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БЪЛГАРИ.
.. Корабнть на Еьжарснато ръчно плаване [Б. Р. П.) еж въ денонощна с щ ба на родното нн стопанство. Ь подършатъ пътнически и товарни съобщения по
нанто въ нашит* граници, тана и далечъ отъ тъхъ.
Пътувайте по Дунава съ корабитъ на Б. Р. П.

Използувайте вшидневнит! корабни товаропътннческн съобщение по българсния Дунааъ, съ
български кораби - най-нрашнтъ, кай-удобнять и наИьрзнть по цълия Дунавъ.
Интересувайте ее за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така и
яа любимците на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стокигЬ Ви да бждатъ пренасяни отъ корабите на Б. Р. П. Те ще бждатъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
______ •
Стоки отъ всЬкакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Т*
еж снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на целия Дунавъ.
За Вашите стоки еж на разположени ей влекачите и шлеповете на Б. Р. П.
За пжтуване или за превозъ на стоки по Дунава отнасяйте се до:

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

Телеграфически адресъ: Р-ВЧНОПЛАВАНЕ.
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кап. II. р. о. з.
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МОРСКАТА БОЙША
Всички бЪха свикнали да разглеждстъ мор бъръ, атаката на яПринцъ офъ Уелсъ" и „Рипълсъ",
ската война чрезъ очилата на голЪмата Европей боя въ Коралово море и преследване морския
ска война и особно повечето отъ специалистите- транспортъ, надали некоп би водилъ повече споръ:
дали еж полезни или не морските въздушни сили
морските офицери.
И н$ма защо да ги укоряваме, защото тЪ и подводниците.
И така новъ факторъ се яви въ морския бой-.
най-много изучаваха морската история, която въ
главните си черти е историята на Великобрита новъ факторъ, който особно подхожда за по-мал
ния, а въ по-главните си насоки винаги показваше ките държави при отбраната на техните брего
ве; и нашата страна, намирайки се въ положение
неизчерпаемата сила на тая всеземна империя.
Намираха се, обаче, офицери, обло давещи въ на война съ две велики морски сили — Англия и
по-висока степень прозрение, а и морското лите С. А. С. Щати, ще требва да бжде особно внима
ратура не оставаше назадъ, които предупрежда телна и добре снабдени съ тия оржжия.
Но освенъ тоя новъ материаленъ факторъ на
ваха, че се заражда и се е вече родилъ новъ родъ
оржжие, който ще измени изъ основа морската морската война, се яви и единъ друго и не помалко интересенъ, сега вече отъ морално значение;
тактика.
Хидропланътъ се появи още въ миналата събития на които се обръща по-малко внимание,
война, заедно съ цепелина, обаче кЬмоше време да защото ся по-дълбоки и достъпни за малко хора.
е начинътъ, по който водачътъ на Ве
се развие, да се разработи тактиката му и да се лика Това
Германия Адолфъ Хитлеръ постжпи съ френ
приложи масово организират.
ската флота и френския народъ, и начина по
Цепелинътъ си отиде, поради своите големи който съюзникътъ на Франция г. Уистонъ Чърразмери, много неудобства и малка скорость. Ос чилъ постяпи съ френската флота и френския
тана хидропланътъ съ усъвършенствувани вече ди народъ, особено съ града на свптлината, Парижъ!
намични форми и мотори.
'
Само читательтъ ама вече възможность да
Но ето че италианците разработиха своитъ направи сравнение и заключение, кое е новото въ*
въздушни морски бази въ Средиземно, море, покри новото време, кой какво върши на дгьло, или само
ха му въздушното пространство, и въ голЪмить на думи; кжде е моралътъ и к/яде е пжтьтъ на
държави веднага забиха тревога, особено въ Ан намъ скжпата България.
глия; но въпреки това, старата традиция победи.
Бълг. н. м. сговоръ, който отъ основаването
Въ Англия се намериха офицери, като адмпролъ Хендерсънъ, които ясно и смело предричаха си до днесъ е работилъ само за морски полити
бждещата морска война. Извършиха маневри и се чески моралъ и за право, отъ каквото нашето
отечество бп>ше лишено, знае много добре, че вся
убедиха въ своите умозаключения. А постройката ка
война има своя край, и.колкото и да е скрона самолетоносачи говори още повече, че новото си менъ,
има човтшки дългъ да предупреди, че ако и
пробиваше пжть.
— — тая война
свърши върху принципитп на Макиаве
Германия и Япония, неможейки да надминтъ ли, тона човгьчестеото не остава нищо друго,
флотите на Англия, С. А. Щати и Франция, раз- освенъ да дочака второто пришествие — или уни
решиха задачата на изравнението чрезъ извънред щожението на великитп> придобивки отъ 'цп>ли
ното усъвършенствуване на морската въздушна столптия на най-великитгь хора на свп>та.
флота и подводниците. (Много голЬма е разлика
Ний обаче втрваме. че най-новото въ морска
та между морска и за сушата въздушна флота та война—моралътъ
на Адолфъ Хитлеръ,, ще па--.
както въ подготовката на обслугата, така и въ беди, и че нашата кауза
за Дунавъ и Черно море, ^
устройството на цьлата машина).
за Ьгея и български Охридъ върви въ кракъ точно
И сега вече, следъ действията въ Норвегия,
[Г,

МорсЬи с г о в о р ъ .
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И. В. Кьонигсъ
Държавенъ секретарь

Ролята и зн ачението на ртзчното корабоплаване
Морското и речно корабоплаване не еж две
противоположности, но напротивъ т е се взаимно
допълватъ.
Едно морско пристанище губи много отъ сво
ето стопанско значение, ако му липсва необходимиятъ хинтерландъ. Също така речните пжтища
не биха отговаряли на своето предназначение, ако
нематъ изходъ къмъ море.
Колкото и да се засилва взаимниятъ стокообменъ между народите на континента, все пакъ
презяорскиятъ вносъ и за въ бждеще ще се запа
зи, а по всека вероятность и ще се увеличи.
Безспорно,че европейските народи ще положатъ усилия да станатъ независими отъ външния
вносъ по отношение най-важните хранителни про
дукти и сурови материали, обаче много произве
дения, като мазнини, текстилни суровини, некои
метали, както тропични и субтропични произве
дения, Европа и за напредъ ще требва да внася
отъ други континенти.
Следователно, за да може да се извършва
единъ напълно редовенъ и безпрепятственъ стокообменъ между народитъ въ св-Ьта, необходимо
е изграждането и усъвършенствуването на техни
те съобщителни и транспортни средства, едно
отъ които е и речното корабоплаване.
Въ това отношение много народи биха могли
да взематъ добъръ примеръ отъ Германия.

Природата е дарила Германия съ много р е 
ки, които германскиятъ народъ чрезъ упоритътрудъ
е превърналъ въ важни транспортни артерии. Въп
реки войната работата по постройката на канала
Рейнъ—Майнъ—Дунавъ, както и Одеръ — Дунавъ
продължава, макаръ и въ ограничени размери.
Благодарение на обстоятелството, че Дунавъ
се включва при Прерау въ горното течение на ре
ката Елба, създава се прека връзка между Хамбургъ и Балканите.
Въ проектъ е й създаването на единъ каналъ между реките Везеръ и Майнъ.
Съответните служби въ Германия още отъ
сега взематъ всички мерки, щото веднага следъ
приключването на войната работите по построй
ката на въпросните канали да бждатъ подети въ
още по големъ мащабъ.
Чрезъ разширяването на речното корабопла
ване и постройката на каналйгъ, транспортните
разходи по стокообмена ще спаднатъ чувствител
но, тъй като нема да има нужда отъ използува
нето на скъпия железопжтенъ превозъ. Както понасюящемъ, така и за напредъ по германските
реки могатъ да пжтуватъ корабите на всички жи
вущи въ миръ съ Германия страни. Техните ко
раби се третиратъ еднакво съ германските, но
се ползуватъ отъ еднакви права и задължения.

С. Негру

ТИХИЯТЪ

ОКЕАНЪ

Събитията, които се рззвиватъ въ Тихия океенъ и
които иматъ отзвукъ върху военното положение на всич
ки други фронтове, следователно и върху източния, ни
налагатъ да хвърлимъ единъ общъ погледъ върху го
лемия океанъ. Колкото и да е бътълъ този погледъ,
добавенъ къмъ това, което знае всеки отъ насъ, което
чуваме и четемъ за събитията, които ставатъ по негови
те ширини, ще ни помогне да разберемъ по-добре ве
личието на драмата, която се разиграва на този океанъ.
Ще си дадемъ по този начинъ по-ясно сметка за голе
мите мжчнотии, които надводниятъ флотъ, въздушната
армия и подводните флоти на империята на изгръващото слънце е надвила и надвива съ толкова големъ стра/ тегически успехъ и тактическа ержчность и за участие
то на обслугитъ на тази велика сила, която противни
ците подценяваха дотолкова, че твърдеха, какво въ две
седмици японскиятъ флотъ нема да съществува. А пъкъ
въздушното оржжие на японците дори не е било взе
мано подъ внимание, чзащото казвали, че щомъ японски
те авиатори се вдигнатъ веднъжъ въ въздуха, щело
да ймъ се завие светъ, понеже се" хранели само съ оризъ
и англо-саксонскиятъ бивтекъ не имъ билъ познатъ.

П р о с т р а н с т в о т о н а оГсеана
Приема се, че Великиятъ (Тихиятъ) океанъ се про;
стира между меридиана на носъ Хорнъ, южния край на
Южна Америка, до меридиана на Тасмания, Южна Ав
стралия, и отъ северния поляренъ кржгъ 66° 30, до юж
ния поляренъ крхгъ. Така ограниченъ, Тихиятъ океанъ
заедно съ моретата, които обхваща (Беринговото, Охот-

ското, Японското, Китайското море, моретата Арафура,
Целебесъ, Тасмания и Банда), които морета свързватъ
народите, що живеятъ около т*хъ, и имъ служатъ за
съобщителни пжтища, се простира върху една повръхнина отъ 18,000,000 кв. клм., следователно почти двойно
по-големо отъ тази на Атлантическия океанъ, два пъти
по-голема отъ тази на Индийския океанъ и 15 пъти отъ
Европа*
Този елиптиченъ басеинъ е почти затворенъ отъ
северъ, защото се съобщава съ Северния ледовитъ
океанъ само презъ теснината на Беринговия протокъ, а
е много отворенъ откъмъ югъ съ една дължина отъ
12,000 клм. отъ северъ къмъ югъ и 17,000 клм. между
Минданао, въ Филипините, и Панама. Грамадните раз
мери на това водно пространство позволяватъ на въз
душните и океански движения да се развнватъ въ своя
та пълнота, запазени отъ всекакво влияние на околните
континенти. И въпреки че Великиятъ океанъ е билъ
населенъ въ архипелази, отделени съ грамадни прос
транства, при появяването на европейците въ него не
съществувало никакво мореплаване, освенъ онова, което
свързвало страните, населени отъ жълтата раса на ази
атския изтокъ. Народите на Тихия океанъ живеели изо
лирани, свързани само съ близките си съседи. Едва въ
19 въкъ този океанъ започна да служи като връзка
между континентите на Азия и Америка.
За да имате една малка представа за обширностьта
на океана, ще напомнимъ, че ие съществува нито единъ
островъ, колкото и да е малъкъ, въ Атлантика или Ин
дийския океанъ, по-далечъ отъ брега отъ_А600 _клм*

Морски сговоръ
когато между Маркизките острови и Америка имаме
5,200 клм., мерено по 10° южна широта. Може да се
каже впрочемъ, че Великиятъ океанъ е течната повръхность на нашата планета.

Геологически

обяснения

Най-новата геологическа теория на учения А. Вегенеръ предполага, че континентите се движатъ, понеже
еж образувани отъ алуминиеви силиктати съ гжетота
2-7 и могатъ да плаватъ на нивото на своята основа,
свързана съ дъното на океаните, чиято основа е обра
зувана отъ магнезиеви силиктати съ гжетота три пжти
по-голема отъ тази на континентите, и че въ основа
та си всички континенти еж били съединени помежду
ей. Най-напредъ се е отдалечилъ американскиятъ континентъ отъ стария светъ, извивайки се къмъ западъ, а
пъкъ Австралия, която е била залепена до Африка, се е
подхлъзнала къмъ югозападна Азия. Тихиятъ океанъ е
билъ единствениятъ отначало океанъ. Новите изследва
ния, направени отъ Калифорнийската обсерватория, из
глежда да потвърждаватъ факта, че Америка се движи
и сега и се доближава къмъ северния полюсг, а Азия
се отдалечава отъ него съ една скорость отъ 18 см. го
дишно. Разбира се, тръбватъ още многобройни наблюде
ния, за да се потвърди тази теория, която отъ друга
страна предполага, споредъ една твърде интересна хи
потеза, че е сжществувалъ единъ континентъ нареченъ
„Океанида", разположенъ между Америка и Азия въ
.средата на сегашния океанъ, и.той презъ геологически
те епохи се е размърдалъ, потъналъ и се е нздробилъ,
а отъ него еж останали само три остговни джги, които
днесъ намираме въ Тихия океанъ. Първата джга е об
разувана отъ архипелазите на Нова Гвинея, Нова Кале
дония, Норфолкъ и Нова Зеландия. Втората джга е отъ
архипелазите Бисмаркъ, Соломоновия, Санта Круиь и
новите Хебридски острови. Третата джга е отъ архипела
зите Каоолински, Маршалски, Жилбертови, Елисейски,
Фиджи, Тонга и Керманделъ. Оттатъкъ тия островни ве
риги се намиратъ малки островни вериги, които нъматъ
никаква връзка съ Австралия.

—
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създало, както и търговскиятъ духъ на холандците. И
все пакъ пжтуването на Магеланъ има едно редко ве
личие, защото оттогава човечеството се уверило зави
наги, че земята е действително кълбо. Магеланъ първи
е открилъ Тихия океанъ, тази велика лаборатория, въ
която природата създава непрекъснато нови и нови све
тове и континенти чрезъ кораловите острови. Но откри
тието на Магеланъ е велико не само отъ материалногледише, но и отъ морално, защото е имало като ефектъ
удесеторяването на човешкия куражъ, като го е изтлас
кало по океана на науките, въ неговите смели, плодо
творни и безкрайни усилия. ,

Г о д е и и т Ф о т к р и т и я взь Т и х и я
оЕсеанъ
Въ 16 в4къ испанците тръгнали отъ Калао(Перу)
и Акапулко (Мексико) и намерили отново Нова Гвинея
и Каролинските острови, които били вече открити отъ
португалците. Алворо Мендяна открива въ 1595 г. Мар
кизките о-ви и Санта Круцъ. Педро Фернандезъ де
Квирозъ, португалецъ на служба при Испания, открива
въ 1605 г. Новите Хебридски о-ви. Въ 17 в%къ холан
дците ззпочватъ да изучаватъ бреговете ьа Австралия.
Едва въ 1764 година започва епохата на големи
те пжтешествия и открития, въодушевявани отъ наученъ
интересъ. Отъ 1714 до 1770 г. Байоронъ, Уелисъ, Картретъ, Бугенвилъ откриватъ Таитскигв о-ви, островите
на мореплавателя (Само) и 'намиратъ наново Новите
Хебриди и Соломоновите острови. Въ тази епоха се
прочулъ най-много мореплавательтъ Джеймсъ Кукъ; внимателенъ, лрозерлнвъ, наблюдателенъ и методиченъ, той
нрави твърде много открития чрезъ кръстосване на оке- ЗРЧТЕЧ-* •***»р- * * т ' • " С Р ^ " * ' "Т*™**^ЧЧ%>- 1 "у—Ц3[' " и - л *
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Откриването на Тихия океанъ
Въ началото на 16 въкъ Европа не е познавала
нито подозирала нещо за сжществуването на Тихия оке
анъ. Въ 1520 г. Магеланъ първи прекосва океана за
четири месеца, като го нарича Тихи океанъ. Това име е
напълно заслужено поради правилностьта на ветровете
и редкото лошо време по онази широта,, презъ която е
преминалъ великиятъ мореплаватель тогава, като е следвалъ единъ пжть, успореденъ на Полинезите. Лесно е
да се обясни защо мореплавательтъ е срещнзлъ въ своя
пжть до Марианския архипелагъ само два пусти остро
ва, следъ което стигналъ до Филипините. Тамъ той е
загиналъ, убитъ на 27 априлъ 1521 г. Неговиятъ първи помощникъ Себастиянъ Делъ Камо следъ три го
дишно отежтетвие е можалъ да се завърне въ Испания
въ 1522 г. покрай носъ Добра Надежда съ единстве
ния корабъ отъ петте, съ които тръгнала експедицията.
Корабътъ носелъ името .Виктория', символично име, и
се завърналъ съ 21 човека отъ обслугата, която въ
началото брояла 239 души. По този начинъ той направилъ и първото пжтешествие около земята. За отбеляз
ване е, че това, което е допринесло за увеличаване на
нашите познания за този новъ светъ, не е било потикиато отъ желанието да се обогати науката, а желанието
да се намерятъ по-големи богатства, които въображе
нието "на испанските и португалските конквистадори е

Скалистъ брегь
отъ Г. Велчевъ
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ана по всички посоки. Той приготвя и карти, които и
днесъ учудвагъ поради своята точность, като се има
предвидъ съ какви малки научни средства еж. ра?полагали тогава тия мореплаватели. Тръгналъ въ 1768 г.
отъ Плимутъ на борда на „Ендиверъ", следъ малко спи
ране на овъ Таити, тукъ проучва въ подробности Нова
Зеландия, разузнава, че е островъ, а после проучва и
източния бръгъ на Австралия. Между 1772 и 1775 г.
презъ второто си пжтуване. Кукъ плава на югъ огъ
всичкит* австралийски земи познати до тогава, като до
стига до 70° 10' южна широта. Презъ това си ново пж
туване открива Нова Каледония. Презъ третото си пж
туване въ 1776 г. той открива Сандвичевите о-ви (Ха
ван) и тамъ бива убитъ на 11 февруарий 1776 г.
Ла Перузъ заминалъ въ 1795 г., започналъ да
изучава хидрографски северните брегове на Тихия океанъ, както откъмъ Амирика, така и откъмъ- Азия, но
45ива заклаяъ, заедно съ съотечествениците си отъ мест
ните жители на Ваникоро отъ архипелага на Санта Круцъ.
Мъ.чяогии, срещана

при

огкривааето
Мжчно можемъ да си дадемъ сметка зз труднос
тите, презъ които еж преминали тъзи откриватели, осо-4
бено днесъ, когато можемъ да плаваме по сжщите воли
на борда на големите трансатлантически кораби, хиляди
пжти по големи отъ корабчетата на Магелана отъ по
75 тона. Днесъ има кораби отъ по 75,000 тоиа, вместо
дървени кораби съ платна, които ветровете и теченията
отместваха много лесно отъ пжтя имъ. Презъ време на
пжтуването требвало често да бждатъ изваждани на су
хо на некой негостоприеменъ островъ, за да бждатъ по
чистени и поправени. Платната е требвало често да се
снематъ, за да бждатъ изкърпвани въ време на пжть, и
още хиляди и хиляди неудобства и неприятности презъ
време на самото пжтуване, което е траяло по три-четири
години. Непознатото дъно на. океана е било също една
постоянна опреность. особено отъ кораловите острови
и подводните скали. Мореплавательтъ Кукъ едва не загиналъ съ своя корабъ върху големите коралови плитковини, които се намиратъ близо край източните бре
гове на Австралия.
Прочутиятъ френски морйплаватель Ла Перузъ заседналъ сжщо на плитковините и скалите на Ваникоро,
кждето еж бихи изхвърлени неговите кораби заедно съ
целата имъ обслуга, и хората били избити отъ местни
те жители. Отъ друга страна големите наклони и зжбчато дъно на океаните правели невъзможно закотвянето
на корабите. Вжжетата на котвите се кжсали отъ острията на кораловите дъна и не позволявали да се спре
кораба чрезъ закотвяне, което често ставало причина
същите да бждатъ изхвърляни отъ ветровете на брега
и тамъ да се разбиятъ. Ако се прибави и слабостьта на
обслугите, хранени само съ консервирани храни, дър
жани въ соль, заболяването отъ скорбутъ, липсата на
пресна вода и т. н., всичко това правело еспедициите,
извършвани отъ тези герои на морето, да бъдатъ из
ключителни. Тези пионери плавали съ своите кораби въ
непознати места, а това е забавяло много откритията.
За това забавяне е допринесла доста и несигурностьта
на тогавашната астрономическа наука, и затова много
отъ направените открития били нанесени неточно на кар
тата. Това се дължело главно на обстоятелството, че
докато кординатигЬ, определящи географическата ши
рота на една точка върху картата, се определятъ доста
точно съ помощьта на октанта на Халей, географската
дължина не можели да определятъ точно, и презъ 16

векъ напримеръ правели грешки' до 20° 30' т. е. 2000
до 3000 клм. По тази причина е требвало да изминатъ
200 години, за да се откриятъ наново Соломоновитъ
о-ви. Въпросътъ за точното определяне на дължината
биде разрешенъ едва въ 1764 год., когато Бертрудъ и
Лероа построиха хронометъра, който позволи на Ла Пе
рузъ за първи пжть да открие съ достатъчна точность
определянето на дължината и да се спре по този начинъ, както казва великиятъ Елизе Реклю, .движението
на континентите".

Е п о х а н а н а у ч н и г В отЕсрития
Отъ 1840 г. престава епохата на откритията и за
почва епохата на местните или океанографските проуч
вания на дълбочините, вида на дъното, химическите и
физическите свойства на водите, теченията, флората и
фауната на откритите земи и пр. За да имаме една
представа за дейностьта на многобройните научни експе
диции •— американски, английски, австрийски, герман
ски, италиянски, холандски, френски и пр. — достатъчно
е да споменемъ за научната експедиция на Шаландже,
за проучване хидрографията на моретата. Той въ три
и половина години проплава 31240 клм. пжть. Презъ
1927 г. германскиятъ корабъ „Емденъ"-предприе едно
паметно пжтуване за изучаване на акустическите сон
дажи. Какъвъ прогресъ и какъвъ напредъкъ е направенъ отъ времето, когато Магеланъ пускаше леките си
„каравели" съ. платна, за да обхване все пакъ една тре
та отъ повърхностьта на "земята!

Дълбочини на Тихия океанъ
Средните дълбочини въ Тихия океанъ еж между
4000 и 6000 метра. Въ него се намира и най-големата
дълбочина отъ всички морета и океани.
На въпроса, кжде се намиратъ най-големите дъл
бочини, може да се отговори, че те се случватъ често
близко до най-високите брегове, т. е. до онези конти
ненти, чиито брегови планини продължаватъ въ дълбо
чините на океана. Край западния брегъ на южна Аме
рика на 80 километра отъ брега се намира една дъл
бока яма, която е разположена отъ северъ къмъ югъ,
т. е. успоредна на Кордилиерите или Андите съ една
дълбочина отъ 6800 до 8000 метра. Това отговаря сред-.,
но на височината на тази планина. Откъмъ югозападния
брегъ на Австралия, гдето има най-много планини, до
стигащи до 2500 метра височина, дълбочината достига
до 4000 метра. Около Суматра и Ява, около източния
имъ брегъ, който е много низъкъ, има много малки
дълбочини, а срещу високите имъ брегове на западната
часть се намиратъ дълбочини до 5000 метра. Сжщото
съответствие имаме при Алеутските и Курилските ос
трови къмъ северната часть на които се намиратъ дъл
бочини до 7000 метра. Въ японския архипелагъ се на
миратъ дълбочини до, 9435 метра.
Най-големата дълбочина, обаче, намерена отъ гер
манския корабъ „Емденъ", се намира въ близость на
широтата до градъ Минданао отъ архипелага на Филипините. Тамъ моряците на .Емденъ" еж. измерили дъл
бочина до 10793 метра. Точно тукъ се развиха и найголемите сражения между американските и японски мо
ряци за завладяването на Филипинските острови.

БулЕсани
Заобиколенъ съ единъ кржгъ отъ еруптивни кла
пи, нареченъ отъ географите, .железния кржгъ*, Тихиятъ океанъ е надаренъ отъ своята геологическа форма-
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ция съ повече отъ 200 действуващи вулкани И е изпъстренъ още съ цела редица подводни вулкани, които
често правятъ да изпъкватъ на повръхностьта на океансз/острови, съставени отъ много трошлива сгурия. Тия
острови се появяватъ и бързо изчезватъ наново. Два
еруптивни центъра, като два противоположни вулканически полюса, се съсредоточаватъ на Хавайските остро
ви и Нова Зеландия. Хаваите, които беха свидетели на
разрушаването на американския флотъ, съ съ три дей
ствуващи вулкана, на които твърде течната лава бърза
да се влее въ океана като огненъ водопадъ. Вулканическиятъ кратеръ Килауеа съ петь километра дължина
и два и половина ширина, чрезъ своите серни пари пре
връща съседните полета на големо разстояние въ една
мъртва пустиня, въ която всека растителность и всекакъвъ животъ изчезватъ. Еруптивниятъ полюсъ въ Но
ва Зеландия е съ три действуващи вулкана, на които
дейностьта се ограничава въ изхвърляне на вулканичес• ка каль и на врела вода на десетки метри височина.

Образуването на нови земи
въ Тихия оЬеанъ
Австралийските и Полинезките архипелази, обхванати
. отъ Великия океанъ, иматъ въ своята основа големи ко
ралови маси, които презъ течение на времето се превръщатъ въ плитковини. А когато върховете имъ достигнатъ повърхнината на водата, се покриватъ съ оста
тъци отъ миди, донесени отъ вълните, отъ разни оста
тъци отъ животни, водорасли и дървета, които се спиратъ по тези бждеши острови, и отъ топлината на слън
цето се вкаменяватъ постепено. Всеки приливъ, всеки
; вътъръ дава своя приносъ тукъ и съ време плитковината става островъ. Морски растения пускатъ корени по
нея, и ако некой кокосовъ орехъ, донесенъ отъ тече
нието на океана, попадне на острова, съ време отъ него
изниква ц*ла гора, а ако морето донесе некое яйце отъ
влечуго или червей отъ насекоми, или ако птиците, ко
ито посещаватъ острова, положатъ некое и друго яйце
на дърветата и храстите, островътъ се напълва въ те
чение на вековете съ растения и животни. Земята ста
ва производителна и човекъ, тласканъ отъ бурята на
живота, го завладява, обработва го и го заселва. Не е
"далечъ времето, когато всички тия плитковини и остро
ви, съединявайки се единъ съ другъ, ще образува гъ
единъ обширенъ континентъ. Наистина, ще требватъ ве
кове, но какво сж_ вековете „за живота на земята?
Днесъ познаваме големата плитковина отъ корали въ
източната часть на океана, която навремето английското
адмиралтейство бе обозначило на картата като твърде
интересна за корабоплаването. Тази плитковина има
дължина отъ 1000 морски мили, т. е. повече отъ 1800
клм., а височината й достига до .400 метра надъ мор
ското равнище и образува цела верига отъ планини,
които порастватъ всеки день. Нейната повърхнина е
три пжти по голема отъ тази на Англия.

Земетресения
Тихиятъ океанъ е въ едно нестабилно равновесие.
Това се манифестира чрезъ многобройните катастрофал
ни земетресения, каквото е било това въ Чили презъ
1922 г. и въ Япония презъ 1924 г. Тия орогенични
движения предизвиквал» образуването на грамадни въл
ни. Въ 1724 г. една грамадна вълна, като единъ зидъ
отъ 27 метра височина, е разрушила пристанището на
Калао. Следъ едно земетресение въ 1868 г. една вълна
отъ 1100 клм. дължина, подържана до последния мо-менть на три метрова височина, е нахлула и разрушила

Сигналуване въ море
(Изъ живота на нашия флотъ)
часть отъ града Лителтонъ въ Нова Зеландия.

Циклони
Въ северното полукълбо Филнпинитг., Китайско мо
ре и Япония еж най-изложени на циклони. Тт,зи метеореологически явления разрушаватъ най-много островите
Самоа, Тонга, Фиджи, Новите Хебриди, Нова Каледо
ния и североизточния брътъ на Австралия. Островите
отъ източния океанъ и особено отъ Нова Зеландия еж /
еж по-редко засегани. Най-опасните месеци еж юлий,
авгусгь и септемвш.й на северъ отъ екватора, а на,югъ
януарий, февруарий и мартъ.
Въ месецъ мартъ 1910 г. ииклонътъ, който раз- руши Нова Каледония, е траялъ въ Нумея, столицата .
на острова, 26 часа Зародилъ се на североизтокъ отъ
островите Фиджи, той се движелъ въ направление къмъ
югоизтокъ. Отначало билъ широ^ъ 100 до 150 клм,
въ последствие се разширилъ постепенно до 900 клм.
въ диамегъръ и напредвалъ съ 25 клм. въ часъ и 180
клм. въртенне на периферията въ часъ. Въ 1902 голина
въ островите Туамото вълни отъ 12 метра височина еж
помели по-низките части отъ този архипелагъ, като еж
изскубали старите кокосови дървета, върху което се е
било спасило населението.

Хара.Есгерзь н а в о й н а т а
въ Тихия о&еавъ
Обширната повърхность на океана и грамадните
*

•
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рзастояния отъ едина до другия континентъ (Азия и
Америка), даватъ на войната въ този океанъ единъ особенъ характеръ за водене на военните действия, който
« съвършено различенъ отъ този въ другите морета.
За да разберемъ това твърдение, нека разгледаме
двете воюващи сграни Япония и С. Щати. Така наприм*ръ за преминаването на единъ конвой съ войски и ма
териали отъ щатите до японските острови съ една скорость отъ 15 мили въ часъ, която за единъ конвой се
счита твърде голема, требватъ 22 дена и то при мир
новременна обстановка, безъ смущението отъ неприятел
ския флотъ, отъ подводниците и авиацията. Колко тран
спорта требватъ, за да се пренесе една армия за нахлу
ване и то съ целия й необходимъ огроменъ материалъ
за водене на днешната война, това - действително е
единъ въпросъ, на който мжчно може да се отговори,
защото ех необходими наистина големъ брой превозни
кораби, а и не по-малко количество бойни кораби, кои
то да ги охраняватъ. Най-малко днесъ, обаче, това е
възможно за американците следъ като понесоха голе
мите загуби въ Хавайските о-ви и имъ беха потопени

толкова много търговски кораби.
И все пакъ, че тази задача е била разглеждана
действително въ плановете на генералния щабъ на ре
публиката още отъ мирно време, личи отъ завладените
обзаведени морски и въздушни снабдителни бази на
островите Хавай, Мидуей, Уекъ, Гуамъ и Филипините,
които беха наистина едни твърде солидни опорни точки
за американския флотъ върху големия просторъ между
Америка и Япония. Безъ тези "бази, гдето превозните
кораби требва да попълнятъ горивото и припасите си, и
отъ които единственно би могло да се организира едно
ефикасно разузнаване, за да се предупредятъ навреме
корабите за очакващата ги опасность въ океана, не мо
же да се води война въ Тихия океанъ.
Ето защо техното загубване още въ първите дни
на войната постави американския флотъ почти въ невъзможность да води една ефикасна активна борба сре
щу японския флотъ. Завземането пъкъ на Сингапуръ и
островите на Холандска Индия постави въ още по-бла- гоприятно положение японския флотъ и му гарантира
една сигурна и пълна победа въ тази часть на океана.

Леонидъ Паспалеевъ

П Ж Т У Б А Н Е ПО Д У Н А В А
Сдрачава се. Чува се вече последниятъ сигналъ на
•параходната свирка. Бавно, но сякашъ тържествено параходътъ напуска пристанището. Една неизвестна сила пакъ
ме доведе тукъ. Наверно, неутолимата жажда да кръстосвамъ на длъжъ и на ширъ България. Сигурно, въ
жилите ми тече и скитническа кръвь на моите далечни
прадеди печенегите, варягигЬ или славяните, та за това
и съдбата ми е отредила този немиренъ духъ, за да обхождамъ неспирно равнините на Тракия, на Мизия, да
бродя по Дунава и .край бреговете на Черното море.
Кръвьта на скитникъ, залутанъ по далечни бленове, бие
въ мене, та за това, може би, съмъ и пиянъ отъ жаж
да за нови приключения, омагьосанъ отъ багрите на Ду
нава и на морето, влюбенъ въ безкрайностьта на небето
и на звездите, които всекиму съ начертали' пътя тукъ
на земята.
Огъ погледите ни скоро се загубва Русе. Отъ ка
питанското мостче оглеждамъ великата река, погледътъ
ми се губи въ далечината. Нейната стихийность и грандиозность създаватъ, наистина, едно вдъхновено настро
ение. Нашиятъ корабъ плава все нагоре срещу течение
то. Днесъ, най-хубавите и елегантни параходи по Дуна
ва еж българските. Те създаватъ не само удобства за
пжтуване, но и истинско удоволствие и настроение. Едно
неизказано очарование и романтика лъхатъ отъ целия
просторъ. Бреговете еж. потънали въ зеленина и живо
писни линии. Ала ето че бързо се събиратъ тъмни об
лаци, небето става изведнъжъ мрачно, светло зелените
петна по бреговете потъиняватъ, ставатъ сякашъ мас
линени. Започва да полъхва ветъръ г който бързо се
усилва, водите на Дунава започватъ да' се кждрятъ. Ветърътъ се усилва, корабътъ все повече и по вече започ
ва да се олюлява, и водите ставатъ ту жълтеникави, ту
мжтно-сиви и все повече се разпенватъ. Изведнъжъ, ся
кашъ черни завеси се спускатъ предъ насъ. Извива бу
ря. Нито една звездица. Само отъ време на време примигватъ плаващите шамандури и фарове. Чува се гласътъ на капитана, който застаналъ като пилигримъ отъ
своето мостче командува:
— десно на бортъ, намали хода.
Тези команди се отнасятъ за рулевоя, който не-

спирно върти колелото ту на лево, ту на десно, и зи
ме и лете, и денемъ и нощемъ, и при студъ и при
дъждъ. Скромни труженици, които еж неотлжчно на
поста си, често гледайки смъртьта право въ очите. То
ва еж те, нашите български моряци, които разнасятъ
името и славата на България по моретата и по тази ве
лика река. Морски вълци, които еж въ непрестанна бор
ба съ стихиите. Най-често, техниятъ гробъ еж водните
бездни, дето, може би, е единственото место, където неспокойниятъ имъ духъ намира успокоение.
Параходътъ намалява хода си, защото отъ гжетия
мракъ и отъ проливния дъждъ не се вижда нищо на
преде. Сигналните фарове отдавна вече еж запалени,
тревожно свири свирката. Оаасностьта е голема да не
се сблъска параходътъ съ другъ параходъ. Въ кабините е нетърпимо горещо, обаче, прозорците небивала
се отварятъ,
защото може да нахлуе вода. Въл
ните ставатъ все по-големи и по-големи. Изведнъжъ
нещо тежко издрънчава. Скачамъ отъ леглото, си и излизамъ на капитанското мостче. И други пжтннци като
мене, събудени отъ този внезапенъ шумъ еж наискачали
отъ кабините си, и всеки се пита какво става, като че
машината е престанала да работи. Вървиме ли или сто
имъ?
Капитанътъ ми съобщава, че корабътъ е пусналъ
котва и ние въ този моментъ стоимъ средъ Дунава; не
възможно е повече да продължаваме пжтуването си по
ради непрогледната тъмнина и бурята. Опасностьта да
се сблъскаме съ некой другъ параходъ е много голема
или пъкъ да заседньмъ на некой островъ или брегъ.
Цели два часа и половина ние стоимъ на едно место,
тревожно свиримъ и светимъ съ фаровете. Сякашъ сме
въ некоя омагьосана гора отдето нема изходъ да излеземъ. Най-после дъждътъ постихва, и ние решаваме
да продължимъ но не вече съ дванадесеть километра въ
часъ, е съ шесть. Посреднощь параходътъ спира на
свищовското пристанище. Тукъ магазиите за жито ех
тъй наредени и тъй изглеждатъ, сякашъ наподобявагь
тъмни гиганти, вкаменени отъ времето. Нещо ми напо
добява .Острова на мъртвите", Бьоклинъ или .Мъртвия
градъ" отъ Жоржъ Роденбахъ. Тръгваме понататъкъ, изъ
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На торпедния катеръ
(Изъ живота на нашия флотъ)
тъмнините, но моряците знаятъ пжтя на кораба. Посте
пенно вълните започватъ да затихватъ, престава и дъждътъ. Предъ съмнало наближаваме и Никополъ, града съ
най-много магарета, разположенъ на два баира и помеж
ду техъ. После идва Самовитъ, който извиква у менъ
спомени за стария ми приятель докторъ Владимиръ Василевичъ Богородски, приятель на * композитора Скрябинъ и на поета Балтрушайтисъ.
Съмва се вече окончателно. Бурята отминава, сякашъ негде надалечъ. Слънцето позлатява водата, и ние
пакъ тържествено се понасяме нагоре по течението. На
малкото пристанище Борилъ ме чака тълпа отъ посре
щани селяни. Нъкога тукъ б*хъ граничарь, и спомените
за този край извикватъ у мене силни чувства. Посре
щаните, който случайно еж се научили, че ше мина край
гЬхното село, сега радостно ме приветствуватъ и не ми
даватъ да продължа пжтя си по-нататъкъ. Те искатъ на
всека цена да имъ гостувамъ поне единъ девь. Т% еж
наизлезли да ме посръщатъ: кой съ риба, кой съ пита,
други съ кокошка и съ какво ли не още. Всеки ме от
рупва съ подаръци, други ме дърпатъ да. слъза, и азъ
най-после решавамъ да изпълня молбата имъ, а сжшо
и да смиря своето силно вълнение. И целия день трЬбваше да изкарамъ въ гости: отъ една кжша на друга,.
защото ако не отивахъ, сърдеха се, а отидъхъ ли, вед
нага се слагаха трапези. Наистина, трогателно е госто
приемството на нашия селянинъ и велика е душата му.

юг

Сръдъ селото, въ двора на училището, погледа ми
привлече хубавиятъ паметникъ, вздигнатъ въ честь на
загиналия отъ селото подпоручикъ-летецъ Маринъ Геровъ. Докато стояхъ предъ този паметникъ съ свалена
шапка и наведена глава, селяни и селянки, заобиколили
ме, ми разправяха съ сълзи на очи за добрата душа на
този брлгарски огелъ, който въ служба на' родината,
срееъ родните простори бе намерилъ своята смърть.
Бабички и старци съ сълзи на очи разправяха за този
левентъ момъкъ, а младите съ гордость произнасяха
името му. Много села съмъ обиколилъ и въ северна, и
въ южна България, но нийде не съмъ виделъ, въ друго
село, по-хубавъ паметникъ отъ този въ Борилъ. Надвисналиятъ орелъ сякашъ пазеше орелето, което средъ
родните простори даде живота си за България! Малко
селце, кацнало на бръта на Дунава, откърмило този
младъ герой, станалъ знаме и честь за борилчани. Хвала
имъ, защото беззаветниятъ прииеръ на този орелъ ще
вдъхновява борилчани всЬкога за честна и преданна
служба на отечеството. Товз прочетохъ въ очите имъ,
когато те съ гордость и вдъхновение ми разправяха за
своя съселянинъ Маринъ Геровъ, станалъ безмъртенъ
образъ въ душите имъ.
Едва успехъ да си замина отъ Борилъ, защото
гостоприемството на т4зи хора тукъ нймаше граници, а
остан-Ьхъ ли още, то сигурно е, че тогава не би ми
стигнало и единъ месецъ да имъ гостувамъ тукъ. На
следния день, едва успъхъ да сваря парахода. Сега из1
пращачите бъха повече отъ посрещаните. Нищо не е
по-ценно за човека оть спомените, и тези скромни хо
рица на това село съ своята сърдечность и гостоприем
ство оставиха дълбоки бразди въ душата ми. А какво
бехъ сторилъ за тЪзи хора? Нищо! Само две години
живехъ помежду имъ като граничарь и нищо повече!
И пакъ, отново, подобно на белъ лебедъ, параходътъ се понесе нагоре по Дунава и пакъ отново китните му брегове, потънали въ зеленина и слънце, започ
наха да приветствуватъ пътниците.
А тамъ, далечъ, далечъ предъ насъ, се мържелееха
черните силуети на рибарските лодки. Огъ ранна сутринь
до късна ношь те кръстосваха иадлъжъ и наширъ Ду
нава, и песеньта на рибарите за трудъ и за волность
се слиЕаше съ песеньта на вълните.
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Спомагате АШИЯТЪ кръстосвачъ „Корморанъ"
Б е ш е мъглива утринь въ Атлантическия океанъ, около б часа сутриньта. Навигационниятъ
офицеръ на нашия корабъ токущо се б е изкачилъ
на палубата, когато извика:
— Господа, днесъ ще се случи нещо, имамъ
особенно предчувствие за това.
Въ този мигъ, сякашъ по поръчка, се чу
викъ отъ наблюдателницата:
— Въ лево по носа виждамъ два стожера и
една димова тржба.
.
.
Тревога!
Комендантътъ се изкачи бързо на мостика.
Веднага последва команда:
— Лево на бордъ!
— Азъ се басирамъ, че е помощенъ кръс
тосвачъ, английски помощенъ кръстосвачъ,—каза
навигационниятъ офицеръ.
Командирътъ не снимаше бинокъла отъ очи
те, си.
— Спокойствие господа, ще видимъ.
Разтоянието намаляваше бързо. Ние се дви
жехме съ пъленъ ходъ. Курсовете ни беха перпен
дикулярни единъ на другъ. Неописуемо напреже
ние цареше при оръдията, на командния мостикъ
и въ артилерийската командна станция. Дали нема скоро да последва сражение?
— Отдавна вече не сме виждали никакъвъ
Томи по тези места.
— Изстрелъ предъ носа! — заповеда коман
дирътъ малко време следъ това.
Почувствува се оживление около оръдията.
— Бумъ!—вече летеше първата граната къмъ
противника, и високъ воденъ стълбъ се издигна
близо до носа на кораба.
Какъ ли ше отговори непознатиятъ чужденецъ?
Въ този моментъ светна огъньтъ отъ про
тивниковите оръдия: ясно е, че това е Томи.
— Ураганенъ огънь! последва нова команда.
Въ най-бързъ залповъ тактъ целата корабна
артилерия откри огънь по противниковия корабъ.
Обслугите работеха трескаво.
— Бумъ! Бумъ!—следваха, единъ следъ другъ
залповете.
— Попадение! — извика артилерийскиятъ офи
церъ отъ своето командно место.
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Германскиятъ спомагателенъ кръстосвачъ
.Корморанъ"

— Попадение въ средата на противниковия
корабъ.
— Попадение въ мостика.
А неколко минути по-късно:
— Пожаръ въ средата на кораба.
Съвършенно неравномерно стреля въ отговоръ противникътъ, само съ две орждия, макаръ
че ние ясно различихме 9 оръдия. Изглежда, че
нашите първи попадения с ъ му нанесли тежки
поражения.
Всеки залпъ отива на место. Едно майстор
ско постижение на нашите храбри артилеристи.
Съвсемъ спокойно, като на учение подава коман
дите си артилерийскиятъ офицеръ.
Изведнъжъ комендантътъ извика учудено:
— Чакайте, какво става тамъ?
Постави бинокъла на очите си и випе, че
противниковиятъ корабъ започна да се върти на
дъсно. Направи единъ кръгъ, следъ това още
единъ кръгъ. Изглежда, че едната му машина е
повредена. Възможно е обслугите да с ъ изостави
ли и своите места. Томито започна да се върти
въ кръгъ, Залпъ следъ. залпъ бълваха нашите
оръдия. Виждаха се вече силни пламъци и гъсти
облаци димъ върху неприятелския корабъ. Презъ
бинокъла се виждаше ясно, че корабътъ се е наклонилъ силно налево, обслугата му се насъбра
къмъ предната и задната часть на кораба.
— Мерни точки димовата тръба и водолинията! — изкомандува артилерийскиятъ офицеръ,
следъ което последваха нови залпове.
. — Белъ флагъ на кърмата!—извика наблюдательтъ отъ стожера.
— Стой, прекрати огъня! — се подаде нова
команда.
Боятъ е завършенъ, орждията млъкнаха.
Намиращите се обслуги подъ палубата си
избърсваха потъналите въ поть чела и съ отворе
ни гърди задишаха свежия въздуаъ. Те направиха
всичко възможно и то не напраздно: тамъ лежеше
прострелянъ, потъващъ единъ английски помошенъ
кръстосвачъ, превъзхождащъ ни далечъ много по
големина, скорость.и въоржжение.
Сега бързото спасяване на останалите живи
б е първата ни работа. Много томита еж скочили
въ водата, и се държатъ за плаващите предмети
и останките отъ кораба. Те плаватъ въ грамадни
т е маслени петна и изглеждатъ като негри, оцапани целите. Една доста трудна работа е спася
ването. Но най-после успехме да спасимъ всички,
които беха останали да плаватъ. 198 души, меж
ду които имаше много ранени.
Т е б4ха много
уплашени и мислеха, че веднага ще ги разстреля
ме. Така ги б е научила гЬхната пропаганда. Вмес
то това, обаче, те получиха сухо облекло, почис
тиха се и ги нахранихме. Ранените беха поставе
ни веднага подъ грижите на корабния лекарь.
Следъ като англичаните почувствуваха нашата
благородна помощь, разиграха се необикновени
сцени. Моряците отъ английскиятъ спомагателенъ
кръстосвачъ започнаха да стискагь сърдечно р ъ 
цете на нашите хора и казваха съ сълзи на очите:
— Благодаримъ ви много и отъ сьрдце, гер
мански моряци!
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Морската трагедия край Сингапуръ
На 1 декември 1941 г. военното пристанище
на Сингапуръ беше въ трескава възбуда. Радость
озаряваше лицата на морските офицери, които се
суетъха въ щаба и по кея. Тази радость беше на
пълно оправдана следъ последните дни на безпо
койство, поради настоятелните слухове за влоша
ването на отношенията между Съединените щати
и Япония, както и между последната и Велико
британия.
Пристигна отъ Капщадъ линейниятъ корабъ
ЛГринцъ офъ Уелсъ", една отъ най-мощнитъ и
модерните единици на британския флотъ. Той но
сеше флага на адмиралъ съръ Томъ Филипсъ, отдавнашенъ близъкъ приятель на Чърчилъ. Британскиятъ премиеръ б е произвелъ наскоро своя
другарь отъ младини въ адмиралски чинъ и му
б е поверилъ командуването на далекоизточната
ескадра, базираща се въ Сингапуръ.
Съ пристигането на „Принцъ офъ Уелсъ'
силата на крепостьта се увеличи. Въ военното
пристанище на Сингапуръ се намираха сега двата
мощни линейни кораба „Принсъ офъ Уелсъ" и
,Рипълсъ", неколко тежки и леки кръстосвачи,
разрушители и други леки кораби. Това бе една
внушителна сила, която можеше да бъде изпол
зувана и за най-трудните и тежки действия,
Сведенията на адмиралтейството въ Синга
пуръ гласеха: отъ 27 ноемврий беха забелязани
големи раздвижвания на японските морски сили
въ водите на Южния Китай — найнапредъ 16
кръстосвача и самолетоносача северно отъ островъ
Борнео, неколко дни следъ това 40 войскови тран
спортни кораба по посока на Тайландъ, на 7 декемврий 12 транспортни кораба съ курсъ къмъ
залива Камранъ, три конвоя къмъ Сиамския заливъ и леки морски сили край южния носъ на
Индокитай.
Това беше положението, когато въ понедЬлникъ на 8 декемврий въ 1 часа сутриньта по син
гапурско време адмирапъ Филипсъ получи радио
грама, че Япония е обявила война на Англия и
Съединените Щати. Половинъ часъ следъ това се
получи втора радиограма, че японски войски еж
дебаркирали на Малайския полуострови, на чийто
юженъ край се намира разположениятъ на ос
тровъ Сингапуръ: десанти били извършени; при
Кота Бару, при Сабакъ, южно отъ него, - а едно
временно и на тайландска територия при Патани,
Танионгъ и Сингора. Японски военни кораби би
ли забелязани въ залива на Тайландъ.
Въ 4 ч. 15 мин. същата сутринь Сингапуръ
за пръвъ пжть биде нападнатъ отъ японски само
лети...
Тогава адмиралъ Филипсъ реши да излезе въ
открито море съ своята мощна ескадра. Наистина,
той н-Ьмаше самолетоносачи, но разчиташе при
нужда да получи въздушна помощь отъ тригб
главни летища на Малайския полуостровъ — Син
гапуръ, Куантанъ и Кота Бару.
Той си постави за задача на похода да уни
щожи колкото може повече японски войскови
транспорти при източния брегь на Малая и въ
Южния Тайландъ, и по този нвчинъ да унищожи
о щ е въ самия зародишъ японските десанти. Въ

изпълнението на задачата си той се излагаше на
риска за морско сражение съ японски ескадри,
макаръ това да не влизаше въ преследваната цель.
Лдмиралъгь знаеше, че японските транспорт
ни кораби редко се придружаваха отъ слаби бой
ни сили, а се охраняваха предимно отъ бойни
ескадри, движещи се на далечно разстояние. Съоб
разно съ това съръ Томъ състави своя планъ. Той
искаше да изведе незабелязано ескадрата си до
провлака Кра, а оттамъ да вземе южна посока
покрай малайския брегь и единъ следъ другъ да
потопи транспортните кораби на противниковите
десанти.
Същата вечерь, на 8 декемврий, съръ Томъ
Филипсъ за пръвъ пъть издигна за бойни дей
ствия адмиралския флагъ на .Принсъ офъ Уелсъ".
Уви. той не подозираше, че това б е и за последенъ пжть...
Презъ нощьта адмиралскиятъ корабъ вдигна
котва, следзанъ отъ .Рипълсъ" и заобиколенъ отъ
разрушители, но безъ кръстосвачите.' Ескадрата
взе най-напредъ източенъ курсъ, следъ това североизточенъ, още по-късно северозападенъ. Адми
ралъ Филипсъ избра този дъльгъ джговиденъ \и
обиколенъ пжть, за да избегне отъ японското въз
душно разузнаване и внезапно да се появи въ
Сиамския заливъ.,
Времето беше мрачно. Низки облаци покри
ваха небето. Това беше добра защита срещу въз
душните разузнарания. Но тази облачность б е ш е
само покрай южния край на Малайския полуос
тровъ. Далечъ на северъ. където ставаха японски
т е десанти, облаците се беха разкжсали още отъ
сутриньта. Адмиралътъ сигнализира на другите
кораби отъ ескадрата: „Очакваме нападения и
безсъмнено ще ги изпитаме. Сметаме утре сутринь
та да изненадаме неприятелските транспорти, а
сжщо да се натъкнемъ на тежки японски единици".
Въ вторникъ, на 9 декемврий, следъ обедъ
единъ японски подводникъ съобщи на щаба си,
че бриганскиятъ флотъ отъ Сингапуръ е отплувалъ за бойни действия. Вечерьта на същия день
б е забеляЗанъ единъ японски разузнавателенъ самолегь. Въ това време британската ескадра се намиоаше на траверса на южния носъ на Индоки-.
тай. Небето се беше съвсемъ изяснило, и адми
ралъ Филипсъ съ пълно право започна да се опа
сява отъ японски нападения. З з това той остро
промени курса си и се.отправи въ южна посока,
но вече по-близо до малайския брегь.
Радиото му б е вече съобщило, че американскиятъ флотъ е билъ нападнатъ въ Пърлъ Харбъръ и обезглавенъ съ унищожаването на найголемите му единици. Получено б е съобщение и
отъ летището Куантанъ, че отъ обедъ е подложе
но на бомбардировки отъ японски самолети.
Адмиралъ Филипсъ изпрати придружаващи
те си кораби съ курсъ по-навжтре въ морето, ка
то разчиташе по този начинъ да заблуди япон
ското разузнаване. Презъ нощьта той измина съ
пъленъ ходъ значителенъ пжть къмъ Сингапуръ.
Сутриньта на 10 декемврий при съвсемъ ясно вре
ме .Принсъ офъ Уелсъ" и .Рипълсъ", отдалечени
на десетина километра единъ отъ другь, за да
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иматъ свобода на маневриране и за да не страда
наблюдението имъ поради гъстия димъ на коми
ните, наближаваха обласльта на Сингапуръ, при
дружени само отъ единъ разрушитель.
Къмъ 9 и половина часа японските въздуш
ни ескадри, които претърсваха усилено морето,
за да дирятъ британската ескадра, получиха едно
временно донесения отъ единъ подводникъ и единъ
разузнавателен*» самолетъ за точното положение
на неприятеля. Едно ято отъ самолети се отправи
нататькъ, но не можа да открие нищо. Малко
следъ това второ ято, летящо на северъ, забеляза
на траверса на Куантанъ два бели стълба димъ.
Това беха два големи бойни кораба и единъ
разрушитель, които се движеха на югь, въ отда
лечение 10,000 метра отъ ескадрилата. Внимател
ното наблюдение установи, че това еж английски
т е линейни кораби, командувани отъ адмиралъ
Филипсъ.
На голема височина, прикривана отъ обла
ците, японската самолетна ескадра скоро стигна надъ
корабите. Командниятъ самолетъ се спустна пръвъ,
за да извърши торпедна атака срещу .Принсъ
офъ Уелсъ". Корабътъ откри съсредоточенъ огънь
срещу машината, която летеше сама. Следъ ко
мандира на ескадрилата се появиха петь други
торпедни самолета, които слЪзоха низко надъ
„Принсъ офъ Уелсъ" и привлекоха върху себе ,'си
огъня на 48-те противосамолетни оръдия на ко
раба. Едновремено и „Рипълсъ" откри огънь сре
щу техъ съ своите 36 зенитни оръдия.
Гигантската драма започна. Изглеждаше по
всичко, че на корабите ще се удаде да отблъснатъ тази първа самолетна вълна, безъ да пострадагь. Но въ мига, когато петте самолета сменяха
курса си, за да се оттеглягь, върху двата линейни
кораба завале бомбенъ дъждъ отъ 5,000 метра
височина.
.Рипълсъ" биде улученъ въ палубата, къде
то беха разузнавателните му самолети. Бомбата
проби бронята, попадна въ междинната палуба,
взрива се и предизвика тамъ стихиенъ пожаръ.
Дали при това първо нападение е билъ засегнатъ
и .Принсъ офъ Уелсъ", не е установено, но може
да се смета за вероятно. Въ всеки случай, послед
валото второ нападение засегна чувствително и
двата кораба.
Наистина, тези бомбени попадения немаха
непосредственъ унищожителенъ ефектъ, но те
извадиха отъ строя много противосамолетни оръ
дия и попречиха за съсредоточаване на отбрани
телния огънь.
Англичаните разбраха, че съ станали жертва
на военна хитрость: докато гЬ насочваха целото
си внимание върху напедението отъ низко, извър
шено отъ торпедните самолети, първото успешно
нападение дойде отъ голема височина, безъ напа
дащите самолети да бъдатъ обезпокоени отъ от
бранителния огънь.
Веднага следъ това по двата кораба прокънтеха нови предупредителни сигнали. Отпредъ, пра
во срещу курса на корабите, се появиха пакъ
торпедни самолети. Оръдията, все още насочени
нагоре, требваше да променятъ положението си
з а стрелба напредъ.

Новото нападение б е насочено главно с р е щ у
Л р и н с ъ офъ Уелсъ". Японците легЬха толкова
наблизо до кораба, че хвърлените отъ тЬхъ тор
педа взеха правиленъ курсъ и необходимата под
водна дълбочина, ЛетцигЬ ясно различиха по па
лубата лицата на моряците, облечени въ сини
блузи и бели барети...
Въ 12 часа и 10 мин. ,Принсъ офъ Уелсъ"
б е улученъ въ левия борть до кърмата отъ едно
торпедо, изстреляно отъ командния самолетъ. Последвалиятъ взривъ извади отъ строя кърмовигЬоръдия и управлението на кърмилото. Корабътъ
изгуби способность да маневрира.
Връхлете още една вълна отъ торпедни са
молети. »Рипълсъ" телеграфира на адмиралския
корабъ, че е устгЬлъ да избегне отъ 19 торпеда.
Безъ пауза връхлете и трета вълна отъ торпедни
самолети, насочени пакъ срещу „ Принсъ офъ Уелсъ". Напраздно „Рипълсъ" се опитваше съ огъ
ня на всичките си оръдия да помогне на безпо
мощния си другарь, който се бе вече силно наклонилъ на левата си страна, поради нахлулата
вода презъ торпедната пробоина. Въ 12 часа и
20 мин. „Принсъ офъ Уелсъ" получи още три
торпедни попадения последователно въ носовата
часть, въ средата и въ кърмовата часть. Той се
наклони още повече налево и почна да потъва
съ задната часть. Катастрофата беше пълна...
Тогава започнаха отъ всички страни торпедни
нападения срещу .Рипълсъ". Първото торпедо го
удари въ задната часть на борда отлово. Второто
проби кърмата отъ сжшата страна. Веднага го
улучи и трето торпедо. И съ втория гигантъ б е
свършено...
.Рипълсъ" потъна пръвъ, разгьрсванъ отъ
експлозии, причинени отъ сполучливите торпедни
попадения. Командирътъ му капитанъГ. В.Тенантъ
следъ трите торпедни попадения даде командата^
.Всички на палубата!", а следъ това „Спасявай се
кой както може1" Самиятъ той се хвърли въ во
дата и биде спасенъ по-късно отъ притеклия се
на помощь разрушитель.
Моряците се нехвърлиха презъ наклонения на
45° бордъ въ морето. „Рипълсъ" се изправи като
свещь съ носа нагоре.-Въ 12 ч. 29 мин. той потъ
на, като увлече въ образувалия се водовъртежъ
повечето отъ плаващите наоколо моряци...
„Принсъ офъ Уелсъ" потъна по-бавно. Той
легна на левия си бордъ, следъ това се преобър
на и така плава неколко време; червенобоядисаниятъ му килъ се виждаше отъ летящите наоколо
японски самолети. Ней-после и той изчезна въ
дълбочината, следъ като експлозиите вътре въ не
го го разтърсиха за последенъ пжть като ранено
животно... Часътъ беше 12 и 51 мин. по сингапур
ско време.
Адмиралъ Филипсъ и командирътъ на кора
ба капитанъ Лехъ с ъ били видени за последенъ
пжть, когато скачали отъ командния мостикъ въ
водата.
57000 тона линейни кораби беха изпратени
на морското дъно отъ петдесетина японски само
лети. Далеко източниятъ английски флотъ бидеобезаглавенъ.
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КАЧЕСТВОТО Н А М О Р Я К А
Ако немашъ силни мишци и сърдце на лъвъ,
не ставай морякъ. Куражътъ не ти е нуженъ само
за да побеждавашъ морските вълни, но ти е необходимъ също да спасявашъ живота на всички
-ония, които плаватъ на кораба з(И и които те сметатъ за свой вождъ.
Ако, обаче, имашъ силенъ юмрукъ и здраво
сърдце, ако обичашъ новото и неочакваното, ако
пренебрегвашъ глада и жаждата, ако не те плашатъ дългите мълчания и внезапните чувствувания, ако те забавляватъ трудните предприятия,
научи се да разбирашъ компаса и стани морякъ.
Чистия въздухъ, вълчия апетитъ, който прави
боба по-вкусенъ отъ фазана, една безгрижна веселость, редуваща се съ дълги меланхолични дни,
-едно неизмеримо поле отъ хоризонти, една пано
рама отъ вълни, небе, светлина, която въ сзоята
монотонность представлява все нови и нови кар
тини; ето хубостите, на които ще се радвашь отъ
кърмата на кораба.
Ако ти неудобно да се подчинявашъ, стреми
се да станешъ по-скоро капитанъ на твоя корабъ;
и тогава ще можешь да се любувашъ безкрайно
на командуването и ще се чувствувашъ абсолютенъ царь на всички ония, които образуватъ еки
пажа ти. И ако съумеешъ, както вервамъ, да съчетаешъ строгостьта на дисциплината съ нежностьта на сърццето, ти ще бъдешъ обичанъ, както
никой другъ воцачъ, билъ той полковникъ, ацмиралъ, директоръ на фабрика или управитель на
търговска къща.
Хората, които месеци и месеци депятъ без
крайната самотность и вечната тишина на мор
ския животъ, ставать членове на една и съща фа-

милия, и техенъ баща е капитанътъ. Колкото помалка е къщата, толкова по-здрави еж връзките,
които свързватъ обитателите й; никоя къща не е
по-тесна отъ единъ корабъ, колкото и големъ да
е той. Неговите прозорци еж малки, стаите му еж
килийни, но прозорците и килийните се отварятъ
на по-широкия хоризонтъ, който е позволенъ на
човека да наблюдава. Океанътъ ти е за подъ, не
бето за таванъ; въ никое друго место човекъ не
чувствува по-добре своето нищожество и своята
сила: въ ни^ое друго жилище той не влага повече
ефекти и повече чувства.
Колко дреболии се оставагь на земята въ мо
мента на заминаването! Колко горчивини, изглеж
дащи дълбоки и незабравими, се изправятъ, като
мъгла на слънце, всредъ тази безкрайна водна и
небесна ширь. Тамъ има много въздухъ и много
светлина, за да не могатъ гъбите и мухълътъ да
се роцятъ и живеягь, има голема вентилация, за
да не може прахътъ да изпълни въздуха и души
те на хората. Скжпите спомени, обаче, оставени
отъ земята, въ топлата атмосфера на това плава
що гнездо се запазватъ свежи и всякога топли и
на връщане се намиратъ засилени отъ дългите.
съзерцания и мечти. Никой баща на семейство не
е привързанъ повече отъ единъ морякъ, който носи
въ себе си образа на децата си въ най-дълбокото
кжтче на сърдцето си и ги гали въ дългите часо
ве на тишина и съзерцание.
Животътъ на море е като закалката на сто
маната; създава характери и ги усъвършенствува,
упражнява куража и прави човека по щедъръ, подружелюбивъ и малко фаталистъ.

Отъ нталнянски: Кукенски

Лейтенантъ Г. Георгиевъ

П О Д В О Д Н И Ц И
1. Посещение п р и Негово
Величество
За учудване бе, че умниятъ и практиченъ
англичанинъ не можа да предвиди опасностьта,
която б е ш е надвиснала надъ него. Дълги години
англичаните харчеха по 100,000,000 лири стрелинги
за своя фпотъ и армия. ЦЬли ескадри отъ дрецнаути и броненосци, костуващи всеки единъ по
2,000,000 лири стрелинги, беха пуснати на вода и
подготвени за бой. Торпедоносците и подводници
т е имъ беха извънредно силни. Англичаните не
беха сжщо така по-слаби и по отношение на въз
душния флотъ. Техната армия бвше малка, но
затова пъкъ отлично подготвена и екипирана.
Гордость изпитваше човекъ. когато наблюдаваше
цели колони отъ морски гиганти, запушили небо
склона съ черъ димъ и забраздили морската ширъ.
А каква национална гордость еж т е и какъ подигатъ самочувствието!
Но въпреки това, когато деньть на изпита
нието дойде, когато дипломацията отстжпи местото
•«и на флота и армията, тази огромна сила б е ш е
почти безъ стойность. За всичко това станахъ при

чина азъ — ленгенантъ Джонъ Сириусъ. Азъ се
числ%хъ въ флота на една отъ най-малките мор
ски сили въ Европа. Поверени ми беха за коман
дуване осемь подводника на стойность 1,800,000
лири. Истинско удоволствие изпитвахъ, че можахъ
да команцувамъ тези малки, но страшни стома
нени машини. Нема да ви отнемамъ времето и да
ви занимавамъ съ спора за колониите, възникналъ
между нашата малка страна и Великобритания.
Нема да ви безпокоя сжщо да разказвамъ, че тоя
споръ се раздуха още повече отъ убийството на
двама мисионери. Единъ МОРСКИ офицеръ нема
нищо общо съ политиката. Той требва да бега
отъ нея тъй, както бегатъ вълните, носени отъ
ветъра. Морскиятъ офицеръ требва да умее и да
може да командува хора и кораби, море и ветъръ.
Той требва да владее морското изкуство до съ
вършенство и да разбира отъ дипломация. "
Азъ, нищожниятъ и неизвестниягь досега лейтенантъ, се появихъ на сцената едва следъ като
ултиматумътъ б е полученъ. У насъ, така вервамт,
е и другаде, има офицери за въ миръ и за въ
война, и често .годните" за мирно време отстжпватъ на •.негодните", когато дойде война. Адми-
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ралъ Хорли, командуващъ флотските сили, б е повиканъ отъ Н. В. Царя. Той поиска разрешение да
се явя и азъ, понеже знаеше, че имамъ ясна пред
става за слабите страни на Англия, и че съмъ
приготвилъ планъ, по който можехъ да ги използувамъ въ нашъ иьтересъ. Неговото желание б е
удовлетворено.
Четирма присжтствувахме на тази ауденция—
Цврьтъ, адмиралъ Хорли, министърътъ на външ
ните работи и азъ. Времето, определено въ улти
матума, б е две денонощия. Не издавамъ никаква
тайна, като казвамъ, че Царьтъ и министърътъ на
външните работи беха склонни да се подчинимъ.
Т е не виждаха никаква възможность да се противопоставятъ на колосалната сила на Великобрита
ния. Министърътъ на външните работи беше вече
приготвилъ отговора, съ който се приемаха предя
вените съ ултиматума искания на Англия. О,
какъвъ срамъ за нацията да си играятъ големите
' държави съ тебъ, а ти безпомощно да превивашъ
гръбъ! Где е чувството на национална гордость,
где е престижътъ на народа? Сълзи отъ гневъ и
унижение капеха по страните на Царя, докато
четеше отговора. Можеше ли да приеме той тоя
позоръ?
Царьтъ се отпусна на едно кресло и дълго
мисли така Преживяваше силно душевно вълне
ние, ръцете му трепереха. Неговото войнишко
сърдце не можеше да приеме този горчивъ хапъ.
Но какво да се прави?
— Страхувамъ се, че нема другъ изходъ, Ва
ше Величество, — каза едва чуто министърътъ.—
Нашиятъ посланикъ въ Лондонъ току що изпрати
своя доклздъ, въ който ясно личи, че тамъ преса
та и народътъ еж напълно съгласни съ правител
ството. Чувствата еж се много изострили следъ
случката въ Малартъ. Ние требва да се помиримъ.
Другъ изходъ нема. Требва да отстжпимъ на тех
ните искания, за да запазимъ държавата си.
Царьтъ погледна тжжно адмиралъ Хорли.
— Каква е годностьта на командувания отъ
васъ боенъ флотъ, вдмирале? — запита Царъть.
— Два линейни кораба, четири кръстосвача,
двадесеть торпедоносеца и осемь подводника годни
за бой, — отвърна адмиралътъ.
Царьтъ се позамисли и поклати глава. Напре
жението му б е ш е големо. Минутите течаха бавно.
Моменгьтъ и решението беха съдбоносни.
/ — Ще бъде лудость да се противопоставимъ,
— каза той.
Какъ разбирахъ азъ неговото положение!
Царь, силно обичащъ народа си, е иЗправенъ
предъ една такава дилема. Той се мъчеше да из
бегне позора, както отъ една лошо завършена за
насъ война, така и отъ унизителните условия на
отговора-ултиматумъ.
— И въпреки това, Ваше Величество, — каза
адмиралътъ — преди да вземете последно реше
ние, бихъ ви помолилъ да изслушате лейтенантъ
Сириусъ, който има единъ установенъ планъ за
бързо и решително действие срещу Англия.
— Абсурдъ! — поглеждайки къмъ менъ, от
говори нетърпеливо Царьтъ. — Каква полза отъ
това? Да не би да си въобразявате, че ще можете
•да унищожите техната грамадна армада? Това не
ще бжде учение, а борба за животъ и смърть. Не
бива да се подлага съществуванието на една на

ция за пробване на този или онзи планъ. Планове
много, но какво значатъ те за Англия?
— Ваше Величество, — отговорихъ азъ, —
звлагамъ живота си, че вие, ако изпълните всички
мои съвети, ще успеете въ продължение на единъ
месецъ или нвй-много шесть седмици да накарате
гордата Великобритания да падне на колене и да
иска миръ.
/».,
Азъ говорехъ твърдо и самоув-еренно, и това
направи силно впечатление на Царя.
— Изглеждате много самоуверенъ, лейтенантъСириусъ.
— Не се съмнявамъ въ думите си, ваше ве
личество.
— Какво бихте ни посъветвали тогава?
— Моето мнение, ваше величество е, че целиятъ флотъ требва да остане въ Бланкенбергъ.
Тамъ, предпазванъ отъ добрите съоръжения на
базата, той ще може да остане презъ целата вой
на. Осемте подводника ще оставите на мое раз
положение.
— А! Вие мислите да атакувате английскит^
кораби съ подводници ли?
,-'
— Никога не бихъ доближилъ до некой ан
глийски «орабъ, ваше величество.
— А защо не?

— Защото се излагамъ на рискъ, а не искамъ
да рискувамъ и безъ това малкото число подвод
ници.
— Какво? Морякъ и страхъ!
— Моятъ животъ принадлежи вамъ и н а '
отечеството. Съ него азъ не разполагамъ. Той за
менъ е нищо, но тия осемь подводника, всичко
зависи отъ техъ. Те еж единствената надежда въ
днешния тежъкъ моментъ. Не мога да ги риску
вамъ. Нищо не е въ състояние да ме накара да
се бия съ английския воененъ флотъ.
, — Е, тогава какво ще правите? Какъ ще
изтръгнете победата?
— Ще ви кажа, Ваше Величество.
И го казахъ. Говорихъ целъ часъ. Бехъ ясенъ,
точенъ и определенъ.
Думите се лееха отъ устата ми и съ своята
правота поразяваха. Моряшкото ми твърдо държа
ние почна да печели. Това повече ме окуражава- •
ше. Не грешехъ, понеже бехъ прекаралъ много
часове, мислейки върху всека най-малка подробность. Всички ме слушаха съ нвпрегнато внимание ;
и не изпущаха нито едно мое движение. Те беха
като хипнотизирани. Царьтъ нито за моментъ не
свали очите си отъ лицето ми. Очите му добиваха
свойствения си блесъкъ. Верата му се възвръща
ше. Той се успокояваше. Министърътъ стоеше
като вкамененъ.
— И вие сте сигурни въ всичко това, тъй ли?
— каза Царьтъ всредъ гробната тишина.
— Напълно сигуренъ. Ваше Величество, —••
отсекохъ твърдо и съ повишенъ тонъ.
Царьтъ стана. Отъ благородната му фигура
лъхаше достойнство. Той стъпваше твърдо и уве
рено.
— Не изпращайте никакъвъ отговоръ на ул
тиматума, — каза той. — Съобщете на правител* ,
ството, че държа на своето. Адмиралъ Хорли, вие
ще съдействувате на всичко, което лейтенантъ Си
риусъ ви поиска. Лейтенантъ Сириусъ, вие сте
свободни и действувайте така, както намерите за-

.МорсЬи сговора.»

119

-добре. Не забравяйте, че отечеството, нашата ми..па родинз, въ този моментъ гледа на васъ. Изпъл«ете достойно своя дъпгь, за да оправдаете дове
рието и властьта, съ която ви облЪкохъ. Не забрачзяйте, че флогъть е игрзлъ голЬма роля въ на
шата нецавнашна история, че достойните синове
на вашето семейства еж били истински адмирали.
^Разбирате какво се исча отъ васъ. Ецинъ благодаренъ владегель знае какъ да ви се отплати.
Царьтъ, стискайки сърдечно ръката ми, се
чраздели съ менъ. Обещахъ му, че ще умра, но
• ще победя.

2. П о д г о г о в & а .
Нема да ви досаждамъ съ всички предпази
телни мерки, които беха взети въ Бланкенбергь *"*^ "—. ;за неговото запазване като база, понеже той б е
унищоженъ една седмица следъ обявяването на
' Стража край родния бръгъ
войната.
Ще се огранича да ви изброя само моите „Йота" и .Капа" беше достигнала такава изведействия, които донесоха тъй славенъ резултатъ, стность, та хората биха почнали да мислятъ, че тЬ
притежавагь нещо магическо. Но не б е така.
.доказвайки на света силата на подводника.
Наистина четири отъ ГБХЬ „Делта", „Ипсилонъ",
Но що е подводникъ?
Подводникътъ е най-модерниятъ, най-страш- .Йота" и .Капа" беха последна дума на технигниятъ и най-неотразимиятъ типъ воененъ корабъ * ката, но те си имаха и своите съперници въ вси
чки флоти на големитв морски сили. А колкото
на съвремените флоти.
Малъкъ, съ неограничено големъ районъ на до „Алфа", „Бета", .Гама"' „Тета* — т% не
действие, невидимъ и неуловимъ, подводникътъ е беха модерни, а беха отъ типа Р на английските
единственното за сега бойно средство по море, по подводници. Те имаха по 800 тона воцоизмества<уша и по въздуха, което е напълно независимо не; дизелъ машини съ мощность 1600 конски сили,
които имъ осигуряваха една надводна скорость
отъ силата и количеството на противника.
отъ 18 мили и подводна отъ 12 мили; дължина
При надмощие на врага, при което всеко 56 метра, широчина 7 метра; районъ на действие
друго бойно средство на суша, на море или въ 4000 мили съ максимално подводно плаване 9 часа.
въздуха би било напълно сподавено, обезсилено и
Презъ 1915 година първите четири беха едни
дори унищожено, единственъ е подводникътъ, отъ най-модерните, а останалите четири — покойто остава дееспособенъ. независимъ, неотра- старъ типъ. Безъ да се преувеличава, може да се
зимъ, за да нанася своите страшни удари срещу . каже, че първите четири съ около 2 5 % превъз
противниковото надмощие и дори, най-невероят- хождаха вторите.
ното, да заставя много по-силния си противникъ
Чувствителното различие беше въ машините.
— вражеския линеенъ флатъ, да бега отъ откри
По мое нареждане вместо осемь големи тор
тото море, да се затваря въ своите бази и да се педа съ размери дълги 5'7 метра, тежки -500 кгр.,
обрича на бездействие или да действува при край зарядъ (пироксалинъ) 100 кгр. и т. н , се вземаха
но ограничаващи мерки за предпазване и охра 18 торпеда съ размери на половината отъ горни
няване.
те, тъй като искахъ да бъда колкото може поСлавата на моите осемь подводника „Алфа", независимъ отъ базата.
.Бета", „Гама", .Тета", .Делта", „Ипсилонъ",
Но въпреки това, необходимо беше да имамъ
база.
Базата за кораба, а още повече за подвод
***"_
ника е отъ извънредно важно значение. Тръгнахъ
да диря подходящо место за база. Да бжде прис
танище моята база беше невъзможно, понеже
щеще да бжде наблюдавано и унищожено. Пора
ди това избрахъ една малка вила по крайбрежие
то на 5 мили далечъ отъ каквото и да е селище
и на 30 мили — отъ пристанище.
Именно въ тази вила заповедахъ незабеляза
но отъ никого, тайно и то нощемъ, да се складиратъ всички материали, нуждни за бой, движение
и храна за моите подводници като торпеда, масло,
снаряди, храна и пр. И така малката варосана ви
ла стана база, отъ която черпехъ материали, за д а
действувамъ срещу цела Англия.
Останалите кораби беха въ Бланкенбергь.
Те денонощно работеха за своята защита, но дос
татъчно б е ш е да се погледне къмъ морето, за да
се види, че и това, което правеха, б е недостатъчно.
ГолЪмъ германски торпеденъ катеръ
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чието командуване оставихъ четирите подводника,,
Янглийскиять флогь бе готовъ за действия.
дадохъ
му плана на войната, която азъ щехъ да
Срокътъ, опредешенъ въ ултиматума, още не
б е изтекълъ, но ясно беше, че щомъ изтече, фло- водя, разяснихъ му инструкцията, къмъ коятотъгь на Англия не би закъснелъ ни минутка да требваше да се придържа, и си сбогувахъ съ него.
целото ми внимание сега беше съсредотосе яви предъ бреговете ни и да наложи своето
Четири английски хвърчила отъ голема височина чено върху флотитията отъ четиригь първокласни
следеха всеко наше движение и подготовка. Отъ подводника. Нея разделихъ на две. Задържахъ при
фара ясно се наблюдаваше, какъ около 30 бойни себе си „ЙОТА" и „КАПА* подъ мое командуване,.
големи кораби, придружени отъ миночистачи, беха а На лейтенантъ Мириамъ поверихъ ,ДЕЛТА" и»
готови да навлезатъ въ нашите териториални води. -ИПСИЛОНЪ". Той требваше да действува отдел
Бланкенбергскиятъ заливъ беше миниранъ съ но отъ менъ въ канала на Англия. Азъ имахъ за
200 мини — 100 ударни и 100 взриващи се огь задача — изхода на Дувъръ. Обяснихъ му плана,.
брега, но те беха сравнително доста слаби да се по който требваше да действува. Проверихъ бой
ната готовность на подводниците, Всеки отъ техъборятъ съ огромния противникъ.
Три дни по-късно Бланкенбергъ и флотътъ имаше по 40 тона гориво за надводно плаване,18 торпеда и 500 снаряда за оръдието. Оръдията
въ него беха напълно унищожени.
Но не обвинявайте флота въ бездействие или автоматически се скриваха въ корпуса на подвидника при подводно плавене и по тоя начинъ не
страхъ.
Какво биха могли да направятъ те срещу оказваха съпротивление при движението, а също
така се запазваха и отъ вредното действие на
грамадния английски флотъ?
Какво може да стори една муха на единъ морската вода. Имаха всеки единъ по запасенъперископъ и радиопредаватель и приемателна
слонъ?
Не сме страхливи, защото сме моряци, раж станция. Последната действуваше като при нужда
дани въ царството на рибите и кръстени тамъ, где се опъваше антената. Екипажътъ броеше по Ш*
сутринь и вечерь морето, слънцето и небето се офицери и моряци, които имаха запасъ отъ храна
за 14 деня. Духътъ на командите беше неизказано
сьбиратъ.
Наредихъ четирите второкласни подводника големъ. Тази беше екипировката на четирите
да отидатъ и застанатъ близо да базата ни — ви подводника, които требваше да докажатъ на света
лата. Тамъ те требваше да стоятъ денемъ легнали колко еж силни армията и флотътъ на Англия.
на дъното на б метра подъ водата, а нощемъ да
Тези беха корабите, които показаха какво
изплаватъ на повърхностьта. По тоя начинъ щеха могатъ моряците на една малка страна въоръжена
да бждатъ напълно запазени отъ очите на неприя съ нищожни средства, но обладаващи високъ
теля. Да не предприематъ нищо срещу врага, ка духъ да борба въ името на царь, народъ и родина,
къвто и удобенъ моментъ да имъ се удаде. Следъ
като обяснихъ това на командиря Панза, подъ
(следва)
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Изъ дивота и дейностьта на организацията
Членътъ на Главното упр. т&по г. Алекси попъ Мариновъ на 21 май т. г. е посетилъ гр. Добричъ, гдето е би
ло свикано организационно събрание, на което еж приежтствували добрич. кметъ г. Иванъ Бъчваровъ, началникътъ
на гарнизона, окол. началникъ, директорътъ на прогимназия
та и други първенци отъ града. Следъ изнесената беседа
отъ сказчика Ял. п. Мариновъ, образувалъ се е клонъ на
Б . Н. М. С. Отъ Добричъ, г. Алекси попъ Мариновъ е заминалъ на 22 май т. г. за Силистра, гдето сжщо е било сви
кано организационно събрание за образуване клонъ отъ
Б. Н. М. С. Събранието е било доста добре посетено. Следъ
беседата изнесена отъ сказчика Алекси попъ Мариновъ от
носително цельта и средствата на Б. Н. М. Сговоръ, и въ
СиПистра е билъ образуванъ клонъ на Сговора. На -23 май
т. г. сжщия е посетилъ Русенския ни клонъ, отгдето се е
завърналъ въ Варна.
Въ заседанието си отъ 27 юний т. г. Главното УпртЬло утвърди новоизбраниятъ съставъ на управителните те
ла за 1942 год. на следните клонове:|
1. гр. Варна. Председатель: Алекси попъ Мариновъ
— учитель въ Варненската търговска гимназия; подпред-'
седатели: Христо Русевъ—началникъ на варн. пристанище
и Персиянъ Халачевъ—директоръ на 1 Варн. ср-Ьдишна про
гимназия; секретаръ: Георги Сколуфановъ — чиновникъ въ
Варненската т. п. станция; касиеръ Тодоръ Горановъ—ковчежникъ въ Флота на Н. В.—Варна; вомакинъ: Влапиславъ
Жековъ — кандидатъ еждия при Варн. обл. еждъ; съветни
ци: Ялександъръ Вичевъ—книжарь и Петъръ Берберовъ —
учитель-пенсионеръ; проверителенъ съветъ: Георги Стояновъ— чиновникъ и Христо Михаиловъ.
2. гр. Ломъ. Председатель: инженеръ Всеволдъ Василевъ Атанасовъ—секц. инженеръ пристанище Ломъ; под
председатели свешеннкъ Григоръ п. Александровъ; секре
таръ: Владимиръ Железковъ—комисионеръ; касиеръ Иванъ

Ивановъ—агентъ Б. Р. Плаване—Ломъ; домакинъ; МихаилъЛипановъ—адвокатъ Ломъ. Проверителенъ съветъ: предсецатель: Анерей Моневъ — банковъ директоръ и членове.
Цветанъ Тодоровъ—аптекарь и Никола Сжбевъ—аптекарьс. Лабецъ (Ломско).. Председатель; Василъ В. Новаковъ—учитель; подпредседатель: Цоко В. Битиновъ — кмет
ски наместникъ—с. Лабецъ; секретаръ-касиеръ: Владимиръ
Н. Мариновъ—касиеръ-деловодитель въ Кредитна коопера
ция — Лабецъ; съветници: Найденъ Цековъ — търговецъ и
Арсенъ Трайковъ Станоевъ—търговецъ; запасни; Никола ДПоповъ—шивачъ и Арсенъ Трайковъ Станоевъ—търговецъ.
Проверителенъ съветъ: председатель; Георги Ц. Братоевъ—учитель; членове: Господинъ С. Бинитовъ — чиновникъ и
Флори Тодоровъ—търговецъ; запасни: Маринъ Първановъ—
земедЪлецъ, Кирилъ Димитровъ—земед1злецъ.
гр. Кавала. Председатель: Димитъръ Хр. Щиплиевъ
—кавалски град. кметъ; подпредседатель: Георги Ив. Гориновъ—държ. контрольоръ кавал, община; секретарь: Цве
танъ Хр. Калпакчиевъ—книговодитель Б. 3 . банка; касиеръ:
Георги Юр. Заяковъ—директоръ Б. 3 . К. банка; домакинъ:
Александъръ Ив. Чорбаджиевъ—помош. началникъ приста
нище Кавала; съветници: Лтанасъ Хр. Мишевъ— началникъ
пристанище Кавала; д-ръ Иосифъ Василевъ Поповъ — пом.
кавал, градски кметъ и инженеръ Никола Петровъ Бака-ловъ—начал. корабостроителницата Кавала; запасни члено
ве д-ръ Константинъ Тихоновъ Назаровъ—окол. медиц. л*карь и Георги Тодоровъ Кънчевъ—пом. държ. контр. кав.
община. Проверителенъ съветъ. председатель: Иванъ Тодо
ровъ попъ Хлйбаровъ— председатель Дирек, храноизносър
членове: Стоянъ Маноловъ Кръстевъ—Начал. кавал, данъчно
управление а Петъръ Г. Лобановъ— чиновникъ кавал, об
щина; запасни членове: Иванъ Илиевъ Михаиловъ—предсе
датель търг. сдружение и Панко Костовъ Папазовъ — пом.
кавалски кметъ.
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,-ЗЕдинъ платноходъ, който встзки мо2ке
-самъ да си построи
Това е една лодка съ платна, съ две места
едно до друго, тъй както я виждате на фиг. 1, 2
и 3. Тя е 2'5 м. дълга, 1 м. широка и 80 кгр. тежка.
.Ако ви харесва, то идете въ единъ складъ за дървенъ материалъ и си купете летви 50/20 мм. отъ
твърдо дърво, осенъ, дъбъ, брестъ и т. н. Отъ
тЬхъ ще направите ребрата и скелета на лодката.
Понеже сте вече тамъ, вземете летви и 20/20 мм.
за надлъжните ребра, една дъска отъ джбъ 30 мм.
дебела и изрезана по размерите, показани на
фиг. 4.
Като направите напречните и надлъжните
ребра споредъ фиг. 10 прикрепете ги съ винтове.
По сжщия начинъ ще прикрепете и горната но<ова дъска. Това е, разбира се, само за ония части,
които нъма да се намиратъ въ постояненъ допиръ
-съ водата. Всичко останало, което ще се мие отъ

фиг. 8

фиг. 9

водата се прикрепва съ медни болтове дебели 3 мм.
отъ страни на които требва да се постави по една
медна шайба. Напречните ребра требва ^да се
поставять точно отвесно и подъ правъ жгьпъ по
отношение на осьта. Горните и долните надлъжници ще требва да ги прикрепите къмъ напреч
ните ребра съ здрави железни гвоздеи, тъй както
е показано на фиг. 4 и 5. Слецъ това ще поставите
задната кърмова дъска, която требва да бъде отъ
топола и 8(4 мм. дебела. За нея ще се заковатъ
задните краища на надлъжните ребра.
Върху така построения скелетъ на лодката се
поставятъ малките междинни надлъжни ребра
20/20 мм, които ще служатъ да поддържатъ дъ
ното, а също и носовата дъска, изрезана оть
шпирплатъ дебелъ 6 мм. Тази дъска се поставя
надъ късия носовъ надлъжникъ, и подъ странич-
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Фиг.4 А. Носова дъска отъ шергагатъ 10 мм.; В, Дъно отъ тперплатъ 10 мм.
-г

Фиг.5 Лодката-погледъ отъ горе / 1/2 сечение отъ нея/
370

МорсЬи с г о в о р ъ
ните горни надлъжници. Напречникътъ подъ сто
жера требва да бъде направенъ отъ твърдо дърво
< ь размери 20/50 мм. Пейките ще ги направите
отъ чамови дъски дебели 14 мм. и широки за
предната дъска 250 мм., а за задната 350 мм.
;Мал<иге надлъжници поставени между кила и
долните странични надлъжници еж поставени за
да поддържатъ единъ лекъ подъ, направенъ въ
видъ на скара отъ дъски широки 50 мм. и дебели
= 6 мм.
Кърмилото на лодката ще го направите отъ
•една дъска голема 250/20 мм., изрезана споредъ
модела отъ фигурата.
Сега вече можемъ да завършимъ окончателно
лодката, като поставимъ двете страни на дъното.
Т е требва да се направятъ отъ шперплатъ, дебелъ
•$ мм. залепенъ съ стуценъ туткалъ и закоаанъ съ.
гвоздейчега. Подъ дъното се поставя средната
гръбначна дъска, която се прикрепява отгоре съ
. гвоздеи и студенъ туткалъ, тъй както е показано
на фиг. 4. Всека страна на долния ржбъ се пок
рива съ летви дебели 3/4 см., които се залепватъ
също съ студенъ туткалъ и заковавать съ гвоздеи.
Когато всичко това е готово, пристъпва се къмъ
боядисването на лодката. Отвънъ;шперплата боя
дисваме съ червенъ лакъ, или съ махагоновъ
цветъ, а отвжтре го оставяме въ естественъ цветъ,
само лакиранъ съ безцветенъ лакъ. Шеллакътъ
за случая ще требва да се разтвори, въ малко
терпентинъ.
Платното се скроява и ушива споредъ разме
рите, дадени на фиг. б. За него може да се упо
треби обикновенъ американъ отъ средно качество,
съ 60 см. ширина. Най-напредъ требва да зашиете
двата плата съ единъ двоенъ тигелъ. После ушивате на четирите му страни отъ всички краища
по една лента, покрай която преди да я обърнете
требва да прекарате по ципата обиколка на плата
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една връвь. Последната не требва да бъде никъде
внадена и да е съ диаметъръ отъ 4 до 5 мм. На
всеки 20 см. по страните на платното ще зашиете
по единъ месинговъ пръстенъ, чрезъ който ще
може да се се събира платното върху стожера.
На предния край на плата на ъгъла, който ще се
закрепи за стожера се поставя една по-голема
халка.
Горния край на платното се закрепва за една
напречно дърво наречено рейка. Това се прави
по начина показанъ на фиг. 9. Рейката требва да
бжде дълга 15 метра и направена отъ обикновенно
дърво безъ чепове, дебело 40 мм. Краищата му се
изострятъ като на вретено. Вертикалниятъ стожеръ
требва да се направи отъ здраво дърво, дълго
2*40 м. и 50 мм. дебело въ основата си. На горния
му край се поставя една макара — така както е
показано на фиг. 8. Презъ нея се прокарва вжжето, другиятъ край на което е закрепенъ на една
трета отъ надлъжната рейка, за която е захванатъ
горниятъ край на платното.
Въ долната си часть стожерътъ се прикрепва
къмъ лодката, като преминава презъ единъ отворъ,
направенъ въ напречното ребро. Петата му стъп
ва въ единъ жалезенъ пръстенъ 15/3 мм. на който
еж заварени 4 уши съ дупки. Този пръстенъ е
завинтенъ съ винтове къмъ предното напречно
ребро.
Следъ всичко това вашата лодка ще бжде
готова. Тя ще може да вземе свободно двама ду
ши или две деца и единъ възрастенъ човекъ.
Странично е много стабилна, не се к, ати и манев
рирането съ нея е леко и приятно.
Като й свалимъ стожера, понеже е доста ле
ка позволява да се принася лесно отъ едно место
на друго. Тя е много добра за реките, блатата и
езерата.
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Най-добре пригодената вършачка за българските условия."

Българска ЗемедЪл. и Кооп. Банка
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обслужване съ нредитъ българското стопанство и кооперации
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Обслужа=сва с ъ Кредит—.:
З е м е д е д с Ь и т * с т о п а н с т в а , зеиед%лсЬвх% Ь р е д и т н и и К о о п е р а т и в н и по**
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чии!"Б и з а н а я т ч и й с к и т е к о о п е р а ц и и ; п о п у л я р н и т е б а н к и и
т е х н и т е съюзи.
ДОСТАВЯ: Земеделски орждия и машини, подобрени семена за поеЬвъ на зърнени храни
и фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощните
градини отъ болести и за защита отъТ паразити. КУПУВА бакъръ, дървенъ материалъ и прПОСРтзДНИЧИ: 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.-.

С е д а л и щ е и у п р а в л е н и е в ъ София.
142 клона и 52 агенции въ всички производителни земеделски градове и села, 250 попу~
лярни банки въ делата страна, които извършватъ влогове — акредитивна служба.

е.. ^ . .

Посетете Варна

•...

. . . . . т.

Посетете парна

ОМОРЕ
ЕДИНСТВЕНИЯ

•/V.'.

р

по СВОЕТО

А

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ог:\'

КЛИМАТЪ

м
НУРОРТЪ

В

ВЪ ЮГОИЗТОЧНА
;

~:%ч^»г

ЕВРОПА

Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани 11

Всекакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).

Максимална лековитость

Категоризирани и нормирани хотели; пансиони, вили, квартири и ресторанти.
5О% намаление за шътуване по Б. Д. Ж. презъ сезона.
Ч у д н и околности за еЬсЬурзии и излети, Ьрасива природа.
Вс*какви концерти об*дъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Г Ъ - Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и набави.
И з б о р * на „Дарина на плайа«.
Музикални тър&ества.
^

Курорт-

„СВ" К О Н С Т А Н Т И Н Ъ "

Прелестно кжтче край морския бр-впь за истинска почивка и отмора.
Плажъ -

морски топли и студени бани.

Хотелътъ ремонтираш.

Първокласенъ ресторантъ.

Стаите снабдени съ течаща изобилна вода.

Джазъ.

Даясингъ

Ангажиране стаите предварително
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Редовна автобусна връзЬа с*. града.
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Подкрепяйте редовното корабоплаване! Бъ
з&ирно време търговскиятъ флотъ носи благополу
пие на страната. Ь ъ военно време с и л н и я т ъ флотъ
е гаранция за по«сигурно опазване гранипиттз на
Отечеството ни.
Утре, когато моретата ще б ж д а т ъ свободни
й българскиттз кораби забродятъ к ъ ж ъ близки и
далечни пристанища, всйзки тошъ българска стока
тр:Ь0ва да бжде товарена на български параходъ.
За което и да етдристинище, ако и м а да това*
ртлте, най*напредъ потърсете български параходъ.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСНО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ПОД
1. П.аа.тничес&а — стоКова л и н и я по българсЕсото Бсрайбр-В^&ие.
2. П-аьтничес&а — с т о к о в а л и н и я до п р и с т а н и щ а т а н а П а л е с т и н а и
Египетъ.
»
3. Па5.твичсес&а — с т о к о в а л и н и я до Анверсъ и всВЬо з а п а д н о ев«
ропейсЬо п р и с т а н и щ е н а Континента и А н г л и я п р и достатоьч.»
н о товаръ.
<§. АЗзтви т у р и с т и ч е с к и п ъ т у в а н и я до Ц о р и г р а д ъ и о б р а т н о .
5. По с п о р а з у м е н и е мойее д а се о т п р а в и п а р а х о д ъ до всЗ&Ьо п р и '
станище н а Ч е р н о и С р е д и з е м н о морета.

Пътувайте и п о в е р я в а й т е с т о к и т е с и на
п а р а х о д и т е н а Б ъ л г а р с & о т о ТаьрговсКо 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 до&а*
зателстгва. нас добаьр:ь п а з и т е л ь н а
и н т е р е с и т е Ви.
• • .1 Л^1.1нТИГ^|Ч а

|

