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БЪЛГАРИ,
Нвргбитъ на Българското ръчно пязеанз (Б. Р. 0.) ш въ денвнощнз
служба на родното ни стопанство. Тъ подършпъ п^тничеони и товарна съобще
ния ло Дунава, канто въ нашит* граници, тана н даявчъ отъ ш ъ .
Пътувайте по Дунава съ норабитъ на Б. Р. II.
. Използувайте всънндвввннтъ корабни шаропжшчаскн съобщения по българския Дунавъ, съ
български нораби - нзй-нрашнтъ, най-удебнитъ и най-бързито по цълиа Дунавъ.
Интересувайте се за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така и
на любимците, на дунавци парни товаропжтнически 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 присганища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
Стоки отъ всЬкакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързитЬ товарни двувинтови моторни кораби на Б, Р. П. Те
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.
езае

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВАНЕ

АОРСКИ СЮВОРЬ
ОРГАИЪ ЦД БМ1АРСКИ.Я ЦДРОДШЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XIX
Варна, ноемврий и декемврий 1942 г.

Книжовно-просв-Ьтниягь отд-Ьлъ

Брой 9 и Ю
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Ял. Маноловъ
кап. II р. о. з.
председатель на Б. н. м. сговоръ

ТРИ ГОДИНИ БОЙНА
Повече отъ три години човечеството посте- като стана действително .световна".—
Трите години създадоха грандиозна борба,
пено влизаше въ войната. Сблъсксха се трите
идеи: националъ социализма, или социалната прав първи пжть отбелязана въ историята съ своите
да, болшевизма и демолиберализма. Въ нея сме и размери, но нищо не дадоха въ военните и сто
ний и се боримъ за социална правда, както между пански разбирания: че който владее най-добрия
пжть — морето, той ще спечели войната.
държавите, така и между хората.
Ето че сравнително новото орл:жие — подИ ако говоримъ за войната, за която юЬки
и всЬка минута говори, това правимъ не за да по водчоцчикьш и най-новото—апиацнята,ндватъ да
втаряме едни и сжщи неща, а да отбележимъ отбележатъ постижения, които еж въ състояние
една забравена истина, че нашата организсция бЬ да наклонятъ везните. Тамъ, кжаето има мо
една отъ малкото, които предвиждаха събитията, ре и морски брегъ, това оржжче е нуждно; тамъ
предупреждаваха, молеха и настояваха^ за подго ще има бази, а щомъ има бази, ще има и морска
война.
товка далеко още преди 1й септемврий 1939 г.
Ние излизаме на Черно море, Егея и Дунава,
Отбелязваме въ края на годината тоя фактъ,
за да се види, че четири хиляди организирани дей следователно събитията ни довеждат» до неви поло
ци около Бълг. народенъ морски сговоръ изпълни жения, за които трЬбва да се готвимъ и бждемъ
ха единъ свещенъ дългъ, като верни на отечество способни и издържливи да понесемъ скяпи жертви
то синове и при това проникнати отъ великото без» каквито надали ще закржгли кг морска Бълга
значение на морето за българския народъ, та по рин; а не я ли закряглимъ, ще останемъ тамг, кждекрай ежедневието се издигнаха надъ него и гледа то сме били: безжизнени и слабо забелязани, бедни и
негодни за бждещия новъ свЬтъ.
ха общото благо.
Ние имаме и славно минало е* новата ни ис
Тия дейци се ръководеха истшктивно отъ ед
на стара военна истина, формулирана отъ великия тория — това напомняме ло случай тридесеть го
Наполеонъ, че Ъе 5есгегс1е 1а §иегге ся* йапх 1е зее дишнината отъ торпедната атака, борбата съ врате! йе соттишсайоп* — знаейки, че ю удобенъ, по жескитЬ мини и подводници. Тия бойни дЪла вгодчлесенъ, по обхващащъ пжть отъ морето ^ нема, и шевляватъ нашитЬ моряци за нова борба, ако така
че то създава възможности за ней добри ва ни се наложи!
Три годичи война отбелязватъ скжпи жертви
снабдявания.
Техниката може и ще създаде още много паднали на морския ширъ: скжпи наши моряци пожер
бързи и удобни срЪдстга за сухопътни и въздушни твували живота си за майка България, Ихния Духъ
съобщения; но за масовия превозъ пакъ ще остане ни зове; тЪхния духъ ще ни закриля за да крепне
морето съ неговите неизчерпаеми възможности, българския мечъ. ТЬ живЪятъ въ насъ и около насъ;
тЬ искатъ ний достойно да довършимъ тЪхното де
както е било отъ вековете, па и до сега.
И ако войната отначало се ограничаваше съ ло и те заедно съ насъ изпращатъ годината съ по
по кжеи фронтове въ Полша и Франция и отчас веля за смЬлость и дързость за борба.
Изпращаме 1942 г. сг зова: „6Л5.ДН г о ти въ Атлантически океанъ, тя постепено прех
върли континентите и излезе на всички океани, ТОВЪГ
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Подводната война в ъ жиналото и сега
Още когато подводниците беха въ периода на
своето оформяване, на техъ почватъ да се възлагатъ
големи надежди. Въ Франция се създава течение (Леипе
есо1е), водено отъ адмиралъ Объ, което очаква отъ под
водниците да предизвикатъ цЪлъ превратъ въ морската
тактика и стратегия и да решатъ бждещата морска врйна. Да не забравяме при това, че по онова време(епохата на "Оутпо1е "—1885. "Сиз^ауе 2ес1е"—-1890). още
не е билъ откритъ единъ задоволителенъ моторъ дори
за надводното плаване на подводниците, а подъ водата
те еж били още почти съвсемъ слепи. Морегледътъ
тепърва е очаквалъ своя изобретательЕдва съ откриването на лекогоривните мотори и
акумулаторите, районътъ на действие на подводниците
се увеличава много, и подводниците биватъ наречени
"5иЪтегз.Ъ1е". Разбира се, сега вече поклонниците на
подводното плаване се увеличаватъ още повече, и найпърво въ Америка, а следъ това и въ Англия усилено
се залавятъ съ усъвършенствуването и строежа имъ.
Несъвършенството на двигателите, обаче, (лекогоривни
мотори, газове отъ акумулаторите,
електрическите
искри, и пр.) предизвиквало чести нещастни случаи и
това въ голъма степень спъвало бързия развой на под
водниците.
Може би имено за това Германия, която по-после
дава такъвъ големъ тласъкъ въ развитието и усъвър
шенствуването на подводното дело, отначало е резерви
рана и държи едно ясно определено очаквателно-наблюдателно положение. Едва когато се открива тежкоиаслениятъ моторъ (1904 г.), въ Германия се почватъ

вече по-усилени изпитания и строежъ на подводници. Въ
Германия по това време никакъ не еж предполагала
близка война съ Англия, макаръ че по всички земни
точки намиращите се въ приятелски връзки съ герман
ските си колеги английски морски офицери не еж счита
ли за неудобно да заявятъ, че поради ненормално голе
мия развой на немската индустрия и завладяването на
световните пазари отъ нея, Англия не ще може да се въз
държи отъ една близка война съ Германия.
Така Германия строи първите си подводници меж
ду 1906 и 1909 г. твърде неохотно и едва вече въ
1910 г. дава на своите корабостроителници първата поголема поржчка за постройката на 8 подводника. До на
чалото на големата война числото на германските под
водници достига едва 21 (включително първите пробни
подводници), докато по това време Англия има 48, а
Франция 26 подводника. Това иде да почертае факта,
колко далечъ еж били германците въ началото на първата
световна война отъ мисъльта за воденето една неограни
чена подводна кампания.
Вь международните статути по отношение на под
водната война не сжществуваха никакви договори или
конвенции. Още по-рано подводната война имаше горе
щи защитници, каквито беха реформаторътъ на английс
ката морска артилерия адмиралъ съръ Перси Скотъ и
лордъ Фишеръ, френскиятъ капитанъ I р. Кастексъ, морскиятъ писателъ Кодей и адмиралъ Ле Бонъ. Единстве
ните дипломатически разговори върху използуването въ
една вероятна война на подводниците, състояла се на
31. V. 1899 г., по поводъ предложението на Русия да

ЗДорсЬи сговор*.
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[ ^Кап.-лейтенантъ Енцо Гроси— командиръ на италиянския подводникъ „Барбариго"
се забрани използуването на подводниците въ време на
война, не дали никакви резултати. На тези разговори
германскиятъ председатель дори е заявилъ, .че Германия
ще възприеме забраната, ако и другите държави я възприематъ. Къмъ германското заявление се присъединили
Италия, Япония и Дания, обаче Съединените Щати и
Австро-Унгария заявяватъ, че въ случай на война те си
запазватъ свободата на действие, а къмъ т*хъ се пресъединява и Франция съ оше други 4 малки държави.
По този начииъ въпросътъ останалъ нерешенъ. Въ за
седанието отъ 5. VI. 1899 г. германскиятъ председатель
наново запитва, какво е окончателното разрешение на
въпроса, обаче лредседательтъ на конференцията му
заявява, че по въпроса не е взето никакво решение. По
неже и на следните заседания, а сжщо и презъ послед

Ямериканскиять линеенъ корабъ „Мисисипи" 33,000 тона,
потопенъ южно отъ зеления
иосъ (западна Яфрика) съ чети
ри торпедни удари отъ италиянския подводникъ „Барбариго".
Същия подводникъ потопи и
американскиятъ линеенъ корабъ
„Мерилаиза".
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ната, преди войната, мирна конференция (1907 г. ) този
въпросъ вече не се повдига, той така си остана откритъ.
На 19 августъ 1914 год. Германия се съгласява съ
предложението на Америка за задължително спазване на
Лондонската декларация, именно, че военните действия
въ никой случай не могатъ да бждатъ насочени срещу
цивилното население. Англия отказва съгласието си и
още на следния день ( 20. VIII. 1914 г,) издава заповедь до своите ескадри военните действия да се разпростратъ и върху условната (релативната) контрабанда,
т. е. върху стоките предназначени за или собственость
на лица, намиращи се въ зависи.мость отъ противнико- /
вите държави. Като се има предъ видъ, че и обикнове
ните граждани еж зависими отъ своята държава, ясно е
че съ това се дава нареждане до английските кораби да
действуватъ и противъ всички видове стоки, па ч макаръ
били те храни, отъ първа необходимость, принадлежащи
или предназначени за германското население. Нарежданието е обхващало както храните, насочени право за Гер
мания, така и тези, насочени чрезъ неутралните страни.
Това фактически е означавало обьвяването на Гер
мания така наречената „гладна блокада". Последната
протестира противъ тази мт,рка, обаче, въ резултатъ не
се получава нищо. Англия напротивъ, постепенно разши
рява листата на „забранените неща" (контрабандната
листа ). На 2 IX. 1914 г. обявява миниранъ северния
изходъ на английския каналъ, като самото минно заг
раждане е било поставено въ свободното Северно море.
На 2. XI. 1914 г. тя обявява това море за военна зона.
Поставяне подъ английски контролъ търговията, дори и
на неутралните, и забраняването нмъ да пренасятъ по
море известни материали, както и самата речь въ пар
ламента на 9. XI. 1914 г. на английския министъръ, че
войната въ Англия значи Ьнз.пез и$иа!у, а въ Гер
мания — есопош.е зйшкепу, показваше, че тукъ се
касае за война — блокада за изгладняване и нзтрщаване на противниковото население. Отъ тая война, считана
като най-малко рискована и най.сигурно воднша къмъ
успехъ, Англия по никой начинъ немаше да се откаже
докато не се добере до крайния резултатъ—победата. Ясно
е още, че английскиятъ планъ за водене война имаше
като предпоставка една дълга, продължителна война.
Всеки който е вервалъ, че войната е можала да се свърши
съ единъ бързъ походъ въ Франция, не е познавалъ
военно-морската история, или поне не я е разбиралъ.
Както се изразява самия „Тирпицъ", германците не ус
пеха да разбератъ морето, или ако не германците, то
поне техните държавници".
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Благодарение противодействието на
германския
канцеларъ Бетманъ Холвегъ,. въруюто на чиято полити
ка се състояло въ максимата „Еп^.апа шсЬ1 пгеп" (да
не се дразни Англия), германцитъ не взеиатъ сериозни
мерки противъ английската блокада, а дори се огказватъ отъ блокиране съ подводниците Англия и Франция.
Като полумърка последва само обявяването на 4. II.
1925 година военните зони около Англия и Германия,
заедно съ канала, като за неутралното параходство се
оставяха ивици широки 30 мили. Обаче обявяването тия
забранени зони става съ дипломатическа
нота, кояго
има повече видъ на оправдателен ьдокументъ за почва
щата се подводна война, отколкото да е редактирана съ
увъреность въ своето право да се използува подводното
оръжие прогивъ противниковата морска търговия.
Разбира се, веднага, още на 12. II. 1915 год., последватъ протеститъ на неутралните, начело съ Америка,
която забранява да й се пръчи на морскатз търговия и
заявявз, че за всъки пострадалъ неинъ корабъ т е дър
жи отговорно германското правителство. Германците
адтоварятъ съ една достойна форма на т%зи протести.
Въ това, обаче, се състои и провалата на обявената на
4. II. ограничена подводна война. Германците отстжпватъ по отношение въ потапянето на американските ко
раби. Къмъ щаденето на американските кораби на 19. II.
се прибавя щаденето и на италианските. Виждайки неустойчивостьта на Германия, останалите неутрални, послаби държавици прекланятъ глава предъ нарушенията
на международното право отъ страна на англичаните и
съ това се почва единъ истински английски контролъ
върху превозите по море на неутрални пристанища, като
дори се респектира отъ неутралните и .черната листа",
въ която англичаните ех. вписали имената на търгува
щите съ Германия фирми.
Много скоро, обаче, още на 2. VI. 1915 год., по
ради понесените загуби въ подводници, съ заповедь отъ
германския кайзеръ се забранява на подводниците да

Спасената обслуга на единъ
английски търговски корабъ, потопенъ о г ь германски подводникъ.

изплаватъ на повърхностьта за проверяване неутралите
та на срещнатитЬ кораби. Съ това става невъзможна
фактическата провърка — дали корабътъ е неутраленъ
въ действителность или само е вдигналъ неутраленъ
флагъ.
По поводъ дадената отъ Холандия протестна нота
за потапянето на парахода „Ка1и1зк* Германия изпраща
на Ходандчя една извинителна нота и заповедва отъ
18. IV. щаденето на всички неутрални кораби. Тази заповъдь бива на 29. IV. наново потвърдена. Заслужава
да б/хде споменато, че тъзи заповеди еж били дадени
отъ военното министерство все подъ давлението на кан
цлера Бетманъ Холвегъ. Единъ подводенъ началникъ,
знаейки какво тЬ означаватъ за действията на подвод
ниците, никога не би подписалъ подобни заповеди, рав
носилни сь пълното замиране на подводната война.
Цельта, която се е гонила съ тези ограничения, обаче,
не се постига, защото вместо да се избътнатъ недора
зуменията съ истински неутралните кораби, сега, съ ли
ша вя «е ПОДВОДНИЦИТЕ отъ възможностьга да правятъ
ефикасна проверка, тази вероятность се увеличава още
повече.
Тъкмо въ това време, на 7. V. 1915 г. „У 2 0 " по
тапя „Лузитания". Известно е, че този английски ко
рабъ е билъ превърнатъ въ спомагателенъ кръстосвачъ,
подлежалъ е, следователно на потапяне безъ всекакво
предупреждение, още повече, че е пжтувалъ презъ за
бранена зона. При това германския
вашингтонски посланикъ — графъ Бернсдорфъ, чрезъ пресата неколко
пжти предупреждавалъ американското
общество за
опясносьта, на която се излагатъ пжтуващите презъ
забранената зона американски поданици. Съ „Лузитання"
загиватъ 1200 човека, отъ които повече отъ 100 аме
рикански поданници. Нордклифовата пропаганда, макаръ
че потопениятъ корабъ е спомагателенъ кръстосвачъ и че
по край 2000 пътници е носилъ и големо количество
муниции, изполузва много удачно това потапяне, пред-
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ставя го въ Америка като накърнение честьта на аме 1. VI. и т. н. — Германското адмиралтейство очаквало
риканската република и създава по този начинъ настро- по своите разчети средно месечни потапяния по 632,000
ение срешу Германия. На 15 мвй се получава въ Бер- тона. Следъ повторния докладъ на адмиралния щабъ
линъ една остра нота, съ която се иска обезщетение за (12. II. 1916 год) който бива одобренъ и отъ множес
пострадалите американски поданници и неповтарянето въ тво германски специалисти икономисти, всички почватъ
бждаще подобни потопявания. Дори американците прокар- да се убеждаватъ, че подводната война обещава сигуватъ въ тази нота гледището, че въпреки войната тех ренъ успехъ, ако веднага бжде почната. При съставя
ните поданници требва да могатъ на всекжде свободно нето на тоя докладъ еж били взети мненията и на гер
и безопасно да плаватъ. Германската нота оправдание манските финансови, търговски, индустриални и стопан
(28. V.) бива просто на просто отхвърлена на 10. VI. ски среди, съобразно съответните условия въ Англия.
1915 год. отъ Америка, която наново
настоява
На 24 мартъ 1916 год. въ Ла Маншъ бива потоза правото на американците да могатъ да плаватъ на пенъ френския параходъ „Зизех". Командирътъ на под
всекжде свободно. Поради това, канцлерътъ пакъ успв- водника вижда по палубата на парахода презъ мореглева да издействува нареждане (заповедь № 24 отъ 5. VI. да си множество хора въ униформа, това го накарва да
1915 г ) да не се потапятъ големите пасажерски кора счете въ сжшность пасажерския параходъ, съ когото
би, пъкъ били те и английски. Съ това подводната вой пжтували като частни пжтници множество военни лица,
на получава втори непоправимъ ударъ, защото именно за вогненъ транспортъ и го торпилира. Между загина
големите кораби се използуватъ з-. превозъ на войски и лите имало и неколко американски поданници. Това да
въ по-големото си число се и-толзуватъ и като спома ва поводъ на Америка да изпрати на Германия извест
гателни кръстосвачи. Въ знакъ на протестъ адмиралъ Тир- ната нота отъ 20. VI, въ която, като таксува дадените
пицъ и началникътъ на адмиралния щабъ подаватъ ос обяснения съ германската нота отъ 20. IV. за несериоз
тавките си, обаче, те не биватъ приети.
ни, обявява подводната война за нечовешка и за противна
По този начинъ, съ своето колебливо държане, гер на международното право и заявява, че ако Германия
манците не само навреждатъ сами себе си, но и нана- продължава така, че ще се види принудена да прекжсне
сятъ тежъкъ ударъ на подводното си оржжие и него дипломатическите сношения. Канцлерътъ надава тревога
вото използуване за да достигна1ъ крайната цель на вой и още на 24. IV. се издава заповЪдъ по флота, подвод
ната война да се води точно по призовото право, лораната — победата.
Но скоро става новъ инцидентъ: У 24 потапя срав во което съвсемъ се преустановява подводната търгов
Тази заповедь бива потвърдена на 30.
нително малкия пасажерски корабъ „Арабикъ" (19. VIII. ска война
1915 г.) .Арабикъ" пакъ е билъ английски корабъ, н.т IV. и отъ Кайзера, който нарежда за напредъ подвониистина пасажерски. Подводникъ.ъ .У 24" е потапялъ ците да се използватъ само чисто военно, средство По
единъ другъ корабъ, когато „Арабикъ" се насочва къмъ тоя поводъ генералъ Фалкенхайнъ, който е билъ отъ
него, поради което е немалъ достатъчно време да раз армейците единствениятъ |иривърженикъ на подводната
глежда какъвъ е приблиавашиягь се корабъ, а и самъ война, подава оставката си.
Едва къмъ 9. I. 1917 година, следъ дълги прего
се е чувсгвувалъ заплашенъ отъ него и затова, безъ
много бавене, го е торпилиралъ. При това загиватъ трима вори съ политическите лица, се дава ново нареждане да
американски поданници. Като резултатъ на разменените се потапятъ въоржжените кораби безъ предупреждение.
ноти даватъ се заповедите № № 27 и 29, съгласно ко Следъ тази дата германците почватъ вече постепенно
ито за напредъ дори и малките неприятелски пасажер да се приближаватъ къмъ времето, когато се почва
ски
кораби
не
требва да
б ж д а т ъ неограничената подводна война.
потапяни. Като протестъ противъ новите нало
Презъ това време разговорите между главната
жени на подводниците ограничения постедватъ остав квартира , щаба на флота и командующия боенъ флотъ
ките на редъ германски адмирали, поради което става най после оформяватъ общото убеждевие, че всичко би
и смената на началнчкъ щаба на флота.
требвало да бжае пробвано, за да се завърши войната
Така подводната война съвсемъ замира и, вижай- до есеньта на 1917 год. и че за разгромяването на
ки нейната безсмисленость, вече на 16. IX. се издава Англия до тази дата неограничената подводна война
заповедь (№ 31) съ която търговската подводна война е последното и пълно съ шансъ средство. Това убеж
западно отъ Англия и въ канала се съвсемъ преустано дение бива изразено въ доклада на щаба на флота отъ
вява, а продължава да се води само въ Северното и 22. XII. 1916 год., въ който пакъ се подържа по-рано
Средиземното морета и то строго по призовото право. установената цифра на потапянията 600,000 т. Противъ
Все по това време, обаче, избиването на целия екипажъ тази цифра нищо не. могло да се възрази, защото тя
на подводника „У 27" отъ английския корабъ „Бара- вече неколко месеца подъ редъ дори е била надминавана.
И така отъ 1. II. 1917 год. почна подводната вой
лонгъ" ясно показва на всички както безпомощностьта
на подводниците при воденето подводната война по при на по начинъ, по койго единствено тя можеше да даде
зовото право, така и безсмисленостьта на една подобна решителни резултати. При това вече, германците еж
имали предвидъ възможностьта отъ намесването Амери
подводна война.
Следъ намесата на България въ войната и кон ка въ войната. Обаче, грешно е да се мисли, че имен
статирането, че континенталната война ще се продължи но почването неограничената война е предизвикало тази
много дълго, както и следъ заявленията на германските намеса.
Това го признавава дори езмиягъ Уйлсонъ въ реадмирали, че Англия може да бжде заставена въ 6 ме
сеца да капитулира, ако се прекжсне превоза си н по мо чьта си предъ парламента презъ августъ 1919 година.
Съобщението за почване неограничената подводна
ре и ако германския флотъ бжде освободенъ отъ стес
няващите го ограничения, наново се взема решение да война бива отдадено на 31. I. 1917 год., придружено
се поднови подводната война. Въ началото на 1916 год. вече не съ обяването военни зони, а съ установяването
се решава почването на тази война отъ 1. II. обаче, забравени зони, въ които всички срещнати кораби, би
скоро, все поради намесата на германското външно ми ли те неутрални, ще бждатъ веднага потапяни.
Споредъ признанията на Джелико (Тпесш.е оГ
нистерство, тази дата бива отложена за 1. III. после за
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и на ПОУОНУЗГ 51'те (.Те У1'с1огу агзеа"), неограничена
та подводна война поставя Атлантата въ крагическото
положение Скоро, обаче, пакъ последватъ редъ огстжпки отъ принципа за водене неограничената подводна
война. Така напр; за да лишатъ отъ-храьигъ- на Дания
германците правять на последната редъ отстжпки въ
мореплаването, като се дава саобеденъ пжть на кораби
те и до В< ргннъ, откждето лесно можаха да отиввтьвъ
Англия и пр, а скоро и на иептнекигъ кораби се раз
решава да плаватъ по известни пжтища безпрепятствено;
норвежкото риболовство бива рззрешено дори и въ заб
ранената зона на Северното море ( макаръ, че се е знае
ло какво 9/10 отъ тоя риболовъ отива за изхранване
Англия; презъ юлий 1917 г. се разрешава схщото и
на Дания, риболова на която ежиш въ по-голъмата си
частс отива за Англия; испанското и холандско риболвство сжщо получаватъ своите свободни зона ( 50. IV и
10. VIII.]: аржентинскитв кораби требвало да се потапотапятъ съгласно призовото право ( 23. VIII, 1917 г.)
на 12. VI!. риболовната холдндска зона още се разшерява, безъ допускателни свидетелелва [ 28. V 1918 год.
аржентинските кораби се усигуряватъ противъ всъко
потапяне ( 5. III. 1918. г. а товарите за Швейцария
требвало винаги дл се пропускатъ [ 18. IV. 1918 г.
Всичко това, разбира се, не само пддвивало моралния
кредитъ на поддвоната война, но и намалявало твърде
много резултатите й, защото всички тези отстжпки спо- '
лучливо се използували отъ противниците нз Германия.
Сравнявайки положението на английското корабо
плаване сега съ това презъ първата световна война човекъ добива впечатлението, че Англия е поставена днесъ
при много по-лоши условия, отколкото презъ 1917 го
дина, когато — споредъ последвалите признания—еждбата на британската империя е висела на косъмъ.

при строежа на подводниците.
За най голема своя изненада неприятельтъ требва
ше да констатира, че качеството и количеството на гер
манските подводници се повишава постоянно. Големъ
недостатъкъ за неприятелското корабоплаване, изложено
на една площь отъ 80 милиона кв. клм. на ударите на
подводниците, представлява и обстоятелството, че неприя
тельтъ напълно погрешно прецени възможностите на
германските подводници. Техниятъ радиусъ на действие
се простира надъ 110 градуса. ширина, отъ островъ
Жанъ Майень до Мадагаскаръ. Въ това (Огромно простринство при най разчообрязни климатически и атмо
сферни условия, германските моряци изпълняватъ зада
чите, които имъ еж възложени.
Развоягъ на подводната война беше съпроводенъ
съ промени въ нападателната тактика на подводниците.
Днесъ въ Англия и Амезика се говори, че германските
подводници нападали .на стада', като съ това искали
да обозначатъ съгласуваните действия на цела една
подводна флотилия срещу особено привлекателни ко
раби, каквито представляватъ големите конвои наприм%ръ. Направи се опитъ да се отстрани тази притега
телна сила на голе«иге конвои, замествайки ги съ бързоплуващи отделни кораби, обаче, техниятъ брой не е
достагьченъ, за да стане поединичното пжтуване пра
вило въ англосаксонското корабоплаване.
Нелавча добре осведомените германски среди опо
вестиха за големата подпрепа, която получава подводниятъ флотъ при своята дейность отъ една ново-конструирана снабдителна подводна единица. Тя е въ състояние
да доставя хранителни, горивни и други материали, как
то и муниции на опериращите въ открито море подвод
ници. Тези нови подвоани и единици, наречени отъ мо
ряците „млечна крава", прелставляватъ важни опорни
Презъ първата световна война, когато се ражда точки въ борбата срещу неприятелски тонажъ. Интерес
ше най-страшното оржжие на морската война — под но е да се отбележи, че те даватъ възможность дори
водницата, съглашенците разполагаха съ 49 до 50 ми и да бждатъ извършвани некои неголеми поправки на
лиона бр. тона кораби, въ която цифра еж включени и, подводниците, намиращи се на първа линия. Тази нова
построените въ продължение на 4 и половина година страна на подводната война разкрива изключителните
кораби. Споредъ признанията на неприятеля той е загу- възможности, които модерната техника предлага на вою
билъ благодарение на дейностьта на германските въорж- ващите страни. Значението на този новъ видъ герман
жени сили 12 до 13 милиона тона кораби, което прави ска подводна единица е много ясно само по себе си, за
не повече отъ една четвъртъ отъ наличния тогава то да се нуждае отъ некаквч коментарии.
нажъ.
Безспорно не може да се отрече, че откритит*
При избухването на сегашната война неприятелите
имаха на разположение 42 милиона бр. тона кораби, къмъ отъ англосаксонците отбранителни средства срещу под
които тръбва да се прибавятъ 7 милиона бр. тона нови водниците презъ време на първата световна война, а
строежи. Отъ целото това количество повече отъ поло именно кончоите и подводните бомби, следъ свършва
вината е било унищожено отъ въоржжените сили на нето нз първата война, а още повече следъ избухването
съюзниците, а отъ него голема часть се пада на гер на втората световна война, беха чувствително подобрени
манските подводници. Развитието днесъ, обаче, взима и усъвършенствувани. Те, обаче, не еж въ състояние ла
съвсемъ по-друга насока, отколкото това беше преди неутрализиратъ или поне отчасти да намалятъ ефикас25 години; днесъ то е много по-опасно и съ продълже ностьта на нападателните средства. Явно е следователно,
нието на войната неговите последици ще ставатъ все че сжществува едно несъответствие между отбранител
по-еждбоносни за съглашенците, принудени да извър- ните и нападателните средства и то не въ полза на
шватъ снабдяването си главно по море, кждето запла първите. 1.200 по-малки или по-големи разрушители
хата поради постоянно увеличаващия се брой на подвод беха необходими, за да охраняватъ сновещите по всички
пътища 3000 кораби. Тази внушителна цифра свидетел
ниците става все по-страшна.
ствува красноречиво за невъзиожностьта на неприятеля
Въпреки че Англия и Съед. щати засилиха темпо да охранява ефикасно своите конвои.
то на своите нови строежи, техните извънредно голе
Въ Берлинъ еж на мнение, че никакви мерки не
ми усилия и презъ тази година имаха за резултатъ наваксването на най-много 50о/0 отъ загубените морски еж въ състояние да предотвратягь катастрофата на ан
единици. Но и въ случай, че неприятелските корабо глосаксонците. Броятъ на потопените отъ германските
строителници ще бжаатъ въ състояние да повишатъ сво подводници кораби се увеличава постоянно й е много поето производство — нещо много малко вероятно — по високъ, отколкото броятъ на новите строежи, докато
добно развитие на нещата би требвало да се очаква и доведе до пълното поражение на съглашенците.
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Командниятъ мостикъ на единъ линеенъ корабъ
В. П.

Морската война, потопениттз линейни кораби и
сухопжтниятъ
фронтъ
Напротивъ, при този бой немаме никаква изненада, и чи

Поражението, което претърпъ англоамериканскиятъ
флотъ въ Коралово море, е наистина твърде знаменател
но въ сегашната морска война, защото докато по рано
при поражението въ Пърлъ Харбъръ и при Сингапуръ
т* се извиняваха предъ американското общественно мне
ние, че били изненадани отъ японците, а при втория слу
чай че сжшитъ имали численно надмощие, при боя въ
Коралово море не виждаме нито едното, нито другото.

сленното надмо цие бЪше на страната на победените. Т*
разполагаха съ два самолетоносача, отъ които можеха да
изкарагь 150 самолета, а при едно добро организирване
на командването можеха да вкаратъ въ действие срешу
японския флотъ и една голЪма часть отъ австралий
ската авиация, тъй както направиха англичаните съ своя
та авиация, базираща се въ Нова Гвинея.
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Лнглийскиятъ бързоходенъ корабъЗ„Оркадесъ*
23456 тона, потопенъ отъ германски подводникъ.

Коралово море, американските вестници съобщиха за това
изъ целия светъ. Нещо повече, г. Рузвелтъ устрои и
празденство по случай голеиата победа на американския
флотъ, и едва когато се научили въ Вашингтонъ и
Лондонъ за точните резултати отъ боя, които старател
но се премълчавали отъ американското адмиралтейство,
вестниците престанали да пишатъ. Не по-малко тежко е
било и на английското адмиралтейство да съобщи, че
следъ загубата на двата му най хубави линейни кораби
при Сингапуръ — „Принцъ офъ Уелсъ" и „Рилълсъ"
е билъ потопенъ сега още единъ линеенъ корабъ.
Така че днесъ отъ петте английски линейни кора
би отъ типа на „Уарспидъ* и .Малая", тези които се
сметаха, че ех съ особенна сполучлива конструкция и
чието окончателно завършване е било направено къмъ
началото на 1940 год., ех останали само два, а може би
и само единъ способенъ за бой. Два отъ техъ потопиха
японците, а другите два „Бархамъ" и „Малая", герман
ците. Линейниятъ корабъ „Бархамъ" е билъ потопенъ
предъ либийското крайбрежие отъ германски подводникъ,
който го ударилъ съ две торпеда а „Малая" е билъ
торпилиранъ сжшо отъ единъ германски подводникъ из
точно отъ Гибралтаръ, като е получилъ тежки повреди,
Дали линейниятъ корабъ „Малая" е потъналъ въ послед
ствие или е успелъ да се добере до пристанището на
Гибралтаръ и тамъ да чака своето възобновяване е не
известно. Така или иначе и този корабъ най малко за
доста дълго време нема да може да бхде използуванъ
при предстоящите действия по море. А требва да се за
бележи, че точно на тези два линейни кораба, потопе
ни отъ германските подводници, англичаните разчитаха
твърде много за спечелване на борбата за Средиземно
море и Северна Африка.
Ето така чрезъ унищожаването на една голема
часть отъ линейните кораби на противника и чрезъ дей
ствията на съюзническите подводници срещу неприятел
ските конвои въ северния Атлантически океанъ на пхтя
за Мурманскъ, на пхтя къмъ Англия и Средиземно мо
ре и пораженията, нанесени напоследъкъ на англосаксон
ското корабоплаване около носъ Добра Надежда на пхтя
за Персийскиятъ заливъ, съединените усилия на герман
ския японския и италиянския флоти, можаха да осигурятъ
победата на своите сухопхтни армии, както на източния
фронтъ, така и при боевете въ Северна Африка и въ
Далечния изтокъ.

Като вземемъ подъ внимание данните, обнародвани
до сега за боя въ Коралово море, можемъ да добиемъ
една представа за състава на англоамериканскитъ сили,
взели участие въ този бой, и загубите, които същите еж
претърпели. Тя се е състояла отъ три линейни кораба,
два самолетоносача, неколко тежки кръстосвачи, неколко
леки кръстосвачи и неколко изтребители и е имала за
задача да нанесе единъ съкрушителенъ ударъ на япон
ските морски сили, опериращи въ ВОДИТЕ на холандска
Индия. Въ действителность, обаче, вместо поражение за
японския флотъ, американската ескядра е загубила
•единъ линеенъ корабъ отъ типа на „Калифорния"—32500
тона, и двата си самолетоносача отъ типа на „Саратога"
<цинъ отъ 33,000 тона и другия—19,900 тона.
Споредъ досегашните изчисления на японското мор
ско командване, съ загубването на тези два самолетоно
сача въ Коралово море, американците съ загубили една
трета отъ своите самолетоносачи. Това е наистина една
твърде чувсгвителна загуба. Огвенъ това американскиятъ
линеенъ корабъ „Нова Каролина"—35,000 тона, построенъ
едва презъ 1941 г., е билъ тежко повреденъ, единъ ан
глийски линеенъ корабъ отьтипана „Уарспидъ"—36,000
тона и единъ тежъкъ английски кръстосвачъ отъ 9,870
тона ех били схщо тежко повредени. Потопенъ е билъ
и единъ петролоносачъ отъ 20,000 тона, единъ изтребитель.
и еж били свалени 98 самолета. Срещу всичките тия загу
би, японските загуби се равняватъ на: потопенъ единъ
малъкъ самолетоносачъ (преустроенъ отъ единъ старъ
петроленъ керабъ), който даже не е билъ огбелязанъ въ
морските справочни книжки на чуждите флоти, и ех би
ли свалени 31 японски самолети. Всичко това разрешило
и гатанката, която дълго време американците и англича
ните се мхчели да разгадаятъ, а именно на кхде ще нзсочатъ усилията си японците, дали на югъ срещу Авст
ралия или на западъ къмъ Индийския океанъ. Този бой
имъ показа, че японците ще продължатъ да действуватъ
и на двете страни, подържани разбира се и огъ своите
съюзници.
Потапянето на американския линеенъ корабъ отъ
типа на „Мериландъ" отъ 35,000 тона при бразилското
крайбрежие отъ единъ италиански подводникъ и тодпилирането на втори линеенъ корабъ отъ типа на „Уарс
пидъ" въ пристанището на Диего Сурецъ, покрай север
ното крайбрЬжие на френския о-въ Мадагаскаръ, еж съ
Лнглийскиятъ бързох. корабъ .Херцогиня Нтолска"
бития, които показватъ силно отслабване на неприятелския 20119тона, потопенъ сжщо отъ германски подводникъ.
флотъ. Интересно е, че още преди да завърши боятъ въ
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Лейтенантъ Кукенеки

Т О Р П Е Д Н И
Употребата на торпедните лодки въ борбата на
море датира отъ руско-турската война — 1877—78 г.
когато се появи нуждата отъ малъкъ корабъ, който да
може да се приближи изненадано и сравнително безопас
но до врага и да му нанесе сигуренъ ударъ съ новоизнамереното торпедно оржжие.
Отъ тогава насетне торпедните лодки еж намира
ли своето приложение почти при всички стълкновения на
море, но тъжното бойно значение изпъкна презъ светов
ната война, когато проявиха голема бойна дейность и
зарегистрираха забележителни резултати, особенно въ
Адриатическо море, кждето италиянските торпедни лод
ки потопиха великаните на австроунгарския флотъ.
Значението на сжщиге се затвърди окончателно
при воденето на модерната морска война. Блестящите
бойни действия и удивителни резултати, които тъ постиг
наха по всички морски бойни театри, ги затвърдиха като
видъ морско бойно средстЕо, еднакво годно, както за
атака въ противниковото разположение и бази, така и за
охрана на собствените брътове. Историята на настояща
та война ще разясни въ бждеще, дали торпедните лодки
еж изпълнили назначението си, но зз сега, до колкото
може да се ежди по сведенията, достигащи до насъ за
действията имъ по разните бойни театри, ни даватъ пра
во да имъ определимъ почетно место между оръжията
на модерната морска война.
До 1925 год. сжщестзуващите торпедни лодки
.имаха водоизместване до 30 тона и скорость не по-го-
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лЪма отъ 33 мили. Следъ това, обаче, интересътъ къмъ
този типъ кораби се засили, и днесъ въ разните военни
флоти се намиратъ най-различни типове, на които голе
мината достига до 120 тона, а скоростьта имъ до 5.0
мили.
Телата на торпедните лодки иматъ специални мно
го грижливо проучени и изпробвани форми, които свеждатъ до минииуиъ съ1ротивлението на водата и въздуха.
Строятъ се предимно отъ дърво или лекъ металъ.
За двигатели на торпедните лодки се използуватъ
бензиновия и дизелъ мотори. Въ миналото бензиновиятъ
моторъ беше единствениятъ който намираше приложение
въ техъ, но сега дизелъ моторътъ, поради редъ удобства
и условия за сигурность, бавно, но сигурно замества бен
зиновия.
Главното имъ въоръжение е торпедото. Обикновено
иматъ по две торпедни тръби съ диаметъръ 533 м. м.
чрезъ които се изстрелватъ торпедата. Въ по-големите
торпедни лодки при изпълнение на специални задачи могатъ да се носятъ и по две запасни торпеда.
Като спомагателно 'оръжие еж картечниците за
самоотбрана. Калибърътъ на тия картечници, съ течение на
времето все повече се увеличаваше и днесъ се достигна
до 40 м. м. противосзмолетни оръдия. Освенъ това за
борба съ подводниците торпедните лодки еж снабдени
съ противоподводни бомби.
некои намиратъ, че спомагателното въоржжение
на торпедните лодки е слабо. Като се има предвидъ
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обаче, че тия корабчета ех създадени изключително за
произвеждане на мощни торпедни атаки, ясно е, че всеко увеличение въ друга насока ще бжде вредно за глав
ната цель.
Освенъ произвеждане на торпедни атаки, на торпед
ните лодки се възлагатъ и редъ други не по-малко ва
жни задачи като: разузнаване, охрана на кервани, пре
следване подводници, поставяне мини, димни завеси и др.
За да могатъ успешно да изпълнятъ тъй разнообразните
си задачи, те еж снабдени съ радиостанции, подслушватели, задимителни апарати и други новости на военно
морската техника.
Възъ основа на всички примери отъ войните се
поставя аксиомата, че торпедните лодки, както и всички
нападателни оржжия, въ първите дни на войната намиратъ най-големи възможности за успехъ. Схващането,
сжшествуващо до преди неколко години въ почти всич
ко флоти, да се задоволяватъ въ мирно време само отъ
ограничено число торпедни лодки за обучение, поставятъ това оржжие въ невъзможность да действува тога
ва, когато му се предлагатъ най-големи изгоди за ус
пехъ и когато единъ щастливъ ударъ би могълъ да до
принесе значителни.начални резултати, — се оказа вре
дно и несъстоятелно. Никой не требва да си прави илю
зии, че една ефикасна морска сила, каквато и да бжде
тя, може да се импровизира на бързо. Една флотилия отъ
торпедни лодки не може да се организира, обучи и при
готви за действие за дни, за седмици, а дори и за месе
ци. Който е живелъ макаръ и малко време тежкия
животъ на тия малки корабчета, който съ техъ се е
борилъ съ морските стихии въ тъмнини и бури, знае
много добре колко трудности, каква непосилна денонощ• на работа, колко грижи и любовь еж необходими, за да
се създаде, организира и обучи едно съединение, годно
да изпълнява поставените му задачи и при най-неблаго
приятна обстановка.
.Устремно къмъ врага и който пръвъ го достигне,
да удря съ сигурность" — е ржководното начало и так
тиката на торпедните лодки. Цельта е да се доведе найсигурно и бързо смъртоносното оржжие на неколко
стотинъ метра отъ врага и да се забие въ снагата му
безъ огледъ на жертви и страхъ за собственъ животъ

Факторътъ „човекъ" тукъ има още потолемо значе
ние отколкото на сушата. Торпедни лодки, които не ех
предвождани отъ една крайна решителность и непре
клонна воля за победа, отъ нерви, които не се колебаятъ, отъ смелость, която надминава презирането на опасностьта и достигаща до съзнателната саможертва, не ще
могатъ да доведатъ торпедата си до вражеските кораби.
Суровата военна действителности показва, въпреки еди
ничните щастливи случайности, че само смелите моряци
еж достигали успехи.
Днесъ въ службата на торпедните лодки, при това
замайващо увеличение на скоростьта, се искатъ забеле
жителни качества дори и при обучение.
Необходима е, следователно, една дълга, сурова и
настойчива подготова, безъ огледъ на сили и средства,
за да могатъ командири и екипажи да добиятъ онази
абсолютна сигурность въ своето оржжие, която ще имъ
позволи да сразятъ врага даже и при най-трудните ус
ловия на военната действителность.
Некои мислятъ, че торпедните лодки, поради тех
ните ограничени размери, не могатъ да плаватъ въ раз
вълнувано море. На техъ ние ще отговоримъ, че нема
невъзможно за човека, който е решилъ да мре. Никой
не ще каже, че плаването въ развълнувано море съ
такива малки корабчета ще бжде лесно, приятно и много
удобно. Но на война никой не требва да търси само
удобства и леснина. Навремето Нелсонъ беше казалъ:
„азъ не съмъ тръгналъ да ср-Ьщамъ трудности, а да ги
преодолявамъ". Въ днешните времена на върховни уси
лия много често невъзможното става цель, а цельта се
достига.
"^
Отъ практиката се установява, че атакувайки въ
развълнувано море и съ умерена скорость, торпедните
лодки еж по-малко уязвими отколкото при спокойно море
И действително, поради техното постоянно показване и
скриване между вълните, телеметрите на противника
не успеватъ да ги засичатъ и ще бжде трудно за про
тивниковите батареи и картечници да ги следятъ и обстрелватъ.
Прочее нека имаме пълна вера въ торпедните
лодки, защото те еж сигурни защитници на родните
брегове.

Мичманъ П р. Давидовъ

Дежонстративенъ десаштъ на островъ Йозслъ
На 9 септемврий 1941 год. презъ нощьта се
снехме отъ вързала и презъ минните проходи
предъ Свинемюнде излезохме въ открито море.
Взехме курсъ изтокъ и отъ време на време югоизтокъ. Тъй продължи презъ целата нощь, безъ да
знаемъ къде отиваме, освенъ командира на кораба.1Следъ разсъмване увеличихме скоростьта и про
дължихме пакъ съ същитЬ курсове също край
брега на възможната най-малка дълбочина за пла
ване. Това беше сигурния воденъ пжть отъ непри
ятелски мини, който се подържа чистъ отъ мино
чистачите.
На 10 септемврий влезохме въ големото при
станище на Либау (Либава). Приближавайки града
съ биноклите много ясно се виждаха по брега въ
пъсъците обърнатите и разрушени съветски бун
кери. Въ военното пристанище стърчаха обгорели
стожерите на единъ съветски лекъ воененъ корабъ, вероятно, торпедоносецъ (700—1000 тона).
Застанахме на котва. Близо до насъ беха раз

валините на единъ разрушенъ бетоненъ складъ за
мини. Много интересенъ случай. Целата постройка
е направена съ доста по-дебели железни свръзки
отколкото сме свикнали да гледаме у насъ, затова
и големата самолетна бомба, следъ като пробила
тавана и експлодирала, е вдигнала целата построй
ка до основите и тя безъ да е разкъсана лежеше на
страни около 10 — 12 м- А мините разхвърляни
ги събираха две групи евреи съ големи жълти зве
зди ни гърдите и на гърба. Между многото праздни мини имаше и такива заредени (безъ западните
чаши) недетонирани. Мините беха съ ударно за
падно устройство, производство 1939 г. Зарядътъ
жълтъ на цве-гь, боядисва кожата и я разяжда. По
нататъкъ въ търговското пристанище много шле
пове съ царевица и соя гниеха и издаваха отвра
тителна миризма.
Градътъ е билъ засегнатъ доста тежко отъ
вихъра на войната. За това свидетелствуватъ мно
гото разрушени къщи. Движението по улиците е
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трудно, защото еж задръстени съ тухли и варь. Има
направени проходи за трамваите, по-скоро почис
тени еж само релсите и една пътека за пешеходци
и каруци. По витрините йа оцелелите магазини
нема нищо. Работеха само тези за плодове (ябъл
ки и круши), хлебарниците; хлебъгь се продава безъ
купони, много евтино, при добро качество. Също
така имаше два или три немски военни магазини
въ войнишки необходимост
На кораба се правеха приготовления, обаче,
се паз-Ьше въ голема тайна, никой не знаеше
какво ни предстои, сжщо и не се говореше за то
ва. Нервностьта и трескавата подготовка ни под
сказваха, че наистина се очакватъ некакви сериоз
ни действия. Най-характерно беше основната про
верка и подготовка на всички оръжия, изнасянето
на всички поверителни книжа и преписки въ нави
гационния мостикъ. При всеки пакетъ поверителни
книжа и въ всеки уредъ, пвзенъ въ тайна, се по
ставиха ржчни бомби за унищожаването имъ, въ
случая, че корабътъ бжде унищоженъ или плененъ.
На 12 септемврий, когато всички се бехме пригот
вили за излизане въ града, се получи нареждане
торпедоносците да се отдЬлятъ отъ кея. Въ изпъл
нение на това нареждане отпуската беше веднага
отменена, и корабите застанаха на котва въ предпристанището (зимното пристанище). Командира на
кораба събра цената обслуга на кърмата и каза
неколко думи, като морална подготовка за пред
стоящите действия. Веднага следъ това флотилниятъ лекарь раздаде личните превързочни пакети
заедно съ обяснение за използуването имъ. До 24
ч. наежшиядень останахме на котва, следъ което
заедно съ три големи търговски кораба потеглихме
на северъ. Къмъ 3 ч. сл. полунощь се присъедини
ха още 3 преднопостови стражни корвби, на коитр се намираше ржководительтъ на операцията
корветенъ напитанъ. До 10 чеса пжтуввхме съ ско
рость 9 мили, следъ което намалихме на 5. Дви
жението ставаше въ строй, указанъ на схема № 1
(противоподводна сигурность).
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схема № 1

Малко следъ пристигането на преднопостовите корвби къмъ конвоя се присъединиха и 6
миночистачи, които тръгнеха предъ насъ и скоро
изчезнаха задъ хоризонта, тъй като се движеха съ
голема скорость, 15—18 мили. ТЬзи миночистачни
яодки беха много прилични на нашит* торпедни
лодки; всека отъ т*хъ чисти сама за себе си.
Въ 15 ч. охраната противъ подводна атака се
засили съ присъединилите се къмъ насъ осемь
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торпедни лодки, които беха излезли отъ Виндау.
Противоподводната охрана беше реализирана, сле
дователно, отъ следните кораби: 4 торпеооносеца,
8 торпедни лодки и 3 преднопостови стрвжни ко
раби по начинъ, показанъ на схема № 2.
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схема № 2

Къмъ 17 ч. ние вече бихме но видимость отъ
неприятелския брягъ. Въпреки че предполагахме
да бждеме видени отъ н%кой разузнавателенъ самолетъ или нападнати отъ изтребители, презъ це
лия день не видехме противниковъ самолетъ.
' Когато очертанията на брега на о-въ Иозелъ
ясно изпъкнаха на хоризонта, легнахме на курсъ
изтокъ. Търговските кораби изостанаха назадъ, ох
ранявани само отъ преднопостовите кораби и тор
педните лодки, а торпедоносците въ строй „засечка, започнахме да се приближаваме къмъ брега съ
цель да го обстрелваме.
На 10° въ десно отъ носа ни, въ средата на
залива забелязахме два неподвижни малки силуета.
Отначало всички помислихме, че това еж влекачи
но впоследствие, командира на флотилията предаде
.противникови подводници предъ насъ*. Водвчесскиять торпедоносецъ „Т 11* откри станция съ про
жектора си къмъ техъ. Веднага двата силуета се
раздвижиха, развивайки голема скорость, отъ кое
то пролича че не беха нито влекачи, нито под
водници, а две бързи руски торпедни лодки. За
скоростьта можеше да се ежди по мустаците отъ
голъмата скорость и големото повдигане на но
совете имъ.
Всичките торпедоносци . веднага открихме
огънь съ 105 см. си орждия, което накара русна
ците да пуснагь димна завеса. Използувайки мно
го умело димнигЪ завеси, те се насочиха за тор
педна атака къмъ търговските кораби. Маневрира
нето за заемане на позиция за торпедна стрелба и
поставянето на димни завеси е показано на схема
№ 2.
Стрелбата при димна завеса ставаше много
трудна, защото се виждаше само носътъ на торпед
ната лодка, която поставя завесата, останалата се
криеше задъ нея. Стрелбата на торпедоносците от
начало беше неточна, и когато въ последствие
противниковите торпедни лодки се приближиха и
данните относно подправките се уточниха, попаде
нията беха много хубави, особенно тези на ,Т 5":
единъ залпъ отъ два снаряда падна толкова
близо до поставящата димна завеса лодка, щото
всички помислихме, че последната е засегната. До

172

•

= Мор

Нашия бр-Ъгъ
сним. лейт. 1Л. Влъчковъ
когато противниковите торпедни лодки напредваха
между снарядни пръски причинени отъ огъня на
четирите миноносни и трите преднопостови ко
раби, една група отъ четири наши торпедни лодки
заградиха транспортните кораби съ димна завеса,
първо отъ къмъ страната на противника, а после
довършиха кръга. Транспортните кораби завиха и
взеха курсъ за отдалечаване отъ брега. Останали
те четири торпедни лодки въ строй фронтъ заста
наха и тръгнаха срещу руските. Между тЬхъ за
почна стрелба. Въ това време руските торпедни
лодки изстреляха своите торпеда и се отдалечиха
къмъ най-южната часгь на о-въ Йозелъ. Докато
ставаше това, въ югоизточна посока откъмъ брега
се дочуха глухи гърмежи и високи стълбове пръски
се издигнаха на около 800 до 1000 м. отъ насъ,
което показваше, че ние бехме обстрелвани, но
снарядите на можеха да ни достигнатъ. Нашата
втора задача беше да уточнимъ местата на брего
вите батареи, за съжаление, обаче, не можахме» да
видимъ нито блесъка, .Нито пушека отъ изстрелите,
защото брега на това место е покригъ съ гъсти
вековни гори.
Отдалечавайки се ние дадохме на противника
да разбере, че опита за десантъ този пжть е пропадналъ, поради атаката на торпедните му лодки
и страхъ отъ бреговата артилерия, обаче е веро
ятно презъ нощьта, или на другия день да бъде
стоваренъ. По този начинъ ний отклонихме внима
нието на противника на западъ къмъ морето; това
б е използувано отъ щурмовите части на брега
източно отъ острова, и презъ нощьта беха и пренесени значителни войскови части на о-въ Йозелъ.
Че ние съ тази демонстрация бехме накарали рус
ките батареи, а вероятно и пехотни части да се
изнесатъ на позиция по западния брегь, ясно про.
лича на следващия день.
Вече се стъмняваше, когато търговските кора
би, охранявани отъ торпедните лодки, тръгнаха на
западъ, а ние (торпедоносците) получихме нова
заповедь да се приближимъ още повече къмъ
брега и да го обстрелваме съ стремежъ да преди
звикаме руските брегови батареи да ни обстрел-

сговоръ
ватъ и да откриемъ местата имъ. РЪ, обаче,-?>не,|
обърнаха никакво- внимание или немаха такава,.
защото не Отговориха) на нашата стрелба. .•.•"•;<;•..
!
Присъединихме се къмъ конвоя и презъ цЬлтта нощь, въ строй противоподводна сигурность, ;
кръстосвахме предъ острова съ курсове северъ и
югъ, безъ да бждемъ нападнати отъ руски сили;
презъ нощьта, което показва, чг тъ не вършатъ
нощни разузнавания.
. На 14 септемврий сутриньта въ 630 ч. се при
ближихме отново къмъ брега и открихме огънь по
отделни къщички, ветърни мелници и др. забеле
жителни предмети. Докато ние обстрелвзхме брега,
четири наши торпедни лопки въ строй .фронтъ 1 '
сь пълна скорость се насочиха къмъ брега, давай
ки видъ, че искатъ да стоварятъ десантъ. Веднага
по техъ бе ОТКРИТЪ много силень артилерийски
огънь и т е беха принудени да пуснатъ димна за-.
веса, подъ прикритието на която отново се отдале
чиха навжтре въ морето. Руската артилерия б е ш е
заблудена, тя продължаваше да стреля въ димната
завеса, безъ да забележи, че торпедните лодки се
бъха вече отдалечили; само една батарея не можа
да се подеде на измамата и проследи бегството
имъ.
По всичко това можемъ да си извадимъ за
ключение, че ако руснаците имаха добра връзка по
между си и слушаха указанията на тази батарея,
сигурно щехме да загубимъ некоя торпедна лодка,
а при този случай имаше само единъ убитъ и н е .
колко души ранени. Съ тези действия задачата ни
беше свършена, тъй като на същата сутринь (14
септемнрий 1941 год.) на източния брегъ на ос
трова германците съ щурмови лодки беха стовари
ли големъ десантъ.
Отъ въздушното разузнаване получихме свет
дение, че между островите Йозелъ и Дагьо има
търговски кораби, ед 1нъ изтребитель, нЪколко тор
педоносци и торпедни лодчи, които сигурно ще се
опитатъ да изл%затъ на западъ между двата остро
ва и се прибератъ въ Финския заливъ. Новата ни
задача следователно беше кръстосвайки западно

На почивка следъ уморителенъ походъ
сним. лейт. Ц. Влъчковъ,

М о р с Ь в сговора.
между островите и не позволимъ на никакви кора
би да минатъ отъ тамъ. Въ изпълнение на тази
задача, „Т 2" и »Т 5" останаха между островите, а
«Т В' и „Т 11" заминахме къмъ северния край на
о-въ Дагьо, където разузнавайки за артилерийска
та отбрана на брега и пазейки да не би да дой-
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датъ руски сили отъ Кронщатъ, попаднахме въ сфе
рата на една модерна триорждейна брегова бата
рея. (калибъръ къмъ 30 см.). По една случайность
се измъкнахме незасегнати, за да мине една седми
ца и се явимъ на същото место, обаче съ потолеми бойни кораби.

Сава Н. Ивановъ
К онтъръ-адмира лъ

БРАБО
Корабите отъ флота на Негово Величество преди
три дни преминаха въ върволична колона презъ канала,
който съединява варненското предпристанище съ Девнен.
ското езеро и се закотвиха при южния бр-Ьгъ на езерото
на 10 метрова дълбочина, срещу „Чайка". Чайка е но
вото име на местностьта Пейнерджикъ, кждето презъ
миналата световна война въ 1916" г. изникна първата
българска морско-въздухоплавателна станция. Съ присти
гането на корабите запустелите постройки на бивша
та въздухоплавателна станция се оживиха отъ моряшки
те команди, които временно се настаниха въ техъ. Всич
ки се беха събрали при .Чайка' за три-четири деноно
щия, докато се произведатъ традиционнитЬ,всекогодишни
общофлотски състезания. Избрани моряшки команди отъ
Дунавската на Негово Величество флотилия отъ Русе и
отъ .Морското на Негово Величество училище отъ Созополъ сжщо б4ха тукъ.
Вече трети день продължаватъ разнообразните
военно-морски състезания, въ които наравно взематъ уча
стие офицерите, подофицерите и моряците. Следъ при
ключването на летната бойна пояготовка, те се състезаватъ съ жаръ и устремъ за първенство въ действие съ
бойните оръжия, сигнализация, маневриране, плаване,
гребане и ветроходство. Интересътъ къмъ днешните съ
стезания, които ще привършатъ съ надпреварвания по
ветроходство, е много големъ. На брега при „Чайка"
още отъ сутриньта еж се насъбрали много любопитни
варненски граждани и летовници, както и свободните
отъ служба офицери и моряци. Тукъ е и флотската му
зика, която съ своите подходящи мелодии, създава едно
особено празднично настроение иежду състезателите и
наблюдателите, Украсениятъ съ зеленина дървенъ пристанъ, кждето се бЬше настанила оценителната комисия
по състезанията, сжщо е препълненъ съ наблюдаваща
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Откъсната изплавала мина
врай нашия бр*гъ — Ц. Влъчков*

МОРЯЦИ
публика и едвамъ издържа необикновенната и прекомер
на за него тежесть. Тукъ на пристана еж и началникътъ
на флота, командирите на флотските части и висшите
офицери отъ варненския гарнизонъ.
Следъ объдъ е. Шестиятъ день отъ месецъ септем

Единъ случаенъ пжтникъ
врий 1930 г„ Времето е хубаво, но малко заоблачено и
доста ветровито. Силата на вътъра е ололо 0—7 бала.
Той вее поровисто откъмъ североизтокъ. Отъ време на
време силните пориви на ветъра каратъ корабите да
танцуватъ задъ опиатите имъ котвени вериги. Това съ
стояние на времето предвещава много интересни ветро
ходни състезания.
Часътъ наближава 15. Въ десно отъ пристана еж
се събрали готвящите се за състезанието лодки — десеторки, въоржжени съ съответното ветроходно снаряже
ние. Въ всека лодка, представителка на дадена флотска
часть, има по единъ офицеръ за кърмчия и по 10 от
брани моряци съ изпечени отъ ветъра и слънцето брон
зови лица и съ живи орлови очи, препълнени съ сила,
самоувереность и напрежение. Всички еж настръхнали
като буйни неспокойни коне предъ кушия, очакващи зна
ка за тръгването.
Часътъ е точно 15. Една по една, презъ всека
следваща минута, по знака на оценителната комисия,
лодките подхождатъ до пристана и по втория знакъ на
сжщата комисия светкавично бързо повдигатъ и разпъватъ ветрилата си и се понасягь съ попжтенъ ветъръ
на западъ, като стрели. Ето вече няколко ветроходни
лодки—десеторки, една следъ друга презъ минутенъ промеждутъкъ еж пустнати на свобода огь оценителната
комисия и сега кръстосватъ неспокойните води на Дев
ненското езеро, правейки майсторски и красиви завои,
за да изобиколятъ разставените плаващи знаци. Те треб
ва да пребродятъ едно разстояние огь 4 километра, до-
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като се завърнатъ накъ при оценителната комисия. Ветърътъ продължава да е силенъ и поривистъ. Той кара
ветроходните да се плъзгатъ съ голЪма бързина по раз
вълнуваната водна повърхность на езерото, да секатъ
красиво стръмните му вълни и да се.накланятъ отъ вре
ме на време къмъ подветрената си страна и понекога
даже да загребвзтъ и по малко вода. Те приличатъ на
грамадни красиви бели чайки, които летейки неспирно
си играятъ съ вълните на водата. Наблюдаващата пуб
лика е въ възторгъ отъ красивата и интересна гледка.
Всички съ напрегнатъ интересъ следятъ ветроходното
надпреварване, възхищаватъ се стъ него и правятъ пред
сказания за лодката—победитель.
Къмъ пристана подхожда ветроходната представи
телка на Морското училище, командувана отъ мичманъ
I рангъ Иванъ Ивановъ. Оценителната комисия даде знакъ

за тръгване. Моряците отблъснаха лодката отъ пристана
и едновременно съ това повдигнаха и разпънаха платната
й. Силниятъ ветъръ ги' надува и тя се понесе съ свет
кавична бързина по вълнуващите се води на езерото.
Но въ този моментъ неочаквзнъ силенъ поривъ на ветъра я наклони много на лево, тя загреба вода и се на
пълни почти до половината. Въ това положение, наполо
вина залена съ вода, тя продължи да се движи съ големъ ходъ неколко секунди, безъ обслугата й да се сму
ти, докато кърмчията-офицеръ, съ бърза и смела ма
невра, съуме да я изправи и приведе въ нормално поло
жение. Моряците тутакси започнаха да изхвърлятъ съ
шапките си насъбралата се значително количество вода
въ лодката, за да възстановятъ напълно нормалните й
мореходни качества. По този начинъ ветроходката можл
да продължи по-нататъкъ благополучно състезанието,
безъ да намали бързината на движението си и безъ да
изтърве нито единъ цененъ моментъ отъ значение за
надпреварването. Този опасенъ, но въ същото време красивъ, смелъ и благополучно завършенъ инцидентъ стана
недалечъ отъ пристана, предъ очите на наблюдаващата
публика, която първоначално изплашена за сждбата на
лодката и хората въ нея, а въ последствие—следъ сме
лата и удачна маневра на кърмчията-офицеръ—удиве
на и възхитена отъ годената моряшка сржчность, въз
торжено и гръмогласно изказа похвалите си, като вика
ше: .Браво, моряци*. Тази, така да се каже, народна
похвала, беше най-добрата имъ награда за продължител
ния имъ упоритъ трудъ при обучението имъ, за да бждатъ превърнати отъ полски и балкански въ морски чада.
Веднага следъ ветроходната лодка на Морското
училище, въ следващата минута, подходи и застана на

пристана ветроходната десеторка отъ учебния корабъ
„Асенъ", комплектувана отъ моряците отъ Учебната дру
жина и командувана отъ лейтенантъ Стефанъ Цаневъ.
Точно въ минутата даде й се знакъ да отблъсне. Прн
отблъсването на лодката и издигането на ветрилата, оба
че, задното й ветрило се откачи отъ върхната кука и
падна въ лодката, 'докато, теглена отъ моряците, куката
достигна и остана на върха на задния стожеръ, безъ да
може да падне пакъ надолу отъ самосебе си. Десетор
ната, подъ напора на предното платно, беше вече въ
ходъ и при това доста наведена на една страна отъ сил
ния поривистъ ветъръ. Неприятенъ и отъ големо значе
ние моментъ за едно подобно състезание за първенство...
Единъ морякъ отъ лодката се опита да се покате
ри на задния стожеръ, за да снеме куката и закачи плат
ното, но не успе. Беше опасно лодката да не се пре
обърне. Веднага следъ това, кандидатъ подофицерътъ
Стефанъ Димитровъ Новаковъ, по специалность морски
артилеристъ, избута. неудачно опиталия се морякъ на
страна, и подпомогнатъ отъ съобразителната маневра на
командира на лодката, лейтенантъ Ст. Цаневъ, и отъ
съответната обслуга, бързо и сржчно, подобно на май
муна, се изкатери на върха на стожера, взе куката съ
себе си, смъкна я долу въ лодката и закачи задното вет
рило. Последното беше моментално издигнато до местото
му, и ветроходната се понесе съ още по-големъ ходъ,
като бързокрила птица, напредъ. Благодарение на тези
отлични прояви на съобразителность, бързина, смелость,
безстрашие и разпоредителность, съчетани съ пълно мо
ряшко майсторство, лодката можа да продължи нормал
но състезанието си, безъ този инцидентъ да окаже некакво значително влияние за крайния резултатъ.
Екичко това стана въ единъ твърде кратъкъ мо
ментъ, почти непосредствено до пристана и подъ напо
рите на силния ветъръ. Светкавичниятъ и невижданъ до
сега маневъръ на кандидатъ-подофицера Новаковъ, кол
кото смелъ и срхченъ, толкова и труденъ и опасенъ,
предизвика пъленъ възторгъ въ целата наблюдаваща
публика, която дружно и непринудено изржкоплеска и
започна продължително да вика: „Браво моряци, браво
моряци".
Азъ самъ бехъ свидетель на тази радостна и насърдчителна за българския морякъ сцена. Действително,
този маневъръ беше толкова редъкъ, смелъ и отлично
изнълненъ, че би могълъ да се счита за честь и гордость даже въ най-големия и най-обучения свътовенъ
флотъ. Чрезъ това майсторско и безстрашно действие
кандидатъ подофицерътъ Новаковъ, пъкъ и смислената и
•резултатна работа на целата обслуга отъ ветроходната,
издигна българския морякъ въ очите на присжтствуващите твърде много.
Началникътъ на флота, наблюдаващъ съ напрегнатъ
интересъ случката и непринудения възторгъ на публика
та, остана също възхитенъ, но както винаги спокоенъ,
сдържанъ и строгъ, той.само гордо и самодоволно се
усмихна. Веренъ, обаче, на своята справедливость и строгость, той още въ този моментъ реши въ себе си, да
отличи и увековечи тази извънредна и блестяща морска
похватность въ специална за случая заповедь.
На 9. септемврий 1936 г. той издаде специална
заповедь № 45, въ която, следъ като описа въ неколко
щриха големите постижения на младите български мо
ряци въ ветроходството, приключи заповедьта си съ
следните думи:
,3а проявената смелость, съобразителность и без
страшие, както отъ командира на ветроходната лодка,
лейтенантъ Стефанъ Цаневъ, така и отъ кандидатъ-подо-
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фицера Стефанъ Димитровъ Новаковъ и целата обслуга
на лодката, изказвамъ имъ голема и гореща служебна и
лична благодарность и заповедвамъ тази имъ проява да
се впише съ най-добри думи въ съответните имъ ате
стационни книжа.
.Независимо отъ това, награждавамъ кандидатъподофицера Стефанъ Димитровъ Новаковъ отъ село Бесарбово — Русенско, отъ обслугата на корабъ .Асенъ",
съ единъ джебенъ часовникъ съ надписъ:
»3а отлични моряшки качества.
.Подчертавайки този много отраденъ фактъ, който
требва да ни служи като отличенъ примеръ за подра
жание, дългъ ми е едновременно съ това да отбележа и
отличните постижения на нашите моряци—офицери, по
дофицери и моряци—въ гребане и ветроходство изобщо.
Всички състезаващи се обслуги въ гребане и ветроход
ство показаха една планомерна и отлична подготовка,
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голема сржчность и редко безстрзшие.
На всички гребци и ветроходци състезатели, които
показаха една висша въ всеко отношение подготовка и
извикаха нееднократно възторга на наблюдаващата ги
публика, изказвамъ сжщо моята голема служебна и лич
на благодарность".
На другия день на военния кей въ варненското
пристанище, веднага следъ вдигането на корабните зна
мена при тържественна обстановка началникътъ на фло
та лично прочете заповъдьта си № 45 предъ построени
те флотски команди и собственнор-кчно награди кандидатъ-подофицера Стефанъ Димитровъ Новаковъ съ хубавъ и скжпъ джебенъ часовникъ, на чийто капакъ беха
издълбани думите:
«За отлични моряшки качества".

Д е навег&дай глава"
Нашиятъ подводникъ, който извършваше ос
мия си боенъ походъ срещу врага, вече продъл
жително време кръстосваше водите на Средиземно
море. Тоя пжть, обаче, щастието да-- отправимъ
къмъ морското дъно нъкой неприятелски корабъ
не ни споходи. Действително, на неколко пжти
се случваше да срещнемъ английски изтребители
и единични придружаващи кервани кораби, но всекога подводникътъ се намираше въ неблагоприятно
за атака и торпеденъ изстрелъ положение.
Така сжщо и презъ ясните лунни тропически
нощи върху трептящата подобно на сребърна ръ
ка водна повърхность не се забелязваше никаква
следа отъ корабъ.
Бавно подводникътъ се движи изъ необятната
водна ширь. Отъ това движение предъ носа се
надига малко, къдрава вълна, а отъ въртенето на
винтовете задъ подводника се проточва бела, пе
неста следа, която при ясното лунно осветление
на нощьта се очертаваше като блестяща ивица,
ясно видима отъ самолетъ. Поради това необходимо б е наблюдателите да усилятъ своята бдителность.
Въ жилищното помещение на подводника се
намира свободната стража, почиваща върху своите
тесни легла. Повечето отъ моряците съ леко об
лечени, съ спортни ризи и къси панталони. Въп
реки това, обаче, тропическата горещина е трудно
поносима и не дава възможность на моряците да
заспятъ. Въ полумрака на помещението ясно се
очертава прикрепениятъ на стената часовникъ, чи. ито стрелки означаватъ 22 часа и 20 минути. Отъ
нагласеното на Белгрвдъ радио се рвзнасятъ мелодични и игриви звуци на танцова музика, народни песни и оперетни откъслеци. Провежда се
нароченъ чвсъ за бойците отъ Африка.
Унесени въ приятната музика, моряците лежатъ съ затворени очи върху своите легла и отправятъ мисъль къмъ далечната родина, като свързватъ музиката съ некои случаи презъ техния животъ, свързанъ съ сладъкъ споменъ и приятно приживелица. Въ тоя мигъ, обаче, неочаквано отеква
тревоженъ звънъ.
— „Тревога . . . Тревога!.. .звъни тревожниягъ
звънецъ по всички помещения. Всички пъргаво

скачатъ на крака и светкавично се втурватъ къмъ
своите места. Но до това време потопителните
цистерни бързо се напълватъ съ вода, носовата
часть се наклонява напредъ, и подводникътъ бързо
изчезва подъ водната повърхность.
Всички се намиратъ вече по своите места,
мълчаливо отправили погледъ единъ къмъ други и
къмъ различните механизми. Никой освенъ командиръгь не знае причината за тревогата и нема
представа за това, което се намира и извършва
извънъ черупката на полводникв. По лицата на
тия сърдцати мжже се чете пълно упование и увереность въ командира, който чрезъ морегледа
държи оптическата връзка съ външния светъ. Въ
помещенията тежи само чувството на очакване и
неизвестность за следващия улоръ на съдбата.
Въ същото време, когато подводникътъ се
скрива подъ водата, разнася се силниятъ тресъкъ на
взривената на близо самолетна бомба, а музиката
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излъчваща се отъ отвореното радио секва изведнъжъ. Повтаря се същата картина на честите тре
воги отъ внезапното появяване на самолети и при
нудителното търсене защитата на морските дълбо
чини. Единъ неприятелски самолетъ, летящъ низко,
б е започналъ атакуването на подводника. Въ непо
средствена близость се чува взривъ на втора бом
ба, а неколко секунди следъ това, се разнася ог
лушителния тресъкъ и на третата, хвърлена отъ
самолета бомба, която се разпръсква точно надъ
подводника, намиращъ се вече подъ защитата на
дебелъ воденъ пластъ.
Въ тоя мигъ отъ отвореното радио изведнъжъ
се разнасятъ звуците на песеньта „Не навеждай
глава!..."
Тия долитащи отъ етера ободрителни слова,
проникватъ като знамение въ сърдцата на обслугата.

Отъ взрива на третата бомба
разкъсаната
антена вероятно за кратко време е излезла на
водната повърхность, следствие на което радиото
заработи въ продължение на неколко само мига,
следъ това предаването наново п р е к ъ с н а . . .
—»Не навеждай глава*! Тия ободрителни ду
ми, които долитнаха въ най съдбоносния мигъ, по
вдигнаха самочувствието на храбрите моряци, за
творени въ малкия подводникъ, и вдъхнаха вера
за преуспеването на наченатото дело. .
— „Горе главата!... Напредъ и все по-смело
изъ морските простори за търсене и унищожение
на неприятелските кораби.
„Не навеждай глава"! Отправяй гордо погледъ
къмъ светлите простори съ твърдата вера въ ус
пешния завършъкъ на борбата за тонажъ и сигур
ното спечелване на крайната победа.
Огъ немски; Куюджуклиевъ
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да развиватъ по-голбма бързина.
При разискванията средъ английското общество
за намиране най добрите методи, които биха довели
до намаляване на подводната опасностьи до сигурна
отбрана срещу нападенията на подводниците, все
по-настоятелно се повдига искането да се строятъ
по бързи кораби, които да замесгятъ старите и
бавни единици на търговския флотъ. Въ Англия
верватъ, че по големата бързина на британските
преносни кораби ще имъ даде възможность да се
спасятъ отъ нападенията на подводниците и по
този начинъ да се постигне чувствително намале
ние на загубите въ тонажъ.
Съ това станало вече твърде популярно въ
Англия схващане се занима и първиятъ лордъ на
адмиралтейството Александеръ въ една своя речь,
която изглежда, че е подействувала много отрезвйтелно върху
английското общество.
Лордъ
Александеръ изтъкна на първо место едно обсто
ятелство, за което никога не е било държано
сметка при разискванията на въпроса за строежа
на бързи кораби — затрудненията при производ
ството имъ. Ако искаме да увеличимъ бързината
на единъ корабъ, мисли той, отъ 11 вжзли на 15
възли, то необходими съ двойно по-силни маши
ни и 69°/о повече работници специалисти въ стро
ежа на машини. Чувствително по бързите кораби
ще иматъ по-малко пространство за товаръ, кое
то ще доведе до намаление на вноса съ 18 до 1 9 %
Този опитъ да се разколебае желанието на
известни среди да се строятъ по-бързи кораби,
разглеждайки това хладнокръвно изложение, е
лесно обяснимо, като си помислимъ, че строежътъ
на по-бързи кораби преди всичко поставя големи
изисквания на машинната индустрия, изисква работници-специалисти и специални метали, нуждата
отъ които дори днесъ не може да бъде покрита
въ Англия, а поглъщането на нови количества отъ
вноса ще бъде непоносимо за снабдяването на

Англия.
Това изложение на виденъ английски факторъ
е много симптоматично, както безнадеждно е по
ложението на британския тонажъ подъ натиска
германската подводна война. Всички преки мер
ки за борба срещу подводниците, окачествени отъ
единъ виденъ америкзнецъ като ,врагъ № 1", се
проявиха катъ напълно неефикасни или поне не
достатъчни. Приложеното съ относителенъ уснЬхъ
презъ първата слетовна война въоръжаване на
търговските кораби и системата на конвоите, въп
реки всичките подобрения презъ тази война, не
успеха да достигнатъ техническите съвършенства
на модернитъ германски подводници и техната
нова тактика на действие.
Преди неколко месеци отъ англо-американското общество изпезнеха много сериозни проек
ти да бжд^тъ заместени заплашените морски тран
спорти за Англия съ въздушни транспорти отъ
голъмъ мащабъ, а сега се препоржчватъ бързите
кораби като ефикасно средство срещу герман
ските подводници. Обстоятелството, че се предо
ставя на самите транспортни средства да осигуряватъ своята отбрана, говори, че въ Англия еж *
на мнение какво оръжейната охрана на морските
транспорти не е въ състояние да изпълни успеш
но възложените й задачи. При това остава откритъ
въпросътъ, до къде се простиратъ възможностите
на германските подводници да развивать п о т о л е ма бързина. По този въпросъ отъ германска, стра
на никога не еж били публикувани нЪкакви дан
ни, обаче смело може да се приеме, че огромниятъ технически напредъкъ на германските под
водници отъ първата световна война до днесъ се
е проявилъ сжщо и въ тази насока.
Освенъ това, забележително е, че англосак
сонците не хранятъ никакви надежди по отноше
ние бомбардирането на опорните точки на гер-

МорсЬи сговоръ
майските подводници, следъ като дори и отъ доб
ре осведомените американски среди се изказа
мнението, че германските подводни бункери отъ
-бетонъ и стомана еж толкова сигурни, че всекаква бомбардировка 01Ъ въздуха изглежда безна
деждна.
Г о л е м и х л а д и л н и ц и за
в ъ Виго

риба

Запазването на рибата въ пресенъ видъ и
доставянето й въ добро състояние като храна на
населението, съставлява належаща нужда и се счи
та за главна цель на продоволствените средища
въ всека страна, тъй като рибата представлява
,добро средство за прехрана.
Поради това за нуждите на продоволствието
-въ Испания, въ пристанището Виго била завърше
на постройката на големи хладилници за риба. Въ
новопостроените хладилни съоръжения били скла
дирани големи количества риба.
Хладилните складове съ обширни и обхва• Щатъ обемъ около 6,000 куб. м., като разполагатъ
съ нарочна фабрика за производството на ледъ.
; Ежедневно въ тия хладилници може да бъде замръзена до 60 тона риба.
Ледената фабрика може да произвежда го
дишно до 100,000 тона ледъ.
Новопостроените рибни хладилници се считатъ
•за най-големите въ Испания.
Р а з ш и р е н и е н а африЕсансЬитЗ»
пристанища Дурбанъ и Момбаса
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корабите, обаче, които своевременно научили за
тая продажба, извършили значителни повреди,
главно въ машините и помещенията на котлите,
така щото закупените кораби били съвършенно
неизползуваеми и се нуждаели огь извършването
на значителни поправки.

Нова испанска Корабостроителница
Испанското министерство на търговията и
промишленостьта одобрило създаването на нова
корабостроителница въ пристанището Палма-де-Маиорка, на Балеарските острови.
Новата корабостроителница е пригодена за
постройката изключително на дървени кораби, вет
роходи и мотори отъ по 500 бр. р. тона.
Дървени и бетонни Кораби
Съединенитъ Щати

за

Споредъ сведения отъ Филаделфия, морска
та строителна комисия на Съединените Щати въз
ложила на две отделни корабостроителници пост
ройката на дървени и бетонни кораби.
Едната отъ корабостроителниците, която по
лучила кредитъ отъ около 4,000,000,000 лева, треб
вало въ най-кратко време да построи и предаде
добре стъкмени 100 дървени ветрохода съ товароносимость отъ по 1,000 тона.
Другата корабостроителница* до 30 юни 1943
год. тръбвало да построи и предаде 24 бетонни
кораба, притежаващи дължина до 110 метра и товароносимость отъ по 5.2СО тона.
Общата стойность на циментовите кораби въз
Въ настояще време усилено се работи за раз лиза на 12 милиарда лева, следователно, всеки ноширението и подобрение на африканското приста вопостроень корабъ струва около 500 милиона
нище Дурбанъ, въ южна Африка. Главно, въ това лева, цена твърде висока.
Постройката на подобенъ видъ, дървени и ци
-пристанище се устройватъ необходимите съоръже
ния за бързото натоварване на каменни въглища ментови кораби била наложена, следствие липсата
на необходимите строителни материали: стоманени
и различни руди.
Както строителните материали, така също и листове и пр. и поради големата загуба на тър
-необходимите машинни ч:сти и съоръжения били говски кораби, причинени отъ резултатните дейст
«поржчани въ Англия още при започване на на вия на немските подводници около американските
стоящата война, обаче доставянето имъ било из- брегове.
Новопостроените дървени и бетонни кораби
-вършено едва въ последно време.
били предназначени за обслужване корабоплава
Постройката на средствата за бързото нато
нето между пристанищата въ Караибското море.
варване на корабите се наложила поради необхо (Американското Средиземно море).
димостта отъ ускорение превозването въ Англия
ПулКлата отъ в е т р о х о д н и
Кораби
на суровит-ь и материали, нуждни за британските
строителни средища. .
Въ последните ежегодно оповестени статисти
Така също започнато било подобрението и чески данни преди настоящата война относно ко
на пристанището Момбаса въ Кения, снабдяването рабоплаването и състоянието на търговския флотъ
му главно съ обширни складове за запазване на на различните морски държави бъха дадени све
товарите, побиращи до 50,000 тона различни из дения и за корабите, които използуватъ за двиганосни стоки.
гателна сила вегьра.
В ъ з с т а н о в я в а н е Корабното
Съгласно тия данни б е установено, че броятъ
съобщение съ Шонанъ
на ветроходите постепенно намалява и съставля
Следъ усилена работа японците успели да ва едва 2 до 3 % отъ общия тонажъ на световния
търговски флотъ. Действително, преди войната още
разчистятъ входа за пристанището Шонанъ, пора- се използуваха големи финландски, германски и ан
Ди което било възстановено вече корабното съоо- глийски ветроходни кораби, които пренасяха само
Щение.
зърнени храни отъ Австралия до европейските
За кратко време отъ входа на това приста пристанища, а също и за превоза на селитра огь
нище били вдигнати отъ морското дъно останките Чили. Тия ветроходи беха отъ по 3000 до 4000
" на потъналите следствие военните действия ги ко бр. р. тона.
раба, 38 ветрохода и 39 големи джонки.
Освенъ тези последни остатъци отъ некогашВъ последно време Съединените Щата купи- ния ветроходенъ флотъ, различните морски дър
запъ жв
ли четири италиански търговски кораба,
Р
жави притежаваха големи, четири до петь — сто-ни в ъ пристанищата на Венецуела. Обслугите на
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жерни ветроходи, които беха използувани изключи
телно за подготовката на своите морски офицери,
тъй като известно е, че по-големата часть отъ
необходимите добродетели и опитность, които'треб
ва да притежава всеки морякъ, въ голема степень
се придобивагь предимно чрезъ службата на ветроходенъ корабъ.
Като последица, обаче, отъ действията на мо
ре презъ настоящата война множество кораби бе
ха потопени, и воюващите държави почувстваха
големате нужда отъ наличието на достатъченъ корабенъ тонажъ за извършване на корабоплаването
и преноса на различните хранителни, първични и
др. материали и припаси.
Поради липсата на търговски кораби, ветро
ходните такива наново придобиха своето значе
ние, и англосаксонските държави започнаха масо
вото имъ използуване.
Споредъ американски източници, Съединените
щати създали многоброенъ вътроходенъ флотъ,
чиито кораби се използуватъ за извършване на
крайбрежното корабоплаване и между пристани
щата на Караибско море. Затова, често въ еже
дневно оповестените сведения за военните дейст
вия, германското главно командуване на въоръже
ните сили споменава за потопяването.и на „тър
говски ветроходи".
Нуждата отъ използуване на ветроходни кора
би наложи безспорно за разполагането на така
необходимия корабенъ тонажъ, чиито липса се
чувства въ твърде голема степеньогь воюващите
страни.

•ч

Постройката на ветроходни кораби е по-лес
на, изисква- по-кратко време и по-малко строител
ни материали, които могатъ да бъдагь доставени»
и отъ местния пазаръ. Освенъ това, използуването
на ветроходните кораби се наложи на тия държа
ви, които еж лишени Отъ бензинъ, газьолъ и др.
течни горива, корабни машини и механизми и сто
манени листове, използуваеми за постройката на ко
раби и отъ техните двигатели, и внасяни главно
отъ чужбина.
Така, въ пЪкои турски корабостроителници въ
Черно море еж построени вече значителенъ брой»
ветроходни кораби, а въ испански корабостроител
ници се намиратъ въ постройка големи мореходни
ветроходи, предназначени за извършването на ко
рабоплаването и пренасянето на товари въ близость на крайбрежието. Корабоплаването покрай
китайските и манджурски брегове се извършва
сжщо съ ветроходни кораби.
Въ последно време и Япония се принуди да
използува ветроходите за пренасянето на различни
товари. Така, единъ в-втроходенъ флотъ съставенъ
отъ 20 ветроходни кораба—джонки, билъ изпол
зува нъ за пренасянето на соя отъ Хонгконгь за Дай
ренъ.
Войната наложи ветроходните кораби, коитосе считаха като примитивно средство за извърш
ване на корабоплаването, наново да бждатъ из
ползувани за различния стокопревозъ и за запъл
ване чувствителната липса на корабенъ тонажъ.

Подъ закрила на военния флотъ
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Европейската лига за плуване (Ь-^ие еигорйеппе ае паШюп), на която Българ. народ, морски сговоръ
-е редовенъ членъ, съ писмо отъ 20 декемврий 1942 година, ни уведомява за най-големите рекорди, които ех
'били постигнати въ Европа до 15 декемврий 1942 год. приразните видове плавания, които рекорди ний нами
раме за задължение да съобщимъ въ списанието като документъ за справка и да се иматъ за сведение. По
стиженията ех следните:
I. С в о 6 о д н о
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яния
100 м.
200,
300,
400,
500,
800,
1000,
1500,

X. Фишеръ
Б. Барогъ
Ж. Тарисъ
Тетосъ
Ж. Тарисъ
Ж. Тарисъ
Ж. Тарисъ
Б. Баргь

0

V
' О.

е
'п!

аа

СП

Где е
било със
тезанието

•е
X
X

ш
и
Ш

Германия
Швеция
Франция
Унгария
Франция
Франция
Франция
Швеция

56"8/ю
2'11"9/ю
3'37"6/ю
4'46"7ю
6'01"2/10
Ю'15"6/ю
12'57"6/ю
19г07"2/ю

Франция
Франция
Германия
Германия

1'08"6/ю
2'36"8/ю
5'43"*/ю
7'13'

14 И. 42
6 VII 41
10 И. 38
7. V. 39

Тулуза
Марсилия
Копенхагенъ
Шлитсенъ

Германия
Швеция
Франция

1'0б"7ю
2'26"6/ю
5'15"6/,о

6 Н. 38
14 II. 39
10 X. 42

Дуизбургъ
25 ,
Норскьопингъ 25 ,
Тропа
25 »

26 IV. 36 Берлинъ
25 м.
17 IV. 38 Аархусъ
25 ,
11 VI. 21 Реймсъ
25 ,
24 VI. 41 Норскьопингъ 25 .
23 IV. 32 Реймсъ
25 ,
21 VI. 32 Канъ
50 ,
25 V . 32 Парижъ
50 .
2 IX. 27 Булонъ
50 .

2. Г р ъ д н о п л а в а н е
100 м.
200,
400,
500,

А.
А.
А.
А.

Накашъ
Накашъ
Хайне
Хайне

3. Г р ъ б н о
100,
200,
400 ,

X. Шлаутъ
Б. Богъ
Л. Цинсъ

Ж

5 о д н о
В.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.
Р.

,
.
,
.

плаване

З А
100,
200,
300 ,
400.
400.
800,
1000 ,
1500,

25
25
25
25

Денъ Уденъ
Хвегелъ
Хвегеръ
Хвегеръ
Хвегеръ
Хвегеръ
Хвегеръ
Хвегеръ

Е, Н

И

п л а в а н е

Холандия
Дания
Дания
Дания
Дания
Дания
Дания
Дания

1'04"6/ю
2'21"7Ло
3'4б"9/ю
5'06"Ую
6'27'ч/ю.
10'52" 5 /«
13'54"7«
20'57'4;ю

Германия
Германия
Германия
Германия

Г20"21ю
2'55"5|1о
608'Чю
748"<|.0

14
19
11
19

Холандия
Холандия
Дания

ПО" 9 10
2'38"8 10
5'ЗВ"2 10

22 IX. 39 Ротердамъ
26 XI. 39 Ротердамъ
2 V. 41 Копенхагенъ

27 П. 36
11 IX. 38
23 1. 38
1 VIII 38
11 II. <0
13 VIII 41
20 VIII 41
20 VIII 41

Амстердамъ
Аархусъ
Аархусъ
Копенхагенъ
Копенхагенъ
Копенхагенъ
Копенхагенъ
Копенхагенъ

25 м.
25 ,
25 ,
25 .
25 ,
50 .
50 .
50 ,

2. Г р ъ д н о п л а в а н е
100,
200,
400 .
500,

X.
А.
А.
А.

Холцнеръ.
Капелъ
Капелъ
Капелъ

Ш. 36 Плауенъ
25 .
III. 41 Дюселдорфъ 25 „
V. 41 Дюселдорфъ 25 „
V. 41 Дюселдорфъ 25 .

3 Гръбно. плаване
100,
200,
400.

Кор. Кинтъ
Кор. Кинтъ
Р. Хвапер*

25 ,
25 .
25 .
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Д. Роевъ

ЕЛША
Три дни и две нощи вече какъ североизточ.«иягъ ветъръ ожесточено духаше. Некжде, още
отъ вътрешностьта на морето, той подгонваше
предъ себе си огромни маси вода, които шибани
наточели отъ безбройни камшици, напъваха мощ
ни плещи, догонваха се една друга запенени и
яростни, и съ ревъ се разбиваха въ скалистия брегъ.
Настъпи и третата нощь, безъ да донесе как
вато и да е промъна. Крайбрежното население
зачака съ нетърпение сутриньта. Ако до тогава
ветърътъ не спре, ще духа цела седмица! И тая
нощь, блъсканъ три дни и три нощи отъ вегьра
и подметанъ отъ вълните, съ изпокъсани платна
и пречупенъ заденъ стожеръ, двумачтовиятъ френ
ски ветроходъ „Фортуна" се натъкна ла камена
плитковина и потъна. Четири души отъ екипажа
побързаха да се настанятъ въ малката, но оцелела
още лодка и гонени отъ ветьра се отправиха къмъ
брега, където намериха спасение. Преди да напустнатъ кораба, обаче, те не забравиха своя другарь—петия членъ отъ екипажа, който боленъ отъ
треска лежеше въ кубрике. Когато го потърсиха
обаче, той беше изчезнапъ! — Излезълъ е навънъ.
морето го е грабнало и отнесло — решиха те. А
беше добъръ другарь и морякъ!..
Малкото крайбрежно градче посрещна съ
истинско съчувствие спасилите се. Още сутриньта
всички знаеха за станалото, и тъй като всички
тукъ беха свързали живота си съ морето, почувст
вуваха загубата като своя и съ грижите си за по
страдалите доказаха своите съжаления за станалото.
Петиятъ човекъ отъ екипажа на ветрохода,
обаче, не беше загиналъ! Малко преди да го потьрсятъ', предчувствувалъ края, макаръ и изнемощълъ отъ треската.той се надигна. Надена попад
налата предъ очигЬ му спасителна риза и съ мъка,
държейки се за перилата на стълбата излезе на
палубата. Поиска да отиде при другарите си, но
една вълна надигна върху плещите си ветрохода,
спустна го следъ това низко, тъй, че следващата
следъ нея вълна го зале целия. Отичайки се тя
отнесе съ себе си и болния.
Съвзелъ се отъ удара.- той подири съ погледъ
ветрохода, но не го виде никъде. Бурята и тъмнината го б-Ьха наточели погълнали. Неколко дър
вета пометени също отъ палубата се блъскаха
край него. Спасителната риза го подържаше до
статъчно надъ водата, но предчувствувалъ, че си
лите му| поддържани отъ инстинкта за самосъхра
нение, скоро ще го напустнагь, той завърза съ ко
лана си две дървета и като се прехвърли върху
ТБХЪ, остави се така да бъде носенъ отъ вълните
и вегьра.
На разсъмване бурята намале. Три дни и три
нощи лудуване й бе достатъчно и съ настъпване
то на деня тя значително намале. Слънцето се из
дигна засмено, доволно наточели и то отъ поп
равянето на времето. Къмъ обедъ мъртвото въл
нение и слабиятъ с. източенъ ветъръ изхвърлиха
двете дървета близо край брега. Съ последни си
ли, подържанъ отъ спасителната риза, болниягь се
добра до твърдата земя и падна изтощенъ. Силно
то слънце започна да суши дрехите му. Починалъ
си малко, той подири некжде место, зв да скрие

М А Й К А
отъ парящите лъчи, които го изгаряха. Наближа
ваше и времето, когато треската щеше да го раз
търси и отнеме съвършено силите му. Измъчваше
го силна жажда, устните му, засъхнали, побелели
отъ морската соль, се беха напукали и го болехаЗа голъма своя радость, той забеляза наблизо до
една скала да тече вода. Съ последни усилия, ту
пълзешкомъ, ту полуизправенъ, той се довлече до
тамъ и потопи устни въ животворната течность.
Късно следъ обедъ пристжпа на треската от
мина. Водата възвърна малко силите му и подпи
райки се на една намерена наблизо тояга, той сеизкачи горе на брега и подири съ погледъ некакво селище. Далеко къмъ залеза на слънцето се
виждаше очертанието на големъ градъ. Точно на
противоположната страна, но близо, върху издаденъвъ морето полуостровъ, лежеше малко градче.
Кои беха тия градове и въ коя отъ трите странизаемащи западните брегове на Черното море, се
намираше, той не знаеше.
Взелъ бързо своето решение съ бавни и не
сигурни крачки той се запъти къмъ малкия градъ.
Тоя день баба Мария се прибра на свечеря
ване въ къщи. Въпреки своите 60 години, тя пре
кара деня на лозе, където помагайки наглеждаше
работниците. Придружаваше я 13 14 годишно мо
миче, дъщеря на сестра й, което тя бе взела при
себе си хемъ да й помага, хемъ да й бъде другарь
въ къщи. Прибирайки се въ града, срещнаха ги
жени, които веднага следъ поздрава побързаха да
й предадатъ новината. Баба Мария изтръпна. Же
ните дълго й говориха, но отъ всичко тя чу и за
помни само това, че е потъналъ вътроходъ, че че
тирима души съ се спасили, а единиягь, най-младиятъ, петиятъ човекъ отъ екипажа е изчезнапъ
т. е. загиналъ. Влезла въ къщи, тя съблече набър
зо горната си дреха и побърза да запали канди
лото. Недовършила молитвата си, погледа й беше
привлеченъ «презъ прозореца на улицата. Точно
предъ вратата и престъпайки едвамъ, съ помощьта
на една тояга, минаваше некакъвъ човекъ. Въп
реки падащия вече мракъ тя добре различи изпо
късаната му риза. Беше босъ съ измжченъ и уморенъ видъ. Изведнъжъ той спре, огледа се наоко
ло и като виде камъка предъ вратата, където баба'
Мария си почиваше и бъбреше съ жените вечерь,той се отправи къмъ него и се опита да седне.
Силите му обаче, го напустнаха и той се събори
като трупъ.
— Кой ли ще е, Боже?— помисли си старата
жена, Като виде, обаче, какъ той падна върху ка
мъка, тя не се стърпе и въпреки шейсетте си го
дини се затича навънъ.
— Кой си ти и какво ти е?—запита тя нере
шително изправила се предъ непознатия. Той съ
мъка подигна натежалата си глава, погледна съ
помжтенъ погледъ старата жена и изпъшка нещо*
което тя не разбра. Главата му падна пакъ върху
гърдите, а ръцете му се отпустнаха немощни.
Сърдцето на старата жена биеше въ тревога!'
Кой може да бъде тоя човекъ, и отъ какво може
да страда! Какво и проговори той, че тя нищо не
разбра)? Озадачена, тя започна да го разглежда.
Бредясвлъ, съ изпито болно лице, съ побелели»
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.дрехи, лице и коси, също като че,ли е из л езълъ
—Дошли да го взематъ, — повтори на ума си
отъ морето, и морската соль е кристализирала по старата,—ще го изпратятъ при... Тя поиска да въз
него. Това още повече я озадачи. Вьединъ мигъ, рази нещо, но двамата чужденци помогнаха на
обаче,'вгледала се въ хубаво изписаната на ръка болния да стане и го поведоха навънъ. Тя .ги по
та му котва, надъ която всредъ големъ кржгь бе следва съ широко*отворени очи. Преди да вл4зе
изрисуванъ двумачтоаъ ветроходъ, тя трепна. Очи въ автомобила, бллниять каза нещо на единия отъ.
те, й се отвориха широко, и задавенъ викъ се из непознатите. Последниягъ извади портмонето си и
тръгна отъ гърдите й На.вика й затича момичето избра една едра банкнота. Болниягъ » рзе, хвана
и запита какво има.
-. , .
•...-.-' ръката на старата и, говорейки нт-.що, й подаде па
-,?:—Бързо,—завика--му тя,-т-помоши ми! Ахъ Бо рите. Тя обаче, Задържа ръката му и впила погже, та това е петиятъ^. да петиятъ.^най младиятъ! ледъ въ него стоеше вцепенена.
— И като го прехвана изотзадъ презъ гърдитЬ, под
'•— Вземи,—обърна се докторътъ къмъ нея,—
помогната отъ момичето, .тя повлече непознатия искатъ да ти се отплатятъ.
къмъ къщи, повтаряйки: — Боже, той е, петиятъ...
—Не,— едва промълвиха треперящите й устни
Презъ целата нощь тя не напустна нито за • а очите и плувнаха въ сълзи. Болниятъ се обърна
минута леглото на болния. Обхаанатъ отъ треска, къмъ лекаря и каза нещо. Тоя преведе.
той се меташе, говореше, думи на неразбранъ
— Като нещйшь пари,* исчатъ да знаятъ име
езикъ и едва чакъ на сутриньта съ мокра кърпа то ти... кажи имъ! Щ - си-го запишзтъ! Какъ се
на челото, постояно сменявана отъ старата жена , каззашъ?..
той се успокои и заспа/
— Какъ се казвамъ.. Едча моряшка майка,
Привечеръ, когато се опомни, първото нещо сине. една моряшка майка...—едва продума тя сти
което виде, бъ нейното измъчено лице, което презъ скайки ръката на болния, не снемайки просълзе
сълзи му се усмихваше.
ните си очи отъ нгго. Лекарьтъ преведе. ПросълМомичето доведе лекарь. Той прегледа бол зенъ. болниятъ се навзде и задържа неколко ми
ния, говори съ него на сжщия непознатъ езикъ, нути устните си в>рху старческата й ръка...
и като предписа лекарства и успокои баба Мария.
Баба Мария стоя и гледа следъ техь, докато
си отиде. Следващата нощь болниягъ бе по-добре! автомобилътъ не изчезна на завоя. Въ последния
На другия день сутриньта предъ къщи спре авто- мигъ отъ тамъ една ръка махна. Нещо като че ли
мобилъ Баба Мария чу свирката и спирането на се откъсна отъ сърдцето й. Също тъй, както ко
мотора, но тъй като и другъ пжть предъ тЬхъ бе- гато изпращаше саоя синъ на пъть.
ха спирали автомобили, не обърна внимание. Сед
Своя синъ! Влезла въ къщи тя взе портрета
нала до леглото на болния, тя милваше косата му, му, изправи се предъ проззреца и помилва скъпо
й нежно му говореше. Беше се унесла, но живото то изображение.
отваряне на вратата я накара да се опомни. Влезе
—Познахъ го, сине,—заговори му тя,—познахъ
докторътъ, а следъ него двама напознати. Ециниятъ го че е петиятъ. Познахъ го по очите, по дъха на
отъ ГБХЪ веднага се хвърли къмъ болния и радо соль и на море... и по рисунката на ръката му...
стно застиска ръцете му говорейки му нещо. Бол Богъ ми го изпрати, сине! Въ неговото ли
ниягъ се размърда, и видимо зарацванъ заразпра- це, презъ целото време азъ виждвхъ тебъ! Като че
вя нещо, сочейки старата жена. Тя не разбираше ли ти си беше дошълъ... сега, и той си отиде. Щ е
нищо отъ това, което ставаше предъ очите й. Кои го изпратятъ при родителите му... ще му се радбеха тия хора и защо беха дошли!? Погледна въп ватъ... а ти, ти никога не ще се върнешъ...
росително доктора.
Застанала неподвижно до прозореца, притис
— Този е неговъ другарь, отъ спасилите се, нала до гърдите си скъпия образъ на сина си, тя
бабо,—обясни й той.— А този пъкъ е отъ консул плъзгаше взоръ по безкрайната ширъ на морето.
ството. Съобщихъ имъ, и те дойдоха да си го взе- Тамъ некжде въ една бурна нощь б е звгиналъ
матъ. Следъ като се закрепне малко, ще го изпра нейниятъ единственъ синъ.
тятъ въ родината му... при родителите му.

Подготовка за завладяването на
островъ Йозелъ
Германски миночистачи въ походъ
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Морска сговор*
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Германски подвояникъ въ действие срещу търговските кораби на противника
КУ.

Действията по м о р е п р е з ъ IV!. септември и
м. октомври 1942 година

/ септемврии: Действуващите въ Черно море
германски торпедни л о д к и атакували единъ
движещъ се въ близосгь на Кавказкото крайбрежие
руски корабенъ керванъ и успели да потопятъ
единъ корабъ отъ 4500 бр. р. тона.
3 септемврии-. Немското главно командуване
на въоръжените сили съобщило, че предъ Новоросийскъ германски и италь-янск 1 торпедни лодки ата
кували единъ неприятелски керванъ и потопили
неколко кораба, възлизащи на 15,400 бр. р. тона.
4 септемврии: Въ водите около Новоросийскъ
немски торпедни лодки атакували и потопили 8500
бр. р. тона кораби.
6 септемврии: Немското главно командуване
на въоръжените сили съобщило, че въ първата
седмица на септемврии били потопени 51 неприя
телски търговски кораба възлизащи общо на 227900
бр. р. тона.
7 септемврии: Действуващите въ Атлантиче
ски океанъ германски пздводници съобщили за
потопяването на общо 17 кораба съ 108000 бр- р.
тона.
8 септемврии: Пореди голъмата опасность
отъ действията на немските подводници американ
ското правителство предлагало на своигЬ капитани

на търговски кораби, движещи се въкервани"къмъ
Мурмвнскъ, по 500 долара (около
70,000^ лева),
дневно.
у 9 септемврии: Въ Средиземно море билъ потопенъ единъ английски подводникъ.
10 септемврии; Американскиятъ презокеански"
пътнически корабъ „Манхатанъ* отъ 24.289 бр. р.
тона на пжть отъ Янглия за Америка билъ атаку-"
ванъ и опожаренъ.
1/ септетврий: Английски торпедни лодки"
атакували безрезултатно въ канала Ламаншъ единънемски корабенъ керванъ.
Италиански морски сили потопили въ Среди
земно море единъ английски подводникъ.
Отъ американска страна било съобщено, че
отъ започването на военните действия, морските
сили на Съединените щати загубили 12,000 моряка,
убити' и изчезнали.
13 септемврии: Действувещите въ Атлантиче-ски океанъ немски подводници съобщили за пото
пяването на 121500 бр. р. тона неприятелски тър
говски кораби.
14 септемврии: Немски подводт ци продъл
жили преследването и атакуването на неприятел
ски корабенъ керванъ въ северната часгь на Ат^

МорсЬи с г о о о р ъ
лантически океанъ, като потопили нови 122,000
-бр. р. тона кораби и засегнали тежко съ торпедни
удари два изтребителя, 1 корветенъ и б превозни
кораба.
Английски военни и превозни кораби въ про
д ъ л ж е н и е на петь часа извършили безуспешенъ
-опитъ за стоварване на десантни войски при Тобрукъ. Десантътъ билъ отблъснат.-, като англича
ните загубили отъ действието на бреговата арти
лерия и въздушните сили: 2 кръстосзача, 4 изтре
бителя 1 корветенъ корабъ, неколко торпедоносе
ца и множество десантни моторни лодки и 580
пленници.
16 септември: Огъ действията на германски
т е и финладски морски сили въ Балтийско море и
-гФинския заливъ.отъ започване на войната срещу
болшевизма били потопени общо 26 руски под,водника.
•
Въ западната часть на Северно море нем'ски
лреднопосгови кораби завързали сражение съ ан
глийски торпедни лодки и потопили две отъ тйхъ.
18 септември; Италиански нападателни лодки
успели да проникнатъ въ .пристанището на Гибралтаръ, гдето атакували и потопили чрезь торпе,да н е к о л к о търговски кораби.
19 септември; Действуващите въ Караибско
,море, въ водите около Африка, предъ устието на
-С. Лоренци и Северно ледовиго море НБМСКИ под
водници съобщили за потопяването на 19 кораба
.възлизащи общо на 100,000 бр. р. тона.
.20 септември; немското главно командува-не съобщило, че отъ 13 до 19 септем. германски
морски и въздушни сили, атакували единъ сипно
охраияванъ неприятелски керванъ отъ 45 кораба,
като потопили всичко 38 кораба, възлизащи общо
1270,000 бр. р. тона.
В ь Сръдиземно море били потопени единъ
превозни ве
; 1200 тоненъ корабъ и 4 английски
трохода.
Действията по море презъ октомври 1942 год.
2 октомври: Английски торпедни лодки ата
кували край холандските брегове единъ немски
.охраияванъ корабенъ керванъ. Пресрещнати свое-временно отъ придружаващите кервана кораби,
-торпедните лодки завързали ожесточено сражение
и били принудени да се оттеглятъ. Единъ немски
преднопостовъ корабъ билъ потопенъ. Две англий
ски торпедни лодки били тежко повредени и че
тири потопени.
Съобщено било, че Съединените щати загу
били въ водите на Тихия океанъ следните бойни
кораби: б линейни кораба (2 отъ вида на .'Кали
форния", 1 „Мариландъ", 1 .Аризона", 1 „Оклахама" и 1 отъ вида на „Утахъ"); 7 самолетоносача
(„Лексингтонъ", „Саратога", „Иорктоунъ", .Ентерпрайсъ", "Ланглей" и 2 отъ неизвестенъ видъ); 14
кръстосвача, 8 изтребителя и 59 подводника.
3 октомври: Германски торпедни лодки пото
пили край бреговете на Англия единъ търговски
корабъ отъ 2,500 бр. р. тона и единъ охранителенъ

корабъ.
,
,
5 октомври: Отъ действието на немскит* въздушни и морски сили, предимно торпедни лодки,
презъ месецъ септември Русия загубила следнитъ
кораби: Въ Черно море: Потопени 24 търговски
кораба, възлизащи общо на 42,000 бр. р. тона, I
-канонерка, 1 торпедоносецъ, 1 минопоставачъ и 1
охранителенъ корабъ. Въ Балтийско море били по
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топени единъ подводчикъ и единъ охранителенъ
корабъ, а по Волга и Ладожкото езеро:*П търгов
ски кораба потопени и 26 други и 1 плаващъ докъ
силно повредени.
Предъ холандските брегове се завързало мор
ско сражение между немски Тфеднопостови кора
би и английски торпедни лодки, които били про
гонени.
СъедиченитЬ щати признали за потопяването
въ Тихия океанъ на новия американски подводчикъ
„Грунионъ", притежаващъ водоизместване 1,526
тона.
6 октомври: Немски подводници, действуващи
въ АтлантическиТокеанъ пстопили предъ бреговете
на Африка и Южна Америка 5 неприятелски тър
говски кораба.
Италиански подводникъ годъ командуването
на капитанъ I р. Гросси потопилъ американския
линеенъ корабь .Мисисипи", притежаващъ водо
изместване 33,000 точа, въоржженъ съ 12 — 356
и 20—127 мм. оръдия и носящъ 3 водосамолета.
8 октомври: Немски торпедни лодки извър
шили набегъ къмъ английските брегове, презъ
време на който атакували и потопили 4 търговски
кораба възлизащи на 11 500 бр. р. тона и 1 охра
нителенъ корабъ, като засегнали тежко съ торпед
ни удари други дча търговски кораба.
10 октомври: Действуващите въ водите на Ат
лантически океанъ германски подводници съобщи
ли за потопяването на следния брой англо-амерйкански кораби, часть отъ които влизапи вь съста
ва на добре охранявани корабни кервани: въ во
дите предъ пристанището Кзпщатъ—12 търговски
кораба съ общо 74 000 бр. р. тона; край южните
американски брегове, въ залива С. Лоренцъ и се
верната часть на Атлантически океанъ други 10
кораба съ 67,000 бр» р. тома или всичко 22 кораба
възлизащи общо на 141,000 бр. р. тона. Между по
топените кораби се намиралъ и хладилния корабъ
„Ачдапучиа сгаръ" 15,000 бр. р. тона, натоваренъ
съ замръзено месо за Англия.
Английското адмирзлгейство признало за за
губата на кръстосвача .Ковентри" (4 290 тоно, десеть 102 мм. и шестнацесеть 40 мм. оръдия), кой
то билъ потопенъ въ източната часть на Среди
земно море.
Германското главно командуване на въоръже
ните сили съобщило, че отъ започване на войната
били потопени надъ 4.600,000 бр. р. тона коррби,
предназначени за превоза на течни горива.
11 октомври: Единъ отъдействуващите въ Ат
лантическия океанъ италиански подаодницч съобщилъ за потопяването на големия английски през
океански корабъ .1го5к1е" огъ 20,000 бр. р. тона,
като поаредилъ тежко съ торпедни удари презо
кеанския корабъ »Моа НеНаз", отъ 17,003 бр. р. тона.
12 октомври: Италиански подводникъ пото
пилъ въ Средиземно море, чрезъ торпеденъ ударъ
единъ английски подводникъ.
14 октомври: Английски подводникъ потопилъ
въ Средиземно море единъ италиански корабъ,
пренасящъ 400 души пленници, отъ които могли
да бждатъ спасени само 271 човека,
Немски подводници потопили аъ водите око
ло Капщатъ английските пътнически кораби „Огсааез" (23,456 бр. р. т.) и „ОисЬезз оГ А1Но1е (20,119
бр. р. т.) и ДРУГИ 2 кораба съ 17,425 бр. р. тона
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или общо 61,000 тона кораби, пренасящи войски
за Египегь и Средния Изтокъ.
Въ северната часть на Атлантически океанъ,
германските подводници следъ упорито преследва
не на корабенъ керванъ успели да потопятъ 14
кораба съ общо 82,000 бр. р. тона и общо били
потопени 18 кораба възлизащи на 143,000 бр. р.
тона.
15 октомври: Край английските брегове нем
ски торпедни лодки атакували и потопили 4 тър
говски кораба съ общо 8,000 бр. р. тона.
17 октомври: Американски войски били сто
варени и завзели негърската република въ западна
Африка—Либерия.
Японски морски сили потопили въ Коралово
то море единъ превозенъ корабъ на войски отъ
6,200 бр. р. тона.
21 октомври: Главното германско командуване
на въоръженитъ сили съобщило, че отъ започва
нето на войната въ Черно море били потопени 60
руски търговски кораба, пренасящи хранителни и
бойни припаси за различни пристанища на Кавказъ.
22 октомври: Отъ започването на военните
действия германските торпедни лодки потопили об
що следния брой военни кораби: 15 изтребители,
2 торпедоносеца, 1 спомагателенъ кръстосвачъ, 3
подводника, 5 охранителни кораба, 2 торпедни
лодки и П други кораба.
За същото време торпедните лодки потопили
всичко 134 търговски кораба, възлизащи общо на
571,650 бр. р. тона, между които и 12 петролопреносвача.
Въ морското сражение около Соломоновите
острови въ Тихия океанъ били потопени 2 амери
кански изтребители.
25 октомври: Върховното командуване на нем
ските въоръжени сили съобщило, че действуващите
въ Атлантически океанъ германски подводници,
въпреки бушуващите есенни бури и ожесточени
бойеве, потопили въ района между Ледовитото мо
ре и южния край на Африка всичко 16 търговски

кораба, възлизащи оощо на 104,000 бр. р. тона,,като засегнали съ торпеда и повредили тежко 1
изтребитель и други 3 кораба. Потопенъ билъсъщо и единъ изтребитель.
26 октомври'. Японското главно командуване^
съобщило, че презъ време на третото морско сра
жение край Соломоновите острови англо-американските загуби били следните: потопени 4 само
летоносача, 1 линеенъ корвбъ и единъ другь боенъ такъвъ, свалени 200 самолета и тежко повре
дени: 1 линеенъ корабъ, 3 кръстосвача и 1 изтре
битель.
За времето отъ 25 августъ до 25 октомврий
1942 год. японските морски и въздушни сили по
топили следните неприятелски кораби: Самолетоносачътъ „№азр" (14700 т.), 3 кръстосвача, 5 изтре
бителя, 6 подводника, 1 миночистачъ и 6 превозни
кораба, като били свалени и разрушени надъ 500
самолета.*
За същото време японските загуби били след
ните кораби: 2 кръстосвача, 2 изтребители, 1 подводникъ, 5 превозни кораба и ЮЗ самолета.
Отъ американска страна било съобщено за
загубите на американския флотъ въ хора, общо
15811 души, отъ които 4454 убити.
30 октомври; Действуващите въ Атлантически
океанъ немски подводници потопили 15 търговски
кораба, възлизащи общо на 100925 бр. р. тона.
3\ октомврий: Въ упорити и съсредоточени'
действия срещу силно охраняванъ англо-американ
ски корабенъ керванъ въ близость на Канарските
острови, немски подводници успели да потопятъ
други 14 кораба възлизащи на 101,000 бр. р. тона
Корабите били натоварени съ суровини и първич
ни материали отъ Африка предназначени за аме
рикански пристанища.
Презъ септември отъ действията на герман
ските морски и въздушни сили били потопени 161
англо-американски кораби възлизащи общо на»
1,011,700 бр. р. тона, като други 22 търговски к о 
раба били тежко повредени.
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:Лейтенантъ Г. Георгиевъ

П О Д Б О
(продължение
Изпитвахъ двойно чувство. Имахъ желание да
се върна въ базата си и да разбера какъ понася
дейностьта ми Англия, а отъ друга страна се страхувахъ, че въ моето отсътствие ще се промъкнатъ
.доста кораби. Но нема що, наложително беше да
се върна.
Подводникътъ безъ база не може да съще
ствува.
Двата подводника пристигнаха въ базата —
вила на 20 априлъ При нось Врайтъ вземахме
-отъ едно малко корабче единъ английски вестникъ
-Въ него се казваше:
„Жито 84, просо 60, ечмикъ 62'.
Какво значатъ битки, сражения и бомбарди
ровки предъ това!
Целиятъ нашъ брегъ на Норландъ беше бло
кира нъ отъ неколко реда радиално разположени
кордони отъ кораби, а и най-малкото пристанище
б е ш е завзето и щателно пазено отъ англичаните.
Но те никога не можеха да допустнатъ, че една
малка варосана вила ще може да служи за база
на тия малки, но страшни подводни корабчетаИзвънредно радостно чувство изпитах*, когато
презъ перископа видехъ базата-вила бела и усмих
ваща ми се; сякашъ и тя ликуваше отъ това, що
бехме сторили за милото си отечество.
Същата нощь застанахъ срещу вилата и, ко
гато излезохъ на брега, намерихъ всичко непо
кътнато.
Преди изгревъ на слънцето пристигна .Бета".
Немамъ възможность да ви разправя за всичко
онова, което намерихъ въ нашата скромна база.
Изпратените ми поздрави ще останатъ за винаги
символи на благородството и добре изпълненъ
отечественъ дългъ за моето семейство.
Между многобройните приветствия беха и
тия отъ моя обичанъ Царь. Тези приветствия оста
наха силно запечатани въ моята паметь, и никога
не ще да ги забравя. Негово Величество искаше
.да му се представя въ Хауптвипъ, но решихъ за
пръвъ пъть отъ моята военна служба да не изпъл
ня волята му.
Необходими ни беха две нощи за екипиране,
понеже презъ деня нищо не можеше да се работи
а това налагаше да се намирамъ неотлъчно при
-хората си. На третия день^ въ 4 часа сутриньта
малката „Бета" и моята „Йота' излезохме въ мо
ре и отплувахме къмъ първата база — реката

дници
отъ 8 книжка)

гибель, и азъ затова не се сграхувахъ. Англия беше
почнала да се задушава. Тя нормално получава
4
А отъ съестните си продукти отъ вънъ, но такива
сега идваха съвършено малко, и цените продъл
жаваха своето пропорционално качване. Корабни
те дружества искаха за превозъ на храна извън
редно много, а отъ това и цената имъ стана голема и недостъпна за широката маса. Единъ килограмъ хлебъ, който при обикновенно време струва
петь пени сега се продаваше за 1 шилингъ и 2
пени. Агнешкото месо беше 2 шилинга и 9 пени.
Всичко останало се продаваше пропорционално на
тия цени. Правителството веднага се разпореди да
се посее царевица, но тя не можеше да бъде пожената преди да минатъ петь месеца, а дотогава
половината население щеше да умре отъ гладъ.
Правителството вършеше големи агитации всредъ
народа, съ цепь да подигне духа му и да го скло
ни къмъ търпение; пишеха и говореха, че блокадата е временна, скоро ще мине, и че ще дойдатъ
пакъ нормалните времена.
Обаче цените продължаваха да се покачватъ.
Смъртностьта между децата всеки день се уве
личаваше по липса на млеко. Млекото стана луксъ
поради избиването на добитъка за храна.
Големи стачки ставаха въ мините на Лангширъ и Мидлаисъ. Въ западния Лондонъ се под
готвяше социалистически бунтъ, който можеше да
вземе размерите на една безпощадна гражданска
война. Некои вестници даже беха почнали да пишатъ, че вече е време да се сложи край на тази
трагедия, за да се избегнатъ последици, незапом
нени досега въ историята на Англия.
Възложихъ си задачата да докажа, че тия
вестници беха прави.
На 2 май бехъ при песгците на Маплинъ,
на северъ отъ устието на Темза% .Бета", отиде при
Солентъ на местото на потъналата „Капа". Сега
вече напълно душахме Англия: Саутхямптънъ, Бристолъ, Ливерпулъ, Северниятъ каналъ, изходите на
Глазговъ, всичко беше блокирано отъ нашите под
водници.
По-големата часть отъ населението буквално
гладуваше. Къмъ тази дата се продаваше жито —
100, просо и ечмикъ — 80. При това положение и
найнеотстъпчивите видеха, че положението е от
чаяно, и че така повече не може да се продължава.
Въ големите градове изгладнели тълпи нада»
ваха животински викове предъ общините и убива
Въ базата-вила немахъ време да чета вест ха видни държавни служители. Тези тълпи беха
ници, понеже се приготвяхме за походъ, но на предимно отъ отчаяни жени, озверени отъ изжи
-пъть прочетохъ всичко, и ми стана ясно онова, вения ужасъ да гледатъ какъ собствените имъ де
което б е ставало. Англичаните беха завзели всич- ца биваха грабвани отъ коварната смърть. Въ се
4
ките наши пристанища, но това не б е отъ големо лата корени, треви, кори и др. отдавна служеха за
значение, понеже многобройните ни железопътни храна, частните къщи на министрите беха щател
линии ни свързваха съ частите отъ Европа. Цени но пазени отъ войници. Парламентъть бе охранят е се беха изменили малко, но индустрията функ ванъ отъ цела дружина. Министъръ председательть и министърътъ на външните работи беха на
ционираше както преди.
паднати на два пжти съ цель да бъдагь убити. Не.*
Говореше се, че англичаните щели да десан- треба да се забравя, че въпреки всичко това, кое
тиратъ войски и да нахлуятъ въ вътрешностьта на то ставаше, правителството беше влезло въ война
страната.
съ съгласието на народа. Истински виновници за
При наличностьта на наши подводници въ това положение беха тия политици и държавници
море тази десантна операция беше обречена на

МорсЕси с г о в о р ъ

1А<5

които не бъха достатъчно прозорливи да разбератъ, че Англия требва сама да си произвежда
храните, и че парите харчени за армията и флота
еж безцелно хвърлени, когато противниците имъ
иматъ подводници, командувани отъ смели офицери
Неколко пъти Англия е влизала безразсъдно
въ война, но винаги е могла да се откопчи безна
казано. Този пжть, обаче, требва да заплати не
разумната си постъпка. Не требва винаги човЪкъ
да мисли, че щастието ще му бъде спаситель.
Нема да разказвамъ какво правехъ въ базата
—вила при второто завръщане; то не се отличава
отъ първото завръщане по нищо. Презъ това мое
отежтетвие английските кораби се беха много оку
ражили и се меркаха почесто изъ канала.
Първия день потопихъ четири кораба, а на
рругия день въ френски води потопихъ неколко
други.
Следния день въ подводно състояние се по
вреди едйнъ кранъ отъ потопителната система и
едва можахме да изплаваме на повърхностьта.
Къмъ края на тази седмица по канала вече не се
меркаше никакъвъ корабъ. Това застави менъ и
.Бета" да се спуснемъ на югъ къмъ Ливерпулъ.
«Делта" ни даде окуражителни известия. Нашата
работа беше на привършване. Ний не можехме
да спремъ напълно всичката храна за Англия, но
покачихме цената й до такава степень, че стана
недостъпна за широката народна маса.
Дори и най-гордите и твърди англичани не
можаха да устоятъ вече. Краятъ наближаваше.
Победата
Спомнямъ си, какъ научихъ новината, че ан
гличаните еж капитулирали. Може ли вашето въо
бражение да си представи, лакво значеше това за
менъ?
Не бехъ ли азъ най-големиятъ щастливецъ?
Оправдахъ ли довърието, което ми възложиха
Царь и Родина? Изпълнихъ ли достойно своя дългъ?
ДокаЗахъ ли, че "моята кръвь и тая на прадедите
ми е една и сжща?
Лежахме потопени при Селзей, подавайки
перископа отъ време^ на време. Азъ видЬхъ единъ
малъкъ воененъ коргбъ съ курсъ надолу по кана
ла. Немахъ обичай да се занимаввмъ съ кораби,
отиващи надолу, обаче този съ своите бавни и
зигзагообразни движения къмъ менъ ми обърна
вниманието. Взехъ да вервамъ, че търси насъ. Решихъ какъ да действувамъ, ако би ни открилъ.
Приготвихъ се за торпеденъ изстрелъ. Въ този моментъ корабътъ се намираше на 800 метра отъ
насъ.
Тукъ той измени курса си на обратенъ и за
мое големо учудване видехъ да се вее на кърма
та му червено знаме съ синь кржгъ вътре. Да
вервамъ пи на очите си? Погледнхъ още веднъжъ.
ОчитЬ ми се напълниха съ сълзи. Боже, истина ли
е това? На кърмата гордо се развеваше нашето
мило и обично знаме.
Радостьта ми за моментъ стихна. Не е ли то
ва примка, за да ни уловять? Въ война сме, а на
война всично става. Извикахъ Ворнвлъ. Познахме
кораба. Това б е ш е „Джуно", единствениятъ непотопенъ нашъ кръстосвачъ. Какво можеше да пра
ви той съ развето наше знаме въ неприятелски
води?

Хелголандъ

Веднага разбрахъ. Обърнахъ се къмъ Ворналъ. Двама се погледнахме и прегърнахме единъ
другъ.
Отъ очите ни бликнаха сълзи. Това не може
ше да бжде нищо друго освенъ миръ. И наистинабеше миръ.
Научихме радостната новина, когато изпла
вахме на повърхностьта предъ .Джуно" и стихнаха
неудържимите викове и ура. Предадоха ни запов-Ьцъ да се завърнемъ веднага въ Бланкенбергъ.
„Джуно" взе курсъ надолу по канала, за да преда
де заповедьта и на другите подводници. Потеглих
ме за родината си въ надводно плаване съ високо
развето национално знаме и съ съзнанието, че сме
изпълнили достойно нашия святъ дългъ. Завръщай
ки се срещнахме ц%пия английски флотъ, който
токущо беше напустналъ нашите брегове. Ан
глийските моряци се трупаха по бортовете и съ
големо любопитство ни разглеждаха. Спомнямъ си
погледите имъ, пълни съ омраза, и заканителното
махане на юмруци. Тази враждебность не изхожда
ше отъ това, че беха победени. Ненавиждаха ни, по
неже сметаха, че сме постжпили нечестно спрямо
техъ, като сме избегвали военните имъ кораби, а
търсимъ търговските.
Войната не е игра, уважаеми читатели, а една
отчаена жестока борба, за да се спечели надмощие.
Всеки трЪбва да напрегне до максимумъ своя умъ
да намери слабата страна на своя врагъ и тамъ
да го-атакува и победи. Никой нема право да ме
упреква, че намерихъ слабата страна на англича
ните. Сметамъ, че изпълнихъ дълга си като офицеръ и грежданинъ. Може би тези офицери и мо
ряци, които днесъ въ тази майска утрина се закан
ваха на малката „Йота", утре попадайки въ моето
положение, цгЬха да постжпятъ както менъ.
Не имъ се сърдехъ, зещото знаехъ, че англичанинътъ е уменъ; и че той още днесъ мисли като
утре.
Наближавахме Бланкенбергъ. Немамъ думи
да опиша влизането ни въ пристанището и спира
нето ни на кея.
Секашъ всички жители на родината беха до
шли въ Бланкенбергъ и съ безграниченъ ентусиазъмъ посрещаха идването на подводниците. Оказаниятъ топълъ и сьрдеченъ приемъ затрогваше
до сълзи всеки.
Моряците съ право заслужаваха това. Те съ-

МорсЬи
своето стоманено здраве и непоколебимъ моряшки
духъ запазиха свободата на държавата. Издържливостьта. малкото и неудобно место, напрегнатото
състояние на умъ и нерви, несгодите и лишенията
на подводния моряшки животъ, всичко това доказ
ва, че тези славни моряци еж честьта и гордостьта
на Родината.

сгопоръ
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Признателниятъ народъ съ право гн
раше.
Той обичаше и ценеше своите мили
те еж били, еж и ще бждатъ единствената
ра въ дни на изпитания и веренъ стражъ
бодата и незанисимостьта но държавата.

окломиморяци.
му опо
на сво
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Нашата известна поетеса и писателка Весела Стра- е добре очертанъ и тя се явява като символъ на тайни
шимирова, позната на любителите на морска книжнина те на морето.
чрезъ книгите си „Целувка надъ вълнитъ' и „Маргигь"
Огъ стихотворението „Морякъ- лъха свежесть, млае издала нова книга за морето — стихосбирката подъ дость и бодростьта, която всеки морски труженикъ из
насловъ „Крайморски песни".
праща срещу всички зли закани и прояви на морската
Възпеването на морето е било винаги примамливъ стихия. Всеки морякъ е борецъ срещу тази стихия н
обсегъ за поетите и те.гьрсятъ въ това възпеване все поетесата верно е подчертала тази страна на людете на
по-нови мотиви и моменти.
морето.
Въ мерена речь те търсятъ да отразятъ бурите и
Въ .песеньта на рибаря" е отразена вечната човечетайнственния шепотъ на вълните и да ги направятъ сро ска жажда за стопански просторъ и налхвърляне на
дни на човешкия говоръ.
тесните рамки на зависимостьта отъ работата на едно
Сбирката на В. Страшимирова може да се подраз место.
дели на неколко кржга: Моряци, Морски пжть, Морски
Боготворение на българското море и природа край
брегъ, Човешко сърдце, свързано съ езика на морето, морето, и свързващото българскиягъ брегъ съ всички
брегове на света това еж два мотива, които често се
родно море, родината свързана съ морето.
Тези неколко Отдела еж свързани тесно помежду преплитатъ въ всички почти стихотворения на книгата.
Написана съ искрено чувство, „Крайморски песни*
съ особенното разбиране на морето, което авторката
изявява, чрезъ своето лично отношение къмъ морето, е цененъ приносъ къмъ българската художествена книж
презъ горнилото на мечтата къмъ водните простори, нина, отдадена на морето и на българското море. Тя за
служащи за освобождение на духа и просторъ за ми- служава да бжде на видно место въ библиотеките на
българските морелюбци.
съльта.
Това особено личи отъ първото още стихотворение
Владимнръ Добр. Василев*.
„Песеньта на непознатата". Образътъ на тази непозната
-ХЕ^И -

И з ъ д и в о т а и дейностьта на организацията
гр. Дедеагачъ. Основанъ е клонъ на Б. Н. М.
Сговоръ гр. Дедеагачъ. Глав. управ. тело утвърди но
воизбрания съставъ на Управ. тело на Провер. съветъ
на този клонъ, избранъ въ заседанието му отъ 22 ноемврий т. г. както следва:

1. Управително тЬло
Председатель-. Подполковникъ Петръ Лазаровъ Ангеловъ
Подпредсед.: Любенъ Сим. попъ Бяновъ — тьрговецъ
Секретарь: Мичманъ II р. Георги Ив. Мариновъ
Касиеръ: Зчхари Милановъ Балжовъ — търговецъ
Съветникъ Маринъ Стефановъ Каварджиковъ—търговецъ

Запасни членове: Кирко Панайотовъ Бояджиевъ —
търговецъ, Крайчо Дамяновъ Стояновъ
— паспортенъ чиновникъ.

2. ПровЬрнтеленъ съветъ
Димигъръ Ивановъ Айяновъ—директоръ риб. кооперация
Анани Велиновъ Харизановъ — н-къ криминал. отделъ
Василъ Ив. Петковъ — чиновникъ

3. Запасни членове
Димигъръ Стамовъ Петлешковъ — търговецъ
Илия В. Андреевъ — търговецъ
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КОЛЕДНАТА .ЗБЕЗДА
(ПриЬазка)
Когато се родилъ малкиятъ Исусъ, месецътъ повикалъ всичките звезди и имъ рекълъ:
— Облечете най-хубавите си дрехи, защото ще отидемъ въ Витлиемъ да се поклонимъ на Божия синъ.
Разтичали се радостни звездите, облекли най-скжпите си дрехи, заболи бисерни цветя въ косите си и се
наредили около месеца. Само една звездичка стояла настрана съ натжжено личице. Тя немала хубава мантия и
въ косите й не блеетелъ бисеренъ накитъ.
— Ти ще стоишъ тука, — казалъ й месецътъ. —
Съ такива вехти дрехи не бива да отидешъ при малкия Исусъ!
— Дедо Месечно, — просълзена се замолила бедната звездичка, — не ме оставяйте, вземете ме да видя
малкия Исусъ!

— Защо плачешъ, малка звездичке?
—- Моите сестрички до една отидоха съ месецада се поклонятъ на малкото Исусче. Моите ржчичкипремръзнаха отъ студения морски ветъръ, и азъ паднахъ
въ морето. О, да знаешъ, мило паяче, колко ми се иска да отида и видя Божия синъ!
Малкото паяче се промъкнало презъ цепнатината
на вратата, спуснало сребърни нишки и тозчасъ се намерило предъ колибата на малкия Исусъ.
Поклонило се и целунало дрехата на Божията
майка:
— Светла Исусова майко, — рекло й то, — помогни на малката звездичка да дойде тукъ и да се поклони на твоето чедо. Ти, която си толкова радостна
днесъ, не оставяй малката зеленоока звездичка да плаче-

Малката звездичка
Рисунка отъ Лазаркевичъ
Месецътъ не се съгласилъ. Тогава тя се заловила
за дългата му мантия, и той, безъ да я усети, повелъ
следъ себе си звездите. Като минавали надъ морето,
духналъ силенъ ветъръ. Ръчичките на малката звездич
ка товкова изстинали отъ ветърз, че не можали повече
да се задържатъ за скжпата мантия на месеца. Звездич
ката изохкала и полетела надолу къмъ морското дъно.
Единъ рибарь токушо изтеглялъ мрежата си отъ водата.
Зеленооката звездичка попаднала въ мрежата му.
Зарадвалъ се рибарьтъ, уловилъ я въ шепата си и я занесълъ въ колибата си. Звездичката помръкнала отъ
жаль и почти загубила светлината си. Чуло я малкото
паяче да плаче и му дожалело много, много за малка
та звездичка.

въ рибарската колиба.
И то й разказало, какъ звездичката тръгнала скри*
шомъ отъ месеца, зашото си немала хубави дрехи и би
серенъ накитъ за косите, какъ й премръзнали изъ пътя
ръчичките и какъ попаднала въ мрежата на рибаря. . ..
Божията майка веднага изпратила едно ангелче да
доведе малката Звездица.
Ангелчето се спустнало къмъ рибарската колиба,.
взело звездичката на крилцата си и отлетело при Бо
жията майка.
Звездичката отдалече се заемела на добрата Ису
сова майчица.
— Колко съмъ щастлива, —извикала тя,—че пър-ва ще поздравя малкото Исусче!

МорсЬи сговорь
Поклонила се малката звездичка и радостно се до
коснала до ржката на Божията майка.
— Благодаря ти, Исусова майчице, че ми изпрати
ангелчето да ме доведе!
Само едно бЪло цветенце имала *и него сложила
предъ люлката на Спасителя. Нищичко друго немала да
му подари...
Божията Майка допрела б4лото цветенце до сърдцето си и после погалила леко съ него челото на зеленооката звездичка.
Веднага въ косите й затрепгЪлъ огроменъ бисеръ.
-Малката звездичка осветила колибата и затрептела надъ
покрива й...
Пристигналъ месецътъ, обкржжень отъ звездите,
и много се изненадалъ като видЪлъ надъ колибата да
трепти голема, лазурна звезда.

.Дкаариумъ
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— Коя е тая звезда, която ни е изпреварила?
Такава свЪтла и такава голема звезда до сега
не е имало между моите звезди.
— Това е моята малка звездичка, която ти не мо
жела да доведешъ, защото нейните дрешки не беха
нови и на косите й не беше забоденъ бисеренъ накитъ,
— отговорило ангелчето.—Божията майка благослови
тая звезда, да бжде най-светла отъ всичките и светли
ната й да слиза въ сърдцата на хората!
Хиляди години се минали оттогава, тази Звездица
не загубила светлината си. Изгрева първа презъ свет
лата коледна нощь и гали съ меката си светлина зако
равелите сърдца на всички люде по земята.
Веса Паспалеева

за делфини

Подъ кроткото тропическо слънце на Флори
да една група отъ любители на природата съ
построили единъ големъ оригиналенъ аквариумъ.
Въ него живеятъ делфини отъ всички видове и
големини. Благодарение на добрите условия, съ
що като въ морето, делфините играятъ весели и
-безгрижни предъ смаяната публика. Група естест
веници се грижатъ за ткхъ и изучаватъ техния
животъ до най големите подробности.
Изучаването живота на делфините до най го-

Техната непрекъсната игра имъ създава го
лема охота за ядене. По време за обеда звукъ
на едно клепало достига до тънкия имъ слухъ.
Всички забързватъ къмъ края на аквариума и се
нареждатъ приблизително въ една редица, за да си
дочакатъ порцията. Лакомо изскубвагь рибите или
месото отъ ржцете на прислужниците и въ мигъ
сдъзкватъ вкусната храна между стотиците си
остри зжби.
Единъ отъ техъбилъсвикналъ да си получава
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Водолаза на дъното на басейна храни малкия делфинъ
.лемите подробности създава и единъ отличенъ
случай за публиката да се лю5ува на иг р -аЪ и държа
нието на така наречените морски «деца". И наистина
делфините могатъсъ право да се нарекагъ така. за• щото действително приличатъ на едни игризи де
ца. Те постоянно излизатъ отъ водиа, като пръскатъ многоцветни струи вода около себг си, подскачатъ живо въ въздуха, извиаатъ на една или
на друга страна пълничкото си тело. изчезватъ
бързо въ водата, и само следъ единъ мигъ отново
се появяватъ. Въ Флорида, където има вечно лето, делфините живеятъ въ отлични условия и мо-гатъ да бъдатъ видени отвсекъде въ чудния аква. риумъ.

рибките отъ една чиния, която пазачътъ му поднасялъ подъ веселите погледи на всички. Това е
доказателство за интел^гентностьта на делфините.
Вънъ оть определените часове за обедъ делфини
те получаватъ храна и отъ публиката, която иска
да го види по-отблизо. Даватъ имъ всекакъвъ
вицъ рибки.
Въ аквариума делфините живеятъ заедно съ
другите морски сжщества. Между грамадниге во
дорасли на басейна има много и най разнообраз
ни морски риби: атерини, скумрии, дракони, хвър
чащи риби и пр.. Тукъ се забелязватъ и най-раз
лични раци, медузи, актинии и морски кончета.
Последните плуватъ лесно между водораслите

МорсЬи сговоръ
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Много рибки ставагь жертва на своите съседи дел
фини, които ги преследватъ и хващатъ лесно.
Обикновено женските дегфини се придружаватъ отъ своите деца. Майката държи детето си
близо до себе си, докато порастне и не го оставя
да направи некоя пакость Понъкога отбитото мал
ко делфинче не разбира сигнала за обедъ и за
това става нужда да бъде нахранено чакъ на дъно-

страни на басейна. Прозрачността на водата и Силно
то флоридско слънце позволяватъ да се направятъ
чудесни снимки.
Дори огъ брега на басейна могатъ да се наблюдаватъ животните до самото дъно. Съ черникавите си гърбове те кръстосватъ изкуственото
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Единъ делфинъ и една щерка
посетителка
то на водата. За тазл цель пазачътъ облеченъ въ
водолазенъ костюмъ се потапя въ дъното на ба
сейна и му занася храната тамъ, безъ да се бои
отъ острите зжби на другите делфини, които еж
доста опитомени и не го ет-зкуватъ.
Фотографическите апарати с ъ хванали множес
тво твърде интересни сцени отъ живота на тези
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Гладно ми е
море и излизатъ отвреме навреме съ едно особе
но свирене на въздуха, за да се потопятъ отновой да из-гкзатъ пакъ въ следния моментъ съ улове
на риба въ устата. Благодарение на тлъстината,която иматъ въ лъскавата си кожа, те плаватъ
лесно и се подържатъ леко надъ водата. Между
гЬхъ се е забелязало и самоизяждането. Веднъжъ
единъ отъ техъ като се наранилъ върху една из»
куствена скала, се оттеглилъ безсиленъ въ единъ.

Делфинчето си играе съ единъ морски ракъ'
водни млекопитвющи, които раждатъ децата си
живи. Една часть отъ тези снимки еж предадени
тукъ, за да може всеки да си даде сметка за тех-
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Чинията съ риба предложена
на гладния делфинъ

На ловъ изъ аквариума
жгълъ на повърхностьта на водата. Понеже товасе случило презъ нощъта, когато никой не наблюдавалъ делфините, другарите му, като го ви
дели безпомощенъ, се нахвърлили върху него иго разкъсали. Сутриньта прислугата го намерила
наполовина изяденъ.
Самоизяждането се случва често между дел
фините, главно когато се случи некой отъ гЬхъ
да остане безпомощенъ по една или друга причина.Причината требва да се търси въ безкрайната
лакомия на т^зи животни.
Въ този аквариумъвъ Флорида еж могли да
бждатъ наблюдавани още много и твърде инте
ресни работи о п . чеиво-в н -«I.•» . ' . • -• •

П о с е т е т е Варна
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Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли банк

В:1какъвъ видъ морски споргь. Ручъ-бшъ (лодка пързалка).

Максимална лековитость

К е т е г а р и з и р а н и и н рм1 рани х а т е л и , пансиони, вили, квартири и р е с т о р а н т и .
5О 0 /

н а м а л е н и е з а п ъ 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 за еЬсЬурзии и излети, красива
Вс-Ькакви концерти обедъ и вечерь въ морското кавино.

природа.

ДАНСИГЪ-БАРЪ

Устройване морски тържества и набави
И з б о р ъ н а „ Ц а р и ц а н а плаз&а'.

Курорхъ

! (

М у з и Ь а л н и търз&ества.

СаКОНСТАНТИН

ТЬ"

Прелестно кътче крвй морския бр*гъ аа истинска почивка и отмора
Плажъ -

морски топли и студени бани.

Хотелътъ ремонтиранъ.

Първокласенъ ресторангь.

Стаит* снабдени съ течаща изобилна вода

Джазъ.

Дансингъ.

Ангажиране стаите предварително

Р е д о в н а аптой-чт.на. в т зЬе СУ, гое - !

МАШИННА

Е.

Ф А Б Р И К А

М Ю Л Х А У П Т Ъ

|рИЕ

&

О с н о в а н а в ъ 19О7 г о д .

! „ Е Л Ш 42" • 36 и 42

РУСЕ

пълни мелнични
инсталации
водни турбини
земедълски машини
чугунени тркби за

водопроводи
всични видове
части

ж

Най-добре пригодената вършачка за българските условия.

Българска земед. и Кооп. Банка
НАРОДНО У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е
за

обслужване съ нредитъ българското стопанство и кооперации
ОСНОВАВА Б Ъ 186Ф г.

>

К А П И Т Д Д Ъ Т Ъ Е ШЕОГРАНИЧЕНЪ

Обслуа&ва с ъ К р е д и т _ :
З е м е д е л с к и т е стопанства, з е м е д е л с к и т е Ьредитни и кооперативни по'
Г р В б и т е д н и сдруа-кения; т е х н и т е с ъ ю з и и в о д н и т е с и н д и к а т и ; занаят*
ч и и т е и занаятчийските кооперации; п о п у л я р н и т е банки и
т е х н и т е 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 овощнитъ
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 масло, 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.

Седалище и управление в ъ София
142 клона и 52 агенции въ всички производителни земеделски градове и села, 250 попу>р-1 »и.пятз стпана които извъошватъ влогове — акпепттичн стп-тбг

СЪДЪРЖАНИЕ
на XIX годишнина на сп. .Морски сговоръ"
Римските цифри въ края на заглавията означаватъ номера на броя,
1. Аквариумъ зл делфини— преводъ
28. Копнежи по море — Вера Бояд
М. х. М. IX—X, 189.
жиева Фолъ, I, 16.
2. Бисерите на Георги — дедо Сан29. Котенцето и моряците — (приказ
до, IV. 77.
ка) Веел Паспалсевл, VIII, 158
3. Борба — Марко Поло, IV, 72; V, 95.
30. Къмъ Африка (стих.) (теса Паспа4. БргвЪ, моряци—Сава Н. Ивановъ,
леева, IV, 77.
IX — X, 73.
31. К.мъ далечни простори — П. А.
5. България притежава най-бързите.
Шишковъ. И, 33
най-новите коркби но Дунава — Н.
32. Море (стих.) — Тамара ИаспалееБякаловъ, 111, 43.
ва, 1. 9.
6. Беломорецъ (СТИХ.) — Веса Пас33. Морска война — Ал. Маноловъ,
налесва, 11, 37.
VI, 101.
7. Видове бойни когаби, които взе34. Морската волна, потопените ли
матъ участие въ сегашната'но1.на—
нейни кораби и сухопжтнкятъ
В. П., VII, 124. - .
фронтъ —Ариелъ, IX-X, 167.
8. Владко из училище — Веса Пас
3?. Морската мощ..—6. Игнатовъ. 11.21.
палеева, 11, 37.
36. Морската трагедия край Синга9. Воленъ спрртъ, 111, 59; IX-X, 179. '
пуръ — А. Б. VI. 109.
10. Воснш.ятъ н търговскнятъ фштъ
37. Морски ветрове — Веса Паспалеена Япония и техното значеш.е —
ва (стих.) VI, 77.
мичманъ Гуневъ. И, 27.
38. Морски новини. IX—X, 176.
11. Вон. къмъ победата —леятег.литт,
39. Мостътъ на Дунава — Ал. Мано
ловъ, VIII, 141.
15. I |аснал(.евъ,. II, 22.
40. На морското дъно — Мичманъ отъ'
12. Въ I оходъ срещу Англия — огъ
флота, III, 50.
немски Кую;:жуклисвъ, V, 1)3.
41. Наводнението на Видинъ и спорт13. Година 1942 — Ал. Маноловъ, I. 1.
ииятъ отредъ на организацията ни,
14. Действия тю море ттрезъ м. сепШ. 42.
тсморин и октомвний 1942 година —
42. Не навеждай глава — преводъ КуКуюджуклневъ, IX—X, 182.
юджукл.-епъ, IX—X, 175.
15. Декларацията на правителството
43. Низките и високи води на р., Ду
огъ 12 апрплъ !942 год. — Алекнавъ презь 1942 г — Д.Р.УШ, 144.
сандьръ Манолов 1-, IV,-,61.
44. Нозите линейни кораби на Съед.
16. Демон^тративсиъ десантъ на
щати — У. Паспалссвъ, 1, 10.
островъ Йозелъ - мичманъ 11 р.
45. Новите Ш1 дунавски моторни то
Дапидоьъ, IX-X. 170.
варни кораби — инж. Николай В.
17. Десантъ при Диеиъ' — полконПоповъ, V, 82.
ник-ъ Кираджиевъ Д. VII, 128.
46. Новите ни дунавски моторни път
18. Дунавъ — В. Игнатовъ, 11!, 41.
нически кораби — инж. Николай В.
19. Евакуация на черноморския бр1.гъ
Поповъ, I, 2.
«1е— П. А. Шишковъ, 111, 54.
47. Новите оржжня и постройката на
20. Една майка —Д. Роевъ, IX—X, 180.
бойните кораби — В, Паспалссвъ,.
21. За българското корабоплаване по
I, 14.
Дунава—капитанъ Хр. Русевъ, 1, 15.
22. Златоперка (стих.) — Веса Паспа48. Нормандия — инчмаиъ5В Гуневъ,
леева, 11, 37.
II, 31.
23. Изъ живота и лейностьта на ор
49. Периодични и непернодични ко
ганизацията, 1, 18; 11, 39; 111, 59; IV,
лебания на нивото на Черно море
76; V, 99; VI, 116; VII, 139; VIII,
— инж. Ив. Ил. Христовъ, 1, 5.
155; IX—X, 187.
50. Подводната война въ миналото и
24. Калиакра—Надя х. Йовкова,VIII, 153
сега — 8. Паспалеевъ, IX—X, 162.
25. Качеството на моряка — П. Мон51. Подводникътъ — В. П. V, 89.
52. Подводници — лейтенантъ Г. Ге
тегаца, VI, 113.
оргиевъ, VI, ИЗ; VII, 134; VIII, 148;
27. Коледната звезда—Веса ПаспалееIX—X, 185.
ва, 1Х-Х, 188.

С П И С Ъ К Ъ

НА

а арабските—страницата
53. Последно писмо — Надя х. Йов
кова, I, 17.
51. Правораздаването у насъ и бъл
гарските моряци—М. Мнханловъ, 1,7.
55. Предъ тихото море — Д. Дими
тровъ, 11, 38.
56. Ирнносъ зл всестранното унолзотвор!ване на риболова въ обедине
на България — д-ръ П. Д. Скорчевъ, II, 25.
57. Пролеть—Падя х. Йовкова, II, 35.
58. Плтувзне по Дунава — Леонидъ
Паспалссвъ, VI, 106
59 Развитието на борбата за морските
съобщителни пжтшца-—Ариелъ IV 65
60. Резултатите отъ действията на гер
манския линеенъ флогъ — лейт. В.
Кировъ, I, 12.
61. Ролята и значението на речното
корабоплаване—113 Кьонигсъ VI102
62. Скандинавската морска операция
— В Игнатовъ VIII, 154.
63. Скопие и Охридъ—Ал. Маноловъ,
VII 121.
64. Слънчеви, морски и речни бани—
д-ръ Ал. Неделковъ IV, 62.
65. Сиомзгателенъ кръстосвачъ „Кгрморгнъ" — Ариелъ, VI. 108,
66. Стратегическото значение на Ин
дийски оксанъ — пан. ленг. Кировъ
V, 87.
67 Стгахувзмъ се отъ японците М.
х. М.—V, 85.
68. Тихия оксанъ — С. Негру. VI 102
69. Тонажъть и втория фронтъ—кай.
лейт Ст. Цансаъ VII 142.
70. Торпедна атака отъ въздуха —
мичманъ Гуизвъ I N.
71. Торпедни лодки — леИтсмнтъ Кукеяски, 169 IX—X.
72 Три години война—Ал. Маноловъ,
IX—X, 161.
73 Ужасите яа морето — леЛгенаягъ
В. Паспалеевъ IV. 69.
74. Царь Борисъ III, V 81
75. Шаранътъ и червеноперката при
казка—Веса Паспалесва, VIII, 157
76. Японските морски победи въ Тихия
океанъ — мичманъ I равгь Васвлъ
Гуневъ, VIII, 146.
77. Японското нападение надъ Пърлъ
Харбъръ—Василъ Гуневъ мнчмавъ
I рангъ, III, 44.

А В Т О Р И Т Ъ

Цифрата следъ името означава поредния номеръ въ съдържанието
Паспалеева Веса—6, 8 , 2 2 , 2 7 . 2 9
Кукеиски лейт.—71.
Ариелъ—34, 59, 65.
30, 37, 75.
Куюджуклневъ
Кр.—12,
14,
42.
Бакаловъ Н.—5.
Паспалеевъ Леонидъ—58.
Кьонигсъ И. В.—61,
Бегажевъ Ал.—2, 36.
Паспалеева Тамара—32.
М. X. М.—1, 67.
Георгиевъ лейг. Г.—5 2.
Поповъ Вл.—45, 46.
-10
48
70,
гМаноловъ
Ал.—13,
15,
33,
39,
Гуневъ мичманъ В.Роевъ Д.—20.
'
'
63,
72.
76, 77.
Русевъ Хр.—21.
6
Марко
Поло—3.
Давидовъ мичманъ—1
Скорчевъ д ръ П. Д.—56.
Монтегаца
П.—25.
Димитровъ Д.—55.
Фолъ Вера Бояджиева—28.
Негру С — 6 8 .
<^_-Ивановъ Сава Н.—4.
Христовъ инж. Ив, Ил.—49.
62,
74.
Неделковъ
д-ръ
Ал,—64.
«—Игнатовъ В.—18, 35,
Цаневъ кап. лейт. Ст.—69.
53
57
>Паспалеевъ
лейт.
В,—7,
11,
40,44,
Йовкова Надя х.—24,
Шишкоаъ П. А.—19, 3 1 ,
47, 50, 51, 73.
— Кираджиевъ полковия.< ъ д - 1 7 .
^.Кировъ лейт. В,—60,

Б Ъ Л Г А Р
Подкрепяйте . редовното корабоплаване! Бъ
мирно в р е т е търговскитгъ флотъ носи благополу*
чие на страната. Бъ военно вреже силниятъ флотъ
е гаранция: за по-сигурно опазване границитЪ на
Отечеството ни.
Утре, когато .моретата ще бждат/ъ свободни
и българскиттз кораби забродятъ к ъ м ъ близки и
далечни пристанища, встзки тонъ българска стока
трЗзбва да бжде товарена на български параходъ.
'За което и да е пристанище, ако има да това
рите, наи-напредъ потърсете български параходъ.
т
13 Ш1I Ш
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1. П ж т н и ч е с . & а — стоБсова л и н и я п о б Ь л г а р с Ь о т о
2. Пж.тничес&а.
и Египето&.

сто&оаа

ЩЬРШ
ЕсройбрФаТсие.

д ш н я до п р и с т п н и щ п г а на

Палестина

З.ШжтничсесЕса — стоГсо»а л и н и я д о А в в е р с ъ и всВКсо а а п а д н о ев>
ропейсЬ.о п р и с т а н и щ е н а К о н т и н е н т а и А н г л и я п р и д о с т а т ъ ч н о
товаръ.
Ф, Л-Втии т у р и с т и ч е с к и п . я ь т у в а н и а д о Ц а р и г р о д ъ и о б р а т н о .
5. По с п о р а з у м е н и е м о ж е д а с е о т п р а в и п а р а х о д ъ д о в с В К о при»
. стапище на Черно и Средиземно морета.

П ж т у в а й т е и п о в е р я в а й т е сзГоБситФ с и н а
п а р а ж о д и г В н а Б ъ л г а р с к о т о ТърговсТхо .Па*
р а х о д н о Д р у ж е с т в о , д а л о д о с т а т ъ ч н о доКа*
зателства на добъръ пазитель на
и н т е р е с и т е Ви:

