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Кврабнтъ т Българското ръчно пяггана [5. Р. 1.) ъж вь д ш ш р з служ
ба на родното к» стопанство. Ь пздъцшать шивчееки и товарни съобщения по
Дунава, както вь тшт гравд, тана и дадечъ отъ
гаь.
Пшувайто' оз -Дувава сь корабнтъ на Б. Р.
Използувайте вешдвввняп корабни товарашнвчвски съобщз:;ия по българския Дунавъ, съ
българснн кораби - -най-краснвит*, нзи-удобннте и най-бързите по цьлня Дунавъ.
Интересувайте се за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така и
на любимците на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стокгЬ 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 вс^какъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Те
еж снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на целия Дунавъ.
• •
За Вашите стоки еж на разположени 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.
Щ Телефони: 23-87а,и
и 24-92.
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СЮВОРЪ

ОРГАЦЪ ЦА БЪЛ1АРСКИ.Я Ц Д Р О Д Ш Ъ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XIX.

Варна, октомврвй 1942 год.

Урей&да
Киижовно-просвЪтниятъ отд-Ьлъ

Брой 8
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Ялександръ Я. Маноловъ
капитанъ II р. о. з.
председатель на Б. н. м. сговоръ

Мостътъ на Дунава
Съседството създава общуване и опознаване; интересъ да излЬземъ здраво на БЬло море, за
но отъ всички съседи; благодарение на дългата взаимно общо ползуване отъ тоя свободенъ пжть.
Но вмЬсто да се разберемъ точно на тая
дунавска граница и удобствата, що създава Дунава
за съобщение, ний най-много сме се разбирали съ основа и до сега да бЬхме забравили въпроса за
постройката на моста, като фатална нишка се
румънитЪ.
Характерни еж нашитЬ приятелски отноше провлачеше желанието на съседитЪ да следватъ
ния въ доосвободителшта епоха. Всичко, що бЬ единъ пжть на неразбирателство; а отъ другата
прокудено отъ майката отечество, всичко будно, страна стоеше нашето силно и искрено желание,
жадуващо свободата, намираше гостоприемство за прехвърлянето на моста.
Най после следъ дълги преговори се почна едно
етвждъ Дунава. Това гостоприемство бЪше толко
ва по-голЪмо и ценено отъ българите, че даже ко начало, съ постигнатото съгласие за постройката
гато нашитЬ хъшове въ нЬмотията сп правЪха- на ферибота между Русе и Гюргево, което се реа
доста бели на румънитЪ, българите пакъ бгха лизира въ началото на сегашната война.
Но трябваше да дойде тая св/ьтовна война;
приемани и гледани съ добро око.
болшебнзмътъ
да застраши свободата на Румъния
Нии никога нЪма до забравимъ отношенията
и
Балкана;
да
дойде
Антонеску и мла
на стария Ионъ Братисно къмъ нашитЬ емигран дия кралъ Михай; да маршалъ
се разведри политическата
ти и участието на румънската войска въ нашето атмосфера и филтриратъ раз иранията, за да
освобождение.
се схване най-после, че мостътъ на Дунава не ще
Ето така се създаде у насъ единъкултъ кгмъ бяде прпчка за най-добри отношения между двенашата северна съседка, о<сбено въ криидунсвскшЪ тпу страни. И като той свърже двата бргьга, ще
ни поселища, защото т * п>мн*ха, че отъ тамъ дой запали искрата на старото приятелство, за бъ
доха Караджата и Бстевъ, като извършиха пьр- дещия животъ на ру.иъни и българи въ нова Европа.
витЪ български десеши; че Левски многократно
Общата опасность (ъздаде общи интереси.
прехвърляше рЪкста.
„,„„„ Дано това да е турянето на едно ново начало.
Българскиятъ народенъ морски сговоръ не мо
И какъ останахме венчки изненадани, когото
следъ освобождението, оабенопо време не сръбско-же да не поздрави новото дгьло за постройката
българската война въ 1885г., това приятелство бЪ на моста на Дунава, така щастливо подето отъ
отрЬзано изведнгжъ стъ новото поко/Лкие на гу двамата държавни глави Ттхни Величества Царь
тНИ
Борисъ III и Кралъ Михай.
Отъ тогазъ и до денъ днешенъ нии бглгаршЬ
т
Ний се радваме, че румънския министъръ на •
живЪхме съ една вЪра н надежда, че ™°Р °*Р*ме пакъ ще се върне. За отбелязване е, чеитки съобщенията господинъ инженеръ Бушила и направителства у насъ еж работили за сгздоваье на шитгь министри инженеритгь Радославовъ и Ватрайни политически отношения съ гумгния, на силевъ се събраха не само като политически прия
базата всШму своето, като деже
^ровихме тели, но и като вещи техници, за да турятъ
северна Добруджа; а свързването на две та брпа началото на едно добро и полезно дп>ло, отъ ви
съ мостъ бЪшереалниятъ изразъ на ™»™™™»;1 соко стопанско и политическо значение.
На добъръ насъ!
Нин неведнъжъ сме писали въ м™™™* *
те, че севернит* ни съседи иматъ еднешъ съ насъ
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Тошайсътъ и вторийтъ ф р о н т ъ
Щати 2 милиона тона. Съюзниците на Англия и неутрал!
ните държави, чийто кораби беха въ услуга на Съгла
шението, притежаваха около 15 милиона тона кораби.
Положението на корабниятъ тонажъ презъ 1930 г.
бе както следва: Англия съ доминионите — 21 милиона
тона, Съединените Щати — 7 милиона тона, съюзниците
имъ и неутралните — 18 милиона тона.
Презъ първите три години на войната 1914 — 18 г.
Съглашението загуби отъ подводната война около 9 ми
лиона тона кораби, а неутралните — 2 милиона тона.
Презъ 1918 г. подводната война бе задушена. За охрана
и. конвоиране на търговските кораби съглашението
употреби около 3,000 военни единици.
Презъ първите три години на настоящата война
англо-саксонците загубиха надъ 20 милиона тона кораби.
Въ началото на четвъртата година отъ войната, подвод
ната война е въ пълния си ходъ. Месечните потопявания
еж надъ 800,000 тона.
За възстановяване на загубения тонажъ Съглаше
нието разполагаше презъ 1914—18 г. съ 76о/о отъ све
товната корабостроителна индустрия, неутралните съ 7°/в,
Германия и Австрия съ 17—.
Презъ 1941 г. горното съотношение е изменено
както следва: Англия 35о/0, Съединените Щати — 6%,
Германия 16%, окупираните презъ 1940 г. Белгия, Хо
ландия, Норвегия и Дания 16о/0, Япония—15°/о, Италия
Англия притежаваше презъ 1914 г., включително — -Зо/о, Франция — 1.5°/о, Швеция — 5.5°/0, останалите
съ доминионитъ, 20.5 милиона тона кораби, Съединените държави 2о/0. Общо силите отъ Тристранния пактъ разполагатъ съ около 56°/ 0 отъ корабостроителната индус
трия срещу 41о/ 0 на англо-саксонците.
Презъ войната 1914 — 18 г. за 4 години Англия
построи около 5 милиона тона кораби, Съединените Ща
ти за сжщото време — 4 милиона тона. Презъ месецъ
, януарий 1918 г.. въ английските корабостроителници ех
\
<5или вкарани за поправка 1 милионъ тона кораби.
, . Презъ .1939 г. Съединените Щати еж построили
21 кораби съ тонажъ 256,000 тона, презъ 1940 год.—
41 кораби — 518,000 тона, 1941 г. до 1. октомврий 50
кораби — 530,000 тона. Общо за първите три години
огъ настоящата война — 112 кораби възлизащи на
1,305,000 тона. Къмъ 1 октомврий 1941 г. числото на
работниците въ американските корабостроителници е
било 230,000 души. Числото на корабостроителниците е
било увеличено отъ 39 презъ 1939 г. на 339 къмъ 1
октомврий 1941 г., часть отъ които не били довършени.
Американската пропаганда съобщи, че презъ 1942 год.
ще бждатъ построени. 574 кораба възлизащи на 6 ми
лиона тона. Презъ 1943 г. се предвиждалъ строежътъ
на нови 6*5 милиона тона кораби. Фактически какво е
било построено отъ Англия и Съединените Щати презъ
1942 г. и какво ще се. построи презъ 1942 г. ние не
в . > - •••>•••...''.• - > - . \ д - . - ' " 1 '
;
-• - ; \ . < ! . - . • ' • • ; . знаемъ. Има, обаче, признаци, които показватъ, че строе
жътъ на нови кораби е съвсемъ недостатъченъ и кризата
въ корабния тонажъ е много тежка.
" ' ' • "''#у . ''' '
'''""Тези признаци еж следните:
Първо. Въ последната си речь въ камарата на об
щините английскиятъ министъръ-председатель Чърчилъ
заявилъ, че за превозването на 50,000 войници, необхо
дими за египетския фронтъ, е поискалъ кораби отъ Съеди
,уХ:>м
нените Щати.
1^йк&»51.-^^
-,
Второ. Американскиитъ министъръ на флота полковникъ
Ноксъ
въ
своята
речь
неотдавна
Готови за торпеденъ изстрелъ
заяви, че най-главната проблема, която днесъ тревожи
Изъ живота на нашия флотъ Англия и Съединените Щати, е опасностьта отъ подвод^

Изходътъ на Световната война 1914 — 1918 г. бе
тесно свързанъ съ наличния корабенъ тонажъ на Съгла
шението. За да си съставимъ идея за величината на из
вършените морски превози и влиянието, което те оказаха
върху воденето на тогавашната световна война, ще си
'послужимъ съ езика на цифрите. Споредъ една статис
тика на английското министерство на превозите, нуждите
на войната еж наложили да бждатъ пренесени по море
въ една или друга посока надъ 40 милиона войници.
Шй-усиленъ е билъ превозътъ презъ канала Ламаншъ.
Отъ Англия въ Франция еж били пренесени 19 милиона
войници, 2 милиона добитъкъ и 30 милиона тона мате
риали. Огъ Фракция въ Англия еж били пренесени 11
милиона войници. Активностьта на превоза е била найсилна презъ 1918 г., когато еж били пренесени отъ
Англия въ Франция 9 милиона войници, 800,000 доби
тъкъ и 22 милиона тона- материали. Презъ сжщата го
дина отъ Франция въ Англия еж пренесени 6 милиона
войници. Презъ Атлантическия океанъ еж пренесени въ
Европа отъ Канада 1 милионъ, а отъ Съединените Ща
ти 2,100,000 войници. Движението въ Сръдиземно море
възлиза общо на около 5 милиона души. Огъ техъ 1
милионъ английски колониални войници еж минали презъ
Марсилия. Въ Егейско море еж били изпратени 800,000,
въ Египетъ 1,300,000, въ Персийския заливъ надъ 1.5
милиона души.
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Нашъ торпедень катеръ- патрулира покрай нашия черноморски бр-Ьгь
иата война, „Борбата- срещу германските, подводници, —
заявилъ той дословно, — ще бжде тежка и продължи
телна, Тя е свързана съ нашите планове. Докато ние не
спечелимъ тази борба, ние не можемъ да мислимъ за
изпълнението на нашите планове за развоя на войната,
които еж: откриването на втори фронтъ въ Европа, под
готвянето на офанзивата срещу итало-германскитъ войски
въ Северна Африка и осигуряването на здраво продо
волствие на всички фронтове, които отстоятъ презъ морето
отъ насъ". Ноксъ призналъ, че за сега производството
на американски кораби не покрива потопените кораби.
Трето. Фактите потвърждаватъ искреностьта на
декларациите на Чърчилъ и Ноксъ. За единъ вторЪстепененъ фронтъ на Дарданелите презъ 1915 г., бъха из
пратени по море около 450,000 души. Въ началото на
1942 г. за спасяването на първостепенната база Сингалуръ, ло липса на кораби, Англия и Съединените Щати
не можаха да изпратятъ подкрепления. При последната
офанзива на маршалъ Ромелъ гарнизонътъ на Тобрукъ
не можа да бжде спасенъ сжщо по липса на кораби.
Десантътъ въ Диепъ, по липса на кораби, бе извършенъ
съ толкова малко сили, че смело можем ь да кажемъ, че
той е въ микроскопично съотношение съ задачата на
втория фронтъ. За изпълнението на голъмата оперативна
задача на втория фронтъ еж необходими най малко 100
пъти повече сили и средства.
Данните и фактит* показватъ категорично, че бор
бата около корабния тонажъ ше бжде тежка, продължи
телна и опасна за Англия. Тя може да се обърне въ
непоправима и неизбежна катастрофа. Естеството на
Кризата въ тонажа не позволява предположение, че тя

ше бжде разрешена за една или две години. Възмож
ностите за усл*хъ въ подводната война днесъ еж на
страната на Германия. Съ какво и кога ще бжде откритъ
вториятъ фронтъ тогава?
На 20 септемприй т. г. първиятъ лордъ на адмиралтейството Александъръ е заявилъ въ Шефилдъ: .Ан
глийският!, народъ тр+.бва ла предостави на правител
ството да избере местото н времето за откриване на
вгори фронтъ. Една акция, която може да бжде свър
зана съ катастрофа за знглийскитг. въоржжени сили,
нема да бжде помошь на Съветска Русия*. Тази декла.
рация на английския морски министъръ е напълно ис
крена и къмъ нея ние ще добавимъ: при настоящата
военно морска обстановка откриването на втори фронтъ
въ Европа може да създаде условия за такова катастро
фално поражение на английските въоржжени морски си
ли, което би докарало Англия да загуби войната само
за неколко седмици. Не в%рваме да се намери въ Ан
глия отговорно лице, което би приело този рискъ.
Днесъ е ясно, че липсата на достатъчно кораби ше
отнеме оперативния починъ въ Европа наангло-саксонците,
както до края на 1942 г„ така и презъ ивлата 1943 г.
Възможностьта за разрешаване на кризата въ ко
рабния тонажъ презъ 1944 г. за сега е въ областьта на
въображението. Събитията, обаче,- които ще се развиятъ
на сухо и море дотогава по починъ на силите отъ
Тристранния пактъ, ше изпратятъ тия въображеми очак
вания и дадени тържествени обещания на дъното на
морето и ще доведатъ до приключване на войната въ
полза на Германия и съюзниците й.

1-а.а
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сговоръ

Д. Р.

Низкиттз и в и с о к и БОДИ ша р. Д у н а в ъ п р е з ъ 1942 г. /
Известно е големото значение на р. Дунавъ за
стопанското и културно издигане на централна и юго
източна Европа. Миеща бреговете на неколко държави,
тя е пжтьтъ за размъна на земеделско стопанските произ
ведения на изтока съ фабрикатите на запада. Тя е
огромната водна артерия, по която непрекжснато пжтуватъ, нагоре и надолу стотици кораби и шлепове, — жи
вата връзка между отделните държави и народи. •
А водниятъ пжлъ е най-евтиниятъ. Той иска помалко поддържане въ сравнение съ шосейния и почти
нищо въ сравнение съ железния пжть. Неговото истин
ско използуване, обаче, както и грижите за подържане
то му еж. въ прека зависимость отъ височината на
водното ниво, която за различните сезони е различна.
И тази именно разлика на водното ниво на'Дунава хората
наричатъ съ имената: големи, средни и малки или висо
ки, средни и низки води.
Настоящата 1942 г. е характерна съ големата раз
лика, която показа нивото на Дунава. Докато презъ зи
мата неговата височина достигна до неимоверни размери,
то презъ летото и началото на есенъта тя спадна до
толкова, че на места стана истинска пречка за редовно
то и сигурно корабоплаване.
Високите зоди на Дунава обикновенно еж. презъ
втората половина на зимата, презъ прол-Ътъта и отчасти
— началото на летото. Климатична особеность за средна
Европа е, че съ настжпването на есеньта започватъ сил
ни дъждове, а въ високите алпийски местности — и
снегове. Водите отъ тия дъждове и топящите се отна
чало снегове се стичатъ въ отделни порои . и р!ки,
които планинските склонове и долини отвеждатъ въ
Дунава. Презъ месеците.- декемврий и януарий нивото
на реката е достигнало една средна височина, която
поради застудяването на времето, съ което спиратъ дъж
довете и престава топенето на снеговете, се задържа
малко променлива. Съ затоплянето, обаче, на времето въ
по-низките части на дунавския басейнъ започва топенето
на снеговете. Освенъ това пролетните дъждове въ некои области идватъ да допълня гъ притока на вода и
нивото на Дунава започва да се повишава. По-късно,
въ края на априлъ и началото на май, започва вече
•силното топене на снеговете и въ високите и алпийски
местности на централна Европа. Съ това настжпва найсилното прииждане, нивото на водата добива своята най-

Н-Ьколко навързани влекачи, които се мжчатъ да извлъкатъ заседнали шлепове по горното течение
на река Дунавъ

голема височина — така наречените високи води, които
ние у насъ наричаме ,черешови води*, тъй като къмь
насъ те идватъ въ края на май и началото на юний,
когато зреятъ черешите
Презъ втората половина на зимата, когато прииж
дащите води на Дунава разчупватъ и повличатъ съ
себе си ледовете, се забелязва едно интересно явление,
което у насъ се нарича „запоръ". Обикновено на плитки
места, на теснини или завои, влачените отъ водата гра
мадни маси ледъ, опирайки вь бреговете или въ плитковината, се сциратъ, .натрупватъ се единъ върху другъ
и по тоя начинъ затрудняватъ протичането на водата
презъ това место. Нивото на водата надъ „запора" за
почва бързо да се качва, водата търсейки место да се
изтече се разлива наоколо, като залива понекога хиляди
декари земя заедно съ градовете и селата. Такъвъ бе
ше случаятъ. съ гр. Видинъ тази зима.
Благодарение на силните снеговалежи, земята се
беше напоила съ вода и при топенето на дебелите снеж
ни пластове по големата часть отъ получената вода се
стече чрезъ реките въ Дунава. Нивото веднага се пови
ши и започна да чупи и носи ледовете, които на не
колко места въ нашия районъ направиха .запори", во
дата при това придойде до неимоверни размери и зале
града Видинъ, отчасти Ломъ и Свищовъ, пристанището
на гр. Русе, неколко села и т. н.
Освенъ нормалните сезонни изйенения на речното
ниво, се забелязватъ и извънредни такива, които особено
въ горния Дунавъ еж интересни съ това, че покачването
и спадането на нивото става за много кратко време —
понекога само за една нощь или единъ день, и достига
до 1 — 1-5 м.
Обикновено това се случва следъ дъждъ. Тъй като
по-големата часть отъ притоците на горния Дунавъ слизатъ направо отъ планините, то почти всичката паднала
въ видъ на дъждъ вода се отича веднага въ техъ и
оттамъ направо въ Дунава. И благодарение на това,
че бреговете на реката тукъ съ въ по-големото си
протежение изградени съ камъни, направени съ навсекжде диги, залесявания и др„ то водата нема кжде да
се разлее, изпълва коритото и по тоя начинъ за кратко
време повишава значително речното ниво. Спадането
става въ сжщата бързина съ каквато и покачването.
Слизайки надолу, вълната отъ придошлата дъждовна
вода се разлива и губи постепенно, като за повишение
нивото на средния и долния Дунавъ тя оказва малко или
почти никакво влияние.
Докато презъ зимата водата дойде толкова много,
то презъ летото и началото на есеньта тя спадна много
низко. Сухото и горещо лето изсуши земята, снеговете
по планините имаха своето най-силно топене въ края на
пролетьта и началото на летото, а и като допълнение
на всичко това дойде и сушата. Падналите въ некои
области на Средна Европа дъждове презъ юний и юлий
задържиха за известно време нивото на реката на една
средна височина. Но веднага следъ техъ започна него
вото бързо и постепенно спадане. Съ това започнаха и
трудностите въ корабоплаването и се увеличиха грижите
по подържането на плавателния пжть. На много места
се появиха цели острови, които при средни и високи
води се закриваха. Очертаха се песъчни и чакълести
плитковини, и преминаването на праговете и теснините
стана трудно. Спадащата вода на много места си направа
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На стража край родния брЪгъ
новъ пхть, като при това разми и издълба речното
дъно, а измития материалъ наслгга на други места. Отъ
това последваха нови изменения и изненади. Измерва
телните служби не можаха да смогна.ъ съ гоставянето
на нови и нови светящи и несветяши плаващи знакове,
фарове, фенери и др., и въпреки това, особено въ ун
гарския и германския райони на Дунава, корабоплаването
стана твърде трудно и рисковано. Тамъ имаше такива
места, кждето вечерьта беха минавали кораби, а сутриньта минаването презъ това место значеше сигурно заседане. А заседанията тамъ станаха нещо обикновено.
Най-малкото мръдване въ страни, въпреки многото знзци,
които очертаваха пхтя, и аварията биваше готова. Осо«5ено трудно и рисковано беше слушането на шлепове
надолу. Разминаването на корабите не можеше да става
навсекхде и • често ПАТИ требваше да се изчакватъ
единъ другъ, да правятъ повороти на тесни и опасни
места и т. н. А при заседаие надолу влачените шле
пове, носени отъ силното 'ечение, се стоварваха върху
заседналия корабъ, откжсвахч се отъ влекалата, и разкжсали
свързващите ги помежду имъ проволки, некои засЪдаха
още тамъ, а други по-мь^-ко газещи отминаваха за да
заседнатъ некхде по-нгдолу. Това принуди агенциите
да товарятъ корабите и шлеповете съ по-малко товаръ,
за да газятъ по-плитко, и да даватъ само по два-три
шлепа за влачене. По едно време преминаването на опас
ните места съ повече отъ два шлепа стя.а невъзможно
и прекарването имъ требваше да става на неколко пжти.
При това положение корабоплаването стана много
нередовно и несигурно. Заседналъ на пжтя корабъ или
шлепъ спираше цълото движение. Въ такъвъ случай
подъ и надъ местото на заседането се събираха цели
флотилии отъ кораби и шлепове, които чакаха разчист
ването на пхтя. Тогава влекачите по 5 — 6, па
даже и повече, се нареждаха единъ следъ другъ, за
вързваха здраво заседналия и го извличаха. Това, обаче,
ставаше понекога следъ единъ два дни напраздни опити

и усилия, като въ това време течението успеваше на
това место да направи нови насипвания и изменения,
които водеха къмъ нови и нови заседания, аварии и
трудности въ корабоплаването. При това положение, пжтуването нощно време, дори и при ясна нощь етана
трудно и рисковано. Пжтуваше се само денемъ. Кора
бите поради малката вода не можаха да развиятъ пъл
ния си ходъ и на плитките места (които станаха много)
едва пъплеха, задържани отъ водата, която се надигаше
следъ техъ на грамадна вълна, мжчаша се да ги догони,
И всичко, всичко това беше пречка въ корабо
плаването, въ търговията. Корабите и шлеповете при
стигаха съ големи закъснения. Стоките не можеха да
се доставятъ навреме. НЬкои отъ техъ (плодове, грозде
и др.) пристигаха въ недобро състояние. За ио-налко
газене на сждовете се товареха минимални количества
стоки, честите заседания и аварии носеха загуби на
сждове, инвентаръ, излишно хабене на гориво и т. н., а
и хората се измориха да работятъ въ постоянно напре
жение.
Въ кратко, това беха последиците отъ низко спад
налите води на Дунава.
Въпреки всичко, обаче, големите нужди на време
то налагаха постояното и редовно пжтувзне на корабите
и шлеповете. Непризнаващи нищо, народите искаха
своята всекидневна храна, земята и фабриките — своите
машини, машините — вжглища, високите пеши — руди
и коксъ, моторите — масла и гориво, и неколко десят
ки хиляди души, свързали живота си съ големата река,
требваше да понесатъ съ нечувана твърдость безброй
ните изпитания и тревоги, които природата и техниятъ
дългъ имъ наложиха. И забили носъ въ мжтната теча
ща водна маса, корабите се нижеха единъ следъ другъ
по големата средноевропейска артерия като живи кръв
ни телца, носейки навсекжде докждето достигнать,
ведрата струя на животъ, на култура и благоденствие.
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м о р с к и победи в ъ Тихия о к е а н ъ

(изъ ,01е Кпе^зтаппе")
Не дълго следъ битката въ Коралово море, където При това положение е безразлично дали потопените
станаха явни японското морско превъзходство и несрав- транспортните кораби ех носили помощь за Австралия
нимо по високиятъ имъ моралъ надъ противника, дойде и или Нова-Гвинея или материали за. изграждане на некоя
морската битка при Соломоновите острови, където си нова опорна точка въ океана. Всичко това пропадна въ
новете на изгреващото слънце спечелиха нова и блес- момента, когато синовете на Нипонъ съ една смайваща
кава победа надъ една мощна акгло-американска ескадра, храбрость и самоотверженость се нахвърлиха и атакуваха
съставена отъ бойни и транспортни кораби, съ което противниците си. Въ това ожесточено морско сражение,
дадоха ново доказателство, че съвсемъ не еж, склонни станало отъ 7. до 11. августъ 1942 година, беха пото
да загубятъ спечелените до сега плодове въ източно- пени 13 американски и английски кръстосвача, 9 изтре
азиатското пространство. Едновременно съ това пропадна бителя, 3 подводника и 10 транспортни парахода, а
напълно и опитътъ на американците да си възвърнатъ тежко повредени 1 кръстосвачъ, 3 изтребителя и 1
наново загубения теренъ на Алуетските о-ви, което по транспортенъ параходъ.
казва, че японците ефикасно контролиратъ целия Великъ
Японските загуби съ незначителни: повредени 2
океанъ отъ Аляска до Австралия. При това на японците кръстосвача и свалени 21 самолета, отъ които една часть
дойде на помощь и обстоятелството, че скоро- следъ еж се пожертвували доброволно, връхлетявайки съ стра
започване на „90 дневната война" (споредъ американ хотна сила върху неприятелските кораби и поразявайки
ските предвиждания) те заеха Филипинските о-ви, о-въ сигурно цельта. Вероятно между потопените кръстосвачи2
Гуамъ и о-въ Уейкъ.
съ били австралийски, поради което австралийскиятъ флотъ,
При воденето на морската война синовете на им който разполагаше всичко съ 6 кръстосвача, може да се
перията на изгреващото слънце провеждатъ блъскави и смета почти унищоженъ, като се има предвидъ, че той
систематични действия и операции, докато американците, загуби неколко отъ тия единици въ морските боеве при
намиращи се още подъ тягостното впечатление на ката о-въ Ява и Коралово море. Съ това се обяснява и сестрофата при Пърлъ-Харбъръ, водятъ една импровизира риозниятъ тонъ на официалните австралийски издания,
на морска война, която, естествено, срещу единъ про-' изразяващи общественото мнение следъ тези загубв. Въ
тивникъ като Япония, не може да бхде резултатна, още т*хъ се каза, че за Австралия положението става много
повече, като се има предвидъ и обстоятелството, че деликатно. Това реално схващане бе въ пълно противо
японците еж организирали въ Пасифика едно превъз речие съ фалшивите изявления на Северно-Американскиходно наблюдение и разузнаване.
те Съединени Щати.
Ако американците, а следъ гвхъ и англичаните си
Най-напредъ Вашингтонъ се опита да запази гробно
въобразявате, че могатъ безпрепятствено • и скрито да мълчане по това сражение, но това не можа да продъл
завзематъ некой рстровъ между Соломоновите о-ви и жи дълго време. Въ Белия домъ изтъкнаха, че това е
Австралия, или пъкъ самите Соломонови о-ви, за да ги било една стратегическа „уловка", устроена отъ амери
използуватъ за опорни бази и съ това откриятъ станалите канския флотъ, който съ това е ималъ за задача да об
пословично втори, трети и пр. фронтове, те се лъжатъ върже японския морски и въздушень флотъ, докато
жестоко и то сжщо така, както се излъгаха Рузвелтъ и останалата часть отъ американския флотъ предприеме
и неговите привърженици, принуждавайки Япония да победоносни действия другаде. Изглежда, обаче, че тая
влезе въ сегашната война, подценявайки мощьта и под уловка, която струваше на американския флотъ 35 ко
готовката на японския флотъ по единъ дилетантски раба, излезе прекалено скжпа. Освенъ това тя съвсемъ
начинъ.
не изпълни цельта си, тъй като предприетото почти по
Споредъ официалното съобщение на японската сжщото време нападение надъ Алуетските о-ви, както
главна квартира, неколко дневното страхотно морско се каза по-горе, завърши тоже злополучно за янките,
сражение при Соломоновите о-ви е завършило съ съ Продължителните атаки на японските въздушни сили
крушително поражение за американските морски сили. надъ бреговете на Северна Австралия, както и напред
ването на войските имъ въ о-въ Нова-Гвинея, съвсемъ
не бидоха смутени отъ американската «уловка*. Така
напримеръ, биде потопенъ посредствомъ торпедна атака
отъ въздуха въ пристанището на ТочгпзуШе (северна
Австралия) единъ големъ транспортенъ корабъ съ 9000
5йе
б. р. тона.
Тогава американските среди въ Вашингтонъ почув
стваха, че такива дебели лъжи, както техните, въ века
на радиото могатъ вместо успокоение да създадагь
вълнение и накараха главното командуване на американ-.
ския флотъ въ Пасифика, въ лицето на адииралъ Кингъ,
да каже като заключение, че тази операция е забележи
телна за американците по това, че за пръвъ пхть т*
взематъ инициативата въ свои ръце. „Всички операции
въ Пасифика до сега, макаръ и успешни, съ имали отбранителенъ характеръ".

•5-'-

Японски бойни кораби

Изглежда, че и на този адмиралъ, както и на Рузвелтъ, е изгодно да трхбятъ, че това е една успешна
операция за англоамериканския флотъ. По нататъкъ
той казва: .Требва да бхдемъ на ясно, че провежданата
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въ момента еиерация е най-тежка и комплицирана такава
въ морската война. Известни загуби при такива действия
•У^.^.З^ЗДИиз
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еж възможни, защото цената, която се заплаща, е отъ
съществено значение за постигането на продължителни
преимущества".
Това е така, само че не за Америка, а за Япония.
При провеждане на морските операции се оказаха
основни различия, по отношение воденето на войната въ
Атлантика и Великия океанъ. Германскиятъ флотъ, който
е още въ периодъ на изграждане и е далечъ по-малъкъ
V
отъ тоя на противниците си — отношение 1 : 10, про
вежда своята морска стратегия, като на първо место се
стреми да прекжсне подвоза на необходимите сурови
\ ^
\
материали и храни за Англия, използувайки и обстоятел
ството, че поради сравнително малките разстояния може
\ ! .
да туря въ действие и мощната си авиация. Безрезерв
ното участие на целия наличенъ германски флотъ въ
• Скандинавската операция, кждето сждбата и на последния
корабъ бе на карта, което участие се увенча съ пълна
победа, е като» заключение на възприетата германска
морска стратегия понастоящемъ. Въпреки .всичко, това
е доказателство,
че въ морската война нъма напълно
установени и резки правила.
Въ Великия океанъ виждаме грамадни разстояния
между неприятелските флоти, които ако нЪматъ опорни
бази и ефикасно защищавани хвърчилоносачи, не могатъ V •"
ЧЧ
да се приближатъ и влъзатъ въ бой. (Ддтукъ и произлиза
като главна цель борбата за завладяване на океана съ
завладяване на неприятелските територии и унищожение
> •
на флота му. Тукъ вече се явяватъ на лице ония пред
\ \
поставки за водене на войната, които изтъква американскиятъ капитанъ I рангъ Мапап въ своята книга „Влия
нието на морската мощь върху историята", като казва:
„Владеенето на морето оказва решающо стратегическо
влияние при воденето на операциите по суша въ една
ч V
голема война".
За Япония, въ противовесъ на силите на Осьтг,
\
главно Германия стои на първо место не борбата срешу
противниковото корабоплаване, а завладяването на не
приятелските опорни места и унищожаване на неговите
хвърчилоносачи и големи бойни кораби. Естествено е, че
и Япония води война срешу англо-американско снабдя
ване по море, като потопява параходите имъ въ Бенгал
ския заливъ, въ Великия и Индийския океани, въ Китайско
море и по западния американски брегъ, съ което до
пълва по неоспоримъ начинъ успехите на германските
и-италиянски морски и въздушни сили въ останалите
световни морета и океани.
Главната имъ цель, обаче, е и си остава унищо
жаването на англо-американския боенъ флотъ. И тъкмо
въ тази насока японците направиха чудеса. Славните и •
а.т'|Й.
плодоносни победи при Пърлъ Харбъръ, предъ малай
ския брегъ, при, о-въ Ява, въ Коралово море и при Соломоновите. о-ви дадоха на японския флотъ мощно пре Сигнглистътъ Тна японския флагмански корабъ подава
сигналл за бойна тревога
възходство по отношение на американския боенъ флотъ.
Последната победа на синовете на Нипонъ надъ
американския тихоокеански флотъ бе спечелена на 26 своите самолети напраЕО върху це.пите си и еж нанесли
октомврий 1942 година въ морската битка въ „водите по този начинъ страхотни поражения надъ американски
на южния океанъ* — около о вите Санта Круцъ. Тамъ те кораби, главно хвърчилоносачте.
бидоха потопени 4 американски самолетоносача, 1 лине
За забел*зва!,е е, че докато американците известяенъ корабъ, 1 корабъ отъ неизвестенъ тииъ, а тежко ватъ всека СЕОЯ И най-малка победа съ звуци отъ фан
повредени: 1 линеенъ корабъ, 3 кръстосвача и 1 изтре- фари, японците следвате своя девизъ „следъ победата
битель. Свалени съ или унищожени повече отъ 200 вързвай шлема още по-зяранб'.
американски самолети.
Въ Америка все още сб чуватъ гласове, че щеЗагубите на японците еж: 40 самолета свалени и дойде денътъ, въ който американскиятъ флотъ ще даде
леко повредени 2 самолетоносача и 1 кръстосвачъ. По решително и победоносно сражение надъ японския тавече отъ 20 японски пилоти-самураи съ връхлетели съ къвъ. На това твърдение дава отговоръ единъ японски
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морски офицеръ, който казва: „Макаръ и г-нъ Рузвелтъ
да обяснява, че Америка ще премине въ положение на
нападение надъ Япония, веднага следъ като нейниятъ флотъ
добие числено превъзходство, това никога нема да ста
не, защото естествено че и ние не стоимъ съ скръстени
ржце. Американските морски стратези подържатъ гледището, че флотъть имъ нема да вземе инициативата въ
свои ръце дотогава, докато не добие числено превъз
ходство 1:10. Следъ като американската морска мощь
се намали на половина, техното морско министерство
даже и на сънь не требва да мисли за нападение срещу
Япония."
Тези думи на японския морски офицеръ еж изка
зани преди „битката въ южния Тихи океанъ". Сега по
ложението на американския флотъ е още по-лошо. Поне
2
/з,
ако ли не и 3 /4 отъ
англо-американския
флотъ въ Тихия океанъ е вече унищоженъ или извънъ
строя.
Бюлетинътъ на японското имперско командуване отъ
21 октомврий 1942 година гласи, че 'загубите на Съеди
нените Щати отъ 8 декемврий 1941 година до горната
дата съ, както следва;
1. Унищожени англо-американски бойни и траспортни кораби всичко 609.
2. Тежко повредени и извадени отъ строя неприя
телски бойни и търговски кораби всичко 131.
3. Пленени кораби всичко 9.
. 4. Свалени, разрушени или повредени англо-амери
кански самолети 3702.
Като прибавимъ къмъ тези загуби и тия нанесени .
следъ 25 октомврий, главно около о-вите Санта Круцъ,
ще се уверимъ, че действително 2/з огъ англо-американ
ския флогъ въ Тихия океанъ е унищоженъ. ,
Съ това и трите опита на американския флотъ да
пробие здравия японски обржчъ въ Тихия океанъ завър-'
шиха безрезултатно и съ непоправими загуби за техъ.
А тези три опита беха:
Първиятъ въ битката при Соломоновите о-ви' отъ 7.
до Ц . августъ 1942 година.
'
Вториятъ въ битката при о-въ Гуамъ на 24. августъ

Японскиятъ подводникъ, който преплава Тихия онеанъ
и влезе въ една германска база въ Лтлантически
океанъ
с. г., кждето японците потопиха хвърчилоносача „Уаспъ*
(14,700 тона водоизместване, модеренъ, спуснатъ на
вода презъ 1940 г.) 3 кръстосвача и 5 изтребителя.
Това поражение доведе до уволнението на адмиралъ Гоилей, като на негово место бе назначень адмиралъ Харсей.
Третиятъ опитъ на американците да пробиягь
японските позиции въ Пасифика стана на 26 октомврий
1942 година при о*:въ Санта Круцъ — ключовъ о-въ
отъ Соломоновия архипелагъ, където, както вече виде
хме, американското поражение бе пълно.
Нека се надеваме, че синовете на империята на
изгреващого слънце, водими отъ безкрайна обичь къмъ
своята родина, храбри до фанатизъмъ и ратници за но
вия редъ въ далечния изтокъ и въ света, ще вложатъ
всичките си физически и морални сили и заложби въ
тая героична борба на жнвотъ и смърть и, както винаги
еж жънали победи на полето на честьта, така и сега ще
увенчаягъ съ пъленъ успехъ великата си и благородна
борба, която водятъ съ своите вековни неприятели —
англо-саксонцнте.

Лейтенантъ Г. Георгиевъ

П О Д В О Д Н И Ц И
(продължение отъ 7 книжка)

Въ бойно

плаване

Известно е, че при песъчни и плитки брегове
подводното плаване е много рисковано. Най-големото нещастие за единъ подводникъ е да си забие
носа въ подводна пъсъчна дюна. Подобенъ случай
можеше да
сложи край на съществуването на
нашия подводникъ, въпреки че хората .биха се
спасили съ дрегеръ апаратите. Такъвъ случай ни
сполете, и само благодарение на добрите карти,
които имахме, можехме да се изплъзнемъ ненака
зано отъ това опасно место.. Изплавахме къмъ
полунощь, но летящото надъ насъ водохвърчило
ни застави пакъ да се потопимъ. Когато изплавах
ме наново, около насъ беше спокойно. На западъ
се виждаха очертанията на английските брегове.
Продължихме надолу по канала. Далечъ предъ
насъ се виждаха множество черни точки. Това бе
ше кордонъ огь торпедоносци отъ Дувъръ до Ка
ле. Потопихъ се. Изплавахъ, едва когато торпедо

носците беха вече 8 мили задъ мене, въ югоза
падна посока. Минахме точно подъ техъ. Добре
• се чуваше шумъгь на винтовете.
Когато изплавахъ, видехъ единъ корабъ подъ
• германско знаме. Това беше корабътъ „АЛТОНА"
принадлежащъ на Германския Лойдъ; той идваше
отъ Ню-Иоркъ съ курсъ къмъ Бременъ. Заповедвахъ да се дигне знамето. Забавително беше да
се наблюдава екипажътъ и пътниците, които се
учудваха на нашето приежтетвие въ английски
води. Вероятно ни сметнаха за много дръзки и
нахални. Т Б ни поздравиха СЪ снемане на знамето
и извикаха ура за нашето преуспеване и победа.
Взехъ курсъ къмъ френските брегове. И наистина,
моите предложения се оправдаха'.
Въ Булонъ само имаше три английски кора?
ба. отъ по 10000 тона всеки единъ. Предполагахъ,
че т е с ж мислили да еж въ безопасно сть въ френ
ски води и затова еж се укрили тамъ. Не ме ин-
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тересуваше горното обстоятелство, нито .че на три
мили отъ брега е пакъ френска територия, нито
всички други международни закони, правила и
положения. Становището на моето правителство
беше, че английските брегове еж блокирани, вна
сянето на зърнени храни е забранено и всеки ко
рабъ, който се опиташе да премине блокадата,
требваше да бъде унищоженъ. Дипломатите и
адвокатите могатъ да спорятъ, но следъ войната.
Л сега моята цель е да сломя противника чрезъ
гладъ. Въ течение на единъ часъ и трите кораба
беха на дъното, а моята „ЙОГА" спокойно пла
ваше до бреговете на Пикардия, търсейки нови
жертви.
;
Каналътъ беше замреженъ отъ английски
торпедоносци, които бръмчаха като роякъ пчели.
Не мога да разбера какъ въобще те си представ
ляваха, че могатъ да ме уловятъ, освенъ при изплаването да бехъ се ударилъ на техъ. По-опасни
за насъ беха водохвърчилата, които непрестанно
обикаляха навредъ. Тъй като водната повърхность
б е ш е спокойна, т. е. немаше вълнение, требваше
на неколко пъти да слизамъ на повече отъ 30
метра дълбочина, за да се скрия отъ техъ.
Следъ потапянето на трите кораба въ Булонъ,
видехме три водохвърчила да летятъ надолу по
канала, вероятно да предупреждаватъ всички ко
раби за нашето прнежтетвие и начинъ на действие.
Видехъ единъ корабъ да излиза отъ Хавъръ, но
той бързо се отдалечи на западъ, преди да мога
да го настигна. Не се ядосахъ, защото се нздевахъ,
че Стефанъ или некой другъ ще свърши това,
което азъ не можахъ. Но тези дяволски водохвър
чила развалиха всичко за този день. Не видехме
никакъвъ корабъ, освенъ безкрайни торпедоносци.
Утешавахъ се съ мисъльта, че въпреки това ни
каква храна не отиваше за Англия. Най-после нали
за това бехъ тукъ! Подобре ако това извършвахъ,
безъ да хабя торпеда. До сега бехъ изстрелялъ 10
торпеда и потопилъ 9 кораба. Излишенъ разходъ
на торпеда немахъ- Въ сжщата нощь се върнахъ
при бреговете на Кентъ. Цела нощь бехъ въ под
водно състояние, лежейки въ плитките води на
Дунгенесь. Призори бехъ готовъ да ловя кораби,
които се мжчатъ да стигнатъ Темза още по тъмно.
И ето скоро се показа корабъ, идващъ отъ канал?,
подъ американско знаме. Знамето му немаше
Значение за менъ, щомъ носи храна за Англия.
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Въ този момеитъ около насъ немаше торпедоно
сци. Изплавахъ на повърхностьта и изстреляхъ по
кораба единъ енврядъ. Изглежда, че не бехъ улучилъ; изстреляхъ втори. Норабътъ спре, и единъ
ядосанъ мжжъ почна да ръкомаха отъ мостика.
— Вие капитанътъ ли сте?—попитахъ азъ.
— Какво кап...
— Хранителни ли припаси носите?
— Това е американски корабъ, слепи говедар
Не виждате ли знвмето? Това е „Вермондия" отъ
Бостонъ.
— Съжелявамъ, капитане, но моите изстрели
ще поведатъ тукъ торпедоносци, а също и вашиятъ радиотелеграфъ вече съобщава за менъ. Ка
жете на хората си да спуснатъ лодките.
Требваше да му покажа, че не се шегувамъ
и дадохъ орждеенъ изстрелъ по водолинията на
кораба. Когато шесть снаряда попаднаха въ ко
раба, американецътъ разбра, че шега нема и поч
на да си спуска лодките. Следъ изстрелването на
20 снаряда, корабътъ се преобърна и потъна. З в
торпедо нужпв не стана. Хората се качиха на»
осемь препълнени лодки, но вервамъ, че никой
не се удавилъ. Огь всички посоки на хоризонта
се зададоха военни кораби. Напълнихме цистер
ните и се потопихме. Изплавахъ на 15 мили на
югъ отъ местопроизшествието. Знаехъ, че ще има
претърсвания на морето, но това не ме безпо
коеше. Сигуренъ бехъ, че гладните въ Англия се
увеличаватъ съ всеки новопотопенъ корабъ.
По това време у менъ се породи силно же
лание да се науча какво ставаше въ Англия и
какво мислеше саетътъ за това. Не следъ дълго
спрехъ единъ рибарски корабъ и взехъ всичките
му книжа. За нещастие, той немаше интересни
книжа, освенъ единъ старъ скъсанъ вестникъ.
Спрехъ една малка яхта оть Истбърнъ, екипажътъ
на която си изплаши ло смърть, виждайки ни да
изплаваме край техъ, Тукъ бехме щастливи. Взех
ме единъ вестникъ съ вчерашна дата.
Беше много интересно да се чете вестника,
дори го прочетохъ предъ целия екипежъ. Знаете
английския стилъ на заглавията. Той ви дава въ
общи черти съдържанието и позволява съ единъ
погледъ да узнаете писаното. Нишо не се споме
наваше за насъ на първата страница, а чакъ на
последната. Добра политика.
На първата страница пишеше:

На пжть нъмъ неприятелския бръгь
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Командирътъ на еяинъ оть нашитЪ бойни кораби
оглежда съ бинокла хоризонта
„Падането на Бланкебнергъ".
.Разрушаване на неприятелския флотъ."
„Изгарянето на града."
«Миночистачите почистватъ мините полета»"
-.Това ли е краятъ?"

Разбира се, това, което бехъ предвидилъ се
<бждна. Градътъ беше окупиранъ отъ англичаните,
и те мислеха, че това е краятъ. Ще видимъ, си
казахъ азъ. На последната страница имаше една
малка колона написана съ дребенъ шрифтъ. Тя
гласеше:
„Неприятелски подводници.
„Неколко неприятелски подводници еж въ
море и еж нанесели доста големи загуби на нашия
търговски флотъ.
„Опасните зони въ понеделникъ и презъ поголемата часть отъ вторникъ се оказаха въ устието
на Темза и западния входъ на Соленъ.
„Въ понеделникъ между Норъ и Маргатъ бе
ха потопени шесть големи кораба — „Апела",
„Молдавия", „Куско", „Корморанъ" и „Атинска
девойка". Подробности ще намерите по долу.
„Въ същия день при Вентноръ беше потопенъ корабътъ „Веруламъ", идващъ отъ Бомбай".
„Въ вторникъ беха потопени „Виргиния",
„Цезаръ", „Царьтъ на изтокъ" ц „Петфандъръ"
при Форландъ и Бодоня. Последните три беха
потопени въ френски води и френското правител
ство е протестирало за това."
„Въ същия день „Царицата на Саба", „Орон-

тесъ", «Диана" и „Атлантйка" беха потопени при
Нидълсъ.„Съобщено беше на всички кораби да не
идватъ по нагоре къмъ Англия, но за жалость
установено е, че има най-малко два неприятелски
подводника на западъ.
,(Ч Ц„Четири кораба, натоварени съ добитъкъ отъ
Дублинъ за Ливерпулъ, беха потопени снощи, до
като други три, отиващи за Бристолъ —. „Хилда",
„Меркури" и „Мария Терезия" — беха потопени
до островъ Лънди.
.
„Търговските пътища з а с е г а къмъ Англия
еж изменени, за да бждатъ направени най-безо
пасни за корабоплаването.
„Колкото и да еж обезпокоителни тези случ
ки, и колкото и да еж големи загубите на частни
те собственици и на компанията Лойдъ, ние треб
ва да се успокояваме отъ обстоятелството, че
единъ подводникъ не може да стои повече отъ
10 деня въ морето безъ да попълни запасите си,
а тъй като базата имъ е унищожена вече, то
требва да очакваме края имъ".
Толкова беше писано за насъ. Но единъ
другъ пасажъ беше по-красноречивъ.
Ш Ш»Цената на житото,която беше една седмица
преди обявяването на войната 35 шилинга, вчера
се е дигнала въ Балтикъ на 52 шилинга. Цареви
цата се е покачила отъ 21 на 37 шилинга, ечимикътъ отъ 19 на 25 шилинга. А захарьта отъ 11
шилинга и 3 пени е станала на 19 шилинга и б
пени".
— Много добре, мои момчета, казахъ азъ,
когато го прочетохъ предъ екипажа. Мога да ви
уверя, че ГБЗИ неколко реда говорятъ много по
вече отъ целата първа страница, която пише за
падането на Бланкенбергъ. Сега нека да слеземъ
надолу по канала и да покачимъ тия цени още
повече.
Целиятъ трафикъ къмъ Лондонъ, за щастие
на малката „Йота", беше спрелъ. Къмъ 19 ч. повикахъ Стефанъ по радиото. Скоро той се яви и
ние лежахме единъ до другъ въ мъртвото вълне
ние на морето при Хенгизбъри Хетъ, на петь мири
отъ брега въ северозападна посока, Дзата еки
пажа наскачаха по палубата и викаха отъ радость,
че виждаха своите добри другари. Стефанъ б е ш е
работилъ много добре. Естествено, бехъ прочелъ
въ вестника отъ Лондонъ за неговите четири по
топени кораби въ вторникъ, но следъ това той
б е ш е потопилъ други седемь, които вместо да
минатъ презъ Темза, беха еж запжтили к ъ м ъ
Соутхямптънъ.
Отъ тези седемь кораба единиятъ билъ 20000
тоненъ и носелъ жито отъ Америка; другъ единъ
идвалъ отъ Черно море натоваренъ съ житни хра
ни; други два били големи кораби, идващи отъ
Южна Африка," натоварени съ жито, а останалите
три били по-малки.
Сърдечно поздравихъ Стефанъ за неговата
великолепна дейность. Но требваше да прекженемъ
своя приятенъ разговоръ, защото единъ изтребитель ни беше забелязалъ и съ пъленъ ходъ идва
ше къмъ насъ.
Събрахме се отново при Нидълсъ, където пре
карахме целата нощь заедно. Не можеше да си
направимъ посещения, понеже немахме лодка, ни
бехме така близко, че можахме свободно да со
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.товоримъ и да подреждаме плановете за действие.
-Стефанъ беше изстреляпъ половината отъ торпе
дата си, така както и азъ, но и двамата не въз
намерявахме да се върнемъ въ базата, понеже
имахме още гориво. Разказахъ му случая съ кора
ба отъ Бостонъ, и решихме, когато е възможно
.да потапяме корабите съ оржцията, за да пестимъ
торпедата.
Спомнямъ си какъ стариятъ адмиралъ Хорчи
казваше:
»— Каква полза за единъ подводникъ да има
оръдия?"
Сега 9 ние щЪхме да му покажимъ
пол
зата. Прочетохъ английския вестникъ на Сте
фанъ предъ електрическата лампа; разбрахме, че
много малко кораби ще дойдатъ по канала. Съоб
щението въ вестника, който казваше, че търгов
ските пътища ще се заменятъ съ други по-безо
пасни, не може да се разбере другояче, освенъ че
корабите ще минаватъ край Сеаерна Ирландия за
Глазговъ. Требваха ни още два подводника на
тази линия. Боже, какво щеше да прави Англия,
ако имаше врагь съ 30 — 40 подводника, когато
ние само съ шесть можахме да я унищожимъ на
пълно! Следъ дълго обмисляне решихме, че найдобре щеше да бъде рано сугриньта азъ да отида
въ некое френско пристанище и да изпратя една
телеграма на другите четири второстепенни под
водника, за. да излезатъ отъ базата и заминатъ за
местото си за поддържане блокада на северъ отъ
Ирландия и на западъ отъ Шотландия. Следъ това
*щехь да отида надолу по канала да се срещна съ
Стефанъ и да действуваме заедно.
Когато се установихме на това, азъ прекосихъ
, канала и пристигнахъ рано сутриньта предъ мал
кото село Етретатъ,въобластьта Бретанъ.Оттукътепе
графирахъ въ базата.Ц следъ което взехъ курсь за
• Фалмутъ и минахъ подъ кърмите на два английски
кръстосвача. Изглежда, че англичаните, беха осве
домени за нашето пристигане въ Етретатъ. На
половината на пътя се повреди една отъ електри
ческите ни машини, и требваше да изпеземъ на
повърхностьта, за да изправимъ повредата. Подводникътъ стоя два часа на повърхностьта, докато
отстранимъ повредата, но подъ едно големо на
прежение, тъй като ако беше се задалъ неприятель, не бехме въ състояние да се потопимъ. Наверно въ бждащея подводникъ ще се предвидятъ
запасни машини, които беха веднага заместили
повредените, и по тоя начинъ би се избегналъ
рискътъ да се излага подводникътъ на сигурна
смърть. Но както и да е, съ гопемата опитность
. на техническата обслуга поправихме всичко нано
во. Презъ време когато бехме на повърхностьта
виждахме едно английско водохвърчило между
насъ и английските _брегове ! __Разбрахъ {тогава
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Катапултъ за изхвърляне на самолетъ
какво изпитва плъхътъ въ редка трева, когато
вижда въ висината да лгти еаинъ ястребь. Но
всичко мина добое и плъхътъ стана на воденъ
плъхъ, махна опашката си на пукъ на стария
слЪпъ ясгребъ, кой го не го виждаше, и се скри
въ хубавия спокоенъ сайтъ, необезпочояванъ огь
никого. Въ среда презъ нощьта „Йота" мина Ет:
ретатъ и едва въ петъкъ следъ обедъ, преди да
Стигне новото си предназначение, видЪ единъ големъ корабъ. Този корабъ имаше уменъ и хигъръ
комендантъ. Тактиката му беше великолепна и
затова можа да стигне безнаказано въ Темза. Той
плаваше по канала въ курсове зигъ загь съ скорость 25 мили, правейки най фантастични фигури
и ъгли, Съ нашия малъкъ ходъ не можахме да го
стнгнемъ, нито да изчислимъ точката на срещата.
Разбира се, той не знаеше, че сме тукъ, но знаеше
че и където да сме, този е единствениятъ начинъ
да се изплъзне. Той заслужаваше своя успехъ,
Тактиката му можеше до се употреби съ успехъ
само въ широкия каналъ, но вко бехме го срещ
нали въ устието на Темза, то тогава и тази му
маневра не би го спасила. Наближавайки Фал
мутъ, потопихме единъ 3,000 тоненъ корабъ, пж*
туващъ отъ Коркъ, натоваренъ съ масло и сирене.
Това беше единствената ни плячка за три дни.
Същата нощь, петъкъ 16 априлъ, повикахъ Сте
фанъ, но не получихъ никакъвъ отговоръ. Тъй
като бехме на неколко мили отъ местото, опре
делено за срещата, а беше тъмно н не можеше
да се плава подъ водата, много ни учуди мълча
нието му. Отначало помислихъ, че нещо се е слу
чило съ радиото му. Но уви! Скоро неучихъ гор
чивата истина за неговото мълчание и то огь ан
глийски вестникъ. Въ него се квзваше:
— „Капа" съ своя галантенъ командиръ и
целия си екипажъ отиде на дъното на английския
канелъ.*
Скръбна раздела съ бойни другари! Тъга по
круси всички ни. Мъчно се изживява подобенъ
моментъ. Вейки мисленно се пита, кога ще е и
нашиятъ край. Но, война безъ жертви не може.
Съ високъ духъ и силна в%рв — напредъ!
. Отъ вестника подразбрахме, че следъ нашата
раздела, той б е срещнапъ и потопчлъ не по-малко
отъ шесть кораба. Това предполагахъ, че е така
защото тия кораби б%ха потопени отъ снаряди, а
не отъ торпеда, и то на югъ отъ бреговете на
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Девънъ. Какъ го е сполетела тая участь, б е опи
сано въ една малка когона. Тя гласеше:
„Потъването на единъ неприятелски подводникъ.
.Големия"пощенски корабъ „Македония",принодлеждащъ на П. О. компания, пристигна снощи
въ пристанището Фалмаутъ съ петь дупки, причи
нени отъ снаряди. Той билъ атакуванъ отъ единъ
неприятелски подводникъ на десеть мили югоиз
точно отъ Лизардъ. Вместо да употреби торпедо,
подводникътъ стрелялъ петь снаряда съ оръдието
си по бортоветъ на кораба. Наверно той е предположилъ, че .Македония" е невъоръжена. Бла
годарение на това, че .Македония" беше преду
предена за присжтствиетс на подводници въ ка
нала, комендантътъ й б е я въоржжилъ като спомагателенъ кръстосвачъ. Екипажътъ на .Македо
ния" почналъ да стреля по неприятеля и единъ
снарядъ попадналъ въ подводника. Последниятъ
потъналъ съ отворена бойна кула. „Македония"
могла да се спаси благодарение на своите мощни
водоотливни средства."
Така загина „Капа" съ моя добъръ приятелькомандиръ Стефанъ. Най-добриятъ некрологъ, кой
то можеше да му се напише б е написанъ въ съ
щия вестникъ, а именно: Цените на зърнените
храни се беха покачили — жито 69, просо 48,
ечемикъ 50- Добре, щомъ Стефанъ го немаше,
това значеше, че азъ требва да действувамъ съ
двойно повече енергия. Бързо си направихъ планъ
за действие. Презъ целия този день, събота, оби
каляхме около бреговете на Корнишъ и потопихме
два кораба. Взехъ добъръ урокъ отъ съдбата иа
Стефанъ и решихъ, че по-разумно да се торпилиратъ английските кораби надъ 10000 тона, понеже
само т е беха въоръжени, а за по-малките можехъ
да употребявамъ снаряди. Двата последни кораба,
които потопихъ тоя день — „Шлаидъ" и „Плейбои"
— беха невъоръжени и затова изплавахъ близо
до техъ и ги потопихъ бързо, като дадохъ време
на екипажа да се спаси съ лодките си.
Точно при залъзъ слънце ми се падна такава
плячка, че не можахъ да я оставя. Никой морякъ
не може да не познае този славенъ царь на мо
рето съ неговите четири карминови димови тръби,
напръскани съ черно; неговите грамадни бортове
съ червени предпазителни стойки по края; белите
му надстройки, изглеждащи като купъ кжщи на
синя замя. Той идваше, ревящъ съ сирената, нагоре
по канала съ 23 мили скорость и носещъ 45,000
, тона така леко, както би се носила една петь тонна моторна лодка. Това беше
царствениятъ
„Олимпикъ" отъ линията „Белата звезда" и то
най-големиятъ и най красивиятъ корабъ на света.
Каква картина представляваше той въ синьото
Корнишко море, което се къдреше отъ двете му
страни, и съ розовото западно небе, на което
блещукаше една светла звезда! Той беше на петь
мили отъ насъ, когато се потопихъ и се насочихъ
да му пресека курса. Изчислението ми беше точно.
При срещата пуснахъ торпедо, което удари сре
дата. Завъртехме се въ кръгъ отъ отражението на
взрива. Следъ малко презъ перископа видЬхъ какъ
морскиятъ гагангь се завъртЬ на единия си бортъ.
Разбрахъ, че агонията настъпва. Почна полека да
потъва, което даде възможность да се спуснатъ
всички лодки и да се спасятъ хората. Морето б е ш е

целото покрито съ спасителни лодки. Отдалечихъ~
се на три мили и изплавахъ на повърхностьта.Позволихъ на целия екипажъ да излезе и види
тази чудна гледка. И, наистина, тя беше чудна.
Редко може да се види подобно зрелище. Гигантътъ потъваше съ носа надолу тихо и гладко. Спо
койствието беше нарушено отъ една страшна
експлозия, въ резултатъ на която носовата димова
тръба изхвърча въ въздуха. Продполагахъ, че €Ки-пажътъ ми ликува, но никой немаше сърдце да го
направи видимо. Всеки чувствуваше, какво богатство отиваше на дъното, и мъка заглушаваше
радостьта му. [Необятната морска дълбина прибра^
морския колосъ като яйчена черупка.
Грубо заповедахъ: .Всички по местата за
пътуване". Потеглихъ съ курсъ северозападъ, оста
вайки множеството лодки съ хора да се спасяватъ
сами. Отдалечихъ се достатъчно отъ местопроиз
шествието, за да мога необезпокояванъ да изпла-вамъ. Извикахъ другите два подводника на среща
на следния день при носъ Харкландъ, на югъ отъ
залива Байдфорцъ. Явиха се точно на време. За
моментъ каналътъ беше чистъ отъ насъ, но това
не б е опасно, тъй като англичаните не знаеха за
срещата, а още повече загубата на .Олимпикъ"
щеше да спре плаването, за този день. При сре
щата съ „Делта" и .Ипсилонъ", съответните ко'
мандири — Мирианъ и Варъ ми се явиха на рапортъ. Всеки единъ отъ техъ беше изстрелялъ по
дванадесеть торпеда и общо беха потопили два-»
десеть и два кораба. Единъ машинистъ на „Делта"'
беше убитъ отъ машините и двама помощникъ
машинисти на „Ипсилонъ" беха обгорени отъ
масло. Вземахъ двамата обгорени на моя подвод
никъ, а дадохъ двама отъ моите на техъ. Разделихъ торпедата, маслото и провизиите между три
т е подводника, въпреки че на море това беше"
извънредно мъчно и доста рискувано. Всичко това
се привърши къмъ 22 часа, и двата подводника
беха въ състояние да останатъ боеспособни на
море още десеть деня. Колкото до менъ, азъ останохъ.сь яве торпеда и се отправихъ за севернитеводи на Ирландия. Едното отъ торпедата употребихъ да потопя единъ корабъ, носещъ добитъкъ:
за Милфортъ-Хевенъ. Късно презъ нощьта, когато
минавахъ покрай носъ „Света глава", извикахъ
другите четири второстепенни подводника, но отговоръ не получихъ. Разбрахъ, че радиото ни бе
ше слабо. Едва на другия день получихъ. слабъ
отговоръ. Почувствуввхъ големо облекчение, че
с ъ изпълнили на време заповедьта ми и се намиратъ въ определената имъ зона. Преди свечерява
не се срещнахме при островъ Санда. Почувствахъ
се като адмиралъ при вида на петте китообразни
гърбове на подводниците. Рапортътъ на Ранза
беше превъзходенъ. Те беха дошли минавайки
край Пентландъ и Фъртъ за четири дни, и беха
потопили всичко двадесеть кораба безъ особеннн
неприятности. Заповедахъ на „Бета"'да остави за
себе си най-необходимото отъ торпеда, масло и
провизии, а останалото да разпредели между дру
гите подводници. По тоя начинъ увеличихъ време
то имъ на стоене въ морето. Сбогувахъ се съ
трите подводника, а азъ съ „Бета" се отправихъкъмъ нашата база.
(Следва)
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К А Л И А К Р А
Призори. Въ дрезгавината се открояватъ тежките
.силуети на корабите, прилични на призраци въ тоя мъртъвъ часъ. Сина мъгла точи дълги воали по пустите
кейове. Дори водата спи. Така тежко неподвижна
изглежда тя. Има нещо действително въ тая картина на
.пъленъ покой въ големото пристанище. Толкова животъ
и движение има винаги тукъ. Толкова пъстрота и шумъ.
Азъ приближавамъ съ колеблива стжпка малкия
корабъ, който единственъ живее въ тоя моментъ на по
кой. Моторите пулсиратъ глухо. Обслугата, неколко
.стари, измжчени и попукани като земята моряци, снове
безшумно, бавно и уверено. Действително, тоя деньвсичко е изменило своятъ обикновенъ видъ.
Дълбокъ, страненъ смутъ лази въ душата, некаква
магия се плете около менъ. Невидима и могжща. Може
-би, това е вълнение преди пжтуването... или, не! Това е
треската на очакването. Отивамъ къмъ една приказна
страна, едновременно далечна и близка, както е загубе• ната майка Добруджа! Какво чувство се крие за тебъ
въ всеко българско сърдце, Добруджа! Истинската земя
на нашия народъ. Твоятъ просторъ и богатството на
черната, тучна земя еж. душата на българина— необятна
,,и неизчерпаемо богата, стига да има грижлива ржка да
я докосне. Винаги жива въ сърдцето ни, сега си жива
въ действителность. Съ първото завъртване на витлото,
азъ се отправямъ къмъ тебъ...
Малкиятъ корабъ излиза отъ пристанището, като
влече следъ себе си дълга, дантелена диря.
Сивъ, безрадостенъ день, Тежка, неподвижна, оло, вена вода. Небето се е скрило. Странно чувство ме
. обзема. Никога нема да стигна желания, скжпъ брегъ.
• Всичко наоколо изглежда така пусто, мъртво... Каточе
безъ начало и безъ край. Прилича на очакването на
Добруджа въ тия дълги, тежки години. Азъ стоя на
носа съ погледъ впитъ въ сивата непрогледность. Очаквамъ съ жажда нещо да изненада моя взоръ. Капитанътъ се приближава до менъ и казва, че пжтуването
ни се променя. Вместо Балчикъ и Каварна, налага се
. най-напредъ да отидемъ до Калиакра. Азъ съмъ разоча
рована. Очаквахъ да видя безбрежния просторъ на
добруджанската земя, а сега ще требва да се задоволя
само съ морето. За Калиакра зная толкова малко... Единъ
остъръ, скалистъ носъ, дълбоко врезанъ въ морето...
Пжтуването продължава вяло.
— Приближаваме, — каза капитанътъ и една дъл- бока усмивка разведря тъмното, набраздено лице.
. Тая усмивка прилича на снопа блестяща светлина,
която прореза неочаквано мрачното небе и се разле по
морето.
— Ще имате щастието да видите Калиаира при
- слънце.
— Толкова ли е необходимо това?
— Сама ще разберете следъ малко.
Оставамъ озадачена. . . Калиакра при слънце?
Некаква невидима ржка избърса облаците по не
бето, като грижлива домакиня, която обира сивия
прахъ по мебелите. И небето се показа блестящо-синьо,
чисто и дълбоко. Каточе никога не е било така сияйно.
Тежката, маслена вода се раздвижи. Блестящи тръпки
пробегватъ по нея. Оловената мътилка потъва некжде
дълбоко. И кадифяниягь блесъкъ на водата съперничи
. съ свежия лазуръ на небето.
— Вижте! — бутва ме леко капитанътъ^ и сочн

напредъ съ глава.
Неочаквано въ далечината се проточва дълъгъ,
кафявъ бръгъ.
— Това ли е Калиакра? — Азъ не крия разоча
рованието си.
— Това не е нищо... Калиакра се гледа отъ близо.
Дори ви съветвамъ да се гледате известно вреие въ тая
посока, за да бжде изненадата ви пълна.
Заинтересована, азъ послушно слизамъ въ малката
трапезария да изпия чаша конякъ.
Следъ н*колко минути тъмната глава на капитана
се показва на малкия отворъ на стълбата.
— Хайде..! Има какво да се гледа сега.
Стоя като замръзнала предъ картината, която се
открива. Чувствувамъ какъ кръвьта се изтича бавно отъ
жилите ми. Очите ми се замъгляватъ.
Калиакра е предъ менъ... Тежки, червени скали се
издигатъ величествено къмъ небето, като стените на
старъ, прекрасенъ замъкъ. Буйната вода, обагрена въ
пурпуръ; прилича на пламъци, които обгръщагъ гордия
връхъ. Изумрудно-синьо небе свети надъ приказния
брегъ. Изумрудно-синя е водата, която се стели подъ
него. Горда въ своята съвършенна красота, Калиакра се
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Нашите моряци на учение въ морето
издига всръдъ блясъка на водата и небето,, Блесъкъ,
който не може да я затъмни.- Чудна симфония отъ багри,
просторъ и лжчи...
Въ златния потокъ отъ светлина, който залива тоя
лриказенъ кжтъ, откжснатъ каточе отъ рая, цветовете
добиватъ недействителна яркость и красога. И зеленина
та, която краси челото на Калиакра, не е зелена. Това
е самиятъ животъ, съ цълата му сочность и вечна свежесть.
Калиакра при слънце!... Та тя е рожба на самото
слънце! Нищо друго не би могло да я създаде толкова
прекрасна и толкова величествена.
Когато приближаваме съвсемъ бръга, водата губи
своя пурпуренъ ' цвЪтъ и изглежда черна й зловеща^
Дълбоки, мрачни пещери откриватъ .тайнствени входове,
задъ които дебне заплаха и смърть. Една тъсна пжтека
се възема стръмно нагоре и ни отвежда отъ тая злове
ща тъмнина къмъ живота и светлината.
Калиакра е пъсень на търж^ствующия животъ. По
тънала въ цветя, целувана отъ слънцето, тя се усмихва.
Човекъ се загубва всртдъ магията на красотата и чув.ствува, че никога не ще се събуди отъ тоя сънь. Голямата
красота потиска душата. Може би въ тоя моментъ на
божествено прозрение човъкъ разбира, колко е малъкъ,
нищоженъ и несъвършенъ...
Тесната пътека се загубва въ кърваво поле отъ
макове. Макове — сочна, жива кръвь, която блести на
слънцето. Струва ми се, че потъвамъ въ далечния, недействителенъ миръ на боговете. Така одухотворена и
могъща е красотата, която ме заобикаля, че смачква
всичко въ душата ми. Тукъ нема и не може да има
нищо друго, освенъ тая красота.
- Глухъ шумъ полита подъ краката ми. Той ме съ
бужда. Приближавамъ се до края. Подъ менъ зее бездна.

К. Н
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Скандинавската морсЬа операция
Лейтенантъ В. Паспалеевъ излезе съ едно под
робно описание на действията на воюващите, въ Скан
динавския полуостровъ. Сведенията си е черпилъ отъ
чуждия печать. и данните еж дотолкова точни, до
колкото може да се получать сведения въ днешно
време. Въпреки това книгата съдържа подробности,
които не б-Ьха до сега изнасяни. Сжщественото е. че
в ъ нея е предадена много .добре картината на общия
развой иа събитията съ една прегледность, позволя

Огромни тъмно-червени скали,-притеглени отъ могъщатасила тга водата, лежат-ь"»!. безредна грамада, прилична
ни езически храмъ. Ведрината и безкраятъ нахлуватъ въ
душата. Морето... за пръвъ пхть, • отъ върха на тоя'
скалистъ брегъ,' азъ виждамъ истинското лице на море.
то. Защото не е море юва, което се вижда въ тесната
рамка на нашите заливи. Тукъ водата е жива, безкрайна
и нестихваща стихия. Прекрасна и нежна въ. синята да. .
лечина, тукъ тя е страшно могъща сила, която упорито
се бори съ гордия масивъ.
Около Калиакра морето никога не е било спокойно.
Тежки вълни въ неукротима ярость, се хвърлятъ върху
скалите. Безсилни и запенени, те се разбиватъ въ не.
сломимата твърдость на българската земя. Черната вода
живее. Диша, бори се, стреми се да премахне прегра
дите по нейния пжть къмъ вечната свобода. И "неволно
си спомнихъ морето отъ нашите брегове. Немощно и
уморено, то лиже само влажния пъсъкъ, като вечна
милувка.
Една скалиста стръмна пжтека ме отвежда долу
до брега. Погледътъ ми пълзи по грапавото, отвесно .
чело на Калиакра. Разбирамъ нестихващия гневъ. на
морето. Могжщата стихия не може да се примири съ
величието и гордостьта на тоя брегъ. Калиакра, навлезла дръзко навътре въ царството на морето, нехае предъ
неговата сила и страхотна ярость, устремила своя взоръ '
къмъ изтриващото слънце. Дълги години тя чака. Но тя
е знаела, че единъ день слънцето на България ще изгрее и тя първа .ще го поздрави. И сега все така устремена къмъ него, прекрасна
и горда, тя сочи на България светлия, широкъ пжть на
нейното бждеще.

Миночистачъ •
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ваща лесно да се схване общия' планъ на тази инте™ о ^ . 1 ^ Р ^ * о п е Рза 1а "щи о*-т о Тя
буди големъ интересъ въ
б
7 ™ 2 ? „ Г**^
* ш * изпълнена въпреки
съществуващите принципи въ морската тактика, коя^ Л п ™ „ ^ П тТР аВЦаИеИ еТ д*и ннаъФлотъ срещу брега най-мжчно
п™*™' °
заветъна адмиралъ Нелсонъ.
„Лудъ е онзи адмиралъ, който реши да се бори съ
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« провикна ?ой Действис 1 6°*',™ ^
. ф л о т а противъ- брега всекога
™ ™ " Л И е Д Н Н 0 Т Ь най"тРУЛните, и затова морската
тактика ги допуща само въ изключителни случаи.

МорсЬи с г о в о р ъ
Предназначението на всеки родъ орждие е да
,.се бори съ себеподобните. Само тогава противниците
.еж на равни начала и победата ще принадлежи на
по-издържливия, по-добре подготвения и морално посилния. Посгавятъ ли се при нееднакви условия про
тивниците, победата щ е мине на страната на онзи,
който е в ъ по изгодно положение. По-силниятъ може
.да б ж д е битъ, ако противникъть му разполага съ
оръжие, каквото той нъма. Борбата на флота срещу
ОрЬга поставя флота в ъ много неизгодно положение.
. Флотътъ е открить предъ бреговите, батареи, когато
последните еж невидими за него. При маневрирането
си в ъ борбата срещу брЪга флотьть се излага на
.много и големи опасности, несъществуващи за про
тивника му; той може да използува само артилерията
си, а главното му тактическо качество — скоростьта
не може да му послужи.
Скандинавската операция буди интересь и отъ
друго гледище. Тя е нарушение и на принципа за
владението на морето.
Германия предприе действията противъ Норве
гия, като изпрати флота си преди да се е обезпечила
отъ нападение оть страна на по-силния си противникъ
по море — английския флоть. Морската доктрина
предполага такива действия само слецъ като се обез
печи владението на морето, като се унищожи живата
сила на противника т. е. неговиять флоть. Норвежка
та операция б е ш е изпълнена противъ този принципъ.
Явиацията внесе промвна и въ морската тактика. Тя
позволява да се изнесе наблюдението и охраната
чакъ предъ неприятелските брегове и съ това дава
възможность на собствения флоть да предприема
действия, каквито въ миналото не бЬха допустими.
. Чрезъ авиацията флотьть вижца толкова надалечъ,
че може съ сигурность да се движи и изненадва
противника си, безъ да се излага на слепия случай,
както в ъ миналото. Това внесе преврать в ъ морската
тактика. Германците оцениха правилно това обстоя
телство, н. го използуваха най-широко, като оежще. стаиха норвежката операция, за почуда на всички,
които не преценяваха правилно значението на този
новъ родъ о р ъ ж и е .
Тази операция е образецъ на смело замисленъ
планъ, разработенъ тайно до най-малки подробности
,-съ широко използуване на всички преимущества,
които д а а а т ъ сжществените условия и максималното
...напрежение на всички родове орждия.
Когато английскиягь флотъ пристигна на место-
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то на действията, той намери една отбрана толковЗ"—
добре организирана, че рискътъ да поеме борба с ъ
нея му се в и д е по-голЪмъ отъ загубата на Норвегия.
Широкото приложение на авиацията и подвод
ниците даде възможность на по-слабия флотъ да
завладее морето предъ Норвегия докато даде въз
можность на десантните войски да стигнатъ невредими до обектите си и се организирать за отбрана.
Отъ този моментъ английскиягь флоть се постави в ъ
положение да се бори съ брега.
Понятието .владение на морето" стана относи
телно. Нбсолютно владение на морето нема. Съвре
менното оржжие и особено авиацията и подводници
т е дава възможность да се обезпечи владението на
морето за единъ кжсъ срокъ, който е необходимъ за
успешното изпълнение на дадена военна операция.
Владението на морето не е вече привилегия само на
по-силния флотъ. И най-силниятъ флоть не е еднакво
мощенъ навсекжце. По-слабиягъ се стреми да опре
д е л и неговите слаби страни и да ги използува за вре
ме нужцно на противника да се съсредоточи. Лвиа
цияга и подводниците допринасятъ най много за тази
възможность.
•Театъръть на морската война днесъ обхваща
целото земно кълбо. Никога морските щабове не еж
оперирали съ маещаба на днешната война. Тази го
лемина на военния театьръ кара командуванията на
флотитЬ да държатъ силите си въ най-важчите учас
тъци, като съ това си обезпечаватъ владението на
морето само въ тези участъци. За да може да има
изобщо „владение на морето", требва да се осигури
владението и на въздуха. Тукъ е взаимното допълва
не на двата рода оржжие. Колкото по-добре е орга
низирано и използувано то, толкова по-сигуренъ е
успвхътъ. Въ норвежката операция тъкмо тази страна
на тактиката беше идеално организирана, затова и
успЬхьтъ бЬшг пъленъ. Когато английскиятъ флотъ
се яви и з а в л а д е морето предъ Норвегия, той в и д е
германската авиация надъ себе си. Тази авиация не
само не го остави спокоенъ, но и обслужваше соб
ствената си армия така, че тя не почувствува нито
за мзменть несгодите на английската блокада.
Ние препоръчваме книгата на лейтенантъ В.Паспалеевъ на всички, защото тя не е чисто военно-морска студия, а е написана на общодосгжпенъ езикъ и
се чете леко и съ увлечение.
В. Игнатовъ

Изъ ^кивота и дейностьта на организацията
На 1 юний"!т. г. главниятъ секретаръ на организацията
, ни г. Василъ Игнатовъ повиканъ на служба, като подлиректоръ на българското речно плаване, е напустналъ Главното
управително тело на Б. н. м. сговоръ следъ като цели 10 го
дини той заема съ достойнство тази длъжность, презъ което
време той прояви неуморима енергия, голечо умение.и пример
но усърдие въ изпълнение службата си. Констатирайки това съ
удоволствие, пожелаваме на г. Игнатова полезна дейность въ
новата му длъжяость, гдето уверни сме, че той ще бжде немал
ко полезенъ, както на поверената му работа, така и на органи
зацията. На негово место отъ сжщата дата за главенъ секре. тарь е избранъ досегашниятъ подпредседатель на Главното
управително тело г. инжвнеръ Теодоси Атанасовъ.
На 12 юлий т. г. по решение на управителното тело
на новооснования ни клонъ на Бело-море въ гр. Кавала — е
билъ организиранъ излетъ съ единъ отъ корабите на морско
то ни плаване отъ Кавала до островъ Тасосъ — гр. Лименъ —
на който еж участвували 160 излетници, колкото е билъ капацитетътъ на кораба. На 19 юлий т. г. е билъ повторенъ сжщия
излетъ до островъ Тасосъ — гр. Лименария отъ сжщия брой
160 излетници, а на 13 септемврий т. г. е била направена сжща
та разходка до о-зъ Тасосъ—гр. Лименъ съ 120 излетници.
Презъ време на пътуването въ корабите секретарьтъ на клона
• :Цв. Каплакчиевъ домакинътъ Александъръ Ив. Чорбаджиевъ и
съветникъгь, морски инженеръ Николай Петровъ Бакаловъ, въ
беседи еж изтъквали предъ излетниците задачите, целите и
постиженията на организацията ни въ резултатъ на което е
.билъ възбуденъ ингересъ къмъ организацията въ излетциците-

голема часть отъ които еж се записали членове. Въ излетни
ците еж създали задушевность и другарство, приежщо на мо
ряците всрьдъ морските простори. Пжтуването е предизвика
ло въ всички гости радостно задоволство, подсилено и отъ
устроения бюфетъ въ самите кораби. Посрещането въ гр, Ли
менъ и Лименария е било импозантно, поради грижите на
местните власти и българското население.
Подъ ржководството и водачеството на участвуващите
представители на упр.вителното те.то на Кавалския . клонъ,
всички излетници еж били раззелени изъ Тасосъ и имъ би
ли показани всички забележителности, музеи, старини, мест
ности и великолепните плажове съ кристални вода и невижданъ чистъ ситенъ песъкъ.
Отличните впечатления и задоволства отъ тия излети е
възбудило желанието въ излетниците, па и на целото кавалско население—да настояватъ тези излети да се устройватъ почесто, като се продължатъ те и до Св. Гора Атонъ, нещо което
е специална цель въ недалечното бждаще на Кавалския
клонъ.
За популяризиране целите на организацията ни подобъръ начинъ не би могло да се намери отъ излетите до
красивите околности, каквито се намиратъ навсекжде край
седалищата и на другите клонове.
Управителното тело не може да не привлече внима
нието на управителните тела на другите клонове на Б. н.
и. сговоръ върху похвалната инциатива на Кавалския
клонъ, коЯго ако да е оснозанъ отъ скоро време едва отъ
преди три месеца проявява завидна и примерна дейность,
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М о р с Ь и сговоръ:

богата съ добри резултати по отношение проаштирането*на
целите на организацията ни.
Яхтополъ. На 13 декември!! 1942 г. по почивъ на не
колцина стари членове на местния клонъ на Б. и. м. сговоръ
се устрои събрание за възобновяване дейностьта на клона,
прекжсната отъ неколко години. Събранието се откри отъ учи
теля Геогги п. Стаматовъ, който съ кратко слово изтъкна необходимостьта отъ съществуването на клонъ ла Б. н м. сговоръ
въ Ахтополъ за насаждане на идеите на тая организация
всредъ гражданството и поясни причините, поради които е
загасналъ животътъ на местния клонъ, причини — сега вече
превъзмогнати, които ни дава вера, че пжтьтъ за бждещия му
животъ е разчистенъ.
Следъ това той даде думата на поканения нарочно за
случая г. мичманъ I. р. Тодоръ Вълковъ, който прочете рефе
рата си „Българите като моряци". Служейки си съ изразителни
схеми и карти и на единъ популяренъ езикъ г. мичманъ Въл
ковъ проследи твърде обстойно общуването на българте съ
морето отъ най-ранни исторически времена до днесъ. Първите
набеги по море на нашите праотци съ еднодръвките, по-къс
ните сполучливи опити и подвизи съ бойните флотилии на Ив.
Асена II и Добротича, чутовниятъ гсроизъмъ на кораба „Крумъ*
и на торпедоносците ни при атаката на „Хамидие*—въ по-ново
време, безпримерната саможертва на офицерите отъ обслугата

на парахода „Мария Луиза* — всичко това бе изнесено отъ.
референчика съ едно вълнуващо и затрогващо чувство, съ което• вле въ слушателите си своето въодушевление и обичь къмъ
морето и родния брегъ. Неговите послеави думи бЪха изпрово• дени съ продължителни ржкоплескания. Г-нъ Г. п. Стаматовъ отъ името на гражданството благо
дари на г. мичмана за отлично приготвения и изнесенъ рефератъ, поканвайки го пакъ да посети града и прочете други по
добни реферати.
Въодушевено и съ повдигнато национално самочув
ствие ахтополското гражданство масово се записа да членува
въ възобновения местенъ клонъ на Б. н. м. сговоръ. Отъ за
писаните 70 души около 40 се отчетоха веднага.
Избра се управителенъ съветъ съ следния съставъ: председатель — Георги п. Стаматовъ; подпредседатель — Георги Д.
Коларовъ; секретарь — Ралю п. Янакиевъ; касиеръ — Тодоръ
Андреевъ; домакинъ и ржководитель на спорта — корабникъ
Богданъ Н. Филевъ; съветници— Атанасъ Николовъ и Атанасъ
Касъровъ и подгласници— Русенъ Христовъ и Тодоръ Томовъ.
Въ надзорния съветъ се избраха: председатель — Коста
В. Радевъ; членове — Тодоръ Ив. Раевъ и Димитъръ Мицовъ;
подгласници — Димитъръ Г. Бурунджиевъ и Георги III. КаламаровъПожелавайки на всички успешна работа г. п. Стаматовъзакри събранието.

Български народенъ морски сговоръ колективенъ
ч л е н ъ на „Бранникъ"
Съ писмо № 10183 отъ 20 октомврий 1942 окръжно писмо, съ което имъ съобщава това но
година; организацията на българската младежь во положение и имъ вменява въ длъжность да
„Брвнникъ", съобщава на Българския народенъ употребятъ усилия за организиране въ районитеморски сговоръ, че главния щабъ на .Бранникъ", си водния спортъ, за ксйто — съ съдействието
въ заседанието си отъ 28 септемврий т. г., съ ре на .Бранникъ", ще се направи нуждното за снаб
шение, Одобрено отъ главния ржководитеяь, е дяване съ необходимите пособия и съоръжения
приет., на основание чл чл. 12 и 13 отъ Закона за упражнение.
за организацията на българската младежь, Бъл
Главното управително тело разчита и е уве
гарския народенъ морски сговоръ за колективенъ рено, че въ скоро време ще може да се постигнечленъ на .Бранникъ".
завиденъ резултатъ въ развитието и успеха на
Следствие на това, Главното управително те- този спортъ.
ло на Сговора е отправило до клоновете си
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Шаранътъ и червеноперката
(Приказка)
Срещу Никулдень свеги Никола изпратилъ
•красивата червеноперка да потърси най-стария
рибарь отъ ЦБЛОГО крайбрежие.
— Като го намеришь, веднага ще го доведешъ при мене, — рекъль й покрозительтъ на
морето.
Тръгнала червеноперката да търси най-стария
-рибарь, разпитвала и се взирала покрай брега.
Една мъничка, пъстра рибка излезлз надъ
водата и се обадила:
— Азъ знамъ къде живйе най-стариятъ ри
барь!
— Моля ти се, покажи ми, — нетърпеливо я
загледала червеноперката.
— Където видишь покрай брега рибарска
колиба съ най-много наметани рибарски мрежи,
тамъ живъе най-стариятъ рибарь.
И наистина, червеноперката скоро зърнала
презъ студената мъгла една схлупена рибарска
колиба съ най-много рибарски мрежи, нависнали
по стените. Почукала на вратичката.
Стариятъ рибарь едва я позналъ съ слабите
-си очи:
— Какво има, червеноперке?
— Свети Никола ме изпрати веднага да те
заведа при него, — рекла му тя и си грабнала

ла, тя припнала първа и обадила, че стариятъ ри
барь чака съ лодката си.
— Веднага го повикай да влезе при мене, —
заповедалъ й светецътъ.
— Изпратилъ си да ме викатъ. всемогъщи
повелителю на морегага! — поклонилъ се низко
старецътъ
— За утре искамъ огъ тебе пълна мрежа съ
едра риба. Курбанъ ще имамъ. хубава риба ис
камъ да сложа предъ гостите на трапезата! —
казалъ му свети Никола. — Знамъ. че ти си найдобриятъ рибарь отъ ц%лото крайбрежие и нема
да се посрамишь! Хайде, въраи и ми донеси пъл
на мрежа!
— Ако е рекълъ Богъ, ща донеса, — отвърналъ стариятъ опитенъ рибарь и си тръгналъ.
Червеноперката пакъ тръгнала съ него.
— Ха сега, дедо да те видя! Хвърли мрежата,
та да видимъ какво ще се улови отъ първия пжть.
Рибарьтъ хвърлилъ мрежата и я изтеглилъ
праздна. Повторилъ, потретиль, ала въ мрежата
му не се хващала нито една рибка.
— Брей, да се не видела и бедата, макаръ!
— ядосалъ се той. — До сега такова чудо не ми
се беше случвало. Винаги съмъ се връщалъ съ
препълнени мрежи. Каква ли е тая дяволия сега?

нЪколко очистени бадемчета отъ паничката, що
стояла на прозорчето.
— Да вървимъ щомъ е така, — рекълъ с г ^
риятъ рибарь и приготвилъ мрежите си. — Седай
въ лодката заедно съ мене, папавице!
Рибката подскочила въ лодката и лакомо
хрупкала печените бадемчета.
Като стигнали предъ портите на свети Нико-

— Насамъ нема никаква риба, дедо. Искашъ
ли да те заведа, където има най-много едра риба?
— Като знаешъ, покажи ми. Поне тая вечерь
да не се върна съ праздна мрежа предъ свети
Никола.
Рибката му показала накъде да отправи лод
ката.
— Каточели насамъ има мъртво вълнениеи
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Опасно е да вървимъ край него, — обадилъ се
Старецътъ. — Да се връщаме!
— Не, не, дедо, карай нататъкъ! — думала
червеноперката. — Тукъ е най-едрата риба, пускай
мрежата и ще видишъ!
Старецътъ едва удържалъ лодката. Спусналъ
мрежата и ръката му сякашъ се откъснала.
— Сигурно е голема риба, — зарадвалъ се
той дърпайки нагоре тежкия товаръ.
Единъ грамаденъ камъкъ теглелъ мрежата
къмъ морското дъно.
Погледналъ старецътъ: червеноперката я немало въ лодката.
— Що ми требваше да слушамъ тая прок
лета рибка! Ето ти каква услуга ми направи, —
запъшкалъ старецътъ и се помжчилъ да изтегли
мрежата съ големия камъкъ, ала лодката се на
клонила надолу.
Стариятъ рибарь изпусналъ мрежата и полетелъ въ морето. Водата била толкова студена, че
краката му веднага се схванали.
Не можалъ да преплува и на двайсетина
крачки, отпусналъ се и се оставилъ водата да го
повлече къмъ дъното.
— Не можахъ да направя волята на свети
Никола, — съ насълзени очи потъвалъ стариятъ
рибарь.
Едно топла сълза капнала въ морето и ту
такси усмирила вълните около стареца.
Показалъ главата си единъ големъ шаранъ:
— Хвани се за перките ми, дедо! Азъ не ще
те оставя да потънешъ!
— Защо ми е да се върна съ праздни ръце?
— отвърналъ рибарьтъ нажалено. — Мрежата ми
отиде на дъното на морето и азъ не можахъ да
уловя нито една риба, за да я занеса на свети
Никола. Остави ме да ме повлекатъ вълните, не

мога да погледна въ очигУГдобрия покровитель на?1
моряците.
— Не тъгувай, дедо! Вземи ме и ме дай на'
свети Никола, нека азъ да му бжда курбанъ на
трапезата му. — замолилъ се големиятъ шаранъ
и го грабналъ на големите си и яки перки.
Старецътъ се държалъ за яките перки на
шарана и все още не можалъ да се опомни, каквостава съ него. ЧудЬлъ се, дали не сънува, но го
лемиятъ шаранъ го задърпалъ за палтото:
— Стигнахме, дедо! Заведи ме при покрови
теля на морето.
Явилъ се стариятъ рибарь предъ свети Ни
кола и просълзенъ му разказалъ за всичко отъначалото до края.
Трогналъ се и светецътъ отъ саможертвата и
добрината на големия шаранъ. Благословилъ го
и рекълъ:
• •
— Отсега занапредъ само шаранъ да се яде
на Никулдень. Всеки да го слага съ почить на
трапезата си.
А за лъжливата червеноперка отсждилъ:
— Да отидатъ веднага и доведатъ червено
перката.
Много, много билъ недоволенъ отъ постжп-'
ката й.
— Какво зло ти е сторилъ рибарьтъ, та го
заведе на най-опасното место въ морето?
— Искаше и мене да ме улови въ мрежата
си, — веднага скроило лъжата си красивата рибка.
— Не обичамъ да ме лъжатъ въ очите, —
сърдито поклатилъ главата свети Никола. — За
твоята лоша постъпка азъ ще ти отнема хубавите
червени перки. Отсега ти ще живеешъ като малко
грозно червеиче въ тинята край брегв и рибарите
ще те закачатъ на въдиците си...
Както отсждилъ, така и станало!

Котенцето и жоряциттз
'
(Приказка)
Предл много години, когато хората не знае най-стариятъ.— Ще видимъ, какво ще ни донесе
ли да си строятъ кораби, пътували по море само това черно дяволче!
съ лодки. Веднъжъ десетина изпитани моряци тръг
Момченцето засияло отъ радость и притисна
нали съ една голема лодка на пъть. Единиятъотъ ло черното котенце до гърдичките си.
моряците взелъ и свсето момченце. То страшно
Лодката се плъзнала по гладките вълни, мо
обичало да пжтешествува съ баща си. И никога ряците запели и едновременно движели греблата.
не забравяло да вземе съ себе си своето любимо
Котенцето премигало доволно съ очи и си
котенце.
играело съ две зелени пискюлчета, съ които за
—Остави това проклето коте на брега,—изви- вършвало поясчето ка момченцето. По едно вре
калъ единъ отъ моряците,—не мога да го търпя ме гладката повръхность на морето започнала да
да ми мяука презъ целия пжть!
се набръчква, небето се схлупило, чайките изпла
—Наистина, защо. ни е това котенце?— оба шени започнали да пискатъ, носейки се низко,
дилъ се другъ отъ техъ.—Може би и за насъ нема съвсемъ низко надъ водата.
да има храна, та камо ли за него.
— Като въ рогъ се стъмни!
—Да го оставимъ на брега докато е време,
—Иде страхотна буря! Загубени сме!
—развикали се отъ лодката и деветте моряци.
—Нали ви казахъ да оставимъ котката на'
Само бащата на момченцето мълчалъ.
брега!
—Татко, моля ти се, кажи на твоите другари
— Заради това проклето коте, ще погинемъг
да ми позволягь да взема съ мене любимото си — негодували моряците.
котенце! Азъ ще му давамъ отъ моята храна, съ
—Нищо не се вижда.. Накъде отиваме?
него ще раздълямъ хлеба си. Много ви се моля,—
—Имайте вера въ себе си! Не губете кура«ъ>
обърнало се то къмъ моряците,—не бъдете така —насърчавалъ ги бащата на момченцето, като сьжестоки къмъ това умно, малко животинче1 Азъ едната си ръка здраво направлявалъ кърмилото, е
толкова го обичамъ....
съ другата притискалъ до себе си детето.
—Хайде, нека дойде и то съ насъ — рекълъ
— Накъде ли остава брегътъ?
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Лутали се моряците съ своята лодка, мъчели
<:е да я удържагь отъ бесния пристжпъ на въл
ните. стояли като въ истинска нощь!
—Остани въ водата и се справяй както мо.жешъ! —извикали деветимата моряци и се хвър
лили да плуватъ.
Останалъ|само бащата.момченцето и котенцето.
Лодката се метала като мидена черупка, за
ливали я съ ярость вълните, сякашъ водната безд
на се рушала подъ тйхъ— така силно свирелъ
«етърътъ и разметалъ крилете си...
—Татко, ще погинемъ, татко! Ето, бурята ле
ми лодката ни! —изплашено се притискало дете
то къмъ баща си и притискало до себе си черното
котенце.

—Не бой се, чедо,—угешавалъ го баща му,—
Богъ помага и въ последната минута на честния
морякъ! Веднажъ и дважъ ли е изнизала буря, ко
гато съмъ бивалъ на пжть?
Но тъмнината ставала все по-голема, вълните
все по упорити и чести...
—Господи, поне да бехъ самъ! Смили се
надъ детето ми!— замолилъ се морякътъ..— Дру
гарите ми оставиха, поне ти не ме оставяй!
—Ще загинемъ, мило котенце, и трима ще
загинемъ,—шепнело момченцето, милвало измокре
ния гръбъ на котенцето си и сълзите капели, ка
пели отъ очичките му..
Лодката се пробила.
—Не се плаши,—рекло му котенцето, —кажи
на- татко ти да ме пустне на носа на лодката.
—Татко, котенцето иска да дойде на носа!
—Добре, —казалъ бащата, —Нека седне на
носа на лодката, щомъ иска.
Котенцето се изправило на носа на лодката,
протегнало крачетата си напредъ и захванало да
мяука. ОчитЪ му изведнъжъ станали големи, гла
сътъ му силенъ, толкова силенъ, че заглушавалъ
морския ветъръ.

ЛЗО

Като същински фарове заблестели котешките
очи всредъ морето. Тъмнината не била вече така
страшна, ветърътъ постепенно утихвалъ.
— Дръжъ здраво греблата, — извикало котен
цето, — още малко и ще ни чуятъ откъмъ брега!
— Господи! Ти ни изпращашъ спасение чрезъ
това малко животинче. Ето разкъса се тъмнината,
бурята притихва. брегьтъ се провижда!
Гласътъ на котенцето кънтелъ надъ бездната
и огнените му зеници се насочвали къмъ отсрещ
ния брегь.
— Ето брегьтъ! Спасени сме! — весело за
скачало черното котенце.
— Идва спасителна лодка!
Следъ малко морякъть и момченцето били

прехвърлени въ спасителната лодка.
Разказалъ имъ морякътъ за котенцето.
— Нима това беха очите на котенцето, които
отдалече изглеждаха като същински фарове?
— Ти ни спаси отъ гибель, ти си нашето
спасителче! — прегръщало го съ благодарность
момченцето.
— Въ тая буря осмина отъ твоите другари
съ издавени. Останалъ е само стариятъ рибарь.
Ето го, кжде суши дрехите си въ колибата.
Слезли на брега. Учудилъ се морякътъ и се
прекръстилъ като ги видвлъ живи.
— Какъ можахте да се спасите огь гнева на
бесните морски коне?
— Котенцето, което вие искахте да оставимъ
на брйга, ни спаси.
И той му разправилъ за котенцето, какъ за
станало на носа на потъващата се лодка и какъ ги
извело къмъ брега.
Оттогава моряците обикнали котката, гледали
я като малко галено дете, разделяли съ нея и
последния си залъкъ хлебъ и никога не тръгвали
на пжть безъ нея.
Веса Паспалеева

С ъ д ъ р 2& а н и е :
1. Мостъть на Дунава — Ал. Маноловъ, 2. Тонажътъ и вториятъ фронть — кап. лейт. Ст. Цаневъ, 3. НизкигЬ и
високи води на р. Дунавъ презъ 1942 год. —• Д. Р., 4. ЯпонскигЬ морски победи въ Тихия океаяъ — мичманъ
В. Гуневъ, 5. Подводници — лейг. Г. Георгиевъ, 6. Калиакра—Надя х. Йовкова, 7, Скандинавската морска операция —
-В. Игнатовъ, 8. Изъ живота и дейностьта на организацията, 9. Б. н. м. сговоръ колективенъ членъ на бранннкъ,
10. Шаранъть и Червеноперката — Веса Паспалеева, 11. Котенцето и моряците — Веса Паспалеева.

Рбдщшвнь номшаь: ш ш ш ь В. Намалееш, д-рь П. Д. Сяорчевъ
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РУСЕ

пълни мелнични
инсталации
водни турбини
земеделски машини
чугунени трйбн за
водопроводи

всички видове
1
машини
и
части
Най-добре пригодената вършачка за българските условия.

м

Българска земедЪл. и Кооп. Банка
НАРОДНО

УЧРЕЖДЕНИЕ
за

обслужване сь нредитъ българското стопанство и кооперации
ОСНОВАНА ЬЗЬ 186Ф г.

КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНА

Обслуаа&ва. с_. К р е д и т ъ :
З е м е д Ф д с Ь и т * с т о п а н с т в а , зе.мед-БлсЬитФ Ь р е д и т н и и К о о п е р а т и в н и по*
Хр^Вбителни с д р у з Ь е н и я ; т Ф х н и т е с ъ ю з я и в о д н и т е сипди&ати- занааТ<
чиитЬ и занаятчийсЬит* кооперации; популярните бавки' и
т * х н в т ъ съюзи.
ДОСТАВЯ: Земеделски орждия и машини, подобрени семена за посевъ на зърнени храни
и фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощните
градини отъ болести и за защита отъ паразити. КУПУВА бакъръ, дървенъ материалъ и пр.
ПОСРЪДНИЧИ: За продажба и износъ за чужбина на земеделски произведения, събира
не отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масла, пресни, сухи. и кон
сервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, мешини, 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 взь С о ф и я
142 клона и 52 агенции въ всички производителни земеделски градове и села, 250 попу
лярни банки въ целата страна, които извършватъ влогове — акредитивна' служба.
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Великолепенъ плажъ.

-С^-Чк

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% н а м а л е н и е з а : а 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 о к о л н о с т и з а еЕссЬ.урзии и и з л е т и , К р а с и в а п р и р о д а .
ВсЬкакви концерти обедъ и вечерь въ морското казино.
ДАНСИГЪ-БАРЪ.
Устройване морски тържества и забави.
И з б о р ъ н а „ Ц а р и ц а н а плаз&а".
МузиБсални тържества.

Курорхъ

„СО. К О П С Т А Н Т И Н Ъ "

Прелестно кжтче край морския брегъ аа истинска почивка и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.
Хотелътъ ремонтиранъ.

Първокласенъ ресторантъ..

Стаите снабдени съ течаща изобилна вода.

Джазъ.

Дансингъ.

Ангажиране стаите предварително

Редовна автобусна пръзка съ града
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ългарско Търг. Параходно
В А Р Н А
БЪЛГАРИ,
Подкрепяйте редовното корабоплаване! Б ъ
мирно време търговскиятъ флотъ носи благополу'
чие на страната. Бъ военно време силниятъ флотъ |
е гаранпия за посигурно опазване границиттз на
Отечеството ни.
. Утре, когато моретата ще бждатъ свободни;
и българскиттз кораби забродятъ, к ъ м ъ близки и
-далечни пристанища, встзки тонъ българска стока
тртзбва да бжде товарена на български параходъ.
За което и да е пристанище, ако има да това*
рите, най-напредъ потърсете български параходъ.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ПОДЪРЖА:
1. ПжгничесЕса — стоЬова л и н и я по българското ЕсрайбрФаЪие.
2. П.ж.тничесЕса — стоЕювга л и и и я до приета нищо ха на Палестина и
Египет*».
3. ПлътничесЕса — стоЕсова линия до А н в е р с ъ и всЬЕсо западноев»
ропейсЕсо пристанище на Континента и Англия при достахъч'
но Товаръ.

I

•$. Л-Ьтни туристически а ж т у в а н и я до Цариград*, и обратно.
5. По с п о р а з у м е н и е моа&е да с е отправи п а р а х о д ъ до всФЬо при»
станище на Черно и Средиземно морета.

П ъ т у в а й т е и п о в е р я в а й т е ст/оБсит-» с и н а
п а р а х о д и т е н а Б ъ л г а р с к о т о Т ъ р г о в с к о Па*
р а х о д н о Друа&есагво, д а л о д о с т а т ъ ч н о доКа*
зателства на д о б ъ р ъ пазител ь на
и н т е р е с и т е Ви.
к
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