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Корабить на Българското ръчно плаване (Б. Р. 0.] ек вь денонощна служ
ба на родното нн стопанство. Ь подьршатъ пътнически и товарни съобщена по
накто вь нашита граници, така и далечъ отъ тахь.
Пътувайте по Дунава съ норабитъ на Б. Р. 0.
Използувайте вешдневннтъ корабни товаропжшчесни съобщения по българския Дунавъ, съ
бмгаренн кораби - най-красивита, най-удобнитъ н най-бързите по ЦУИЯ Дунавъ.
Интересувайте се за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така и
на любимците на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стоки гЬ Ви да бждатъ пренасяни отъ корабите на Б. Р. П. Те ще бждатъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
Стоки отъ всекакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Те
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.
Телефони: 23-87 и 24-92.

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВАНЕ. I
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СГОВОРЪ

ОРГАЦЬ ЦД БЪЛ1АРСКИ.Я Ц Д Р О Д Ш Ъ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XIX.
Варна, септемврий 1942 год.

Урез&да
Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Б р о й 6.
Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

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

СКОПИЕ И О Х Р И Д Ъ
Когато говоримъ за Скопие и Охридъ, ний колЪнията ни ей така, за нищо, отъ желание за
искаме съ тия две имена да символизираме цЬла бой; или това не « исторически нагонъ, който жиедна българска область, като съ тия думи разби вЪе невидимъ въ кръвьта на милиони българи!
И ако тия скжпи имена ние споменуваме на
раме цЪлокупна Македония, така случайно рЪзана
на части отъ политици рЪзачи, които много мал страницитЪ на едно морско списание, то го правимъ не само че Скопие лежи на многеводния Варко еж познавали историята на Европа.
даръ,
а Охридъ на най-красивото езеро на свЪта;
Не е достатъчно да имаме представата за
тая земя; да вЪрваме съ желЪзната вЪра на пър- че отъ Егея по Вардара нЪкога ще се стигне по
витЪ християни, че това еж наши стари и много вода до Скопие, така както ще мине канала отъ
стари земи; че престолниятъ градъ на Самуила е Рейнъ за Дунава презъ Нюренбергъ; или че синята
билъна острова въ ПрЬспанското езеро; че Ско форма на моряиитЪ ще се мЪрка въ тия мЪста!
ТрЪбва да погледнемъ картата; да я гледа
пие опредЪля единъ нашъ центъръ, за който еж во
дени много и много умствени и силови борби; че ме внимателно и съзнателно и тогава ще видимъ,
Охридското езеро въ своята цЬлость говори за че както земитЪ отвждъ и отсамъ Дунава се изливатъ въ Егея между Орфано и Саросъ и така
западнитЪ предЪли на нашета страна.
задължаватъ дветЪ държави България и Румъния
Не! ТрЪбва всЬки българинъ, който говори за да живЪятъ въ миръ и разбирателство, сжщо та
България изобщо, да се вдигне и отиде тамъ на ка и земитЪ отъ Скопие и Охридъ се изливатъ въ
мЪстото, да види, да чуе, да стжпч на тая земя, Солунъ, и че това еднакво течение съчетава една
защото само тогава ще почувствува това, което общность, която се простира отъ Солунъ до Ма
е била неговата вЪковна вЪра! Само тоя, които рица.
е изминалъ диагонала Добричъ — Скопие — ох
Ето така, следъ като сте опознали добре
ридъ разбира това, което говори, чувствува това, Мизия и Тракия и сте посетили цЪлокупна Ма
което една вЪковна политика е вършила.
кедония, ще разберете, че на нашето Отечество
Не еж случайность, капризъ, зла воля, им му предстои да разрешава голЪми въпроси отъ
перска алчностъ, чувство за богатство дЪпата на морската политика; тая политика, ва която БълцЪлн поколЪния българи, които еж заровили све- гарскиятъ народенъ морски сговоръ работи упори
то отъ основаването си до днесъ.
щеннтЬ кости на своитЪ синове по тия земи.
Ето това е нашата идеология, така удачно
Та нима Климентъ Охридски, Наумъ, цЬла
редица кървави възстания, две войни, н какви още изразена-. ,Къмъ Дуна*а, Черно море и Егея — еа
мойни, въ новата ни история, еж понесени отъ по- напредък*!*
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Проф. Станчо Чолаковъ

Стопански проблеми на БЪдожорието
1. Сравнително късото време отъ възстановяването триални култури. На първо место следва да се постави
на българската власть въ Беломорието не може да се ТЮТЮНЪТЪ.
смета за достатъчно, за да се очертаятъ всичките про
Както е известно, некои райони въ Беломорската
блеми, съ които е свързанъ стопанскиятъ животъ на область даватъ по доброкачественни тютюни и по тази
тази твърде обширна и разнообразна область отъ причина ще стабилизиратъ окончателно позицията ни на
нашето отечество, защото ний заварихме единъ разстро- световния тютюневъ пазаръ не само по качество, но и
енъ и западналъ стопански животъ. Това важи както за ; по количество. Съ своите 25—30 милиона кгр. средно
земеделието, тъй и за промишленостьта, и за търговия годишно производство Беломорието ще ни даде възта. Но и самото скорошно включване на тази область можность да заемемъ трите четвърти отъ производство
въ рамките на нашата политическа власть разкъсва то на тъй наречените ориенталски тютюни и съ това да
създадените презъ течение на времето връзки съ гръц диктуваме пазаря на същите. Само че и по отношение
ката стопанска територия и е на свой редъ едно обстоя-; тютюневата култура поменатата по-горе проблема за на
, ,-гелство, което сжщо оказва влияние. Разбира се, неща-: селението изпъква съ целата си тежесть,
•'• та биха били съвсемъ други, ако гръцката власть не
5. Една особенно ценна индустриална култура, за
•\ беше изселила българското население, Това не бива да която съ на лице всичките условия за развитие, но коя
А
се забравя.';" °
о-и« '
то още не е заела своето пълно место въ земеделското
При преценката на стопанския животъ >въ Бело стопанство на-областьта, е ПАМУКЪТЪ. Въ сравнение
морието следва да се постави на първо место земедели съ старите предели на страната ни, площьта и произ
ето, което е основниятъ поминъченъ отрасълъ на насе водството на памука въ Беломорието отбелязва едно
лението^ Разбира се, преценката ще бъде най-обща, за съвършенно недостатъчно развитие. Памукътъ е заемалъ
щото може да се наблюдава единъ сравнителенъ кжсъ кржгло 70,000 декара презъ 1938 год., за да спадне на
периодъ отъ време.
едва 38,000 декара презъ настоящата година срещу
2. Съ своите кръгло единъ милионъ декара обра 750,000 декари презъ последните години въ старите ни
ботвана ЗЪРНЕНО-ПРОИЗВОДНА ПЛОЩЬ Беломорска 4 предели. Че условията за развитието на тази култура съ
та область е била главниятъ производитель на зърнени далечъ по-благоприятни, показва добивътъ на декаръ,
храни за нуждите на Гърция. Но производните възмож който е два пъти по-големъ отъ този въ досегашните
ности на областьта не могатъ да се сметатъ за достиг ни граници. Освенъ това, благодарение на по-късните
нати. Разширението на тази площь, обаче, за сега би есенни слани въ Беломорието, вегетацията на памука
срещнало затруднение изключително въ недостига на на става напъло нормално. Разширение на площьта на па
селение, което да се отдаде на този поминъкъ.
мука, като се иматъ предъ видъ нарастващите ни нужди,
Ето това е една отъ актуалните проблеми на зе- , е въпросъ, които не търпи отлагане.
.
меделското стопанство въ Беломорието. Завареното зе
6 Нищожно и безъ всекакво значение за сега е
меделско население въ Беломорието е чуждо на тази
производството
на КОНОПЪ — само 300 декара — маземя, понеже е доведено отъ други места, не е и при
вързано къмъ земеделския трудъ, неподатливо е къмъ каръ че и за него условията еж добри.
7. Друга важна индустриална култура е СУСАновото и е съ крайно ограничени нужди и нетрудолюбиво. Така че общиять брой ' на непроизводителното МЪТЪ. Той е заемалъ кржгло 50 — 60 хиляди декара.
население достига кръгло 300,000 души: 180,000 град Съ огледъ на благоприятните условия, тази култура треб
ско и около 120,000 селско; Така се очертава пробле- ва да бъде разширена. Същото може да се каже и за
производството на АНАСОНА. СЛЪНЧОГЛЕДЪТЪ за
мата за заселването на Беломорието.
сега е една почти непозната култура въ Беломорието.
Работниятъ добитъкъ есжщо въ ограниченъ брой,
8. Въ резултатъ все на сжщите условия ЛОЗАР
следствие изземването му отъ гръцката власть за нуж
дите на войната, а земеделскиятъ инвентаръ е твърде СТВОТО, което е важенъ отрасълъ въ земеделието на
похабенъ и примитивенъ. По тази причина засилването областьта, е въ упадъкъ. Недостатъчните грижи поради
на земеделското производство е възможно на първо вре изселванията, ех се отразили неблагоприятно върху ло
зарството въ Беломорието. Прдизводството на грозде въ
ме чрезъ моторния двигатель.
3. Заедно съ въпроса за разширението на зърнено Беломорието може да се яви сравнително много по-рана
то производство върви и въпросътъ за СКОТОВЪД- на пазаря и да използува благоприятните цени. Винени
СТВОТО, зашото всеко: разширение на засевната площь те сортове еж. особенно пригодни за винарство, поради
може да стане за сметка на мерите, а отъ последните големата имъ захарность, но нема добре обзаведени из
зависи възстановяването и засилването на овцевъдството би, както и добъръ инвентаръ. Въ по-южните части на
ни въ Родопа. Следователно, стопанската ни политика Беломорието могатъ да се получаватъ СТАФИДИ, но и
требва да определи целесъобразната граница между това производство не е било насърдчаванр, за да не кон
площьта на мерите въ Беломорието и площьта на зър курира производството отъ стара Гърция и островите.
неното производство.
'
9. ОВОЩАРСТВОТО е сжщо единъ отрасълъ,
4. Съ огледъ на особените задачи, които гръцката който заслужава всичкото внимание съ огледъ на кли
държава е възлагала на областьта, а именно да я пре матическите условия на областьта. Като се изключи мавърне въ зърнопроизводна, за да може да облекчава каръ и недостатъчното за наличните условия производ
продоволствието на стара Гърция, РАЗВИТИЕТО НА ство на БАДЕМИ (около 500 хиляди кгр)., на ОРЪХИИНДУСТРИАЛНИТЕ. КУЛТУРИ въ Беломорието е било 1Ъ (около 500 хиляди кгр.), СМОКИНИ (20(0—250 хияспъвано. А знае се, че Беломорието, благодарение на ди кгр.), останалите плодове почти липсватъ. Само тру
евоето географнческо положение и на климата си, се долюбието на бъдещите стопани заселници би позволи
явява напълно подходяща область за интензивни индус ло да се запълни тази празнота, и овощарството да се
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Линеенъ корабъ
поствви на подходяща висота.
• 10. Същата преценка важи и за ЗЕЛЕНЧУЦИГЬ
и ВАРИВАТА, за които сжществуватъ твърде благо
приятни, но слабо използувани условия. За сега Бъломорието има кржгло 16,000 декара зеленчукови градини
и около 75,000 декара варива и то отъ не по-добро ка
чество, когато мекиягь климатъ позволява едно ранно?
големо и ценно производство.
11. Особено внимание заслужава типичната култура
на Беломорската область, именно МАСЛИНАТА Въпреки
слабите грижи, които с ъ се полагали за развитието на
тази култура, за да не се прави конкуренция на произ
водството въ старите гръцки предели, естествените почЕени и климатически условия на Беломорието еж позво
лили на маслиновата култура да заеме широко место въ
стопанството на областьта. Споредъ досегашните ни све
дения, о-въ Тасосъ има кржгло 750,000 дървета на
ллодъ, Макри-Марония—около 100,000, Правище— око
ло 30,000, о-въ Самотраки — около 250,000. Освенъ
това, има около 2 милиона диви маслинови дървета, кои
то' постепенно требва да бждатъ облагородявани. Въ
всеки случай, поради малкото грижи, полагани за тази
култура въ обласгьта • на Беломорието. производството
въ качественно отношение не може да се сравнява съ
това на южна Гърция. Самиятъ плодъ е по-дребенъ и
съ големо съдържание на масленость, поради което мас
лините не съ били консервирари, а ех се използували
изключително за добиване на масло. При нашите усло
жня, обаче, една часть отъ годишната- реколта може ла
бхде приготвена за консумация като плодъ, а останалата.
която е и по-значителна, ще се употребява за масло.
12. На свой редъ и ПАЛАМУДЪТЪ (валонеята)
представлява интересъ. Той е необходимъ за кожарската
кромишленость като дъбилно вещество. Средното годиш
но производство на валонеята се движи между 1 и I ми
лиона кгр., колко съ и нашите нужди.
„,_-,
13. Съ всичките изгледи за големо значение ей РИБОЛОВЪТЪ. Въ старите ни предели, въпреки клемата ни
*одна площь, риболовътъ беше сравнително слабъ. Об

щото количество на улавяната въ страната ни риба се
движи около 5 до 6 милиона кгр. годишно, отъ което
количество на черноморския ловъ се пада около 3 до 4
милиона' килограма. Дунавътъ и блатата около него даватъ годишно около 2 милиона кгр., а риболовътъ -по
вътрешните ни реки никога не е билъ нещо сериозно.
Белото море разкрива твърде широки риболовни
възможности. Риболовниятъ сезонъ въ Беломорието е
по-продължителенъ отъ този въ Черно-море и Дунавъ,
и рибното богатство е по-големо и разнообразно. До
сега риболовътъ въ крайбрежните блата е билъправенъ
примитивно, но ако се внесатъ необходимите подобрения,
количеството на улавяната риба ше надминава количест
вата, които ех улавяни въ старите предели на цар
ството.
Въ тесна връзка съ използуването на беломорския
брегь стои и СОЛОПРОИЗВОДСТЧОТО.Известно е.че при
старите ни граници годишната ни консумация на соль
възлизаше на около 60-65 мильона кгр.,отъ които 20-25
мил. кгр. се внасяха отъ въ--ъ. При сегашната ни тери
тория годишната консумация на соль ще движи на около
100 милиона кгр., отъ които пакъ най-малко 20-25 ми
лиона кгр. ше бжде внасяна Беломорието може спокойно
да ни дава 20-30 милиона средно годишно, особено
като се има предвидъ, че водата на Бело-море е по-солена и по-скоро се изпарява, поради по топлия климатъ.
14. ГОРСКОТО СТОПАНСТВО за сега не може да се
смета за некакъвъ особенъ помингкъ, освенъ като дърва за
огревъ. Целата горска площь на Беломорието се изчис,лява на приблизително 4 милиона декара, отъ които 20°/о'
ех иглолистни и останалите широколистни гори отъ найсмесенъ видъ съ преобладаване на така наречения пърнаръ. Ценни горски площи отъ белъ боръ се срешатъ
въ околностите на Сересъ, а иглолистни гори отъ морски
боръ се намиратъ на островите Тасосъ и Самотраки.
Тасоските гори преставляватъ по-големъ интересъ по
ради особените качества на морския боръ, богать на
смола, годна за добиване особено на терпентинъ.
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15. ИНДУСТРИАЛНИТЪ ПРОБЛЕМИ ех за сега поопростени, понеже въ голямата си часть индустрията е въ
началото на своето развитие и се представлява за сега отъ
твърде дребни предприятия, главно мелници, маслобойни,
дребни електропроводни централи, и само три предачници на вълнени прежди и две на копринени. Въ всеки
случай, не еж използувани всичките възможности за индустрналнзирането на този край.
16. ПОДЗЕМНИТЪ БОГАТСТВА на Беломорието
не еж още напълно установени. Използуването на сжщите е още въ зародишъ.
За сега известно значение иматъ неколко камено
въглени мини край Сересъ и край Деде-Агачъ, които се
намиратъ и въ експлоатация. Производството не надми
нава 300—350 тона дневно. Въглищата еж отъ едно
средно качество.
17. Поради променливата еждба на Беломорието,
ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО не се е развило по една непре
късната линия отъ по-далечно минало, както е случаятъ
съ занаятите въ старите ни предели. Занаятчийските
предприятия еж дребни, а самите занаятчии еж останали
безъ всекаква общообразователна и професионална под
готовка.
Занаятчийската дейность не е била подложена на

специална регламентация. Като се изключатъ не кои за
наяти, напрймеръелектромонтьорсккя, хлебарския и др.,
за които се е искало разрешителмо отъ съответните
власти, упражняването на занаятчийската дейность въоб
ще е било свободно.
18. ТЪРГОВИЯТА въ областьта е била доста ожи
вена, като се има предъ видъ числото на населението и
неговите нужди.
Главно место въ износната търговия заема тютюнътъ, чийто износъ е билъ насоченъ къмъ Германия,
Америка, Англия, Франция, Италия и др. Следъ това
идва зехтинъ, маслини, плодове, семена и др. Внасяли еж
се колониалъ, манифактура, железария, дървенъ строителенъ материалъ и др.
Сжщо и търговската дейность не е била подложе
на никаква регламентация, така че и тука първата ни
задача е да я поставимъ на онези начала, на които е
уредена въ старите предели на страната.
19. Една измежду най сериозните проблеми е уреж
дането на ТРАНСПОРТА, който е билъ твърде много
занемаренъ.
20. Накрай требва 'да се подчертае още единъ
пжть, че Беломорието дава широки възможности за сто
панско развитие и разнообразяване, защото почвата и
климатътъ позволяватъ.

в. п.

Видове бойни кораби, които в з е м а т ъ участие
в ъ сегашната война
Многобройните средства, които се използуватъ
днесъ за водене на морската война, могатъ да се разпределягь по следния начинъ:
ЛИНЕЙНИ КОРАБИ. Те представляватъ основната
сила, ядрото на военните флоти. По значение за боя на
море те иматъ сжшото значение, каквото и пехотата на
сушата. Царицата на боя на море е линейниятъ корабъ.
Неговото главно оржжие е тежката артилерия. Оттукъ е
и главното и големо желание на народите да строятъ
големи кораби съ много и голеиокалибрена артилерия,
защото този корабъ който има по-голена артилерия и е
по-лесно подвнженъ, той ще може по-лесно да победи
противника си.
Калибърътъ на главната артилерия въ съвременни
те линейни кораби варира отъ 28 до 40.6 си.
Подвнжностьта на морската артилерия зависи отъ
подвнжностьта на самия корабъ, Колкото е корабътъ по
бързъ, толкова по-бързо и по-леко ще маневрира тойсъ
орждията и толкова по-бързо ще пренася огъня отъ една
цель на друга.
Орждията; обаче, нй лйййшия корабъ еж ограниче
ни въ големината на своя обстрелъ, защото орждията,
които еж поставени на кърмата, не могатъ да стрелятъ
по носа н обратно. Оттукъ еж се появили и различнит*
системи за разположение на орждията, отъ които найдобрата е тази, при която при различните положения, въ
които се намира корабътъ въ време на бой, могатъ да
се използуватъ най-голъмото число орждия.
Освенъ артилерията като главно оржжие на кораба
е н неговата скорость. Отъ големо значение е, дали корабъть ще има съ една нли две мили по-голема ско
рость отъ тази на противника. Въ това се състои имен
но и големото съревнувание прн постройката на бойни-

те кораби между отделните държави. Обаче, за да се
построи единъ корабъ съ по-голема скорость, то требва
да се жертвуватъ срещу нея други данни на военния
корабъ. Скоростьта на сегашните линейни кораби не пре
вишава 28—30 мили.
Трети факторъ, който характеризира бойната способность на военните кораби, е районътъ на действие.
Подъ това тръбва да разбираме най-големото разстояние,
което може да измине единъ корабъ, безъ да има нуж
да да попълва запасите си. Отъ тукъ става ясно голе
мото превъзходство и предимство на корабите съ гв-,
лемъ районъ на действие. Корабътъ съ големъ районъ на
действие може да бжде изпратенъ въ далечно бойно раз
узнаване изъ далечните оперативни театри.
Английскиять линеенъ корабъ „Нелсонъ" има
районъ на действие 10,000 мили. Японските линейни ко
раби еж сжщо съ районъ на действие 10,000 ми ли. Американ
ските еж съ 12,000 мили. Щатите би требвало да иматъ
кораби съ още по-голеиъ районъ на действие, защото
техните оперативни театри се простиратъ далечъ изъ
Великия океанъ.
Най-големъ скокъ, обаче, въ това отношение еж
направили германците, техниятъ линеенъ корабъ «Бисмхркъ" имаше районъ на действие 30,000 мили.
Четвърти факторъ, който също играе роля въ издържливостьта на линейните кораби, е бронята. Въ се
гашните бойни кораби се поставя броня само по водолиниятз, безъ носа и кърмата. Постазятъ сжщо броня и
между предните и задните артилерийски кули. Освен*
тази броня има втора — вътрешна и палубна броня, коя
то пази машините, котлите и погребите, така че всички
по-важни жизнени части на кораба съ защитени съ бронх.
Напоследъкъ при новите постройки на лицейните кораби
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12.5

ТейсъЬъ ' к р ъ с т о с в а ч ъ
се забелязва големо усилване и на хоризонталната броня.
Това се прави, обаче, не само поради увеличилата се
опасность отъ въздуха, но и противъ опасностьта отъ
увеличаването далекобойностьта на морската артилария
и увеличения жгьлъ на възвишение.
КРЪСТОСВАНИ. Това е морската кавалерия, каза
но на сухопжтенъ езикъ. Главното назначение на кръстосвачите е разузнаването, докато главното назначение
на линейните кораби е да водятъ бой срещу главнит*
сили на противника.
Кръстосвачите съ бойни кораби силно въоръжени,
за да могатъ да се биятъ даже при известни случаи съ
линейните кораби. Едновременно съ това те иматъ голема скорость, за да могатъ да отбегнатъ въ случай на
нужда съ маневриране отъ по-силенъ противникъ.
Докато на линейния корабъ големо и първо место
заема тежката артилерия и бронята, а на второ меето
скоростьта, въ кръстосвачит* е въ обратенъ редъ. На
първо место е подвижностьта (скоростьта), а на второ
место другите данни.
Отъ друга страна, докато линейниятъ корабъ има
напълно определено назначение — да води бой съ глав
ните сили на противника, кръстосвачите иматъ много
странно назначение. Т* требва да се биятъ, да разузнаватъ и да маневриратъ много бързо.
Отъ първостепенна големина е така наречения линеенъ кръстосвачъ. Самото му име показва, че това е
корабъ, който по размерите си е близъкъ до линейните
кораби. Той е който води бойното разузнаване, а при
нужда се бие съ линейните кораби. Той води и авангард
ния бой, съ цель да се развърне противнинътъ. Линей
ниятъ кръстосвачъ съчетава въ себе си две несъвместими условия: има силна артилерия и е съ „огол*ма ско
рость отъ тази на линейните кораби. Но, тъй като тия
две условия съ несъвместими, отъ линейния кръстосвачъ
требва да се даде нешо въ жертва за сметка на по-го
лъмата скорость, за да могатъ да му се п о с т а т ъ п о големи и по-силни машини. Това се постига, като му се
намали дебелината на бронята и се намали числото^ на
орждията Калибърътъ, обаче, на оръдията, които се пое-

тавятъ на него, е същиятъ, както този у линейните ко
раби. По този начинъ линейниятъ кръстосвачъ има също
то въоржжение, както линейния корабъ. За да могатъ
тия три условия да се съвместятъ, то тези кораби ех
по големи отъ линейните. Така например*, английскиятъ
линеенъ кръстосвачъ „Хуудъ" имаше 46,000 тона водоизлестимость, до като линейниятъ корабъ „Роялъ Сове.
ринъ* има 35,000 тона.
Даже „Нелсонъ" и „Родней" иматъ по 40,000 тона.
И докато въ оръжието имъ е равно по сила (8—40 см.
орждия), Нелсонъ има само 22 мили скорость въ часъ,
а
«Хуудъ* имаше 31 миля. Затова пъкъ разликата се
явява въ бронята. Докато линейните кораби иматъ по
целата си водолиния броня дебела 35 см. .Хуудъ" има
ше само 20 см. броня.» Това е, което стана причина схшиятъ да бъде така лесно потоленъ отъ германския ли
неенъ корабъ „Бисмаркъ".
Вторъ типъ кръстосвачи е така наречениятъ вашинг
тонски кръстосвачъ, който бе установенъ отъ морската
конференция въ Вашингтонъ.
Споредъ решението на тази конференция, тонажътъ
на кръстосвачите бе определенъ до 10,000 тона, съ калибъръ на орждията не по-голъмъ отъ 22 см.
Първите кораби отъ този типъ беха построени въ
Германия. Това беха така наречените джебни кръстос
вачи отъ типа на „Дойчландъ". Те дадоха прототипа на
вашингтонския кръстосвачъ. Затова и некои теоретици
намирзтъ, че главното назначение на този типъ кораби
е борбата противъ съобщенията на противника, а заедно
съ това и борба срещу неприятелските търговски кора
би. Последното се оправда напълно, тъй като точно то
зи типъ германски кръстосвачи въ началото на тазн вой
на беха използувани за тази борба, срещу неприятелски
те търговски кораби.
Следва така наречения ескадренъ кръстосвачъ, кой
то има назначение да извършва разузнаване и да бжде
въ помощь на линейните кръстосвачи. Тези кораби съ
сравнително по-слабо въоръжени, но за сметка на това
иматъ по-голема скорость и по-големъ районъ на дей
ствие. некои ги наричатъ още леки кръстосвачи. Тех-
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ната големина варира отъ 3000 да 8000 тона. Иматъ
32 до 40 мили скорость н еж въоржжени съ 15 см. оръдия.
Характерното въ техъ е, че иматъ и силно торпедно
въоръжение. Естествено е, че въ по-малките флоти ле
ките кръстосвачи иматъ и бортова броня. По новите отъ
техъ еж направени само съ една димова тръба, което
намалява тЬхната поражаемость — защото представляватъ
по-малка цель. Голъмиятъ районъ на действие е постигнатъ чрезъ поставянето на една комбинация отъ двига
тели: парна турбина и дизелъ мотори. Благодарение на
това кръстосвачътъ чрезъ дизелъ-мотора може да по
лучи една скорость отъ 10—15 мили, която я използува
при действията му срещу неприятелските търговски ко
раби изъ далечните морета и океани. Вследствие на това
районътъ на действие на този типъ леки кръстосвачи
достига 18,000 мили, а при действие и на парните тур
бина корабътъ добива скорость 43 мили, а районътъ на
действие се увеличава до 25,000 мили. Така че днесъ
единъ лекъ кръстосвачъ съ см*сенъ.двигатель отъ пар
ни турбини, и дизелъ мотори може да обиколи единъ
пжть и половина земята, безъ да има нужда да попълни
запасите си. Тия качества, обаче, иматъ само германски
т е леки кръстосвачи. Въ другите държави леките кръс
тосвачи съ по-неусъвършенствуванъ типъ. Изобшо лекиятъ кръстосвачъ, това е най-усъвършенствуваниятъ
типъ боенъ корабъ въ света,
ТОРПЕДОНОСЦИ. Като типъ боенъ корабъ, който
има главното си въоржжение торпедото, е торпедоносецътъ. Това ех кораби безъ броня, съ голема скорость
и много силни машини, за да могатъ лесно да нападатъ
и да избегватъ отъ нападенията на неприятелския флотъ.
Районътъ имъ на действие е като този на линейните ко
раби, къмъ които те винаги се придаватъ за охрана, за
действие срещу противниковите подводници, срещу про
тивниковите торпедоносци н за конвоиране на търгов
ски кораби, когато преходътъ не е много големъ. Същите се използуватъ за нападение въ известни моменти въ
ескадрения бой. Понеже съвременната морска артилерия
е направила големи успехи, има голема далекобойность и
извънредно точна стрелба, торпедоносците еж много поврът
ливи кораби, за да могатъ да избегватъ лесно отъ Огъня
на противниковата артилерия. Техниката полагаше голе
ми усилия да създаде за техъ една силна машина при
малъкъ тонажъ на кораба. Така се получиха трите типа
торпедоносци.
Първи отъ техъ съ флотиловодачите. По тонажъ
въоръжение те се доближаватъ до леките кръстосва
чи. Въоръжени еж. съ артилерия и торпеда и иматъ
ного голема скорость, Обикновено на флотиловодачите
:е намира командирътъ на торпедната флотиля. Главното
азначение на тези кораби е да подържатъ торпедната
така на своите кораби, а чрезъ силната си артилерия
а отбивагь противниковите торпедниа таки. тези глав- назначения на флотиловвяачите изискватъ високи
..хнически качества. Поради това тяхната артилерия е
-зположена подобно на артилерията на линейните коаби, иматъ голема скорость и бърза и точна артиле•ийска стрелба. Некон огь техъ еж и леко бронирани,
олемиятъ имъ пъкъ районъ на действие дава възможлсть да се използуватъ въ сегашната война н като
«ранни кораби.
Вториять типъ еж обикновените, така наречени
мтръ-торпедоносци или изтребители. Те иматъ тонажъ
•ъ 800 до 1500 тона. Въоръжени еж съ сжщия кализръ артилерия, само че оръдията еж по-малко на брой.
<оростьта имъ е същата, както на флотиловодачите.
Третиятъ типъ торпедоносци еж съ тонажъ отъ 100
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до 800 тона. Тия кораби не могатъ да иматъ много
силни машини и голема скорость, защото еж хравиително
съ по-малко водоизместване. Същите поради малкия
имъ тонажъ иматъ сравнително малъкъ районъ на дей
ствие и затова се използуватъ за действие само въ
близость на бреговете.
ТОРПЕДНИ КАТЕРИ. Това еж най-бързите кораби
на света. Въоржжени еж главно съ торпеда и иматъ
45 мили скорость въ часъ. Обстоятелството, което на
кара да се яватъ на бЪлъ светъ тия малки бойни корлбчета, бе това, че торпедоносците не можаха успешно
да изпълняватъ своето предназначение, особено около
бреговете. Съ появяването на тези торпедни корабчета,
наточели тактиката на торпедния бой се върна съ 50
години назадъ, когато торпедите се носеха на катери,
които се вмъкваха въ неприятелските пристанища и за
ливи, за да взриваватъ неприятелските кораби, стоящи на
котва. Техното появяване наново се дължи главно на
това, че големата далекобойность и точность на съвре
менната морска артилерия застави големите торпедонос
ци да изстрелватъ своите торпеди отъ големи разстоя
ния, най-малко отъ 5000 метра, при което точностьта нзг
торпедния изстрелъ се намалява много. Това намали из
вънредно много вероятностьта за успехъ при една днев
на торпедна атака и застави торпедоносците да се из
ползуватъ само презъ нощьта, когато подъ прикритието
на тъмнината #те могатъ да се приближатъ по-близко до
противниковите кораби.
Първи започнаха да строятъ торпедни катери италиянците. Те използуваха затвореното Адриатическо
море, правиха.различни проби за атака на противникови
те бази, докато се установи, че тонажътъ на този видъ
бойни кораби не требва да надминава 10 до 40 тона.
(Днесъ германските големи торпедни катери иматъ 10§
тона). Поставиха имъ бензинови мотори и чрезъ техъ
добиха скорость 40 мили въ часъ.
Тогава тия малки бойни кораби извършиха редици
нападения и за първи пжть презъ миналата световна
война те успеха да потопятъ австрийския линеенъ ко
рабъ „Сентъ Ищванъ".. Това бе първиятъ крупенъ ус
пехъ на възроденото оржжие.
Италиянскиятъ примеръ се възприе много бърже
отъ всички останали останали държави. Те всички за
почнаха да строятъ торпедни катери за защита на бази
те и крайбрежието и за действие срещу неприятелските
подводници Даже англичаните, които еж големи консер
ватори, възприеха тозн типь торпедни катери и веднага
следъ свършването на миналата световна война, когато
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требваше да се действува срещу белшевиките въ Север
но море, те се явиха именно съ подобни торпедни лод
ки, като извършиха много нападения на главната руска
морска база Кронщатъ.
При воденето на сегашната война торпедните ка
тери зарехистрйраха; редица^ успехи,-особено германските,
при действията имъ въ Лзманшъ и около английските
брегове. Не по-малки еж, обаче, успехите и на италиан
ските торпедни катери днесъ при действията имъ въ
Средиземно море.
ПОДВОДНИЦИ. Те добиха своето значение и пра
во на гражданственость презъ време на миналата светов
на война, когато станаха мощно оржжие въ ръцете на
храбрия германски народъ. До началото на миналата
световна война на подводниците се гледаше като на не
що неинтересно. Но храбрите германски моряци отвориха
очите на своите колеги отъ другите народи. Те има
доказаха, че всеки подводникъ, командуванъ отъ силенъ
по духъ началникъ,, пропитъ отъ съзнанието за дългь,
ще бъде грозно оръжие и ще оспори надмощието надъ
моретата.
Отъ смелите планове на подводниците, да кръстосватъ всички морета и океани и да унищожаватъ все
ки срещнатъ неприятелски корабъ, английскиятъ флотъ
се стресна. Той се затвори въ пристанищата и се огради
съ минни или, ако предприемаше некое нападение, то
тръгваха едновременно много морски единици, които
ставаха лесна плячка на смелите подводници.
И въ днешната морска война опасностьта отъ това
морско оръжие е толкова големз, че заплашва действи
телно съ страшна катастрофа английското морско гос
подство.
^ •
Имаме неколко типа подводници.
Подводни кръстосвачи, които иматъ назначение да
действуватъ срещу търговските кораби, по широките
морета и океани. Главното имъ оржжие еж торпедата и
артилерията, тези подводници нматъ сравнително голе
мя удобства за живеене, защото плаватъ продължител
но време. Те носятъ и излишна обслуга, която имъ слу
жи за пленяване на противниковите търговски кораби.
Водоизместяването имъ достига отъ 1500 до 2000 тона.
I
Вториятъ тнпъ еж обикновените подводници съ
врдоизместимость отъ 800 до 1500 тона. Те йматъ сжщо
големъ районъ на действие, големи надводна скорость,
и еж въоржжени сжщо главно съ торпеда и по-малъкъ
кълибъръ артилерия. Сжшите не носягь излишна обслу
га, защото местото въ техъ е ограничено.
Другъ типъ еж ескадренит* подводници съ водоизместимость средно отъ 600 до 1200 тона. Те нматъ
сравнително по-слаба артилерия и силно торпедно въоржжение. Иматъ голена надводна скорость. за да могатъ
да придружаватъ ескадрит* въ техните походи, а сжшо
и да действуватъ заедно съ техъ,
Следващиятъ типъ това еж малките подводници,
които иматъ отъ 100 до 600 тона водоизм*стване за
да достигнеиъ до най-малките, така нареченит* джебни
японски подводници, които извършиха и най-големия
подвигъ въ сегашната война, като се промъкнаха въ аме
риканската морска база Пърлъ Хзрбъръ и атакуваха съ
торпеда стоящите на котва американски линейни кораби.
Къмъ всичките т *зи тилове подводници, които се
използуватъ въ сегашната война, требва да се прибави
още единъ, а именно подводните заградители. Благода
рение способността на подводниците да се движатъ сво
бодно н независимо отъ никого, да се доближаващ не
забелязано много близко до противникови^ брегове и
да се промъкватъ въ неговите добре укрепени и охра-
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Подводникъ
нявани бази, подводните заградители еж единствените,
които иматъ възможность да поставятъ заградни мин»
дори и въ самите противникови бази. Това качество още
презъ миналата, война е било оценено най-напредъ отъ
германците, и те еж първите, които започнаха да строятъ подводни заградители. Днесъ почти всички морски
държави иматъ подводни заградители и те взематъ ак
тивно участие при воденето на сегашната морска война.
Единъ подводенъ заградитель може да носи отъ 20 до
80 заградни мини.
САМОЛЕТОНОСАЧИ. Това еж едни отъ най-мо-,
дерните и най-новите бойни кораби въ сегашната вой.
на. Първите кораби-самолетоносачи еж били построени
едва неколко години следъ края на миналата световна
война презъ 1925 година, когато въ Англия и Япония
беха спуснати първите кораби отъ този типъ. Скоро,
обаче, техниятъ примеръ беше последванъ отъ остана
лите морски държави. Първите самолетоносачи беха на.
правени чрезъ преустройването на некои остарели ли
нейни кораби и едва по-късно само преди неколко го
дини, корабътъ-самолетоносачъ се оформи като напълно
определенъ новъ типъ боенъ корабъ, чието устройство
се различава основно отъ това на другите кораби.
Самолетоносачите еж бронирани главно по водоли-
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нията и палубата. Водоизместването имъ достига отъ
10000 до 27000 тона. Могагь да се движатъ съ :скорость 31 миля и иматъ големъ районъ на действие.
Въоръжени еж съ 15 см. оръдия, за да могагь да водятъ борба съ торпедоносците, и иматъ големъ брой
противосамолетни оръдия.
-;,\.
• • V
. * -•• '•
Задачите, които се възлагагь на самолетоносачи
те въ сегашната война и нарастналото значение на са
молетите показаха, че този типъ бойни кораби ще има
да изиграятъ решителна роля при воденето на морската
война и особенно въ ония пунктове, които еж далечъ отъ
обсега на сухопжтната авиация.
На борда си единъ съвремененъ самолетоносачъ
може да носи до 80 самолета. Между тъхъ имаме отъ
всички видове; бомбардировачи, изтребители, разузнава
чи и леки торпедни самолети.
Освенъ посочените бойни кораби, всеки флотъ има
още и специални кораби за поставяне на мини — наре
чени минни заградители, които могагь да носятъ до
-800 мини за заграждане. Тия кораби иматъ голема скорость, за да могатъ бързо да се движатъ отъ едно мес
то на друго. По външенъ видъ приличатъ много на
търговските кораби.
Специални кораби обаче, за минни заграждания
иматъ много малко държави, защото техното назначе
ние може въ случай на нужда да се изпълни и отъ
всеки другъ обикновенъ търговски или воененъ корабъ,
като му се направятъ некои малки преустройства.
Презъ време на миналата световна война пъкъ и сега
германските моряци поставяха съ такива приспособени
кораби, минни заграждания чакъ покрай бреговете на
Австралия.
•
Други съ по-малко водоизместване кораби снабде
ни съ специални уреди, които служатъ за почистване на
мини, се наричатъ минни заградители.
И най-после идватъ спомагателните кръстосвачи.
Понятието спомагателенъ кръстосвачъ е много разтегливо. Подъ това понятие некои разбирагь, че това е
търговски корабъ, койю зъ време на война е реквизиранъ и се използува за действие прогивъ противнико
вия търговски флотъ. Споредъ други, спомагателенъ
кръстосвачъ е всеки корабъ, носящъ воененъ флагъ, коиандуванъ огъ военно лице и имащъ за задача да по
тапя или пленява противниковите търговски кораби. Ра
ботата на тия кораби е сжшдта, както на некогашните

пиратски кораби. Този типъ кораби се проявиха особено
и много презъ миналата световна война, когато германскиятъ спомагателенъ кръстосвачъ „Принцъ Айтелъ
Фридрихъ" действува въ продължение на три месеца
окбло южна Америка и нанесе голйми загуби на Ан
глия и Франция.
Германскиятъ спомагателенъ кръстосвачъ „Мьове"
цели петь месеца обикаля изъ Атлангика и, освенъ че
потопи много неприятелски търговски кораби, но и до
несе съ себе си въ Германия грамадни богатства. Геми
ята ..Зебадлеръ* тарашува съ месеца изъ Атлантика, за
обиколи южна Америка и се яви въ Тихия океанъ. Германскиягь спомагателенъ кръстосвачъ „Волфъ" оби
каля на море 13 месеца, потопи маса кораби и постави
минни заграждания въ Сидней, предъ .Ню-Йоркъ и пр.
И въ сегашната война тоя типъ германски кораби,
спомагателни кръстосвачи, се проявиха не по-малко. Та
ка напримЬръ, до края на миналата година никои огъ
техъ беха потопили неприятелски търговски кораби съ
съ повече отъ 200 хиляди тона. А всички си спомняме
за боя между австралийския кръстосвачъ Сидней и
германския спомагателенъ кръстосвачъ „Кориоранъ"
при който последниятъ за големо удивление на моря
ците огъ целъ свегь излезе победител...

Полковникъ Кнраджневъ Д.

десантътъ при Диепъ
На 19. УШ. 1942 г. на разсъмване войскови
части, състоящи се отъ, англичани, американци, ка
надци и голисти, еж направили опигь да стоварягь
десантъ въ големъ мащабъ на френското край
брежие въ облветьта на Ламаншъ при-гр. Диепъ.
Десантътъ е билъ ограниченъ отъ германската от
брана на бр%га.
Общата цель на този десантъ е била, както
следва:
Съюзното командуване е решило да опита
здравината на германската отбрана въ този точка
на брега и
при първоначаленъ успехъ да
продължи стоварването на повече войски и напра
ви единъ опитъ за нахлуване въ Франция и обра-

зуване.на втория фронтъ.
Действието требвало да бжде изпълнено спо
редъ плановете на американо-английското коман
дуване отъ цела една армия, която требвало да
нахлуе на три вълни. Първата вълна се състояла
отъ една дивизия отъ канадци и североамериканци.
Тя разполагала съ въоръжение отъ всички видове
специални оръжия, както и съ голема бронирана
часть. Тази първа вълна имала за задача да обра
зува предмостово укрепление въ ограниченъ размеръ и да завземе чрезъ изненада пристанището
на гр. Диепъ и германските летища, разположени
въ околностьта на града, да се настани тамъ здраво
и по тоя начинъ да създаде първите отправни бази
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Карта на десантните действия при Диепъ
за неприятелското въздухоплаване- Предвидено би
ло, щото докато тази първа фаза на действие се
извършвала, втората вълна отъ неприятелски вой
ски да слезе на сушата при закриляния и държанъ
отъ нахлулата дивизия брегъ. Силите, съставля
ващи тази втора вълна, били натоварени на шесть
транспортни товарни кораба. Те били предназна
чени да засилятъ и да разширятъ предмостовото
укрепление, за да дадатъ възможностъ на опера
тивния резервъ, следващъ първите вълни и състоящъ се отъ около три дивизии, очакващи заповедь за слизане на брега, на борда на 26 тран
спортни кораба въ Ламаншъ, да си послужатъ съ
необходимия теренъ за разгъване на своите сили,
съ проява на главните си усилия, по оперативната
посока Диепъ — Парижъ, чието разстояние е само
240 клм.
Ако тази първоначална цепь — настъплението
къмъ Парижъ не успее, английскиятъ ударъ е це.ггЪлъ образуването на единъ широкъ фронтъ меж
ду реките Сома и Сена, съ огледъ на едно бждащ е развитие на действията пакъ въ посока на
Парижъ.
Въ тази операци еж вземали участие твърде
големи морски и въздушни сили. Последното идва
да подскаже, че десантните действия не еж били
съ ограничена целк а се имало предвидъ завла
дяването на французкия брегъ съ огледъ на едни
по-дълготрайни цели.
Отправните бази, отъ които еж тръгнали де
сантните и бойни кораби, еж били раионътъ на
английския брегъ, разположенъ между пристани
щата на Портсмутъ, отстояше отъ гр. Диепъ на 160
н л м ., и пристанището Хестингсъ, отстояще отъ по
следния градъ на 100 клм. Или средно взето, ан
глийскиятъ десантенъ флогь е направилъ около
130 клм. мореплавателенъ пжть, отъ английския
б р е г ъ до гр. Диепъ. Този пжть корабигЬ еж могли

да го изминатъ средно за 4 часа.
БойнитЬ кораби, които еж имали за цель да
осигурятъ десанта, еж били отъ типа на леките
кръстосвачи, разрушителите, торпедните лодки и
другите спомагателни кораби, които е требвало да
подпомагатъ доближаването на транспортните ко
раби до брега. Кръстосаачите и разрушителите еж
били разположени въ три линии съ задача да охраняватъ транспортните кораби. Въ първата ли
ния еж били определени повече бойчч кораби,
които еж имали за задача първи да откриягь
огънь и да заглушатъ огъня на бреговите батареи.
Последующите вълни отъ бойни кораби требвало
да се намесятъ въ боя, следъ като първите тран
спортни кораби стоварятъ войски.
Бойните самолети, които еж участвували въ
тези действия, еж били не по-малко отъ 400—-500
самолета — бомбардировачи и изтребители. Последниятъ типъ изтръбители, предназначени да
участвуватъ въ подобни действия, притежаватъ и
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голема огнева сила, тъй като същите.еж въоръ
жени съ повече картечници, а некои отъ техъ
иматъ вече и леки оръдия на борда си. Ето защо
общо взето въздушните сили на англичаните еж
имали голема нападателна и огнева мощь;
Специално обучените войски за десантъ еж
били натоварени освенъ въ транспортните кораби,
но още и въ щурмови и бронирани лодки. Същите
с ъ имали за цель първи да доближатъ до брега и
да стоварятъ щурмови подделения, които да заематъ бръговите батареи и тактически силните
части на брега. Бойните коли, както и леките про
тивовъздушни оръдия, съ били натоварени въ спе
циалните понтонни кораби, приспособени за лесно
разтоварванеСамото стоварване на войските е станало въ
и около пристанищния градъ Диепъ, на единъ
фронтъ отъ 20 клм.
Греда Диепъ е разположенъ на брега на Ламанщъ между двете големи фоанцузки пристанища
Хавъръ и Булонъ. Той брои 25,000 жители съ малко
пристанище, въ което могатъ да акостиратъ ко
раби до 6000 тона. Градътъ е курортенъ, съ дълъгъ
и хубавъ плажъ и съ много вили въ околностьта.
Морето на Ламаншъ, както е известно, периоди
чески презъ денонощието дава отливи и приливи,
които с ъ способствували за доближаването на лод
ките до брега.
Самата операция се е развила както следва:
На 19. VIII, сутриньта въ б часа предъ града
.Диепъ съ се появили първите торпедни лодки,
които първи съ влезли въ бой съ германската бре
гова охрана, състояща се отъ леки бойни еденици.
Като втори ешзлонъ на английските морски
сили съ били леките кръстосвачи и разрушители,
които еж влезли въ артилерийски двубой съ бре
говите батареи. Мчлко по-късно еж били подло
жени на масовъ огънь и всички военни обекти на
бреговата отбрана на Диепъ.
Следъ артилерийската подготовка отъ кораб
ната артилерия подъ прикритието на димни заве
си е започнало стоварйането на войските отъ пър
вите транспортни кораби. Така натоварените вой:ки на около 400 лодки, придружени отъ спеииаллгк щурмови и бронирани лодки, а също и понтоните кораби, натоварени съ танкове, леки противоброневи орждия, бойни припаси и други военни
.атериали, еж се отправили къмъ петъчната ивица,
.азположена северно и южно отъ Диепъ. Тези
подки, пръснати на единъ фронтъ около 20 кпм.,
:ъ се охранявали отъ леки морски единици. Вой.ките, които се пренасяли отъ първия ешалонъ
одки, се състояли отъ специално обучени щур
мови команди, съответно въоръжени съ леки скоострелни оръжия и машини за близка борба. Въ
езй лодки е имало и пионерни части, снабдени съ
ъответните материали и съоръжения за преодояване на препятствията, минните полета и разру
шаване на бункерите отъ отбраната. Стоварването
а брега е станало подъ съсредоточения огънь на
ерманскигЬ брегови батареи и другите огневи
редства, заблаговременно укрепени на брега.
Южно отъ гр. Диепъ десангьть не успелъ,
5аче северно и въ самия грвдъ англичаните с ъ
стЪпи да стоварятъ войските си и другите бойни
.редства, които най-напредъ еж овладели нами•ащите се близо до брега вили и други постройки.

Първа задача на щурмовите и пионерни части е
била да атакуватъ и обезвредятъ- бреговите бата
реи и др. военни обекти. Въ тая си задача до из
вестна степень т е еж успели. На неколко места,
особено северно отъ града, отбраната е била преодолена, и дебаркиралите войски еж се врезали въ
песъчната ивица. Тукъ борбата се водила между
близката отбрана на батареите и малобройните
германски пехотни подделечия, които еж заемали
самия брегъ, й щурмовите команди стоварени
отъ десантните лодки на англичаните. При този
бой упоритата съпротива на некои отъ близките
до брега брегови батареи е била преодолена, но
разбира се съ цената на много загуби, претърпени
отъ нападащите сили. Въ тази борба естеспено е,
че с ъ взели дейно участие и английските въздуш
ни сили, които с ъ се опитвали съ бомбардировки
да пресе«атъ пътя на идващите отзадъ подкреп
ления.
Въпреки всички противодействия на англий
ското въздухоплаване, както и на огъня на англий
ската морска артилерия, тези подкрепления еж
пристигнали на време, атакували десантиралите
части, и въ 15 часа и последниятъ англичанинъ е
билъ отхвърленъ въ морето. Вь 13 часа е започ
нало амбаркирването обратно на стоварените вой
ски на чакащите ги на боега оцелели лодки, кои
то еж се отправили подъ огъня на германската
артилерия къмъ транспортните си кораби.
По такъвъ начинъ германската отбрана е осуе
тила приближаването на втория и третия ешалони
отъ десантни войски, които еж чакали въ вжтрешностьта на морето.
Интересно е, че при десанта англичаните н е
с ъ употребили никжде парашутни войски, които
при подобни операции иматъ решително въздей
ствие за сломяване на отбраната. Това може да се
обясни съ липсата на добре обучени парашутни
войски.
Действията отъ германска страна еж се раз
вили при следната последователности
Движението на неприятелския флотъ къмъ
французкия брегъ е било своевременно открито,
обаче не се е знаело къмъ коя точка отъ този
брегъ ще стане десанта. Германските бързи лодки
и подводници с ъ срещнали конвоя въ морето и
еж атакували некои отъ бойните му единици. Пре
дупредителната и подслушвателна служби на време
еж открили, както движението на корабит-в, така
и излитането на самолетите отъ летищата, разпо
ложени около южния английски брегъ. Следова
телно, германското командуване на брега на Ла-
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маншъ, е било своевременно уведомено за при<жтствието въ канала на английския флогь, а съ
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що и за придружаващите го въздушни сили.
Германските изтребители отъ охраната на
- г-,1
брега своевременно еж'излетели и още надъ мо
рето еж влезли въ бой?съ английските въздушни
-а•у
сили. Следъ като се е очъртала посоката на дви
жението на неприятелския флотъ и вероятното
место за десангь, германското командуване е на
1
правило съответните разпореждания за придвиж
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ване на резервите си къмъ брега въ застрашения
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участъкъ на гр. Диепъ. Тези части еж могли да
пристигнатъ 2 — 3 часа следъ започване на де
,}
санта.
п\;
При извършване на десанта германските бре
гови батареи еж открили огънь по транспортните
кораби, а въ последствие и по движущите се лод
ки къмъ брега. Съ своя съсрецоточенъ огънь те
еж нанесли чувствителни загуби на англичаните
преди техните лодки да достигнатъ брега. Въ съ
щото време появилите се германски леки бойни
р единици еж атакували отъ своя страна бойните
кораби на англичаните, които еж охранявали де
санта.
___
• .
Както се каза и поторе, южно отъ Диепъ,
бреговата отбрана е отхвърлила десанта, преди
последниятъ да може да дебаркира на брега. Де• • :»'
сантътъ е успелъ само предъ града и северно отъ
\
него. Тука английските и други стоварени части еж
атакували бреговите батареи, които еж дали мощ Уна отбрана. Въ близъкъ ржкопашенъ бой прислу I
гата на тези батареи е проявила редка храбрость
и дълго време е задържала щурма на непрекжснато налитащите върху батарейните позиции, щур
мови и бронирани части на англичаните. Некои
отъ тези батареи, особено северно отъ града, еж
*
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били обходени, но въпреки това, те дълго време
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еж се отбранявали, безъ да бждатъ напуснати по
л.
..
- чо^..: Н ><] .
зициите имъ. При този бой, особено много се е
отличило едно противобронево орждие, което съ Единъ стар-ь десантенъ корабъ, който току що е стосвоя фланговъ огънь е помитало всички стоваре варилъ десантните войници и е билъ запален*. отъ
германската артилерия
ни на брега войници, които еж попаднали въ не
говия обстрелъ.
Независимо отъ боя около позициите на ба преследването на конвоя и разпръснатите по мо
тареите, се е развилъ сжщо така ожесточенъ рж рето десантчи лодки, които еж се мъчили да ог
копашенъ бой между германската пехота отъ от добератъ до английския брегъ.
Балансътъ на този десантъ отъ англичаните и
браната и щурмовите команди на англичаните.
Макаръ и съ малки пехотни части, германците вед техните съюзници за първъ пжть произведенъ въ
нага следъ стоварването на първата вълна войски такъвъ големъ мащабъ презъ тази война, е билъ
еж предприели ограничени местни контъръатаки, както следва:
За англичаните и техните
съюзници —
които еж спомогнали много за задържането на
напредващите английски части. Следъ пристигане пленени здрави офицери и войници повече отъ
то на задните подкрепления отъ моторизирана ар 2000 души, убити и ранени на брега — 1500 душ.
тилерия и преносима пехота е била организирана Издавени отъ потопени лодки и транспортни и
обща контъръ-атака на всички позиции отъ отбра бойни кораби надъ 5000 души. Загубени самолети
ната, заети отъ англичаните. При тази контъръ- 132, отъ които 92 съборени отъ германските из
атака еж взели дейно участие и низконападащигб требители, разрушени 26 бойни коли, потопени
германски самолети. Борбата е била особено оже два транспортни кораба и 3 разрушителя и мно
сточена около батарейните позиции на бреговата жество десантни, щурмови и специални лодки, пре
отбрана, които еж били блокирани отъ щурмовите насящи войски на брега. Тежко повредени повече
отряди на десанта. Следъ 9 часова борба и послед отъ 8 транспортни и бойни кораби.
За германците: убити и ранени на брега 400
ния въоржженъ войникъ отъ стоварените на бре
га войски е билъ изтласканъ въ морето. На суша- души, загубени евмолети 26.
та еж останали само пленниците, бойните коли и
Гражданското население е дало въ убити и
разнообразенъ боенъ материалъ.
ранени около 100 човека.
Десанта при Диепъ, който англичаните пред
Късно до вечерьта германските низконападащи
самолети и морски бойни единици еж продължили приеха на европейския брегъ, не е първи. По-рано
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Личниятъ съставъ на тЬзи батареи требва двтЬ направиха петь други десанта, които свършиха
тъй печално, както и този при Диепъ, некои даже знае; че въпросъ за напускане на позициите непо-печално. Така на 16. IV. 1940 г. т е дебаркираха може да става. Всеки е длъженъ да отбранява
при Нарвикъ, въ Норвегия, и се задържаха тамъ своето место съ цената на собствения си животъ,.
55 дни—до 10. VI.; нг^сжщата дата Об. IV.) дебар докато се прояви конгьръ^атаката отъ пехотата и
кираха при Намзосъ и Нндаленесъ, пакъ въ Нор се позволи деблокйрване на'6бградените батареи."
вегия и стояха до 4. V. 1940 г.— 18 дни; на 23- IV. Не требва да се забравя, че освобождаването на
1942 г. англичаните слЪзоха при Булонъ, въ Фран тези батареи ще стане толкова по бързо, колкотоция, но операцията имъ трая само 8 минути; не те ще успеятъ да задържатъ противника по-дъл
по-щастливи беха и операциите имъ при Льо Туке го време далечъ отъ своигЬ позиции. Всеко от
(4. VI. 1942 г.), която трая неколко минута и пра слабване та духа имъ за съпротива ще създадеСенъ Назеръ на 29. III. 1942 г., която трая некол условия за пробивъ въ отбраната, а заедно съ то
ко часа. И десанта при Диепъ, който стана пакъ ва и унищожаване на самите батареи.
б) Отбраната на брега ще требва да се раз
на френския брегь, беше ликвидиранъ въ по-мал ""положи въ дълбочина и то най-малко въ две линии.
ко отъ ецинъ деньПървата линия — самиятъ морски брегь, ще
Като изключимъ двата десанта, направени въ
Норвеги?, всички други станаха по френското край бжде организирана въ опорни места. Тази линия
брежие и еж имали характеръ за обезпокояване. ще бжде наситена съ много оръдия, пехотни ма
За десанта при Диепъ англичаните обясняватъ, че шини за близка и далечна борба, а съ по-малко
той е ималъ само осведомителенъ характеръ. Обяс жива сила. Изобщо тази линия требва да бжде въ
нението е крайно несъстоятелно и, очевидно, то е състояние да спре съ огьнь десанта и неговото
продиктувано отъ смущението, което е настъпило, развитие въ бреговата ивица, до идването на под
следъ като въ Лондонъ с ъ научили за големите креплениятаВтората линия — организирана въ опорни
жертви и загуби, съ които е платенъ тоя опитъ.
За всеки, обаче, неутраленъ наблюдатель, е ясно, групи, ще требва да бжде заета огь живата сила
че предприетата десантна операция при Диепъ на отбраната. Частите отъ така организираната
съвсемъ не е била замислена съ цель да се про - позиция требва да бжцатъ съсредоточени въ от
вери подготовката на десантния апаратъ на ан делни ядра, снабдени съ моторни средства за бър
гличаните. Напротивъ, английското командуване, зо придвижване къмъ участъка отъ брега, който
съдейки по силите, които е хвърлило въ нея, е ще бжде застрашенъ.
имало сериозни намерения, да нахлуе съ вой
в) За предотвратяване на всеки възможенъ
ските на съюзниците въ Европа и създаде втория десантъ е много важно преди всичко да се остра
фронтъ.
ни изненадата. Командуването требза да знае за
Горното се потвърждава отъ факта, че отъ всеко движение на неприятелския флотъ въ предзаловените 105 офицери като пленници въ този лежащето водно пространство, простиращо се по
бой, съ фигурирали единъ бригаденъ генералъ, не на 300 — 400 клм. отъ брега.
2 полковници и 13 генералъ-щабни офицери. По
, Горното ще се постигне съ уреждането на
добна участь на висши офицери въ експедицион една сигурна предупредителна и подслушвателна
ния корпусъ показва много ясно характера на служба, а сжщо — отъ морското разузнаване на
експедицията. Никоя военна акция, отъ чисто ра- крайбрежната охрана.
зуЗнавателенъ характеръ, не би се придружавала
г) При вс-вко появяване на неприятелски ко
отъ толкова много висши' офицери.
раби въ крайбрежната зона бомбардировачните
и торпедни самолети на отбраната еж първи, кои
ЗаЕслючение
то требва да излетятъ и ги атакуват ь.
Леките морски сили сжщо ще получатъ за
Огь така замислената и проведена десантна
операция могатъ да се извлекатъ следните изво дача да атакуватъ неприятелския флотъ въ откри
то море.
ди и поуки:
а) При организиране на отбраната на брега,
д) При приближаването на корабите, отъ
като гръбнакъ на-тази отбрана Си оставатъ бре които ще стане разтоварването на войските, отъ
говите батареи и тези за близка борба, които големо значение е бреговите батареи да еж сво
заематъ позиции непосредствено до бреге. Поне бодни отъ артилерийския двубой, за да могатъ
же ТБЗИ батареи еж най-много изложени на не да съсредоточатъ огъня си по тези кораби. Дко
посредственото противниково нападение, наложи същите се прикриятъ съ димни завеси, важно е
телно е да се взематъ решителни мерки за гЬх- огъньтъ да се насочи по десантните лодки, като
ното солидно укрепяване и главно организиране съ огневи прегради се цели техното унищожаване.
то имъ въ опорни места въ близка отбрана. Прис
Следъ достигане на десантните лодки до бре
лугата имъ требва да бжде въоръжена съ всички га, ше влезатъ въ действие пехотните машини и
оръжия за близка борба противъ непосредствени
противоброневите оръдия, които ще обстрелватъ
нападения, а позициите имъ да бждатъ снабдени
съ всички окопни и други съоръжения за отбрана. стоварените хора и бойни коли.
е) При развитието на боя въ вжтрешностьта
Поради своето разположение, батареите ще на позицията отъ голема важность за отбраната
бждатъ изложени често на обсаждане отъ про е, да се задържатъ опорнит-Ь
бреговите
м еста,
тивника и откжеване отъ частите на отбраната. батареи и другите огневи места, които, макаръ че
Но поради обособяването на позициите имъ въ могатъ да бъдатъ обградени, ще требва да проопорни места, т е ще притежаватъ необходимата дължагь съпротивата си до момента, когато « е
огнева сила да се съпротивляватъ най-малко едно се произведе контъръ-атаката. При тези действия
денонощие.
голъмо значение ще имагь флангово разположени-
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На

морския

бр-Ьгъ предъ Диепъ с е , виждатъ стоваренитЬ
отбрана английски танкове

т е орждия, които държатъ подъ огъня си големо
пространство отъ брега и удобните за стоварване
места.
ж) При организиране на контъръ-атаката, ка
то Първа нейна задача ще требва да бжде произ
веждане на удари за освобождаване на всички
блокирани отъ противника батареи, огнези гнез
да и др.
Следъ успешна к. атака, отъ сжществено зна
чение ще бжде бързо да се продължи преследва
нето на противника съ движение и огънь, съ цель
същия да се плени и не му се даде възможность
да се амбаркира. Всички морски сждове. които
очакватъ отстжпващия противникъ, ще требва да
се разрушатъ съ артилерийски огънь.
Изобщо, за отбиване на една десантна опера
ция ще взематъ участие въздушните, морските
и Сухоземни сили на отбраната. Но особено тукъ
ще се проявятъ батареите, които съ своя могжщъ
и масовъ огънь иматъ всичката възможность да
обстрелятъ продължително противника и то отъ
момента, когато той съ своите кораби ще влезе
въ обстрела на батареите, до момента когато ще
требва да се оттегли въ вжтрешностьта на морето.
Конкретно, десантната операция при Диепъ
не е успела, преди всичко поради липсата на ве
ера въ този успехъ. Макаръ че подготовката е би
ла всестранна и грижливо извършена, а силите, съ
които еж разполагали съюзниците се превъзхож
дали тези на германците, все пакъ тя е била ог
раничена още въ самото начало. Естествено е, че за
провалата на тази акция отъ големо значение е било
•и отлично изградената германска отбрана, но
•все пакъ всека отбрана може да бжде преодо-
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лена, стига напацателниягь духъ на атакува
щите войски да бъде на високо ниво.
Като друга причина за неуспеха може да се
посочи и липсата на примерно и дейно сътрудни
чество между въздушните, морските и сухопътни
те войски на англичаните. Това сътрудничество е
необходимата предпоставка за сполучливото про
веждане на една подобна военна операция.
Разгледанъ теренътъ на брега на Ламаншъ,
особено този около гр. Диепъ, същия не дава ни
какви условия за образуване на предмостови ук
репления, бгзъ което е немислимо значително стоварване на войски Липсата на стратегически сип
ни позиции около брега не дава възможность на
десанта дъпго време да се задържи.
Изобщо, за успеха на една десантна опера
ция не е достатъчно да се получи само превъз
ходството въ силите на атаката надъ тези на от
браната. Твърдението на НБКОИ военни специалис
ти, че десантътъ въ Европа е възможенъ само ко
гато се установи едно з н а ч и т е л н о
над
мощие въ
въздушните и морските
сили
на англо-саксонците надъ твзи на германци
те, се опроверга при десанта около Диепъ. Ма
каръ че това превъзходство сжщестауваше, този
успехъ не можа да се осжществи, защото все
пакъ като сжщественъ елеменгь за успеха на една
военна операция, а особено отъ рода на десанти
те, ще си остане не количеството, а качеството,
не големите прректи и празните закани, съ кои
то си служатъ англичаните, а духътъ и подготов
ката на войските и техното команудване, които
ще проведзтъ замислената военна операция.
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(продължение отъ 7 книжка)
върху чиито ^еалки^ кжшурки щеше даI .надвисне с-Ьнкатз
Ьоь бойно плаване
"на глада. Струваше ми се, че виждаиъ всички тъзя малки
При хубавъ пролетенъ залезъ на 10 априлъ ние изиърщавъли ржце, протегнати за храна, и азъ Джонъ
напснахме Бланкенбергъ и се отправихме да изпълнимъ Сириусъ ги отблъсквамъ на страна. Но какво да се пра
ви, войната си е война...
едно историческо плаване.
При зори видехъ светлините на доста големъ
Отъ това плаване зависеше, да жив-Ье ли нашето
отечество свободно или не. Сждбата на родината беше градъ, който - требваше да е билъ Ярмаудъ, сждейки по
поставена въ ржцете на 80 души истински моряци. посоката на компасната стрелка — юго-западъ на 10 мили.
Мариамъ замина следъ обедъ, тъй като неговиятъ Отминахъ го, понеже брегъкъ е песъчливъ и опасенъ, а
пжть до местоназначението бе по-дълъгь отъ моя. Сте- дъното неравно. Въ 5 ч. и 30 мин. бъхъ траверсъ на
фанъ, командирътъ на "КАПА", потегли съ менъ, но ско фара Лоустрофтъ, който издаваше прекжелива светлина,
ро се разделихме, Въ момента, когато се потапяхъ за сливаща се все повече съ красивия изгревъ. Около
подводно плаване, азъ предчувствувахъ, че нема вече фара имаше много кораби. На западъ се виждаше една
никога де го видя. Ние пътувахме съ него въ едни и мауна. Между насъ и брега се показа изтребитель. Пото
ежиш води. Поздравлявайки се единъ другъ, почнахме пихъ се на 3 метра Достави мн удоволствие да гледамъ
бавно да се потапяме и бързо се преселихме въ царст какъ бързо се потапяхъ.
вото на рибите. Вълните заливаха подводника.
Скоростьта на потапянето е много важенъ такти
Водата, гледана отъ прозорчетата, премина отъ свет- чески елементъ.
ло-зелена въ гьмна.
Той се чувствува, особено силно въ критически
Маноиетърътъ показваше 6 метра подъ водната моментъ, когато требва веднага да се изгубимъ отъ
повърхность.
повърхностьта.
Потопихъ се до 12 метра, тъй като скоро требва
Намирахме се на разстояние нъколко часа отъ зо
ше да минемъ подъ корабите на английския флотъ. Ми- ната за крайцеруване. Позволихъ си малка почивка, като
нахъ близо до нашите минни полета и уравновесихъ под оставихъ Ворналъ да ме замества. Когато се събудихъ,
водника. Беше ми драго да слуша мъ музиката отъ ма бехме до бреговете на Есексъ при песъците на Мапшините, които съ 12 мили ме носеха къмъ тъй слав линъ въ надводно плаване.
ната и мечтана цель. Въ този моментъ, ако подводниМоята зона бе при устието на Темза. И ето азт
къть беше отъ стъкло, бихъ ВИДБЛЪ дебнещите сенки
бехъ
тукъ съ моята малка "ЙОТА", разполагаща съ 18
на английските кораби.
торпеда, едно орждие и надъ всичко това една глава
Държахъ западенъ курсъ 90 минути. Спрехъ ма която знаеше какво и какъ требва да се направи.
шините и внимателно се издигнахъ на повърхностьта.
Потопихъ се. Заехъ местото си при морегледа
Морето беше развълнувано, ветърътъ силенъ, и вълните
Презъ него видехъ на 100 метра отъ насъ закотвенплискаха вода въ отворения входникъ. Хвърлихъ погледъ
къмъ Бланкенбергъ. ВидЬхъ хоризонта засенченъ отъ малъкъ корабъ. Двама души стояха на палубата, но нит!
черните кълба димъ, излизащи отъ димните тръби на единъ отъ техъ не виде морегледа, който пореше вс
дата до техъ. Времето беше идеално заторпеденъ изст
английските кораби.
релъ Морето беше доста развълнувано, за да ни покривг
Последните лжчи на залезващото слънце озаряваха и при това доста добро, за да можемъ всичко да виж
фара и весело си играеха съ вълните! Чухъ гръмъ отъ даме. Всеки отъ моите три морегледа имаше 60 градус
орждие, следъ него другъ. . .
радиусъ на действие и седналъ между техъ можахъ д
Погледнлхъ часовника. Беше точно 18 часа: време, наблюдавамъ свободно единъ полукржгъ отъ хоризонт*
определено за края на ултиматума.
Два кръстосвача излизаха отъ Темза, минаха до половинмиля отъ мене и взеха курсъ на северъ.
Войната почна.
Малко по-далечъ единъ изтребитель отиваше з
Наоколо не се виждаше никакъвъ корабъ. Изплавагь напълно на повърхностьта и съ надводенъ ходъ се Ширнесъ. Една ду?ина малки катерчета сновеха окол
понесохъ къмъ цельта. Имахъ силно желание да стигна менъ. Но никой отъ тия кораби не бе достоенъ з
по-бързо. Плавахъ цела ношь на курсъ юго-западъ. съ моето внимание. Големите държави не се продоволст
18 мили на часъ. На разсъмване, около 5 часа, видехъ вувагь отъ малки катерчета. Подържахъ най-малъкразпръснати светлини по бреговете на Норфолкъ,
ходъ подъ вода, държахъ се напречно на устието и чг
— А, Джони, Джони Булъ — казахъ си, гледайки кахъ това, което требваше да дойде.
къмъ бреговете. — Ти ще получишъ наскоро единъ доНе чакахъ дълго. Следъ единъ часъ видехъ о{
бъръ урокъ, и азъ ще ти бжда у ч и т е л ь т ъ . лакъ димъ, който идеше отъ югь. Половинъ часъ пс
На менъ се падна честьта да те науча, че не може: късно видехъ големъ корабъ съ курсъ къмъ Темз*
да се живее подъ изкуствени усилия, колкото и да се: Заповедахъ на Ворнолъ да бжде готовъ при едната тор
стараешъ да ги направишъ естествени. Повече прозор- педна тржба, като приготви и втората за въ случай н
ливость Джони, и по-малко партийна политика ще бжде: несполука съ първата. Приближихъ се бавно, за да н
моягь урокъ.
изпусна кораба, който идваше съ големъ ходъ. Спрех
Въ този моментъ у мене се събуди едно съжале• следъ малко машините, дадохъ на"ИОТА" положени!
ние, когато си помислихъ за тези тълпи безпомощни хора:: удобно за стрелба, тъй че въ никой случай минаващият
миньори отъ Иоркширъ, тъкачи отъ Ланкширъ, ковачиI корабъ да не ми избегне. Въ това очаквателно полож*
отъ Бирмингхамъ, пристанищни работници иа Лондонъ,, ние останахъ да чакамъ.

МорсЬи сговоръ
Корабътъ беше около 15.000 тона.боядисанъ червено и чернещ а димовите му тржби беха кремави. Той
=бе потъналъ много въ водата, отъ което личеше, че е
напълно натоваренъ. На палубата имаше една шепа хора,
който гледаха къмъ бреговете; може би много отъ тъхъ
отъ дълги месеци за пръвъ пжтъ виждаха родната си
земя. Но какъ не можаха да предугадятъ приема,
който имъ.готвехъ?
Корабътъ наближи, изпускайки черни кълба димъ
•отъ своите тржби и оставяйки две бели вълни, образу
вани отъ движението на носа му.
Той беше на около четвърть миля отъ насъ. Моментътъ беше настжпилъ. Дадохъ' заповЪдь за пъленъ
ходъ срещу него точно на време.
Когато наближихъ 100 метра, дадохъ сигналъ и
чухъ звукъ на излизащото торпедо. Отдалечихъ се отъ
кораба подъ големъ жгълъ. Последва силенъ взривъ,
който отметна даже подводника на страни. За моментъ бехме почти легнали на единия си бордъ, но следъ
малко "ЙОТА", залитаща и треперяша, се уравновеси.
Запойедахъ да спратъ машините, изплавахъ на повърх
ностьта и отворихъ капака на кулата.
Моряците наизкачаха и съ особено задоволство на
блюдаваха резултатите отъ взрива.
Корабътъ бе на 200 метра отъ насъ и лесно се
виждаше какъ агонизираше. Той потъваше съ кърмата
надолу. Чуваха се виковете на хората, обхванати отъ па
ника и тичащи като луди по палубата. Прочетохъ —
„АДЕЛА" отъ Лондонъ. Идваше отъ Нова-Зеландея, на
учихме по късно, натоваренъ съ месо. За учудване бе,
че те за моментъ не помислиха, че нещастието имъ ид
ваше отъ подводникъ. Беха увереии, че се беха ударили
на мина. Торпедото бе улучило средата, и кооабътъ по
тъваше бързо. Учудихме се отъ дисциплината на еки
пажа. Виждахме какъ лодка следъ лодка, пълни съ хора,
една следъ друга, се спущаха и отделяха отъ кораба,
сякашъ извършваха учение. Изведнъжъ една отделена
отъ кораба лодка ни съзре. Чухъ да викатъ и показватъ
къмъ насъ. Хората въ всички лодки настанаха прави да
ни видятъ по-добре. Не ме безпокоеше това, че ни ви
деха. Една лодка се върна на потъващия корабъ, и
единъ морякъ изтича къмъ радиото. Уверенъ бехъ, че
отиваше да съобщи за нашето присжтствие. Гледахъ още
потъващата „ А ДЕЛА", когато Ворналъ издаде звукъ на
изненада и предупреждение. Той ме хвана за рамото и ме
обърна на другата страна. Недалечъ задъ насъ идваше
грамаденъ корабъ съ черни димови тржби, на мачтата
на който се развеваше добре познатото знаме на П. О.
Компания. Беше на разстояние две мили отъ насъ.
Направихъ си сметка, че и да беше ни виделъ,
немаше време да се обърне и избега. Насочихъ се сре
щу него безъ да се потапяиъ. Той видЬ потъващия ко
рабъ, кулата на подвооника и разбра веднага грозящата
го опасность. Видехъ неколко души да се мерятъ по
насъ съ пушки. Чухъ минаващите куршуми и удара на
два, които се сплескаха върху нашата 12 м. м. броня.
Това е все едно да се мжчишъ да убиешъ разяренъ
бикъ съ мукавена сабя. Взехъ добъръурокъ отъ .АДЕЛА*
и пуснахъ отъ 250 метра торпедото.
То удари средата на кораба. Последва ужасна ек
сплозия. Предната мачта се прегъна и падна строшена
на палубата. Този пжть бехъ вънъ отъ обсега на екс
плозията. Моментъ следъ това корабътъ се пречупи на
две презъ средата и, вдигайки носа и кърмата си на
горе, потъна веднага. Само шумящата вода и тукъ тамъ
плаващи предмети показваха за станалата гиоель. но
скоро и те изчезнаха. Съжаляваиъ за хората, които
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беха въ него. Научихъ по късно, че 200 души се беха
удавили.
Ликувахъ, като знаехъ, че на дъното отидоха големо
количество съестни продукти. Това беше единъ лопгь
следобедъ за П.О. Компания.
Вториятъ корабъ носеше име „МОЛДОВИЯ* и бе
съ водоизм-Ьстимость сжщо 15,000 тона. Идваше отъ
източни пристанища, натоваренъ съ царевица. Той бе
единъ отъ най-добрите кораби на компанията. Къмъ 15 ч.
и 30 мин. потопихме кораба „КУСКО" 15,000-тоненъ
отъ сжшата линия, натоваренъ съ жито. Не можахъ да
разбера какъ следъ толкова радиопредавания, че на това
место има подводникъ, тоя корабъ дойде въ ржцете на
смъртьта. Доугите два кораба, които потопихме тоя день
беха: .АНГЛИЙСКА ДЕВОЙКА" и „КОРМОРАНЪ".
Те немаха радио, не беха могли да хванатъ предупре
дителния сигналъ и за това идваха като слепци. Послед
ните два беха малки кораби отъ 5000 до 7000 тона.
При потопяването на втория требваше да изплаваиъ на
повърхностьта и съ шесть снаряда да го потопя. И въ
двата екипажътъ, доколкото зная, се спаси съ лод
ките си.
Следъ това никакви други кораби не дойдоха, нито
пъкъ ги очаквахме. Предубежденията изглежда беха
пратени по всички направления.
Но въпреки това, бехме доволни отъ нашия пръвъ
боенъ день. Този резултатенъ день ни вдъхна още по
вече вера въ качествата на нашия подводникъ и силно по
виши духа. Първиятъ день показа, че действувайки смело и
съ непоколебима вера въ успеха, ще извоюваме крайна
та победа.
Между песъците на Маплинъ и Норфолкъ бехме
потопили петь кораба съ общъ тонажъ 50,000 тона. Па
зарите на Лондонъ требваше вече да чувствуватъ тоя
недостигъ отъ храна. Големъ ударъ преживЪ бедниятъ
старъ Английски Лойдъ. Представихъ си вечерната пре
са на Лондонъ и нестихващите викове на тълпите про-

Изгр-Ьбитель

язе

Иорс&в сговор*

тивъ щаба на флота.
Скоро видехме резултатите на нашите дела. Смеш
но беше да се наблюдава, какъ излизаха торпедоносци
отъ Ширнесъ и се впушаха въ нощьта като прилепи. Те
кръстосваха въ различни посоки канала около устието
на реката. Хидропланите изглеждаха като ята гарги въ
зачервеното западно небе. Торпедоносците блокираха д е 
лата зона докато най-сетне ни откриха. Навърно некой
господинъ съ силни очи ни беше видЬлъ и се нахвърли
срешу ни. Безсъмнено той би ни потопилъ, ако и това
да костуваше неговото разрушение. Но то не беше пи
сано въ нашата програма. Успехъ да се потопя. Избъгахъ на юго-източна посока, издигайки отъ време на
време морегледа.
Най-после стигнахъ предъ бреговете на Кентъ,
виждайки далечъ на западния хоризонтъ светлините на
гьрсящите ни оше прожектори.
Прекарахъ целата нощь тукъ на спокойствие, тъй
като подводникътъ ношемъ е единъ третостепененъ тор-

Направа на заградни мрежи за подводници
недоносецъ. При това командата беше изморена и се
нуждаеше отъ почивка. Началници, водачи и ръководи
тели на хора, не забравяйте, че както машината иска
намазване и почистване, так$ и човешката машина има
нужда отъ големи грижи.
Приведохме въ действие радиостанцията и влезохъ
въ скоро време въ връзка съ Стефанъ. Той се обади
отъ Венгноръ. Съобщи, че му се случила въ машината
новреда, която едва сега изправилъ, поради което не
можалъ да стигне на време на местоназначението си. Той
възнамеряваше на разсъмване да блокира водите , на
Саутхамтънъ. Беше потопилъ единъ английски корабъ
гь храни. Разменихме само благопожелания, понеже и
той се нуждаеше отъ почивка като менъ. Събудихъ се
въ четири часа сутринтьта. Носътъ на подводника се бе
вдигналъ нагоре. Уравновесихъ го. Командата стана отъ
сънь и се залови веднага да приведе въ редъ компре
сора и електромотора на морегледа.
Последниятъ се беше повредилъ отъ тласъка на
първата експлозия. Съ привършване на поправката на
стъпи и сутриньта.
Не се съмиявахъ, че много кораби биха намерили
убежище въ френски пристанища, презъ деня, а презъ
нощьта се беха прибрали въ Англия. Разбира, се иожехъ
да ги атакувамъ, но това беше много рисковано, и за
това се въздържахъ. Нощьта е винаги коварна за под
водника.
Но единъ оть тия кораби беше си объркалъ смет
ките, и ето го при насъ. За мигь ние бехме следъ него.

Но изгубихме много време да го настигнемъ, тъй катокурсовете ни беха напресечка. Той ни видЪ въ послед.
ния моментъ, малко преди да го атакуваме, понеже се
движехъ въ надводно състояние, за да имамъ по-голема
скорость. Отклони се и първото торпедо не го улучир.
но второто извърши това, което първото не можа. Боже,
каква експлозия!, целата-кърма се отдъ\ли отъ кораба.
Оттеглихме се настрани и го наблюдавахме. Той>
потъна следъ седемь минути; останаха да стърчатъ надъ
водата,неговите мачти и димови тръби; но впоследствие
н те се скриха подъ набраздената синя повърхность.
Хората беха се хванали по мачтите и тръбите; и
те изчезнаха заедно съ своя корабъ. Казваше се „ВИРГИНИЯ" 12,000 тоненъ идвашъ отъ изтокъ натоваренъсъ храни, целото море се покри съ житни зърна.
— Джонъ Булъ требва да стегне пояса съ ощедве-три дупки, — подхвърли Ворналъ, гледайки зрелищетото.
Въ този моментъ ни сполете найголемата опасность, която можеше да ни сполети. Тръпки ме побиватъ и сега още, като се спомня какъ нашето корсарство би било унищожено въ началото на своята найинтезивна фаза. Бехме отворили капака на кулата и гле
дахме потъващата „ВИРГИНИЯ", когато се чу едно сви-.
рене, последвано отъ грамаденъ стълбъ вода, която ни>
измокри добре. Поогледахъ се. Не много надъ насъ се
виеше едно водохвърчило. дебнещо ни като ястребъ. То
не издаваше шумъ, и ако бехме загинали отъ неговата
бомба, никога не бихме разбрали истинската причина на
нашата гибель. Потънахъ много на дълбоко, до 15 метра,
на която дълбочина водохвърчилото не можеше да ме
види. Скоро го заблудихъ. Когато изплавахъ при Маргатъ, отъ него немаше ни следа. Надъ залива Херенъ
се виеха няколко водохвърчила и, наверно, едно отъ
гЬхъ беше нашиятъ „приятель". Наоколо ни немаше ни.
какви кораби. Стояхме потопени неколко часа безъ даже
да показваме морегледа си. Впоследствие успехъ да хва
на по радиото радиограми, отправени до английските ко
раби. Предполагахъ, че ги прелупреждаватъ за нашето*
присхтствие и имъ даватъ инструкции денемъ да се
криятъ въ френски пристанища, а нощемъ да се прибиратъ въ Англия.
И наистина не се излъгахъ, че това беше така.
Спрехъ машините и изплавахъ на повърхностьта.,
тъй като наоколо беше чисто отъ военни кораби. Но
наблюдението беше добро. Скоро видехъ три изтребител»
да се насочватъ съ пъленъ ходъ срещу насъ отъ три
различни посоки. Все едно, това бъше равносилно три
ловджийски кучета да беха се спуснали да уловягь
една къртица. Да имъ докажа колко еж. безсилни, дочакахъ ги да дойдатъ близо и предъ очите имъ се
потопихъ.
(Следва).

Миночистачъ
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СъстезателнгЬ
оть охридския
клонъ на П. н. н.
сговоръ и стант.
.Бранникъ* Ох
рид ъ.

Плувни и гребни състезания
в ъ Охридското езеро
Новооснованиятъ КЛОНЪ на Б. Н. М. въ гр. 0Х- отъ командира на дивизията, областния директоръ и отъ
^РИДЪ, най западната точка на Царството ни, край ис клона на Б. н. м. сговоръ.
торическото Охридско езеро, благодарение проявения
Повторно на 16 августъ т. г. еж се състояли плув
живъ интересъ се развива и закрепва много бързо, като ни състезания, между Б. н. м, сговоръ — Охридъ и
сплотява въ идеите на Сговора и младо и старо, нами стана-школа „Бранникъ" — Охридъ въ импровизнранъ
райки подкрепа и въ представителите на гражданските и 50 иетровъ басейнъ съ четири коридори въ Охридското
на военните власти. На 19 юлий 1942 година еж били езеро при програма:
организирани първите местни гребни и плувни състеза
1. Плуване кроулъ 100 метра
ния, който ех имали големъ успехъ.
2. Плуване кроулъ 50 метра за деца
Споредъ едно донесение отъ Охридъ, на горната
3. Плуване гръбно 100 метра
яата. точно въ 17 и половина часа подъ председателст4. Плуване гръдно 200 метра
. «ото на командира на дивизията и на битолския об5. Плуване гръдно 50 метра за деца
ластенъ директоръ, при стечение на многохилядно граж
6. Плуване съ дрехи 50 метра
данство ех били открити състезанията на клона на Б.
7.
Смесена щафета 3 по 50 метра
«. и. сговоръ въ гр. Охридъ.
Резултатите
ех следните:
Подъ звуците на воената музика бавно се издиг•налъ националния трибагреникъ на специално приготвена
I- П л у в а н е Ь р о у л ъ 100 м е т р а
мачта. Мощно българско „ура" подето отъ всички лри1. Славейко Филевъ — Б. н. м. сговоръ
•ехтетвующи, се е изтръгнало отъ гърдите на младите
Охогредницн, плъзнало се по кристалната ширъ на българс ридъ 1'25 минути.
2. Атанасъ Илиевъ
кото легендарно Охридско езеро, отекнало се отъ гор
Б. н. м. сговоръ — Охридъ
дия Тоиорозъ, като се е понесло къмъ Струга, Св. Наумъ — 1'26,5 минути.
3. Боянъ Кюпевъ— станъ „Бранникъ* 1*41,7 мин.
и Мокра планина.
4. Василъ Кировъ „
И заредили ех се състезанията съ •русалки'',
.
отказалъ се.
плуване, гребане съ четворки и двойки, гребане съ кори
II. П л у в а н е К р о у л ъ ЯО ж е г р а з а д е ц а
та, пхтнишки лодки, и даже и съ „чукове". Постиже
у ч а с т в у в а с а я о Б . в . *г. с г о в о р ъ
нията на младите гребци ех бнлн много добри. Особе
но е х се отличили плувците Славейко Филевъ, Стефанъ
1. Симеонъ Скандеровъ — 046,9 минути.
•Филовъ—ученици отъ местната гимназия и Алеко Ради2. Атанасъ Шекеровъ — 0*47,4 минути.
чевъ—малкия плувецъ ученикъ отъ Охридската прогим
3. Михалъ Гупчевъ — 0"53.6 минути.
назия.
4. Петъръ Бошнаковъ — 101,7 минути.
Следъ състезанията минали при много добъръ редъ
I I I . П л у в а н е г р ъ б н О ЮО ж е т р а
€ станало раздаването лично огъ командира на дивизия
та наградите на отличилите се еъсггезатори, последвано
1. Ефтимъ Филовъ — Б. н. м, сговоръ — Охридъ.
•отъ нестихващо „ура". Наградите ех били подарени 21)6,4 минута.

а. а
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2. Иванъ Николовъ—станъ „Бранникъ" 2'10, 2 мин.
3. Стефанъ Филевъ — Б. н. и. сговоръ — Охдодъ — 2-10,7 минути.
"
-»
4. Боянъ Кюповъ— станъ „Бранникъ" — декласяранъ,
IV. П л у в а н е г р ъ д н о 2 0 0 .метра
1.
Охридъ
2.
3.
4.

Славейко Филевъ —
Б. н. м. сговоръ —
— 4-12 минути.
Стефанъ Филевъ — Б. н. м. сговоръ—4'13'8 мин.
Ангелъ Михалски—станъ „Бранникъ" 5"06,1 мин.
Сава Парушевъ—станъ „Бранникъ" 5'08 мин.

V. П л у в а н е г р ъ д н о 5 0 м е т р а з а д е ц а
— с а м о Б . и . .и. сговороь
1. Михалъ Групчевъ —- 105 минути.
2. Христо Групчевъ — Г05.1
„
3. Никола Христовъ — 1*10*1 „
VI. П л у в а н е с ъ д р е х и н а 5 0 .метра
1. Славейко Филевъ —

Б. н. м. сговоръ — Ох-

Охридскнятъ първенецъ Славейко Филевъ
ученикъ огь VII класъ

ридъ 0*47 минути.
2. Стефанъ Филевъ — Б. н. м. сговоръ — Охридъ 0*53 минути. 3. Никола Константиновъ — станъ „Бранникъ""
0*57 минути.
4. Никола Поповъ — станъ „Бранникъ" 0"59 мии_
VII. С и * с е н а щ а ф е т а в а ЗО м е т р а

3

пхтв

1. Б. н. м. сговоръ — Охридъ — 2.26,8 метра2. Станъ .Бранникъ" — 2'28,2 метра.
VIII. Н о с е н е п о щ а н а ЗО м е т р а
1. Никола Константиновъ — станъ „Бранникъ" —
ГО'5,4 минути.
2. Климе Конушевъ — Б. н. м. сговоръ — Ох
ридъ — 1-11,4 минути.
3. Атанасъ Шекеровъ — Б. н. м. сговоръ — Ох
ридъ — 1-19, 1 минути.
4. Петъръ Цанковъ—станъ „Бранникъ" 1*20,0 шт^

Кжпалня при Вардара въ Демиръ Капия
3.

ИорсЕси с г о в о р *
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И з ъ ^кивота и дейностьта на организацията
Дейностьта на Скопския клонъ на Б. н. м. сговоръ е
похвална. Управителното тело на този клонъ, възглавявано отъ
енергичния и всецело отдаденъ на морската идея нашъ дългогодишенъ съидеецъг. д-ръ Борисъ Нейковъ, си е задало за
цель да запознае скопяни съ ползата и прелестите на водния
спортъ, като се е започнало съ организирането не обществени
кжпални въ водите на' р. Вардаръ. Макаръ и малко късно, отъ
16 августъ т. г, е била открита къпалия при плажа на р. Вардаръ,
гдето е билъ временно настаненъ гардеробъ въ състояние да об
служва едновременно на 250 души. Ако и банскиятъ сезонъдае
билъ вече доста напредналъ, обаче постиженията еж. били много
добри при цени 5 лева на лице, а за членовете на морския сго
воръ, учащи, войници и организирани работници по 3 лева.
Началото е поставено, и добрите получени резултати еж много
окуражителни.
Клонътъ проектира за идната година да се занимае съ
плуването и гребането, за която цель се взематъ мерки да му
се набавятъ необходимите лодки и други помагала за цельта.
Една важна задача, която си е задалъ скопскиятъ клонъ; е съ
що'организирането идната година на летна морска-ученическа
колония, некъде по красивите морски крайбрежия на страната.
За добрите му инициативи управата на скопския клонъ ще на
мери всекога подкрепата и подръжката отъ Главното управи
телно тело, както и съчувствието отъ страна на гражданството.
На 22 августъ т. г. видинскиягъ клонъ на Б. н. м.
сговоръ е организиралъ „Дунавска весела вечерь" върху единъ
отъ корабите на Българското речно плаване, застаналъ при
брега на Дунава край Видинъ. Вечеринката е била много добре
посетена. Имала е големъ успехъ и всичко е минало при за.душевность и веселие. Вечеринката е продължила чакъ до

къмъ зори. Тази вечерь е оставила незаличими спомени меж
ду присътствующите морско-сговоряни н технигЬ гости, като
е и послужила за доброто лично запознаване между членовете ни.

Б А Ж Н О ИЗВЕСТИЕ
Съобщава се на г. г. абонатитб, че
рекламациите за неполучени книгккя
отъ списанието .трббва да се правятъ
най-късно следъ получаването на с л е д
ната книйска. Иначе администрацията на
списанието не ще бжде въ възмогкносгь
да удовлетвори исканията.

Редакционна бележка
Поради техническо недоразумение въ
печатницата корицата на настоящата
книжка носи дата юлип 1942 г. вмЪсто
СЕГПЕМВРИИ 1942 г., както трЪбва да
бжде. Известно е, че юлип и августъ еж
ваканционни месеци за списание „Морски
сговоръ".
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Художникъгь-маринисть Марио Жековъ
рисува край Охридското езеро.

С ъ д ъ р ж а н и е :
д

Маноловъ, 2. Стопански проблеми на БЪломорието — п р о ф . Станчо Чолаковъ,
1 . Скопие и_ Охридъ
*
_ з е матъ участие въ сегашната война — В. П., 4. Десантътъ при Диепъ — пол3. Видове бойни к о Р а ° и ' пи*:„"
„„„ай — лейтевантъ Г. Георгиевъ. 6. Плувни н гребни състезания въ Охридското
одв
ковникъ Кираджиевъ Д., »•
° ^ р о 7 Изъ живота и дейностьта на организацията.
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О с н о в а н а взь 19О7 Год.

РУСЕ
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„ Е Л Ш 4 2 " - 36 и 42
I

пълни мелнични
I
инсталации
водни турбини
земедълсни машини
чугунени тржби за I
водопроводи

всични видове

&

I

машини и части
Най-добре пригодената вършачка за българските услевия.

Българска земедел. и Кооп. Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
За

обслужване съ нрвдитъ българското стопанство и кооперации
ОСНОВАНА В Ъ 186Ф Г.

К А П И Т А Л Ъ Т Ъ Е НЕОГРАНИЧЕНА

О б с л у ж в а . сх> Кредитсь:
ЗеиедВлс&втФ с т о п а н с т в а , земед-.ЬлсЕсит-В К р е д и т н и в Есооперативни по*
т р Ь б и т е л н и сдруз&ения; т ^ х н и т * с ъ ю з и в в о д н и г В с и н д и к а т и ; занаят*
ч и и г е в занаятчийсЕсит* к о о п е р а ц и и ; п о п у л я р н и т е бавХси в
т е х в в т Б съюзи,
'
ДОСТАВЯ: Земеделски орящия и машини, подобрени семена за песгЬвъ на зърнени храни
и фуражъ, меденъ сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощнитъ
градини отъ болести и за защита отъ паразити. КУПУВА бакъръ, дървенъ материалъ и пр.
ПОСРЪДНИЧИ: За продажба и износъ за чужбина на земеделски произведения, събира
не отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни, сухи и кон
сервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, мешини, сахтиянъ, килими и др.
ИЗВЪРШВА: Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и безсрочни
* при най-износни условия.

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 целата страна, които извършватъ влогове — акредитивна служба.
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Великолепенъ плажъ.
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Най-модерно уредени морски студени и топли бани

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

Максимална лековитость

Категоризирани и нормирани хотели; пансиони, вили, квартири и ресторанти.
5О% намаление за пжтуване по Б. Д. Ж. презъ сезона.
Чудни околности за еЬсЬурзии и излети, Красива природа.
ВсЬкакви концерти обедъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Г Ъ - Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и аабави.
Избора на .Дарина на плазйа".
МузиЬални хързЬесхва.

К у р о р т ъ „СВ. КОНСТАНТИНЪ"
Прелестно кжтче край морския бр-Ьгъ га истинска почивка и отмора.
Плажъ -

морски топли и студени бани.

Хотелътъ ремонтираш..

Първокласенъ ресторантъ.

Стаите снабдени съ течаща изобилна вода.

Джазъ.

Дансинтъ.

Ангажиране стаите предварително

Р е д о в н а а в т о б у с н а връзЬо. с ь г р а д а .
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Шефско Търг. Па
В АПР Н А
Б Ъ Л Г А Р И ,
Подкрепяйте редовното корабоплаване! Въ
мирно време търговскиятъ флотъ носи благополу
чие на страната, Въ военно време силниятъ флотъ
е гаранция за по<сигурно • опазване границиттз на
Отечеството ни.
Утре, когато моретата ще б ж д а т ъ свободни
и българскиттз кораби забродятъ к ъ м ъ близки и
далечни пристанища, встзки тонъ българска стока
трЗзбва да б ж д е товарена на български параходъ.
За което и да е пристанище, ако и м а да товарите, най-напредъ потърсете български параходъ.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ПОДЪРЖА:
1. Пж/гничесЕса — стокова линия по българското К р а й б р е ж и е .
2. П ъ т н и ч е с к а — сто&ова л и н в о до пристанищата на Палестина я
Египстъ.
3. П.гк.тничесЬ.а— сгоЬовп д и н и я до Анверсъ и всВЬо западно-ев«
ропеИс&о пристанище на Континента и Англия при достатъч» У
но товаръ,
Ф. Л^тни туристически п ъ т у в а н и я до Цариград* и обратно.
5. По с п о р а з у м е н и е моа&е да с е отправи п а р а х о д ъ до всВЬо при*
станище на Черно и Средиземно морета.

П ъ т у в а й т е и п о в е р я в а й т е с т о & и т ~* с и н а
п а р а х о д и т е н а Баьлгарс.&ото Тоьрговс&о Па# ш
р а х о д н о Друа&ество., д а л о д о с т а т ъ ч н о до1*а*
затедства на добъръ. пазитель на
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