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БЪЛГАРИ,
Корабите на Българското речно плаване (Б.Р.П.) ®
съ въ денонощна служба на родното ни стопанство. Т Б &
поддържатъ пътнически и товарни съобщения по Ду
нава, както въ нашите граници, така и далечъ отъ техъ.
Пътувайте по Дунава съ корабите на Б. Р. П.
Използувайте всекидневните корабни товаропътничееки съоб
щения по българския Дунавъ, съ български кораби—най-красивите,
най-удобните и най бързите на ц^лия Дунавъ.
з,

Интересувайте се за разписанието както на новигЬ двувинтови моторни, така и
на любимцитЬ на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стокитЪ Ви да бждатъ пренасяни отъ корабитЬ на Б. Р. П. Т% ще бждатъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
•,'-:.'•.:..•;
,:-.-.
Стоки отъ всЬкакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързитъ- товарни цвувинтови моторни кораби на Б. Р. П. ТЬ
еж снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на цЪлия Дунавъ.
За ВашитЬ стоки еж на разположение и ВЛЪЧОЧИГБ и шлеповетЬ на Б. Р. П.
За пжтуване или за превозъ на стоки по Дунава, отнасяйте се до:
•е,

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

Телеграфически адресъ: РТЗЧНОПЛЯВЯНЕ
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ЛОРСШ СГОВОРЪ
ОРГАЦЪ ИЛ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕЦЪМОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XVIII.

Урежда

Б р о й Ю.

Варна, декемврий'1941 год.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Изтеклата година
Ние завършихме осемнадесетата годишнина върху слабитгь му плещи, и даде неизброими до
на нашето списание. Служейки неуклонно на мор казателства за нуждата отъ воененъ флотъ,
ската идея, то е вгъренъ отразитель на състояотговарящъ на съвременното състояние на техни
нието и развоя, както на организацията ни, така ката и оржжието на противницитгъ ни.
и на морскитгь ни въпроси.
Отива си една година неблагоприятна за
Изтеклата година, пълна съ благоприятни организационенъ животъ, но пълна съ щастливи
събития за българския народъ, бпше най-плодо събития за българския народъ, който видгь тър
носна за Морска България. Отърсвайки се отъ жеството на правдата, носена на щиковетт на
страшнитгь окови на едно тежко минало, ние нашитгь вгьрни съюзници и бойни другари отъ
открихме широкитгъ морски хоризонти на югъ, за голгьмата война — германцитгь.
да дадемъ просторъ на ново творчество въ облаВъпрпки голгьмитгь събития, които отвли
стъта на морето, придобито слеОъ толкова борби чаха вниманието на всички ни, нашата органи
и изпитания. Излазътъ ни на Егея е вече дей зация продължи своята дейность безъ прекжсване,
ствителности Едновремено съ това ние осъще като отбеляза придобивки отъ организационенъ
ствихме търговското ни корабоплаване по р. Ду- характеръ, каквито еж новооснованитгь клонове въ
навъ, като го снабдихме съ най-модернитгь кораби освободенитп, ни земи.
по ргьката. Ние развяхме българското знаме надъ
Наредъ съ най-голгъмитп> придобивки отъ идеосинитгь води на Охридското езеро и сложихме
логиченъ
характеръ ние {постигнахме и организа
начало на вжтрешно корабоплаване.
ционни успгъхи, каквито малко културни органи
Търговското ни корабоплаване по море понесе зации могатъ да посочатъ.
тежки жертви въ името на голп>митгь ни нацио
Изпращайки съ благодарность тази година,
нални идеали, но издигна името на българския
нека гледаме съ вгъра въ бждещето. Ние вгьрваме
морякъ. Той стои винаги въ първитп, редове на
въ идващитгъ успгъхи, защото вгьрваме въ евттлата
борцитгъ за нашата стопанска и политическа незвезда на българския народъ и въ подкрепата,
зависимость.
която сме получавали винаги отъ нашитгь другари
Събитията изтъкнаха на преденъ плат съидейници отъ Българския народенъ морски сговоръ.
нашия цалъкъ, но храбъръ воененъ флотъ. Той
МОРСКИ СГОВОРЪ.
носи съ достойнство тежката задача, легнала
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ЯПОНИЯ и ТИХИЯ О Н Е А Н Ъ
Докато вниманието на целия политически и
воененъ светъ б е насочено почти изключително
къмъ развиващите се събития на източния фронтъ,
съперничеството въ Тихия океанъ между С. Щати,
Англия и Япония достигна своята кулминационна
точка и се разрази въ една невиждана още по
своите размери война. За читателите на „Морски
сговоръ" борбата въ Тихия океанъ представлява
особенъ интересъ и поради обстоятелството, че тя
ще се изрази въ сражения и действия между мор
ските сили на трите най-големи морски държави
въ света.
Подготвяна изкусно оть японците въ про
дължение на десетки години, стратегическата обста
новка въ западния басеинъ на Тихия океанъ съз
даде за Япония една сигурна и непристъпна по
зиция, опирайки се на която японскиятъ флотъ
представлява отъ себе си една първостепена сила
и се явява неоспоримъ господарь по целото про
тежение на този басеинъ.
За*основенъ плацдармъ на това господство
служи Японско море съ своите превъзходно укре
пени, защитени и отдалечени единъ оть другъ
изходи, които изключватъ възможностьта за как
вато и да е блокада, дори и съ средствата и на
най-силния флотъ въ света. Всеки флотъ, който
би се опиталъ да проведе каквато и да било бло
када, ще се натъкне на условието да се раздели
на части и, следователно, да се подложи на риска
да бъде унищоженъ на части. Този плацдармъ се
огражда отъ северъ съ зоната на Охотското море,
а отъ югъ съ зоната на Жълтото и Източното мо
рета, защитени съ цела редица острови и архипе
лази: Танега, о. Сесилъ, Лау-Киу, Окинова-шима,
Миямо, Сантъ-танъ и накрая о. Формоза. Тукъ
японскиятъ флотъ е опренъ на единъ четирижгълникъ ртъ морски бази, разположени на главните
японски острови — Сасебо, Майдзуру, Куре и
Иокосуна, като едновременно съ това за осигуря
ване действията на югъ с ъ създадени морски бази
и на Пескарските острови — Макуи и на о. Фор
моза. А въ 1937 г. е била наново укрепена базата
Амамио-шима разпложена въ центъра на о. Рюкю.
Целата тази зона, обаче, е защитена и отъ
единъ външенъ отбранителенъ кржгь, състоящъ се
отъ островитЬ Япъ и отъ Каролинския, Маршал
ския и Бонинския архипелази, където презъ пос
ледните години беха създадени десетки летища и
площадки за кацане на ЯПОНСКИТЕ въздушни сили.
Между главните острови на тези архипелази и
японскитЬ острови б е установена редовна въздушна
връзка, а удобните и дълбоки заливи беха при
способени като маневрени бази за леките сили отъ
надводния и подводния японски флотъ. Характерно
е, че въ летището въ Сайпанъ и площадките за
кацане, устроени на мандатните острови1) беха
закрити за чуждитЬ граждански самолети. Общо
може да се каже, че 1400 малки острови, влизащи
въ групата на мандатните, ще изиграятъ при се
гашния конфликтъ неоценима роля въ качеството
*) Споредъ Версайлския договоръ, островъ Пелю и
Марианския, Каролинския и Маршалския архипелази, които
с?еха германски, беха дадени на мандатъ подъ Япония.

си на преденъ постъ на японските морски сили.
Ръководителите на японската морска политика наричатъ тези острови жизнени граници на Япония
на югъ, тъй както е Манджуко на северъ. Адмиралъ Шуетцуго, бившъ командуващъ на японския
флотъ, а впоследствие министъръ на вътрешните
работи въ правителството на князъ Коное, б е казалъ, че самата природа ги е създала за въздушни
бази на Япония. Марианските острови и о. Пелю,
разположени въ меридионално направление, пресичатъ морските съобщителни пътища на Америка
къмъ пристанищата на Китай и Филипинските
острови. Каролинските и Маршалските острови,
разположени успоредно на екватора, висятъ подъ
тЬхъ въ флангъ. Марианските острови, а > така
също и принадлежащиятъ отъ по-рано на Япония
о. Бонинъ и Курилските о-ви с ъ включени въ
състава на морския кръгъ, центъръ на който се
явява важната морска база на японския флотъ
Иокасуке, разположена на източния брегъ на глав
ния японски островъ Хонсю.
Целата тази система взета заедно представ
лява отъ себе си действително една обширна и
силна крепость, откждето японскиятъ флотъ може
да действува въ всеко направление. Така че предъ
американския или английския флотъ на пътя имъ
къмъ Китай стои тази непристжпна японска твър
дина, желаеща самостойно да господствува надъ
целото азиатско крайбрежие' отъ Беринговото
море до Зондския архипелагъ включително.
Едно отъ най-действителните средства за зав
ладяването на тази твърдина би била блокадата.
Но за да може да бъде ударена Япония по ней
ното най-чувствително место, необходимо би било
преди всичко да се прекжснатъ нейните морски
съобщителни пътища съ азиатския континентъ,
като по този начинъ тя бъде лишена отъ продо
волствието на железо и въглища, отъ които тя
има най-голема нужда. И железото, и въглищата
с ъ едни отъ най-необходимите материали за во
денето на сегашната война, като не споменаваме
за петрола, който стои, разбира се, на първо место.
А като вземемъ подъ внимание, че войната въ
Тихия океанъ ще предизвика изразходването на
големи материални и финансови средства и че
може да се затегне, въпросъть за осигуряването
на морските съобщителни пътища съ азиатския
континентъ добива за Япония съвършенно изклю
чително значение. Но тъкмо и въ това е най-големата беда за англосаксонците. Японските бре
гови батареи и изобщо целата система на гвхната
отбрана, атакитЬ на подводниците, на многоброй
ните флотилии изтребители и торпедоносци, на
торпедните лодки.на бомбардировачите и на въздуш
ните торпедоносци ще се спуснатъ съ такава страш
на сила надъ главитв на противниковите кораби,
че ще подкосятъ действително техните крака. Ако
даже се удаде на една часть отъ корабигв на про
тивника да се промъкнатъ, загубите имъ ще б ъ датъ толкова големи, че за новия решителенъ бой
съ свежитЬ и запазени колони на японските ли
нейни кораби силите нъма да стигнатъ. Може съ
увереность да се каже, че на такъвъ пробивъ нито
единъ флотъ не би отишълъ. Така че за да се
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Тихия океанъ съ най-важните морски бази на Япония, Америка и Англия
мисли, че Япония може да бъде откъсната отъ
азиатския брегъ, та по този начинъ да бъде за
душена, значи да не се познава положението, при
което съ поставени да действувать японците.
Но задачите на японския флотъ не се изчерпватъ само въ отбраната. Въ борбата за завла
дяване на повече земя и сурови материали, не
обходими за гъсто населените японски острови,
той има и настъпателенъ характеръ. Като обектъ
на японското настъпление на югъ се явява Хо
ландска Индия съ нейните най-богати въ света
каучукови плантации, петролни залежи и цветни
метали, толкова необходими за военната индустрия.
По-нагатъкъ японските въоръжени сили ще иматъ
за задача да осъществятъ своето настъпление противъ главните колониални владения на британската
империя, въ частность Индия и британските доминиони въ Тихия океанъ — Австралия и Нова Зе
ландия.
За постигането на тия големи задачи, които
с ъ отъ толкова жизнено значение за съществува
нието на империята, въ Япония се съзнаваше ясно,
че тя требва да развие преди всичко своя флотъ,
който да съответствува на нейната азиатска поли
тика, т. е. флотъ непобедимъ въ западната часть
на Тихия океанъ.
Но кой се явява за японския флотъ против
никъ № 1? Това не е Америка, тъй като японскиятъ

генераленъ щабъ допуска разделянето на Тихия
океанъ на две зони на влияние: на източна зона
на Съед. щати и западна — зона на Япония. 180°
меридианъ би могълъ да раздели гЪзи две зони.
За японския флотъ, следователно, противникъ № 1
е Англия. Именно тя по мнението на японския ге
нераленъ щабъ се явява главната пречка за реа
лизиране на имперския планъ. Но преди да дойде
часъть за действие на флота, требваше да се
съсредоточатъ големи войскови маси на китайска
територия, които да осигурятъ азиатското край
брежие и да запазятъ откъмъ азиатския континенть пресичането на морските съобщителни пъ
тища. Това доведе до японо-китайския конфликтъ,
презъ времето на който японскиятъ флотъ завзе
още цела редица допълнителни опорни точки,
които днесъ се използуваха така сполучливо за
разрушаване англо-саксонското господство въ Да
лечния Изтокъ. Япония завладе цела редици важни
пристанища по крайбрежието на Китай. Действу
ващи отъ северъ на югъ, японците завладеха Тиенцинъ, Цингтау, Шанхай, Амонъ и накрая Кантонъ.
Заемането на последния означаваше не само за
владяването на едно важно пристанище въ южния
Китай, но и завършване на стратегическото обкржжаване на Хонгконъ. Още въ началото на кон
фликта съ Китай, Япония можа последователно да
заеме съ флота си всички острови, простиращи се
по целото китайско крайбрежие.
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Японците заеха китайските острови въ усти
ето на реката Янгцекиангъ. Завзетите китайски
острови беха превърнати веднага въ морски и
въздушни бази. По този начинъ беше създадена
още една трета система отъ японските морски и
въздушни бази, която доби особено значение за
непосредственото контролиране на морските съоб
щителни пжтища къмъ Китай. Въ района на Хонгконгъ японците освенъ Кантонъ завзеха и о. Линтинъ, между Хонгконгъ, полуострова Макао и рифа
Пратасъ на 160 мили югоизточно отъ Хонгконгъ,
о. Хопао, намиращъ се само на 15 мили на западъ отъ укрепената британска морска база (сега
заета огъ японците, и групата острови близо до
Макао, разположени на около 55 мили югозападно
отъ нея. Недоволни, обаче, отъ непосредственото
обкржжаване на Хонгконгъ, тк се стремеха да се
препречать и на морските съобщителни пътища,
свързващи Хонгконгъ съ Сингапуръ, една отъ найважнигв и най-големи британски морски бази въ
Тихия океанъ.
Въ течение на много месеци японскиятъ флотъ
се приготвяше да заеме най-големия отъ принад
лежащите на Китай острови—о. Хайнанъ. Въпреки
нееднократните предупреждения и дипломатиче
ските постъпки отъ страна на западно-европейските държави и Съед. Щати, японскиятъ флотъ
презъ м. февруарий !939 т. стовари на острова
десантъ и го зае. По такъвъ начинъ японскиятъ
генераленъ щабъ получи възможностьта да изпол
зува о. Хайнанъ като плацдармъ за операциите
на своя флотъ и особено на авиацията си противъ
съединените колониални владения на другите дър
жави.
По поводъ окупацията на о. Хайнанъ единъ
американски вестникъ б е писалъ на времето: „Зае
мането на о. Хайнанъ се явява като първостепено
политическо събитие за британската империя, за
Франция, за Холандия и за С. Щати, доколкото
тази страна е заинтересувана за Филипинските
острови. Заемането на о. Хайнанъ е отъ големо
значение. Япония е застанала сега на морския пъть
между Сингапуръ и Хонгконгъ. О. Хайнанъ се на
мира на 320 мили отъ Хонгконгъ и на 1335 мили
на северъ отъ Сингапуръ. Освенъ това той се на
мира на 800 мили западно отъ Манила на Фили
пинските острови, които съ японските морски и
въздушни бази, разположени на мандатните о-ви,
оставатъ обкръжени. Създаването пъкъ на въз
душни и морски бази на о. Хайнанъ, който кон
тролира Тонкинския заливъ и който се намира на
200 мили отъ Хайфонъ и на 230 мили отъ Ханоя,
създаде голема заплаха за безопасностьта на френ
ски Индокитай и унищожаваше стратегическото
значение на френската морска база въ ГуанутоуВанъ.
Съ завземането на о. Хайнанъ Япония се на
мери- на два пъти по-близко разстояние до жела
ния петролъ и другите сурови материали на Хо
ландска Индия. Това, обаче, не спре по-нататъш
ното движение на японците на югъ, и въ началото
на м. априлъ 1939 година японски морски стрелци
заеха о. Спратли. Този островъ е разположенъ
непосредствено до единъ отъ най-важните морски
съобщителни пътища въ Далечния Изтокъ, а заедно
сь това и на юго-изтокъ отъ Сайгонъ, главната
морска база на брега на френски Индокитай. Съ

това се създаде още по-голема заплаха срещу
морските съобщителни пътища на френски Индо
китай, и французите, които отдавна мечтаеха да
окупиратъ тези острови, беха твърде чувствително
засегнати.
Разположенъ на 500 мили на югъ отъ о. Параселъ, о. Спратли представлява една важна стра
тегическа позиция, тъй като той се намира въ цен
търа на Китайското море, на равни разстояния отъ
Индокитай, Филипинитв и о. Борнео. Тукъ, обаче,
на 800 мили отъ него стои силната британска крепость Сингапуръ, която ще требва или да бъде
завзета по некакъвъ начинъ отъ японците, или
пъкъ да бъде обезвредена, за да могатъ да продължатъ настъплението си къмъ югъ.
Разположена на високъ и скалистъ островъ въ
най-южната часть на Малакския полуостровъ, тази
крепость се отделя отъ континента съ единъ дълбокъ и дълъгъ проливъ, който наредъ съ силните
укрепителни постройки
осигурява
непристжпностьта на крепостьта откъмъ сушата. Десантните
опеоации противъ нея биха могли да иматъ место
само въ малките заливчета на острова, но англи
чаните съ се погрижили да ги защитятъ много
добре. Въ такъвъ случай самъ по себе си Синга
пуръ требва да се счита безусловно за непристъпенъ. Но ако и японците да нематъ намерение
въ първия моментъ да атакуватъ тази крепость
откъмъ морето, то сигурно ще се помъчатъ да я
обезвредятъ. За да можемъ да разберемъ какъ ще
стане това, нека разгледаме картата на Зондския
архипелагъ.
Погледнете картата на Индонезия. Вие ще
видите най-напредъ, срещу Сингапуръ, по южната
страна на пролива, единъ безкраенъ лабиринтъ
отъ острови, принадлежащи на Холандия. Също
такъвъ лабиринтъ почти плътно обкръжава Син
гапуръ и отъ източната страна Всичките тЬзи
острови: Анамосъ, Натенъ, Бенгреранъ и още много
други принадлежатъ на Холандия. Ако сега по
гледнете на британската крепость откъмъ западъ,
то тукъ ще забележите същата картина. Малакскиятъ полуостровъ заедно съ Сингапуръ е заобиколенъ отъ островите на Холандска Индия. Не ни
ли подсказва това, че щомъ японците завладеятъ
Холандска Индия, Сингапуръ ще се окаже въ пленъ?
Достатъчно е само да се заеме о. Батанъ, който
не е по-далечъ отъ 25 клм. Като се поставятъ тамъ
дългобойни оръдия, британската крепость ще се
окаже въ същото положение, както Гибралтаръ
срещу Алжезирасъ, отъ планинските масиви на
който може съ права стрелба да се обстрелва
пристанището на Гибралтаръ. Но това още не е
всичкото. Но о. Суматра, разположенъ срещу Син
гапуръ, се намира единъ големъ великолепенъ
дълбокъ заливъ, входътъ на който е обграденъсъ
големо число острови. Въ този заливъ може лесно
да се създаде една първостепенна подводна и въз
душна база, способна да прекрати
всЬкакво
движение по Малаксия и Сингапурския проливъ,
тъй като и двата пролива биха се оказали подъ
непосредствените й удари. Отъ друга страна зае
мането на о. Суматра би осигурило на японския
флотъ една чудесна база въ Индийския океанъ, въ
тила на Сингапуръ, което би създало и една не
посредствена опасность за Индия, тъй като север-
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Нмериканската морска база Пърлъ Харбъръ на Хавайските острови, кждето б-Ьха потопени отъ японските
морски въздушни сили трите американски линейни кораба

натачасть на Суматра се вдава въ Бенгалския
заливъ.
Въ стремежа си да проникнатъ и по суша
къмъ Сингапуръ, японците осъществиха -своето
проникване къмъ Сиамъ. Между Бангкокъ, столи
цата на страната, и Токио още презъ 1939 г. беха
установени редовни въздушни съобщения. Най-ха
рактерното явление, обаче, презъ последното време
е бързото усилване на военните морски сили на
Сиамъ, подъ японско влияние и ръководство.
Почти всички военни коряби, предназначени за
Сиамския флотъ, беха поръчани въ японските ко
рабостроителници. Въ поразително късо време
флотътъ на Сиамъ бе упвоснь, като отъ 15 военни
кораба нарастна на 50. Притежаваща два кръстосвача, четири бронирани канонерки съ артилерия
152 до 203 мм., единъ изтребитель, два стражеви
кораба, 20 торпедоносеца, 4 подводника, осемь
торпедни катера и 13 други спомагателни кораби,
минни заградители, стражеви кораби, яхти и пр.,
Сиамъ въ качеството си на морска държава нас
тигаше бързо силата на Австралия. Сиамскиягь
флотъ се готвеше, за да може да послужи като
придобивка на японския флотъ, и ние днесъ
виждаме неговите моряци да се биягь рамо до
рамо съ японските си другари. Морските бази на
Сиамъ требваше да послужатъ като допълнение
къмъ системата отъ такива на Япония, а сиамската
територия за нападение по сухо на Сингапуръ.
Тукъ требва да споменемъ, че всичките твзи
приготовления на японците за проникването имъ
на югь имаха за главна цель да имъ осигурятъ
едни по-изгодни стратегически позиции за големата борба, на която сме свид-тели днесъ, и която
ни показва колко добре и на време е било обми
слено всичко отъ японския генераленъ щабъ.
Къмъ всичко това требва да прибавимъ и

онази подготовка, която японците проведоха по
отношение на подстъпите и възможностите за на
падение на Хавайските острови и Панамския ка
налъ, тази важна съобщителна артерия на Съед.
щати съ запада. Многобройните японски риболов
ни и други кораби плаваха постоянно около Ха
вайските острови и зоната на Панамския каналъ,
а така също въ непосредствената близость на
военно-морските бази на американския флотъ въ
Калифорния (Санъ Диего, Санъ Педро). Главната
цель, обаче, на техните плавания не беше риболовътъ, а изучаване възможностите за нападение на
горните бази, и да се подготвятъ моряци за обслугите на спомагателните кръстосвачи и подводници,
действуващи днесъ на морските съобщителни пъ
тища въ източната часть на Тихия океанъ.
При сегашната война японскиятъ флотъ пое
борбата срещу С. щати съ такива унищожителни
удари, каквито морската военна история не поз
нава до сега. При Пърлъ Харбъръ японскиятъ въздушенъ флотъ разви невероятни оперативни спо
собности. Те се допълниха отъ готовностьта на
японските морски сили, които будять възхищение.
Съ единъ единственъ силенъ ударъ на американ
ския флотъ бе отнета свободата на действие. Ини
циативата сега се намира въ японски ръце, и япон
ското знаме се вее гордо надъ Тихия океанъ.
Но какво биха могли да направять американ
ците, ако въпреки всичко биха пожелали да преминагь въ нападение? Колко неблагоприятно беше тЬхното положение въ Тихия океанъ още при започ
ването на бойнитЬ действия, се вижда отъ факта,
че те най-предпазливо беха изнесли напредъ стра
тегическите си позиции съ трудъ отъ КБКОЛКО де
сетилетия. Техната цель беше да сьздадатъ една
система отъ изкуствена мощь, която изглеждаше,
че ще може да бъде подчертана при настъпилото
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увеличение на обсега на корабите и при използу
ването на въздушните сили.
Но тази система б е разкъсана въ момента,
въ който японците изпревариха противника съ
смелите си и решителни удари и кръстосаха всич
ките американски оперативни намерения. Пърлъ
Харбъръ ще може да бъде възстановенъ, но външ
ните американски бази на Филипините, на о. Гуамъ, о. Уейкъ и Мидвей по всека вероятность съ
загубени за винаги. Съ това отново изпъква не
измеримата ширина на Тихия океанъ съ всичките
опасности, които крие тя.
Може да се предположи, обаче, че американскиятъ флотъ, следъ като възобнови ударната си
мощь, ще направи опитъ да използува пристани
щата на Австралия и Нова Зеландия за свои опор
ни бази. Въ теша отношение могатъ да бжцатъ из
ползувани пристанищата на Сидней, Портъ Дарвинъ,
Бризбайнъ и Окландъ. Но и гЪзи опорни бази не
с ъ пълноценни, защото с ъ лишени отъ докове за
големи кораби.
Какво е положението въ горната северна
часть на Тихия океанъ, където е на лице предим
ството на значително по-късите разстояния? Аме
риканците достатъчно писаха и говориха, че на
СССР требва да се възложи ръководната роля

при една война съ Япония. Но тукъ болшевишкиятъ флотъ едвали би могълъ да постигне много
нещо, тъй като разполага само съ малки морски
единици. Владивостокъ, „вратата на Изтока", ще
може да бъде веднага лесно обкръженъ отъ
японците. Значи тукъ изгледите не с ъ много
много добри. Остава да се провери още възможностьта, какво би могла да стори помощьта на
англичаните. Те също понесоха чувствителни за
губи, особено съ потапянето на линейните кораби
„Принць офъ Уелсъ" и „Рипълсъ". При това глав
ните сили на британския флотъ с ъ приковани въ
Северно море, Атлантическия океанъ и Средиземно
море, така че надали би могло да се очаква отде
лянето на големи части за подкрепа на американ
ците. Освенъ това, ако Сингапуръ падне въ японски
ръце, въ Тихия океанъ ще се създадатъ стратеги
чески условия, при които противниците ще бждатъ
отдалечени още повече отъ японския фронтъ. Индий
ските пристанища въ Бомбай и Тринкомали с ъ
само отъ второстепенно значение.
Направениятъ прегледъ върху стратегическото
положение на Япония въ Тихия океанъ доста
ясно показва, колко благоприятна е военно-политическата обстановка за Япония при воденето на
сегашната война, и колко сигурна е нейната победа.
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Англия, водяща агресивна политика срещу
Германия, се е готвила за днешната война твърде
отдавна и то твърде системно, не изпускайки изъ
предвидъ всички възможности за нападение и
преодоляване на евентуално появилите се пречки,
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главно по отношение обезпечаването на морските
съобщителни артерии. Ръководителите на англий
ската политика и стратегия с ъ поставяли винаги
количественото превъзходство въ морски сили,
като основенъ шансъ за благоприятния изходъ на
войната срещу Германия.
Англия и сега въ тази война, както и въ ми
налата световна война, приложи традиционнния си
принципъ за бооба—блокадата. Както въ миналата
война, обаче, така и сега Германия й отвърна съ
същия принципъ, като подхвърли английските
морски съобщения подъ жестокия ударъ на под
водниците, мините и въздушните сили, като по
този начинъ затрудни чувствително подвоза на су
рови материали и хранителни припаси отъ презморскитв владения къмъ метрополията.
Подготовката на Великобритания за война,
започната твърде отдавна, или по-добре казано,
която не е прекъсната дори и отъ миналата све
товна война, е отивала едновременно по всички
линии. Създавали с ъ се и усилвали опорни пунк
тове на различните морски театри — военно-морски
и военно-въздушни бази. Поставена е била въ изпьлнение една обширна програма по усилването
на английския флотъ съ всички видове бойни ко
раби, а така също се е провеждала и работата по
милитаризацията и въоръжаването на търговския
флотъ, въвеждането на конвойната система и пр.
Системата на британските морски бази на Се
верното море бързо се засилвала и се разши
рявала.
Значението на Средиземното море, както стра
тегически, така и стопански, е отдавна разбрано
отъ британските стратези и политици. Известниятъ
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Британската морска база Сингапуръ

британски морски теоретикъ адмиралъ Ричмондъ
е казалъ: „Ние не можемъ да евакуираме Среди
земно море, ако желаемъ да играемъ подобаваща
роль въ европейските работи" („Морнингъ постъ"
отъ 31 юлий 1937 г.) Въ връзка съ това с ъ били
усилени средствата за бръгова отбрана и проти
вовъздушна защита на отдавна създадените ан
глийски морски бази за британския средиземно
морски флотъ — Малта и Гибралтаръ. Създаватъ
се нови морски и въздушни бази въ източната
часть на Средиземноморския басеинъ—на островъ
Кипъръ (Фамагуста, Лимасолъ, Никозия), въ Египетъ и въ зоната на Суецкия каналъ (Александрия,
Портъ-Саидъ, Акаба).
Същите тия британски стратези и политици,
все пакъ, с ъ предвиждали, че ке всичко е вечно,
и че е възможно създадените и обзаведени съ
толкова много средства средиземноморски бази
да се окажатъ единъ день несигурни, и владеенето
на морето оспорвано, а заедно съ това и краткиятъ
пжть за подвозъ отъ Индийския и Тихия океанъ
да се окаже силно застрашенъ и дори прекъснатъ.
Страхувайки се именно отъ,такава възмож
ность, ръководителите на британската морска по
литика с ъ възприели обезпечаването на резервния
пжть — пжтьгь около африканския континентъ
подъ носъ Добра Надежда, чрезъ създаването на
втора линия на имперската стратегическа позиция.
Въ връзка съ това обезпечаване правителството
на Южноафриканския съюзъ превръща, въ съгла
сие съ британското правителство, Кептаунъ въ
първокласна военноморска база, съ плаващъ докъ
за линейни кораби и сухъ докъ съ също такива
размери. Общо за обзавеждането на тази база се
е изчислявало, че ще бъдатъ потребни 10 милиона
фунта стерлинги.
Островъ Робикъ, намиращъ се въ Столовия заливъ (Табелъ бай) на седемь мили отъ Кептаунъ,
се превръща въ местенъ Гибралтаръ, съ 38 сан
тиметрови батареи. Такива същи батареи сеустановяватъ и на брега на залива. Подобни укрепявания
се извършватъ и на Дурбанъ. Истъ Лондонъ и
портъ Елизабетъ се включватъ въ общата схема

на бреговата'отбрана на Южноафриканския съюзъ.
Едновременно се укрепяватъ като опорни
пунктове за морски и въздушни сили Симонстаунъ
(близо до Нептаунъ) и Дурбанъ на източното край
брежие на доминиона.
За обезпечаване на британските резервни
морски съобщения около африканския континентъ
и носъ Добра Надежда, предвидено било да бъде
превърнатъ въ първостепенна морска база Фринтаунъ (Сиера-Леоне) въ западна Африка. Въ 1939
г. еж засилени бреговите батареи на Фринтаунъ.
На 14 февруарий 1938 год. се състояло офи
циалното откритие на Сингапурската морска база,
съставляваща крайъгълния камъкъ на британската
имперска отбрана въ Тихия океанъ. Съ открива
нето на тази мощна база се оежшествява свърза
ната съ нея система отъ морски и въздушни бази.
Сингапуръ сега е превърнатъ въ „Гибралтаръ
на изтока*. Пристанищното съоръжение на Синга
пуръ включва два дока (единъ плаващъ и единъ
сухъ), способни да побиратъ големи съвременни
линейни кораби, съ водоизместване 50 до 55 хи
ляди тона. Огромно количество запаси отъ гориво
се помества въ резервуари, недостъпни за въз
душни атаки. Мощната брегова отбрана на островъ
Сингапуръ, имаща до 45-сантиметрови оръдия, многочислени зенитни батареи, запаси и складове съ
различни военни материали, обширни казарми и
други помещения, даващи възможность въ случай
на нужда да се помести многочисленъ гарнизонъ
— всичко това говори, че Сингапуръ е станалъ
действително трета отъ числото на крупните мор
ски бази на британския флотъ, наредъ съ Гибрал
таръ и Малта.
Къмъ средата на 1938 г. е завършено раз
ширението на работилниците въ Сингапуръ. Доко
вете на пристанището сега заематъ четири и по
ловина километра дължина. Общата сума, разход
вана за въоръжаването на Сингапурската база до
края на 1938 год., достига до 20 милиона лири
стерлинги.
Тази база се предполагаше да бъде главната
база на английския тихоокеански флотъ. Синга-
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пурската база е строена съ смътка, че въ нея ще
може да се побира ескрадрата линейни кораби,
която заедно съ отреди леки надводни кораби,
подводници и спомагателни кораби ще служи за
ядро на Тихоокеанския флотъ.
еШДругите съединения отъ британските морски
сили, намиращи се въ Тихия океанъ — австралийскиятъ флотъ, новозеландската кръстосвачна ди
визия, далекоизточната или китайска ескадра, източноиндийската ескадра и африканската ескадра
—се вливатъ въ тихоокеанския флотъ, независимо
отъ това, дали ще бъцатъ негови части официално,
или ще представляватъ самостоятелни съединения.
Вврно е, че практически осъществяването на
тази програма зависи отъ хода на-текущата война.
При условията, когато военните операции срещу
Германия и Италия приковаваха главните сили на
британския флотъ къмъ Северното и Средиземно
морета и къмъ Атлантическия океанъ, осъществя
ването на първоначално намислените планове, от
насящи се къмъ създаването на тихоокеанския
флотъ, беше твърде проблематично.
Сега, обаче, когато и Япония се намеси въ
войната и то твърде близко до главната английска
база вь Тихия океанъ, тя именно ще требва да
изиграе онази роля, за която е подготвена чрезъ
цената на такива грамадни средства. Дали тази
главна военно-морска база на британската импе
рия въ Тихия океанъ ще може да оправдае въз
лаганите на нея надежди, ще има да покаже близ
кото бъдеще. Така или иначе, Сингапуръ сега
остава центъръ на британската морска стратегия
въ Тихия океанъ.
Сингапуръ не е само възловъ пунктъ на
световните морски съобщения; той, заедно съ това,
е важно съединително звено въ веригата на бри
танските въздушни съобщения. Презъ него пре
минава главниятъ имперски пъть,, свързващъ Ве-
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ликобритания съ Австралия и Нова Зеландия презъ
Индия. Съответствено съ това въ Селитаръ, на
северното крайбрежие на островъ Сингапуръ, на
редъ съ морската база, редомъ съ гражданското
самолетопристанище, с ъ обзаведени три грижливо
защитени военни легища, пресметнати да обслужватъ многобройни ескадрили.
Въ кръгъ на Сингапуръ възниква верига отъ
британски морски и въздушни бази: въ Пенангъна.
Малакския полуостровъ, северно отъ Сингапуръ,
въ Тринкомали на островъ Цейлонъ, на Никобарските острови между Цейлонъ и Сингапуръ, на
английската часть на островъ Борнео (Саравакъ),
Хонконгъ и пр. Грамадната роля играятъ въ си
стемата на британската имперска отбрана въ Тихия
океанъ базите, обзаведени на териториите на бри
танските доминиони—Австралия и Нова Зеландия.
Задачата на английската морска стратегия въ
Тихия океанъ включва наредъ съ отбраната на
британските владения, така също и защитата на
владенията на Холандска Индия. Въ последната и
сегашната война се доказа на дело, че Британия
винаги защищава интересите на Белгия и Холандия,
защото това е легнало въ нейната политика и стра
тегия. Това е ецинъ отъ неписаните закони на бри
танската външна политика. Това също се отнася
и къмъ Холандска Индия. Британската империя ни
кога не ще претърпи, щото каква и да е друга ве
лика сила да нападне Холандска Индия и да я за
вземе, преди да срещне английския флотъ и ар
мия. Ето защо въ сегашната война, когато япон
ските морски, въздушни и сухопътни сили еж на
сочени къмъ този архипелагъ между Азия и Ав
стралия, Сингапуръ добива извънредно важно зна
чение, и близкото бъдеще ще покаже дали тази
морска база ще послужи на Англия и съюзниците
й или на надвесилите се вече надъ нея японски
войски и флотъ.

Иванъ Ил. Христовъ

Ч е р н о м о р с к о т о к р а й б р е ж и е на Д о б р у д ж а к а т о
о б е к т ъ на хидрографнитъ (морски) измервания
Черноморското крайбрежие на Добруджа, дрографни измервания и проучвания имаме презъ
като часть отъ западното крайбрежие на Черно последните години на миналото десетилетие и отъ
море, съ своите скалисти и песъчни банки, плит- румънигв. Сега, когато една часть отъ крайбре
ковини, рифове и фарватери е отъ особено значе жието на Добруджа е отново въ български ржце,
ние за корабаплаванего и хидрографнигв измер то представлява вече обектъ на едно подробно
вания.
изучаване, изследване и измерване на нашата хиНачало на първите хидрографни измервания дрографна служба при направата на целостната
и тукъ, както и по нашето крайбрежие, поставя хицрографна карта на черноморското ни край
рускиятъ хидрографъ Мзнеанари, като крайбре брежие.
•
•
жието е било изучавано и снимано и по-сетне отъ
Има доста признаци, които показватъ, че
други руски хидрографи презъ 1825 — 36 и 1841 —53 крайбрежието на Добруджа, съ своята особеность
год. Презъ време на Кримската война, когато Батов- и многобройните си плитковини и подводни и
скиятъ заливъ (при Балчикъ) е служилъ доникъде надводни скали, е много интересно въ хидрографт
като база на часть отъ съюзната флота на фран но отношение. Добруджанското крайбрежие на
цузи и англичани, отъ последните с ъ били правени северъ отъ н. Калиакра, за разлика отъ останала
откъслечни проучвания и снимки, наредъ съ наше та, южната половина на западното черноморско
то крайбрежие и Босфора, и на часть отъ край крайбрежие, е еднообразно и равнинно. Тукъ плит
брежието на Добруджа., Презъ 1917 година, по ковини и банки далечъ отъ крайбрежието не се
време на германския кондоминиумъ въ Добруджа, намиратъ. Почти всички подводни опасности еж
с ъ били проведени също частични хидрографни въ близость на бръта. Така, между. Варна и Бал
измервания на Добруджанското кр'айбрежие. Хи- чикъ, предъ долината на Гитранъ-дереси, на \Чг
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морска миля отъ сушата, се намира една скалиста
плитковина. Въ Батовския заливъ 14 метровата ли
ния на дълбочината се намира 3/4 морска миля
отъ сушата, отъ която линия дълбочините бързо
намаляватъ къмъ брега. Предъ Каварна, псради
големи подводни изненади, се акостира на 1'/г
морска миля отъ брега, където е и 12 метровата
линия на дълбочината. На 3 А морска миля отъ
брега се намиратъ рифове.
Предъ носъ Калиакра, който е високъ 60 м.
и видимъ отъ 16 м. мили, изглеждайки като островъ, се намиратъ също рифове на 190 м. отъ
брега; на 740 м. отъ брега се промерва 18 м. дъл
бочина. Южно отъ н. Калиакра западното край
брежие на Черно море, на едно протежение на
повече отъ 100 м. мили, образува многобройни
малки и големи живописни заливчета, които малко
или повече еж сигурни места за приютяване на
корабите, въ случай на бури. Северно отъ н. Ка
лиакра, обаче, "до Одеса . крайбрежието е високо,
равнинно и много малко начупено, за да образува
сигурни и удобни убежища за корабите.
Отъ носъ Калиакра до носъ Шабла край
брежието е много стръмно и богато съ подводни
опасности. Все пакъ се намиратъ неколко места,
които могатъ да приютятъ, въ време на буря, мал
ки корабчета и моторни лодки. Въ тия места се
измърватъ дълбочини отъ 0.70 м. до 1.50 м. на
отстояние 15—20 м. отъ брега. На 3 м. мили се
вероизточно отъ н. Калиакра скалистото край
брежие, усеяно съ образуваните отъ вълнението
пещери, е недостъпно. На 8 м. мили североизточ
но отъ н. Калиакра, близо до песъчния брегъ,
дълбочината е 1—2 м. Малко североизточно отъ
това место крайбрежието е усеяно съ скали, некои отъ които еж надъ водата, като образуватъ
неколко удобни фарватери за акостиране по песъчното крайбрежие на моторни лодки. Близо до
ъ.О-1Пи1ъ'
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чината се намира на 1 м. миля отъ брега, а-' на
600 м. отъ последния дълбочината е 7—8 метра.
Отъ носъ Тузла, северно отъ Мангалия, до
н. Кюстенджа, лежатъ плитковини, които каратъ
мореплавателя да се държи на 2 м. мили далечъ
отъ брега. Тукъ крайбрежието отъ 22 м. мили е
равнинно и усеяно на много места съ надводни
скали, които на 6 м. мили отъ фара при Тузла
навлизатъ въ морето отъ 11г до Г/г м. мили. На 2
м. мили южно отъ Кюстенджа, на 550 м. отъ бре
га, се намира една скалиста плитковина съ дълбо
чина отъ 2 до 7 м. На 1 м. миля югоизточно отъ
10 м. линия на дълбочината и на П/г м. миля
отъ брега, се намира една плитковина съ 7 — 8 м.
дълбочина. Освенъ това, между Тузла и Кюстенд
жа се намиратъ значителенъ брой неизследвани
още плитковини, чиято неизследваность и неопределеность кара мореплавателя да бега 2 м. мили
отъ брега.
На ТП/г м. мили северно отъ н. Тузла се на
мира носъ Кюстенджа съ едноименния градъ Кюс
тенджа. Носъ Кюстенджа е широкъ около 250—400
м. Северната му страна, въ близость на която се
намира една платковина, е недостъпна, като юж
ната му страна образува малкия Кюстендженски
заливъ. На 1100 м. североизточно, отъ носа край
брежието е усеяно съ скали.
При измерванията на германците презъ 1917
година на х1г м. миля югозападно отъ вълнолома
на Кюстендженского пристанище е промерена дъл
бочина 8 м. Целата зона южно и югозападно отъ
фара е подложена на засипване отъ песъкъ, така
че измерените дълбочини доста често не съответствуватъ съ тия въ картата. Въ самото приста
нище дълбочините не съ по-големи отъ 8 м.
На 3 м. мили северно отъ н. Кюстенджа се
намира н. Синголъ, който е заобиколенъ съ ри
фове на дължина 1 м. миля. Целото крайбрежие
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брега дълбочината е 1.50 м. Северно отъ тукъ се
намира една група скали, която, поради нечистия
подводенъ релефъ, прави акостирането, дори и на
МОТОРНИ лодки, невъзможно.
Предъ носъ Шабла на около 280 м. източно
отъ боъга се намира единъ рифъ. Втори единъ
оигЬъ на 560-м отъ брега отива доста навътре въ
мооето Тъй като дълбочините въ близость на н.
Ш а б л а " СЖ МНОГО п р о м е н л и в и И н е с и г у р н и , ДОбЛИ-

жаването на брега е опасно.
Отъ н. Шабла до Мангалия бреговата линия
отъ 16. м. мили има степенъ характеръ съ много
бройни могили. Брегътъ тукъ е по-малко стръменъ
отъ тоя между Калиакра и Шабла. Крайбрежието
между н. Шабла и Мангалия е нечисто отъ под
в о д н и скали и плитковини, и неговата близость з ,
мореплавателя е за избегване. На 43 4гя)
с. и
?Я° ЯР'19" и се намира плитковина съ 4 м. дълбочина. Предъ Мангалия « ^ ^ ^ - ^ Т
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между двата носа въобще е усеяно съ плитковини
които достигатъ до Т/г м. миля въ морето.
Между н. Синголъ и н. Мидия (южната грани а
« на Дунавската делта) крайбрежието е стръмно
и високо. 20 метровата линия на дълбочината
предъ крайбрежието Синголъ-Мидия се намира
на 4 м. мили отъ брега, отъ където дълбочините
намаляватъ равномерно
къмъ брега. Споредъ
данни,
отъ
хидрографнигЬ
измервания
"руски
»г«И
пЯННИ
пт-к
„иппогпяЖнит-Ь
ИЧм-ЬпПЯНИа
презъ 1841—53 год., предъ това крайбрежие се
намиратъ плитковини, които заставятъ морепла
вателя да се държи на З1/? м. мили далечъ' отъ
брега.
*
Значението и ползата на едно системно и
подробно хидрографно снимане на часть отъ това
крайбрежие отъ нашата хидрографна служба е
грамадно. Окончателното изследване и установя
ване пъкъ на многобройните подводни опасности,
съ които е богато това крайбрежие, ще позволи
.
едно пълно изучаване и опознаване на оная часть

отъ
* а р а %"™"Р°ТппиГоиогь
на""г м.миля южно отъ Добруджанското черноморско крайбрежие.
дълбочина. Единъ втори Р И Ф^
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Разр-Ьзъ на единъ 35000 т. линеенъ корабъ. Н. Жилищна палуба. Б. Предна бронирана палуба. С. Горна палуба. Е. Долна
4. Мостици за наблюдение и сигнализация. 5. Командна кула. 6. ДалекомЪръ. 7. Прожектори. 8. Тройни 10.2 см. орждия вт
12. По едно 10.2 см. противосамолетно орждие. 13. Спасителни моторни лодки. 14. Кранъ за повдигане на самолетите. 119. Офицерски жилища. 20. Цистерни за вода. 21. Спомагат"
Ариелт=

Л и н е й н и я т ъ флсггъ и владеенето на морето
Сегашната война, която изобилствува съ мно
гобройни сражения и сблъсквания по всички мо
рета и океани, послужи като нагледна проверка
на идеите, вложени въ основата на съвременните
линейни кораби. И въ резултат ь на тази проверка
се оказа, че появата на новите класи оръжие —
подводното и надводното, и особено въздушните
торпедоносци, създаде небивала още заплаха за ли
нейния флотъ, като разклати вложената въ него
идея. Сегашната война компрометира доктрината
за господството на линейния корабъ по моретата,
по силата на която доктрина се сметаше за не
опровержимо, че мощниятъ линеенъ флотъ господ
ствува тамъ, където се намира по-слабъ флотъ, и че
последниятъ не е въ състояние да предприеме
каквито и да било операции, докато силниятъ
флотъ се намира наблизо. Това най-добре се
доказа ори проведената отъ германския флотъ.
скандинавска морска операция, за да го видимъ
днесъ отново съ още по-големъ замахъ при се
гашните действия на японския флотъ въ западната
частъ на Тихия океанъ. Тукъ, забележете добре,
още въ първия часъ отъ започването на военните
действия японските морски сили чрезъ едно смъло
нападение отъ въздуха, придружено съ пълна из
ненада за противника, надъ американската морска
база въ Хавайските острови—Пърлъ Харбъръ из

мениха целия хоцъ на по-нататъшното водене на
войната.
Въ тази база беха съсредоточени и стояха
на котва полозината отъ американските линейни
кораби (8 кораба). Презъ нощьта на 7 срещу 8
декемврий, когато на американските кораби всичко
спъло мъртвешки сънь, надъ пристанището Пърлъ
Харбъръ се извило едно ято отъ японски самолети,
които били излетели отъ единъ самолетоносачъ.
Въ митъ надъ американските кораби се излелъ
стоманенъ дъждъ. Когато японските самолети
описвали първия си кржпь, американските моряци
все още не били открили огънь по тЬхъ. Нито
единъ американски самолетъ не излегЬлъ. Безгри
жието на американците било отишло дотамъ, че
т е немали патрулни кораби нито край брега,
нито дори въ външното пристанище. По този
начинъ половината отъ стоящите на котва линейни
кораби отишли на дъното, а другата половина
били повредени.
Тази първа и решителна японска победа
определи съдбата на целия тихоокеански боенъ
театъръ и предизвика същинското нервно потресение въ Вашингтонъ. Неколко деня по-късно, на
10 декемврий, все по същия начинъ, действувайки
съ изненада и използувайки преимуществата, които
му даватъ самолетоносачите и техните бомбарди-
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алуба. Р. Покривна палуба. 1. 2—38. 1 см. орждия въ кулата. 2. Свързочна артилерийска кула. 3. Команденъ мостикъ.
:ула. 9. Гн*зда за противосамолетнитЬ орждия ..Помь-помъ". 10. Противовъздушни картечници. 11. Спасителни лодки.
лангаръ за самолети. 16. НапрЪченъ катапултъ за излитане на самолетите. 17. Моряшки жилища. 18. Стая за обучение.
ши машини. 22. Парни котли. 23. Машинни отделения.

ровачни и торпедоносни. самолети, японскиятъ
флогъ нападна близо до Сингапуръ, най-силната
морска крепость въ света, двата английски ли
нейни кораба „Принцъ офъ Уелсъ" и „Рипълсъ".
Английскиятъ линеенъ корабъ „Рипълсъ" - 35000
т., който е показанъ въ разрезъ на горната сним
ка, б е потопенъ веднага съ преки удари. Линеиниятъ корабъ „Принцъ офъ Уелсъ", също отъ
35000 т., б е тежко засегнать и се наклони на едина
си бордъ. Малко по-късно той бе отново нападнагъ и тоя пжть потъна. Особено тежка бе загу
бата за англичаните на линейния корабъ .Принцъ
офъ Уелсъ" който б е единъ отъ най-новите имъ
линейни кораби. Той б е спуснатъ на вода на 3
май 1939 г., когато престолонаследницата на краль
Георгъ извърши кръщаването на кораба въ присжтствието на 50,000 зрители.
Едва въ началото на 1941 год. „Принцъ офъ
Уелсъ" б е напълно готовъ, въоржженъ и зачисленъ въ редовете на флота на метрополията.
Малко по-късно „Принцъ офъ Уелсъ уча
ствува въ битката съ германския линеенъ кръстосвачъ .Бисмаркъ', който бе потопилъ британския
линеенъ кръстосвачъ „Хуудъ" въ Атлантическия
океанъ. Следъ извършените поправки на повредите,
които б е получилъ въ този бой отъ °Р«Д И Я « » а
„Бисмаркъ", „Принцъ офъ У е л с ъ " ^ временно 1изпратенъ и зачисленъ въ флота, деиствувашъ около
Гибралтаръ, и миналия месецъ, когато кризата въ

Далечния Изтокъ се разви въ застрашителна форма,
заедно съ други единици отъ британския флотъ,
между които и линейниятъ корабъ
„Кингъ
Джорджъ", който е отъ същия типъ, той замина
за Сингапуръ.
Една седмица следъ появяването си въ из
точните води той намери своя край, безъ да е
преживелъ повече отъ две сражения въ своя едногодишенъ животъ. Загубата за англичаните, обаче,
б е двойно по-голема и поради обстоятелството, че
заедно съ него загина и токущо назначениятъ
главнокомандуващъ английския азиатски флотъ
— адмиралъ съръ Томасъ Филипсъ.
Загубата на тези два морски гиганта пред
извика големо униние въ всичките английски
морски бази на Далечния Изтокъ, защото ги разубеди окончателно въ господството на линейните
кораби, които въ продължение на толкова десети
летия имъ беха осигурили господството надъ
азиатските народи.
Въ Сингапуръ вестьта имаше деморализиращъ
ефектъ, тъй като двата кораба, чиято база той бе
ше отъ около една седмица насамъ, се считали
като най-сигурното му отбранително оръжие.
Потопяването на „Принцъ офъ Уелсъ" и „Ри
пълсъ" имаше отражение и въ Австралия и Нова
Зеландия. Австралийскиятъ министъръ-председатель
г. Къртинъ заяви по този поводъ, че страшна
опасность се приближава къмъ Австралия.
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Б о я т ъ въ Сицилийсиия протоиъ
Единъ отъ най-значителните морски боеве въ
сегашната война се разигра въ началото на тази
година въ протока между островъ Сицилия и афри
канския брегъ, западно отъ Малта. Той е много
интересенъ поради своята продължителность—че
тири деня, съ прекъсване, разбира се, и поради
обстоятелството, че отъ едната страна участвуваха
само морски сили, а отъ другата—само въздушни.
Наистина, морските сили—английските—беха подкрепни отъ самолетите на влизащите въ съедине
нието самолетоносачи, но тази подкрепа беше тол
кова нищожна и неефикасна, че остава съвсемъ
безъ значение. Заслужава да се отбележи и това,
че въ този бой за пръвъ пжть се биха рамо до
рамо съ италианските си другари първите герман
ски летци, които наскоро беха дошли въ среди
земноморския секторъ.
Сутриньта на 10 януарий 1941 г. единъ италиянски разузнавателенъ самолетъ съобщилъ, че
едно големо противниково морско съединение
плава на югоизтокъ въ Сицилийския протокъ сре
щу островъ Линоза, и че наверно се касае за съ
щото съединение, което бе нападнато предишния
день въ западната часть на Средиземно море. При
това, нападение, извършено отъ италиянски само
лети, влизащиятъ въ състава на английската еска
дра линеенъ корабъ отъ типа „Малая" б е се
риозно засегнатъ отъ бомби.
Отъ летищата въ Сиципия веднага следъ по
лучаването на съобщението излетели бомбарди
ровачи, самолети-торпедоносци и изтребители за
гвхната защита противъ възможни противодействия
на английски самолети. Италианските сили скоро
настигнали корабите, които при гЬхното прибли
жаване открили бесенъ огънь, като същевременно,
движейки се въ зигъ-загъ, почнали да се пръскатъ
въ разни посоки, за да разширятъ строя на съе
динението.
Утринната мъгла надъ морето правела трудна
видимостьта. Докато отвесно нападащите „пикиатели" се задържали на височина, за да проучатъ
съединението и да избератъ целите си, върху които
да насочатъ своите унищожителни удари, отъ
единъ английски самолетоносачъ, който следвалъ
въ опашката на ескадрата, се издигнали изтреби

7

тели и се насочили срещу опасните бомбарди
ровачи.
Тази маневра не убегнала отъ вниманието на
италиянските изтребители, които пресрещнали про
тивниковите апарати и ги принудили на двубой,
като по този начинъ ги задържали далечъ отъ
бомбардировачите си, и последните безъ особни
затруднения могли да изпълнятъ задачата си.
Първите бомби попаднали близо до некои
отъ корабите, но не засегнали никой отъ тЬхъ.
Тогава бомбардировачите се отдалечили, за да взематъ отново височина, и извършили ново нападе
ние. Този пжть една бомба отъ 500 кгр. ударила
кърмата на единъ големъ кръстосвачъ, а друга
бомба отъ същия калибъръ попаднала въ самата
му среда. Отъ действието на тъзи страшни удари
кръстосвачътъ се спрелъ, наклонилъ се на 30° и
останалъ назадъ отъ ескадрата. Като изхвърлили
своя убийственъ товаръ, италиянските бомбарди
ровачи напустнали небето на боя и, придружени
отъ изтребителите си, се завърнали невредими въ
своята база.
***
Неприятелската ескадра продължила своето
уморително плаване, но къмъ обедъ била настиг
ната отъ два италиянски самолета-торпедоносци.
Те се приближили незабелязано и отъ голема ви
сочина проучили съединението и избрали за цель
единъ самолетоносачъ.-Използувайки мъгливостьта
надъ морето, самолетите отъ 10,000 метра висо
чина и отъ 3 клм. хоризонтално отдалечение отъ
самолетоносача се спустнали къмъ цельта си при
положение съ слънцето задъ гърба си. Това поло
жение затруднява прицелването на противовъз
душната артилерия, тъй че въпреки открития ад
ски огънь отъ самолетоносача нападателите мо
жали добре да изстрелятъ торпедата си. Първото
торпедо ударило кораба близо до кърмата а вто
рото — тъкмо въ средата. Издигнали се грамадни
колони отъ вода и пушъкъ, а скоро отъ кораба
започнали да излизать високи червени пламъци.
Презъ откритите пробоини водата почнала да на
хлува, и корабъть започналъ да се върти на ме
сто. Къмъ него се притекли придружаващите леки

ПеттЬ линейни кораба потопени отъ японците въ водите на Тихия океанъ
ЛмериканскитЬ линейни кораби: „Оклахома" — 29,000 тона съ 10—35.6 с/м. и 12—12.7 с/м оожлия 8 12 7
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ЯнглийскитЬ линейни кораби: „Принсъ офъ Уелсъ" — 35,030 тона съ 12—35 6 и 12—15 2 с/м опжттия 8—12
с/м. противовъздушни орждия и 4 самолета. „Рипълсъ" —32,000 тона съ 6-38.1 и 12—10 2'с/м оожлия ии Я—10 9 л!-Л7 ги
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единици и съ стрелбата си го запазили отъ ново
нападение.
Използувайки гъстата мъгла и ниските обла
ци, двата самолета лесно се оттеглили и, макаръ
ударени въ крилата и мотора, успели да се завърнагь въ базата си съ радостната новина за своя
успехъ.
***
Следъ гЬзи две нападения надъ английската
ескадра последвали трето и четврто.
Една нова ескадрила отъ италиянски „пикиатели" настигнала английските кораби, които се
били отдалечили още по-наюгоизтокъ. Тя открила
втори самолетоносачъ въ колоната и веднага го
нападнала. Отъ 400 метра височина завалелъ градъ
отъ бомби отъ среденъ и големъ калибъръ. Морето
около кораба заврело отъ издигащите се грамадни
гейзери, причинявани отъ падащите бомби. Една
бомба отъ големъ калибъръ избухнала въ непо
средствена близость до кораба — опасенъ ударъ,
защото тласнатите отъ.бомбата водни маси винаги
могатъ да откриятъ голема пробоина въ стената
на кораба. И наистина, забелязаните по-късно на
това место широки петна отъ масла и нефгь сви
детелствували, че самолетоносачътъ е билъ тежко
засегнатъ отъ удара.
Въ същото време една голема ескадрила отъ
германски „щуки' достигнала небето на бояивед.нага взела участие въ преследването « • противни
ковия флотъ. Всредъ адския т Р * с ъ к \ н а ^ ° ™ ° ° щядушната артилерия и картечниците отъ корабитв „щуките" отъ 300 метра височина започнали
да хвърлягь бомби отъ. големъ калиоъръ и засег
нали отново самолетоносача и единъ изтребитель.
Следъ този новъ успехъ германските и италиянските самолети се завърнали незасегнати въ 6а3373

Разстроената и отслабена английска ескадра
потърсила въ бегство спасение отъ очакваните но-

ви нападения. Некои единици отъ нея се насочи
ли къмъ близкия островъ Малта, за да дирятъ по
правка на получените повреди. Но и въ тази сил
на база тк не можали да намерятъ спокойствие.
Презъ същата нощь една мощна ескадрила
отъ италиянски бомбардировачи „спарвиери" на
паднала пристанището Лавалета и, улеснена отъ
хубавата лунна нощь, изсипала много тонове бом
би надъ пристанището и подслоненигЬ въ него ко
раби. Избухнали множество пожари, засегнати би
ли неколко кораба, а вероятно некои отъ гЬхъ
били и потопени.
Но и съ това изпитанието на английския
флотъ не завършило. Сутриньта на 11 януарий
италиянскитЬ разузнавачи, въпреки мъглата и големата облачность, които затруднявали диренията,
можали да откриятъ отново намалената вече ан
глийска ескадра. Насочените натамъ германски
„щуки" веднага нападнали корабите и сполучливо
хвърлили бомби върху единъ кръстосвачъ отъ типа
.Бирмингамъ", на около 40 мили южно отъ носъ
Пасеро.
Най-сетне, на 12 януарий въ западната часть на
Средиземно море били открити неколко повреде
ни кораби отъ ескадрата, завръщащи се обратно
въ Гибралтаръ. Единъ самолетъ-торпедоносецъ
ударилъ съ торпедо една голема единица и съ то
ва завършилъ серията отъ сполучливи нападения
срещу английското морско съединение.
Тежко повредениятъ английски самолетоно
сачъ „Илъстриусъ" се завърналъ въ Гибралтаръ
И останалъ тамъ на поправка. Намиращитв се на
него офицери-летци разправили на дописниците на
лондонските вестници, че деньтъ 10 януарий билъ
страшенъ и незабравимъ за всички, които участву
вали въ боя: Много интересенъ и подробенъ е разказътъ на единия отъ тЬхъ:

ЛирЖи млб+ръ

т

Между островъ Пантелария и африканския
б р е г ь беха съсредоточени много единици отъ нашата ескадра, за да осигурятъ преминаването на
многобройните конвои, които на всека цена требваше да достигнать до некои отъ базите въ Гърция. Ние имахме също за задача да попречимъ на
италиянскигЬ конвои отъ Трепани и Палермо да
достигнать до Либия.
Внезапно на небето се появиха бомбардировачи и ловджийски самолети. Около петнайсеть
германски и италиянски отвесно нападащи самолети се спуснаха върху нашия самолетоносачъ
„Илъстриусъ". Въпреки жестокия огънь на нашата артилерия, бомбите падаха толкова близо до
насъ, че корабътъ ни се наклони отъ грамадните
вълни, и ние останахме съ впечатлението, че той
е ударенъ. Но това се случи наистина само неколко мига по-късно.
Въ едно друго отвесно нападение, извършено съ фантастична бързина, корабътъ ни биде ударенъ съ бомба отъ 500 кгр. въ десната си страна, докато други бомби отъ същия калибъръ паднаха посредъ палубата.
Между гЪзи две нападения нашите самолети
излетеха отъ палубата и веднага започнаха бой
съ неприятелските машини.
Докато траеха нападенията върху „Илъстриусъ",
други неприятелски ескадрили нападаха придрушаващите бойни единици и търговските кораби.
Налегв нова вълна отъ италиянски бомбардировачи, които отново нападнаха нашия самолетоносачъ. Още една бомба удари кораба ни пакъ
въ средата. Нейниятъ взривъ причини тежки повреди на машините.
На повика ни за помощь се притекоха неколко леки единици, докато останалите се бранеха противъ жестоките нападения на самолетите и
маневрираха съ най-голема скорость. Търговските
кораби се пръснаха въ всички посоки и изчезнаха
оть местото на боя.
Следъ малко затишие, когато вече почнахме
да благодаримъ на Бога, че избегнахме опасностьта, отново беше даденъ сигналъ за тревога. Появиха се пакъ неприятелски самолети. Предъ самия
залезъ на слънцето б е ш е извършено още едно

нападение съ същата твърдость и жестокость, като
по-раншните.
Съ истински ужасъ ние забелязахме този
пжть, че сме нападнати и отъ италиянски въздущни торпедоносци, които съ твърде опасни. Поср*дъ тази уплаха отъ техните торпили, единъ
отъ нашите кораби ни съобщи за присжтствието
също и на единъ неприятелски подводникъ. Това
съобщение съвпадна почти напълно съ страшния
взривъ на едно торпедо. Не можахме да отгатнемъ,
дали това торпедо беше изстреляно отъ самолетит% или отъ подводникъ. Въ настаналия адъ отъ
взрива изобщо нищо не можеше вече да се
разбере.
За щастие тъмнината настъпи, и неприятельтъ
изчезна въ небето.
Този б е день на истинско разочарование:
той ни показа неистиностьта на легендата, че въздушните сили не могатъ да бждатъ много опасни
за бойните кораби.
* **
Като разгледаме сведенията за описания бой
на 9, 10, П и 12 януарий идваме до следните резултати:
Въ западно Средиземно море — единъ линеенъ корабъ отъ типа „Малая* ударенъ съ бомби, и една голема единица улучена съ въздушно
торпедо.
Въ самия Сицилийски протокъ '— ударени
отъ бомби два тежки кръстосвача, три изтребителя,
и два самолетоносача, единятъ отъ които ударенъ
и съ две въздушни торпеда, единъ кръстосвачъ
потопенъ.
Това е поразителна картина за тежкото поражение, претърпено отъ една силна английска
ескадра въ опита да достигне далечните бази въ
източно Средиземно море.
Това е и единъ изводъ за безусловната необходимость да бждатъ придружавани морските съединения и отъ достатъчно въздушни сили, които
да имъ осигурятъ сравнителна безопасность отъ
въздушни нападения.
Този изводъ б е взетъ подъ внимание въ по
нататашнигЬ морски действия и отъ двете воюващи страни..
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:Японски мал ъ к ъ подводникъ въ мо
мента на
изплаване
Д . Роев-ь

Срещу Нова година
(споменъ)
Срещу Нова година е. Събрали сме се десетина приятели, близки и сродни, свързани съ едно
общо минало, тамъ отъ бреговете на Черно море,
покорни еднакво на моряшката съдба, събрала ни
тукъ край Дунава. По-старите отъ насъ съ посрещнали тукъ по неколко нови години. Всеки отъ
техъ има въ съзнанието си спомена за своята
първа моряшка Нова година, затрупанъ отъ нови
и нови спомени и преживявания, но все още тъй
ясенъ и силенг, както и въ първите дни. Това личи
отъ думите отъ погледите, отъ движенията. Почти
всеки отъ техъ разправяйки нещо, ще каже какъ
и къде с ъ били преди толкова и толкова години,
Най младите текущо напустнали морето, нови
за живота край Дунава, почти не вземаме участие
въ разговорите Повече слушаме, или по-право
вчйш сме видъ на слушащи хора. Трима сме.
•Стешу менъ с ъ седнали другите двама Единиятъ
отъ техъ мълчи, облактилъ се на масата, другиятъ
, я г п ' я н , „, с т е ната з&дъ менъ стои неподвижно
като виепененъ Проследявамъ погледа му. Точно
, а ™ м^ТпГ на стената виси картина: ветроходъ въ
буоно море Обръщамъ се и срещамъ погледа и
иурно торс. ^ у
ъ!
на двамата. Иа ^°_ и Р^" а о л а в я м ъ ГЛ аса на единия,
т
пя! На картината? Не, далеко отъ тукъ.
Тамъ ™
ветроходите не висятъ по стените,
м
1амъ, където в и р
четката на хукъдето вълните не съ птн^н о т ^ ^
^ ^ д
дожника, стоялъ и г
стена, готова да

' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
смаже всичко предв •
'
на която стоманеното гвло на
мета като черупка.

Иооа^а

Р

*йарит*
се тресе и

Зная, за тамъ мислите въ тоя часъ, натамъ
тегли сърдцето ви. Споменътъ за преживъното, за
миналото е по-силенъ отъ настоящето, и вие не
слушате разговорите на другите. Те не ви интересуватъ, защото въ тоя момеитъ съ духа си вий
сте другаде — тамъ.
Вие не се смеете, защото тукъ сте оше чужди,
защото сте откъснати отъ най-близкото ви, отъ
най-скъпото — м о р е т о . Знамъ, малцина ще
ви разбератъ, ако имъ кажете болката си. Малцина, защото човекътъ отъ сушата, навикналъ съ
своята кална, пропита съ злъчь и суета земя, не
познава нито васъ, нито вашия Бо-ъ—морето. Не,
защото той никога не е слушалъ воя на ураганния
вътъръ, нито рева на вълните, защото никога не
е почувствувалъ трепета на кораба, не е предчувствувалъ сетния часъ, не е изпитвалъ ужаса предъ
разтворената грамадна уста на морето, готова да
погълне всичко.
Малцина ще ви разоератъ, наи-после, защото
малцина с ъ тия, които се спрЪха предъ васъ, вгледаха се въ вашите загорели отъ ветъра и сольта
лица, въ вашите ясни откровени очи -единствени
видели истинския слънчевъ изгревъ, очите на човекъ щастливъ, че е виделъ ръката на Бога-Творецъ въ кървавия, блесъкъ на залеза, далеко отъ
сушата, тамъ, гдето се сливатъ въ едно двата безкрая — морето и неоето.
^
^ ^ случа„ ^ ^
^ ^
^ ^
^ ^
тя честита, нека донесе повече радости и повече
3яраВ е

г-

НеКЗ

•••

Срещу мене все още като вцепененъ стои
приятельтъ ми. Чашата стои до устните му неиз-

Лцлки сгбЬцл
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Н а ш ъ морякъ с ъ в с е н ъ спокойно е|навързалъ|н-Ъколко
изплавали заградни мини и ги влачи къмъ^бр-Ъга.

воя на бурята едва дочувамъ думите на комен
данта. Съ чаша вино въ ръка той говори. Истин
ски морякъ, съ загорело лице и мощенъ^погледъ!
Азъ още чувамъ и помня думите му! Най-напредъ
той пожела на всички здраве, щастие и радостьСлецъ това, презъ тая новогодишна вечерь, той
спомни за родния край и за морето. Говори за
всички, които въ тоя моментъ посрещатъ Новата
година далеко отъ своите домове и близки, отка
зали се отъ ГБХЪ, отъ всичко мило и скжпо, обри
чайки се да служатъ на морето. 'За всички тия
хора, безъ домъ и безъ свои, пръстнати по всички
краища на света, за хилядите майки и жени, кои
то виждатъ синовете и мъжете си по единъ-два
пъти само въ годината, за децата, които забравятъ образите на своите бащи, поради тЬхното
дълго отсътствие, най-сетне за тия, които не щ е
се завърнатъ вече никога по домовете си, за тЬхъ,
за всички ГБХЪ комендантътъ ни покани да пиемъ
по чаша вино.

пита, а очите му, отворени широко,й!сж впити въ
картината надъ мене.
Некаква мъка потиска гърдите§ми. Изпивамъ
чашата си, напълвамъ я отново и пакъ я изпивамъ.
Нарочно! Искамъ да се напия! Ето виното ме е
хванало. Стаята наточели се върти около мене,
стените се огъвать. Очите на приятеля ми, впити
въ картината, растатъ. Ето, т е еж вече големи,
колкото устата на чашата, колкото картината. Да,
като нея Тамъ вълните реватъ, корабътъ се мета.
Да, това е вече корабъ, белъ, хубавъ 2С00 тоненъ
корабъ. Той пътува отъ Хайфа за Александрия и
е тъкмо срещу Новата година. Да, така беше. Ко
рабътъ се мЪташе като раненъ, а ние събрани въ
първокласния салонъ. всички съ изключение на
длъжностните лица, посрещахме Новата година.
За първи пъть дванадесеть души курсисти бехме
напустнали нашето Черноморие и посрешнахме
Новата година като истински моряци. И ето,
азъ отново съмъ на кораба, както тогава Презъ

Морето ревеше тогава, корабътъ се меташе
като малка нищожна черупка, и виното се разли
ваше отъ чашите. Това беше моето първо посре
щане на Новата година на море, и тогава за пър
ви пъть наточели почувствувахъ какъ Новата го
дина дойде да замести старата, като донесе въ
менъ нещо ново, непознато дотогава.
Тази вечерь пакъ се пие вино, пакъ се изказватъ благопожелания.
Азъ, обаче, |;не чувамъ нищо. Около мене
всичко се люлее, както тогава. Вълните реватъ,
и презъ тЬхъ дочувамъ гласа на коменданта отъ
белия корабъ.
Вдигамъ^чашата. Виното се разлива. Предъ
менъ две широко отворени очи гледатъ н е к ъ д е
неопределено. Надъ менъ на стената виси карти
ната съ нарисувания ветроходъ, а наоколо пиятъ
и шумятъ.
Старата година беше отстъпила местото си.
на Новата.
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Морянсь в ъ буря
Бучи, о ти море, страхотно, черно,
Издигай бурно пенести води,
Но твоето величие безмерно,
Морякътъ смелъ, каленъ, ще победи!

А щомъ при случай въвъ борба съ вълните,
Корабътъ падне въвъ неравенъ бой
И тръгне устременъ къмъ дълбините —
Морякътъ пази пакъ куража свой!

Не плаши го ни твоять ревъ тъй страшенъ,
Нито съюзникътъ ти — ураганътъ гордъ,
Нито вълнитъ, що съсъ щурмъ ужасенъ
Нападатъ съ ярость корабния бортъ!

Тогава непосилно той се бори
Съсъ страшните, беснеещи води,
Саминъ посредъ безбрежните простори,
Но лреизпълненъ съ вера въвъ гърди.

Смъртьта той гледа въвъ очите право,
Суровий взоръ блуждай по всеки кжтъ
На кораба. . . въ ръцете стиска здраво
Кормилото и следва своя пъть! . .
Когато парусъ въ буря се откъсне
И застрашава корабния ходъ,
Моряшкий ножъ на мачтата ще лъсне,
Отъ светкащия въ мълнии небосводъ

Подхвърлянъ денонощно отъ вълните,
Върху отломка корабна — греда,
Въвъ жажда, гладъ и студъ, забравилъ дните
На смъртната опасность и беда!
И въ края духъ геройски надделява,
Съсъ радостна надежда украсенъ,
Защото брегъ предъ взора се явява —
Той знае вечъ, че скоро е спасенъ!
Димитъръ Димитровт».
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И з ъ ж и в о т а и дейностъта
на организацията

Наши художници
^ — • ] • — ^ М | . •р^Е^-щар.—ч

!|

ши. чиит-пи.••

— По случай тезоимения день на Нейно Величество
Царицата и праздника на народните будители, между нея и
-Главното управително тело беха разменени следните телеграми:
Александъръ Маноловъ
Председатель на Българския народенъ
морски|сговоръ
Варна
Благодаря искрено вамъ и на^членовете на Сговора$за
хубавите поздрави и пожелания по случай имения ми день."
ИОАННА.
Нейно Величество Царицата

-) .^.

С 0 ф И;,Я

' По случай тезоимения день на!Шаше| Величество и
праздника на Народните будители отъ името ,на Българския
народенъ морски сговоръ и отъ мое име поднасямъ най-почти
телни поздрави и благопожелания за щастливо дълголетно ца
руване въ обединеното и възродено {[отечество. № 414—31.Х
1941 година.
Председатель:|Ал. Маноловъ
— Праздникътъ Св. Никола беше отпразднуванъ осо
бено тържествено въ Варна. На молебена и панихидата въ
храма Св. Никола беха събрани всички моряци отъ съюза на
моряците и тези отъ Пристанищното управление и корабо
строителницата. Следъ молебна моряците имаха обедъ въ ко
рабостроителницата. На обеда присжтствуваха директорътъ на
водните съобщения, началникътъ на Флота, началникътъ на
гарнизона, представители на общината, полицията, на герман
ските войски и пр.
Главното управително тело беше представено, както на
молебена, така и на обеда отъ г-нъ Петъръ Стояновъ, който
поднесе поздравите на организацията къмъ българските мо
ряци въ време на обеда съ речь, посрещната съ всеобщо
въодушевление.
— Главното управително т*ло въ заседанието си
-отъ 3 декемврий т. г. реши: да се запише и внесе въ дър
жавния заемъ сумата сто хиляди (100,000) лева отъ сумите на
фондовете на организацията.
Поправка. Въ уводната статия „Нашиятъ дългъ", печа
тана въ миналия 9 брой, датата „29 ноемврий' (на първия
редъ) да се чете „21 ноемврий".
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ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВЪ.
гол*миятъ български художмикъ-маринисгь, постояненъ сътрудникъ на нашето списание, работи край
брега на Охридското езеро. Въ предстоящата му
изложба въ София ще видимъ и картини съ сюжети
отъ прекрасното езеро
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Съдържание:
1. Изтеклата година. 2. Япония и Тихия океанъ — лейт. В. Паспзлеевъ, 3. Сингапуръ — кап. II. р. П. Неделчевъ,
4. Черноморското крайбр*жие на Добруджа като обектъ на хидрографнитт, (морски) измервания — инж.
Иванъ Ил. Христовъ, 5. Линейниягь флоть и владението на морето - Ариелъ, б. Боятъ аъ Сицилийския про
ток* — Ал. Бегажевъ, 7. Срещу нова година — Д. Роевъ, 8. Морякъ въ буря (стих.) — Дим. Димитровъ, 9. Георги
В

10 Изъ живота и дейностьта на организацията, 11. Съдържание на изтеклата XVIII годишнина на
сп. „Морски Сговоръ"
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Р ц щ щ т иитъ: лиши» В. Рашлеш, д-р IД. Сиртаь. и п . I р. Тр. Ишеп.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на осемнадесетата годишнина (1941 г.) на сп. „Морски сговоръ
(римските цифри означаватъ номера на книжката, а арабските — страницата)
1. Акциит/Ь на Българ. търг. параходно
д-во — В. Игнатовъ, I, 3.
2. Анатомията на единъ линеенъ корабъ
— Ариелъ, VIII, 150.
3. Английския гъ флотъ и Средиземно
море — Мичманъ отъ флота, I, 5.
4. Англия и нейното господство по море
— Ал. Ганчевъ, VII, 126.
5. Безследно изчезнали — Крумъ Кънчевъ, I, 14.
6. Борбата за Атлантическия океанъ —
Мичманъ отъ флота, V, 84.
7. Борбата на морските съобщителни пжтища — лет. В. Паспалеевъ, III, 46.
8. Боятъ въ Сицилийския протокъ — Ал.
Бегажевъ, X, 192.
9. Боятъ между линейните кръстосвачи
„Худъ" и „Бисм*ркъ" — П. В., V, 88.
10. Буря (стих.)—Ст.Ив. Стояновъ, III, 42.
11. Българскиятъ беломорски брътъ —
проф. Ст. Чолаковъ, VI, 105.
12. Българското речно плаване — В. Иг
натовъ, V, 82.
13. Бело море въ представата на бълга
рите — Д. Василевъ, V, 86.
14. Беломорието въ нашата история —
Дим. Симеоновъ, VI, 106.
15. Белото море въ нашите народни
песни — Ем. Мутафовъ, VII, 131.
16. Военниятъ флотъ на днешна Русия—
лейт. В. Кировъ, VIII, 146.
17. Въздушни десанти въ морската де
сантна операция— кап. II р. П. НедЪлчевъ, VII, 127.
18. Верни въ живота и въ смъртьта —
Крумъ Кънчевъ, VI, 109.
19. Гдето слънцето изгрева (стих.) — Ст.
Ив. Стояновъ, V, 95.
20. Главна дирекция на водните съоб. щения — В. Игнатовъ, VII, 121.
21. Говорящата риба — прев. Л. Паспале
евъ, I, 17.
22. Година 1941 — Ал. Маноловъ, I, 1.
23. Големи морски състезания на Варн.
мор. сп. отредъ — Д. В., 1, 18.
24. Гребниятъ спортъ — Добринъ Ва
силевъ, III, 54.
25. Две години война на море — мич.
I р. В. Гуневъ, IX, 167.
26. Действие на леките сили при Нарвикъ—кап. П р. Неделчевъ, I, 7. И, 22.
27. Дете на морето (стих.) — Ст. Ив.
Стояновъ, IX, 178.

28. Живата смърть — Надя х. Йовкова.
1, 11.
29. Завръщане (стих.) — Ст. Ив. Стоя
новъ, I, 16.
30. Загиването на германския кръстосвачъ „Блюхеръ" — кап. II р. Недел.
чевъ, IV, 72.
31. Игра съ водата—Крумъ Кънчевъ11.32.
32. Изгревъ — Надя х. Йовкова, V, 92.
33. Изтеклата година, X, 181.
34. Изъ живота и дейностьта на органи
зацията, I, 18; II, 38; III, 58; IV, 78; V,
97; VI, 117; VII, 137; VIII, 158; X, 197.
35. Калиакра — Здравецъ, IX, 177.
36. Капки (стих.) Мария Матеева, I, 2.
37. Книжнина, II, 37; III, 58, V. 97; VI, 117
38. Кораби съ гребла и платна — Г. Д.
Сколуфановъ, I, 9.
39. Корабостроителни прояви на бълга
рите въ миналото — Т. Делистояновъ,
IV, 66.
40. Корабъ — Дим. Добревъ, 1, 2.
41. Къмъ морето (стих.) — Ст. Ив. Стоя
новъ, 111 55.
42. Къмъ родния брегъ — кап. лейт.
Куюджуклиевъ, VII, 133.
43. Линейниятъ флотъ и владението на
морето — Ариелъ, X, 190.
44. Малта — В. П. III, 70.
45. Момичето отъ кея — Паулина Стан
чева, IX, 176.
46. Морската война — В. П. II, 26.
47. Морски вести — VI, 116.
48. Морски герои — Сава Ивановъ II, 27.
49. Морски музей — В. И., III, 44.
50. Морси новини — В. Г. IX, 171.
51. Морси сонети (стих.) — Конст. Гиндевъ, VII, 135.
52. Морякъ въ буря (стих.) — Д. Димитровъ, X, 196.
53. Моряшка майка — Д. Роевъ, VI, 114.
54. Моряшка сящба — Д. Роевъ, VII, 132.
55. Муската — Д. Роевъ, VIII, 157.
56. На вечна стража въ Пирея — В. Иг
натовъ, VI, 102.
57. Нашите южни брегове — В. Игна
товъ, III, 41.
58. Нашиятъ дългъ — В. Игнатовъ.ГХ, 161.
59. Нова страница въ историята на на
шето корабоплаване — Ариелъ, VI, 103
60. Новите ни задачи—В. Игнатовъ.Н, 21.
61. Новообранецъ — Надя х. Йовкова,
IX, 173.
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62. Новото ни въ морската политика —
Ал. Маноловъ, VII, 122.
63. Огнениятъ корабъ — Ангелъ Симе
оновъ, III, 52.
64. Островите предъ българското Беломорие — кап. лейт. Г. Панчевъ, IV, 68.
65. Петь години речно крайбрежно пла
ване — д-ръ Д. Караджовъ, П, 24.
66. Плуването като спортъ — Добринъ
Василевъ, II, 35.
67. Постъ Галата (стих.)—Н. Койнаковъ 1,2.
68. Пощенски марки съ морски спомени
— Г. Д. Сколуфановъ, II, 31.
69. Първата жертва—Ал. Маноловъ, VI, 102
70. Режимътъ на Проливите — Я. К.
Сираковъ, IX, 162.
71. Русенското пристанище днесъ — Хр
Русевъ, III, 51.
72. Самолетоносачите — Ариелъ, IX, 170
73. Свобода на моретата — В. П. VII,
123; VIII, 142.
74. Северно море—Тр. Ивановъ, VIII, 144
75. Сингапуръ—капт. Нр.Неделчевъ.Х 186
76. Слънчевата глава—Марко ПолоЛ^Ш,154
77. Смелото моряче — Здравецъ, III, 55.
78. Срещу нова година — Д. Роевъ,Х.19579. Средиземноморскиятъ въпросъ —
Дим. Симеоновъ III, 42.
80. Странна мина — В. И. VI, 111.
81. Съ „Варна" въ Цариградъ и Солунъ.
— Леопидъ Паспалеевъ, IV, 75.
82. Съ пълни ветрила—напредъ—Крумъ
Кънчевъ, VII, 136.
83. Тракия — Я. Сираковъ, IV, 63.
84. Фаръ (стих.) — Ст. Ив. Стояновъ,Ш55
85. Царь Богшсъ III, IV, 62.
86. „Царь Борисъ III", V. 81.
87. Черно море — Здравецъ, V, 95Д _
88. Черно море (стих.) — Ст. Ив. Стоя
новъ, V, 95.
89. Черноморското крайбрежие на Доб
руджа като обектъ за хидрографни
(морски) измервания — инж. Ив. Ил.
Христовъ, X, 188.
90. Шипка и Родина — Ал. Маноловъ
VIII, 141.
91. Япония и Тихия океанъ — лейт. В_
Паспалеевъ, X, 182.
92. Японскиятъ флотъ — кап. II р. Цицелковъ, IX, 153.

АВТОРИТЪ

(цифрите означаватъ поредните номера оть статиите въ горното съдържание)
Ариелъ 2, 43, 59, 72.
Бътажевъ Ал. 8.
В. Г. 50.
В. П. 44, 46, 73.
Василевъ Добринъ 13, 24, 66.
Ганчевъ Ал. 4.
Гиндевъ Конст. 51.
Гуневъ В. мич. I р. 25.
Д. В. 23.
Делистояновъ Т. 39.
Димитровъ Дим. 52.
Добревъ Дим. 40.
Здравецъ 35, 77, 87.
Ивановъ Сава 48.
Ивановъ Тр. 74.

Игнатовъ В. 1, 12, 20, 33, 34, 49, 56, 57,
58, 60, 80, 85, 86.
Йовкова Надя х. 28, 32, 61.
Караджовъ д-ръ Д. 65.
Кировъ В. лейт. 16.
Койнаковъ Н. 67.
Куюджуклиевъ кап. лейт. 42.
Кънчевъ Крумъ 5, 18, 31, 82.
Маноловъ Ал. 22, 62, 69, 90.
Марко Поло 76.
Матеева Мария 36.
Мичманъ отъ флота 3, 6.
Мутафовъ Ем. 15.
Недълчевъ П. кап. II р. 17, 26, 30, 75.

П. В. 9.
Панчевъ Г. кап. лейт. 64.
Паспалеевъ В. лейт. 7,к91.
Паспалеевъ Л. 21, 81.
Роевъ Д. 53, 54, 55, 78.
Русевъ Хр. 71.
Симеоновъ Ангелъ 63.
Симеоновъ Дим. 14, 79.
Сираковъ Я. К. 70, 83.
Сколуфановъ Г. Д. 38, 68.
Станчева Паулина 45.
Стояновъ Ст. Ив. 10, 19, 27, 29, 41, 84, 8&
Христовъ инж. Ив. Ил. 89.
Цицелковъ кап. 11 р. 92.
Чолаковъ проф. Ст. 11

И С К О В И Ч Ъ & Л Е В И А. Д .
Придворни д о с т а в ч и ц и
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени издалия.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първа Българска Петролна Индустрия Д. Д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензннъ, петролъ, газьолъ, пъкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известните американски
масла „Сънъ Ойлсъ".

Телеграми: Рафинерията.
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Телефонъ 2851.
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М Ю Л Х А У П Т Ъ

РУСЕ
А. Д.
Основана въ 1907 год.
ПЪЛНИ МЕЛНИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Шелмашини
Тарараспиратори
У н и в е р с а л к и
Постаменти за камъни
Двойни валцове
П л а н з и ж т е р и
Грисмапяини
Филтри
Вентилатори
Детаииьори
Елеватори и др.
ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ
водни ТУРБИНИ
Бършачки
„Францисъ"
Редос*ялки
„П е л т о н ть"
„С п и р а л н и "
Леночукачки
Чугунени тръби за водопроводи
Всички ф а с о н н и п а р ч е т а
«X» и т и н г и
Спирателни кранове
Пожарни хидранти
Всички видове машини и части
Обработени
Полуобработени
Моторни глави и др.
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Акционерно дружество — Русе
Телегр. адресъ: „Юта*

Телефонъ 25-55.

Печатница „Войниковъ" — Варна — Тел. 26-82
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Българско ЗемедЪл. и Кооперативно Вонка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ

Основано въ 1864 година.
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
Земеделските стопанства, земеделските кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, техните, съюзи и водните синдикати; занаятчиите и занаятчийските
и™яая>т*>тая«ят

кооперации; популярните банки и техните съюзи.

€1*.21ВЯ° Земеделски оръдия и машини, подбрани семена
" за посевъ на зърнени храни и фуражъ, меденъ
аоззаввз в ш я
сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощ
ните градини отъ болести и за зашита отъ паразити; купува
бакъръ, дървенъ материалъ, смазочни и горивни матерна;,
занаятчийски материали и пр.
ПОСО^ЛНЖЧЙ" з а п Р о д а ж ^ а и износъ на земеделски произве*,М||у
^ дения, събирани отъ кооперативните сдружения
тютюнъ, пашкули, розово масло, прЪсни, сухи и консервиранипло-:
дове, зърнени храни и фуражъ, мешини, сахтиянъ, килими и др.
Й 2 В Ъ * П Ш В а . " в с и ч к и банкови операции, приема спестовни вло-г
гове, срочни и безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София
112 клона и 53 агенции въ всички производителни, • земеделски
градове и села. 250 популярни банки въ целата страна, които
извършватъ влогово-акредитивна служба.
МШ&т!ШШ2Ш2Ш@ШШШШ@ШШШ

8Н*

еь-3

ПОСЕТЕТЕ ВЯРНЯ
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Великолепен* ппажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

Всекакъвъ вицъ морски споргъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).

Максимална л%ковитосгь-
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Устройване морсхи тържества и забави.
Избор-ь на .Царица на плаша-.
Музикални т ъ р ж е с т в а .
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БЪЛГАРИ,
й
-* Подкрепяйте родното корабоплаване! Въ мирно Щ
Щ време търговекиятъ флотъ носи благополучие ва стра
ната, въ военно време силниятъ флотъ е гаранция за
по-сигурното опазване границите на отечеството ни.
**3
Ц
Утре, когато моретата ще бъдатъ свободни и бъл
гарските кораби забродятъ къмъ близки и далечни
пристанища, всеки тонъ българека стока требва да
бъде товарена на български параходъ.
За което и да е пристанище, ако има да товарите, §
най-напредъ потърсете български параходъ.
БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д-ВО
. • . . • • . . • • . • • П О Д Д Ъ Р Ж А : ' . - :

•:•.••••.*••".;.•.'•••,;.••-

1. Пътническа — стокова линия по българското крайбрежие.
2. Пътническа — стокова линия до пристанишата на Палестина и
'.--. Египетъ
3. Пътническа—стокова линия доЯнверсъ ивсеко западно-европейско
/^
пристанище на Континента и Днглия—при достатъчно тонаръ.
Ц 4 Летни туристически пътувания до Париградъ и обратно.
5. По споразумение, може да се отправи параходъ до всеко при
станите на Черно и Средиземно морета.

Пътувайте и поверявайте стоките си на параходите
Й на Българското Търговско Параходно Дружество, дало
Щ достатъчно доказателства ва добъръ пазитель на
§;Н^^М:':.интересите Ви.
печатница .Бойниковъ* — Варна

«Й*

