемъ да не констатираме, че колкото случаотърсимъ отъ предразеждъци и едностранчивость
ятъ и да е игралъ роля, успгъхътъ е резултат
при създаване на нашата отбранителна сила,
на волитть и умоветгь на участниците. А тгь не
като знаемъ, че водните ни граници еж най-уяз
могатъ да не бждатъ резултатъ на напластения
вими и главенъ факторъ за стопанското ни препо атавизъмъ чрезъ вгьковетгъ стремежъ къмъ воуспеване.
днитгь простори, проявяват въ нашата история
Ако родниятъ балканъ запази племето ни
съ една упорита последователности Защото всич
презъ вековете, водните ни граници ще му гаките борби на българина еж били насочени къмъ
рантиратъ сжществуването като самостоятелна
югъ. Всичките нещастия еж идвали откъмъ мо държава. Люлката на рода ни — балканътъ —
рето и откъмъ югъ. Богатствата еж били тамъ ще бжде спокойна, когато родните брегове бж
и тгь еж привличали и блазнгъли... Неуспгьхитгь датъ обезпечени. А това е възможно чрезъ флотъ.
ни да се задържимъ надъ завладените южни
Който има уши, да слуша!
брегове еж се дължали на липсата на флотъ.
21 ноемврий 1939 г.
Затова виждаме опити да се сложи начало и на
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===—— Морски сговор'ь '=

Янко Сираковъ

ЧЕРНО МОРЕ И Д А Р Д А Н Е Л И Т Ь
ИПо сждба ДарданелитЬ 1 ) и Босфорътъ еж тътно
свързани съ юридическия режимъ на Черно море,
и всички договори, които еж уреждали положе
нието на това море, еж се занимавали и съ тЪхъ.
Въ по-новите времена те ставатъ свободни не
само за търговскитъ- кораби на всички държави,
но и за техните военни кораби.
Споредъ болшинството автори, международниятъ статутъ на Босфора и Дарданелитв е билъ
. нарушенъ отъ Германия презъ световната война
1914 г. съ участието на Турция. Двата германски
кръстосвана „Гьобенъ" и „Бреслау", за да избътнатъ преследването на англо-френската флота,
форсираха Дарданелитъ1 и Босфора. За да отбие
обвиненията за нарушение на международното
право, Турция прибътна до единъ остроуменъ ар
гумента., че тя купила ГБЗИ кораби за свои нужди.
Издигна на ТБХЪ турско знаме, и ТБ кръстосваха
Черно море като турски единици. СъглаШенскигв
сили протестираха, но скоро спорътъ остана безпредметенъ, защото неутралната дотогава Турция
вл-кзе въ войната като германска съюзница.
Следъ победата на съглашенскигв сили въ
световната война надъ Турция, на последната беше
наложенъ мирниятъ договоръ въ Севръ на 19 августъ 1920 г. Съ този договоръ се оежществяваше
говореното и очакваното, но забавяно разпадане
и разделяне на Турция. Протоците бтзха интерна
ционализирани при пълна свобода за корабите на
всички държави, като военниять флотъ на Турция
беше унищоженъ. Създаваше се отъ Цариградъ и
проливитЬ автономна държава, като последните
оставаха свободни за корабитв на всички дър
жави, безъ разлика на търговски и военни.
Севърскиятъ договоръ, приетъ отъ цариград
ското правителство на номиналния тогава и пленникъ на Лнглия султанъ, бе отхвърленъ отъ нацио
налното правителство на Мустафа Кемалъ паша
въ Лнкара. Настана война между последното пра
вителство и Гърция, последната подържана при
крито отъ Лнглия, а Кемалъ паша — отъ Франция
и впоследствие отъ Съветска Русия. Войната свърши
катастрофално за гърците и бЬ приключена съ
Лозанския миренъ договоръ (1923 год.), който се
счита като договоръ не само между Турция и
Гърция, но и между Турция и всичките съглашенски (главни и сдружени) сили, за възстановяване на
мира следъ световната война2).
За разлика отъ Севърския, Ньойския и дру
гите договори следъ световната война, сключени
около Парижъ, които б-вха диктувани на победе
ните съ ножа на гърлото, Лозанскиятъ договоръ
') Вижъ кн. 8 отъ настоящата година на „Морски
сговоръ".
2
) Различието между велики и малки държави 6Ъ про
карано и въ мирнигв договори следъ 1919 г., гдето даже
победителките &Ъха третирани: едни като главни съюзени
сили (С. П. Щати, Великобритания, Франция и Италия), а
другит-в второстепенни сдружени сили (Белгия, Румъния,
Сърбия и др.). Пьрвигк образуваха нъщо като директория
и участвуваха въ всички заседания, а останалигЬ 19 сдру
жени сили участвуваха въ мирната конференция само ко
гато се разглеждаха твхни въпроси.

бъ резултатъ на дълги мжчителни и истински пре
говори (започнати презъ 1922 г.) между равни договорящи страни. Турция бЪше освободена отъ
настойничеството на великигв европейски сили.
Дарданелитъ, Мраморното море и Босфорътъ
станаха предметъ на специална конвенция отъ 20
члена къмъ Лозанския миренъ договоръ. Принципътъ
за свободно преминаване на проливитЬ бт^ше запазенъ даже за военни кораби, както въ мирно,
тъй и въ военно време, съ изключение на неприя
телските кораби, когато Турция е въ война. За
гарантиране на това положение бЪха демилитаризирани нЪкои зони и острови около и въ Мра
морно море и протоцитв, означени подробно въ
чл. 1 на конвенцията.
Една международна комисия б е учредена подъ
председателството на Турция, но подъ попечител
ството на Обществото на народитв, за да бди
върху изпълнението на клаузите относно преми
наването на военни кораби и бойни аероплани.
Турция беше недоволна отъ тази конвенция
и при съблюдаване терена на действителностьта
можа да издействува свикването на една между
народна конференция въ гр. Монтрьо. Въ тази
конференция бЪха поканени да участвуватъ всич
ки държави, които еж подписали Лозанската кон
ференция презъ 1923 год., вкл. и България. Само
Италия не изпрати свой представитель.
Съгласно конвенцията въ Монтрьо, дава се
пълна свобода на преминаване проливите денемъ
и нощемъ въ мирно време за търговските кора
би безъ разлика на поданство. Сжщата свобода
ще е въ сила даже. въ военно време, но само ако
Турция не е воюваща страна. Яко Турция е въ
война, отъ тази свобода търговскитъ- кораби ще
се ползуватъ само денемъ и то ако принадлежатъ
на неутрални държави, като еж длъжни по никой
начинъ да не подпомагатъ неприятеля. Пжтьтъ за
преминаването ще имъ се посочва, съгл. чл. 5, отъ
турската власть. Ще се прилагатъ сжщитЬ клаузи,
наточели Турция е въ война, макаръ невоюваща,
но смЪтаща се застрашена отъ предстояща война.
Що се отнася до военните кораби, те могатъ
въ мирно време свободно да преминаватъ проли
вите, безъ разлика на народность, стига да еж отъ
категорията на леките надводни и спомагателни
военни единици. Преминаването тр-Ьбва да се из
вършва само денемъ и то съ предизвестие дадено
отъ съответната държава - собственица на тур
ското правителство поне 8 дни преди преминава
нето. Не се плащатъ никакви такси, нито има ни
какви други фискални тежести (чл. 10). Едновре
менно могатъ да минаватъ най-много 9 леки во
енни кораби при общъ тонажъ до 15,000 тона
(по време сключването тази, конвенция турскиятъ
воененъ флотъ е ималъ тонажъ ЗО,ООО тона, т. е.
два пжти по 15,000).
Въ това отношение крайбрЪжнигв черномор
ски държави иматъ право на преминаване и за
ТЕХНИТЬ линейни кораби съ тонажъ ПО-ГОГГБМЪ отъ
15,000 при условие, че ще бждатъ придружавани
съ не повече отъ два торпедоносеца и ще преми
наватъ единъ по единъ. ЛинейнитЬ кораби (бро-
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Френсвиятълинеенъкорабъ „Дюнкеркъ" 26.000 тона, който участвува въ ескадрата, преследваща германскит-Ь
корсари — кръстосвачитЬ „Дойчландъ" и „Ядмиралъ Шееръ".

неносци, дреднаути и пр.) принадлежащи на некрайбрЪжни черноморски държави не могать да
се ползуватъ отъ горното право, което е дадено
само на крайбрежните черноморски държави. По
следните (но не и другитъ държави) могатъ следъ
своевременно предизвестяване на Турция, безъ да
е нуждно специално разрешение, да прекарвать
презъ проливите свои подводници на повърхностьта и то само денемъ, за да се прибератъ въ чер
номорската си база, ако еж се намирали въ дру
ги морета, или еж били поправяни или купени въ
чужбина, а така сжщо и при случай на откарване
въ чужди корабостроителници, извънъ Черно-море,
за поправка.
Свободенъ пропускъ иматъ корабите на всич
ки държави, които носятъ горивни материали отъ
или за черноморско пристанище.
Въ военно време и ако Турция воюва, пре
минаването на чуждигв военни кораби презъ про
ливите е въ пълна зависимость отъ желанието на
последната. Това постановление е диаметрално
противоположно на клаузитв на Севърския и Лозанския мирни договори, които се стремъха да наложатъ принципа за свободното' преминаване на
военнитЬ кораби презъ проливите, или даже тъ
да бждатъ отнети правно и фактически отъ тур
ската власть, та да станатъ общодостжпни по море
и по въздуха за всички народи, поради твърде
особеното имъ международно значение. Съ една
речь, въ време на война Турция е пъленъ господарь на проливите. Останалите черноморски дър
жави, вкл. България, ще бждатъ: а) въ благопри

ятно положение, ако приятелска Турция, въ каче
ството си вратарь на Черно-море, пожелае да не
пуска чужди военни кораби тамъ; б) въ твърде
неблагоприятно положение, ако неприятелска Тур
ция допустне преминаване на такива кораби. Това
е отъ особено значение за Русия.
Сжщитъ права Турция има въ мирно време
но само ако тя счете, че е заплашена отъ пред
стояща война, съ задължение да съобщи това си
решение на главния секретарь на Обществото на
народигЬ и на подписалите конвенцията държави.
Съветътъ на О. Н. може съ 2/з болшинство да реши,
че искането на Турция за случая не е оправдател
но. Въ такъвъ случай Турция е длъжна да отмени
решението си, но само ако решението на съвета
на О. Н. бжде прието отъ болшинството държави,
които еж подписали конвенцията въ Монтрьо; една
процедура твърде комплицирана и мжчно дости
гаща до резултати, като се иматъ предъ видъ раз
ните политически и др. влияния.
Що се отнася до военнитв аероплани, гЬмъ
е забранено да прелитатъ проливите, макаръ това
да не е изрично предвидено въ разглежданата кон
венция. Само гражданскжъ аероплани еж предметъ на конвенцията. Турция се задължава да
улеснява прелитането имъ отъ Черно за Среди
земно море и обратно като посочи позволените
отъ нея пжтища въ въздушната И територия, при
спазване на постановленията на конвенцията за
международно корабоплаване, сключена въ Парижъ презъ 1921 год.
Съ допълнителенъ протоколъ Турция получи
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правото да премахне демилитаризиранитв зони
около проливите и Мраморно море, т. е. получи
правото да ги въоръжи споредъ изискванията на
нейната отбрана.
Огь въкове насамъ Дарданелитв съставляватъ
една първоразрядна стратегическа позиция. Ксерксъ
ги премина въ V в. преди Христа върху два моста,
построени на кораби. Оттамъ Александъръ Ве
лики нахлу въ Мала-Азия. Презъ Дардзнелитв ми
наха и кръстоносците подъ ръководството на
Фридрихъ Барбароса, настъпвайки къмъ свеще
ната земя. Днесъ хълмовете, които господствуватъ
надъ нъкои части отъ Дарданелитв, както и понизките бръгове, еж. снабдени съ модерни укре
пителни постройки, добре защитени противъ мор
ски и въздушни нападения. Нова Турция не е заб
равила и значението на въздухоплаването. Нейна
та въздушна флота отдавна надмина стотв едини

ци. Изглежда, че при единъ въоржженъ конфликтъ
между европейските сили въ Средиземно море
подкрепата на турската флота или неутралитетътъ
й, повече ИЛИ по-малко благосклоненъ въ полза
на едната или другата воюваща страна, ще има
голъмо отражение върху хода на военните дей
ствия. Особено единъ силенъ народъ, който би
ималъ въ свои ръце или би придобилъ правото
да минава свободно презъ Дарданелитв, или да
забранява преминаването презъ твхъ, би ималъ
ключа на Средиземно море. Зотова нъкои отъ ве
ликите сили еж. правили всичко възможно да не
се приближаваме до тия места. Отъ същото гле
дище требва да виждаме, отъ друга страна, важносгьта на географическото место, което заемаме
като държава, особено спрямо Турция и нейните
покровители или неприятели.

_(—!_
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Америнансниятъ флотъ въ борбата му съ германенитгь подводници
( и з ь и с т о р и я т а на 1 св/Ьтовната в о й н в )
Презъ априлъ 1917 год. Съединените Щати ацмиралтеиството, председателствувана отъ лордъ
обявиха война на Германия и веднага изпратиха Фишеръ. Вестниците отправяха зовъ къмъ Едисона
въ Лондонъ за връзка съ английския флотъ и други изобретатели. Нъкои отъ проектите. бъха
контръ-адмиралъ Симсъ, единъ отъ най-добритв си напълно целесъобразни, но всички изобретатели
офицери, който впоследствие тръбваше да по не вземаха подъ съображение най-сжщественото:
еме командуването на американските кораби въ възможностьта за бързото изпитание и незабавно
европейските води.
приложение на предложеното средство за борба
Първото си посещение адмиралъгъ направи съ германските подводници.
на морския лордъ адмиралъ Джелико. Последниятъ,
Пътищата на превозните кораби за Англия
безъ да каже дума, му подаде една бележка. Това бъха насочени презъ Ирландско море. Около двабеше сведение за потопените отъ германските десеть германски подводника непрекъснато се на
подводници търговски кораби: презъ февруари 530 мираха на позиция по кръстопътищата и спокой
хиляди тона, презъ мартъ 603, а презъ априлъ се но причакваха своите жертви. За да не се излаочакваше да бждатъ 900 хиляди.
гатъ на опасность, подводниците не излизаха на
Тези цифри много пжти превъзхождаха уте повърхностьта, а потапяха срещнатите търговски
шителните сведения, които съобщаваха вестниците. ^кораби съ торпедо и безъ предупреждение. Ан
— Това значи, че войната е загубена,—можа глия не разполагаше съ достатъченъ брой торпе
само да каже, като че отъ гръмъ ударенъ, адми- доносци за охрана на морските си пътища; мно
ралъ Симсъ.
жеството мобилизирани яхти, катери и влъкачи, съ
— Да,—спокойно отговори адмиралъ Джелико, своята малка скорость и въоръжение, не предстаако това все така продължава, ние не ще можемъ . вляваха сериозна опасность за подводниците. По
да спечелимъ войната.
ставените предъ германските бази Остенде, Зее— Имате ли планъ, за да се справите съ брюге и Хелголандъ минни загради, въпр-вки своподводната опасность?
• ята многочисленность, не затрудниха действията на
— Не. Взети еж само много или малко спо немските подводници, защото една часть отъ тъхъ
лучливи мЪрки: действието на торпедоносци, стра- бъха почистени, а други се откъснаха и бъха раз
жни кораби и въоржжени яхти, охранение на пъ рушени отъ върлуващите по тия мъста бури.
тищата и въоръжение на търговските кораби съ
На 22 априлъ 1917 г. американскиять посланоръдия. Но най-лошото е, че сведенията, разпро
никъ
въ Лондонъ, Пежъ, телеграфира въ Вашингстранявани отъ насъ за повдигане духа на насе
лението относно големия брой потопени герман тонъ: „Отъ изявленията на английския министъръски подводници, с ъ неверни. И ако сега положе председатель се установява сериозностьта на поло
нието е застрашено, скоро то ще бжде катастро жението, затова настоявамъ за незабавното изпраща
фално. Ако до 4 - 5 месеци, — завърши адмиралъ не въ английски води на всички наши торпедо
Джелико, — не съумъемъ да се справимъ съ под носци и кораби, които могатъ да се използувать
водната опасность, Германия ще спечели войната. за борба съ подводниците. Моментъть е критичес
ки. Дори само 30 наши торпедоносци, пристигнали
* **
навреме, ще подобрять и спасятъ положението".
Стотици предложения и нововъведения за Адмиралъ Симсъ отправи молба въ същия каборба съ германските подводници бЪха изпратени тегориченъ смисълъ.
отъ всички краища на света до комисията при
Съединените Щати, схващайки сериозния мо-
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Лмерикански изтр*битель тарани гер
мански подводникъ
ментъ, проявиха забележителна енергия, и три деня
следъ получаване на горната телеграма, на 24 априлъ, осма торпедоносна флотилия, състояща се
огь б торпедоносеца, напусна американския бръгъ
въ неизвестно направление, а на 4 май жителитъ
на малкия ирландски градъ Куйстонъ, съ възтор
жени овации посрещнаха показалите се на хори
зонта димове. Това бъха първигв американски ко
раби, на които б е сждено да вземагь участие въ
Световната война.
Янглийскиятъ адмиралъ Бейли, командующъ
базата въ Куйстонъ, посрещна новите съюзници
не съ такава голъма радость, както населението.
Когато американските офицери му се представиха,
той дълго време ги разглежда съ видимо прене

брежение и недоверие, което ги засегна много.
Накрай, обръщайки се къмъ началника на флотилията, той каза презъ зжби:
— Кога можете да излъзете въ море?
— Веднага!
Първиятъ изпитъ беше издържанъ много до
бре. Мрачното изражение на лицето на адмиралъ
Бейли се поясни малко, а следъ половина година
тъзи моряци той не ги наричаше освенъ съ думи
те: „МОИТБ американци", или „моитъ торпедо
носци".
И тЪ смътаха това за най-висшата награда,
която еж заслужили. Лдмиралътъ имаше за свой
любимецъ командира на „Дънкапъ" — младиятъ
лейтенантъ Уилиямсъ.
Когато веднъжъ потръбва да се посрещне
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нЪкакъвъ корабъ, въ пристанището се намираше
само торпедоносецътъ „Дънкапъ" съ повредено
кърмило. Адмиралътъ знаеше за повредата. Въп
реки това на стожера предъ щаба се повдигна
сигналъ: „Дънкапъ" веднага да излезе въ морето
и да провъри неизвестния корабъ, който се движи
съ курсъ къмъ СИ". Следъ 10 минути,- преди още
да има достатъчно пара, „Дънкапъ" се развъргЬ
внимателно въ малкото, препълнено съ кораби
пристанище и излезе въ морето безъ кърмило, за
да изпълни зададената му задача. Това особено
се хареса на адмирала, тъй като младиятъ командиръ нито за минута не се замисли за трудности
те, съ които ще требва да се справи.
Следъ две седмици пристигна втората флотилия, а следъ това почти всвка седмица пристигаше
нова, докато числото на американските торпедо
носци стигна до 80.
***.
Борбата съ подводната опасность се усъвър
шенствува. Въведенъ бъ новъ начинъ за движение
на търговските кораби, които се събираха на гру
пи и плуваха на кервани, охранявани отъ бойни
кораби.
Новиятъ начинъ за предвижване на търговски
кораби застави германските подводници да кръстосвать дълго по моретата и океаните, раздалечени единъ отъ другъ, за да откриятъ кервана,
атаката на който при наличието на охраняващите
го торпедоносци б е вече трудна и съпроводена съ
голъмъ рискъ.
При съпровождане на единъ керванъ торпе
доносецътъ „Фанингъ" забеляза морегледъ на
подводникъ, готовъ да даде торпеденъ изстрелъ по
единъ отъ превозните кораби. Торпедоносецътъ се
спусна да го прегази, но морегледътъ изчезна, а
бъше трудно да се определи местото, кждето билъ
забелязанъ.
Въпреки това „Фанингъ" хвърли н-Ьколко
водни бомби. Ясно беше, че атаката е несполуч
лива, и че подводникътъ е усп-влъ да се отдалечи.
Следъ 15 минути торпедоносецътъ зае отново
своето место, и керванътъ продължи своя пжть.
Изведнъжъ произлезе нещо необикновенно.
Изъ водата, подъ жгълъ 30°, се показа неочак
вано кърмовата часть на подводникъ съ бавно
въртящи се винтове и зеещето черно отвърстие
на торпедна тржба. Следъ това се показа кулата
и цълиять подводникъ, който изплава спокойно на
повърхностьта. Ясно се различаваше отбелязаниятъ върху кулата номеръ „(1 68". Отъ входника на
горната му палуба бързо излязоха и се хвърлиха
въ водата 4 офицера и 25 моряка. Докато ги спасятъ подводникътъ потъна.
Оказа се, че отъ взрива на една водна бомба
се разрушила акумулаторната батерия и плаване
то подъ водата било невъзможно. Обслугата била
толкова изтощена, че много отъ хората едвамъ се
държали надъ водата.
Следъ единъ часъ на торпедоносеца се полу
чиха две радиограми: едната отъ адмиралъ Бейли: „Първиятъ лордъ на адмиралтейството ви по
здравява за извършения подвигъ".
Втората отъ адмиралъ Симсъ: „Чакамъ втори
подвигъ".

Разбира се, лесно е да си представимъ, че
фабриките на Фордъ можаха презъ течение на 18
месеца да построятъ за американския и съюзенъ
флотъ 400 дървени кораба съ дължина до 33
метра, водоизмъстване 60 тона всЬки и съ скорость 20 мили. Но твърде трудно е да си обяснимъ, какъ презъ зимата, въ най-лошо време, 170
отъ тЬзи кораби-катери съ обслуги, състоящи
се отъ ученици и студенти отъ университетите въ
Иела, Харуардъ и Принстоунъ, пресъкоха самосто
ятелно океана, извършвайки единъ преходъ отъ
3000 мили; при това преходътъ б е блестящо изпълненъ безъ загуби нито на единъ корабъ или морякъ. СрещнатитЪ трудности беха голтзми. Така
наприм1зръ, единъ отъ тия катери, № 28, чиито мо
тори се повредиха, пжтува самостоятелно подъ
платна въ продължение на 32 деня и се добра до
АзорскигЬ острови. Американците не обичатъ да
говорятъ за трудностите и неуспеха, щомъ като
цельта е постигната.
Тези катери беха предназначени за борба
съ подводниците, действувайки по съвършенно
новъ методъ, изработенъ почти едновременно въ
Франция и Америка.
- Тъй като не б е възможно да се открие съ
очи намиращия се подъ водната повърхность под
водникъ, започнаха да търсятъ начинъ, за да го
откриятъ посредствомъ слуха. Главната трудность
се заключаваше въ невъзможностьта да се опре
дели съ точность посоката, въ която се намира
подводникътъ. Тоя начинъ на търсене подводници
намери приложение едва къмъ края на 1917 г.
Обикновенно въ морето излизаха многобройни
групи отъ по 3 катера, които се движеха въ строй
фронтъ на разстояние 2 мили единъ отъ другъ.
Катерите беха въоржжени съ специални подслушвателни апарати, които указваха направлението на
всеки звукъ подъ водата. Зимата беше тежка, сту
дена и бурна. Американските катери въ продъл
жение на много дни непрекъснато кръстосваха
водните райони, въ които се очакваше появява
нето на'германски подводникъ, или охранявайки
некой керванъ те бавно се придвижваха напредъ,
спираха и се услушваха. Въ повечето случаи не
се чуваше нищо друго, освенъ плесъка на вълните.
Ако некой отъ катерите доловеше посред
ствомъ подслушвателния си апаратъ подводенъ
шумъ, той веднага съобщаваше по радиотелеграфа
на другите два катера, което също се услушвяха
и насочваха апаратите си къмъ шума. Опреде
ляйки посоката, отъ която той идва, т е засичаха
местото, кждето се намира подводникътъ. Тогава
всички съ пъленъ ходъ се насочваха къмъ него и
го обсипваха съ водни бомби. Следъ това наново
спираха движението на машините, заставаха не
подвижно и слушаха. Ако шумътъ все още про
дължаваше, това означаваше, че подводникътъ б е
успелъ да се отдалечи, и търсенето продължаваше.
А ако не се чуваше повече шумъ, сметаше се, че
подводникътъ е потопенъ. По този начинъ беха
унищожени множество германски подводници.
^*
* *
На 3 септември 1918 год., на 150 мили за
падно отъ носъ Финистеръ, дежуреха 3 катера, ко
мандувани отъ мичманъ Адамсъ. Съ подслушвател-
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нитЬ апарати гв откриха присжтствието на непри
ятелски подводникъ. Два часа се движиха надъ
него съ малъкъ ходъ и хвърлиха на нъколко пжти
водни бомби. Последниятъ пжть подслушвателите
показаха, че подводникътъ се намира на 100 мет
ра отъ ГБХЪ. Наново беха хвърлени бомби. Въ
продължение на 20 минути последва пълно мъл
чание, следъ което започна да се дочува звукъ
оть.завъртващия се винтъ на подводникъ. Но вед
нага следъ това всичко наново замлъкна. Беше
очевидно, че подводникътъ и неговиятъ двигатель
еж претърпели тежка повреда-. - Следъ известно
време продължителната тишина б-вше нарушена
отъ никакви удари съ чукъ. Съ подслушвателитв
се чуваше и най-малкиятъ шумъ отъ разиграва
щата се трагедия подъ водата. Живите още хора,
навърно лишени отъ всички средства за борба и
защита, се мткчеха сега да излъзатъ на повърхностьта, но подводникътъ не можеше вече нито
да се движи, нито да се повдигне.
Настжпи нощь. На местото на потъналия под
водникъ изплава св-Ьтяща бъчвичка. Микрофоните
на катерите продължаваха съ точность да държатъ
американците въ течение за това, което ставаше
подъ водата. Презъ цвлата нощь и на утриньта
се чуваха удари на чукъ и се раздаваха най-разнообразни шумове, които показваха, че тамъ долу хората упорито се борягь, за да спасятъ живота си. Къмъ 13 часа настана затишие. Подводникъть не проявяваше животъ. Обслугата му очевидно б е разбрала, че вевка надежда за спасение
е загубена. Най-подиръ къмъ 17 часа се чу резъкъ звукъ, който накара всички вледенени отъ
ужасъ да се услушатъ. Това бе револверенъ изстрелъ, а следъ него бързо се раздадоха още 2 4
Двадесеть и петь изстрела подъ водата! Двадесеть
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Лдмиралъ Симсъ
Н а своя животъ, заче еж обречени на друга
м н о г о по-ужасна смърть—да се задушагь отъ липс а т а н а ВЪЗ ду Х ъ въ подводника. Така загина гер„анскиятъ подводникъ „11 202".
и петь д у ш и
щото

б^ха

поставиха

край

р а з брали,

* *
Подводната война въ значителна степень, благодарение на намесата на американския флотъ,
бъше проиграна. Презъ септемврий 1918 година
подводниците потопиха едва 180,000 тона, презъ
октомврий около 100,000, а въ първата седмица на
ноември само 10,000 тона. Около двеста германски
подводника загинаха съ доблестна обслуга отъ
5,000 човека.
Като резултатъ отъ ограничаване на подводводната война, за кратъкъ срокъ въ Европа бв
пренесена двумилионната американска армия, при
което не бе потопенъ нито единъ транспортъ и
презъ време на пжтуването не загина нито единъ
човъкъ, а така сжщо дойде и спечелването вой
ната отъ Съглашението, което можа да се справи
и съ подводната опасность, както и съ всичко
друго. Съмнително е, обаче, дали това щ-вше да
му се отдаде безъ участието на Америка и аме
риканския флотъ.
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ГТЪРВАТАТА В О И Н А В Ъ Е Ф И Р А
Презъ зимата на 1912 година въ офицерското
помвщение на кръстосвача „Надежда" беше ожи
вено. Офицерите се бЪха прибрали отъ всекиднев
ните занятия съ коменданта, а разговорите се во
деха на злободневната тема — войната. Нашитв
войски продължаваха своя победоносенъ маршъ.
Гръмотевични победи се съобщаваха непрекъс
нато. Ежедневно отбелязвахме върху картата поло
жението на ВОЙСКИТЕ ни и очаквахме да дойде нъкой другарь отъ армията, за да ни разкаже преЖИВ-БЛИЦИГБ си. Ние слушахме съ жадность разка
зите, които ни разкриваха подробности отъ герой
ството на нашитв войски, и поглеждахме съ за.
висть на другарите си отъ армията. Тв бъха ща
стливци, че еж влизали вече въ сражение. Само
ние отъ флота бъхме принудени да стоимъ въ на
шигв води и да изнемогваме въ скука и очакване
на военни действия.
Противникътъ ни беше по-силенъ. Ние се
принудихме да се ограничимъ въ охрана на край
брежието ни. Пристанищата ни бвха минирани, и
торпедоносците започнаха своята нощна служба.
Само нощната изненада можеше да ни донесе нвкой успвхъ срещу по-силния ни противникъ.
Турскитв кръстосвани и разрушители се явя
ваха денемъ по крайбрежията ни, небезпокоявани
отъ никого. Те се държаха далечъ отъ МИННИТЕ
заграждения и отъ батареите ни, но съ приежтствието си напомняха за своето надмощие. Настжпъше ли нощьта, тЬ се отдалечаваха. Тогава на
шигв торпедоносци излизаха да дирятъ невидимия
противникъ или неприятелските транспорти, за
които имахме сведение, че пжтуватъ между Кюстенджа и Цариградъ. Крояха се всевъзможни пла
нове, за да се открие противникътъ. Предприемаха
се редъ походи, обаче разултати още нъмаше.
Радиотелеграфниятъ офицеръ на „Надежда"
всекидневно ни даваше телеграмигв на разнитв
телеграфни агенции, уловени отъ радиографиститв,
и ние бвхме информирани винаги най-добре. Уло
вените телеграми се препращаха въ щаба на
флота и на укрепения пунктъ за сведение.
Радиотелеграфистите приемаха буква по буква
чуждите думи, и макаръ и да не разбираха езика,
безпогрешно ни поднасяха телеграми на всички
чужди езици. Четенето на телеграмите б-вше найинтересната работа, за това всички очаквахме, ка
кво ще ни съобщи радиотелеграфниятъ офицеръ.
Отличенъ другарь, приятенъ събеседникъ, скроменъ,
но добре познаващъ своята специалность, която
б-вше новость за онова време, той съ любовь се
отдаваше на службата и охотно осветляваше помладитБ си другари. Отъ него изучавахме ние, помладитв, принципитЬ на радиотелеграфа и изкуст
вото да манипулираме. Той ни поощряваше въ
това направление и се радваше на успвхитБ и ин
тереса, който проявявахме. Ние знаехме кога ще
има нъкоя интересна работа въ станцията, кога
ще бжде презъ нощьта той самъ на апарата, и
обикновено бехме доброволни негови помощници.
Този день разговоритЬ се водъха около обса
дения Одринъ. Крепостьта бъше напълно обло

жена. Връзката съ турските войски вънъ отъ кре
постьта б е прекжената.
Единственото съобщително средство на обса
дената крепость бвше радиотелеграфътъ. Отъ те
леграфния постъ на „Надежда* чувахме въ оп
ределените часове разговорите - между Одринъ и
Цариградъ. Тогава още не сжществуваше днеш
ната война въ ефира. Нъмаше радиофарове, нито
можеше да се определя местото на корабите по
радиото. Телеграфите бвха обикновени искрови
станции, които предаваха морзовитв сигнали почти
всички съ еднакъвъ звукъ. Одринъ имаше слаба
станция, та се чуваше мжчно, но Цариградъ добре
се разпознаваше.
Отъ известно време Савата, така наричахме
радиотелеграфния офицеръ, започна често да се
застоява въ станцията. Самъ слуша, манипулира съ
апарата, а следъ това излиза на палубата съ слу
шалки на ушите и единъ правожгъленъ проводникъ въ ржцетв, върти го изъ въздуха, слуша . . .
Ние го наблюдавахме, па започвахме закачките."
— Сава, мухи ли ловишъ изъ палубата?
Той се засмива:
— Опредълямъ дължината на вълната.
— Каква дължина на вълната?
— На радиостанцията.
— Защо ти е? Нали се знае дължината?
— Настроявамъ я на друга вълна.
Ние не можехме да разберемъ всички ТЕЗИ
работи и се % чудвхме, какво ли е намислилъ.
Този день въ офицерското помещение разго
ворите стигнаха до радиотелеграфната връзка.
— Днесъ единственото съобщително средство
на Одринъ е радиотелеграфътъ,—подхвана единъ
отъ офицеритв. — Само чрезъ него знаятъ въ Ца
риградъ положението на крепостьта.
— По обвдъ, къмъ 5 часа следъ пладне и
къмъ полунощь редовно работятъ между Цари
градъ и Одринъ. Знаемъ повиквателните имъ зна
ци и ловимъ шифровани телеграми, но не може
да имъ се попречи. Сега съмъ наредилъ, щомъ
започнатъ да работятъ, ние" да започнемъ да пре
даваме съ сжщата дължина на вълната. За проба
извикахме по радиотелеграфа Одринъ, и той се
обади, значи дължината на вълната ни е сжщата.
Сега ще се опитаме да имъ пречимъ, — каза
Савата.
Любопитството на всички ни се увеличи. Дей
ствително, това б е ш е хубава идея. Не напразно
Савата „ловъше мухите" по палубата. Започнаха
се всевъзможни предположения за възможностьта
да се пр^чи на това съобщение чрезъ нашия радиотелеграфъ.
— Господинъ мичманъ, Одринъ започна да
работи, — докладва единъ отъ радиотелеграфи
стите.
Савата изкочи отъ помещението и отиде въ
радиотелеграфната. Не следъ много нашата стан
ция заработи. Следъ нвколко минути спръ за из
вестно време и пакъ продължи. Изкачихме се и
ние да разберемъ какво става.
Савата стоеше при радиотелеграфиста Митю
Раевъ, а той му съобщаваше:
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— Питатъ кой се обажда и молятъ да не
имъ пръчимъ.
— Продължавай,—каза Савата, и радиотелеграфистътъ отново започна предаването.
Следъ малко той пакъ спре и се услуша:
— Псуватъ по турски, господинъ мичманъ.
Всички избухнахме въ буенъ смъхъ. Савата
бъше наи-доволенъ, че идеята му даде резултагь.
~~ —>е слушете непрекжснато и, щомъ зара
боти Одринъ, ще започвате и вие.
Така презъ този зименъ день на 1912 год.
сложихме начало на войната въ ефира. Това беше
едно отъ новите средства за борба, което ние не
подозирахме какви размери ще вземе по-късно.
Оттогазъ къмъ многото закачки се прибави
още една.
— Сава, какъ еж турците? — питахме ние.
— Псуватъ, псуватъ, — отговаряше той и по Ямернканскитъ моряци въ борба съ германските
подводници
глаждаше брадичката си самодоволно.
Турцигв ни псуваха често и непрекжснато, нощь, кръстосвачътъ тръгна къмъ Цариградъ съ
особно като разбраха, че отъ „Надежда" имъ заденъ ходъ. Ц-влата нощь и на следния день той
пръчимъ.
даваше сигнали за помощь. 5. О. 5. се разнасяше
Те ни псуваха най-много на следния день отъ въ ефира. Нашите радиотелеграфисти ловъха сигатаката на .Хамидие". Следъ злополучната за него налитъ и докладваха.

-кяС а в а Н. И в а н о в ъ
капитанръ 1 рангъ

Дунавсниятъ воененъ транспортъ „Варна"
На 26. X. (8.Х1.) 1915 год. по нареждането на
Въ надвечерието при влизането на България
въ Свътовната война на страната на централните българското правителство този руски корабъ-влъевропейски сили русигв бъха усилили чувствително качъ, заедно съ четирите шлепа, беше официално
снабдяването на съюзницата си Сърбия съ храни предаденъ на Дунавската флотилия и веднага екии военни материали, използувайки за това удобния пиранъ съ необходимата военна обслуга. Два деня
и свободния още за ГБХНОТО корабоплаване ду следъ това, при подобающо за случая тържество,
навски пжть. Това снабдяване се извършваше по- съгласно нареждането на министра на войната, па
сръдствомъ параходите и шлеповете на руското раходътъ бъше прекръстенъ съ името „Варна", въ
дунавско параходно дружество, къмъ което се чи- паметь на бомбардировката на гр. Варна отъ рус
слБше и параходътъ „Болградъ". Последниятъ, ката ескадра, станала преди две седмици, като ед
единъ мощенъ ръченъ влъкачъ, въоржженъ съ новременно съ това върху него се издигна бъл
едно 37 мм. орждие, подобно на другите руски гарското военно-морско знаме. Отъ този моменгь
параходи-влькачи влачеше постоянно пълни шле българециятъ транспортенъ параходъ „Варна",
който запълни една голъма празднота въ нашата
пове отъ Измаилъ (Русия) за Прахово (Сърбия).
Дунавска
флотилия, започна своята усилена и
На 15 (28) октомврий 1915 год., единъ день
много резултатна дейность, като пое по-голъмата
следъ бомбардировката на гр. Варна отъ руската часть отъ нашия военновремененъ дунавски тран
ескадра, по инициативата на сина на бившия руски спортъ и независимо отъ това взе участие въ бойпараходенъ агентъ въ гр. Ломъ, съ разрешението нигв действия по ръката.
на българското правителство и съ съдействието на
Военниятъ транспортъ „Варна" беше единъ
нашит* погранични войски и управата на ломското
отличенъ
новъ ръченъ колесенъ параходъ-влъпристанище, б^ше остроумно примаменъ и плененъ
въ ломското пристанище неприятелскиятъ пара- качъ, съ водоизмъстване около 450 тона, при дъл
ходъ „Болградъ", заедно съ влачените отъ него жина 55 метра, широчина 12 метра и газене 1.2 м.,
въоржженъ съ едно 3'7 с. м. орждие. Той имаше
4 шлепа.
два котела, а за двигатель му служеше една накУправата на ломското пристанище беше за
лонна двуцилиндрова парна машина, съ мощность
мислила да го използува за своите нужди. 1я по
550 конски сили. Освенъ това той притежаваше
иска разрешение отъ правителството да го пре
едно „вортингтонова" помпа с ъ много голъма мощ
кръсти с ъ името „Ломъ" и да го използува, обаче
ность. Въ удобнитъ му кабини имаше инсталация
скане
и
последното отказа да удовлетвори и
™ ' па
за парно отопление. Първоначално транспортътъ
ради други по-важни държавни съображения Вресе командуваше отъ лейтенантъ Цани Тодоровъ, а
м е н н Л а р а х о д ъ т ъ бъше оставенъ въ
Р^Ф™?
следъ него по редъ го командуваха: лейтенантъ
нето на ломското пристанищно управление и съ
Иванъ Михаиловъ, капитанъ Янтонъ Георгиевъ и
набърза събраната* българска обслуга той направи
лоцманътъ Пеню Спиридоновъ.
нъколко кжеи рейса за чисто мьстни нужди.
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Докато трая войната и късно следъ нея, въ
продължение на 4 години, този корабъ действува
почти непрестанно на Дунава, и като воененъ транспортъ и като боенъ корабъ, обслужванъ отъ на
шите опитни и славни моряци, принесе неоценими
услуги на нашата армия. Поради здравия му корпусъ и силната му машина той плаваше по Дунава
даже и презъ зимата, когато другитъ наши и съюз
нически кораби преставаха да плаватъ и се при
бираха на зимовка. Четиритв шлепа, които прите
жаваше, бъха съвсемъ недостатъчни за неговата
голъма мощность като влъкачъ, и затова, за да
бжда по-рационално използуванъ, по искането на
Военното министерство правителството бъше при
нудено да вземе подъ наемъ 10 шлепа отъ Австрий
ското параходно дружество.' Транспортътъ-влъкачъ „Варна", заедно съ четиринадесеттъ си шле
пове, постояно пренасяше войски, храни, фуражъ
и бойни припаси и чрезъ това стана единъ много
цененъ сътрудникъ на Главното тилово командуване.
По отношение на дейностьта на транспорта
„Варна" презъ време на световната война запасниятъ мичманъ II рангъ Борисъ П. Савовъ, служилъ пр-взъ цвлата война на транспорта, въ СВОИ
ТЕ спомени отъ войната между другото пише:
„Бързитв нареждания на Дирекцията за сто
пански грижи и обществена предвидливость хвър
чаха почти всъки часъ, а пристанищните комен
данти ни посръщаха съ телеграми въ ржцетъ си и
веднага, често пжти безъ да спремъ въ пристани
щето, следъ като оставяхме шлеповете, тръбваше
пакъ да пжтуваме, за да изпълнимъ нови заповеди,
било то за да докараме нови пълни шлепове или
да откараме празни шлепове за натоварване. По
този начинъ параходътъ бъше въ непрекжсното
движение, а обслугата му бъше горда, че изпълня
ва достойно отечествения си дългъ.
„НезависимоЦотъ това, поради обстоятелството,
че корабътъ притежаваше една вортингтонова пом
па съ голяма мощность, той се използуваше и ка
то спасителенъ параходъ. Така напримъръ, на бре
га при с. Рахово подъ Русе бътие потъналъ единъ
натоваренъ шлепъ. Единъ день къмъ объдъ из
пратиха транспорта „Варна" да се опита да извади
и спаси шлепа. Ние още до вечерьта привърших
ме трудната и изискваща продължително време
работа и довлъкохме спасения шлепъ въ Русе. Та
зи бързина въ спасителната работа учуди всички.
Парната вортингтонова помпа, която по-рано е слу
жила за изпомпване на петролъ отъ рускитъ шле
пове, при нашата обслуга бъчпе пригодена и из
ползувана да изпомпва не само течности, но сжщо
така жито, ржжь и малки риби. По този начинъ
ние бързо изпомпвахме отъ потопените шлепове
заедно съ водата и съдържимитъ зърнени храни,
докато шлепътъ се издигне и плувне надъ вода
та. Така спасихме около б—7 шлепа и понтонитъ
отъ разрушения румънски мостъ при с. Рахово.
Като куриозъ ще съобща, че часть отъ тежкия
жел-взенъ румънски мостъ, потопенъ при Тутраканъ, съответно обвързанъ и съединенъ съ систе
ма скрипци, посръдствомъ силната машина на тран
спорта го потътрахме по дъното на ръката и дов
лъкохме до бръга, заедно съ тинята, която бъше
напълнила понтонитъ.
„Поради отличното командуване, честитъ пъ
тувания, усилената работа и добрия редъ, обслу

гата на парахода „Варна" представляваше едно
тъло съ мощенъ духъ. Отъ последния морякъ до
командира на кораба включително, всички се над
преварваха да работятъ по-бързо, по-сржчно и
по-резултатно, и всички бъха готови да изпълнятъ
най-примърно дълга си къмъ воюваща България.
За усърдната и резултатна работа ние на два пж
ти получавахме служебна благодарность отъ щаба
на действующата армия — първиятъ пжть чрезъ
началникъ щаба на Флота на Н. В. капитан^-лейтенантъ Г. Куповъ, а втория пжть лично отъ ди
ректора на стопанскитъ грижи и обществена пред
видливость генералъ Протогеровъ. Тия и други по
добни похвали отъ нашите по-близки началници ни
окуражаваха и затова безъ спиране, и денемъ и
нощемъ, кръстосвахме по Дунава, влачейки пълни
шлепове, които требваше да разговаряме предим
но въ Ломъ и Русе".
Презъ зимата 1915.— 1916 г. транспортътъ
„Варна" не отиде на зимсвка заедно съ останали
т е съюзнически кораби, а и презъ този неблагоприятенъ и опасенъ за корабоплаването периодъ
продължи своята усилена транспортна дейность.
Чакъ до края на м. августъ 1916 г. транспор
тътъ „Варна" продължи непрекжснато да извърш
ва своята енергична, полезна и много резултатна
транспортна дейность, главно въ района между
Прахово и Русе. Къмъ края на сжщия месецъ, ид
вайки отъ горе, той пристигна въ Видинъ заедно
съ два шлепа, натоварени съ брашно и зърнени
храни. Поради започналите вече военни действия
между Румъния и Явстро-Унгария и поради предстоящето влизане на България въ тия действия,
транспортътъ „Варна", наредъ съ другигв наши
и съюзнически кораби въ този районъ на Дунава,
получи нареждане до уясняване на обстановката
да се прикрие съ шлеповетъ си въ канала при ос
тровите Чифтилеръ. Въ сжщия день той пристигна
въ Чифтилерския каналъ, остави ПЪЛНИТЕ шлепове
на българския брътъ за да се разтоварятъ подъ
прикритието на островите, а следъ това се приб
лижи къмъ тъхъ, отдаде котва и наредъ съ дру
гите прикрили се тукъ кораби организира наблю
дение и охраната си. Прикрилитъ се въ Чифтилер
ския каналъ кораби и шлепове отъ Дунавската
флотилия, както и много други отъ СЪЮЗНИТЕ намъ
държави, останаха тукъ въ продължение на около
два месеца—до края на м. ноемврий 1916 г.,— ко
гато се започна общото настжпление срещу Румъ
ния, и когато тя постепенно, но бързо и енергично
беше изтикана отъ дунавскитъ брегове, чрезъ кое
то ръката остана пакъ въ пълно владение на
СЪЮЗНИЦИТЕ, и замрълото временно транспортно
движение се възстанови наново.
Привечеръ на 25. XI 1916 г. командирътъ на
транспортния параходъ „Варна", капитанъ Георгиевъ, получи заповъдь да приготви кораба си съ
единъ шлепъ за пренасяне на наши десантни вой
ски отъ Видинъ въ Калафатъ. Презъ нощьта въ
Чифтилерския каналъ закипъ трескава работа въ
връзка съ предстоящата бойна операция. Сутриньта всичко необходимо за нея бъше готово. Къмъ
7 часа транспортътъ „Варна", съ единъ шлепъ и
върху него единъ взводъ войници, Напусна канала
и се насочи срещу течението ^ъмъ Видинъ. Ми
навайки покрай румънския бръгъ, командирътъ на
кораба заповеда да се обстреля румънския грани-
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ченъ постъ. На стрелбата, обаче, никой не отговори. Само постовото куче съ силенъ лай се откжс•на отъ синджира си и подгонено отъ пушечната
стрелба забъгна въ върбалака. Изглеждаше, че румънскит* войници много изплашени бъха напуснали набързо и преждевременно поста си, нямайки
време даже да отвържатъ и взем-тъ съ себе си
кучето. Къмъ 8!/2 часа транспортътъ „Варна" съ
влачения отъ него шлепъ пристигна благополучно
въ Видинъ и застана предъ,,телените мрежи покрай брега, които въ,4 реда опасваха видинското
Т1ристаиище. Тукъ следъ кратко съвещание съ началникъ щаба на укрепения пунктъ командирътъ
на парахода „Варна" запов-вда на машинната ко•манда да пре'р*же теленигв мрежи, за да се от. крие удобенъ пжть за товаренето на десантните
войски. Едновременно съ това, следъ кратка войнишка речь за случая, запита обслугата на тран^спорта:
—Кои желаятъ да отидатъ съ корабната лодка
з да разузнаятъ водния пжть и положението на
герещния румънски брътъ?
Всички единогласно, като изъ едно гърло
товорихаДзъ г. капитанъ.
КапитанъГеоргиевъ посочи съ пръстъ чети1ма моряци за гребци и едно ударно отделение
ъ 6 души бойци назначи имъ старшина и имъ
поведа:
'
— Вл-Ьзте въ лодката, отблъснете веднага и
г ^зузнайте главно къмъ островигв Малъкъ и ГолЪмъ Калафатъ
Щомъ лодката отблъсна, започна товаренето
на челния отрядъ отъ нашит* десантни войски,
Докато всичко бтзше готово за тръгване, нашит*

разузнавачи съобщиха, че островите не еж заети
отъ румънски войски. Тогава параходътъ „Варна"
съ шлепа си и влекача „Борисъ" съ другъ шлепъ
започнаха да пренасятъ челния отрядъ, придруженъ отъ една полска батарея, на Калафатск! гЬ
острови. На другия день следъ объдъ, следъ като
транспортътъ „Варна" обстреля съ орждието си
Калафатското пристанище, стовари първата група
бойци. Т* завзеха пристанището и улесниха пренасянето на останалигв челни десантни войски отъ
Калафатскигв острови въ гр. Калафатъ. ОстаналигЬ десантни войски въ продължение на 3 деноиощия, съ сжщигтз превозни средства, се пренесоха
направо отъ Випинъ въ Калафатъ. Тукъ тъ се организираха и започнаха победоносното си настжпление въ вжтрешностьта на Румъния.
Следъ завладяването на Калафатъ и околностьта му, транспортътъ „Варна* плени 12 ру.
мънски шлепа, съ което значително увеличи шлеповия си паркъ. Сега, нарепъ съ другигв транспортни кораби отъ Дунавската флотилия, транспортътъ
.Варна" започна да пренася отъ румънския
брътъ въ Видинъ и Ломъ взетитъ като военни придобивки грамадни количества храни, материали и
главно епъръ и дребенъ добитъкь, отъ които нашата действующа армия имаше тъй голяма нужда.
Тази усилена и много резултатна деиность въ района Видинъ — Ломъ продължи почти до края на
годината.
И презъ зимата 1916—1917 г. военниягъ транспортъ „Варна" не преустанови, а продължи да извършва своята превозна деиность за задоволяване
нуждигв на нашата армия и населението по отношение на изхранването имъ. Тая деиность бЪше
много тежка, трудна и опасна. Корабътъ тръбваше
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беше бързо и сржчно поправенъ, и въ тия тежки*
за България моменти той пакъ продължи своята
полезна и резултатна превозна дейность, дости
гайки чакъ до Черно море.
И презъ следващата 1919 г., въпреки настжпилото примирие, демобилизация и миръ, той непрекжсна своята още по-трудна транспортна дей
ность, кръстосвайки по целия Дунавъ отъ Оршова
до Сулина, за да прибере всичко за България—хо
ра, храни и материали, които по другъ пжть не мо
жеха да се прибератъ въ отечеството си.
На 15. VIII. 1919 г., съгласно договора за миръ,
военниятъ транспортъ „Варна" беше предаденъ на
французкитъ окупационни власти и по този начинъ
приключи своята отлична 4 годишна бойно-транспортна дейность подъ разветото надъ него бъл
гарско военно-морско знаме.
Докато трая войната, този корабъ, подъ в е 
щото командуване и обслужване отъ българските
моряци, действува почти непрестанно по Дунава ка
то воененъ транспортъ, като влекачъ и като боенъ
корабъ, изпълнявайки великолепно своя дългъ
къмъ България и принасяйки неоценими услуги
на действующата армия и народа.
За да имаме още по-ясна представа за огром
ната народополезна транспортна дейность на па
рахода „Варна", ний ще изтъкнемъ, че действувай
ки непрестанно отъ м. октомврий 1915 г. до м. а в густъ 1919 г. по Дунава въ района отъ Оршова до
Сулина, той направи около 800 рейса, изминавай
ки общо около 80,000 километра воденъ пжть, за
да пренесе 64,000 войници и 520,000 тона разни бой
ни и хранителни запаси и други материали, необ
ходими за военновременните нужди на нашето оте
чество. При тази необикновенна транспортна дей
ность той изразходва около 9,000 тона каменни
вжглища и около 13 тона машинно масло.
Ето колко грамадна беше тази упорита и слав
на българска моряшка дейность, съ достигнати ре
кордни резултати, достойни за удивление и пъл
на похвала.

непрестанно да се бори съ стихийните ледове на
Дунава и на няколко пжти, пжтувайки между
Ломъ и Прахово, той попадна въ много рисковани
положения. Въпреки това, обаче, благодарение на
голямата настойчивость, сржчность и себеотрица
ние, на славната му моряшка обслуга, той винаги
превъзмогваше природната стихия и не престана
да кръстосва по Дунава съ шлеповете си, когато
всички други кораби и шлепове беха се прибрали
на зимовка.
Въ началото на 1917 г. нашата Дунавска флотилия постепенно разпространи своята транспортна
дейность по протежението на целия Дунавъ отъ
Радуевацъ до Тулча.
Все къмъ това време, най-яркиятъ и резултатенъ представитель на нашата дунавска тран
спортна служба, параходътъ „Варна", който до на
чалото на м. юлий 1917 г. действуваше западно
отъ Русе, разшири дейностьта си и на изтокъ отъ
Русе, отначало до пристанищата Тутраканъ и Си
листра, а впоследствие до Черна вода и Тулча,
и даже до Измаилъ и Килия. Така той продължи
да кръстосва по Дунава и презъ цялата 1918 г.,
развивайки достойно българското военно-морско
знаме въ всички важни пристанища отъ Радуевацъ
на изтокъ.
Въ края на м. септемврий 1918 г. настжпи
примирието. Презъ м. октомврий сжщата година
австро-унгарската и германската дунавски флотилии прибраха всичкия си плаващъ паркъ по Дунава
и съ бой се промъкнаха покрай окупираните отъ
съглашенскигБ вийски дъхни дунавски брегове, за
да се прибератъ въ отечествените си бази. При
тия действия нашиятъ воененъ транспортъ „Варна"
безъ малко щ-Ъше да стане жертва на едно набър
зо пост&вено и неизвестно нему австрийско маневренно минно заграждение, За щастие, макаръ и
значително повреденъ, той избегна тази опасность,
като даде жертва само влачените отъ него шле
пове „Вардаръ" и „Ннверсъ".
Следъ тази злополука транспортътъ „Варна"
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НОВЪ ПАТЬ
Беше дълга, люта зима, която каточели н я 
маше край. Дошълъ б е месецъ мартъ, а премръз
налите клони все така злокобно се удряха въ стък
лата, покрити съ ледени цветя, и виелиците ви
еха и хвърляха върху града облаци снегъ.
Беше дошълъ месецъ мартъ, а Дунавътъ
все рще беше скованъ отъ дебелъ ледъ. Предъ
скелята се беха образували истински планини отъ
натрупали се въ безредие ледени кърджи.
Ледътъ скърцаше, пращеше и отвреме-навреме се разнасяха такива тресъци, каточели гърмеха топове.
Сиромашията изнемогваше. Дървата отдавна
беха привършени, и печките се пълнеха съ как
вото попадне: царевични кочани, трески и боклуци.
Въ обора добитъкътъ жално мучеше, изпустал-влъ,
омърлушенъ, гладенъ.
Да, зимата немаше край. Лошо беше и за
търговците, макаръ мазите имъ да беха претъп
кани съ храни. Купувачи немаше. Цените беха

спаднали. А долу, около добруджанския брегъ, себеха явили разбойници. Т е нападаха гемиите, и з 
биваха хората и грабеха. Никой вече не смееше
да тръгне надолу — за Галацъ.
Ето затова всички търговци въ града бехаскръстили ржце, свили кесиите си и чакаха нещо,
но какво? — Никой не можеше да каже. Т е с е
събираха, пушеха, пиеха кафе, преметаха броени
ците, злословеха и постоянно се оплакваха.
Само бай Иванъ, кжсъ, набитъ човекъ, на
когото дългиятъ кожухъ, подплатенъ с ъ скжпи
кожи, достигаше почти до земята, не взимаше
участие в ъ тези събрания.
Той предпочиташе да седи въ кантората си,.
свитъ на одъра предъ лъснатия бакъренъ мангалъ,
и да мисли.
— Щ е видите, че Иванъ пакъ щ е измисли
нещо, — казваха търговците. — Ще ни изненада
на пролеть.
А бай Иванъ продължаваше да седи, п р е -
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•върнатъ въ нъкакво кълбо около мангала, ц-Ълъ
обвитъ въ облаци димъ отъ цигарите си. Една
дълбока гънка се беше образувала на челото му,
и тя единствена издаваше чиличената воля на този
•малъкъ на бой човвкъ.
Отъ магазията бай Иванъ си отиваше напра
во въ къщи. Кака Мария го посрвщаше усмихна
та, слагаше му следъ това ракия и туршия и оти
ваше да приготви вечерята.
Хубавица, истинска хубавица беше кака Ма
рия. ^Шесть деца б-Ъше родила тя, а беше все така
стройна и съ розови страни. Никога тя не каза
„ахъ", никога не се оплака, винаги оъше усмих
ната и стъкмена. За нея бай Иванъ бъше боже
ство и като кажеше: „какво ще каже чорбаджията"
— и тя самата, и слугите се смръзваха.
Чакъ когато децата си лъгаха, бай Иванъ
влизаше долу, и тъ двамата сядаха да вечерятъ,
за да се прибератъ следъ това пакъ горе за спа
не. Но откакто гънката на челото на бай Иванъ
се бъше появила, въ леглото лягаше само кака
Мария.
Бай Иванъ почваше да крачи по стаята. Кака
Мария лежеше, но не заспиваше. Тя се вслушваше
въ всвка стжпка на своя мжжъ, но не правеше
дори опитъ да узнае тайната му. Тя знаеше, че
рано или късно първа всичко ще научи, и търпе
ливо чакаше.
И наистина една нощь стжпкигЬ на бай Иванъ
неочаквано спряха, и тя чу неговия гласъ:
— Марийо, чувашъ ли?
И въ следния мигъ той бъше вече до нея,
•седна на края на леглото, протегна ржка и взе
нейната пухкава ржка въ своята.
— Бучи, Марийо, бучи горе-.. Пролътьта иде...
Чуй!...
Кака Мария се вслуша и се усмихна. Тя до
лови шума на южния вътъръ Двамата се спота
иха и слушаха. Да, нямаше вече никакво съмне
ние. Пролътьта най-сетне идъше закъсняла, но
толкова по-желана. Тя ще стопи снътовегв и ледовегв, ще се усмихне' на всички и ще ги стопли
и приласкае. Отъ хълмовете ще потекатъ потоци,
нивит-Ь ще почернъятъ, а ледената покривка на
Дунава ще се спука, и кърджйтъ бавно ще заплуватъ надолу. Тогава? — Тогава гемиите ще
разпънатъ балите си платна, на скелята ще закипи животъ, и на всички ще бжде леко и весело.
И изведнъжъ бай Иванъ отпусна ржката на
жена си и стана.
— Колко пари имашъ, Марийо?
— Петь хиляди гроша и двеста жълтици,
Иване, — прошепна тя. — Защо питашъ?
— Хмъ... Вижъ какво съмъ намислилъ. Ще
купя още храна и ще тръгна, но ще тръгна наго
ре. Зимата бъше дълга, тамъ сигурно има нужда
отъ храна. Разбра ли ? . . .
Кака Мария се надигна отъ леглото отъ из
ненада. Та кой отъ техния градъ е ходилъ нагоре.'
Всички продаваха хранитъ си въ Браила и Галаць.
Па и кжде беше това неизвестно нагоре >...
Какво е намислилъ нейниятъ Иванъ? Наистина той
е предвидливъ търговецъ и каквото пипне, всъкога усп-вва, но сега той искаше да рискува съ ц >
лото си състояние... Не току така я запита той,
колко пари има, следъ като беше закупилъ тол
кова храни...
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Но кака Мария не издаде мислите си. Следъ
първия мигъ на изненада тя се овладъ и каза:
— Разбирамъ, Иване. Кога ще тръгнешъ?
— Още утре. Лсанъ Гемиджията да дойде
долу, — отсече бай Иванъ и почна да се съблича.
Почти веднага следъ това стаята се изпълни
съ хъркане. Най-сетне бай Иванъ се бъше отпусналъ и заспа.
Кака Мария дълго се въртъ въ леглото си.
Тя чу какъ на разсъмване топлиятъ вътъръ
се спустна, и стрехите закапаха отначало бавно, а
после по-силно и по-силно.
Тогава тя скочи отъ леглото си, наметна се
и така вече не се и върна.
* *
Първиятъ пролътенъ день беше дошълъ усмихнатъ. Слънцето се б-вше издигнало, и снътътъ
почернъ. По стръмните улици се понесоха мжтни
потоци, и т е всички наточели се надпреварваха поскоро да занесатъ радостната весть на скования
още въ ледъ Дунавъ.
Предъ кафенето на Мехмедъ Яли се беха
спрели хора. Нъкои сърбаха утринното си кафе, а
други се приличаха на слънце. Търговците прис
тигаха единъ следъ другъ, и никой не бързаше за
мазата си. Какво ще прави тамъ? Положението си
оставаше сжщото, а утре като се стопли, цареви
цата ще се спари. Кой ще я купи?...
— Лошо, лошо!
Само бай Иванъ мина край кафенето безъ да
спре. Той бързаше къмъ мазата си. Време за гу
бене нъмаше. Шега ли е! Новъ пжть требваше да
намери, нови връзки да завърже. Може ли да се
седи съ скръстени ржце?
Въ мазата го чакаше вече Лсанъ Гемиджията,
собственикъ на най-голъмата гемия, Сжщински ръченъ корабъ, който побираше до хиляда коли
храна.
При влизането на бай Иванъ, Лсанъ не стана '
веднага. Той поздрави бавно, като отмЬрваше ду
мите си.
Бай Иванъ го покани въ кантората си, заржча кафе и, следъ като седнаха на одъра, пода
де му табакерата си.
— Какъ си, Лсанъ-ага?

— Благодаря на Бога, чорбаджи, добре. Яллахъ най-сетне помисли и за насъ моряцитв.
— Яллахъ си знае работата, Лсане.
— Знае я, знае, чорбаджи. Не бива да го
коримъ. Ями вие какъ сте?
Любезностите не свършиха веднага. Тъ про
дължиха и презъ време на сърбането на кафето,
и едвамъ следъ това се пристжпи къмъ работа.
— Лсанъ ага, чувалъ съмъ, — започна бай
Иванъ, — че ти си добъръ и смълъ морякъ, че
н-вма равенъ на тебе по ц-влия бръгъ. Знамъ
сжщо така, че н-вма по-лека, по-голъма и по-яка
гемия отъ твоята...
Чорбаджи Иванъ говоръше, а Ясанъ Геми
джията самодоволно се усмихваше и клатеше одо
брително глава.
— Ето за какво те викамъ: искамъ да зака
раме малко храна нагоре.
— Нагоре?!..
— Да, нагоре, Лсане!
— Вай, вай, — обади се морякътъ и поглади
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бавно червената си брада, — чорбаджията дали е
помислилъ добре?
— Всичко съмъ премислилъ, Лсане! Отъ тебе
искамъ само да дойдешъ съ гемията. Ще ти пла
тя добре. Знамъ, новъ пжть е това, и заради това
търся тебе, а не Омеръ.
Споменаване името на Омеръ Гемиджията,
съперникъ на Лсанъ, произведе, веднага впечатле
ние.
ОЧИГБ на Дсанъ се налъха съ кръвь, той
скочи като опаренъ и измърмори никакво прокля
тие. Сетне се приближи къмъ чорбаджи Ивана и
му подаде мазолестата си ржка на морякъ:
— Съгласенъ. Да бжде!
— Ха, така, Ясане!... Така те искамъ! Следъ
единъ месецъ тръгваме. Разбра ли?... После друго
— пълна тайна! Само ти и азъ ще знаемъ!...
Дълго още бай Иванъ и Ясанъ шушукаха,
пиха кафе и пушеха, наклонени единъ къмъ другъ.
После бай Иванъ измъкна отъ джеба си кесия и
я подаде на моряка.
— Хайде,—каза той, — на добъръ часъ да е.
* *
Бай Иванъ почна да купува. Предъ мазата
му нвпрекжснато спираха коли.
Гемията на Ясана бъше прегледана, осмолена
добре и дори боядисана отново.
Бай Иванъ шеташе постоянно между гемията
и мазата си.
„Скелята" бъше смаяна. Търговците недоумя
ваха. Та полудълъ ли бъше Иванъ?! Т-Б се чудятъ какъ да се отърватъ отъ това, което иматъ,
а той купува...
— Ще стигне до просешка тояга,—шепнъха
Н-БКОИ.

Само чорбаджи Танасъ, престарълъ и опитенъ търговецъ, не се съгласяваше съ ТБХЪ.
— Намислилъ е, хора, нъщо нашиятъ Иванъ
и умно е намислилъ. Познавамъ го азъ. Помнете
ми думата. Току така не сваля той пари, занесени
веднъжъ въ къщи!
*
Единъ"хубавъ Божи день, когато изтокъ едвамъ бъше побълълъ, бай Иванъ стоеше вече
стъкменъ за пжть до тежката порта, изпращанъ
отъ кака Мария.
Стиснала устни, тя се мжчеше да се усмихне,
но хубавитъ й очи бъха тжжни, а странигБ — по
вехнали отъ безсъница.
— Злато го ще бутнешъ само като чуешъ
нещо лошо за мене,—даваше последните си нареж
дания бай Иванъ.—Децата ще гледашъ като ОЧИТБ
си, но най-вече Кирчо. Той ще ти е надеждата, ако...
И бай Иванъ махна съ ржка.
Сега вече кака Мария не можа да удържи
СЪЛЗИГБ си, спусна се, прегърна мжжа си и за
хълца.
Бай Иванъ поглади буйнигв й коси, после
изведнъжъ се овлад-в, леко я отблъсна и каза,
като прекрачи прага:
— Мисли хубаво, Марийо, и Богъ ще ни го
даде.
Кака Мария разтърси главата. Та мжжъ съ
сълзи не се изпраща. Тя се усмихна и извика:

— Каква съмъ пъкъ азъ! На добъръ пжтьИване! Господь добро да дава. Да не ни забравя)
па и ти насъ...
Тежката порта се хлопна...
Когато първите лжчи на слънцето се плъз
гаха по пълноводната ръка и заблестяха съ без
брой огънчета по водата, когато палавиятъ утринникъ задуха отдолу, топчето на гемията блесна,
обви съ барутенъ димъ позлатения й носъ, и с е
чу гърмежъ. Тогава гемията бавно се отдели отъ
скелята, но ВМ-БСТО да се остави да бжде влачена
отъ течението, тя разпустна НОВИГБ СИ платна и
бавно зави нагоре срещу течението, управлявана
отъ твърдата ржка на Лсанъ.
Едвамъ тогава всички разбраха, какво б ъ ш е
намислилъ бай Иванъ, но б%ше вече късно.
— Вид-вхте ли, бе? — обади се чорбаджи Та
насъ и затегли ПО6Ъ\ГТБЛИГБ си, дълги като кждели
мустаци. — Глава има човъкътъ, глава! Работата
си гледа и му е присърдце. Не е като насъ да
стои съ скръстени ржце! Намери му цаката... Сърдцатъ ЧОВ-БКЪ!...
Чарбаджи Танасъ си отиде. Ехъ, ако бътле
по-младъ!...
На бръта останаха другитъ. Дълго тъ гово
риха, и накрая наддъляха най-злобнитв и, както ви
наги, най-глупавигЬ.
— Ще си счупи главата! Нови пжтища ще
открива, а!... Вижъ го ти! Че не знаемъ ли ние
кой е Иванъ!...
*
* *
Д въ това време гемията поръше вълнигв и
се носеше като стрела на горе, срещу течението,.
съ надути платна. Бай Иванъ стоеше на носа, ди
шаше пръсния утриненъ въздухъ съ широки
гърди и се усмихвзше на нъщо: може би на шир
налата се предъ него водна повърхность, може би
на окиченигЪ съ млади зелени листчета върби,
свели клони до самата вода, а може би и на онъзи сили, които усъчцаше въ себе си.
Много дни съ часове той стоеше така на но
са на гемията, или пъкъ отиваше на кърмата при
Лсанъ. Тамъ слушаше отъ опитния морякъ раз
кази за далечнитв страни, за горещигв пъсъци, за
стройните пирамиди и за страшнигв бедуини.
Ясанъ беше много ВИД-БЛЪ и още повечепреживълъ. Кжде само не бъше скиталъ?...
„Желъзнигв врата" съ ГБХНИГБ бързеи бъха
отдавна изминати. Гемията бътие извлечена отъ
н-вколко чифта добитъкъ, и сега вече бъ- друго.
Бай Иванъ видъ и други кораби да бързатъ на
горе, натоварени съ храни.
Въ единъ градъ той реши да пита. Почерпи
единъ старецъ и му заговори отначало на тур
ски, после на влашки, но се оказа, че най-добре е
да кара по български. Старецътъ се оказа славянинъ.
— Добро, добро! Следъ лютата зима у Бечъ*)
всичко върви. Пари плащатъ тамъ хората.
На бай Иванъ му олекна. Върна се на геми
ята, извика Лсанъ и за пръвъ пжть г в и дваматаму хвърлиха по нъколко чашки. '
— Лсане, ще те позлатя, ако изл-взе така, как
то казаха.
*) Виена
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Виена
но не могжаха да• се- разбератъ
съ чудатите пришълци.
Събра се тълпа. Най-сетне единъ запита, отъ
кой градъ е. Бай Иванъ помисли малко и отсече:
— Тюркиенъ!
Бай Иванъ бъше отведенъ въ турското кон
сулство, кждето всичко се разбра.
Консулътъ излъзе добъръ човъкъ и помогна
на бай Иванъ не само да се оправи, но му намъри и купувачи. Храните бъха продадени на до•бра цена.
На тръгване бай Иванъ дълго говори съ чиловника, който консулътъ му беше далъ въ услуга.
Я Р е д
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" Свой човекъ требва да имашъ, ч о р б а д ж и , е П
Ш е чичовн кътъ
^
" м о< ~ с в ° й и да знае езикъ!
Тогава много н
^ °
« ^ да се направи г,
г
1_ледъ една седмица гемията на Лсанъ по
тегли назадъ. Праздна, тя летеше надолу по те
чението.
Една сутринь на небосклона се очъртаха ви
сочините надъ родния градъ, съ кале на една отъ
тъхъ, и вълните каточели зашумъха по-весело
около гемията.
— Думъ — думъ, — обади се топчето огь
носа та чакъ и п
'
°трепери.
На бр%га се беше стекълъ цълиятъ градъ, и
всички видеха чорбаджи Иванъ съ сваленъ калпакъ.
Молеше се той или благодареше?..

ка
Н а д я х. Й о в к о в а

Стариятъ в ъ л н ъ
Прекрасна юлска нощь. . . Смълчана и тъмна.
"Сияещото лЪгно небе е скрито задъ плътна, меча
завеса отъ облаци. Може би ще вали. . . Л може
би тая нощь е отредена за истинска почивка, тиха
и тъмна.
Азъ продължавамъ безцелното скитане по
бръта. Морето не се вижда въ гжстия мракъ. Но
а з ъ чувствувамъ неговуата близость, като дишането
на огромно, заспало ТБЛО. Тая нощь и то почива.
Това е единъ отъ ония редки мигове на пълно и
абсолютно затишие, когато лунниятъ лжчъ не се
разкжсва на милиони трепкащи, сребърни звездич
ки, а протича плавно, като чистъ, свЪтълъ пжть,
който води къмъ небето.
Пжтьтъ е неравенъ. Изведнъжъ предъ менъ
'израства въ тъмнината тежкиягъ силуеть на нЬкакъвъ корабъ, спрълъ до брвга. Л-ха!... Това ще
•е бракуваниятъ старь ветеранъ, който стърчи черъ
и зацапань много отдавна тукъ. Захвърленъ като
непотр-вбна играчка, той гнети окото съ вида си
:на изнемощълъ, оръфанъ старикъ.
Луненъ лжчъ се провира между облацигв, и
сърдцето ми трепва силно. На носа на кораба стои
нъкаква голяма свн<а на човъкъ, който жестику
лира мълчаливо. Привидение?!.. Хз1де де!.. Нима
и азъ ще се подамъ на суевзрния страхъ на моряцигв?... Все пакъ чувств/вамъ леки тръпки по тя
лото и желанието да си бжда при.отена зь своята
<ввтла стая Но ОЧИГБ ми, като омагьосани, не се
ОТДБЛЯТЪ отъ странното видение.
То стои съвсемъ неюцчижно сега. Може ой
:ме е ВИД-БЛЪ. Неочаквано едрата свнча направи
безшумно НБКОЛЧО голвми скока. Чу се издрънчаването на синджиръ, и корабъть осга,.а пустъ.
Бързината, съ която се разигра всичко, о ь удиви
телна. Поразена оть изненада и стоахь, а*ъ виждамь странното видение на нпколко коачки оть
менъ.
.Стариятъ вълкъ", познавамъ го азъ- Изопна
тите нерви се отпускатъ Нвкакво странчо, довер
чиво спокойствие ме обзема при вида нл тоя ецъоъ,
кокалестъ и косматъ старикъ.
Виждала съмъ го често да броди съ дълга,
«ровл-Ьчена стжпка по бр^га, или пристанишето.

Неговиятъ видъ ме забавляваше. Грамаденъ и грозенъ, той прилича на дяволъ. Но отъ тъмнигв очи
струи <транна светлина. Това еж очи на мждрецъ.
Спокойни, умни, чисти и тжжни Каточе тжгата на
цътшя свътъ се е утаила въ тНхнитъ' тъмни чашки.
— Добъръ вечерь,—казва съ нисъкъ, твърдъ
гласъ Стариятъ вълкъ.
Не зная отгде носи името си, но въ него
вежщность н"вма нищо хищно.
— Добъръ вечеръ . . Тъмна нощь, — забелязвамъ азъ, само за да кажа нещо
Въ такава ношь се пжтува много добре...
— И, обръщайки се къмъ стария корабъ, той при
бавя неочаквано. — Това бг» моятъ корабь...
— Въ смисълъ? — учудвамъ се взъ.
— Бъхъ неговъ командаигь, до момента на
катастрофата .,
— Каква катастрофа? — съ упорито любо
питство разпитвамъ азъ.
— Е, не сте ли чували?... Сблъскахме се съ
единъ холандски товаренъ корабъ близо до Еми
не- .. Не сте ли чували наистина нищо за тоаа?!
— Лзъ съмъ отскоро тукъ . . . Бихте ли ми
разказали тая случка?
— Случка!.. —Въ гласа му звучи тежка, гор
чива насмешка.
— Понеже не сте потънали, мисля, че може
да се нарече само неприятна случка.
Стадия гъ вълкъ мълчи Отъ джеба на панта
лона си вади кжса холандска лула, напълва я вни
мателно и запушва. Лзъ стоя въ нерешителность.
Може би е най-добре да го оставя самъ и да не
го дразня съ любопитството си.
— Та казвате „случка", — подмъта съ малко
груб=1 подигравка той. — Е, да! Всички казаха така.
Корабътъ бъ старъ, екипажътъ се спаси до единъ.
Почти никакви загуби нямаше, дори за застрахо
вателните дружества... Разбипа се, никой не се ин
тересува отъ кървавата рана, която остана въ'
сърдцето ми...
Мълчание.. Мракътъ става толкова гжеть, че
не мога вече да определя разстоянието между се
бе си и огненото око на холандската лула.
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— Но какъ стана това? — питамъ съвсемъ
тихо азъ.
Струва ми се светотатство да наруша свещенната тишина на тоя мигъ . . . Единъ мигъ на
пъленъ покой, странна тишина и... една мълчалива,
безграничне мжка.
— Какъ стана това?!... Една отъ многото мор
ски трагедии, които въ морската хроника се опред-влятъ спокойно като нещастни случаи. Ако това
сблъскване бв станало презъ време на война,
щ^ше да овъковъчи името си... Може би щъха да
напишатъ и книги за него. Но сега?... Е, кажете го
немарливость на команданта, или дежурния офицеръ... или фатална случайность... или както щете
най-сетне.
Мълчание.
— Какъ стана?! . . . — Гласътъ му, глухъ и
тръпнещъ, ме кара да настръхна. — . . . Бъ една
ранна утринь. Гжстата мъгла не позволяваше да
се види дори носътъ на парахода. Очигв ми паръха отъ безсънната нощь. Слъзохъ въ каютата да
почина малко. . . И каточе още чувамъ рвзкия
писъкъ на корабната сирена. Струваше ми се, че
се намираме нъкжде извънъ свъта и тая сива сте
на около насъ бъ безграничната пустота и безнадеждность на нашия животъ. Сирената звучеше
тжжно и зловещо... Машинитъ работвха вяло. Като
че и стоманеното сърдце на стария корабъ от
слабваше вт? тежкия пжть презъ сивата пустиня...
И при най-голъмитв опасности и при най-страшни
урагани не бвхъ изпитвалъ така остро чувството
на безнадеждность и смазваща мжка. Какво имаше,
дяволъ го взелъ?... Нищо... Нагледъ едно спокой
но, провлечено пжтуване презъ гжстата пара, близостьта на пристанището, която винаги вдъхва бодрость и куражъ у екипажа... И все пакъ... У мо-;
ряцигв има още едно чувство, което нъма опреде
ление въ никой човешки езикъ... Може би посто
янно опнатигв нерви, ввчната борба съ стихиитъ,
близостьта на смъртьта правятъ душата толкова
чувствителна, и тя може да долови и това, което е
отвждъ реалностьта и е неуловимо за разума. . . .
Въ момента, когато заспивахъ, страшенъ ударъ
разтърси цълия корпусъ на моя корабъ. Скочихъ, като лудь... Но не бвхъ изненаданъ. Язъ знаехъ, че опасностьта ни дебне...Вънъ суматохата б-в
ужасна. Нищо не можахъ да разбера. Въ гжстия,
непрогледенъ въздухъ се носъха остро викове на
нъкакъвъ непознатъ езикъ. Изтичахъ въ машинно
то помещение. Стариягь корабъ б-в ударенъ въ
предната часть, и машинитъ напълно повредени. •
Процепътъ не бъ много голъмъ, въпръки страш

ната сила на сблъскването.... Бъхъ като лудъ... Съ
нъколко върни момчета успъхме да задръстимъкакъ да е зловещата дупка... Страшна мжка медушеше. Язъ знаехъ, че съ моя корабъ е вече
свършено... Седнахъ на отворената врата на една
пещь, въ която водата бъ угасила огъня. Въ помжтената ми глава удряше само една мисъль, като
огроменъ стоманенъ чукъ: „Свършено1 . . . Ти уби
-това, което требваше да пазишъ свето, като своечедо.... Свършено..." Ахъ!...
Сълзи задавиха гласа на Стария вълкъ.
Неизплакани сълзи, твърди като диаманти, които
разкжсватъ сърдцето и изгарятъ очигв.
Стояхъ катовцепена. Очаквахъ интересенъ мор
ски разказъ, който дразнеше любопитството ми, а
се натъкнахъ на истинска трагедия, сурова, силна
и жестока, като душата на стария морякъ.
Луненъ лжчъ любопитно надникна задъ едно
парцаливо облаче и спръ върху лицето на Стария.
вълкъ. То бъ ужасно... Сгърчено отъ болка и
ужасъ, съ широко разтворени, насълзени очи...
Съжалявахъ искрено за любопитството, което
раздразни неговата рана.
Стариятъ вълкъ се обърна къмъ тъмния силуетъ до бр^га и мълчаливо и дълго го гледа.
— Не можеха да ме измъкнатъ отъ него. Язъ
го бвхъ убилъ и искахъ да загина заедно съ него..Мой дългъ бъ да го пазя, а азъ напустнахъ по
ста си . . . Изпратихъ цълия екипажъ на холанд
ския корабъ и останахъ самъ. Очаквахъ смъртьта
спокойно. Бурята въ менъ б е затихнала... Единъ
великъ мигъ на дълбоко проникновение и мждрость. Бъхъ щастливъ, че умирамъ заедно съ своявъренъ другарь . . . Не разбрахъ какъ еж ме
довлекли до Варна. Бъхъ глухъ и слъпъ за всичко
вече . . .
Стиснахъ силно грапавата, твърда длань на
Стария вълкъ
— Оттогава идвамъ всъка нощь тукъ, кждето лежи трупътъ на моя скжпъ д р у г а р ь . . . Язъ
го поздравлявамъ, както при всъко тръгване, преглеждамъ машинитъ, вжжетата, помъщенията. По
сле се отправямъ къмъ моето обичайно мъсто на
мостика. И всека нощь се повтаря фаталното пж
туване. Но вече закрилянъ отъ своя командантъ,.
моятъ старъ корабъ прави всички възможни ма
неври и успъва въ последния мигъ да избъгнестрашната катастрофа.. . Това не ми дава покой...
Той можеше да бжде спасенъ!!!. И когато го махнатъ отъ тукъ единъ день, никой нъма да види.
повече и Стария вълкъ...
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Изъ художествената съкровищница на
морето.
Чудновати риби
Морето, майката на живота върху нашата
Обикновено, ТБЛОТО на рибите е покрито съ
земя, крие въ недрата си чудни творби. Отъ най- люспи, но има и такива безъ люспи — голи, а
•НИСШИГБ — невидимите съ просто око едноклетни други — покрити съ костени плочки, украсени
организми, до най-големите негови обитатели — съ най-разнообразни придатъци. Особено впе
китовете, чиято големина надминава 30 метра — чатление по своята пъстрота на цветове пра-всички се характеризирагь съ безкрайно разнооб вятъ кораловите риби — ония, които живьятъ
разие въ художествените форми, въ приспособява около и изъ кораловите острови въ ТОПЛИТЕ
нето, начина на живеене и пр.
морета, а по своята форма й костенъ щитъ — ри
При рибите, това богатство на морската ськ- бите отъ семейството 5с1егос1егггп. На таблото еж
(ровищница е също ярко изразено. Т Е населяватъ представени няколко такива риби. Тв еж обитавсички морски постройки; едни отъ ТБХЪ намираме тели на тропичните морета, иматъ здрави костени
:въ ПЛИТКИТЕ осветени, други — въ дълбоките, на- щитове, въоржжени съ остри бодли, но чудно крапълно лишени отъ светлина води; намираме ги сиво обагрени. Отделните костици, отъ които е
плаващи въ свободната вода, пълзящи, ровещи се съставенъ щита еж обикновено шесгожгълни и съ
по морското дъно или пъкъ криещи се между ка- много художествена структура. На фиг. 1 до 5 е
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-мъни и водорасли. Извънъ обикновената, позната
на всички ни вретеновидна форма, намираме риби
плоски като пити, други съ високо, тътне» т*ло,
трети-източени като игли, оформени съ глава като
на конче, напъстрени като пеперуди и пр. Много
отъ дълбокоморскитЕ риби еж с н а ? д е " " С ^ п С и ° м б ствени разноцветни фенерчета, тъй необходими
при , непрогледния мракъ, които цари въ ™ н о т о
жилище; т в иматъ силно издадени, изпъкнали те
лескопични" очи. Други, пакъ Д ^ о к о м о р с к и еж
пъкъ напълно елвпи, но затова снабдени сь дълги.
силно чувствителни пипала, които замвстватъ очитв.

представенъ видътъ 051гасюп согпишз, както следва'
1 — рибата, гледана откъмъ гърба; 2 — гледана
откъмъ устата; 3—отворена уста, гледана отпредъ;
4 — рибата гледана странично; 5 — една плочка
отъ костения щитъ. Фиг. 6 ни представя единъ
другъ видъ отъ сжщото семейство, а 7 и 8 плочици отъ неговия щитъ. На фиг. 9 и 10 еж пред
ставени още два вида отъ сжщото семейство. За
жалость черното клише дава само представа за
формата, но не и за художествените цветове на
тия щитоносни чудновати риби.
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Лнглийскиять самолетоносачъ „Нркъ Роайалъ"

Лвйт. Паспалеевъ

НОВИУЬ

средства на минната война

Въ Темза и въ Ламаншъ еж открити отъ
единъ месецъ насамь германски мини. Какъ еж
попаднали тамъ? Споредъ твърденията на англий
ския печатъ, и устието на Темза и самиятъ каналъ
Льманшъ еж оградени съ предпазни съоржжения
толкова грижливо, че нито подводенъ заградитель,
нито още повече надводенъ може да проникне
тамъ.
Впрочемъ, въ миналата война германските
подводници все пакъ проникваха тамъ, докато учениятъ съветникъ на британското адмиралтейство
професоръ Лено не б е се догадилъ за хитроумния
способъ, къмъ който прибягваха
германцигЬ.
Малко по-кьсно догадката на професора се оп
равда. Това стана слецъ като англичаните плениха
единъ командиръ на подводникъ. Той бъ разпитанъ отъ самия адмиралъ Холъ, началникъ на
тайната служба на британското адмиралтейство.
Служейки си с ъ разни средства и заплахи, адми
ралъ Холъ сполучи да изтръгне отъ германския
офицеръ следното показание:
«Германските подводници проникватъ въ ка
нала, като употръбяватъ особенъ електромагнитенъ
приборъ, намиращъ се въ допиръ съ кабела, на
рочно прокаранъ отъ насъ по най-дълбокото мъсто на дъното. Съ помощьта на специаленъ апаратъ, поставенъ въ боевата рубка на подводника,
командирътъ спокойно може да управлява лодката
си въ канала, безъ да се ползува отъ перископа.

Като премине подъ заграднитъ мрежи и миннигЬполета, лодката смело се движи въ канала, единъ
видъ като трамвай по релси".
Нъма защо да се казва, че такъвъ способъ,.
откритъ веднъжъ, сега е неповторимъ, тъй като
англичаните, разбира се, еж взели съответнитемерки, и затова нема никакво съмнение, че сегаш
ните мини еж попаднали въ Ламаншъ. не отъ под
воденъ заградитель, а отъ самолети, за която цель
съществува и тъй наречената .миноносна авиация".
Още въ 1917 год., за пръвъ пжть въ военно
морската история, германскиятъ флотъ употреби
водосамолети за поставяне на мини. Въ американ
ския печатъ презъ 1934 и 1935 год. вече беха да
дени некои сведения за усъвършенствуванията,
които Германия е направила въ този способъ за
минна война. Дадени беха и описания на модели
на миноносните самолети. Споредъ единъ отъ про
ектите, такивато самолети иматъ три мотора по 850
к. с , далечина на полета близо 5,000 клм. и могатъ да носятъ по осемь малки мини ЬиЬ1е-ггипе —
(мина-мехурче), споредъ израза на англичаните.
Въоржжението имъ е б картечници: две въ носо
вата часть, две въ задната часть отгоре и две*
пакъ тамъ отдолу. Такива самолети могатъ да поставятъ мини отъ разни височини — отъ големите
височини съ помощьта на парашути. Я за поста
вяне на минни заграждания в ъ реките, частно въ>
Темза, сжществуватъ особни мини, имащи формата
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на риба; ттз твърде устойчиво се държатъ на те
чението съ помощьта на кормило-опашка. РуситЪ
еж изнамерили и други мини, които се държатъ
на дадена дълбочина не съ котва или поплавъкъ,
а само съ енергия отъ сгжетенъ въздухъ, поради
което не могатъ да бждатъ изваждани съ тралъ.
Основната задача на този видъ минна война,
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който германците прилагатъ въ Ламаншъ и Темза,
е нарушаването на нормалното движение на корабигЬ между определени пристанища и по търгов
ските пжтища, възпрепятствуване на неприятел
ския флотъ да се развърне за бой и обезпечава
нето на мероприятията по стоварването надесантъ върху чуждия брЪгъ.

^Еняиш-

В о д е н ъ спорттз
Гребни състезания
Общобългарските гребни състезания презъ тази година
беха насрочени да се състоятъ съвместно съ годишните със
тезания на частите отъ флота на Негово Величество и тези на
пристанищните служащи. По този начинъ се целеше да се
сложи начало на една традиция за морски тържества у насъ,
на която да се показватъ развитието и постиженията ни по
воденъ спортъ.
Тази инциатива не можа да се оехществи поради не
предвидени обстоятелства, обаче общобългарските гребни със
тезания на организацията ни се произведоха на установената
дата, 20 августъ т. г. въ Варна.
Въ връзка съ окржжното № 1 отъ 28 юлий 1939 год. на
организационния комитетъ при Бъл. олим. комитетъ и реше
нието на сжщия, тъзи състезания беха произведени като предолимпийски такива.
Съ писмо № 4585 отъ 19 августъ т. г. Българ. олимп.
комитетъ подари една купа, която да се дада ежегодно на от
бора гребци победитель на 2000 метра съ лодка осморка. Като
наблюдатель отъ страна на Бъл. олим. комитетъ на тъзи със
тезания приежтетвува председательтъ генералъ о. з. Лазаровъ.
На състезанията участвуваха гребци отъ Бургасъ, Варна,
Видинъ и Русе.
Получиха се следните резултати:
Лодки шесторки на 2000 метра за юноши
I. Варненската область — 13 м. 49 сек. Кърмчия: Иорданъ Стояновъ Баевъ, Гребци: Иванъ Василевъ Казаковъ, Веселинъ Николовъ Петровъ, Ангелъ Николовъ Ангеловъ, Не
делчо Николовъ Ангеловъ, Младенъ Христовъ Джуровъ, Ди
митър ь Ставревъ Димитровъ.
II. Бургаска область — 14 м. 14 сек. Кърмчия: Сотиръ
Кузмановъ Стояновъ. Гребци: Ставри Николовъ Димитровъ,
Богданъ Димитровъ Атанасовъ, Иванъ Радомировъ Чилингировъ, Берчъ Оханесъ Саианъ, Димитъръ Добревъ х. Петровъ,
Диню Диневъ Атанасовъ.
III. Видинска область — 14 м. 25 сек. Кърмчия: Александъръ Вачевъ. Гребци: Любенъ М. Мариновъ, Никола Ив.
Георгиевъ, Антонъ Кириловъ Гроздановъ, Веселинъ Ас. Минковъ, Любенъ Петковъ, Спасъ Петковъ.
Лодки шесторки на 2000 метра за младежи.
I. Варненска область 14 м. 04 сек. Кърмчия: Никифоръ
Костовъ Димитровъ. Гребци: Владимиръ Ст. Станевъ, Влади
миръ Сжбевъ Пинзовъ, Боянъ Дойчевъ Петровъ, Георги Симеоновъ Георгиевъ, Йорданъ Стояновъ Баевъ, Борисъ Ивановъ
Медникаровъ.
II. Вуогаска область — 14 м. 25 сек. Кърмчия: Сотиръ
Кузмановъ Стояновъ. Гребци: Апостолъ Георгиевъ, Стоянъ Миховъ Павловъ, Ставри. Николовъ Димитровъ, Петъръ Якимовъ
Петровъ, Станчо Крумовъ Станчевъ, Петъръ Владимировъ
Петровъ.

Лодки осморки на 2000 метра
I. Бургаска область — 12 м. 17 сек. Кърмчия: Сотиръ
Кузмановъ Стояновъ. Гребци: Апостолъ Георгиевъ Папламатовъ,
Димитъръ Янакиевъ Константиновъ, Иванъ Радомировъ Чилингировн, Петъръ Якимовъ Петровъ, Димитъръ Добревъ х. Пет
ровъ, Богданъ Димитровъ Атанасовъ, Ставри Димитровъ . Ни
коловъ, Петъръ Владимировъ Петровъ.
II. Варненска область — 12 м. 50 сек. Кърмчия: Ники
форъ Костовъ Димитровъ. Гребци: Срмонъ Кавафянъ, Влади
миръ Стефановъ Станевъ, Георги Петковъ Миндовъ, Димитъръ
Ивановъ Богдановъ, Георги ,Симеоновъ Георгиевъ, Иванъ Жековъ Кулевъ, Владимиръ Сжбевъ Пинзовъ, Йорданъ Стояновъ
Баевъ.
. Лодки шесторки на 1000 метра за дами.
I. Бургаска область — 6 м. 41 сек. Кърмчия: Сотиръ
Кузмановъ Стояновъ. Гребци: Калинка Георгиева Кирязова, Ган
ка Ефтимова Дякова, Лидия Василева Вълканова, Керана Ата
насова Караджова, Мара Христова Увалиева, Фана Николова
Стефанова.
II. Варненска область — 7- минути. Кърмчия: Ангелъ Ни
коловъ Ангеловъ. Гребци: Елка Димова Божилова, Тинка Ата
насова Камбурова, Зорка Жекова Бостанджиева, Йорданка Мин
кова Даскалова, Мара Димитрова Константинова, Еленка Ива
нова Константинова.
Пустна се въ демонстративно гребане 71а 3000 метра съ
лодка осморка единъ отборъ гребци отъ групата на пристани-'
щните служащи въ Варна. Изминаха растоянието за 18 м. 34
секунди.
Председательтъ па Бъл. олим. комитетъ раздаде награните на състезателите. Раздадоха се златни, сребърни и брон
зови медали отъ Б. о. комитетъ съ гравнранъ надпиеъ „Б. О.
К. 1939 год.».
Освенъ това раздадоха се следните награди:
Носитель пя наградата по гребане отъ Негово Величес
тво Царя за 1939 г. се провъзгласи Варненският!» спортень
отредъ.
Носитель па купата на Бъл. олим. комитетъ за 1939 г.
се провъзгласи Бургаскиятъ спортенъ отредъ.
Съ единъ^барометъръ „Анероидъ", подареиъ отъ Вар
ненските индустриалци, се наградиха Варненските юноши
гребци
Съ единъ морски луксозенъ охлювъ, подаренъ отъ вар
ненските индустриалци, се наградиха дамите отъ бургаския
спортенъ отредъ.
Съ една статуя „Гребецъ победитель", подарена отъ вар
ненските индустриалци, се наградиха гребците отъ групата на
пристанищните служащи въ Варна.
Състезанията се приключиха съ назидателна речь отъ
председателя на Бъл. олим. комитетъ и съ манифестация на по
бедителите съ наградите си отъ морската градина въ Варна до
канцеларията на Главното управително тъло на организацията.

—ТияянГ—

Съдържание:
1 Нашата атака —В. И., 2. Черно море и Дарданелитъ — Янко Сираковъ, 3. Лиериканскиятъ флотъ
въ бообата МУ съ германските подводници - лейт. Паспалеевъ, 4. Първата война въ ефира — В. Игнатовь,
въ
оороата
му съ
гвупап^ транспортъ
« „Варна"
„„„„„« _- „кап.
я п |1. пр. С1.ава
а в а нН. ива-овъ,
5. Дунавският*
воененъ
Ива-ов*, 6. Новъ пжть — Илия Мусаковъ,
7 Стариятъ вълкъ-Надя х. Йовкова, 8. Изъ художествената съкровищница на морето — д-ръ Г. В. Паспалевъ,
9 НовитЪ средства на минната война - лейт. В. Паспалеевъ, 10. Воденъ спортъ.

Редакционень комитетъ: лентештъ В. Намалееш, д-ръ Г. В. Паспалеевъ, д-ръ В. Д. Сиорчевъ и д-ръ Ст. йв. Стояновъ.
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IДЕЙНОСТЬТА ПД ОБЩИЯ СЪЮЗЪ Н Д 1
| В. 3. КООПЕРАЦИИ презъ 1938 год. |
1| Презъ изтеклата 1938 г. Общиятъ съюзъ на българскигв | |
1| земеделски кооперации е извършилъ следнитъ1 по-важни §|
Ц
търговско-стопански дейности:
^
^ и . „ - - - _-

„-

.„ „...„„.

- ИЯНВ ш • 1434 вагона плодове и зеленчуци за Ж_

иИииш и м и й ппзеръ. 85964500лева; 42Л35Л20 6ройкияйца у
| | за 72,469,020 лева; с ъ б р а л ъ за вжтрешния пазаръ и изнесълъ в ъ чужбина Ц
Л 200,746,000 килограма зърнени храни за 687,164,000 л е в а ; млечни и живо- Ц
Ж тински произведения 800,084 килограма за 24,779,791 лева и др.

• ж.

ХДостшлъ и шшсиролъ яо в и р я т пазеръ: Г"™3™", "Т- л
§1 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.
Д

11
II
Д Презъ сжщото време Общиятъ съюзъ на Б.З.Кооперации &
ж е обединилъ 38 районни кооперативни съюзи и синдикати, %
| ! 1500 земеделски кооперации съ 320 хиляди членове
II
||
земед-влски стопани.
И
1|

Целокупната организация на селското кооперативно дви-

§1

Ц

жение е и з в ъ р ш и л а презъ изминалата 1938 година и гол-Ьма

Д-

^

културно-просветна дейность. Тя обгръща всестранните културно-

Ж

просветни интереси на българското с е л о ; п о д ъ р ж а н е на чита
лища в ъ селото, постройка на чешми, подпомагане на учени
чески трапезарии, създаване на младежки кооперативни културно-просв-Ьтни групи, ученически кооперации, организиране
на

курсове, сказки, събрания, вечеринки, кино

издаване

на вестникъ „Кооператоръ"

в ъ 18,000

пропаганда;
екземпляра,

списания „Младъ кооператоръ" въ 8,000 екземпляра, „Кооперативенъ подемъ" в ъ 4,000 екземпляра, детско списание „Росица"
V

въ|14,000 екземпляра; месечни притурки к ъ м ъ вестникъ „Коопе-

§|

торъ", „Здравна

|1

нъчна просвета" и много други книги, брошури и пр.

(1

:

просвета", „Кооперативна практика", „Поми-

Ц§
. ... П
Д|

Общъ съюзъ на бълг. земеделски кооперации. ||
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ПОСЕТЕТЕ ВЯРНЛ
ПОСЕТЕТЕ В Я Р Н Я зз
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МОРСКИ КУРОРТЪ гз
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въ юго-нзточна зз
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Великолепенъ пдажъ.

зз

зз
зз
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Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

.ВсЬкакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-5анъ (водна пързалка).
Максимална лъковитость.
Категоризирани и нормирани хотела, пансиони, вили, квартири и ресторанти.

"бО°/о намаление з а пжтуване по Б. Д. Ж. през-ъ с е з о н а .
Чудни околности з а екскурзии и излети, красива природа.
Всекидневни концерти объдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р ъ на . Ц а р и ц а на п л а ж а ' .
Музикални т ъ р ж е с т в а .

К У Р О Р Т Ъ

, С В . К О Н С Т А Н Т И Н "Ь-

Прелестно кжтче край морския брът-ь за истинска почивка и отмора.
П л а ж ь - м о р с к и топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ,
Джазъ. Дансингъ.
Хотела ремонтират» Стаитв снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране-стаитЬ предварително.
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Редовна автобусна.връзка с ъ града.
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Дружеството подържа редовни съобщения ,отъ черноморските пристанища
и Дунава до севернитв европейски страни: Франция, Янглия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина',
дружеството подържа редовни и извънредни
линии между черноморскитъ пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Турция, Гърция, Италиянскигв острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Царигрвдъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Тия последни пжтувания давагь възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване въ страната за еж
щото време, да се видягь останкигБ и паметниците на всички древни култури: египетска, асировави
лонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които паметници, по своята величественость
и художественость, еж още недостигнати.
- .
'
Пжтуванията з а Л е в а н т а — Б л и з к и я изтойъ се извършватъ съ големи и луксозни параходи,
„Царь Ф е р д и н а н д ъ " , „ Ш и п к а " , „Варна" и „Бургасъ", при всички удобства за приятно й неусвтно
пжтуване по морета, които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мра
морно море, ДарданелитЬ и ОСЕЯНИЯ СЪ острови йрхйпелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди
метра надъ морската повърхность.
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети мъста на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат
ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговитъ най-всестранни прояви отъ нача
лото на човъшката история до днесъ.
•
Дружеството подържа редовни съобщения два пжтй презъ седмицата и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния бързбходенъ параходъ .Евдокия".
Освенъ горнигв редовни линии, дружеството презъ ЛГБТНИТВ месеци прави и и з в ъ н р е д н и п ж тувания отъ- Варна д о Ц а р и г р а д ъ с ъ параходйт-Ь „Царь Ф е р д и н а н д ъ " и „Бургасъ" с ъ престояване в ъ Ц а р и г р а д ъ ц ъ л и три д н и .
Пжтуването между дветв пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ СЖЩИТБ лътни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ.цълото българско крайбръжие
в-ь течение
ТЙЧРНИР гсамо
и м о на
36 ч
аса.
въ
на 36
часа.
. И при екскурзиитЬ до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Лхтополъ и обратно, пжтницитъ нощуватъ на параходигк и, ако желаятъ, могагъ да получаватъ
и храната си тамъ на сравнително износни цени. .
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабитъ на Българ
ското търговско параходно д-ство, редовни и извънредни, еж дадени въ отдЪленъ проспектъ, който се
намира въ всички дружествени агенции въ страната й въ странство и се раздава даромъ при поискване
и направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Ц е н и т е на билетигЬ з а А л е к с а н д р и я съ редовните съобщения, които се подържатъ двап жти.
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I класъ — 4СОО, II — 3000 и III — 2000.
28
Презъ ЛЪТНИГБ месеци, отъ 1 юний до 15 септемврйй,се установява специална тарифа за оти- м
ване до Александрия и връщане съ сжщия параходът безъ прекжеване, освенъ презъ време на престоя 2 2
на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
«3
I класъ 6000 лв. II — 5ООО и III — 4000 лв., включително и храната.
8
II. Ц е н и т в на б и л е т и г в по н а ш е т о к р а й б р е ж и е о т ъ Варна д о Лхтополъ и обратно, съ ^ 3
п/х «Евдокия", по льтното разписание, отъ 15 май до 15 септемврйй, съ право на нощуване въ Царево 2 8
въ помещенията на съответната класа еж:
•
>
.
^«
I класъ лв. 300; II — 240 и III 170 лв. безъ храна.
III. Ц е н и т в на б и л е т и т в д о Ц а р и г р а д ъ и обратно съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ"
презъ ЛЪТНИГБ месеци, съ престои въ Цариградъ трй дена и нощуване на параходигЬ, еж:
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
II .
» „ 1380 „ 1010
„
1,
„
Ш
2$
» . 665
«*
Я
З а храната с е п л а щ а : По Александрийската
линия: закуски — 22 лв., объдъ — 70 лв. и К
• * вечеря — 70 лв., а пъленъ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
53
53
По крайбргьжието отъ Варна до йхтополъ й обратно, презъ ЛБТНИТБ месеци, пъленъ дневенъ 8
5 3 абонаментъ отъ закуска, объдъ и вечеря — 80 лв.
22
До Цариградъ и обратно, презъ пътния сезонъ, само съ параходите, които правягь екскурзии, 2 8
1Я дневенъ
ПНЙВРНЪ я
^ п и я м р к г ь ЛО(\
пя И
П И п(лит
чя (цълото
г Ь п п т п п^г-пш-ик*
_ 4452
5 2 лв.
ЛВ
^м
^
м се плаща
абонаментъ
126 лв.
ИЛИ
общо за
пжтуване _—
тщ
•
'У">
рьу>чип.и,„мо
и.тш,уои.пи.п
».
Ь
н
/
л
„СВДОКИЯ
К
р
а
Й
б
р
Т
з
И
Пра редовната пжтувания — съ п/х „Евдокия* крайбрежно се плаща
п п я т * "•.
, . м и ; . 15
лч лв.,
„ . а, за
« «8 ^?
за=, закуска
« * объдъ и вечеря по 50 кв ч а пъленъ абонаментъ — 100 лв,
8
Намаления: правягь се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%, 8
щ за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
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