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БЪЛГАРИ,
ПОДКРЕПЯЙТЕ РОДНОТО КОРАБОПЛАВАНЕ! ВЬ ГЛИРНО ВРЕМЕ ТЬРГОВСНЙЯТЪ Ф М Ь НОСИ БЛА
ГОПОЛУЧИЕ НА СТРАНАТА, ВЬ ВОЕНЮ ВРЕМЕ Е Ш Ш Ь Ф М Ь Е ГАРАНЦШ ЗА ЙО-СШРНЗТЙ ОПАЗ
ВАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА
'УТРЕ, КОГАТО МОРЕТАТА ЩЕ БЖДАТЪ СВОБОДНИ Н Ш Г А Ш Т Ь КОРАБИ З Ш В Д Т Ь КЬМЬ
БЛИЗНИ И ДАЛЕЧНИ ПРИСТАНИЩА, В Ш И ТОНЬ БЬЛГАРСКА СТОНА Т Р Ш А ДА БМДЕ ТОВАРЕНА НА
БЪЛГАРСКИ ПАРАХОДЪ.
ЗА КОЕТО И ДА Е ПРИСТАНИЩЕ, АКО ИМА ДА ТОВАРИТЕ, НАй-НАПРЕДЪ ЙОТЬрСЕГЕ БЪЛГАР-

БЪЛГАРСНО ТЪРГОВСКО Н 0 Д 1 ДРШЕОТВО ЛОДЪРШ
1. Пж.тничесЬа — стоЬсова линия по българското К р а й б р е ж и е .
2. П-гътничесЕса — стокова линия до пристанищата на П а л е с т и н а и
Египетъ.
3. П-жТЕгичесЕса — стоЕсова л и н и я до Анверсъ и всВЕсо з а п а д н с е в '
ропейсЕсо пристанище на Континента и Анелия при достатъчно
товаръ.
«.. л е т в и туристически п ъ т у в а н и я до Цариград* и обратно,
5. По споразумение могке д а . с е отправи п а р а х о д ъ д о всШсо при*
станище на Черно и Средиземно морета.

П ъ т у в а й т е и поверявайте сто!сит~* с и на па*
раходит". на Българското Тоьрговс&о Пара*
ходно Дружество, д а л о достатъчно до&аза*
телства на д о б ъ р ъ пазитель на
и н т е р е с и т е Ви.

ЮКШ

СГОВОРЪ

ОРГАЦЪ ЦА БЪЛ1АРСКИ.Я ЦАРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XIX.
Варна, априлъ 1942 год.

Урег-Ьда

Б р о й -4.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ълъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Ялександъръ Маноловъ
кап. II р. о. з., председатель
на Б. и. м. сговоръ

Декларацията на правителството о т ъ 12апршуъ 1942 г.
Бавно напредва морската идея въ нашето дадемъ, макаръ и скомни, средства, за да се подотечество; но затова колкото времето повече готвятъ, та като излЪземъ на БЪло море, ще разтече, толкова погздраво се забива тоя морски виемъ нуждния воененъ и търговски флотъ."
Военниятъ министъръ генералъ М. Савовъ и
гвоздей.
Начело на тая идея преди Балканската вой началниците на шабовете, генералите Ив. Фичевъ
на застана Царьтъ Отецъ, Н. В. Фердинандъ 1,съ и Радко Днмитриевъ, веха отишли още по-далечъ
всичката си твърдость, каквато не Му липсваше, и се интересуваха сериозно за отбраната на на
и направи своя заветъ къмъ българския народъ съ шето Черно море; мислеха за флота, но не имъ
остана време да се справятъ съ опозицията на
думите: .Българи, обичаите морето, пазете ваши- политици
и военни, защото Балканската война
тЪ брЪгове!"
наближаваше.
Искрените ратници около Него бЪха много
Постепенно се появи идеята за постройката
малко; а тия отъ нашите политици, които се
на
морските
ни и дунавски пристанища и тя про
преструваха, че еж за българското море. не верникна
подъ
лозунга
„морски гари". Ето това суховаха въ него и' си даваха само вндъ предъ Царя,
пжтно
понятие
допадна
на нашите политици отъ
за да Му направятъ повече удоволствие. Интимно
онова
време.
Творците
на
българските пристани
те не се стесняваха да кажатъ, щомъ се касае до
ща,,
между
които
беха
инженерите
Б. Морфовъ и
морето: „Оставете тоя капризъ на Цорь Фердии
Г.
Аврамавъ,
здраво
се
заловиха
за рабо
нанда и не го бутайте, нека се забавлява съ него.
Ний за тия дребни работи не ще развалимъ от та и построиха варненското и бургаското прис
танища и редъ дунавски. Така направихме крачка
ношенията си съ Държавния Глава!"
Това, обаче, не имъ пречеше да поощряватъ нйпредъ !
Но между първият ратници на морската
своите партийни приятели, колчемъ се касаеше
до морето, да рЪжатъ и критикуватъ, гдето идея около Царя Отецъ бгъше и. първороднияшъ
Му ринъ, сега Царьтъ Обединитель Негово Вели
могатъ.
чество Борисъ III и Неговиятъ августейиш братъ
Сжщо и тия отъ нашите военни, които чес Князъ кирилъ. Тгъ отъ деца залюбиха морето и
то ржководЪха отбраната на страната, не б1>ха Дунава и съ една държавническа прозорливость
много далечъ отъ своите политически другари, и останаха егьрни на тая българска ценность.
ний сме съвременици, защото сами водехме печат
И така всичко еърепше отгоре на долу. Но
ни агитации и спорове, на много статии отъ на ето че въ 1920 г. се зароди и заработи нашата
ши другари, които по начало отричаха българска организация, -Бълг. народенъ морски сговоръ, коя
та военна и търговска флота.
то тръгна отдолу нагоре, и всички дейци на бъл
Спомняме си, обаче, единъ разговоръ съ покой гарското море се събраха по ертдата,- когато Не
ния началникъ на щаба на армията, геьералъ Сте- гово Величество Царьтъ застана начело на Б. н.
фанъ Паприковъ, впоследствие министъръ на вън м. с, като благоволи да стане наша покровишните работи. Той вече разглеждаше въпроса съ тель.
държавна предвидливость. „За сега, ми казваше И
Тежъкъ и много тежъкъ кръстъ на благород
той, ний искаме да създадемъ едно здраво и дей на морска дейность се понесе отгоре и отдолу.
но ядро отъ военни и търговски моряци-, ще имъ
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Сало «им знаемъ по какво развълнувано море плу
вахме!
Но най-после доживгьхме да видимъ новитгь
ни разширени граници на Дунава и Черно море
и излаза ни на Бгьло море. Нека е благословенъ
тоя часъ!
'
И съ радость и дълбока надежда на 12 априлъ т. г. посрещнахме декларацията на новооб
разуваното правителство на г. проф. д-ръ Богданъ Филовъ, която произнесе следъ първото засе
дание на Министерския съветъ. Въ точка десета
на тази декларация се казва:
.Развитие на желгьзопжтната и шосейна
мрежа, както и на морското и ртьчно плаване,
съ огледъ на нуждипггъ на обединена България и
нейното геополитическо
положение'.
За първи пжть въ българската история пий
намираме въ една правителствена програма ясно
изразена мисъль за българското море. Това е зна
менателно!
. •" •
Министъръ председательтъ г. Филовъ оста

ва последователенъ на своята морска
политика,
изразена на 8 юний 1941 "год. въ телеграмата до
Царя, при освещаването на дунавския ни пжтнишки корабъ ,Царъ Борисъ"; обаче дп>лъ въ новата
декларация на правителството
за морското и
ргьчно плаване има и нашиятъ другарь ' и бившъ
председатель на Б. н. м с. въ Пернпкъ, сега ми
нистъръ на желтьзницитп> и пристанищата,
инж.
Радослаеоеъ. И на двамата сме признателни и
благодарни!
И така българската могска идея, възглавя
вана отъ Негово Величество Ца^я, започнала бавио, но упорито, получи най-после правото на дър
жавна идея, на политическа мисъль, на реално из
пълнение.
Дгьлъ, голтмъ дгьлъ има и Б. н. м. сговоръ и
всички негови дейци; не е нескромность да посочимъ тоя успгьхъ, който е преди всичко успгьхъ на
нашата скжпа и хубава България.
Нека се поздравимъ!

Д-ръ Ял. Неделно въ

Слънчеви, .морски и рЗзчни бани
Съ настъпването на летната ваканция изник
ва въпросътъ за летуването — за летната отмо
ра и почивка. Летната почивка е необходима, как
то за възрастните, тъй още повече за децата и
у чашата се младежь. Презъ летните месеци требва
да се възобновятъ изхабените презъ течение на
годината и зимата жизнени сили, телесни и ду
шевни. Въ еднаква степень това се налага, както
на тружениците на физичния, така и на умстве
ния трудъ. Промената на ежедневната среда, на
климатичните условия оказва благотворно дей
ствие, както на душевното, така и на телесното
здраве. Съвременния-ъ интензивенъ и динамиченъ
животъ въ- многолюдните градове, лишени отъ
въздушенъ просторъ и Слънчева светлина, измо
рява и изхабява предивременно своите обитатели.
Затова щомъ настъпи летото, жителите на гра
довете споредъ материалната си възможность бързатъ да напуснатъ шумния и прашенъ градъ, за
да отидатъ на въздухъ и почивка въ близките или
по-далечни околности, на разни летовища, бански
и лековни места, въ полски, планински или край
морски летовища. Ала за правилното използуване
на летната почивка и особено за закрепване на
здравето на децата и юношите е необходимо да
се вземе предварително мнението на лекарь,?защото не всеко летовище отговаря и е полезно за
всички лица. Използуването на банските и примор
ските лековни места требва да става съ препо
ръка и наставления на посветени лекари. Лечеб
ното действие на природнит-Ь целебни чинители
зависи и отъ начина на техното използуване, и отъ
болестното състояние на организъма.
Единъ отъ най-мощните природни лечебни
агенти е слънцето — изворътъ на живота въ все
лената. Ала животворната сила на слънчевите л«чи требва да бжде умело и съ мерка използувана,
ако не искаме вместо полза да получимъ влоша
ване на здравето и болестното ни състояние.
Всеизвестна е мощьта на морското и планин
ско слънце, ала не малка е целебната му сила и

другаде, дори и въ многолюдните индустриални
заселища. Целебните Свойства на слънцето могатъ
и требва да се използуватъ навсекъде, като се
спазватъ известни основни правила и въ случаи
по назначение на лекаря.
Живущите въ приморските ни летовища ле
кари съ бивали свидетели въ много случаи на
безразборно и въ течение на часове излагане на
палещите слънчеви лжчи, които с ъ предизвиквали
грамадни изгаряния и олющвания на кожата*, с ъ 
що тъй и на печални последици отъ безконтрол
ното използуване на морските къпания. За избегване на нежелателни и неприятни усложнения,
както при банското лечение, така и при слънцелечението, требва винаги да се взема мнението и
съвета на посветилите се на това лекуване мест
ни лекари.
,
По начало не подлежатъ на морелечение и
слънцелечение лица съ слаби гърди, боледували
или боледуващи отъ белодробна туберкулоза, пле
врити, органични сърдечни болести, затвърдяване
на кръвоносните съдове, покачено кръвно налегане, наклонность къмъ кръвоизливи, старческа
възрасть, напреднала бременность, презъ време
на менструации, при бжбречни и обострени рев
матични заболявания. Изключватъ се с ъ щ о случаи
съ изтощение, големъ упадъкъ на сили и съ трес
каво състояние надъ 38°. Страдащите огь извънбелодробни и костноставни туберкулозни страда
ния преди да пристъпягь къмъ морелечение и
слънцелечение требва да се посъветватъ съ лекарь, запознатъ съ лекуванието на хирургичната
туберкулоза. Къпанията въ затоплена морска вода
се назначавать на по-слабо болни и на жени стра
дащи отъ некои гинекологични възпалителни про
цеси, ала температурата и продължителностьта на
баните се определя отъ лекуващия лекарь.
Безъ да се впущаме въ подробности, ниеше
небележимъ въ общи линии основните правила
на слънцелечението и морелечението.

МорсЕи с г о в о р *

Слънчеви бани. •
Основно правило при спънцелечението е да
се приспособи организъмътъ къмъ новите клима
тични условия—планински или морски климатъ. —
за което е необходимо неколкодневно прекарване
на сенка или полусенка въ леко облекло и безъ та
кова: въздушно лекуване. Вгоро правило при слън
чевите озарявания е да се увеличава постепенно
продължителностьта на озаряванията и на огреваната кожна площь, Подъ влияние на огреванията
винаги настъпва запотяване, и требва да се избегватъ места, изложени на големи въздушни тече
ния. Озаряванията на морския плажъ и въ най го
лемите горещини се понасятъ сравнително по-ле'Ко, поради господствуващите презъ деня морски
бризи. Озаряванията на слънчеви 7ераси, балкони
Или на двора трЬбва да ставатъ въ защитени отъ
три страни (откъмъ гърба, отлево и отдесно)
съ паравани, чаршафи, рогозки, тръстика и други
плетива ,П"-образни кабинки. Озаряваното лице
лежи или на насипанъ чистъ песъкъ, или на лег
ло, покрито съ чаршафъ. При храненето или въ
време на почивките надъ параваните се премета
чаршафъ като сенникъ. Отворътъ на оградената
кабинка е обърнатъ къмъ югъ, юго-изтокъ или
юго-западъ.
Най-удобно време за слънчеви бани еж утреннитЬ и предиобедни часове. Напоследъкъ по пре
поръката на единъ французки хелиотерапевтъ
(д-ръ Ш. Броди) се предпочитатъ за озаряване
полуденните вертикални лъчи между 11 и 2 часа,
които се отличавагь съ найголема мощность и
проницаемость, и предизвиквагъ въ кжсо' време
лъчебенъ ефектъ. НеколкочасовигЪ озарявания

ОЗ

причинявагь големо изтощение и умора, загуба н»
апетита, главоболие, безсъние и пр. Главата при
огревамето се запазва съ сламена широкопола или
плетена шапка или съ нароченъ сенникъ. При
наклонность къмъ сърдиебиене се поставя на сър
дечната область мокра студена кърпа (наложна).
Преди слънчевата баня лека закуска, а при озаряването да се избегва пиенето на студени рвзхладителни питиета.
Здравите се подлагатъ последователно на
две или три озарявания съ почивки отъ 15 — 20
минути. Самите озарявания се извършватъ по
следния начинъ:
I день: разкриване и озаряване въ течение
на 10 мин. само предната стрвна на краката отъ ко
лените надолу.
II день: разкриване и озаряване на целата
предна повърхнина на краката - 10 минути.
III день: разкриване и озаряване на корема и
краката отпредъ — 10 мин. коремътъ, 20 мин.
бедрата и 30 мин. подколенните части до стъпалата
включително.
IV день: разкриване и озаряване на гърдите,
корема и краката—10 мин. гърдите, 20 мин. коре
ма, 30 мин. бедрата и 40 мин. коленете до стъ
палата.
V день: повтаря се сжщо озаряване отпредъ,
следъ което веднага се обръща и огрева още 10
мин. само заднята повърхнина на свирките.
VI день: същото отпредъ, а отзадъ се разкри*
вагь и озарявагь 10 мин. кръстътъ и 20 мин.
свирките.
VII день: отпредъ същото, а отзадъ— 10мин
гърбътъ, 20 мин. кръстътъ и 30 мин. свирките.
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Огь осмия день нататъкъ озаряването се
опростява: 15-20-30 мин. предната повърхнина на тЬлото и с ъ щ а толкова задната. Максималната про
дължи тел ность на банята не бива да надминава
единъ часъ, а продължителностьта й се определя
отъ издържливостьта и самоусещзнието на лицето.
Слънчевата баня требва да доставя известна приятность По-продължителни озарявания отъ 2—3
часа не с ъ желателни, въ нвкои случаи съ доста
тъчна само 1/2-1 часъ, макаръ некои здрави и
болни да понасятъ и неколкочасово огръване.
У децата озаряванията биватъ по-краткотрай
ни и съ по-големи почивки: дзе-три оздравявания
отъ по 20--30 и повече минути. Още по-кратки съ
озаряванията на деца отъ 4 до 6 г., като малките се
оставятъ да си играятъ голички на песъка и отъ
време на време се изнасятъ на полусенчести мес
та (сенници). Въ игри на песъка и съ песъкъ мал
ките деца съ другарчетата си прекарватъ съ ча
сове безъ да се отегчаватъ. Газенето, обаче, въ мо
рето не бива да се допуша.
Не по-малко занимателно и за възрастните е
съзерцанието на лъчезарния небесенъ сводъ, на
меняващитв се вълшебни картини на морската

=

стихия, която се намира въ постоянно движение,
и на крайбрежния пейсажъ. Слънчевите лжчи и
съзерцанието на-природата успокоявагь нервната
възбуда, угалбжватъ душата, ободряватъ духа.

Морски и речни кткпания
За да се предизвика по-силна целебна реак
ция, озаряванията се завършзатъ съ хладка или
студена речна баня. Потапянето въ морето тре
бва да става бърже съ предварително наквасване
на главата и гърдите. Речната и особено морска
та баня изискватъ движения за сгрева не следъ на
стъпилото охладяване и приСтъпъ отъ тръпки. Неуморителното плаване ускорява затоплителната ре
акция. Продължителните плавания, особено въ раз
вълнувано море, съ нежелателни.
Капането въ
бурно море е колкото приятно, толкова и опасно.
Морската баня за възрастните не бива да про
дължава повече отъ 10-15 мин, а за децата огь
5 10 мин. РЬчните къпания могатъ да бъцатъ попродължителни. Не се препоръчва къпане на
пъленъ стомахъ. Малките деца до 4 г. не бива да
се кжпятъ направо въ морето, а само въ затопле
на на слънце или по другъ начинъ морска вода
съ т-ра 30-35°. Тежкоболните деца и имобилизу
ваните неподвижно на легло следъ слънчевото озаряване се обтриватъ съ морска или речна вода.
Полезни съ също и обливанията съ затоплена на
слънцето морска или сладка вода.
Не се препоръчва многократно потапяне въ
морето презъ време на слънчевите озарявания:то
ва причинява прекомерно пигментиране и понекога простудяване.
Излизанието отъ морето требва да става съ
що бърже съ енергично изтриване, раздвижване,
тичане или разходка за ускоряване на сгреването.
Пиенето на топло питие-млеко, чай или потапяне
на краката въ топла вода действува с ъ щ о добре.
Не бива да се остава въ морето до повторно поя
вяване на тръпки. При чувство на умора следъ
морската баня се препоръчва лежане и затопляне.
Слънчевите бани и морските къпания засилватъ горителните процеси, подобряватъ храносмиланието и кръвотворението и поощряватъ отправленията на всички органи и жлези. Организъмъгь
се закалява, закрепва и става повече издръжливъ.
Плаването и гребниятъ спортъ подпомагатъ засил
ването на мускулатурата, правилния растежъ на
гръдния кошъ, на белите дробове и кръвоносната
система.
Добре понасяните морски и речни къпания
давагь лекота, бодрость на духа и телесна* енер
гия. Апатичните деца се съживяватъ, ставагь ве
сели и игриви. Презъ зимата т е боледуватъ по
редно, биватъ по-издържливи и успеватъ по ДО""
ре въ учебните си занятия.

• ^ Ш ^ Т Й » ! ^ ^

Варненскиятъ брЪгъ

Слънцето, водата, ч и с т и я т ъ въздухъ В
физичнит-в у п р а ж н е н и я способствуватъ за пра
вилното развитие и закаляване на растящия Дет
ски организъмъ.
ЧаровнитЬ плажове на нашето Черно море»
Беломорското ни крайбрежие, островите Тасо и
Самотраки с ъ неоценими природни богатства, кои
то требва да се използуватъ за укрепване здраве
то на българския народъ и младото потомство
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Герианскиятъ
подводникъ „У9"
който сложи на
чалото на под
водната война
Яриелъ

Р а з в и т и е т о ша борбата з а морскиттз с ъ о б щ и т е л н и
.гхз&тища
1

Организираната борба по морските съобщителнипжтища, за която толкова много се говори днесъ, и коя
то ще изиграе решителна роля въ изтръгпане на побе
дата, води началото си оше отъ XVII векъ.
Широкото развитие на морската търговия, построя
ването на по-големи и по-модерни ветроходни кораби,
усъвършенствуването на инструментите за корабоводене
дали възможность да се започне една организирана
борба по морските съобщителни пжтища.
Твърде големата дължина на морските пжти
ща и относително малката гъстота на търговските ко
раби, движещи се по техъ съ малка скорость, а заедно
съ това и твърде малката вероятность за среща въ мо
рето, правели по онова време борбата въ широките мор
ски пространства твърде трудна. Ето защо да се прекра
ти или поне разстрои морската търговия на противника
само чрезъ пленяване или унищожаване на неговите тър
говски кораби въ морето било почти невъзможно. Полесенъ билъ способътъ да се действува предъ неговите
брегове, като се блокиратъ неприятелските търговски и
военни кораби въ техните пристанища и бази. Тази блокада се комбинирала съ операциите по морските съоб
щителни пжтища, и по този начинъ двата способа се до
пълвали единъ съ другъ.
Само съ блокала, обаче, на неприятелския флотъ
не можело да бхдатъ защитени собствените морски
съобщителни пътища, поради което често се идвало до
мореки бой между силите на двата противника. Това довело до така наречената конвойна система, при която
търговските кораби се предвижвали събрани по нЬколко
десетки заедно и бивали охранявани отъ бойни кораби.
Отъ друга страна наложило се да се въоржжаватъ и
самите търговски кораби.
По такъвъ начинъ станало невъзможно да се раз
реши задачата за нападение на морските съобщителни

пжтища, безъ да се влезе въ борба съ бойните сила на
противника.
Германскиятъ морски писатель адмиралъ Малтнанъ,
изучавайки опита отъ войните презъ XVII вт.къ, казва:
«Главнята задача на морската война е не да се парали
зира неприятелската морска търговия, а бой съ главни
те сили на противника'.
Англо-холандските войни, водени въ периода меж
ду 1652 г. и 1674 г., били първите ярки'изражения на
борбата за морската търговия. Всъки отъ противниците
се стремЪлъ да унищожи неприятелския търговски флотъ
или да го вземе за себе си. Цельта на тази война би
ла изказана на времето отъ единъ големъ английски военачалникъ по следния начинъ: .Защо е необходимо да
търсимъ особенъ поводъ за война? Ние просто искаме
за себе си по-големата часть отъ холандската търговия".
Първата и втората англо-холандска война се води
ли изключително на морето. На това основание Коломбъ
нарича войната срещу морската търговия ,чисто мор
ска война' и пише, че къмъ края на XVII векъ иматъ
место вече два факта необходими за воденето на чисто
морската война, а именно: обширна морска търговия и
гол+лмо количество мореходни и способни да стоятъ про
дължително време въ морето бойни кораби. Резултатите
отъ борбата по морскит* съобщителни пжтища били гра
мадни. Презъ периода на първата англо-холандска вой
на Холандия загубила повече отъ 1700 кораба, а стойностьта на завзетите заедно съ техъ товари надминава
ла четири пжти повече тогавашния годишенъ доходъ на
английската държава.
Къмъ времето на същата война се отнасятъ и
първоначалните действия на бойния флотъ за борба сре
щу морските съобщителни пжтища на противника. Тък
мо тогава се създали и трите основни типа бойни кора
би: линейните кораби, предназначени за водене бой съ
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Военните действия на морето и по реките и глав
неприятелските бойни кораби; брандери, които се упо
требявали за изгаряне на неприятелския флотъ; фрегати, но действията по морските съобщителни пжтища пре
които Имали назначение да действуватъ среццу морските дизвикали увеличение числото на строящите се търгов
съобщителни пжтища на противника, за разузнаване и ски и бойни кораби. Относително високото развитие на
производителните сили на северните щати имъ позволи
носене на стражева служба.
Действията по морските съобщителни пътища до ло да построятъ презъ време на войната 670 кораба, отъ
били още по-големо значение въ следващите нъколко • които 67 бронирани.
Южните щати въ началото на войната почти неисторически англо-френски войни презъ XVIII и начало
мали никакви бойни кораби и не можели по никакъвъ на
то на XIX вЪкъ.
Така напримеръ, презъ' първите четири години на чинъ да защитятъ своите морски съобщителни пжтища.
войната, отъ 1756 г. до 1760 г., били заловени 2500 Единствениятъ способъ за борба оставалъ да се изпол
зуватъ за превозите по-бързоходните кораби, които те
" английски кораба.
По-нататъшного развитие на " морската техника и закупили за тази цель отъ Англия.
Благодарение на тези кораби южните щати уотЬтактика внесли значителни изменения въ начина за во
дене на операциите на морските съобщителни пжтища. вали частично да подържатъ връзката си съ Англия.
. Следъ заваемането, обаче, на една часть отъ те
Парните кораби не зависели вече отъ посоката на ветъра, но затова пъкъ се нуждаели често отъ попълване риторията имъ, особено благодарение на големото" пре
на запасите си отъ гориво и др. материали, което^ ста възходство въ морските сили, северняците започнали да
нало причина да се създадатъ морските бази. .
преминаватъ отъ действията по морските съобщителни
При увеличената мореходность, при по-голъмата пжтища къмъ близката блокада срещу пристанищата.
-скорость и при по-големия районъ на действие парните По този начинъ като съчетали близката съ далечната
кораби можели вече много по лесно да намиратъ не блокада, северняците успели да оежществятъ една поч
приятелските кораби и да ги нападатъ въ морето. Ма ти -пълна изолация" на южните щати, което довело до
совото приложение на парната машина преминало най- изхода на войната въ полза на северняците.
напредъ върху бойните кораби. Търговските ветроходни
По мнението на адмиралъ Портеръ, който следъ
кораби продължавали да се използуватъ още дълго вре смъртьта на адмиралъ Фарагутъ поелъ командуването
ме, даже до началото, когато започнаха да се ноявя- на флота на северняците, блокадата повече отъ всичко
ватъ броненосците. Това позволявало на военните ко способствувала за спечелване на победата.
раби да нападатъ по-лесно неприятелските търговски ко
Материалните резултати отъ борбата по морските
раби, което пъкъ наложило да започнатъ да се изпол съобщителни пжтища били зничителни. Северняците за
зуватъ за морските превози по-бързоходни кораби. Кон ловили 1150 кораба заедно съ товарите имъ, възлиза
войната система била изоставена, тъй като единично щи на обща сума 180 милиона златни лева.
движещите се бързоходни кораби се намирали по-трудно
Въ епохата на империализма морските съобщител
отъ противника.
ни пжтища еж били артериите за проникване къмъ све
Използуването на парните кораби за борба по товните пазари за сурови материали, а така сжщо и за
морските съобщителни пжтища въ по-големъ машабъ изнасяне на големия излишъкъ отъ индустриални про
забелязваме презъ време на гражданската война въ Се изведения. Тогава морските пжтища станали единъ отъ
верна Америка 1861 — 1865 год.
най-важните фактори за световното стопанство, и сътре
Тази война потвърдила неправилното схвашане на сенията върху неприкосновеностьта на морските съоб
Коломбъ, че подъ .чисто морска война" требвало да се щителни пжтища еж се отразявали винаги гибелно върху
разбира само борбата срещу морската търговия на про стопанството на всека страна, па макаръ тя да е била
тивника.
и най-големата и най-богата въ света.
Въ тази война различните въоржжени • сили дей
Техническите възможности на военното корабо
ствували по единъ и сжши стратегически планъ; дей строене въ края на XIX векъ отговаряха на. изисква
ствията по морските съобщителни пжтища били само нията на империалистичната политика и се намираха въ
една съставна часть отъ този планъ и се намирали въ права зависимость отъ нея. Развитието на кръстосвачичеенч стратегическа връзка, както съ действията на су- те израстна отъ предишните фрегати, въ смисълъ на
хопжт.-шя фронтъ и речните бойни театри, така и сж- по-големъ районъ на действие и по-голема скорость,
що и съ останалата дейность на флота.
което направи този типъ бойни кораби главно оръжие
Об иирниятъ стратегически планъ на северняците за действие срещу морските съобщителни пжтища. Описе зак/клавалъ въ изолирането и постепеното задуша тътъ отъ миналата световна война ни даде въ това от
ване на южните щати, съ цель да бждатъ победени. За ношение твърде много и интересни поуки. Англия бевъ
изпълнението на този планъ, като главна задача на фло края на своя погромъ, когато германските подводници
та се предоставяло да не допуска пренасянето на ни беха направили несигурни нейните морски съобщителни
какви технически материали по море въ южните щати пжтища. Точно тукъ е най-слабото и най-уязвимо место
отъ Англия, нито пъкъ да се изнася нещо отъ щатите. на британската империя. Около 75 на сто отъ най-важ
За изпълнението на тази задача флотътъ на се ните материали, необходими за английското стопанство
верняците требвало да изолира крайбрежието на южни- ' и индустрия, като памукъ, нефтъ, руди, железо, стомана
т е щати на едно протежение отъ 3500 мили, безъ да и др., се докарватъ въ Англия презъ моретата.
има въ близость нито една своя база. Тази задача се-'
Появяването н развитието на подводниците «внесе
верняците не можали да разрешатъ чрезъ непосред коренни изменения, както въ формата, така и въ мето
ствено блокиране на неприятелските пристанища, тъй дите за воденето на действията по морските съобщи
като за това били необходими големо число бойни ко телни пжтища.
раби. Задачата била разрешена чрезъ така наречената
Опитътъ на сжщата война показа, че неограниче
далечна блокада на неприятелския брегъ, изразяваща Се ните действия на германските подводници срещу тър
въ действия срещу морските съобщителни пжтища на говските кораби на противника повлияха върху целият
противника.
„ходъ на войната на море и предизвикаха грамадно на-

МорсЕеи с г о в о р ъ

вт

лрежение на целата стопанска и тесно свързаната съ нея военна мощь
на противника.
.
Особено нагледни съ въ това от
ношение цифрите.- въ началото" на
. войната германците еж имали въ
подводно плаване 747 човека, а въ.
края на войната 5467. Като се прибавятъ къмъ тъхъ 5924 .загинали,
което прави 52 на сто, получава се
обща цифра на германските под
водни екипажи 11,391 човека.
Ако сравнимътази цифра отъ вси
чко 11,391 човека, поставени въ
356 подводника, съ оня. грамаденъ
човешки материалъ на противника,
който е билъ отдзленъ отъ другото
си предназначение, за да се бори
специално срещу германските под
водници (около 130,000 моряци и
офицери, ангажирани въ борбата
Германски подводници преди тръгване аъ походъ /.'/ссг
съ подводниците, около 1,200,000
^
работяши по к о р а б и т е , п р е д н а з н а ч е н и да своите подводници малко по-рано или я бе^\рпрОдтл^{С
замъстятъ пбтапянията, 260 и з т р е б и т е л и , жили малко по-дълго, ние бехме провалени! *-^М*анЧ|^Ег
340 малки торпедоносци, 800 преследвачи, 1200 рибар теръ Гардиянъ отъ 4. VI. 1919 г. пише: . А к о Н с е р Т ^ д
ски въоржжени кораба, 830 клм. противоподводни мре ния бе почнала подводната война по-рано, поради н е п р е 
жи, 200,000 мини, 700 самолети и още много други) и одолимата липса на тонажъ Англия требваше да се преяко къмъ всичко това съпоставимъ получените, отъ клони". А Чърчилъ въ .Съдней Пикчуриалъ*. отъ 12. I.
Подводниците резултати (потопени надъ 18,000,000 тона 1919 г. пише: .Требва ли да го кажа? Ние едва пре
кораби и повече отъ 70 военни такива), ясна става кар скочихме! Нашиятъ успЪхъ висеше на единъ малъкъ,
тината не само какви еж заслугите на подводните об- тъничъкъ, силно застрзшенъ отъ тресъка на германска
слуги въ борбата имъ по противниковите съобщителни та подводна мина косъмъ. Още малко повече, и ние треб
линии, но и какво грозно оржжие представлява подвод- ваше да капитулираме!"
никътъ при воденето и на днешната морска война.
Воденето на сегашната война изисква напрежение
Какви пъкъ беха последствията отъ тази борба по на целото народно стопанство. Следствие на това нара
морските, съобщителни пжтища най-добре личи отъ на ства още повече и значението на морските съобщителни
маляване на превозоспособностьта на търговския флотъ пжтища и особено за ония страни, чиито връзки съ
поради липса на работници, страхъ отъ подводниците, външния светъ или съ своите колониални владения еж
конвойната система и задръстването на определените възможни само ако същите пжтища бждатъ напълно
пристанища. Това предизвика едно огромно покачване осигурени за техното корабоплаване.
на навлото дотамъ, че • се яви нужда да се намесятъ
Точно тукъ, въ борбата гю морските съобщителни
правителствата. Така напримеръ за превозъ на 100 фун- пътиша, се крие и днесъ тайната за сигурния успехъ
та памукъ отъ Америка до Англия се е плащало преди на нашите съюзници.
войната 1 марка, презъ септемврий 1914 г. Г7 мярки,
Действията на германските подводници около аме
презъ ноемврйй 1914 г. 2'10 марки, . януарий 1915. г. риканските брегове и Атлантическия океанъ, на итали
4-20-марки, януарий 1916 г. 126 марки, декемврий 1916 г. анския флотъ въ Средиземно море и на японския флотъ
22 марки, а презъ януарий 1918 г. 48 марки.
въ Тихия и Индийския океани, иматъ точно тази «зада
Сжщото бързо покачване показватъ цените на ко- ча да прекженатъ морските съобщителни пжтища на
рабитъ;. Така докато единъ тонъ търговски корабъ стру противника. И ако презъ миналата световна война герваше презъ 1914 г. 120—160 марки, въ началото на манскиятъ подводенъ флотъ самичъкъ, почти безъ никакъвъ боенъ опитъ, съ твърда малко число подводници
1918 г. достигна до 1500 марки.
Въ последните две години отъ войната вече ника- бе почти спечелилъ тази( борба, днесъ когато той има
къвъ австралийски и новозеландски памукъ не е билъ толкова богатъ боенъ опитъ отъ миналото и много по
продаденъ. Износътъ на вжглиша отъ Франция и Ан вече подводници, когато на негова страна еж мощните
глия съвсемъ спира. Преминаването на кораби презъ Су- флоти на Япония и Италия, и най-после когато авиация
ецкия каналъ спада съ 40 на сто срещу мирновременно та тъй добре му помага, не можемъ да не бждемъ си
то преминаване. Въ Аржентина презъ 1917 г. вече го- гурни, че той ще спечели борбата по морските съоб
рятъ царевица вместо вжглиша, защото н*ма откъде и щителни пжтища. За това най-добре свидетелствуватъ
съ какво да ги получатъ. Австралия, предишната жит числата на потопяваните всеки месечно транспортни ко
ница на Европа, е препълнена съ храни, обаче нема съ раби, които общо отъ началото на войната до къмъ 1
мартъ т. г. възлизаха на повече отъ 18,000,000 \коракакво и кжде да ги изнесе.
бенъ
тонажъ, цифра, която никакъ не е утешителна за
Че наистина тази дейность на германските подвод
ници срещу морските съобщителни пжтища гибелно се англосаксонците. И макаръ да е логично да се предпо
отразила на съпротивителната мощь на противника, се лага, че и борбата срещу подводната опасность да е
вижда отъ думите на самия Лойдъ Джорджъ, който въ значително по-усъвършенствувана отъ миналото, резул
една своя речь презъ 1920 г. каза: .Ако германците татите' отъ нея поне до сега не могатъ да се сметатъ,
«еха почнали използуването на унищожителната сила на че еж задоволителни.
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Сравнителна таблица за въоръжението на норабитъ на голъмитъ морски държави въ началото на 1941 г.
(Споредъ германското издание „КаиНсиз" отъ 1941 % год. )
Страни

К а я и б г р ъ
—

Корабни типове
ТЕРМАННЯ
Линейни кораби
Самолетоносачи
Кръстосвачй
Изтребители
Торпедни лодни
Подводници
Всичио
АНГЛИЯ
Линейни кграби
Самолетоносачи
Кръстосвачй
Изтребители
Торпедни лодки
Подводници
Всично

38/
40 Б 381

1
35-3| 34

50
376

16

' 7
1
21
55
66
117
267

ЯПОНИЯ
-Линейни кораби
Самолетоносачи
Нръстосвачи
Изтребители
Торпедни лодни
Подводници
Всичко

9
11
41
112
12.
60
245

СЬВ. РГСНЯ
Линейни иораби
Самолетоносачи
Нръстосвачи
Изтребители
Торпедни лодни
Падводш»
Всично

3
1
8
33
16
153

98

18 98

53

40

1
I
24 —

49

64
88

• 89| 4
176 —

Ь2"

170 —
574 4

т-6

110

—

"Зб"

ФРАНЦИЯ
Линейни кораби 5
2
Самолетоносачи
18
Кръстосвачй
57
Изтребители
Торпедни лодни 12
76
Подводници
Всичио 170
ИТАЛИЯ
Лияейни кораби
Самолетоносачи
Нръстосвачи
Изтребители
Торпедни лодни
Подводници
Всичко

48

си.

6В/

ас

_

«

10

—
—

18

42

8'8/
105

36

8
22
20
43
98
19
9
74
224

Торпедни тряби въ см.
|
40/
600153*551 50 45-6

в ъ

18/ | 14/ 11-4/
32 30 5 28 25-4 20-3 13 | 155 13-8

5
—

3'5/
51

н а о р ж д и я т а

16

101

116

132
23
7 398

20

20

116

8

8

~1

24

8

" 8"

.—им

20 26

18

I
57

"24"

ГПГ
8

4
56

—

16

20 "26"

~4~

56 ""8

72

""Г 148

72
—

36

-~-

214

С. А. Щ.
Линейни нораби 15 24 — 124
8
Самолетоносачи
37
Кръстосвачй
187
Изтребители
Торпедни лодни
Подзодницк
В и т а 1347 24 — 124

"36

74

20
12
84
'268
2
24
48
190
24

100

4
260
6
12
306

ТбТ

156 72
6 -80
241 124
511
36
12 29
415 852

20
1 128

16

44 123
41
16
74 342
524 403-

56

.—

18

18
153
6

110
34
21 468
70 340

4

38

=

490
1552

1

40

' 8
6
44

10
16
86
172
24
25 28
83 ЗЗб"

54

" И " *

~2Т

~~

!
| _ 1 278
8
30
4 2358
553~ 683" 914 105 952"
15
8
95

56

по"

16

31
248
364 105
160
398
"904 384™

16 1

12
4
110
363
—

612
1089

4

66
8
48
62
132"

360
300
_
230
890

6

13 142
182
35 20 220
199 50 87
9
127
597 146 4 5 3 "

72
248

60 2500
8 224 500
250
732
34
Г052 ~ 8 324" 3250

5
5

21
91

44
126

—

48

30

16

55
74

16

177"

18 29
10
70 23 40
36
8 55
27
16 155
151 106" 260"

262
583
32
334
170 1243

14
18
24
"56"

1

ГзГ
17
20
54

32
6
64

ц

1

27
258
70
300
1

"зоо 3 5 6 *

3
22
425 10
165 1020
44 | 623
170 !
391
12

48
99
596
743

•

12
16
164

288
24 60
60
48
256 184
40 151
1
332 457 117 168

2068
45
363
138

60
1928
300

—

-

12

2 39 53
6
108
- 1 180 | - . 262 |866 496 234*|427"|"— 2358,1—

9
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Лейтенантъ В. Паспалеевъ

У2каситЗз на мррето
(Изъ споменит* на командира на. единъ германски подводникъ)
Килъ 1911 година. Подводното плаване бЪше въ
своя зачатъкъ. Никой отъ сериозните моряци не верваще въ неговото бъдеше. „Това е едно хубаво забав
ление*, се бе изказалъ за него адмиралъ Тирпицъ. Не
щастието, което се бе случило съ подводника .V 3",
требваше да потвърди справедливостьта на това мнение.
— „И 3 " е потъналъ!...
Съ тези думи една сутринь изтича ординарецътъ
къмъ лейтенанта, който завеждаше службата за спася
ване на потъналите подводници. ПреЬъ неговата глава
веднага премина мисъльта за страшната действителность:
„Вулканъ" корабътъ-майка на подводниците, приспособенъ и за техното изваждане, стоеше^ изваденъ на дока за
поправка на кинкстоните*).
. Тридесеть морски офицери, които следваха курса
за подводното плаване, се намираха вжтре въ . ,11 3",
когато той потъна въ залива и не можа да изплава. Са
мо спасителното плавашо буре съ телефонния кабелъ
бе изплавало на повърхностьта.
Студениятъ ветъръ гонеше бесно по повърхнос
тьта на водата белите снежинки. Въ далечината неколко влекачи, застлали целия небосводъ съ черенъ
димъ, съ трудъ се бореха срещу напора на силния ве
търъ. Те теглеха единъ огроменъ тежъкъ приета нищенъ кранъ.
До спасителното плаващо буре на телефона е застаналъ командирътъ на .11 4", отъ който бЪха
забелязали нещастието. Неговиятъ командиръ силно развълнуванъ приказваше съ командира на .1] 3". Трима
ду ШИ — к о м а н д и р ъ т ъ на потъналия подводникъ, стражевиятъ офицеръ и кръмчията бъха останали
въ рубката, отделени отъ останалата прислуга, която
пъкъ бе събрана въ носовата половина на подводника.
Повече не можеше да се узнае нишо, зашото телефонътъ беше престаналъ да действува.
Офицеръть, който завеждаше спасителната работа,
беше вече вече на м*стото си. Повдигателниятъ кранъ
бе докаранъ надъ подводника, и единъ отъ най-добритъ
водолази, взелъ едно дебело вд.же, започна да изчезва
въ студените води на морето. Съ пъленъ ходъ, образуващъ бели буруни на носа му, повдигайки вълни по
ц*лия заливъ, единъ торпедоносеиъ се завърза за бор
да на крана. НЬкой се обади, че на него има много силенъ въздушенъ компресьоръ..Втори водолззъ се спус
на съ единъ шлангъ. Той имаше за задача да го завинти къмъ специалното отвръстие на потъналия подводникъ, за да се дава чрезъ него въ подводника чистъ
въздухъ. Но въздухътъ не можеше да проникне вжтре,
защото клапанътъ бе затворенъ.
Единствената надежда оставаше кранътъ. Но дали
ще можеше той да повдигне 400-тонния подводникъ?
Завързаха вжжетатз, машината започна да работи. Бав
но, много бавно изъ водата започна да се показва морегледътъ на затъналия подводникъ и се завърт* тихо
на една страна. Живи!.. Командирътъ на подводницата
сега можеше да види отъ своята рубка и работяшия
кранъ, и водолазите какъ спасяваха неговия, подводникъ.
Изведнъжъ шумътъ на машината се прекрати и
кранътъ се наведе на едната си страна. Още малко и
той щеше да се преобърне, тъй като неговата машина
*) Квнкстови — задбортви кранове.

немаше да издържи това големо усилие. Господи, нима
нъма да можемъ да се спасймъ?..
Отъ повърхностьта на водата се показа носовата
часть на подводника съ отвора на торпедната тржба.
Единъ морякъ отъ спасителната команда вече седеше
върху подводника и съ' чукъ почукваше корпуса. Следъ
малко започна да се услушва.
— Немаме вече въздухъ, — отговарятъ отъ вжтрешностьта на подводника чрезъ чукане на сигнали по
морзе.. •
'
— Отворете торпедния апаратъ надъ водата.
Мълчание. Дали се страхуватъ да го отворятъ по
•
ради това, че кранътъ може да не издържи? Може би
се съветватъ какво да правятъ. Най-после се чу
единъ силенъ ударъ, капакътъ на торпедния апаратъ
се открехна съвсемъ малко.
— Отворете я повече, — предадоха отъ вънъ.
— Не можемъ повече... не се отваря... нЪмаме въз
духъ, — се чуватъ сигнали отъ преизподнята.
— Требва колкото се може по-скоро да се от
вори капакътъ на торпедната тржба, иначе вжжето ско
ро нема да издържи. Направете последни усилия.
— Не можемъ.

Германски подводникъ потапя единъ английски
търговски корабъ
.

У.О
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Все пакъ едва откритото отвръстие милиметъръ грамадна тълпа отъ хора, съ затаенъ дъхъ, необръщаща внимание нито на това, че е нощь, нито на снежна- .
по милиметъръ се увеличаваше.
та виелица, следеше за най-малкото покачване на мо-.
Торпедниятъ апаратъ има дължина 8 метра, задъ
регледа. Кранътъ'скърцаше, споредъ неговата повдиганего въ тъмнината бавно умиратъ задушаващи се три- телна сила тежестьта ставаше все по-голема и по-голе- >
десеть човека.
•
ма, машината пъшкаше все повече и започна да
Подаватъ имъ едно вжже презъ тръбата, и бавно, замлъква. Още неколко минути, не повече, и ще бждатъно уверено започватъ да го теглятъ обратно. Ето по спасени.
даватъ се коси, бледо като смъртьта лице, съ затворени
Подобно на мълния нещо блесна въ въздуха, и
очи. Това е първия спасенъ отъ подводника. Втория го
страшенъ
ударъ сякашъ на ударилъ камшикъ се раз
извадиха сжщо благополучно. Третиятъ се затегна на сре
несе
по
водата.
Повдигателниятъ кранъ се залюле и се
дата. Вжжето се скжса. Човекътъ въ безсъзнание е затворилъ съ своето тело единствения пжть за спасение! наклони силно на страната, къмъ която бе завързанъ
торпедоносецътъ. Скжсаха се повдигателните вжжета.
— Подайте едно гребло!
Подводникътъ лежеше отново на дъното. Сега
Съ помошьта на греблото го върнаха обратно.
всичко
бе свършено. Дали останалите трима души ви
— Доброволци да се спуснатъ вътре въ- под
деха и разбраха своето безнадеждно положение?
водника!
•'
Въ тъмнината, надъ повърхностьта на морето се
— Азъ ще се спусна! Азъ! Азъ! — се раздадоха
показа некаква сенка. Това бе корабътъ „Вулканъ".
гласовете-на намиращите се наоколо моряци.
Докато тукъ работеха по спасяването на хората, тамъ
—Подофицерите да излъзатъ напредъ! •
Единъ отъ т^хъ взема края на въжето и влиза на дока работниците отъ корабостроителницата извър
презъ торпедната тржба -вжтре въ подводника. Започ шиха истинско чудо: само за неколко часа тъ беха из
ватъ да се нижатъ дълги мжчителни минути. Накрая вършили една" работа, за която беха необходими некол
ко деня, за да се поправи корабътъ. .Вулканъ", кора
отвжтре се дочува отчаянъ викъ: „Обирай!"
Появява се самиятъ подофицеръ, безпомошенъ, съ бътъ специално приспособенъ за изваждане на подвод
ници, пристигна на местото на потъналия иояводникъ.
позелен-вло лице.
— Хлоръ! —• произнася той и загубва окончателно Едва късно вечерьта се удаде да установитъ точно по
ложението на „II 3- и да закотвятъ точно надъ него
^съзнание.
;
Солената вода бе попаднала вече въ акумулаторните съ две котви спасителния корабъ. Водолазите беха из
батереи. Требва дя влезе единъ офицеръ. Лейгенантътъ, немощели отъ умора.
който ръководи спасителната работа, влиза въ торпед-.
—Морскиятъ офицеръ, който ржководеше спасител
ната тржба. Следъ него, държащи мокри кърпи предъ ната работа, да смени водолаза! — заповеда адмиралъ
носа си, се спускатъ още неколко доброволци моряци. Лансъ.
Съ неимоверно големи усилия, рискуващи живота си,
Офицерътъ облече водолазния костюмъ и се спус
те усневатъ единъ следъ другъ, като ги завързватъ на, за да се опита наново да завърже вжжетата около
съ вжжето презъ плещите, да изкаратъ загубилите съз подводника., Едва къмъ разсъмване работата беше принание отъ дългото стоене въ отровения съ хлоръ въз- вършена и ..Вулканъ" повдигна подводника ш\] 3" на
духъ ученици отъ школата за подводно плаване.
повръхностьта. Живи ли еж? Всички погледи еж насо
На палубата на торпедоносеца е същинска болни чени къмъ, бойната рубка. Не се показва никой. Може
ца. Следъ големи усилия на лекаря всички ' отровени би да еж въ безсъзнание? Ето изъ входника се показва
отъ хлора идватъ въ съзнание. Между техъ се намира една глава. Но това е лекарьтъ, който току що беше
ха почти всичките морски офицери, крито впоследствие влезълъ. Всички веднага разбраха: беха закъснели.
се прославиха като командири на германските под
Въ продължение на дълги, безнадеждни часове съ
водници.
всички разполагаеми средства на медицината се опита
Преминаха много часове, зимниятъ день започна • ха да върнатъ къмъ животъ лейтенантъ Фишеръ и не
да загасва. Стъмни се. Само силните електрически лам говите двама подчинени, но напраздно:
пи и прожекторите на торпедоносеца осветяваха силно,
„II 3" беше взелъ първите жертви отъ герман
като съ мрътвешка светлина местото на произшествие ското подводно'плаване.
то. Редъ беше да се спасятъ командирътъ и двамата
На следния день всички вестници съобщиха за ге
негови помощници.
ройското държание и самоотверженостьта на младия
Той можа да види, какъ беха спасени неговите лейтенантъ, комуто бе възложено да спаси потъналия
хора, но не можеше да не съзнава, че неговото изваж- подводникъ.
• дане ще бжде много по-трудно. Рубката се намираше
Адмиралъ Тирпицъ произнесе неговото име въ
на метъръ и половина още подъ водата, кранътъ беше. райхстага. Кайзерътъ лично му изпрати едно ' благодар-,
слабъ да повдигне повече, „Вулканъ" се намираше на ствено писмо, придружено съ единъ орденъ съ корона
дока. Всичко това той разбираше отлично, а въздухътъ и го награди съ медалъ за спасяване на погибаюши.
все повече и повече намаляваше. Може би вече и съв- Така още преди започването на първата световна война
семъ да се е свършилъ. Морегледътъ престана да се германскиятъ народъ узна името на лейтенантъ Валенвърти.
тинеръ, единъ отъ най-прославените подводни герои,
— На крана! Продължавайте да обирате, каквото потопилъ следъ това въ войната 420,000 тона неприя
и да стане! Рискувайте всичко, но спасете хората ни,— телски търговски кораби. Въ Версайлския договоръ се
заповеда намирашиятъ се тамъ инспекторъ за подвод споменава изрично този герой да бжде предаденъ на
ното плаване адмиралъ Лансъ.
Съглашението.
Стоманените вжжета, дебели колкото човешка ржПри започването на войната за известно време
ка, се натегнаха като струни. Кранътъ започна да се на лейтенантъ Валентиеръ командуваше въ Балтийско море
вежда все повече и повече. Ето той ще се обърне и ще
сжщия подводникъ ,И.З«. Следъ това той беше назнапотъне заедно съ подводника. А рубката едва-едва се
приближава къмъ повърхностьта на водата. На брега ченъ за командиръ на големия подводникъ .И 38". На
него той прослави своето име, като кръстоса всички мо-"
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.фета, миещи Европа, и стигна чакъ до Севастополъ, до
-тропическите морета и до мурманского крайбрежие.
Разбира се, невъзможно е тукъ даже и на кратко
всевъзможни
:.да се опишатъ т*зи пълни съ успехъ и
нещастия плавания. Ще споменемъ само неколко типич
ни случаи отъ тежкия животъ въ подводника, които май-сторски съ описани отъ Валентиеръ, безъ да скрива
истината.
Още първото му потапяне едва не се свърши съ
катастрофа. Отъ пожарния кранъ въ централния постъ
изведнъжъ изкочи втулката и задбортната вода съ
-една струя отъ 4 атмосфери налегане започна да нахлува
-съ сила въ подводника. Попаднала върху електрическото
разпределително табло, тя стана причина да изгасне
• електрическото ;* осветление въ подводника. Настана
-страшенъ мракъ. Само хладните струи се пръскаха и
• се чувствуваха наоколо. Ето лампата на спомагателната
батерия. Но дали ще се запали тя? Слаба светлина оза
ри централния постъ на подводника, изъ който въ раз
ни посоки се вижцаха да текатъ потоци вода.
<
Инженеръ-механикътъ беше вече тукъ. Това беше
добъръ изпитъ за него. Съвършенно спокоенъ, отпусналъ главата си върху двете си ржце, той бе насочилъ
вниманието си върху бликащия потокъ вода, който за
плашваше съ смъртна опасность делата обслуга на подсводника.
— Келеръ?
— Не се мърдайте, господинъ лейгенинтъ, азъ
търся причината...
Водата се повдигаше все по-високо и по-високо.
Требваше ли да се направи нещо въпреки него?
Изведнъжъ той започна да се смее, направи едно
•бързо движение, завърте единъ отъ безбройно многото
клапани, и водата спре.
Но Валентинеръ, съзнавайки каква опасность беше
избегната, не се смиеше. Преди известно време точно
така бе загиналъ единъ другъ подводникъ въ момента,
Нашите моряци въ отбрана на родния бр*гь
когато се потапяше: не можаха да намерятъ навреме
(Снимка поместена въ „О.с Клецхтаг.пе")
този клапанъ. Разбира се, този клапанъ требваше пред
варително да бждезатворенъ, нопри голвмата сложносгь
На следния день наближиха къмъ пристанището
на водоотливната система въ подводниците и неопитна Фунчалъ. Но последното се оказа праздно. Удаде се да
та обслуга такива случаи се повтаряха често.
потопятъ само една малка френска канонеркз, единъ ко
рабъ майка за подводници и единъ транспортенъ корабъ.
* *
На входния фаръ на пристанището се повдигна лортуПо нататъшните действия на .17 38" преминаватъ галскиятъ флагъ, и няколко стари оръдия откриха съвз ъ Средиземно и Черно морета съ база Пола. Въ пос семъ безвреденъ огънь. Съ това се завърши тази екс
ледствие подводникътъ бв изпратенъ въ Мадейра, кх- педиция, която показа на съглашенците, на какви про
дето съглашенците имаха морска база. Тръбваше да се дължителни плавания по океана съ способни германски
покаже на света потресающиятъ успехъ на подводни те подводници.
ците не само въ действията срещу търговските кораби,
Въ продължение на две години, Валентинеръ по
но и срещу военните. Но по какъвъ начинъ да се оти топи повече отъ 100 кораба съ около Н00.000 тона, и
де и да се върне толкова далечъ, безъ да възобнови стоеше на чело на всички германски подводни команди
своите запаси отъ гориво? Валентинеръ по много простъ ри. Извикаха го да се яви въ Берлинъ, кждето кайзеначинъ разреши поставената му зздача.Първиятъ спренъ рътъ искаше лично да го награди съ най-високня оркорабъ се оказа норвежки. Той го плени и го застави денъ на германската империя, който се дава въ изключи
да го вземе на влекало и да го тегли така до Мадей телни случаи и то само на офицери съ генералски чинъ.
ра. Всичко отиваше много добре, но къмъ края на пъ
Но тъй като при неговото пристигане кайзерътъ
туването внезапно излезе буря. Макаръ че за по- голе отсътствуваше, този орденъ иу бе врхченъ огь „Разма сигурность кояендантътъ на норвежкия корабъ да путинъ". Така наричаха въ германския флотъ адмиралъ
бе взетъ на борда на подводника като заложникъ, ко Мюлеръ, началникъ на морския кабинетъ, защото той
гато една голема вълна закри целия подводннкъ, нор- имаше грамадно влияние върху кайзера, особено ,по
вежецътъ пререза влекалото н се скри въ развълнува морските въпроси.
ния океанъ.
Изпратенъ наново въ Черно море, Валентинеръ се
— Вие не познавате моите хора, — заяви норвеж- опита да атакува три руски транспортни кораба, охра
киятъ комендантъ. — И азъ да бехъ на техно место, нявани отъ неколко торпедоносци, но едва не бЬ потопенъ отъ последните.
точно така щехъ да постъпя.
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Кавказкото крайбрежие е едно,отъ най-красивигЪ
на света,— пише Валентинеръ въ садите спомени.—Чуд
на красота... Ето керванъ отъ транспортни кораби и то
охраняванъ отъ бойни кораби. Вижда се единъ отъ стражевите торпедоносци, а по нататъкъ и една канонерка.
Позицията е отлична.
Заллъ, и две торпеда полетеха подъ водата...
Но торпедоносецътъ, който бе забелязалъ струята
на изстреляните торпеда, се насочи съ пъленъходъ като
лудъ право срешу подводника.
— 30 метра дълбочина!
Изведнъжъ се чу единъ тжпъ ударъ. Немаше
съмнение, че подводникътъ е седнзлъ на дъното. Мано
метрите показваха само 11 метра дълбочина.
— Двете машини заденъ ходъ! Пъленъ заденъ
ходъ!
Никакво движение. Подюдникътъ стоеше здраво
на дъното.
Гледамъ презъ .лока на бойната рубка... една гра
мадна сенка лети като вихъръ срешу насъ... това бе
торпедоносецътъ! Той премина на четири метра надъ
насъ. Чу се страшенъ ударъ и гръмъ, който ме повали
въ централния постъ, кждето лежахъ въ безсъзнание въ
продължение на нъколко секунди.
— Водни бомби... — бе моята последната мисълъ.
Когато дойдохъ на себе си, беше пълна тъмнина.
— Корпусътъ е здравъ и въ редъ, — се обади гла-
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съть на механика.
Следъ него" се чу гласътъ на мичмана отъ бойна
та рубка: .
— Внимавайте!'Торпедоносецъ...
Наново се чу гръмъ, който ра?търси подводника.....
— Другъ торпедоносецъ! — вика наново отгоремичманътъ. — Сега вече е краятъ, надали ще издър—
жимъ при такива удари.
Подводникътъ въпреки всичко издържа още петь—
шесть удара. Бомбите се взриваха сравнително близо,.
но по всичко изглеждаше, че ех много по-слаби отъ-*
.английските и въ малко количество. Това спаси подвод-•-'
ника, който съ трудъ се изплъзна отъ това положение^
Дълго време още лейтенантъ Валентинеръ плава •
съ ,11 38", докато преледниятъ се износи толкова, че?
требваше да, остане на продължителенъ ремонтъ. Тогава
го назначиха за командиръ на подводния кръстосвачъ--.1) 157". Този типъ подводници се оказаха, обаче.труд-*
но управляеми, и те допринесоха твърде малко за в о д е 
не на подводната война, въпреки че беха въоръжени
съ 11 см. орждия .и имаха районъ- на действие надъ- •
6000 мили.
Но и на ,11 157" Валентинеръ преживе незабра—1
вими минути. Особено трагично описва той случая съ
едно санбернардско куче, което следъ като екипажътъ
на единъ английски корабъ го напусналъ, останало самот
на борта му, като не позволявало на германските моря
ци да се качатъ на кораба и да отворятъ клапаните 'му за потопяване. На Валентинеръ му дожалело толко
ва много за това верно куче, че той забранилъ да го—
убиятъ. Но всеки опитъ да се справятъ съ него не помогналъ, и санбернардското куче требвало да загиневерно на своя постъ.
Другъ пжть билъ забелязанъ корабъ, натоваренъ •
съ войски.
— Да се напусне веднага кораба!
Отъ него бързо се отделили неколко лодки, но—
заедно съ това по подводника билъ откритъ силенъ-•
артилерийски огънь. Продължава щъ да стреля, корабътъ започналъ да се отдалечава, като викалъ по радиото - за помощь военните кораби. Станало нужда да се води •
продължителенъ бойсъ него. Едва когато неколко сна
ряди попаднали въ неговия корпусъ и разбили машина
та, той се спрелъ, но нанесълъ и на подводника некол
ко повреди. Валентинеръ, лридруженъ отъ доктора, се
. отправилъ да види, кой се сражава така храбро съ техъ.
Какво е било неговото учудване, когато на стълбата на ••
кораба го посрещналъ единъ подефицеръ негъръ. На
палубата билъ страшенъ ужасъ - убити, ранени, сте
нещи моряци, а подъ раскжсания отъ снарядите на пар
чета французки флагъ, стърчало единственото разбито
г
орждие.
Били направени неколко сала и докато транспортътъ потъвалъ съ високо развъвгшо се знаме, подъ ко
мандата на негъра тези салове се отправили бавно по-1 направление на брега.
,Азъ дълго следъхъ съ очи,—пише Валентинеръ,
— тази печална плаваща гледка, докато саловете се за- ™ Г г М Р а Ч И Н а Т а - Д ° К Р а я н а пРеД"ия « л ъ се виж- -
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Такава гъста мъгла като въ края на това лето редко пада по Черноморието. Непрогледна,
| плътна, мокра легна тя върху крайбрежието като
• огромно покривало. Огъ рано, още въ светло, фа
ровата сирена тутнеше равномерно, съ безразли
чие, подлудяваше подслонените на топло хора и
пазеше заблудените въ мъглата кораби отъ ката-строфи. „Тутууу, ту-тууу" свиреше сирената, а
светлините на фаровете съ мжка пробиваха гъс
тата мъгла и падаха току до краката на фаровете:
• б е з ъ полза беха тези светлини за моряците. * Па. даше мъглата все по-гжста, по-мокра като ситенъ
дьждъ и лепнеше, и мокреше, където се докосне.
•Старите платна на .Свети Никола" овлажнеха и
прилепнаха къмъ прътовете, вантите се изопна
ха като струни, палубата овлажне и лъсна като
следъ добро измиване.
Капитанъ Панко напраздно шареше съ погледъ изъ пристанището — н е можеше да пробие
той гжстата като млеко мъгла повече отъ носа на
моторницата, и въ очите му попадаха само вър-ХОвегЬ на мачтата и бущприта, неясни, далечни.
Въ машинния кубрикъ съскаше машината на пре-секулки. Мързелушка въртеше ръчката, псуваше
плюеше отъ ядъ: разнебитената машина ту се за
палваше, ту угасваше и не се даваше на усилията
му да я постави въ редъ. Капитанъ Панко завре
''глава въ кубрика и нетърпеливо извика:
— Хайде, какво се замота пакъ!
— Не върви... издиша... не пали...
— Хайде, гледай тамъ, че да тръгваме. Пжть
ни чака.
Камбаната на католишката църква удари
• осемь пъти ясно, отчетливо, каточе биеше до са
мата скеля. Мързелушка дълго още охка, въргЬ
ръчката, и най-после машината съсна по-силно,
• по-уверено и раздруса дъсчения кубрикъ. Огь
бумналия моторъ изкочиха малки кръгчета димъи
почнаха да бегатъ бързо едно следъ друго и
-.да се топятъ въ мъглата.
— Хайде, амуджаларъ! — викна Панко къмъ
-скелята.
Оттамъ бавно пропълзЪ глухъ говоръ и ни
кой не мръдна, мъглата си остана гъста, равна,
• не се раздвижи.
— Хоу, не чувате ли!
Огкъмь скелята говорътъ се засили, и не• кой потътри крака; следъ него въ колебание се
провлачиха още неколко чифта крака и спрЪха
" предъ борда на „Свети Никола".
—Е хайде де! Качвайте се!—пакъ подкани ка
питанъ Панко и заврЬ носъ всрецъ групата о к ъ 
сани турци балканджии. Те стояха на мЬстото си,
• гледаха се, не говореха, а само се посбугваха
• единъ другъ като стадо овце.
— Страхъ ли ви е, а?
— А ба каптанъ Панко, аба тува муглата
страшно, — започна на поваленъ български езикъ
. д а се оправдава водачътъ на групата, и брадата
му, цела бела. висеше надолу сплъстена отъ големата влага.
„ ..,
— Хаха-хааа! Страшно! Нищо нема!] Ще я
1.режемъ съ мотора като халва!
— Страшну, ба каптанъ...

— Ууу и вий сте мъже! Ха йде де, колко п ъ 
ти сте ходили на Козлука!..
— Муного, ба каптанъ, ама немаше мугла..
— Е, сега пъкъ има. Хайде, ще се качвате ли,
или да потеглямъ!
Амуджите пакъ се посбутаха, прошептеха.
въздъхнаха и ецинъ по единъ прескочиха борда
на „Свети Никола", нахвърлиха окъсаните си чер
ги върху палубата, налегаха върху й като черни
пънове, въздъхнаха още веднъжъ и замижаха.
— Каквото става, ще става... Аллвхъ нарежда
всичко... Не можешъ да отидешъ противъ волята му.
Така съгласи всички побелелиятъ водачъ и
успокои групата си.
— Хайде, давай ходъ!

Моторътъ изръмжа, .искри изскочиха отъ тес
ния коминъ на машината,и виглото загреба не
чистата вода на залива. „Свети Никола' тръгна
къмъ изхода на пристанището.
— Отваряйте си очит%, бе! Не виждате ли
драгата! — изрева некой въ мъглата.
Чакъ тогава капитанъ Панко виде до самия
носъ на моторницата си тъмния силуетъ на при
станищната драга, проточила напредъ шия като
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допотопно чудовище. Забравилъ беше той, че
тукъ дълбаеше драгата презъ деня.
Каточе нови по-гъсти облаци мъгла нахлуха
откъмъ входа на пристанището и по-силно почна
ха да лепнатъ и овлажняватъ всичко и да покриватъ лицето на Панко съ ситна роса. Той напрегаше очи, взираше се напредъ и виждаше само
налегалите амуджи. Тогава той остави настрана
очите си и напрегна слуха си.
— Ту. ту у у... ту тууу... ту тууу... тутнеше фа
ровата сирена, и звукътъ й по-ясно минаваше
презъ мъглата и навлизаше въ широкоотворените
уши на Панко.
„Свети Никола" потърка слабо бордъ по големата шамандура на пристанището и събуди за
спалите по нея гларуси. Те литнаха, заквакаха и
нарушиха нощната тишина. Моторницата ръмже
ше, режеше мъглата и вървеше напредъ. Отъ
десно бумна по-слабо другъ моторъ. Панко извър
на погледъ къмъ посоката на бумтежа, наведе се,
взира се напраздно и чакъ когато зелената свет
лина на вътрешния фаръ проблесна .слабо, той
разбра, че бумтежътъ е отъ неговия моторъ, отразилъ се въ скалите на вътрешния вълноломъ.
«Свети Никола" вървеше въ мъглата, сякашъ тегленъ отъ фаровата сирена. Неговиятъ капитанъ
не поглеждаше разнебитения компасъ, обърканъ
още повече отъ саурата, — купъ стари . железа
захвърлени въ дъното на моторницата. Лежеше
си той, стариятъ компасъ, въ ъгъла' на машинния
' кубрикъ за украшение само, и стрелката му се
въртеше накждето й скимне.
Външниятъ фаръ отрази бумтежа на мотор
ницата и я пропусна да мине покрай него. Сире, ната му каточе по-силно тутна и пожела добъ^ъ
пъть на смелите пътешественици.
Предъ изхода на пристанището капитанъ
;. Пенко се огледа по старъ навикъ на всички стра
ни и не виде нищо Друго, освенъ частите на своя
корабъ, па го пусна напредъ въ гъстата мъгла.
Той запали цигара, примижа и се облегна върху
. румпела. Моторътъ пееше. Мързелушка бършеше
.. частите му, тананикаше песенчица и се чувст
вуваше най-добре въ тесния миризливъ кубрикъ.
АмуджитЪ лежаха на палубата, мърдаха отъ дос
та засиления студъ и промърморваха нещо. Единъ
часъ пътуваше вече .Свети Никола" въ лепкавата
мъгла. А тя падаше все на по гъсти облаци, всеполепкава, каточе се стремеше да залепи моторни
цата за морето и да не позволи по нататъшния й
пжть.
— Намали хода! — изкомандува Панко.
— Защо?
— За всеки случай!
— Бива...
Моторницата намали ходъ. Машината бумна
на пресекулки, и мачтата затрепера, по-силно отъ
късите силни бумтежи.
- , ' • .
.
Бавно запълзе напредъ .Свети Никола", ка
то опипваше всеки изминатъ метъръ и не усети
; какъ заора носътъ му въ плитката песъчна ивица.
Амуджите скочиха уплашени и забоботиха на своя
езикъ. Мързелушка подаде глава надъ кубрика и
нищо не виде. Панко изтича напредъ и се взре
, въ мъглата:— едва се виждаше песьчниягъ брегъ.
— Брехъ, заседнахме!.. Хайде, амуджаларъ,
дайте саръкв, че да се откопчииъ.

Амуджите потопиха здраво саръка въ п л и т 
кото дъно и наблегнаха съ телата си върху му..
— Заденъ! — изкомандува Панко.
_ Моторътъ съ мъка обърна заденъ ходъ, задъха се, заръмжа, и старото корито се отцепи отъ.
брега. Амуджите попадаха върху палубата, така
бързо се отдели коритото отъ брега. Панко на
реди двама отъ техъ да дежурятъна носа и „Све
ти Никола" предпазливо тръгна пакъ на пжть. Неминаха и петь минути, и носътъ му пакъ се зарови
въ песъка. Съ заденъ ходъ моторницата се от
копчи наново, и капитанъ Панко престана да рискува.победенъ отъ мъглата. Той хвърли котва, на
реди турците да спятъ въ хамбара, Мързелушка
загаси старата машина и всичко потъна въ гъс
тата мъгла. Панко заспа веднага върху твърдия
одъръ на кубрика, а до него захърка Мързелушка..
Стариятъ будилникъ показваше вече четири
• часа сутриньта. Мъглата беше пооредела и поз
воляваше да се вижда наоколо хиляда метра. .Све
ти Никола" лежеше подъ Поморие. Въ дъното на
видимостьта се очертаваше неясно сулиетътъ на
изгорелата поморийска църква, като развалина на•••
Стгриненъ замъкъ. Около нея едва се виждаха
тъмните очертания на градчето.
— Хоу! Ставай и пали машината! — викна;
вместо поздравъ капитанъ Панко, прозина се глас
но и обтегна схванатите си отъ влагата членове.
Мъглата пакъ лепнеше. Панко гребна отъ
морето кофа вода, навре въ нея главата си и ху
баво се изтърка съ кърпа. Отъ главата му се диг
наха облаци пара—студено беше рано сутриньта..— Какъ не го мързи- да се мие.. — си мис
леше Мързелушка и приготвяше машината.
Амуджите се раздвижиха въ хамбара, и една
по една се показваха главите имъ, омотани въ ог
ромни чалми. Водачътъ имъ заудря глава върху
дъното на моторницата на бавни метани и устни
те му шептеха молитва: той благодареше на Аллаха за щастливо минатата нощь.
Капитанъ Панко нареди амуджите да вадятъ
тежката котва, и тя скоро се простна върху влаж
ната палуба. Морето спеше покрито отъ разреде
ната мъгла. Моторътъ бумна, и „Свети Никола"
бавно тръгна, като набраздяваше леко тихото мо
ре. Той заобиколи отдалече ПЛИТКОВИНИГБ предъ
Поморие, поздрави самотния фаръ. зареянъ на
вжтре въ плитковините, и се насочи къмъ Несебъръ. Амуджите пакъ налегаха по палубата, за
гледани неопределено въ необятното небе, кждето
мъглата бегаше на разкъсани облаци. Моторътъ
тресеше коритото и съ монотонното си бумтене
унасяше въ дремка пжтниците. Те притваряха очи г
бавно пущаха по малко димъ отъ късите си пръс
тени лулички и си мислеха за малкото село, за
реяно тамъ некжде въ балкана. Неочаквано слад
ката имъ дремка се прекъсна отъ ято гларуси,
подгонили единъ заблуденъ гължбъ. Неколко
метра оставаха още, за да стане гължбътъ плячка
на освирепелите гларуси, които не можеха да търпятъ този неканенъ гостъ въ царството си.
•
ЯростнигЬ кресъци ясно показвала намере
нието имъ^ да разкъсатъ беззащитния гължбъ.
А той летеше съ последни сили, устремилъ
погледъ въ .Свети Никола" и като'кацна на вър
ха на мачтата му, за мигъ отпусна глава и пакъ я'
вдигна и отправи погледъ къмъ ятото гларуси.

те

= ЖорсЬн с г о в о р а :
«тракаха наоколо му и не смееха да кацнатъ на
мачтата.
Капитанъ Панко остави румпела въ ръцете
на машиниста и се покатери по мачтата. Гълж•бътъ го виде, но не избега, остави се да бъде
.хванатъ отъ него. Панко се свлече по мачтата ,съ
•гълъба въ ръце. ДмуджитЬ го наобиколиха и си
приказваха: „Охъ горкото, охъ горкото пиле™"
Панко пусна уморения гълъбъ въ кубрика си, надроби му хлебъ и тръгна къмъ кормилото. Гларусите се разбегаха съ ядни кресъци.
„Свети Никола" бързаше къмъ Козлука, но
-ходътъ му не спореше — не можеше старата ма
шина да бута тежкото корито и често задъхваше,
спираше се да отпочине и караше Мързелушка да
(Излиза вънъ отъ кожата си отъ ядъ. Следъ неколко такива престои временно закърпената машина
лпакъ мъкнеше тежкото корито и остави назадъ
Несебъръ. Козлукътъ лежеше на стотина метра, и
напитанъ Панко хвърли котва до закотвената лимба.
Амуджите започнаха да товарятъ „Свети Ни•кола" съ дърва. Те нагазваха до поясъ въ студе
ната вода съ дървета на рамо, пълнеха широката
лимба, връщаха се на брега за нови дърва и
лимбата все повече и повече потъваше отъ наговафените дърва. И когато напълнеха лимбата, те
насЪдваха върху товара, и Панко ги откарваше до
моторницата. Тамъ мокрите амуджи разтоварваха
лимбата и товареха „Свети Никола".
Мързелушка човъркаше разглобената машина,
търсеше повредата, стържеше и псуваше — едва
•се даваше старата машина да бъде поправена отъ
полуподготвения машинистъ.
Мъглата се вдигна бавно, като откриваше
все повече синьото море и носъ Емине съ белата
лту фарова кула, врезалъ се навътре въ морето,
като огромно чудовище, легнало да се раЗхлади въ
спокойното море. Слънцето все по-ясно показваше
силата си надъ мъглата, докато я прогони навсекжде. Окъпаната отъ гъстата мъгла млада гора
блесна подъ слънчевите лъчи. Кристалниятъ ръзлухъ, напоенъ съ кислородъ, напираше да влиза
въ гърдите на хората.
Къмъ два часа по обедъ около слънцето за
играха малки облачета, покриваха го, отблъскваха
<илата му, отстраняваха се и пакъ го покриваха.
Т о Засвети по-слабо надъ морето. Жерави, наре
дени въ дълги остри редици, бегаха къмъ югъ и
крякаха страхливо. Панко дигна глава къмъ же
равите, помириса въздуха, погледна къмъ закри
тото отъ облаци слънце, намръщи се и заповяда
на Мързелушка да запали мотора — .Свети Ни
кола" б е ш е вече натоваренъ и препълнената лим<5а здраво завързана къмъ него.
— Да бързаме, че буря ни чака.,.
Мързелушка влезе заднишкомъ въ кубрика,
погледна съ безразличие малките бели облачета
около слънцето и спокойно отговори:
— Буря!.. Праздна работа... Пупа е!
— Пупа ли! Де пупа, деее!
— Пупа е! Какво разбирашъ ти отъ море!
— Де пупа деее! Ще те видя азъ тебе следъ
«динъ часъ.
— Язъ казвамъ пупа!
— Бързо пали машината и да тръгваме, че
като те пупна съ румпела по келявата глава, само
на пупа ще ми станешъ.!..
. ,
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фото кДт^Г

Мързелушка повече не държа на "й^е^ста-' фц%
си и се залови да пали машината. Моторът^Ь-й^А 1 ^^^
го се сърди докато пусна гжсти облаци димъ *И
завърте витлото на .Свети Никола". Тежконатоварениятъ корабъ тръгна, като влачеше препълне
ната лимба. Двамата амуджи въ нея запъха про- .
влачна турска песень, и останалигЬ имъ другари
отъ моторницата запригласяха.
Откъмъ северъ духна слабъ ветъръ. Облаци
те около слънцето се увеличиха и съвсемъ го затулиха. Нови жерави на големи върволици отно
во бегаха къмъ югъ и пишеха уплашени. Севернякътъ замени слабия ветъръ бързо, внезапно и
разигра морето. Белите гребени на вълните се
подгониха, настигаха, прескачаха и се разбиваха
въ двегЬ лодки. Откъмъ дъното на морето, откъмъ
хоризонта, се надигна тъмночерна завеса, подбра
издъпбоко водата на морето и дигна големи назжбени вълни. Те съ страшенъ шумъ тръгнаха
къмъ .Свети Никола". Лимбаджиите съ разшире
ни отъ ужасъ очи се замолиха на Панко да ги
прибере на моторницата — струваше имъ се, че
на стария удавникъ е по-безопасно. Панко чу сър
цераздирателните имъ викове, обърна за мигь
глава къмъ техъ, виде страха въ очите имъ, стж-
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пи о щ е по-здраво на краката си и натисна до бол
ка румпела. Не м о ж е ш е и да се мисли дори за
п р е х в ъ р л я н е т о и м ъ на моторницата. Ето идеха,
идеха н а с р е щ а му г о л е м и т е вълни, с ъ п е н а на
устата и съ с т р а ш е н ъ р е в ъ л\ една по една започ
наха да с т о в а р в а т ъ страшната своя сила върху не
м о щ н и т е п л е щ и на .Свети Никола". А м у д ж и т е се
скриха в ъ малкия к у б р и к ъ , налегаха е д и н ъ върху
д р у г ъ и д р ъ п н а х а к а п а к а надъ главите си — т а к а
Т Б сметаха', че опасностьта е вече и з б е г н а т а .
Първата гол-Ьма вълна удари „Свети Никола"
в ъ г ъ р д и т е , прескочи б о р д о в е т е му и ситни капчи
ци о т ъ нея попадаха п р е з ъ п р о л у к и т е на машинния
к у б р и к ъ по лицето на М ъ р з е л у ш к а . У в л е ч е н ъ в ъ под ъ р ж а н е ю на машината,той не п о г л е ж д а ш е н а в ъ н ъ
и си т ъ н а н и к а ш е с п о к о й н о весела пЬсенчица. Но
п р ъ с к и т е на първата вълна гр н а к а р а х а да пода
д е глава и д ъ л ъ г ъ в и к ъ на уплаха з а м р е въ гър
лото му. Той остана като в т р е щ е н ъ отъ гледката—
н е м а ш е го вече онова тихо море, слабо набразде
но, съ малки б е л и зайчета.
П р е д ъ него сега
и д е х а маси зелена вода, която к и п е ш е като въ
г р а м а д е н ъ к о т е л ъ и б ъ р з а ш е с ъ г р о х о т ъ д а се сто
в а р и върху моторницата и м ъ . И когато втората
г о л е м а вълна простна върху палубата на моторни
цата е д и н ъ т о н ъ зелена вода, с т р а х ъ т ъ обхвана Мър

зелушка в ъ з д р а в и т е си р ъ ц е , и той з а б р а в и м а 
шината и сграби малката иконка на светеца свети •
Никола. Устните му з а ц е л у в а х а н а б о ж н и я с т а р е ц ъ , а д е с н а т а - м у р ъ к а заудря к р ъ с т о в е б ъ р з о , б ъ р з о
единъ следъ другъ... Страхътъ н а т и с к а ш е о ч и т е , и сълзи като потокъ лъснаха по о п у ш е н и т е му стра
ни. Молитва, б ъ р з а молитва, изскочи о т ъ устата м у
и се смеси с ъ с ъ л з и т е :
„Свети Никола, спаси ме... Ако ме спасишъ,_
щ е ти направя параклисъ, по-хубавъ и п о - г о л е м ъ отъ п а р а к л и с и т е на д р у г и т е , тамъ на носа на Созополъ... И златенъ кръстъ щ е му купя... Спаси ме,.
свети Никола..."
Набожниятъ старецъ с т о е ш е в ъ д ъ р в е н а т а си
рамка и п р и д ъ р ж а ш е съ д е с н а т а си р ъ к а
малка'
гимийка. Върхътъ на гимийката б о д е ш е мишни
цата му. Подъ червеното одеяние на свети Никокола изпъкваха с л а б и т е му телеса, и б о с и т е му
к р а к а стъпваха върху чистъ морски п е с ъ к ъ . Мухи'
беха направили н е щ о по о ч и т е на светеца, пръс
к и т е на в ъ л н и т е беха размекнали това н е щ о и
о т ъ о ч и т е на набожния старецъ течаха черни с ъ л 
зи. Плачеше свети Никола. П л а ч е ш е и М ъ р з е л у ш 
ка, здраво притисналъ в ъ р ъ ц е иконката, и сълзи
т е и на двамата се смесиха и потекоха надолу^
(краятъ въ идния брой)»,

И з ъ йшвота и дейностьта на организацията
Главниять секретарь на организацията посети на 14
и 15 априлъ т. г. ГР. Пловдивъ, като се е срещналъ съ членове
отъ управителното тело на клона и е разгледалъ съ техъ въпро
сите въ връзка съ свикване на редовно събрание и презапис
ване на членовете. На 19 и 20 с. м. той е билъ въ София. Посетнлъ е командира на Морските на Н. В. войски и директора
на водните съобщения, съ когото е разгледалъ всички въпро
си интересующи организацията. Въ среща съ председателя на
софийския клонъ е разгледалъ въпроса за презаписване на чле
новете за 1942 г.
Съ съдействието на софийския ни нлонъ въ зала „Бъл
гария" въ София се организира и изнесе морска изложба на
художника маринистъ Георги Велчевъ. Откриването на излож
бата е станало съ речь произнесена отъ председателя на клона.,
който е изтъкналъ усилията на Б. н. м. сговоръ чрезъ изкус
твото да пропагандира морето и за достигнатите големи резул
тати чрезъ изложби, като уредената, за каквито не можеше да
се мисли по-рано.
На 29 априлъ т. г. членътъ на Варненския спортенъ
отредъ Николай П. Бъчваровъ изнесе предъ радио Варна сказ
ка на тема: „Обичайте морето".
Въ заседанието си.отъ25 априлъ т. г. Главното упра
вително 1ело реши организацията ни да вземе участие въ под
вижната изложба, уредена отъ съюза на периодичния печатъ.
Основани е ж нови клонове отъ организацията ни въ
Спопие и Балчикъ. Главното управително тело въ заседанието
си отъ 28 априлъ т. г. утвърди първите имъ управителни те
ла, както следва:
СКОПИЕ. Председатель: д-ръ Б. Недковъ, подпредседатель: инж,. Кирилъ Жерновски, секретарь: Св. Трифоновъ, ка-:
сиеръ-домвкинъ: Шетанъ Иванчевъ, членъ-съветникъ: Юр. Ико
номовъ.
ПРОВЪРИТЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ: председатель: Христо Зографовъ и членове: Панчо Кръстевъ и д-ръ Карагьозовъ. '
БНЛЧИКЪ. Председатель: Борисъ Димитровъ—околийски
управитель, подпредседатель: Стефанъ Игнатовъ—агентъ Б. Н.
Банка, секретарь: Крумъ Т. Василевъ — секретарь общината,
касиеръ: Петко Д. Пейчевъ—касиеръ строителната секция при
стан., домакинъ: Иванъ Тодоровъ — вачзлвикъ пристанището,
съветници: д-ръ Малчо Малчевъ — околийски ветеринаренъ лежарь, Ангелъ Тодоровъ—съдия -изпълнитель, запасни съветници:
' Слави Митковъ—търговецъ и дръ Жеко Караешевъ — управи

тель болницата.
ПРОВЪРИТЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ: председатель: Никола Христовъ—адЕокатъ. Членове: Борисъ Петровъ—търговецъ и Коста
Карагеоргиевъ—риболовецъ. Запасни членове: Христо Гавраиловъ—земедЬлецъ и Любенъ Слави Петковъ—домакинъ.
Въ сжщото заседание глгвното управително тело утвър
ди управителните тела за 1942 година на следнит-в клонове:
ГЯБРОВО. Председатель: Христо Цончевъ, подпредседа
тель: КонстантинъТепавичаровъ, секретарь: Любенъ Ангеловъ,
касиеръ: Екимъ Стоевъ, съветници: д-ръ Христо П. Вудовъ,
Иванъ Калпазановъ, Андрей Ивановъ и Илия Г. Пецовъ.
. ПРОВЪРИТЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ: председатель: Митко Ив.
Пенчевъ, членове: Лудвигъ Валекъ и Емилъ Корназовъ.
ЯМБОЛЪ. Председатель: Никола Т. Бояджиевъ, секре
тарь: Иванъ Д. Ивановъ, касиеръ: Ан. Ковачевъ, домакинъ: ЙорТапевъ, съветници; Василъ Бончевъ, Стоянъ Митевъ и Ал. Нуриянъ.
ПРОВЪРИТЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ: Иванъ Даовъ, Стефанъ
Гърдевъ и Ламби Ламбриновъ.
ОХРИДЪ. Председатель: Коста Ненчевъ—околийски упра
витель, подпредседатель: Христо Басчеванджиевъ — общински
лекарь, секретарь: Любенъ Припряновъ, касиеръ: Динко То
доровъ-касиеръ Б. 3. К. Банка, заведующи спорта: Любенъ
Тодоровъ—началникъ на пристанището, домакинъ: Георги Груп-чевъ — чивовникъ пощата, подгласници: Тодоръ Хлебаровъ —
пожаренъ конавдиръ и Коста Яшмаковъ — чииовникъ Б. з. к.
банка.
ПРОВЪРИТЕЛЕНЪ СЪВЕТЪ: председатель: Тодоръ Станевъ—директоръ Б. н. банка, членове; Георги Германовъ—книжаръ и Миле Василевъ—сладкаръ, подгласници: Любенъ Николовъ и Спасителъ Луконовъ.
п Р . ™ , , П Р О е В ' Б Т Е Н Ъ К °МИТЕТЪ. Димитъръ Друмевъ - ди
ректоръ на промишленото училище, Любенъ Марковъ—учитель
гимназията, Борисъ Шишмановъ-учитель гимназията и клоновъ лекарь: д-ръ Блаже Арнаудовъ.
„ „ „ , " Л " ™ С е в ъ Г лКаовмниотте°т а управително
тъло на организа^ " Е 0 е 0 ИНа
* 0 з а ш о т мо Ч Е Р Н О Т О повдигане на гр.
ЗЦ
гатъ сж* ^
Г М0 */ '
^просите, които се повди™^ вГ™
обществено значение не само въ гр. Виизложен
сте?в'а л а г ™
и е е начертана една политика, коятонаемни п ^ р и е ^ е з а В С И , 8 И в а ш и крайбрежни на Дунаванаселеви пунктове. (Вж. изложениею на стр 79).

Веса Паспалеева

К ъ ж ъ АФрика

Морски ветрове

Да знае само мама —
веднага ще заплаче!
Отдавна вече станахъ
изпитано моряче!
Направихъ си гемия
отъ старото корито.
Платна отъ две пердета
поставихъ безъ да питамъ!
Ще взема за другари
Динъ, Патаранъ и Маца -познати ми еж стари
и пъргави моряци!
Компасъ и пушка имамъ
и три 'другари смели —
До Лфрика ще стигнемъ
за цели петь недели...
Потеглямъ тая вечерь!
Прощавайте, познати!
Отиваме далече -при страшните пирати!
Гемията си пълна
ще върна съсъ корали,
съсъ весели маймунки
и сочнн портокали!

Седемь братя юначаги, *,
седемь морски ветрове —
свойта чудна лодка сгвгатъ,
тръгватъ въ ширнот,о море.
Нито бездната ги плаши,
нито яростни вълни —
плуватъ въсвоя пжть безстрашни
хвърлятъ гибелни стрели!
Седемь бранници незвани
съ бойни рогове тржбятъ,
виятъ морски урагани,
сякашъ бездната рушать!
Седемь братя неуморни,
день и нощь летятъ на пжть,
съсъ вълните непокорни
водять те борба на смърть!

БИСЕРИТЕ

НА

ГЕОРГИ

Наскоро се запознахъ съ германския морски
офицеръ Зееманъ, който преди войната е билъ
капитанъ на океански параходи. Покрай многото
• интересни работи, които ми разправи за своите
преживелици изъ далечните морета, е и следната
история, която ми направи още по-силно впечат
ление, защото се отнася за единъ младъ българинъ.
Йеколко години преди войната,—започна раз
каза си капитанъ Зееманъ, — пътувахъ съ пара
хода си отъ Индия за Хамбургъ.
Когато бехме
о щ е на неколко стотинъ километра отъ островъ
• Цейлонъ, стражевите моряци ми съобщиха:
— Господинъ капитанъ, въ морето се вижда
лодка съ неколко души въ нея.
Веднага насочихъ парахода къмъ лодката, и
когато я наближихме, видехъ, че имаме работа съ
• корабокрушеници. Въ лодката имаше десеть души,
които почнахме единъ по единъ да изтегляме на
борда си. Въ последния мигъ единиягъ отъ техъ
се подхлъзна по ръба на клатещата се лодка и
падна въ морето. Водата наоколо пъкаше отъ
акули, защото тези кървожадни морски хищници
винаги се движагь подиръ параходите и поглъЩать всичко, което се изхвърля огь техъ. Докато
се огледаме, акулите се нахвърлиха върху нещаст
ника, разкъсаха го и го изгълтаха!
Тази сцена покърти всички ни...
Единъ отъ спасените, младежь на около дваисеть години, дълго лежа въ безсъзнание. Когато
се свести, той трескаво почна да бърка изъ джебовегЪ си. Изглежда, че не намери това, което

диреше, защото много се развълнува и отъ от
чаяние искаше да се хвърли въ морето. Съ г о л е 
ми усилия го поуспокоихме и го накарахме да ни
разправи, какво се е Случило.
Този момъкъ беше българинъ. Казваше се
Георги. Разправи ни, че билъ синъ на една вдо
вица отъ р.ътрешностьта на страната.
Веднъжъ
майка му разправила на сестричката му една при
казка за некзкво индийче, което въ единъ кокосовъ орехъ намерило скъпоцененъ бисеръ и изведнъжъ се обогатило и заживело безгрижно съ
съ бедната си майка. Тогава Георги намислилъ да
да опита и той щастието си въ Индия и да забо
гатее като онова малко индийче. Още на другия
день той изчезнаЛъ отъ къщи.
Вечерьта не се върналъ, и майка му много
се разтревожила. На другия день го дирила чрезъ
полицията, но никъде не могли да се огкриягъ
дирите му. Най-сетне го помислили, че се удавилъ,
и майка му го оплаквала като мъртъвъ.
Три месеце следъ това майката получила
писмо отъ Целебесъ, единъ големъ островъ на по
ловината пъть между Китай и Австралия. Писмото
било отъ Георги, който въ него молепъ майка си
за прошка и съобщавалъ, че е заминалъ отъ Вар
на съ единъ параходъ, да си дири щастието. Огь
Александрия го взелъ на парахода си единъ ан
глийски капитанъ, който отивалъ за Индия. Този
морякъ билъ лошъ човекъ и се занимавзлъ съ
контрабанда. Георги много теглилъ на неговия па-
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раходъ. Не му давали никаква заплата, а го при
нуждавали да върши най-тежките работи.
Скоро Георги горчиво започналъ да се
разкайва, задето е избегалъ отъ дома с и . . .
Само мисъльта за добрата му майка го крепела
да понася тежкия животъ. Въ Аденъ, големо при
станище на южния край на Арабия, тамъ дето
свършва Червеното море, му позволили да слезе
на брега. Той веднага побегнвлъ и отишълъ на
единъ германски параходъ. Ргзправилъ на капи
тана му своите приключения. Капитанътъ го съжалилъ и го откаралъ съ парахода си въ Индия.
По-късно Георги попадналъ на островъ Целебесь
и се заловилъ на работа въ кокосовите план
тации.
И така той стигналъ на онова место, където
желанието му го влекло. Той се надевалъ въ нЪкой кокосовъ орехъ да намери бисеръ... Но сега
узналъ също, че е билъ глупавъ, задето помаменъ отъ думите на една приказка напустналъ
родината си. Той научилъ, че бисерите се намиратъ въ бисерните миди, а не въ кокосовите
орехи.
Работата на Георги въ плантацията била мно
го тежка, но той не унивалъ и песгвлъ всека сто
тинка. Скоро почналъ да праща пари и на май
ка си, която му отговорила на писмото съ найголема радость и му писала, че го прощава, за
щото и безъ това той билъ достатъчно наказанъ
за своята неразумна постъпка. Постепенно Геор
ги спечепилъ доста пари. направилъ си къщичка
и си взелъ единъ туземецъ за слуга.
Слугата му се наричалъ Сумбо и много обичалъ Георги, защото Георги му спасилъ живота
при единъ ловъ на крокодили. Веднъжъ Георги
отишълъ съ слугата си въ гората да лови косте
нурки. Внезапно Сумбо скочилъ предъ Георги.
Една голема отровна змия се хвърлила върху
слугата, увила се около шията му и го ухапала.
Георги убилъ змията, но -нещастниятъ Сумбо билъ
изгубенъ: следъ две минути той изпадналъ въ аго
ния. Като виделъ, че умира, той извадилъ изъ
джеба си два чудесни бисера, които сияели като
звезди, и ги подалъ на Георги. Казалъ му, че ги

намерилъ въ бисерни миди, и помолилъ Георги?
да ги вземе за споменъ. Следъ това Сумбо затворилъ очи и издъхналъ.
Неколко дни следъ това Георги продалъимота си, качилъ се на единъ параходъ и потеглилъ за България, тъй като бързвлъ да направи»
майка си щастлива съ големото богатство, което
представлявали бисерите.
Но Георги немалъ щастие.
Въ Индийския*
океанъ параходътъ билъ обхванатъ отъ силна бу
ря, резбилъ се и скоро потъналъ. Георги се спа
силъ наедно съ десетина души въ лодката, коятоние срещнахме и прибрахме отъ нея корабокру
шенците. Той йзгубилъ бисерите си и всичкитеси пари, и сега се връщаше у дома си като сетенъ беднякъ.
Георги седеше' на палубата, обзетъ отъ найголемо отчаяние. Нищо не го занимаваше. Моря
ците ловеха акули, които се движеха около па
рахода. Георги не имъ обръщаше внимание. Азъ
знаехъ за нещастието му, защото той ми разпра
ви, какво беше йзгубилъ.
Между другите уловени акули имаше и една
много голема. Когато я разпраха, моряците на
мериха въ стомаха й една цела ръка съ свити на
юмрукъ пръсти. Между пръстите блесна една ме
тална кутийка. Георги я забеляза, изпище и ско
чи. Той сграби кутийката. Моряците искаха да му
я отнематъ, но азъ се намесихъ и го отървахъ^
Георги отвори кутийката, и въ нея засияха два
огромни бисера...
.
Разбрахме каква е била работата. Онзи човекъ, който бе падналъ отъ лодката, и акулите
го разкжсаха и изядоха, презъ време на странс
твуването на корабокрушеницитЬ съ лодката уо
пелъ да открадне богатството на Георги. Сега по
чудесенъ начинъ сждбата връщаше бисерите на
техния притежатель...
Радостьта на Георги беше безкрайна. Когатостигнахме въ Александрия, младиятъ българинъсе прехвърли на единъ другъ параходъ и замина
съ него въ отечеството си при своята майка.
ДЪДО СЯНДО»
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II. Изложение за възстановяване на града Видинъ, пострадалъ поради наводнените Пре1ъГм?Рмартъ1942 г о *

МорсЬи с г о в о р ъ =

7»

•ЙЗЛЮ Ж Е НИЕ
.за в ъ з с т а н о в я в а н е на града Видинъ, п о с т р а д а д ъ по*
р а д и ПОТОПЕНОТО наводнение п р е з ъ ж: ж а р т ъ 1942 год.
Получи се въ Г. У. Т. на организацията . изложе приеме смесената система на строежъ, а именно:
нието на комитета за културното повдигане на гр. Виа) На квалифицираните работници да се постро.. динъ. Даваме го изцело, защото въпросите, които се ятъ въ близость съ техните интереси — фабриките,
повдигатъ, еж отъ големо обществено значение не само блокови жилища съ всички удобства;
за гр. Видинъ. Въ това изложение е начергана една по
б) На разните категории чиновници — групови
литика, която -следва да се възприеме за всички наши жилища или малки кооперативни сгради.
крайбрежни на Дунавъ населени пунктове. Ето и самото
в) Частните жилища да се строятъ най-малко на
• изложение:
два етажа;
г) За земледелците-стопани да се оставятъ висо
Комитетътъ за Културно повдигане на Видинския ките незаливаеми места като песъченъ брегъ, които
край, който обединява усилията на всички културно- да образуватъ предградия;
просветни, стопански и родолюбиви организации, а сле
6. Възстановяването въ строително отношение на
дователно брои въ своите редове мислящия елитъ на града Видинъ не може да стане за 1, 2 и 3' години.
гр. Видинъ, счита за повелителенъ дългъ да каже свое То требва да се извърши по единъ новъ благоустройто мнение по възстановяването на града.
ственъ планъ, до пълното екзекутиране на който оста
1. Градътъ Видинъ, който има задъ себе си надъ налите безъ покривъ люде требва да бждатъ приютени:
две хиляди годишно съществувание и чието начало се
а) Една часть — въ обитаемите жилища на града,
крие въ далечното историческо минало, по своето демо като се обяви .жилищна криза;
графско положение и по ролята, която има да играе ка
б) Друга — въ близките до града села като: Като стожеръ на българската култура, като въренъ сгражъ питановци, Смърданъ, Рупци, Видболъ и Гурково;
- на Родината на три граници и като необходимо стопан
в) Трета — циганите да се разселятъ;
ско средите за Видинска, Кулска и Бълограчишка око
г) Неустановените на постоянно местожителство
лии, следва да остане на своето историческо место и въ града — пришълци отъ селата — да се възстановсеко едно негово изместване на югъ или западъ би вятъ на местожителство, срещу справедливо обезщетение.
• било фатално. Успоредно съ горното, нека не се изпу
7. За възстановяване причинените отъ наводнение
ша изъ видъ, че градътъ притежава най-удобното и за то щети на движимото имущество следва гражданите да
щитено отъ с.-западните ветрове прист&нище на Дунава. бждатъ обезщетени отъ държавата парично. Успоредно
2. Градътъ Видинъ, който има 20,000 жители съ съ това, въпроса за снабдяването на гражданите съ
около 5,000 сгради се разстлалъ на 7 кв. клм., когато долни и горни дрехи требва да бжде разрешенъ въ потой може да се събере само на 2 : /г кв. квм. Като се ложителенъ смисълъ, преди настжпване на зимата.
остави Угкв. клм. за бждещо разширение, то на града
8. За поправка повредите на кжщите, които еж
е потребна една строителна плошь отъ 3 кв. клм. Това наводнявани безъ да еж съборени, следва гражданите
предполага, чо най-първо требва да се застрои Калето, да бждатъ парично подпомогнати, за да могатъ жили
а следъ това високите части около него. Понеже тия щата да станатъ веднага използваеми.
части не следвагъ непреривно, а се редувутъ съ низини,
9. Възстановяването на града Видинъ, което безъ
то повелително се налага запълване на низините.
укрепителните работи и пълнежа ще погълне доста ма
3. Градътъ Видинъ страда периодически отъ под териални средства, ясно е, не ще може да бжде извър
почвени, катастрофални (презъ 3—4 години), наречени шено съ сумите, предвидени въ бюджета на държавата
черешови води, а презъ м. мартъ н. г. и преди 104 го въ параграфа „обществени бедствия", а ше е необходи
дини (1838|г.)—отъ подопниводи вследствие запоръ отъ мо съ нароченъ законъ да се гласува единъ извънреледовете на Дунава.
денъ възстановителенъ кредитъ.
10. Най-после, за да има спешность въ работата и
За запазване града Видинъ отъ потопните води
требва да се погрижи Дунавската комисия, като обедини да се спестятъ продължителни страдания на останалите
усилията на всички крайдунавски страни и установи безъ покривъ и бедствующи хора, числото на които е
- средствата за чистене ледовете по Дунава отъ долу на между 5 и 7 хиляди души, необходимо нуждно е да
бжде създаденъ единъ Комисариятъ съ седалище Ви
горе, а не, както бе т. г„ отъ горе надолу.
При сгхстяването, прочее, на гр. Видинъ, изпъл динъ, облеченъ съ широки пълномощия, който да раз
ването на низините, защитните съоръжения и строежи решава бързо на самото место многобройните въпроси.
те требва да се държи сметка за черешовите води, които наводнението наложи.
чието ниво презъ 1940 година достигна кота 33-56 м.
гр. Видинъ 30 априлъ 1942 г.
яадъ морското равнище или 7'57 м. надъ нулевото де
Председатель. Рашко Бораджиевъ
ление на водоотчета (който брои отъ 26 м. надъ мор
Подпредседатели Вълчо Даскаловъ
ското равнище).
Секретарь: Цоко Байчевъ
Колкото се отнася до подпочвените води, съ тЪхъ
ще се справя действующата вече помпажна станция.
( Д-ръ Б. Бончевъ
5. Прн разрешаване въпроса за жилищните строе
Членове:
{
Кузма Йосифовъ
жи да се има предъ видъ, че гр. Видинъ има земедел1
Петъръ Братковъ
ско-стопански характеръ и като така требва да се въз
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Най-добре пригодената вършачка за българските, условия.

Българска ЗемедЪл. и Кооп. Банка
НАРОДНО

УЧРЕЖДЕНИЕ
за

обслужване съ нрвдитъ българското стопанство и кооперации
ОСНОВАНА Б Ъ

1 8 6 4 Г.

КАПИТАДЪТЪ

Е

НЕОГРАНИЧЕНЪ

Обслуй&ва с ъ Бсредитъ:

ЗемедФлсКитФ с т о п а н с т в а , з е н е д Ф д с Б и т Ф К р е д и т н и и к о о п е р а т и в н и . пог
тр^абителни сдру-йсения, т е х н и т * с ъ ю з и и в о д н и т * с и н д и к а т и ; з а н а я т *
чиитФ и зонаятчийсЬите Ьооперации; п о п у л я р н а т а бпнКи и
т1Ьхнит^& с ъ ю з и .

ДОСТАВЯ: Земеделски орждия и машини, подобрени семена за поеЬвъ на зърнени храни
и фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощните
градини отъ болести и за защита на паразити, купува бакъръ, дървенъ материалъ и пр.
ПОСРтзДНИЧИ: За продажба и износъ за чужбина на земеделски произведения, събира
не отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни, сухи и кон
сервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
ИЗВЪРШВА: Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и безсрочни
при най-износни условия.

С е д а л и щ е и у п р а в л е н и е в ъ София.
142 клона и 52 агенции въ всички производителни, земеделски градове и сеЯа, 250 попу
лярни банки въ целата страна, които извършвагь влогове — акредитивна служба.
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Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

Всекакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).
Максимална лековитость
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти.
5О°/0 н а м а л е н и е з а п ж т у в а н е п о Б. Д . Ж . п р е з ъ с е з о н а .
Ч у д Н И околности з а еЬсЬурзии и излетя, Брасива природа.
Всекидневни концерти обедъ 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 н а . Ц а р и ц а н а плааКа".

Ку

рортъ

М у З и Ь а л н и ХързХсесхва.

„СВ. КОНСТАНТИНЪ«

Прелестно кжтче край морския брътъ за истинска почивка и отмора.
Плажъ _ морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ.
Дансинп,
Хотелътъ ремонтиранъ.
Стаите снабдени съ течаща изобилна вода.
Ангажиране стаите предварително.
Р е д о в н а а в т о б у с н а враьзЬа с ъ г р а д а .
••I» •• ... ц.ма.»
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БЪЛГАРИ,
Корабите на Българското ръчно плаване (Б, Р.II т въ денонощна служ
ба на редното ни стопанство. Ь подършатъ пшничееки и товарни съобщения
по Дунава, както въ кашитъ граници, таиа и далечъ отъ ш ъ .
' Пътувайте по Дунава съ корабите на Б. Р. П.
използувайте вшидневшъ корабни товаропжтническн съобщения по българския Дунавъ, съ
български кораби -- най-краенвнтъ, най-удобнитъ и най-бързитъ по ц ш в Дунавъ.
Интересувайте се за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така и
на любимците на дунавци парни товаропътнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стоките Ви да бждатъ пренасяни отъ корабите на Б. Р. П. Те ще бждатъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
Стоки отъ всекакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Т*
еж снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на целия Дунавъ.
За Вашите стоки еж на разположение и влекачите и шлеповете на Б; Р. П.
За пжтуване или за превозъ на стоки по Дунава отнасяйте се до:

Дирекцията на Българското речно плаване — Русе.
Телефони: 23-87 и 24-92.

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВАНЕ. I

Печатница А. Пъндъклийски — Варна

Тел. 23-15 ?

