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ДВАДЕСЕТЬ ГОДИНИ „МОРСКИ СГОВОРЪ"
Нашето списание се появи на бЪлъ св-Ьтъ преди
двадесеть години като органъ на създадения наскоро
преди това Български народенъ морски сговоръ. То б е
натоварено съ трудната и отговорна задача да про
веде въ българската общественость идеите, на новата
организация, да съдействува съ печатното слово за
постигането на. нейните цели, да запознава българ
ския народъ съ нейната деиность, да изнася и да от
стоява предъ меродавните места въпросите, изникна
ли въ развитието на тази деиность по пжтя къмъ по
стигането на поставените цели.
Въ продължение на двадесеть години д о днесъ
списанието ни неуморно, упорито, добросъвестно и съ
неоспорвана компетентность .изпълнява възложената
му задача.
„Морски сговоръ" подкрепи всички начинания.
полезни за развитието на българското морско корабо
плаване, и самъ съ повдигането на такива начинания
съдействува за това развитие. „Морски сговоръ" пов
дигна и проведе на д е л о въпроса за създаването на
дунавското ни корабоплаване. „Морски сговоръ* д а д е
най-широка подкрепа на българското морячество и
българското риболовство.
.Морски сговоръ" отдели особено внимание на
въпросите за развитието на нашия воененъ флотъ,
верниятъ стражъ на българските брегове.
„Морски сговоръ" всячески съдействува за съз
даването, закрепването и широкото разпространение
на водния спортъ, като сложи началото на същия не
само покрай морето и Дунава, а и въ вжтрешностьта

на страната съ създаваните отъ нашата организация
плавателни басейни.
Особени заслуги има нашето списание и къмъ
българската морска литература. Научната и изящната
морска книжнина получи особенъ тласъкъ върху
страниците на „Морски сговоръ", предназначени пре
димно за нея. Въ тези страници се създадоха редица
даровити морски писатели и писателки, чрезъ техъ
морската книжнина на други народи стана достояние
и на българския читатель.
„Морски сговоръ" сложи основата на периодич
ната морска книжнина не само въ България, но и въ
други балкански страни. По неговъ примеръ се съз
дадоха .Мареа ностра" и „Ядранска стража".
Много и много пжти въпросите, повдигани въ
страниците на нашето списание, с я намирали отзвукъ
и въ чуждия морски печатъ, вземани еж. били и като
доводи и основания при разискването на редица
морски проблеми.
„Морски сговоръ" се ползува днесъ съ заслуженъ авторитетъ въ българското общество и съ големъ мораленъ кредить предъ меродавните управля
ващи фактори.
Досегашниятъ му пжть ще бжде следванъ и занапредъ неуклонно. Като органъ на Българския на
роденъ морски сговоръ той ще продължава да б ж д е
органъ изобщо на българската морска мисъль, орждие
за постигане идеалите на морска България.
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Германски подаодникъ на пхть
за борба срещу англо-амери. канския търговски флотъ
Ял. Маноловъ
кап. 11 р. о. з.
председатель на Б. н. м. сговоръ

Г О Л И Н А

Ето че къмъ четирите години се прибавя
по летосчиспение и пета;» времето бързо се търка
ля, и всеземната войн-5 все по-силно друса физика
та и духа на човечеството, като ураганъ въ
океана, въ центъра на който е попаднапъ корабъ.
До кога? Ето вьпросътъ, който си задава МОР
СКИ България въ лицето на нашата организация,
която винаги е работила за еднакви права на всич
ки народи по всички морета
Равновесието е нарушено; военната етика
почти е забравена отъ едната страна; ураганътъ
бушува и пакъ въпросътъ—до кога?
До тогава, до като победи тоя, що води бор
бата по море за соиивлна правда и вземе правото
къмъ себе си! Тоя, който ще държи нвй-после
здраво морските пътища.
Една световна империя, въ която слънцето
никога не залезваше, и корабите на която не отсжтствуваха оть никоя точка на земята — залъзва;
и най-интересното е, че залеза започна при найголемата й победа въ 1918 год.
Друса се човечеството, защото международ
ната спекула стигна до забрава! Събудиха се хора
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та; даже петото съсловие на Индия, което нема
ч»стьта да се нарича даже каста, се събужда! Пе
тото съсловие и фелахите на Египетъ не издържатъ вече мизерията, за която ний даже немаме
представа—великата идеология „социална правда"
не ще бъде отъ нищо и отъ никого спрена, тъй
както никой не спре християнството, та даже и
великиятъ Римъ.
Ето смисълътъ на днешната борба, къмъ която
причисляваме новата година.
Ний сме щастливи, че отъ първия си рожденъ
день, като организация, потърсихме социална прав
да и за морска България. Тя е вече въ р ъ ц е т е
ни; иска се напрежение и воля за издържка; ще
требва да ги дадемъ, ако искаме да живеемъ.
Нашъ покрочителье първиятъ български м о ряк-ь, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЬ БОРИСЪ Ш
—Царь обединитель. Това не е случайность и за
това Главното управително тЪпо се обръща къмъ
своите съмишленици съ тая повеля!
Да е честита и победоносна новата година на
нашия ВЪРХОВЕНЪ ПОКРОВИТЕЛЬ и на всички
членове на Бъл. нар. морски сговоръ!
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38 см. двойни батареи и една четворна група отъ противовъздушни орждия на еаинъ линеенъ корабъ
К.

Действията на германския воененть ф л о т ъ
презъ 1942 год.

Въ немското морско списание „Ди Кригсмарине"
еж поместени кратки сведения относно действията и пос
тигнатите успехи на германския боенъ флогъ презъ мина
лата 1942 год.
'
Областьга, въ която еж действували германските
подводници, спомагателни кръстосвачи и др. бойни ко
раби, обхваща почти всички световни морета и океани:
отъ вечно бурните и мразовити води на Северното ледовито море до южните брегове на Африка; отъ извест
ните съ непоносимите си тропически горещини водни
пространства на Караибското море, сините води на Мекенканския заливъ до често вълнуващия се огь моисунните ветрове Индийски океанъ и по необятната ширь
на Тихия океанъ.
Ная-голеяъ дЬлъ въ тия резултатни действия без
спорно притежавал, немскит* подводници, чийто поле на
бойна дейность е включено главно въ всички части на
Атлантически океанъ,
Нито бушуващите силни бури. нито добре охраня
ваните съ бойни кораби кервани и взетите противоподводникови мерки на врага еж могли да попречатъ на
смелите немски рбелуги на подводници да изпълиягь до
краЯ възложената имъ задача: унищожението на неприя
телските търговски кораби.
Относно достигнатите постижения на немскит*
въор-жжени морски и въздушни сили срещу вражеското
корабоплаване презъ изтеклата година, върховното гер
манско командуване е оповестило следващата таблица, вклю
чваща времето отъ месецъ декември 1941 до 1 декември
1942 год:

Потопени
неприят. ко
раби въ бру
то рег. тона

Потопени
само отъ
герм. флогь
въ бр. р. т.

257,200

220,700

400,000

367,000

525,400

484,400

646,900

599,900

Априлъ

584.805

565,500

Май

. . .

924,400

767,400

Юни

. .

886,000

774,000

Юли

. .

815,900

632,400

Августъ ,

808,100

699,100

Септемврий

1,011,700

769,200

Октомврий

730,575

720,515

Ноемврий.

1,035,200

975,200

8,626,180

7,576,175

бр. р. тона

бр. р. тона
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До 1 декември 1941 год. потопените неприятелски
кораби възлизали общо на 14,400,000 бр. р. тона, а
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къмъ 1 декември 1942 год. т* еж били покачени на
23,000,000 бр. р. тона, отъ които потопени само отъ
действията на германския.флотъ 17,978,000 бр. р. тона.
Презъ изтеклата година год-Ъма дейность еж отбе
лязали торпедните лодки, действуващи въ Северно, Сре
диземно и Черно морета. До началото на декемврий те
с*. потопили: 16 изтребители, 2 торпедоносеца, 1 спомагателенъ кръстосвачъ, 3 подводника, 1 охранителенъ
корабъ. 2 торпедни лодки, 1 преследвачъ на подводници,
1 страженъ корабъ, 7 крайбрежни кораби и 141 тър
говски кораба възлизащи на 590,000 бр. р. тона.
На 12 февруарий 1942 год. линейните кораби „Шарнхорстъ" и
„1 "найзенау" и тежкиятъ кръстосвачъ
„Принцъ Ойгенъ" успели да преминатъ невредими презъ
канала Ламаншъ, отъ пристанището Брестъ за немските
пристанища, почти „подъ носа" на англичаните,
Това смело действие било извършено съ съдейст
вието на немските изтребители, торпедни лодки, мино
чистачи и въздушни сили.
Излагайки се на фланговия огънь на английската
брегова артилерия и въпреки ожесточените и настойчиви
атаки отъ британските изтребителни флотилии и само
лети, корабите успели благополучно да завършатъ опас
ния походъ, при загубата само на единъ прелнопостови
корабъ. като потопили 2 английски изтребителя и сва
лили 43 самолета.
•',
На 17 май 1942 год. тежкиятъ кръстосвачъ
„Принцъ Ойгенъ". придруженъ отъ 2 изтребителя и 2
торпедоносеца, успешно отбилъ масовите атаки огъ стра
на на британски самолетни ята, извършени южно отъ
носъ Линдеснесъ, Норвегия.
Кръстосвачътъ билъ атакуванъ отъ 40 низколетящи
торпедоносни самолета. Въ продължение на 21 минути
противосамолетните орждия на „Принцъ Ойгенъ" стре
ляли непрекженато, презъ което време чрезъ умело ма
невриране кръстосвачътъ успелъ да се отклони отъ

ударите на 18 изстреляни по него торпеда, като свалилъ
7 отъ атакуващите самолети.
На 28 марть при Сенъ Назеръ и на 19 августъ
1942 год. при Диепъ германски морски сили взели уча
стие при отбиването на стоварените англо-американски
десантни части.
'
Така сжшо немскиятъ флотъ взелъ участие за осуе
тяване съветските опити за десантъ при Керчъ и на
бреговете на Северното Ледовито море. При стовзрването на англо-американски десантъ и
завладяването на французка Северна Африка, немски
подводници ех действували и потопили множество неприя
телски военни и търговски кораби, точниятъ брой на
които още не е напълно установенъ.
Отъ започването на военните действия, немските
морски сили съ сигурность еж потопили следните бри
тански бойни кораби: 5 линейни кораба, 5 самолетоно
сача, 25 кръстосвача, 97 изтребителя, 46 подводника,
35 придружаващи керваните кораби и множество други
по-малки бойни единици и спомагателни кораби.
Корабната противосамолетнз артилерия на герман
ския флотъ свалила при отбиването на неприятелски въз
душни атаки надъ 1,300 самолета.
Тия постижения на немския боенъ флотъ презъ
миналата година били ознаменувани съ награжааване на
заслужили и отличили се морски офицери съ високите
ордени: джбови листа съ мечове къмъ кавзлерския
кръстъ на железния кргсгь— 3 души; съ ордена на дъ
бовите листа къмъ к;в!лерския. кръстъ на железния
кръстъ—14 души офицери и съ ордена на кавалерскйя
кръстъ кьмъ железния кръстъ—51.
Така, използувайки своите подводници като главно
оржжие за борба, немскиятъ флотъ презъ миналата го
дина твърде успешно е насочвалъ своя ударъ върху
неприятелското корабоплаване, нанасяйки му тежки загуби.

В. П.

А н г л и я и подводниците.
Англичаните еж имали винаги едно отвраще
ние къмъ подводното оржжие, въпреки че всека
военна новость въ областьта на морските оръжия се
е схващала целесъобразно и веднага се е разра
ботвала до съвършенство съ огледъ на нейното
господство и първенство върху моретата. По отно
шение, обаче, на подводниците Англия се е сгремела всекога, доколкото еж й стигали възможно
стите за това. да ограничи строежа имъ. Из
глежда, че английските меродавни морски кръго
ве еж имали чувството за онази голема опасность,
която единъ день може да имъ донесе това орж
жие, като застраши съществуването на империята.
Още въ 1805 г.,когато Фултонъ предложилъ сво
ето изобретение за конструкцията на подводника
въ английското адмиралтейство, г. Джонъ Джервисъ, лордъ Сенъ Винцентъ, победитепь въ боя
при Сенъ Винцентъ въ 1789 г. и тогавашенъ пръвъ
лордъ. на адмиралтейството отхвърлилъ предложе
нието на Фултонъ съ следните думи: .Не се инте
ресувайте отъ този проектъ на 'Фултонъ, Защото
ако ние възприемемъ неговата идея, нашиятъ примеръ ще бжде последванъ и отъ другите държа
ви, а това би означавало най-тежъкъ- ударъ върху
нашето превъзходство ро море".

Но когато въ началото на 20 векъ Франция
започнала да строи първите си подводници съ стремежъ да създаде единъ големъ подводенъ флотъ,
макаръ и не още отъ напълно усъвършенствувани
подводници, англичаните били принудени да я
последватъ.
Презъ първата световна война англичаните
имаха възможностьта да се запознаятъ съ силата
на подводното оръжие, особено когато б е обяВеН
Го1о е З П О щ а д и а т а "ояводна война презъ 1917 г.
1У18 г., тогава когато английските моряци беха
заставени отъ германските подводници да се бо9КЯ« II у е с т в У " н е т о на своята империя. Надъ
2688 кораба: изгръбители, въоръжени търговски
кораби рибарски кораби и други помощни такива
т о Х с а 2 , РвНЦ залябо0рба с ъ подводната опасность и
то само срещу 188 подводника.
Ето защо презъ време на Вашингтонската
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Лнглийски подводници отъ типа на „Сихорсъ", потопени прззь времг на едно опасно пжтуване
•по-човешко дело. Съпротивата, обаче, на Япония
-и Франция успе да осуети това английско пред
ложение.
При избухването на сегаш ^ата война подводниятъ флотъ на Великобритания се състоеше отъ
три вида подводници: ГОЛБМИ, малки подводници и
подводници минни заградигели. Англия най-много
•строеше отъ големия типъ подводници, обаче този
строежъ вървеше много бачно, така че при из
бухването на войната въ 1939 г. английскиятъ подводенъ флотъ попадна едва на седмо место меж
ду морските.подводни сили.
Отъ самосебе си се разбира, че една голяма
морска Сила има нужда отъ подводниц-ч, коиго
ще й послужатъ, както за защита на своите
съобщителни пътища, така
и за прекъсване
на
морските
съобщителни
пжтища на про
тивника. Освенъ това не може да Се упражнява
единъ ефикасенъ морски контролъ върху брего
вете й водните пространства край
техъ само
съ надводни кораби, ако имаме макаръ и една
слаба морска държава, която да притежава единъ
силенъ въздуненъ флотъ. Въ този случай именно
подводниците Ставатъ една принудителна необходимость. така характерна днесъ за Англия.
Къмъ всички тези съображения за значени
ето на подводниците при борбата на морските
съобщителни пжтиша, отъ изхода на която днесъ
зависи изключително съществуването на британ
ската империя, като прибавимъи опита, койго има
ха англичаните въ борбата имъ съ германските
подводници презъ миналата сввтовна война, а
именно, че около 19 германски подводника бЪха
потопени отъ английските подводници, необясни
мо е защо следъ Вашингтонската конференция, ко
гато Франция и Япония започнаха да строятъ ма
сово подводници англичаните не прибегнаха до
• създаването на единъ силенъ подводенъ флотъ.
Интересно е да се отбележи, че въ началото
на 1930 г. Англия разполагаше само съ 16 модер
н и подводника и около 48 останали отъ първата

световна война. ВьтрЪчи голЪмата корабострои
телна програма за мъоржжение на флота, въ нача
лото на постедната вой^а англичаните имаха само 42
нови подводника въ строя. Най-големата липса оба
че въ подводници англичаните почувствуваха при
Скандинавската операция, когато г.олЪмиятъ ан
глийски флотъ не бвще въ състояние да попречи
на германските десантни войски да бждатъ пре
несени по море презъ Сквгеракъ и Категатъ въ ю ж 
на и западна Норвегия. Числото на намиращите
се тамъ английски подводници се оказа Съвсемъ
недостатъчно. За да прекъсне германските съоб
щителни пътища. Големото количество пъкъ на
потопените такива даде добъръ урокъ на англи
ч а н и . ^ й имъ показа, че те о време требваше
да си построятъ значително по-големъ брой под
водници, и че наличните имъ такива не отговарягъ
напълно на съвременнитъ технически изисквания.
Само по този начинъ могатъ се обяснятъ големи
те загуб-1 на английските подводници презъ месецъ априлъ 1940 г.
Днесъ, когато германските морски сили госпоцствуватъ върху всичкитъ европейски брегове
отъ Нордкапъ до Биская и разполагатъ почти
съ целия северенъ брегъ на Средиземно море,
където иматъ насекжае операционни
бази, А н 
глия се нуждае повече отъ всекога отъ неограни
чено число подводници, които единствени биха й
дали възможность да упражни единъ ефикасенъ
контролъ върху заетия отъ германците европей
ски бръгъ-Това обстоятелство е много важно, тъй
като то единствено би дало възможность на ан
гличаните да причакватъ и унищожаватъ своя найголемъ врагъ — германските подводници предъ
техното леговище, когато те се връщатъ или напускатъ своитъ бази. Точно тукъ въ липсата на
подводници въ английския флотъ е и до известна
степень безсилието на днешното английско адмиралтейство да се справи съ страшната подводна
опасность, тъй като съ надводните кораби този
контролъ е невъзможенъ въ близосгь на брегове-
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тЬ, водните пространства предъ които се оглеждатъ и охранявагь непрекъснато отъ германските
и италиански въздушни сили.
При избухването на сегашната война Англия
имаше 35 модерни и 30 по-ствръ обрвзецъ голе
ми подводникв, 15 модерни малки подводника и 9
по-стари. Освенъ това тя разполагаше съ шесть
подводни минни загрвдители. Големите подводни
ци отъ типа „Тритонъ* образуваха формацията на
подводни кръстосвачи. Подводниците отъ тези типъ
еж най-новите и най-модерни кораби въ англий
ския подводенъ флотъ. Отъ този типъ с ъ били
влезли въ строя 15 подводника. Ецинъ отъ ТБХЪ
обаче, ,Тетисъ" при пробното му плаване на 1 VI.
Т939 г. погьналъ. Презъ месецъ априлъ 1940 год.
английското вдмиралтейство е съобщило и за загуба
та на още два подводника отъ този типъ, а именно
подводниците „Тистелее" и „Тритонъ".Тоя типъ под
водници иматъ водоизместване 1090 тона, скорость
надъ водата 19 мили, б торпедни тржби, 1—10.2 см.
оръдие и една противовъздушна картечница. Тъ
беха предвидени за действие въ Атлантически
океанъ и Средиземно море и затова иматъ и големъ районъ на действие. Всеки единъ отъ техъ
може да носи 1100 тона гориво. Това големо ко
личество гориво, обаче, е за сметка на въоръже
нието на подводника и оше въ миналата война
тоя типъ подводници се оказаха негодни като под
водни кръстосвачи.
Презъ 1932—34 година англичаните построи
ха нови подводни кръстосвачи отъ типа на .Теимсъ", приблизително съ 1850 тона водоизместване.
Тези подводници еж въоржжени съ по едно—10 2 см
оръдие, две противов. картечници и 6 торпедни трж
би. За отбелязване е големата имъ надводна ско
рость—22 мили въ часъ и прекомерно големиятъ
имъ районъ на действие—20000 мили. Съ тези
свои качества те се считаха за най-бързите под
водници въ света и еж разчетени за съвместни
действия съ бойния нвдводенъ флотъ. Възможностьта за взаимодействие между бойния надводенъ флотъ и подводниците чрезъ създаването
на бързоходни подводни кръстосвачи е била въ
началото като цель на английското подводно раз
витие. Презъ миналата свъЧовна война подводни
ците отъ така наречения „К* класъ съ парна ма
шина имаха надводна скорость 20 мили и беха
построени съ разчетъ дв могатъ да придружаватъ
корабите отъ .Гранъ Флита". Опитите, обаче, нап
равени съ тези подводници не излезоха сполучли
ви. Четири такива подводника при изпитанията
имъ въ залива Фъргь офъ Форгь потънаха заедно
съ едно часть отъ обслугата имъ. А освенъ това
и пврниятъ подводникъ не отговаряше на много
условия, необходими за подводното плаване. Това
стана причина тоя типъ подводници да бъде изоставенъ.
Въ началото на войната Англия разполагаше
съ 18 подводника за далечни действия. Тъзи под
водници еж отъ типа „Р. П." и .О" и беха пост
роени въ периода между 1926 и 30 г.. Те иматъ
водоизместване 1,475 тона, 17 мили надводна ско
рость; въоржжени еж съ 8 торпедни тржби, едно
10*2 см. оръдие и две противов. картечници. Преди
началото на тази война почти всички тези подвод
ници бъхв зачислени въ пЪкои отъ китайските
ашглийски морски бази и Сингапуръ. Сега една

часть отъ техъ еж въ действие въ Средиземно
море, а за потопени споредъ английското вдмиралтейств* се вметатъ подводниците „Окслей", „Освалтъ", .Орфеусъ*. .Одинъ" и .Фениксъ".
.Л 23", „Л 26" и ,Л 27' приключватъ серия
та, на големите-подводници-и иматъ- конструкция,
която се употребяваше къмъ края на миналата
световна война. Водоизместването имъ достига до
760 тона, иматъ надводна скорость 175 мили въ
часъ и.еж въоржжени съ едно Ю'2 см. орждие,
една противов. картечница и 4 торпедни тржби.
Отъ малките подводници англичаните имаха
само 9 броя и то отъ остарелите типове построени
презъ време на 1918—1919 г.. Сжщите съ съ 410'
тона водоизместване и скорость надъ водата 1 3
мили. Въоржжени еж само съ четири торпедни
тржби и една противов. картечница.
Следъ единъ дълъгъ периодъ, презъ който
не съ построени никакви подводници, въ 1917 и 1 8
година беха построени три подводника отъ типа на
.Ундине". Те иматъ водоизместимость 640 тона,
скорость 14 мили, едно 7.6 см. орждие, една про
тив. картечница и 6 торпедни тржби. Отъ техъ до
началото на 1942 г. споредъ сведението на англий
ското адмиралтейство се смътаха зв загубени: „Сихорстъ", „Тарфишъ", „Сперфишъ",
„Стерлетъ",
.Ундине", .Цеянъ", „Зелянъ" и още други два бе
ха тежко повредени при едно нападение върху
единъ германски конвой.
За водене на минната война англичаните
имаха шесть модерни подводни минни заградители
отъ по 1520 тона водоиместване, 16 мили надводна
скорость, едно 10 2 см. оръдие, две противов. кар
течници и шесть торпедни тржби. Най-забележи
телното въ техъ е възможностьта да носятъ 120
загрвдни мини.
Подводните минни заградители въ другите
държави, въпреки че не еж по малки по тонажъ
отъ английските, носятъ нормално само по 40 ми
ни. Така сжщо единъ почти два пжти по-големъ
миненъ заградитель отъ 2710 тона носи само 60
мини.
Англичаните признаватъ че до началото на
на 1942 година еж загубили три отъ тези под
водника, а именно: .Сеалъ", „Гранъ пусъ" и
„Нарвалъ".
_
Особено за учудване е загубата на .Сеалъ".
Юзи подводенъ миненъ заградитель е билъ звбелязанъ отъ германските разузнавателни самолети
презъ м. май 1940 година въ водите на Категатъ
въ надводно положение. Изглежда, чесжщиять е
имвлъ некаква повреда и не е можалъ да се по
топи, защото следъ като по него били дадени нЪколко картечни залпове, той вдигналъ б е л ъ фдагь.
Комендангьтъ на подводника билъ прибранъ на бор
да на единъ отъ самолетите, а следъ малко пови
каните по рвдиото германски патрулни кораби
се приближили и взели останалата му обслуга за
едно съ самия подводникъ. Интересното въ слу
чая е, че английските моряци не еж направили
почти никакъвъ опитъ. за де потопятъ подводни
ка, поне той да не попадне въ пленъ. Тази тЬхи~И°!2Хт*
' "•«*•*•*»»». като знаемъ, че единъ
истински морякъ не бива да позволи никога и на
никаква цена неговия корабъ да попадне въ пленъ
у противника.
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Краятъ на френския флотъ

Т У Л
Средиземноморското пристанище Тулонъ всъкога
-е притежавало сждбоносно значение за французката
военно-морска мощь. Заедно съ опорните средища на
островъ Корейка, добре укрепената твърдина Тулонъ,
както въ миналото, така' и въ последните години, е оказ •
вала значително влияние за подържане морското господ
ство на Франция въ западната часть на Средиземно море.
Въ миналите столетия, когато французката морска
мощь съперничела съ тая на Англия, често лжти англий
ските ескадри еж блокирали пристанището Тулонъ, недавайки възможность на французките бойни кораби да
излезатъ въ открито море. Въ това време адмиралъ
Нелсонъ използувалъ за цействията на английския флотъ
опорните средища на Балеарскитъ острови, които се счи
тали за но важни отъ морската твърдина островъ Малта.
Огъ Тулонъ въ 1798 год. Наполеонъ потегли за
извършване на своя гтоходъ въ Египегъ. Следъ пораже
нието, обаче, въ морския бой при Трафалгаръ въ 1805
год. силата на французкия флотъ била значително нама
лена, и Франция се превърнала вече въ второстепенна
морска държава.
Следъ първата световна война Франция отново за
почна усиленъ строежъ на бойни кораби съ намерението
отново да притежава най-силния воененъ флотъ въ Ев
ропа, втори следъ тоя на Англия. Наредъ съ построй
ката на нови кораби започна и силното укрепяване и по
добрение на пристанището Тулонъ, което се очерта като
най-силната морска твърдина въ Средиземно море, чийто
влияние бе засилено съ боевата стойность на африкан
ското пристанище Бизерта.
Следъ поражението на Франция въ 1940 год. и
сключването на примирието Германия не предяви никакви
искания относно французкия боенъ флотъ, който остана
непокхтнатъ, изцело на разположение на Франция. Въп
реки това, обаче, целостьта на тоя флотъ се разпадна,
като една часть попадна въ английски рхце, некои ко
раби останаха на стоянка въ Дакаръ, Казабланка и дру-

о шъ
ги колониални пристанища, а значителна часть се прию
ти въ пристанището Тулонъ.
Отъ 1 февруарий 1941 г. въ Тулонъ се намираха

Френскиятъ средиземноморски флотъ въ Тулонъ
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следните французки бойни кораби, въоржжени и напъл
но готови за походъ: линейниятъ корабь „Страсбургь",
притежавящъ водоизместване 26 500 тона; тежкитК кръ
стосвани „Алжери", „Фошъ" и „Колбертъ" огъпо 10.000
тона; леките кръстосвани „Марселезъ" и „Ла Галисониеръ" отъ по 7,600 тона; 7 големи флотиловодача отъ
2,000 до 2 500 тона и 3 изгръбитела огъ 1,300 до
700 тона. Освенъ тоя, готовъ за бойни действия флотъ,
въ Тулонъ се намираха още и слешите разоржжени ко
раби: линейните кораби ,Дюн<еркъ" и „Про«ансъ", кръ
стосваните „Дуплейскъ* и „Жанъ дьо Винъ", самолетоносачътъ „Командантъ Тестъ*, 10,000 тоненъ; 12 го
леми флотиловодача, 6 изтребителя. 12 подчодника и
неколко други бойни и спомагателни кораба. Всички тия
бойни единици, приютили се въ поистанището Тулонъ,
съставляваха значителна мощна морска сила, присвоява
нето или обезвредяването на която бе огъ значение за
бившите съюзници на Франция.
Поряди това въ продължение на дълго време въ
Виши и другите ржковотни средища англо-змериканцитв
водиха усилена пропаганда за привличане нч тулонския
флотъ въ некое американско или английско пристаните.
Следъ завладяването на Северна Афзика отъ англо-аме
риканските войски тая протягала се засили значително
и се разпространи и всръдъ офицерите и моряците на
французкия флотъ въ Тулонъ. О е д ь измината на адмиралъ Дарланъ и други висши французки морски оф«цери замислиха извъошвзнего на измЬна, като уговориха
корабите неочаквано да огплувагъ отъ пристанището и
се присъелинятъ къмъ английския средиземноморски
флотъ.
Това подло изменичество бе своевременно узнато
отъ главното германско командуване, което веднага взе
необходимите мерки, за да попречи на французкия флотъ
да напустне пристанището. Така на 26 ноември 1942 год.

германски и италиянски войски съ светкавична бързиназавзеха пристанището Тулонъ. Намиращите се въ крепостьта кораби получиха нареждане отъ коиандувашияадмиралъ, въпреки нареждането отъ французкото прави
телство, да бждатъ потопени. Значителна часть отъ кора
бите беха потопени отъ собствените си обслуги, въпре
ки това, обаче, цельта бе постигната: попречено бе ко
рабите да изтЪзатъ въ открито море и да преминатъ на
англо американска страна. Линейниятъ корабъ „Страс
бургь" бе напълненъ съ вода, обаче не можа съвсемъ
да потъне въ плитките води на пристанището.
Съ завземането на Тулонъ се подобри значително
стратегическото положение на силите Отъ осьта въ Сре
диземно море. Защитата на южния европейски брегъ б е
осигурена отъ англо-американското нашествие. Германия
придоби едно първостепенно военно морско пристанище,
притежаващо големъ и добре обзаведенъ морски арсеналъ, и 4 различни по големина складове за течни го
рива.
Въ Тулонъ се намиратъ 13 сухи дока, отъ които
найголЬмиятъ притежава дължина 230, широчина 41 и
дълбочина 12 метра. Пристанището разполага съ 9 ра
диостанции и една засЪчна на самолети станция.
Укрепяването на крепостьта Тулонъ е значително.
Зт защита срещу самолетни нападения пристанището при
тежава 13 зенитни батареи съ по четири 90 или 75 мм...
противосамолетни орждия За действие срещу бойни ' к о 
раби сжщесгвуватъ 16 батареи съ по 340, 164 и 75 и м брегови орждия. Естествено, че въ околностите на Ту
лонъ се намиратъ множество летища.
Морската твърдина Тулонъ, въ връзка съ опорни
т е средища Аячио и Бонифачио на островъ Корейка, с ъ 
ставлява сигурна защита срещу вероятните англо-американски действия върху южните брегове на Европа.

1

1
I

5.1,

; . .„'- - % ' у ^ е » ' - — * * — • - - • > 7 - ' ~ З Я Г $

->

1

., • ч ^ а - у ! ^ 4

Въ пристанището на Тулонъ-

9

МорсЕга с г о в о р *

^жш*и^

^щщш^шш^ш^~

ь~~~|~

Построяване на корабъ въ древния Египетъ (2500-2000 год. пр. Хр.)
В. Кутевски

Развитие на военното корабостроене
о т ъ древната епоха до V втбкъ

Началото на корабостроението се поставя въ дъл
боката древность. Несъмнено е, че първобитниятъ човъкъ
е използувалъ за преминаване презъ реките плаващите
дървета, и това го е навело на мисъльта да използува
примитивните си сечива за издълбаване дърветата да
направи първобитните еднодрьвки. Човъкътъ е наблюдавалъ плаването на птиците и рибите и това го е под
тикнало къмъ изнамирането на греблото и ветрилото.
По реките съ строени салове за прибрежни. морски
съобщения; гребните и ветроходни кораби еж се усъ
вършенствували по конструкция въ зависимость отъ ма
териала и инструментите въ дадена страна. Най важните
държави въ древностьта по отношение на мореходството
и корабостроението ех Египетъ, Финикия, Гърция и Римъ.
За Китай историята нема достоверни сведения. Среди
земно море се счита като районъ за развитието на древ
ната култура на човечестиото.
Разположенъ въ долината на р*ка Нилъ, Египетъ
още 5,000 години преди Р. Хр. се обособилъ като от
делна общность съ главенъ поминъкъ земеделие и скотовъдство.
Дълго време египтяните плували съ корабите си
по Нилъ и каналите му. Липсата на гори, освенъ акации
(които не ех удобни за корабостроение), заставила за
дълго време да строятъ (или както те казватъ да везватъ) кораби отъ дълги свитъци тръстика, която раегвла тамъ въ изобилие. Споредъ Херодотъ, египтяните изрезвали дебели планки, дълги два лакатя, поставяли едно
върху друго и ги съединявали съ шипове. Корпусътъ и
напречното сечение на кораба имали форма близка къмъ
полукриво. Кормилото имало форма на голъмо гребло.
Тези кораби не еж имали палуба, а пейки за седане
на гребците.
Съ увеличаване размерите на корабите необходимо
е било да се увеличи техната надлъжна и напречна
здравина. За тази цель целиятъ корабъ въ горната си
часть е билъ обвързванъ по продължение на стените си
съ дебело вхже.
Може да се предполага, че широчината на големи
те кораби е била до 5 метра, потъването 1 и., отношението на дължината къмъ ширината до 3/4.
Развитието на търговията и промишленостьта въ
Египетъ наложили товарообмена съ съседнит* държави
да става по море. Първиятъ способъ за строежъ на кораби
билъ непригоденъ за морски превози. Ето защо египтя
ните изпращали морски експедиции по бреговете на Си
рия да превозватъ .- ови и други удобни за корабо
строение дървета. Корабите иматъ по големи размери,
обшивката се състояла отъ дълги и дебели дъски, съе
динени съ шипове и жлебове, носовата и кърмова части
утеснени за подобрение мореходните качества, кормил
ните гребла здраво закрепени къмъ стената за предпаз
ване отъ действието на морските вълни.
Ветроходното стъкмяване, типично за египетските

кораби въ древностьта, се състои въ единъ стожеръ
съ право платно и два напречници — горенъ и доленъ.
Котвата е била камъкъ, привързанъ на вжже. Такъвъ ко
рабъ съ водоизместване 80—90 тона въ епохата на фа
раона Тутмози III (1501 —1447 г. преди Р. Хр.) е показанъ на фигура 1. Специални речни кораби и салове
за превозване строителни материали можели да носятъ
до 1,000 тона товаръ.
Големо усъвършенствуване въ тази нова епоха -е
въведението на напречните грели, които свързватъ об
шивката на двете корабни стени. По този начинъ се
увеличила напречната здравина. Дължината на корабите
достигала до 30—40 метра. Допуска се, че финикийци
те отначало еж подражавали на египетските кораби и
впоследствие ех ги усъвършенствували.
Първиятъ воененъ флотъ въ Египетъ може да се при
пише на Рамзесъ II (1300 — 1250 г. пр. Р. Хр.). Споредъ
гръцкия историкъ Херодотъ, Рамзесъ събралъ флотъ отъ
400 морски кораба, съ които отблъснзлъ нашествията
на обитателите отъ островите и крайбрежията отъ Егейско море, а така сжщо предприелъ походъ изъ Червеноморе къмъ арабските брегове на Индийския океанъ.

Египетски морски корабъ (1500 год. пр. Хр )
Отъ времето на Рамзесъ Щ (1190 г. пр. Р. Хр.) е
останалъ писменъ документъ, въ който се споменава за
съществуването на 5 корабостроителници въ Египетъ.
Следъ династията на Рамзесовци флотътъ западналъ, и въ
търговско отношение на море постепено финикийците
изместили египтяните.
Само. при фараонъ Нехо (616 г. пр. Р. Хр.), който
построилъ много кораби и обзавелъ пристанища за техъ
при съдействието на финикийците, настанало оживление.
Презъ времето на Александъръ Македонски, който
разгроми персийската държава, египетскиятъ флотъ не
игра никаква роля. Следъ смъртьта на Александъръ Ма
кедонски за управитель на Египетъ останалъ единъ отъ
неговите пълководци—Птоломей. При последния египет
скиятъ флотъ, воененъ и търговски, се възродилъ. Новооснования градъ Александрия, станалъ центъръ на еги
петската морска търговия въ Средиземно море. Птоло-
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мей IV Филопаторъ (222—205 г. пр. Р. Хр.) подържалъ
военни кораби за охрана на морските пжтища. Подъ
влияние на развиващото се по това време гръцко корабостроение, построявани еж големи морски кораби (гръб
накъ, обшивка, напречни греди, палуби, съ няколко реда
гребла). Споредъ гръцкия историкъ Атенъ, презъ време
то на Пголомей IV била построена грамадна галера, дъл
га 170 метра съ 40 "реда гребла.
Следъ падането на Картагенъ, Египетъ остаиалъ
единствения сериозенъ противникъ на Римъ въ райбна на
Средиземно море,
Въ 30 г. пр. Р. Хр. римскиятъ флоть при Акциумъ
победилъ египетския флогъ, и Египетъ билъ причисленъ
като провинция отъ състава на Римската империя.

Асиро» Вавилония, П е р с и я и ФиниЬия
Плодородната почва на Месопотамия, оросявана
отъ реките Тигъръ и Ефратъ, давала богато плодоро
дие само при отстранчване периодическите засушавания
и наводнения; затова въ северната часть ех строени бен
тове, а въ южната—канали,
Древните асировавилонци не се интересували отъ
морето, а се ограничавали да плаватъ по Тигъръ и Еф
ратъ. Строили еж различни типове кораби. Мжчно може
да се установятъ размерите имъ, ако и те да еж имали
гръбнакъ обшивка и напречно свързване на корпуса.
Морско корабостроение въ Асиро-Вавилония не е имало.
Въ случай на нужда те еж наемали финикийски кораби.
На барелефите въ двореца на асирийския царь
Сенахерибъ (705 — 636 г. пр. Р. Хр.) е намеренъ образъ

разбитъ въ морския бой съ гърците при островъ Саламинъ.
Въ 331 г. пр. Р. Хр. Александъръ Македонски покорилъ Персия и създалъ второто обединение на наро
дите въ древностьта.
Финикия заемала теснабрегова ивица на източно
то Средиземно море, ограничена съ веригата Ливански
планини. Огначало финикийците се занимавали съ риболовство и по този начинъ огъ тЪхъ се обособили пред
приемчиви моряци.
Финикийското крайбрежие имало удобни пристани
ща, около които изникнали риболовни селища, а те покъсно еж се разрастнзли въ многолюдни градове. Глав
ните градове били Сидонъ, Тиръ и Арвздъ и техната
оживена търговия и промишленость може да се отнесе
примерчо къмъ 1250 г. пр. Р..Хр..
Финикийските кораби плували по целото Средизем
но море, достигнали бреговете на Испания (въ древно
стьта Тореисъ) и тамъ въ 1100 г. пр. Р. Хр. основали
колонията Ходесъ (сегашния Кадиксъ) и стигнали до
британските острови, откждето се снабдявали съ оло
во. Въ 814 г. пр. Р. Хр. жители на Тиръ основали на
северния африкански брегъ градъ Картагенъ. Финикий
ците строели кораби не отъ кжеи парчета, както египтя
ните, а поставяли въ основата продълговатъ гръбнакъ,
къмъ него съединявали напречни ребра и обшивки съ
тънки дъски Този спо^объ за постройка на кораби преминалъ отъ финикийците въ гърците, а после и въ рим
ляните. Плаванията били край бреговете; Херодотъ пи
ше, че финикийците първи еж ржководели въ плавания
та си отъ полярната звезда.
Финикийците имали опитни кърмчии, гребци и ко
рабостроители. Те строели военни и търговски кораби
за другите страни Асирия, Египетъ, а после за Персия,
давали имъ кърмчии и команди.
Междуособицата между градовете Тиръ и Сидонъ
и конкуренцията на Картагенъ и другите колонии посте
пенно отслабили Финикия, и първенството въ мореплава
нето и корабостроението преминали въ гърците. Следъ
като Александъръ Македонски разрушилъ Тиръ, Финикия
престанала да сжществува като самостоятелна държава.

Гърция

Финикийски търговски корабъ
иа боеви корабъ, построенъ отъ финикийците за този
царь въ единъ отъ походите му въ Средиземно море.
Въ 545 год. пр. Р. Хр. персийския царь Киръ превзелъ Вавилонъ. Напредъкътъ на търговията и осигуряване
на търговските съобщения между древните народи бла
гоприятствува да се създаде първото световно царство
въ древностьта—персийското. Необходимъ билъ воененъ
флотъ, съ който да се завземе Египетъ. Този флотъ бе
създаденъ отъ персите, като повикаха финикийци и жи
телите на островъ Кипъръ да имъ изработятъ корабите.
Въ' 525 г. пр. Р. Хр. Египетъ бе покоренъ. Пер
сийския царь Ксерксъ (486—4о'5 г. пр. Р. Хр.) събралъ
грамаденъ флотъ, отъ 3,000 кораби, включително и тран
спортните. Самите перси не взели участие въ направата
на тези кораби и те били доставени отъ: Финикия—300
триери, Египетъ 200, Кипъръ 150, Киликия 100 и оста
налите били дадени отъ малоазиатските гърци и други
те народи по малоазиатското крайбрежие. Походътъ на
Ксерксъ не билъ сполучливъ—следъ буря флотътъ му билъ

Гърците и римляните могатъ да се считатъ за ор
ганизатори на корабостроението и военно-морското изку
ство, понеже изработените отъ техъ образци кораби и
тактически способи за водене на морските операции пре
минаха и въ следующата историческа епоха.
Когато гърците дошли отъ северъ къмъ 1500 г.
пр. Р. Хр. и се населили на югъ въ Балканския полу.

трирема (по барелефа на нолоната на Траяна)
I

МорсЬи сговор*
островъ, на островъ Критъ и островите отъ Архипелага,
била разпространена крито-микенската култура. Критянитъ притежавали развита промишленость и подържали
морска търговия съ Египетъ, Мала Азия и островите въ
източната часть на Средиземно море. За охрана на тър
говията си срещу силно развитото по това време пират
ство, те подържали въоржжени кораби. Безспорно е, че
те взаимствували основите въ корабостроението отъ Еги
петъ, ала благодарение големите гори, те строили свои
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Най.големата скорость на трирематл подъ гребла
не е била повече отъ 7—8 мили за кхси разстояния и
4—5 мили за дълги.
Обикновено скоростьта е била 3 мили. Атинскиятъ
флотъ на Алкивиада (86 кораба) изминалъ 50 мили за
18 часа. При ветъръ еж използували и ветрилата, и е
достигана до 5 и повече мили скорость.
Повъртливостьта на триремата се осигурявала съ
две широки кърмила, които еж били две големи гребла,
по едно за всека стена.
Понеже триремите не еж могли да взематъ про
визии за повече отъ 2—3 дни, то флотътъ билъ съпровожданъ отъ транспортни кораби.
Морските преходи се извършвали преимуществено
при тихо море, защото триремите не били много мореходни кораби, вследствие низките си стени и малко по
тъване.
Въ морския бой за оржжие били използувани въ
кораба железенъ или бронзовъ таранъ, у бойците—ме
чове и лжкове. Таранътъ билъ използуванъ така: отна
чало изпочупвали греблата на неприятелския корабъ, пре
сичали строя и при повърта удряли въ кърмата непод
вижния неприятель. Освенъ това гърците снабдявал»
военните си кораби съ металически тежести, които били
поставяни на стрела или на напречника; при сближаване
съ неприятелски корабъ, тази тежесть падала на палуба
Скеледъ на една триера
та му или дъното и ги пробивала.
кораби подобно финикийците, състоящи се отъ гръбнакъ,
Боевиятъ флотъ е действувалъ или въ строй фронтъ
ребра и обшивка. Корабите били гребни и съ ветрила
или
въ
строй полуджга съ командующъ флота въ цен«
—египетски типъ,
Предприемчивостьта на гърците и благоприятното търа; назадъ се намирали корабите на резерва и тран
полуостровно положение създало отъ техъ отлични мо спортите. Първиятъ строй е билъ удобенъ за проривъ
въ строя на неприятелските кораби, за да разтрошатъ
ряци.
греблата имъ като действували съ лжкове. Вториятъ
Известенъ е походътъ на аргонавтите къмъ брегове
строй, при превъзходство въ числото на корабите, е из
те на Кавказъ, а 100 години следъ него Троянската
ползуванъ за обхващане фланговете на неприятеля.
война. Троя се намирала въ входа на ДарданелитЪ. Тя
Развитието на военния флотъ на гърците .съвпада
се намесвала въ търговията и колонизирането на гърци
те въ Черно море и затова бе разрушена отъ гърците. съ времето на гръко-персийските войни.
Първиятъ походъ на перския царь Дарий (490 г. пр.
За тази цель последните събраха флотъ отъ 1000 гребни
кораби, кои го имаха и ветрила. Типътъна гръцките кораби Р. Хр.) завършилъ неуспешно. Той събралъ около 60О
е взаимствуванъ отъ критяните. По описанието на Омиръ, триреми и превозилъ въ Гърция голема армия, която
корабите по време на троянската война еж били безъ гърците разбили при Маратонъ.
Водачътъ на народната партия въ Атина, Темистопалуби, побирали ех 50 души, а много големите— 1201
Водоизместването на тези Кораби е било 30—50 тона кълъ, предвиждалъ втора война съ персите и .убедилъ
Те не съ имали таранъ и това обяснява, че гръцните гърците да засилятъ флота си и да се сражаватъ по
кораби не еж имали назначение да водятъ морски бой, море; той предполагалъ правилно, че следъ поражението
на персийския флотъ и неприятелската армия ще бжде въ
а само да превозватъ по море войската.
Къмъ VI в. пр. Р. Хр. гръцките военни кораби безизходно положение. Гърците построили военно при
достигнали дължина до 18—25 м. ширина 3, 4, 5 м. и станище въ Пирея, създали военненъ флотъ отъ 280
потъване 0 6 м. Те не еж имали палуби; гребците (50) триреми. Ксерксъ събралъ големъ флотъ отъ 1,200 бое
седели на напречните пейки, които били подпрени съ ви и транспортни кораби.
стойки, опиращи се въ дъното на кораба. Греблата еж
Презъ време на бури потънали 400 персийски копоставени въ единъ редъ или въ два реда.
раби. Гръцкиятъ флотъ съзнателно примамилъ персий
Като изключение били строени кораби съ дължина ския флотъ въ теснините, гдето се произвелъ морскиятъ
30—35 метра. За да се увеличи скоростьта на тези го бой (въ пролива на остроаъ Саламинъ).
Персийските кораби били големи по размери, но
леми кораби, необходимо било да се увеличатъ гребци
те, и това е наложило гребците да се поставятъ въ 3 отстхпвали на гръцките въ маневреностьта. Тактиката
реда, и корабите се наричали триреми. Те въ време на на персите се заключава въ поразяване неприятеля съ
гръцко-персийската война еж основниятъ типъ кораби отъ превъзходството на корабите, като използували стрелите
гръцкия воененъ флотъ. Първите триреми имали водо- безъ да отиватъ до абордажъ. Гърците успешно изби
изместване около 45 тона, дължина 25 метра, широчина рали позиция, разчитали на тараненъ ударъ и абордажъ;
4 метра и потъване 1 метъръ, събирали 90 гребци (15 като използували маневрените качества на корабите си,
гребла въ всеки редъ), 10 души команда и 20 войници, те прорязвали неприятелския строй, трошели съ тараниили всичко 120 души. По-късно триремите увеличили те греблата, нравели крутъ повратъ и атакували ед
размерите си до 40 м. дължина, водоизместване 80—100 новременно няколко кораба, като имъ отнемали възможтона и еж помествали 170 гребци, 12 души команда, ностьта да си помагатъ единъ другиму. Персийскиятъ
18 войници, или всичко 200 души. Само въ време на флотъ билъ разбитъ, 200 отъ корабите му били пото
пени, а друга часть взета въ пленъ.
бой ех използували всички гребци—3 реда гребла.
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Следъ победата при Саламинъ, гърците, подобря- вили за 3 години, въ продължение на които Римъ и
вали конструкцията на корабите, строили арсенали за Картагенъ строили кораби. Военните действия се възоб
постройка на кораби, подготвяли опитни моряци и раз новили въ 256 г. пр. Р. Хр.. Римляните построили 330
работвали въпроси отъ областьта на тактиката. (Напри- кораби, а Картагенъ 350. Морската битка при Екмонъ,
следъ тази при Саламинъ е най важната въ древностьта.
меръ Ификритъ съставилъ тактика за таранния бой).
Въпросътъ за разположението на греблата въ кораби При Саламинъ победата бе спечелена съ увличането на
те на древните гърци и римляни интересува историците, неприятелския флотъ въ пролива, а при Екмонъ имаше
но за това има нъколко мнения. Да се поставятъ повече значение.непредвидения отъ картагенците клиновъ строй
отъ 3 реда гребла е неудобно: а) при малкото потъване на римската ескадра. Използуването на подвижните стъл
на корабите, надводната имъ стена е била низка; б) греб би позволило на римляните да употребятъ бойците си
лата на горните редове биха били много дълги и мъчно въ абордажни действия, които играли важна роля за из
би се намЪрилъ материалъ за изработването имъ и в) хода на сражението. Картагенците загубили 30 кораби
едновременото направление на греблата се затруднявало. потопени и 64 взети въ пленъ; на римляните потънали
За най-достоверно требва да се признае, че отъ 24 кораби и въ пленъ само единъ.
Требва да се отбележи, че въ древните морски
начало корабите еж били упиреми — едноредни гребла,
биреми—2 реда гребла и триреми—3 реда гребла. Съ сражения само въ началото на боя се е спазвалъ строятъ,
увеличаване на корабните размери не е било възможно а после сражението се разбивало на отделни схватки.
Изобщо въ продължение на 23 години война, зада се увеличаватъ -редовете на греблата, а увеличавали
до 5 гребци на едно гребло и греблата разполагали въ
единъ редъ. Споредъ историка Полибъ били строени ко
раби до 300 тона съ 300 гребци и -120 бойци. Въ 146
год, Гърция била присъединена къмъ Римъ.

Рима» и К а р г а г е н *
Римъ отъ своето основаване въ 753 г. пр. Р, Хр.
въ продължение на неколко столетия не се интересувалъ
отъ морския флотъ.
Интересътъ на Римъ къмъ флота започналъ да се
пробужда, когато Картагенъ изместилъ финикийците въ
западното Средиземно море, създалъ колонии въ Испа
ния, на островъ Сардиния и завладелъ западната часть
на островъ Сицилия.
Картагенъ развилъ голема колонизаторска дейность.
Въ 510 г. пр. Р. Хр. картагенецътъ Ханонъ съ флотъ
отъ 60 кораби обиколилъ западния брегъ на Африка,
дошълъ до бреговете на Гвинея и открилъ по пжтя Ка
нарските острови.
Картагенъ забогателъ отъ колониите и създалъ
големъ търговски флотъ и военни кораби. За завладява
нето на островъ Сицилия се сблъскали интересите на
Картагенъ и Римъ. Така възникнала първата пуническа
война — 264 до 241 г. пр. Р. Хр. (пуни — древното наз
вание на картагенците). Поводъ за тази война е завзема
нето на Месина отъ картагенците, които по този начинъ
контролирали търговията на Римъ.
Римскиятъ сенатъ създалъ воененъ флотъ. Разие
рите на корабите еж: дължина 31 м., широчина 5 5 м.,
потъване Р2 м., водоизместване 116 тона. Те имали по
30 гребла въ единъ редъ и по 5 гребци на гребло, или
всичко 150 гребци, 75 бойци и 25 моряци. Металическиятъ таранъ здраво се свързвалъ съ вълнореза.
Въ 260 г. пр. Р. Хр. римскиятъ флотъ билъ готовъ
и обслугитъ обучени.
На носа корабите имали шарнирна стрела съ зак
репена къмъ нея платформа дълга 5'5 метра и широка
1*2 метра; на края на стрелата, завързана на вжже, се
намирала островръха металическа тежесть. При сближа
ване съ неприятелските кораби стрелата съ платформата
се спускала, и тежестьта падала и се забивала въ неп
риятелския корабъ, като го задържала, а следъ това рим
ските бойци съ щитове преминавали върху неприятелския
корабъ и въ ржкопашенъ бой победили картагенците.
Въ морския бой при Мило близу до Месина римляните
спечелили пълна победа.
Картагенците загубили 50 кораба. За победата решително значение имало нововъведението, неочаквано за
картагенците. Следъ този бой действията се преустано

Сзмбукъ
гинали 500 римски и 450 картагенски кораби. Римъ
завладелъ Сицилия и разширилъ политическото си и
търговско влияние въ Средиземно море. За защита на
морските си пжтища въ Гърция, Египегъ и Мала Азия
отъ далматинските и илирийски пирати, Римъ билъ принуденъ да притежава воененъ флотъ.
Несъмнено е, че у римляните до първата пуничес
ка война военните кораби еж били малки и еж служели
за охрана на крайбрежните съобщения.
На фигурата е показана римска бирема.
Поставянето на долния редъ гребла само въ носо
вата часть показватъ, че тя е направена по-пълна, а кър
мата е заострена съ цель да се подобрятъ ходовите качества на този типъ корабъ.
На фигурата е показана римска трирема отъ I
векъ пр. Р. Хр.. Тя има 3 реда гребла по дължината на
различни височини, въ всеки редъ по 10 гребла на стена.
Таранътъ е бронзовъ или дървенъ обшитъ съ железо. Въ 218 г. пр. Р. Хр. започнала втората пуническа
война. Тази война завършила съ миръ, споредъ който
картагенците предали на римляните своя флотъ После
въ 149-146 г. пр. Р. Хр. следъ 3 годишна обсада рийляните превзели и разрушили Картагенъ. Въ тази война
военния флотъ, състоящъ се отъ 220 кораби оказалъ на
римляните голема услуга, като не далъ възможность на
Картагенъ да изпрати на Анибалъ войски, а отвлекълъ
силите на Картагенъ въ Испания.
Обсадата на Сиракуза е значително събитие въ
древностьта отъ интересъ къмъ техническите нововъве
дения, които еж употребявали обсаждащите и обсадени
те. Сиракуза е била защитена отъ къмъ морето съ ви
соки стени и римляните, за да прехвърлятъ свои бойци
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.задъ стените на два кораба, залепени единъ до другъ,
• поставили на широка основа висока стълба. При подхож
дането на корабите до стената, стълбата се отпускала
•съ помощьта на вжжето и бойците преминавали презъ
стената.
По сжщия начинъ на корабите поставяли дървени
кули, въ които поставяли метателни машини и стрелците.
-Архимедъ е ржководилъ защитата на Сиракуза и е уни•щожавалъ римските кораби съ големи катапулти, които
хвърляли тежки камъни и запалени съдове на големи
.-разстояния.

слонова кость или има сребъренъ таранъ, а този, който
е устойчивъ, водонепроницаемъ и издържливъ на влия.
ние и послушенъ на ветъра".
Първите мореходни карти, обосновани на научни
данни по това време еж съставени въ 100 г. пр. Р. Хр.
отъ Миринусъ въ Тиръ.

Общъ видъ на римска бирема отъ I въмгь
Въ последующата епоха на римската истории до
•войната на Цезаръ въ Галия (58 — 52 г. пр. Р. Хр.) и
•€орбата на Октавиянъ съ Антони за обединението на
Римъ като световна държава, въ строителството и так
тиката на римския военно морски флотъ не се отбелязватъ
усъвършенствувания. Не е имало големи морски сра
жения.
Римските боеви кораби по времето на Цезаръ би• ли бързоходни съ едноредни гребла и се наричали ли
бурни. Последните еж. прототипъ на венецианските га
лери. Либурнит* достигали до 25 м. дължина, широчина
до 8 метра и се движели съ ветрила. По това време
корабите имали желъзни котви съ 4 лапи. Кърмилото
още не било изнамерено.
Римляните еж използували брандери, т. е. кораби,
'напълнени съ запалителни вещества, запалвали ги и ги
насочвали къмъ неприятелския флот-ъ. Историята споме
нава и употребата на брандери въ морските боеве меж
ду флотитЪ на Юлий Цезаръ и Помпей.
Изнамирането и употребата на по-добро оржжие
изменя и начините за водене на боя. Римската бирема
имала 108 гребци, 25 моряци обслуга и 80 бойци. Размерите еж били — дължина 32 метра, широчина 5 м.,,
потъване 1 метъръ съ водоизм*стване 80 — 100 тона.
;
Предъ бой обикновенно стожерите и платната се снемали..
Въ морския бой при Акциумь между флотите на1
Антоний (200 големи кораби) и Октавий (260 леки биреми и либурни) била приложена нова тактика.
Вместо абордажъ, който не можелъ да се приложиI
спрямо високобортните кораби на Антоний, римляните1
съ неколко либурни нападали и счупвали греблата на неп•
риятелския корабъ и после го завладявали.
Въ продължение на 300 години отъ последующото)
сжшествуване на римската империя немало големи мор
ски боеве и въ строежа на военни кораби не се внеслиI
поражения, докато въ търговските кораби еж усъвършенствували ветрилата.
Римскиятъ философъ Сенека казва: „По-добъръ ко
рабъ не е този, който е богато украсенъ съ фигури отъ.

Бойни кули на воененъ корабъ

СевероевропейС-Ьи народи. П о р и а н в
Народите, които въ древностьта населяваха Скандинавия и Дания еж известни подъ името нормани. Тези

силни и войствени племена отрано се запознали съ мо
реплаването и съ своите кораби извършвали морски на
бега до съседните страни; като ограбвали невъоръжени
те търговски кораби. Те завладели северното крайбре
жие на днешна Франция Те проникнали и въ Средизем-'
но море, кждето едно отъ северните племена (вандали)

Общъ видъ на норманска дракара
основало на местото на бившия Картагенъ своя държава, която имала големъ флотъ.
Римскиятъ историкъ Тапитъ пише, че корабите на
норманите имали еднаква форма на носната и кърмови
части. Въ боя те прибирали платната и съ особени кукн
хващали неприятелския корабъ.
За корабостроението на норманитв въ първите
столетия на настоящата епоха е известно малко.
Въ Дания е намеренъ древенъ ботъ (V в. сл. Р. Хр.)
дълъгъ 28 метра; въ 1882 година въ Кентъ (Англия)
билъ намеренъ ботъ дълъгъ 20 метра, широкъ 4 5 метра съ единъ стожеръ.
Само къмъ VI и VII векове може да се смета, че
у норманите се строягь така наречените дракари (дрокми) съ 34 гребла на всека стена, дължина 30—40 метра.
Носътъ и кърмата били украсени съ фигурата на драконн или некой зверъ, обшити съ блестящи медни листове.

*»
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Заграднит% м и н и в ъ сегашната морска война

Още на 28 декемврий 1939 г. англичаните своя неутралитетъ и за контролъ на търговскотообявили, че еж започнали да поставятъ големо от мореплаване.
Холандия обявила за поставено минно заграж
бранително минно заграждане въ района отъ Кинейрдъ Хедъ до устието на р. Темза на 8 мили дане въ близость на холандското крайбрежие въотъ брегв, въ видъ на ивици съ ширина по фрон Тергейца.
та 500 мили и дълбочина около 30 мили.
Съ настъпването на зимвта и учестяване на
Поставянето на това минно заграждение се бурите количеството на откъснатите отъ мин
извършвало презъ месецъ януарий. Заграждането ните въжета мини се е значително увеличило.
требвало да осигури на транспортите на неутрал Споредъ съобщение въ датските вестници, датски
ните държави надежпенъ фарватеръ (широкъ око т е миньори отъ началото на воденето на войната
ло 6 мили) за плаване по протежение на англий на море унищожили 550 изплавали мини, въ това
ското крайбрежие. Този фарватеръ се е охраня- число 80 мини по западното крайбрежие на Дания.
валъ непрекъснато. Съ поставянето на големото
Вълните изхвърлили мини и на западното
заграждане съ оставенъ крайбреженъ фарватеръ крайбрежие на Норвегия.
англичаните се стремили да съсредоточатъ тър
Подъ влиянието на плаващите ледове коли
говското мореплаване въ Северното море по не- чеството на откъснатите мини е порасло. Забеля
колко фарватери, по които транспортите е треб зани съ случаи на взриваване на мини отъ ледо
вало да се провеждатъ подъ охрана.
вете. При бреговете на Дания ледовете, намира
За първите четири месеца отъ войната отъ щи се край брега, съ своето налегане еж взриваангличаните съ били поставени отбранителни мин Щли мините въ крайбрежието.
ни заграждания въ три района:—въ близость на
Големо количество откъснати мини се наб
Френборо, въ устието на р. Темза и въДувърския людавало по бреговете на Англия. За борба с ъ
проливъ- По такъвъ начинъ заграждането се поо- такива мини англичаните въоржжили специални
стира покрай целото източно крайбрежие на Ан кораби* личниятъ съставъ на които билъ длъженъ
глия — отъ Морей-Ферса до Даунсъ. Англичаните да разстрелва мините. Тия кораби били предна
считали тия заграждания за действителни противъ значени да рабо1ятъ въ три района, гдето били
германските подводници, действуващи при 'англий открити най-много откъснати мини. На стражевите
ското крайбрежие по установените пътища на кораби сжщо така се вменявало въ дългъ да уникрайбрежното търговско корабоплаване. Споредъ щожаватъ изплавалите, мини чрезъ стрелба, тъй
английското съобщение по своето протежение това като намиращите се на повърхностьта мини пред
заграждане превъзхождало .Великото заграждане ставлявали голема опасность за търговското ко
въ Северното море", поставено отъ американците рабоплаване.
и англичаните въ 1918 г.. Обаче то не можело да
Гехниятъ успехъ привпекъпъ всеобщо внима
служи за защита противъ поставяне на магнитни ние къмъ този типъ мини и къмъ средствата за
мини отъ самолетите въ прибрежните райони.
борба съ техъ.
Следва да се счита, че съобщението на ан
Особено силенъ билъ ефектътъ отъ тази мина,.
гличаните за поставяне на такова гопемо заграж когато презъ м. декемврий 1939 год. се е взривалъ
дение се явява преувеличено и очевидно до изве на германска магнитна мина английския линеенъ
стна степень има за цель оперативна маскировка. корабъ,»Нелсонъ". Англичаните дъпго прикривали
Презъ м. януарий англичанитъ започнали да този случай и едва презъ м. февруарий отъ техъ
поставятъ активни минни заграждания въ герман било съобщено, че ремонтътъ на кораба е завърското крайбрежие.
шенъ. Така, че по този начинъ „Нелсонъ" е билъ
Германия продължила да поставя при англий изваденъ отъ строя-за срокъ около два месеца.
ското крайбрежие активни минни заграждания съ
При бреговете на Холандия било открито
самолети и подводни лодки. Германските самолети ново германско минно заграждение. Германците
поставяли магнитни мини на шестмилния фарва гарантирали на норвежеките и холандски търгов»
теръ край английския брегъ и при Шотландия. ски^ кораби безопасно плаване въ минираните
Германия обявила, че поставила мини предъ Ли-а , райони.
верпулъ.
Споредъ съобщение отъ Копенхагенъ, покрай
Поставянето на мини съ самолети се извър датското крайбрежие се взривали 50 германски
швало преимуществено въ светли нощи, когато мини, откженати отъ котвите си и изхвърлени на
на самолета се удавала възможность да определи брега между Менъ и Фалатербъ въ време на пред
своето место въ време на хвърляне на мината. вижване на леда въ лошо време.
Съ настъпването на тъмнината самолетите излита
Въ пролива на големия Белтъ, освободилъ
ли отъ базите, презъ нощьта произвеждали мино- се въ края на мартъ отъ леда, били открити го
поставянето и на разсъмване се завръщали въ ба лемо число мини, откженати отъ котвите си (как
зите си.
то изхвърлени на брега така и плаващи въ вода
Съ цель за отбрана отъ германския флоть та;. Датските власти преустановили всъкакво дви
били поставяни минни заграждания въ ивица отъ жение въ пролива. По източното крайбрежие на
четири мили въ входа на Балтийското море. Въ Англия били изхвърлени отъ вълнението 3 мини.
Северното море били поставени минни загражда
Холандски параходъ, пътуващъ отъ Холандия
ния на западъ отъ Догербанкъ.
за Дания, срещналъ по пътя 10 изплавали мини.
Дания поставила минни заграждания въ входа
Споредъ съобщение отъ Генуа, рибарите прона Гренъ-Зундъ между островите Менъ и Фалстеръ, тралили въ генуезкото крайбрежие английски мини.
и въ входа на Вандерборгь съ цель за охрана на
итъ английското адмиралтейство било съоб-
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дцено, че е намерено средство за магнитната мина
и за борба съ нея.
Още на 22 ноемврий 1939 год. на англичани
т е се удало да откриягь и изаадятъ германска
.дънна магнитна мина, поставена отъ самолетъ (ан
глийски разузнавателни кораби проследили въ
лунна нощь германски самолетъ, когато хвърлилъ
мина съ парашутъ). Въ течение • на три месеца
английските минни специалисти изучавали конст
рукцията на тази мина, и едва следъ това били
съобщени съответните данни.
Споредъ съобщението на английските вестни
ци, въ изследвателната лаборатория на минноторпедното училище въ ПоргСмутъ е било изработено
•специално приспособление, позволяващо на кора€итв безпрепятствено да преминаватъ надъ поставе
ните дънни магнитни мини. Принципътъна действие
на този приборъ се заключава въ размагнитване
на кораба (дагаусизация): околовръсгъ на кораба,
на височина на долната палуба, се простира противоминенъ поясъ отъ проводници, презъ които
се пуска токъ, неутрализиращъ магнитното поле
на кораба дотолкова, че магнитните прибори на
неконтактната мина не могатъ да заработятъ.
Снабденъ съ такова приспособление корабъ безо
пасно преминава презъ минно поле отъ магнитни
мини. Преимуществото на този противоминенъ ко
рабъ се заключава въ възможностьта да се поста• вя на кораби съ различни размери. Установяване
то на пояса на океанския корабъ .Куинъ Епизабетъ" е продължило около единъ месецъ; парахо
да благополучно извършилъ плаването отъ Англия
,до Ню-Иоркъ.
Италианскиятъ печатъ описва дейностьта на
противомагнитния поясъ иначе. Около корпуса на
на кораба се простира вжженъ кабелъ, по който
се пуска токъ. Подъ неговото действие се увели
чава интензивностьта на корабното магнитно поле,
вследствие на което произлиза взривъ на магнит
ната мина на разстояние, още преди преминаване
на кораба върху мината. Недостътъка на този про
тивоминенъ поясъ се заключава въ създаването на
голема девиация на магнитния компасъ, затова се
налага на транспортни и военни кораби, снабдени
съ такива пояси, да бждатъ поставени жироскопични компаси.
Спорепъ съобщението на французкия вестникъ „Танъ" (отъ 10 мартъ 1940 год.) стотина ан
глийски кораби отъ търговския флотъ били снаб
дени съ немагнитни пояси, подобни на противо^магнитния поясъ, съ който билъ въоржженъ .Ку
инъ Елизабетъ"- Нито единъ отъ тия транспорти,
-снабденъ съ такива пояси, не е потъналъ отъ
взривъ на магнитна мина. Въоръжаването на ко
рабите съ немагнитни пояси (наричани .апарати
на Госингь") отнемало отъ 4 до 7 дни. Поясътъ се
-състои отъ редъ -проводници, обхващащи кораба.
По тия проводници се пуска електрически токъ,
който създава магнитно поле, взриваващо магнит
ната мина на разстояние. Действието на тия пояси
било изследвано и проверено въ английските во
енно морски институти.
Съ настъпването на пролетното лошо време
количеството на откъснатите мини се увеличилоИзплавали мини еж открити край бреговете на
•Белги-а и Холандия. Големо количество отъ изпла
квали мини се наблюдавало непосредствено при
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Осгенде. Мини били забелязани на 1.5 мили отъ
плаващия маякъ Ванделаръ.
Английските и французин военни кораби
поставили минч край бреговете на Норвегия; отъ
техъ били минирани три района: Статландъ, Бюдъ
и Вестфиордъ. Постановката на тия заграждания
била завършена на разсъмване на 8 априлъ 1940 г.
Заградителите, поставящи мините, били прикривани
отъ големъ отрецъ военни кораби.
Споредъ съобщението на шведските вестници,
минното заграждане въ Вестфиордъ почти на
пълно закривало входа и изхода на Нарвикъ. За
граждането на Кристансундъ и Стадъ закривало
прохода въ фиорда въ най-вдадената въ морето
часть на Норвегия. По такъвъ начинъ северна Нор
вегия се оказала отрезана отъ южната.
Минирането на норвежкото крайбрежие отъ
англо-френците се явява като начало на военните.
операции, които се развиха въ Норвегия и Дания.
Тъзи събития еж достатъчно добре известни, и
затова, незасегайки техния ходъ, ний ще се спремъ
само на въпросите, имащи непосредствено отно
шение къмъ приложение на минното оржжие въ
скандинавскитъ операции.
На 13 априлъ англичаните открили въ Нар
викъ германско минно заграждение, което т е треб
вало да форсиратъ при провеждането на военните
действия въ района на Нарвикъ.
На 14 априлъ английското морско министер
ство обявило въ печата за постановката на минно
заграждане въ Балтийско море и на подстъпите
къмъ него, освенъ района на шведските територи
ални води. Били оказани координатите на четири
минирани района. Съгласно това съобщение, мин
ните заграждания се простиратъ отъ проливите
Скагеракъ и Категатъ надлъжъ покрай целото
балтийско крайбрежие на Германия, идвайки въ
северно направление почти до Мемелъ. Обявява
нето на англичаните за поставените мини въ Бал
тийското море намерило широкъ отзвукъ въ ино
странни печатъ. Въ Съединените Щати считатъ, че
4
това английско съобщение е блъфъ. Американци
т е допускатъ само, че англичаните еж могли да
поставятъ незначително количество мини съ под
водни лодки, преминали въ Балтийско море презъ
Белтъ и Зундъ- Шведскиятъ печатъ изказва съмне
ние, че англичаните еж могли въ такова кратко
време да миниратъ указаните отъ техъ райони.
Кораби, циркулиращи между Швеция и Германия,
нееднократно еж преминали благополучно презъ
района, гдето споредъ английското съобщение би
ли поставени мини. Обаче въ втората половина
на априлъ е отбелязанъ случая на повреждане на
железопътния корабъ „Одионъ" отъ взривъ на
мина въ пролива на големия Белтъ (корабъгь се
движелъ отъ Нюборгъ къмъ Корсеръ).
Германскиятъ печатъ се отнася скептично къмъ
възможностьта да се поставятъ отъ англичаните
мини въ Балтийско море, защото за тази цель
техните кораби би требвало па минагь презъ
Белтъ и Зундъ, минирани отъ Германия и Дания.
Все пакъ германците допускатъ, че известно ко
личество мини биха могли да бждатъ поставени отъ
единични английски подводни лодки, преминали
въ Балтийско море; освенъ това тЬ считатъ, че
мини могатъ да се поставятъ отъ английските са
молети, вземащи отъ 3 до 5 мини. Обаче нито
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подводни ЛОДКИ, НИТО самолетите биха били въ
състояние да поставятъ Заграждания на длъжъ по
целото германско крайбрежие. Въобще германци
т е обявили въ печвта, че те считатъ постввянето
на мини отъ англичаните отъ Килъ до Мемелъ
за невероятно.
Достоверностьта на английското съобщение,
зо миниране на Балтийско море предизвиква големо съмнение, тъй като поставянето на такова
заграждане изисква големо количество мини и
кораби зв техното поставяне и е неизпълнимо въ
такъвъ кратъкъ срокъ. Освенъ това възможностьта
за преминаване на английските кораби презъ Белта и Зундъ е малко вероятно, защото последните
се охраняввтъ и контролиратъ отъ германските во
енни кораби.
Минното заграждане играе голема роля само
въ този случай, когато то се намира подъ посто
янно наблюдение и охрана. Осъществяването на
това условие по отношение на заграждането въ
Балтийско море (ако даже се признае за досто
верно английското съобщение) се явява за англи
чаните неизпълнимо.
Англичаните обявили въ печата за поставени
минни заграждания отъ холандското крайбрежие
до Норвегия. Едно отъ тия заграждания напълно
пресича входа на Вестфиордъ, на северния край
на който е разпопоженъ Нарвикъ, друго заграж
дане охранява подхождането къмъ Нарвикъ оть
северъ. Цельта на тия минни заграждания е да се
охранява подхождането къмъ пристанището Нар
викъ; въ частность заграждания еж били поставени
съ цель да препятствувагь нападението на герман
ски подводни лодки върху английските военни
кораби, действуващи въ района на Нарвикъ-

Отъ изложеното се вижда, че данните з&
воденето на минната война съ се силно разши
рили. Обаче, следва да се счита, че английскотосъобщение за поставяне на мини въ Балтийско
море, въ проливите и отъ Холандия до Норвегия е
въ значителна степень преувеличено и въ известенъ размеръсе явява като оперативна маскировка.
Споредъ английския вестникъ «Илюстровани
лондонски новини* брой 5270 отъ 8 априлъ, на
на английския флотъ била поставена задачата даминира около 100,000 квадратни мили въ Северно.
море, Скагеракъ и Балтийско море. По своята
площь тия
минни заграждания
требва да
надхвърлятъ 3 пъти общата площь на загражда
нията, поставени отъ двете воюващи страни въ
войната 1 д 1 4 - 1 9 1 8 год. Най-после требва да
бждатъ поставени заграждания, които да се простиратъ на 100 мили презъ Балта между заетите
отъ Германия датски острови Зееландъ и Фюненъ
и по-нвтчтъкъ по протежение на германското край
брежие почти до Мемелъ. Споредъ английския оперативенъ планъ, Т И я заграждания требвало да
пръчатъ на движението на германските кораби
отъ Килъ, Любекъ. Варнемюнде и други пунктове.
При това въ Скагеракъ се предвиждало свободенъ
проходъ съ широчина 20 мили за търговското
пан Р т Г« ; 1 а В а Н Л Н В н е У т Р а л "ите държави. Заграж
дането не требва да обхваща нито шведски, нито
холандски териториални води
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благополучно преминавали презъ обявените опас
ни райони. Очевидно е, че количеството на ми
ните, поставени отъ английските подводни заградители, е било твърде незначително.
Англичаните продължили да усилватъ мин
ната отбрана на своето крайбрежие въ определе
ните най-важни стратегически пунктове. Те еж
създали укрепени райони въ новите военноморски
бази въ Шотландия. Въ укрепения районъ при
устието на р. Клайдъ еж поставени заграждания,
имащи назначението да възпрепятствуватъ проник
ването на германските подводни лодки. По-нататъкъ, съ цель за отбрана отъ възможни удври на
противника, англичаните предполагатъ да миниратъ целото свое крайбрежие, съ изключение на
входовете въ отделни пристанища.
Въ първите числа на май английските под
водници поставили минни заграждания задъ пре
делите на шведските териториални води въ за
падното крайбрежие на Швеция. Отъ взривъ на
тия заграждания загиналъ единъ германски страженъ корабъ.
Още въ края на априлъ 1940 г. Германия
известила правителството на Швеция, че отъ нея
еж поставени минни заграждения въ пределите на
шведските териториални води предъ входовете на
главните пристанища, разположени въ Скагеракъ.
На 10 май 1940 г. германското радио съоб
щило, че германскиятъ флотъ е миниралъ проходи
т е къмъ белгийските и холандски пристанища.
Въ време на боевите операции на герман
ския флотъ при холандското крайбрежие герман
ските самолети хвърлили мини въ залива на
Еймейденъ.
Две холандски подводни лодки били преве
дени отъ миночистачи презъ германското минно
заграждение въ Англия.
Германските самолети и подводни лодки
продължили да поставятъ минни заграждания на
прибрежните фарватери при английските пристани
ща и базите по източното крайбрежие на Англия.
Англичаните отбелязватъ неколко случая на
минни заграждания въ фарватерите и то скоро
следъ произвеждане на миночистачните работи.
Това показва, че германските подводни заградители еж изчакали прочистването отъ английските
миночистачи и следъ техъ еж поставили нови мини.
Германците продължили да поставятъ мини
съ подводници и самолети при Нарвикъ.
'
На 6 май 1940 г. въ Категатъ се взривалъ на
мина английски подводникъ. Получилъ голема
повреда, той билъ принуденъ да изплава и билъ
заловенъ отъ германските самолети и кораби.
На 9 май шведското правителство обявило,
че шведскиятъ флотъ миниралъ входа къмъ Стокхолмъ. Вестниците публикували границите на по
ставеното минно заграждение.
Споредъ съобщение отъ Букурещъ, гръцки
нафтенъ танкъ е открилъ въ района на Босфора,
изплавала на повърхностьта на водата мина.
Въ края на май английски кораби произвели
миночистачни работи въ района на Суецкия каналъ.
Работата по разоржжаввнето даже на своите
мини се счита отъ английския флотъ опасне; за
изпълнение на тази работа започнали да се плащатъ премии и награди.
Въ връзка съ недостига на миночистачи, изпитванъ отъ английския флотъ, 22 нови торпедо
носци отъ малко водоизместване били превъорж-
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жени въ миночистачи.
Борбата за прекратяване на германския подвозъ презъ Скагеракъ се водела интензивно, но
споредъ признанието на самите англичани не е
дала очаквания резултатъ. Недостатъчната плътность на английските минни заграждания и благо
приятното географическо положение осигури непрекженатото постжпление на германските под
крепления въ Норвегия. Въ тия операции загуби
въ транспортни кораби понесли дветв страни, за
губите обаче въ боеви кораби били главно къмъ
страната на Англия.
Съ цель за отбрана на своето крайбрежие
италианското правителство реши да минира, освенъ прибрежната ивица отъ 12 мили, следните
райони: на западъ Средиземно море—отъ 10° из
точна дължина, отъ крайбрежието на Тунисъ, до
38° северна ширина, на източно Средиземно море
— отъ 15°—20° източна дължина, отъ крайбре
жието на Сицилия до 36° северна ширина, на северъ—отъ 38° северна ширина до 10° източна дъл
жина, до крайбрежието на Сицилия; на югъ до
точката на пресичането 35° северна ширина и 15°
—20° източна дължина и до Расъ Агадина (граница
между Либия и Тунисъ). Корабите, отиващи въ
италианските и албански пристанища, а сжщо та
ка и въ италианските колонии, требва да искатъ
лоцманъ. Италианското правителство предлага сжщо така на неутралните търговски кораби да използуватъ Месинския проливъ.
Споредъ съобщението на американския печатъ, Италия поставила минни заграждания въ
гръцки води, съ цель да се създадатъ затруднения
за търговското корабоплаване между Гърция, Тур
ция, Сирия и Етиопия.
Чърчилъ въ своята речь на 26 юний, относно
организацията на минната отбрана на английските
крайбрежия забелязалъ, че англичаните разполагатъ въ големвта система минни полета съ безопас
ни проходи, презъ които могвтъ да минаватъ само
корабите на английския флотъ. Ако противника
направи опитъ за прокарване на проходъ презъ
тия заграждания, то английскиятъ флотъ ще унищо
жи неговите миночистачи и охраняващите го ко
раби. По такъвъ начинъ въ системата за отбрана
на своето крайбрежие англичаните придаватъ големо значение на МИННИГБ заграждания.
Англичаните обявили за минирана зона цело
то източно крайбрежие на Англия и Шотландия.
Обаче площьта за тази зона е толкова голема, че възможностьта да бжде заградена плътно даже за 10
месеца на водене война е било съмнително. Веро
ятно • е, че надеждно минно заграждение иматъ
само отделни най-важни райони на крайбрежието.
При евакуацията на англофренските войски
отъ Белгия и Холандия отъ английските миночи
стачи се е изпълнявала голема работа по обслед
ване на входовете въ базите, които презъ всичко
то време еж били минирани отъ германските са
молети. Миночистачите работили при тежки усло
вия, подхвърляйки се почти непрекженато на ата
ката на германските хвърчила. Презъ време на
действие при белгийскохоландското крайбрежие
германските самолети еж хвърлили неколко де
сетки магнитни мини. Обаче на тия мини не се
взривалъ нито единъ английски воененъ корабъ;
загиналъ е само единъ неутраленъ търговски ко
рабъ, който не билъ въоржженъ съ противомагнитенъ кабелъ.
(следва)

1а
Инж. Вехелинъ Савовъ

Морс&и сговор-ь

Е д н а лтзтоьищна и спортна н е о б х о д и м о с т ь з а Ьарша
Развитието на Варна като големо летовище
като голЪмъ пристанищенъ, корабостроителенъ и
търговски градъ, а сжщо и засилването на мор
ския спортъ обуславятъ нуждата отъ отделно, осо
бено пристанише за летовищни и спортни цели.
Обединена България, за да подчертае истори
ческото си право на народъ. следь като е стигнала
до заветното Бело-море, а сжщо и поради обстоя
телството, че 3/4 отъ границите й еж водни, требва
да насочи своите усилия къмъ морето и Дунава,
да създаде собствено корабоплаване и съ това да
догони пропуснатото презъ вековете развитие ка
то морска държава. Само това, обаче, не е доста
тъчно. Требва да се положатъ усилия и за приоб
щаването къмъ морето на по-възможность по-ши
роки народни маси, за да станемъ наистина мор
ска държава. Това требва да стане, освенъ чрезъ
поощряване на търговското корабоплаване, нужда
та отъ което се правилно схвана презъ последни
т е предшествуващи войната години, още и чрезъ
насърдчаване и подпомагане на дребните сжществувания, като лодкари, рибари и притежатели на
малки плавателни еждове, които живеятъ отъ мо
рето. Съ това се създава поминъкъ на доста хора,
а сжщо и една морска среда, отъ която най-вече
ще излизатъ моряците за нашия воененъ и тър
говски флотъ.
И това, обаче, е недостатъчно. Требва всЬчески да се поощри и развие и водниятъ спортъ, ка
то плуване, гребане и ветроходство. Нема да се
спираме върху непосредствената полза отъ това
спортуване, познато като едно отъ най-полезните.
Въ случая ни интересува и друга страна на . този
въпросъ, която засега бъдещето на България като
морска страна. Това е приобщаването къмъ море
то на младежи, които по занятие нема да бждатъ
моряци, нема да живеятъ отъ него, особено на
средношколската и университетска млвдежъ, сре
дата, отъ която ще излизатъ бждещите управници
на страната. Ако Т-Б познавагь добре морето и еж
го обикнали, то т е никога нема да забравятъ ка
кво то представлява за стрината и правилно ще
могатъ въ последствие да преценяватъ всичко, що
се отнася до морето. Това е особено важно, като
се има предвидъ, че отъ морските кржгове, пора
ди естеството на професията, редно излизатъ ръ
ководни политически лица.
Насьрдчаването на дребното корабоплаване
, и водния спортъ требва да стане, разбира се, въ
всички крайбрежни селища, но на първо место
въ Варна,
най-големиятъ нашъ крайморски
градъ. Тукъ то требва да се изрази между дру
гото и въ постройката на отделно пристанище за
летовищни и спортни цели, нуждата отъ каквото
вече се чувствува, а следъ привършването на вой
ната, когато морските съобщения се нормализиратъ, тя ще стане остра по много причини.
Водниятъ спортъ, главно гребането и ветроход
ството, въ Варна се упражнява изключително отъ
членовете на Морския спортенъ отредъ, който има
хелингъ и стоянка за лодки въ варненското при
станище и плувенъ басеинъ при малкия юженъ
вълноломъ на същото. Хелингьтъ е малъкъ и неудобенъ, а местото не позволява постройката на
по-големъ и удобенъ, безъ какъвто не може да се

мисли за насърдчаване на този спортъ. Вь близко
бждеще, при довършването на пристанището споредъ изготвените планове, ще се наложи неговото
изнасяне вънъ отъ района на пристанището, тъй
като местото му не е тамъ. Пристанищния басеинъ,
колкото и удобенъ да бъде, поради запазеното си
положение, той, обаче, не е место за воденъ
спортъ, особенно ако последниятъ се развие въ поголемъ размеръ, което требва да стане, защото
корабоплаване и спортуване ще си взаимно пречатъ.
Плувниятъ басеинъ е много неудобно поставенъ
въ пристанището. Обстоятелството, че водата въ
пристанището се силно замърсява отъ нечистоти
ите, изхвърляни отъ параходите, изключва по на
чало какъвто и да било плувенъ спортъ. Тези при
чини налагатъ своевременното изнасяне на хелинга и плувния басеинъ вънъ отъ пристанището, на
друго место, кждето ще могатъ да се създадатъ
най благоприятни условия за водния спортъ и не
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Проектъ за лЪтопищно и спортно пристанище
въ гр. Варна
говото големо бждеще развитие. Като най подходяще за цельта место ние сметаме, че е заливчето въ морската градина между летовищната скеля
и .Граниченъ кжтъ", и то по следните причини:
а) красивата околность е най-подходяща среда за
спортуване, което ще става преимущественно
предъ баните и морската градина, следователно
предъ очите на мнего хора, местни и летовници,
и така самото спортуване ще послужи за пропа
ганда на този спортъ. б) Връзката съ града е мно
го добра, — особено важно е, че това место е
най-близко до средните учебни заведения въ града.
°ч Ъ хЛ ОИТО и з л и з а г ь преимуществено спортистите.
в) Местото позволява бързо, удобно и лесно изли
зане и приставане на лодките, както и техното
лесно и бързо прибиране при внезапно влошава
не на времето, г) Най-после много важно е и о б 
стоятелството, че това место е особено подходящо
за постройката на летовищно пристанище, което
неминуемо некога щ е бжде построено поради
естественото развитие на Варна като летовище.

МорсЬи сговор*
До преди първата световна война, движени
ето на лодките ставаше изключително между при
станището и Карантината 1 ), отчасти и Галата. Следъ
войната западането на града въ търговско отно
шение и издигането му като първостепенно лето
вище наложи разрастването на това движение,
като започнаха да се употребяватъ и малки мо
торни съдове—нещо, което въ случая е особено
важно, поради изместването на неговия центъръ
огь пристанището въ Морската градина — естест
вения лътовищенъ центъръ. Поради големия брой
на излетните крайморски кътове като Калиакра,
Балчикъ, ЗлатнигЪ песъци, Св. Константинъ, р. Тича
(Камчия), хижа «Родни балкани", Галата, Каранти
ната, с. Белево (Гебедже), Звездица, — движение
то въ тези направления е значително и то се об
служва главно отъ малки моторни съдове. Следъ
свършването на войната, когато се нормализиратъ
съобщенията, требва да се очаква пжЬмо засил
ване на движението, едно поради обстоятелството,
че развитието на Варна като летовище далечъ
още не е завършено, и второ, поради похвалните
усилия, които полага Дирекцията на водните съоб
щения, като създава излетни кътове и удобства
за тъхното посещаване. Сигурно въ бъдаще ще
се включатъ като такива и устието на р. Батова
(с. Екрене), Бела и Обзоръ, а също и некои дру
ги по брега на Варненското езеро. Ако въ пове
чето отъ изброените излетни кжтове еж достатъч
но построените скели-пристани, то въ Варна, въ
Морската градина — началото и края на всеки
морски излетъ — съществуващата скеля-пристанъ
е недостатъчна и не дава необходимите удобства.
Самото место на скелята е много добре избрано
и едва ли е мислимо по-добро, но на това место
требва да се построи истинско пристанище, което
да отстрани сегашните неудобства при прехвърля
не на пжтници при вълнение и да представлява
сигурна стоянка за лодките и моторниците при
бурно време, които сега требва да се криятъ въ
пристанището, където завбждеще или нема да
има место, или пъкъ ще заематъ такова, необхо
димо за други нужди. Освенъ това те требва да
изминаватъ излишенъ пжть, а при внезапно вло
шаване на времето, особено нощно време, тЬхното сигурно приютяване е невъзможно. Построй
ката на едно пристанище въ Морската градина за
вбждеще сигурно ще се наложи, обаче то ще
представлява едно извънредно сполучливо разре
шение, понеже ще задоволи едновременно и спорт
ните и всички летовищни нужди на големото ле
товище Варна. Не се съмняваме, че то ще струва
доста средства, обаче неговата постройка може да
стане на етапи, съобразно съ нуждите.
Пристанището се очертава както следва: отъ
брега при „Грвниченъ къть" започва вълноломъ
вървящъ успоредно съ брега, докато закрие до
бре сегашната скеля, която впоследствие
ще
требва да се превърне въ кейова стена,
откждето ще тръгватъ и пристигать всички съдове. Та
ка образуваниягь басеинъ ще служи за стоянка
яа корабите. Щ е бждатъ уместно по-отдалечената
отъ кея (стена) часть да се отреди изключително
1) Нарочно употребяваш, старото име Карантина. Нолото „Лазуренъ брега" е несполучливо, понеже думата лазу
рен* не е българска. Би требвало да се нарече „Синь бр*п>".
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за спортните еждове.кждето дв се построи и хелингь.
Самиятъ басеинъ ще може да се използува като
плувенъ такъвъ при лошо време. Некъде по въл
нолома ще се направи и кулата за скачане. Пристанътъ ще бжде удобно место и за произвеждане
на плувни състезания, които при добро време ще
ставагь предъ вълнолома, а при лошо въ басейна.
Поради обстоятелството, че въ пристанището ще
се приютяватъ малки съдове, не е нуждна голема
дълбочина, нещо, което ще поевтини постройкатаДостатъчно с ъ дълбочини отъ Г50 до 3 метра.
Местото е достатъчно запазено огь високите бре
гове отъ всички ветрове отъ къмъ брега, а въл
нолома и кейовата стена ще го запазятъ отъ въл-

Морскнятъ бръгъ нрай Варна
нение отъ каквато и да било посока.
Приложената скица е само идейна. Разработ
ването на.проекта е работа на колегите отъ Ди
рекцията на водните съобщения, които ще двдатъ
сигурно отлично разрешение, вземайки подъ вни
мание мнението на морските кръгове. Не се съм
няваме, че ръководните лица на Дирекцията, които
полагатъ толкова грижи за развитието и всестран
ното подпомагане на нашето корабоплаване, ще
преценятъ правилно нуждата отъ това пристанище
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и ще се заематъ съ неговото осъществяване, макаръ че на службата предстоятъ и други важни
строежи.
Не се съмняваме, че въ това направление ще
окажатъ, ако е нужно, материална помощъ и ор
ганизациите, заинтересовани въ морското и спорт
но развитие на страната — Морскиятъ сговоръ и
„Бранникъ*. Сигурно и варненската община, заин
тересована въ издигането на града като летовище,

ще подпомогне това начинание. Сегашния моменгь
е особенно важенъ за принципно приемане на
този проектъ, защото предстои изработването на
общъ градоустройственъ планъ отъ проф. Мусманъ,
а това пристанище требва да има органическа
връзка съ града.
Нека се надеваме, че съ общи усилия въ найблизко бъдеще ще бъде осъществено едно по
лезно и необходимо за Морска България дело.

Връхлитащиттз л о д к и — новото оржъкше
в ъ м о р с к а т а война
Малките японски подводници, обслужвани само отъ
Атакуването на намиращите се въ добре защитени
опорни средища неприятелски бойни и търговски кораби по двама души, чийто съществуване бе запазено въ
се счита за твърде трудно и опасно действие на море, пълна тайна, станаха известни едва съ започването на
тъй като входовете за пристанищата еж преградени съ настоящата японо-американска война, предимно съ ата
куването на морското опорно средище на Съединените
всевъзможни нт>колкоредни препятствия.
Безспорно че атакуването на кораби, намиращи се щати въ Хавайските острови — Пърлъ Харбъръ. Пости
неподвижни на котва или вързани въ пристанището, е гнатите резултати отъ тия внезапни и бързи действия
най-разумното, но и оправдателно за дадените отъ ата ех известни. Относно вида, устройството и начинъ на
куващия жертви. За това въ почти всички големи мор използуване на тия малки японски подводници се дадоха
ски държави, както въ миналото, така и въ настоящето достатъчни сведения въ нашите морски списания.
време, широко ех използували техническите нововъведе
За италианските връхлитащи бойни средства за
ния и възможности за постройката на необходимите ата борба на море, за връхлитащите лодки, обаче, които се
куващи морски бойни средства, пригодени за премина считатъ за ново орхжие въ настоящата морска война,
ване на преградите, съ които съ защитени неприятелски липсватъ необходимите подробни сведения. Въ чужде*
те пристанища.
страния печа тъ се даватъ описания само на извърше
Тия нови средства за борба на море съ известни ните отъ италиянскйте връхлитащи лодки действия сре
подъ общото наименование връхлитащи бойни средства щу английските опорни средища въ Средиземно море,
или лодки, тъй като се отличаватъ съ бързината си, вне безъ да се отбележи, обаче, нещо относно техното устойзапни и връхлитащи действия върху вражеските кораби. ството, начина на движението и използуване на тия лодки.
Въ настоящето време подобни средства за водене
Отъ съществуващите скици може да се определи,
на морската война притежаватъ Япония и Италия.
че тия лодки еж съвършенно малки и се обслужватъ

връхлитащи лодкя

М о р с Ь и сговороь
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Действията на италианските връхлитащи торпедни лодки пои проникването въ залива Зуда на островъ Крить
пристанищата на Нлександрия, Ла Валета и Гибралтаръ.
отъ единъ човекъ, който направлява връхлитащата лодка
къмъ непосредственъ ударъ въ неприятелския корабъ и,
въ последния мигъ твърде близо до кораба, когато е
напълно сигурно, че лодката непременно ще се удари въ
цельта, чрезъ действието на съответното механически
устройство човекътъ заедно съ командното место, пред
ставляващо гумена лодка, отхвръква на страни и пада
. въ водата. Връхлитащата лодка, чиято носова часть е
изпълнена съ взривно вещество, продължава своето дей
ствие и се взривава въ неприятелския корабъ, като го
потопява или му нанася тежки повреди.
Намиращиятъ се въ гумената лодка водачъ на връх
литащата лодка, подъ прикритието на нощьта се отдале
чава съ "гребане и се спасява отъ другите леки бойни
-кораби, придружаващи и въвеждащи въ действие връх
литащите торпедни лодки.
Естествено, че подробности по устройството на
това ново средство за борба на море, по понятни причини, не могатъ да бждатъ дадени.
За пръвъ пж.ть италианците изполузвали подобни
• бойни средства презъ миналата война съ атакуването на
австро унгарското пристанище Пола на 14 май 1918 г.
• презъ ношьта!
Лодката била незабелязано доведена на влекало отъ
единъ изтребителъ до самото пристанищн, отглето са
мостоятелно и съ собственъ ходъ предприела прониква
нето въ вжтрешностьта на пристанищния басеинъ. Лод
ката успела благополучно да премине презъ четирите ре
да препятствия заграждащи входа, когато обаче се опи
тала да преодолее последното, пето препятствие, била
открита отъ намиращия се на стража корабъ и била
унищожена чрезъ артилерийска стрелба. Въпреки тоя
• неуспехъ, починътъ за използуването на подобенъ родъ
лодки не билъ изоставенъ. Построена била нова лодка,
. съ която презъ нощьта на 1 ноемврий 1918 г. билъатакуванъ и потопенъ въ пристанището Пола австро-унгарския
. линеенъ корабъ „Верибусъ Унитисъ".
Тоя постигнатъ успехъ, а главно съществуващите

стратегически обстоятелства въ Средиземно море, нало
жили развитието на тия италиански бойни средства за
действие срещу неприятелските опорни средства, които
въ настоящата война се оформили като връхлитащи лодки,така успешно използувани отъ италиянскня боенъ флотъ.
Първите све пения за съществуването и действията
на връхлитащите италиански торпедни лодки се дадоха
отъ английска страна. Бившиятъ главенъ губернаторъ на
Малта, съръ Еауардъ Джаксонъ съобщилъ на единъ
турски дописникъ, че италианските връхлитащи бойни
средства еж. малки лодки обслужващи отъ единъ човекъ.
Лодката съ малка скорость преминавала препятствията и
прониквала вь пристанището. Следъ избирането на цельта
водачътъ на лодката насочва последната къмъ кораба.
Съ натискането на единъ лостъ, лодката полита съ свет
кавична бързина, подобно на торпедо напредъ и съ сигурность се удря въ цельта, а човекътъ отскача съ сво
ята гумена лодка-седалище въ страни.
Тия еж сведенията за първоначалния видъ на връх
литащите торпедни лодки, които италианците използували
за действията си срещу островъ Малта. Предполага се,
че настоящите италиански връхлитащи торпедни лодки
еж оше повече усъвършенствувани и иматъ другъ видъ
и средства за борба.
За пръвъ пхть презъ настоящата война връхлита
щите лодки били използувани за действия срещу кораби
те въ залива Зуда, на оетровъ Критъ. За да се нанесе
ударъ на английското корабоплаване между Египетъ и
гръцките пристанища, на 28 мартъ 1941 г. презъ нощь
та, италиански връхлитащи торпедни лодки преминали
презъ съществуващите препятствия и атакували намира
щите се на котва, въ залива Зуда неприятелски кораби.
Кръстосвачътъ .Иоркъ", два товарни кораба и единъ
петролопревозвачъ били потопени.
На 26 юлий 1941 год. връхлитащите лодки из
вършили проривъ на пристанището Ла Валета на ост
ровъ Малта, гдето потопили три търговски кораба и
единъ петролопревозвачъ. Атакуващите лодки били до-
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ведени и подкрепени отъ италиански торпедни лодки.
Последните при оттеглянето си били нападнати отъ ан
глийски изтребители, съ които завързали сражение.
Единъ английски изтребитель билъ засегнатъ отъ тор
педо н впоследствие потъналъ. Две италиански тор
педни лодки също били потопени.
Забележителното въ действията на връхлитащите
торпедни лодки срещу Малта било, че те еж успели да
преминатъ презъ многобройните и съвременни защитни
средства на пристанището Ла Валетъ.
На 20 септемврий 1941 год. презъ нощьта италиан
ските връхлитащи торпедни лодки преминали презъ за
щитните прегради и проникнали въ предпристанището
и вътрешното пристанище на английската морска крепость Гибралтаръ, гдето потопили спомагателния кръстосвачъ „Дурханъ*, три кораба за превозъ на течни го
рива и единъ за вода.
Презъ нощьта на 18 срещу 19 декемврий 1941 г.
вило атакувано пристанището на Александрия, гдето ита
лианските връхлитащи торпедни лодки успали да проникнатъ и повредили тежко двата английски линейни ко
раба „Кралица Елизабета" и „Взлиантъ".
На 16 и 17 септември 1942 год. презъ нощьта
връхлитащитех лодки извършили последователно две про-

никвания и атакувания на корабите въ пристанището на>
крепостьта Гибралтаръ, гдето потопили 6 търговски ко
раба и повредили тежко множество други.
Извършените неколко прониквания и смели дей
ствия на италианските връхлитащи лодки въ добре за
щитените и обилно преградени съ препятствия англий
ски пристанища въ Средиземно море свидетелствуватъза големата стойность на новия видъ орхжие за водене
войната на море и еж показали, че британските кораби
не могатъ да се считатъ вече сигурни въ никое англий
ско пристанище.
За да омаловажатъ големите постижения на ита
лианските връхлитащи лодки и да въздействува тъ върху
смелите техни водачи, англичаните умишлено скриваха ре
зултатите отъ извършените действия, които ех билипридружени съ загиването на лодките и обслугите.
Въ действителность, на местото на всеки загиналъ
водачъ на връхлитаща торпедна лодка се явявали мно
жество други доброволци, храбри и неустрашими итали
ански моряци, готови да се впуснатъ въ трудната иопасна борба и се жертвуватъ за величието и преуспеването на отечеството.
Съобщава Куюджуклиевъ-
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Развитието на японския търговски флотъ
Съ завладяването на многобройните острови, раз
пръснати въ Тихия океанъ, японскиятъ търговски флотъ
нолучи нови и тежки задачи, изискващи бързото уве
личение броя и качествата на корабите за извършване
на корабните съобщения между отделните пристанища
и опорни средища.
Японскиятъ търговски флотъ започва своето раз
витие отъ 1875 година, въ която Япония притежавала
кораби възлизащи общо на 42,000 бр. р. тона. Следващиятъ развой на японския търговски флотъ е означенъ
въ таблицата:
Година

Общо
бр. р. т.

Година

Общо
бр.' р. т.

ва, отъ 1000, 5000 и 10,800 бр. р. тона.
Японското корабоплаване е вече монополъ на дър
жавата, която подпомага дейно организационно и мате
риално всички сжществуваши корабоплавателни сдруже
ния, включени вече въ отделно морско министерство.
Каква важность съставлява корабоплаването за во
енния подвозъ и стопанския възходъ на страната свиде
телства" обстоятелството, че за увеличение на своя тър
говски флотъ Япония използува многобройните китайски
корабчета — джонки, пригодени за крайбрежно плава
не, и множество ветроходни, по-голема часть отъ коитоГодина

Общо
бр. р. т.

Година

Общо
бр. р. т.

1875

42,000

1903

558,500

1913

1,500,000

1920

3,000,000

1894

363,000

1904

1,000,000

1914

1,700,000

1930
1938
1939

4,315,000
4,475,000
5,600,000

Какъвъ общъ тонажъ има търговскиятъ флотъ на
Япония въ настоящето време не може съ положителность да се определи, тъй като естествено е, че за слу.
чая липсватъ необходимите сведения. Известно е, обаче,
че японското правителство е одобрило иовъ строителенъ
планъ за бързата постройка на петь едновидни търгов
ски кораби, пригодени за масовъ строежъ. Съ осъщест
вяването на предвидената строителна програма въ близ
ко време японскиятъ флотъ ще възлиза на 15,000,000 бр.
р. тона.
За улеснение на бързия и масовъ строежъ одобре
ни били следните петь вида кораби: първи видъ, кораби
отъ 4950 до 6300 бр. р. тона; кораби съ 5500 бр. р.
тона и кораби предназначени за превозъ на течни гори-

сж снабдени съ мотори.
Поради ограничените, количества течни горива, ко
ито Япония притежаваше, множество отъ моторните
ветроходи беха прекратили своето плаване. Въ настояще време, обаче, следъ завладяването на големите пе
тролни залежи, тия моторни ветроходи наново еж пу
снати въ движение и значително улесняватъ японското
корабоплаване.
Наредъ съ постройката на кораби отъ стомана
предвиденъ и започнатъ е строежътъ на дървени кораби,
притежаващи определенъ видъ, позволяващъ масовата
имъ постройка.
Дървените кораби имагь преимуществото, че притежаватъ по-голема товарность, защото съ по-леки отъ
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Загубата на единъ ю,000 бр, р. т.
Корабъ
Въ немското списание „Ди Кригсмарине* ех да. дени сведения относно величината на загубата, която „
има всеки погопенъ 10,000 бр. р. тоненъ англо-американски търговски корабъ.
Установено е, че всеки подобенъ корабъ, въ зависимость огъ товара, кой го пренася, съставлява голема
загуба за прехраната на населението или действията на
бойните средства на воюващите войски, главно на са
молетите и танковете.
Така, изчислено е, че товарътъ отъ зърнени хра
ни, които се пренасятъ отъ всеки 10,000 т. търговски
• корабъ, ще послужи за снабдяване на 40,000 семейства,
всекидневно съ по единъ килограмъ хлебъ, въ течение
на една година, следователно, съ потопяването на кораба
тия семейства ще бждатъ лишени огъ прехраната
си за 365 дни.
Ако тия кораби пренасятъ течни горива, като бен.зинъ и др., то съ неговата загуба, пресметнато е 1000
-самолета или 1000 бомбардировача ще бждатъ лишени
отъ гориво и възпрепятствувани за извършване на дей
ствие и изминаване на разстояние, равно на 2,000 клм.
А като се има предвидъ, колко хиляди тона англо-американски кораби се потаиятъ отъ немските под
водници всекимесечно, може да се пресметне и размерътъ на загубата отъ храни, гориво, бойни припаси и
•сурови материали, отъ които се лишаватъ населението и
въоръжените сили на Англия, Америка и Русия.

Чуйсдестранни Кораби въ англий
с к и я търговсЕси ф л о т ъ
Известно е че Англия най-рационално използува възможностьта да заграби и присвои търговските кораби на
своите бивши и настоящи съюзници, съ което значител
но увеличи тонажа на своя търговски флотъ.
Поради това, чуждестранните кораби, които влизатъ въ състава на английския търговски флотъ, споредъ сжществуващите сведения възлизатъ на 1747 ко
раба надъ 500 тонни съ общо повече отъ 7 милиона
бр, р. тона.
Плячката въ търговски кораби, коятъ Англия взе
-отъ своите съюзници е означена въ следващата таблица:
Държави

Брой на
корабите

Бруто
рег. тона

вегия, значителенъ брой отъ норвежките търговски кораби,
заедно съ своите обслуги огъ всичко 30,000 моряци се
намираха въ неутрални и англо-саксонски пристанища,
отъ гдето получиха нареждане отъ норвежкото емигранско правителство, да бждатъ поставени на разполо
жение на воюващите съюзници.
Норвежкиятъ търговски флотъ се състои предимно
огъ новопостроени кораби, по-големата часть отъ които
иматъ за двигатели дизелмотори, което обстоятелство
увеличава значително техните превозни възможности.
Освенъ това големъ брой отъ норвежките кораби еж
нови петролопревозвачи.
Втория по големина търговски флотъ, койго Англия
плячкоса, е холандския, който се отличава съ притежа
нието на нови и големи пжтнически кораби, използвае
ми за превозване на войски. Най-големиятъ отъ тия ко
раби е моторниягъ „Ораньо" 20,000 тоненъ, който се
използва като болниченъ корабъ въ водите на Индий
ския океанъ. Обслугиге на холандските кораби възлизатъ
на 8,000 офицери и моряци, отъ коиго 2,500 души еж
цветнокожи.
Съ започването на войната, гръцкиятъ търговски
флотъ е нонесълъ най-тежки загуби. Преди войната той
се е състоялъ отъ 319 търговски кораба по-големи отъ
3,000 тона, възлизащи общо на 1,485,215 бр. р. т., 141
кораба подъ 3,000 точа, общо 201,683 т., 69 пжтни
чески кораба възлизащи на 55,463 бр. р. т., единъ го
лемъ 17,000 тона пжтнически корабъ, 11 спасителни и
големъ брой ветроходки и рибарски кораби. Презъ
време на настоящата война целиятъ гръцки търговски
флотъ бе даденъ на разположение и усилено се изпол
зуваше отъ Англия. Съ завземането на Гърция обаче,
почти половината отъ гръцките кораби, 246 на брой
беха потопени. Една часть отъ малките кораби, обслуж
ващи корабоплаването между гръцките острови забегнаха въ Египетъ и сега се използуватъ отъ англичаните
въ Близкия Изтокъ.
Отъ гръцките пжтнически кораби въ нзетояшето
време еж останали само 3, а другите 67 не сжществуватъ вече.
Търговския флотъ на така назоваващите се свободни
французи съставлява малка часть отъ френския тър
говски флотъ. Въ състава на присвоените отъ Англия
французки кораби се намиратъ и двата големи презоке
ански пжтнически кораба „Не йе Ргапсе", 43,453 тона и
новия луксозенъ ,Раз1еиг", 29,253 тона. Обслугите на
Държави

Брой на
корабите

Бруто
рег. тона

Норвегия

702

3,159,000

Дания

95

311,000

Холандия

471

2,160,000

Белгия.

51

190,000

Гърция

221

930,000

Югославия

48

180,000

125

590.000
6,830,000

31
225

90.000
771,000

Франция
Всичко .

1519

Или всичко 1744 кораби възлизащи общо на 7,601,000
бр. р. тона.
Повече отъ тия кораби еж преминали на англий
ска служба изцело съ своите обслуги. Така щото броятъ на чуждестранните моряци намиращи се на служба
въ английския търговски флотъ, възлиза на приблизи
телно 40,000 души,
Най-големиятъ отъ чуждите флоти, съ които Ан
глия разполага е норвежкиятъ. При завоюването на Нор

Полша
Всичко .

тия кораби еж французи, които отъ юни 1943 до анрилъ
1943 гоц. отъ 600 били увеличени на приблизително
3,000 души.
Английското правителство заплаща използването на
тия француски кораби, като е дала вече увереннието,
че следъ свършването на войната, всички задържани и
използувани отъ англичаните кораби ще бждатъ отново
върнати на Франция, а потопените кораби ще бждатъ
заменени съ новопостроени.

2»

Сава Н. Ивановъ
контъръ-адмиралъ о. з.

МорсКи сговор»

М О Р С К И

Беше скоро следъ привършването на Световната
война въ 1918 година, когато поради ограничението на
мирните догнвори ни се наложи да обучаваме тайно и
изключително само у насъ въ България кандидатите за
морски офицери. Азъ бехъ единъ отъ преподавателите
на нашит* млади морски юнкери и между другото бехъ
ръководитель на практическата имъ подготовка по гре
бане и ветроходство. Като учитель азъ бехъ много доволенъ отъ техъ, защото всичките ми ученици беха до
бре подбрани здрави, силни, умни, жизнерадостни, пър
гави и схватливи момчета, некои отъ които вече бъха
започнали военно-морското си образование въ Германия,
но беха принудени да го прекратятъ, поради нещастния
за насъ край на войната. За мене беше едно истин
ско удоволствие да обучавамъ такива отлични и мно
гообещаващи младежи. Всички мои ученици 10 — 12 ду
ши се интересуваха много отъ практическите занятия по
гребане и ветроходство и излизаха винаги съ голема
охота на тия занятия въ всйко време — въ дъждъ, при
мъгла, на големо вълнение и даже при силни и поривни ветрове. Те требеха и ветроходствуваха винаги съ
жарь и устремъ и показваха много задоволителни ре
зултати. Ненаситени отъ честите практически упражне
ния по гребане и ветроходство, те използуваха почти
всичкото си свободно време въ самостоятелно ветро
ходство изъ Варненския заливъ. Азъ поощрявахъ това
Т/БХНО желание за добиване солидна морска практика,
защото то беше отъ голема полза за техното бжлеще
и за бждешето на нашия малъкъ воененъ флотъ, сжществуващъ прикрито, поради създаденото положение отъ
наложените ни тежки мирни договбри. Въ тази група-»
морски юнкери, струва ми се, беха: Фурнаджиевъ, За
шевъ, Пановъ, Томовъ, Пецовъ, Танковъ, Енчевъ, Рогевъ, Писковъ, Куюджуклиевъ и може би още единъдвама други, имената на които сега не си спомнямъ.
Едни отъ техъ сега ех вече покойници, а други зае
матъ видни места въ флота на Негово Величество или
въ Българското търговско параходно дружество. . .
Единъ день следъ обедъ старшината имъ Фурнад
жиевъ се яви при мене целъ целеничъкъ измокренъ-съ
вода, която капеше отъ дрехите му по пода, и смутено,
но чисто по войнишки ми доложи:
— Господинъ лейтенантъ, долагамъ ви, че токущо
се спасихме благополучно отъ едно нещастие.
— Какво? Какъ? Разкажете по-скоро,—го подканихъ азъ.
— Съ ваше разрешение, господинъ лейтенантъ,
ние бехме излезли да ветроходствуваме изъ залива въ
свободното си време. Поради липса на други свободни
. лодки ние бехме взели старата ветроходна четворка.
Кръстосвахме доста изъ залива и следъ това на връща
не — въ предпристанището. Увлечени отъ интересното
занятие, при лоша видимость и свежъ ветъръ, неочак
вано предъ насъ се изпречи единъ товаренъ параходъ,
влизащъ въ пристанището съ сравнително големъ ходъ.
Докато се опомнимъ и вземемъ необходимите мерки за
да избегнемъ сблъскването, той съ тресъкъ разсече
старата ни ветроходка на две и тя моментално потъна,
а ний, както бехме съ дрехите си, благополучно доплу
вахме до брега. Сега моите другари отидоха да се преоблекатъ. Моля разрешение и азъ да сторя схщото.
Привидно сърдитъ, азъ му се скарахъ за невниманоето и му обрисувахъ съ нЬколко думи лошите по-

ЧЕДА

следствия, които биха могли да настжпятъ отъ това невнимание при ветроходството, и продължихъ:
— Добри моряци ще станатъ отъ васъ, но приусловие, че въ бждаще ще бждете по-Енимателни въ
такива случки. Благодарете на Бога, че сте могли да се
спасите, защото този инцидентъ може да се свърши
много печално, макаръ и да сте много добри плувци..
Хайде, сега бегай по-скоро да се преоблечешъ.
Вътрешно въ себе си, обаче, азъ бехъ доволенъ
и се зарздвахъ отъ случката, тъй като този случай ми
показа още веднъжъ техното големо самообладание, техната ержчность, съобразителность и издържливость при?големите изгледи за добрата имъ практическа морска
подготовка. Азъ още тогава повторихъ въ себе си —
„Добри моряци ще _станатъ" и не се излъгахъ. Доста
тъчно е да спомена само имената на сегашните капита
ни II. рангъ Пецовъ, Тснковъ, Зашевъ, които заематъ
отговорни постве въ флота на Негово Величество, на
капитана Фурнаджиевъ — единъ отъ най-добрите пара
ходни коменданти отъ Българското търговско параходнодружество и на капитанъ Иванъ Томовъ, комендантъ на
парахода .Мария Луиза", който геройски загина съ ко
раба си на 30 май 1941 г. въ водите на Пирейското
пристанище.
Тази случка се възкреси въ паметьта ни, когатоискахме да опишеме една подобна, но многа по-късно
станала случка.
Откакто нрезъ 1934 година на Негово Величество
училище напустна Варна и се премести въ зданието на
бившето Рибарско училище на островъ Св. Кирилъ при
Созополъ, морските юнкери веднага отскочиха много;
напредъ въ своята практическа морска подготовка. Тога
ва още островътъ не беше свърза напълно съ сушата съ
сегашния вълноломъ, а беше откженатъ отъ брега. Той
и сега пакъ може да се нарича островъ, защото почти
отъ всекжде е заобиколенъ съ вода и само единъ преграденъ вълноломъ го свързва съ сушата. Въ това
естествено благоприятно положение за добиване на солидни морски навици младите български морски юнкери
дошли въ повечето случаи отъ вжтрешностьта на България, ставаха бързо добри и смели моряци. И не можеше да бжде иначе. Всеки день въ свободното си отъ
занятие време, споредъ сезона и условията на времето и
въ морето, те се кжпеха около острова, гребеха или
ветроходствуваха. Даже когато беха пушани въ празднични дни иа отпуска, въ повечето случаи, вместо да
отиватъ въ малкото и неприветливо градче Созополъ
те предпочитаха да кръстосватъ съ лодките си по Со-'
зополския заливъ или откритото море предъ него.
Те често предприемаха и продължителни неколкодневни
плавания подъ гребла или ветрила покрай целия бъл
гарски черноморски брегъ и многократно кръстосваха
по вълните на откритото море. Съ една дума нашите
млади морски юнкери като чайки летеха надъ морските
води и се изпичаха бързо като добри и способни моря
ци. Единъ день, когато „„ се удаде случай да видя н 1
колко снимки отъ техното ветроходство изъ р^вълну.
ваното Черно море, азъ самъ се удивихъ на тйната
бърза подготовка и „ а добитите ИИУЪД ^
0^о1Ти «
успехи. Морската подготовка на нашите млад" моряци
юнкери беше правилно насочена и солидно поставена.

МорсЕси сговор*.
Това пролича много ясно още първата година на общофлотските състезания въ Варна, когато представителите
на Морското на Негово Величество училище излезоха
първенци по гребане и ветроходство.
*
Настжпилъ е краятъ на месецъ августь 1938 год.
На двадесетъ и осмия му день следъ обедъ въ Дев
ненското езеро при „Чайка" се произвеждатъ вече втори день традиционните годишни общофлотски състеза
ния. Представителите на различните части отъ флота
на Негово Величество, преименованъ въ „Морски на
Негово Величество войски*, се състезаватъ въ ветроход
ство. Хубавъ слънчевъ летенъ день съ силенъ следобеденъ морски бризъ, съвсемъ подходящъ за ветроходно
състезание. Ветроходните лодки съ грамадни белоснежни ялатна, надути отъ ветъра и приказно осветени отъ
изобилните слънчеви лжчи, приличащи на красиви исполински бели лебеди, се плъзгатъ кокетно върху раз
вълнуваните води на езерото и го кръстосватъ по раз
лични посоки, за да изпълнятъ предначъртания пжть за
надпреварването. На брега и на пристана на „Чайка"
еж се насъбрали много любопитни варненци и придош
лите отъ вжтрешностьта на България летовници, които
съ напрегнатъ интересъ наблюдавтъ красивото състезание.
-Тукъ еж и майките на некои отъ морските юнкери, до
шли да се порадватъ на закрепналите
тела на
своите синове, на изкуството имъ и на морските имъ
постижения. . . .
Моментътъ е върховенъ. Състезанията еж къмъ
края си. Всички еж впили погледите си въ кръстосва
щите ветроходци и съ трепетъ очакватъ крайните имъ
резултати.
Въ този напрегнатъ моментъ, на около 2 — 3 ки
лометра точно срещу пристана, поради силенъ и поривенъ
ветъръ и прекомерно накреняване, една отъ ветроход
ните лодки се преобърна и гърба й, приличащъ на грамаденъ делфинъ, лъсна надъ водната повърхность, като
похлупи подъ себе си въ водата целата обслуга на лод
ката. Между наблюдаващата публика настжпи безпокойствие и малко сумотоха. Некой отъ гражданите извика:
,Лодката се обърна, ще потъне'. Другъ каза: „Това е
ветроходката на морското училище". Н*кои отъ майки
те на състезаващите се морски юнкери започнаха да
плачатъ и да чупятъ ржце, безъ да знаятъ какъ да помогнатъ въ този моментъ на загиващите си синове.
Само офицерите и моряците беха спокойни и дейни,
безъ да проговорятъ каквато и да е излишна дума.
Председателя на организационната комисия по състезани
ята, който ги ръководи и има всичките отговорности по
техъ, съ бинокълъ въ ржце, спокойно и самоуверено
следи случката, безъ да трепне нито единъ мускулъ по
лицето му. Той е уверенъ въ благополучния изходъ на
страхотното на пръвъ погледъ нещастие.
Следъ неколко секунди изъ подъ обърнатата лод
ка изскочи, облеченъ въ б*ла летна униформа—кърмчия
мичманъ Паскалевъ, изкачи се варху гръбнака на лод
ката и като на учение, съ голи ржце, просигналува:
„Всички еж тукъ и плаватъ около мене. Изпратете мо
торна лодка, за да ни вземе на влекало".
Въ сжщото време една отъ дежурните моторни
лодки, забелязала на време нещастието, се беше насо
чила вече съ пъленъ ходъ къмъ преобърнатата и още дър
жаща се надъ водата ветроходна.
Когато публиката узна значението на ржчния сигналъ, подаденъ отъ преобърнатата лодка, започна да
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се успокоява и даде на разтревожените майки надежда
за спасяването на децата имъ. . .
Следъ десетина минути отъ момента на преобръ
ща нето на ветроходната дежурната моторна лодка се
приближи внимателно къмъ нея, взе я на влъкало, при
бра въ себе си плаващите около нея морски юнкери и
потегли обратно къмъ пристана. Не следъ много време,
предъ очите на удивената и възхитена публика, дежур-

Една отъ състезаващите се по ветроходство [лодка
— двойка
ната моторна лодка докара и преобърнатата лодка, и
обслугата й на брега. Всички, макаръ и измокрени като
мишки, беха живи и здрави, и радостни, като че ли ни
що не бе се случило. Те излизаха на брега, весели и
засмени, като че ли излизаха отъ токущо направената
летна морска баня. некои отъ майките имъ, които още
тукъ, съ неизказана радость посрещнаха синовете си,
увериха се съ очите й ржцете си, че те еж живи и
здрави, и ги аапрегръщаха като по чудо спасени, незабравяйки да ги подсетятъ по-скоро да се преоблекатъ
и изсушатъ.
Наблюдаващата публика започна живо да комен
тира случката. Почти всички се възхищаваха отъ смелостьта, спокойствието и солидната моряшка подготовка
на морските юнкери. Дочуха се тукъ-таме гласове: „Как
во спокойствие и хладнокръвие". — „Добри моряци, на
всичко му намиратъ колая". — „Браво морски юнкери".
— „Истински морски чеда" . . . .
Председательтъ на организационната комисия по
състезанията, съ вечната си цигара въ уста, застаналъ
спокойно и невъзмутимо върху пристана, самодоволно се
усмихна за добрите морски постижения на морските
юнкери и непринудените народни похвали. Той беше
напълно доволенъ въ себе си, както отъ благополучно
завръшеното нещастие, така и отъ неочаквано удалия се
случай на публиката да види съ очите си колко еж
спокойни, опитни и сигурни въ себе си българските
моряци.
Състезанията продължиха безъ никакво прекжеваване и безъ каквато и да е служебна суматоха и ка
то че ли този станалъ въ езерото инцидентъ отъ сери
озно естество е нещо най-обикновено. И действително
като добре подготвени и опитни моряци, това беше за
техъ едно отъ най-обикновените явления — да се направи една морска баня съ дрехи. Защото те винаги се
чувствуваха господари на положението и умееха всъкога
да се борятъ съ успехъ срещу природните стихии, като
истински морски чеда.
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МорсЬси с г о в о р ъ

Петъръ Стжповъ

Търговешь на д ъ р в а
Близо до пристанището на Гюргево, въ единъ ду
навски ржкавъ, дремеше стара гемия съ високи мачти и
извехтели отъ слънцето и дъжда платна. На палубата й
лежеше нейния собственикъ — гъркътъ Димитросъ. Той'
пушеше отъ дълго цигаре и разсеяно гледаше малките
облачета, коиго плуваха по небето като бели ладии.
Широкиятъ Дунавъ течеше бавно и спокойно. По
средата му пухте.ха неколко парахода, а край брега —
върху вълните — се люлееха стотици малки и ГОЛБМИ
лодки.
Беше въ началото на юлий. Горещиятъ въздухъ
трептеше, а земята бе суха и свита като изсъхнала
ябълка. За лодкарите и гемиджиите немаше много ра
бота; съ часове те дремеха надъ вждиците да ловятъ
риба.
Изведнъжъ до ухото на гърка долетеха неколко
груби гласове. Той се надигна и виде да идватъ къмъ
него група мъже, облечени въ работнически и градинарнарски дрехи. Те се прехвърлиха въ гемията и се стре
ха предъ него. Единйятъ, който беше едъръ, набитъ, съ
остъръ решителенъ погледъ и големи устни, надъ кои
то се извиваха тънки мустачки, излезе напредъ.
— Слушай, байно,—каза той.—Имамъ 20—30 ко
ла дърва на единъ островъ къмъ Свищовъ- Колко ще
ми вземешъ да ги докарашь до Гюргево?
Очите на гърка светнаха. Огъ неколко дни той
стоеше безъ работа. Сега късметътъ му заработваше. . .
— Петь жълтици, само пазарлъкътъ да стане, —
отвърна той.
Като поприказваха още малко, уговориха сумата
четири жълтици за превоза на дървата. Следъ това непознатиятъ даде въ предплата две жълтици и поржча на
четирима свои хора да останатъ въ гемията и да локажатъ островчето, отъ което щеха да натоварятъ дървата.
Не мина часъ, и корабчето заплува съ издути плат
на нагоре по широката река. На палубата му лежаха
четирмата работници, а гъркътъ стоеше до кормилото и
весело си пееше.
Пжтуването трая целъ день и цела нощь. Чакъ
на другия день привечерь гемията спре до едно остров
че. Тукъ требваше да чакатъ чорбаджията и да нато
варятъ дървата.
Призори отъ румънския брегъ се показаха още
десетина работника. Те махнаха съ ръце.
— Защо викагь тия? — попита гъркътъ.
— И на брега има малко дърва. Първо техъ
требва да натоваримъ, — отвърна единъ отъ работници
те като изгледа остро гемиджията.
Корабчето се отдели отъ островчето и заплува
къиъ сушата. Гъркътъ беше изкусенъ гемиджия. Той

успе да докара гемията толкова близо до брега, че
можеше да се съедени съ земята само съ една дъска.
— Е, кога ще товаримъ? — попита той.
— Сега, — отвърна едно отъ момчетата. — Днесъ
чорбаджията требва" да дойде.
Но мина обедъ. Слънцето наклони къмъ западъ.
Повея приятенъ вечеренъ дунавски ветрецъ, а нито господарьтъ, нито останалите му работници се виждатъ.
Най после, когато слънцето заседна и лекъ здрачъ
покри гористите брегове, между дърветата се чу силенъ шумъ. Стотици хора приказваха, и сухите пръчки
се чупеха като сламки подъ стжпките имъ. Гъркътъ
любопитно погледна, но веднага замръзна отъ страхъ
и изнедада. Вместо очакваните работници, къмъ гемията
се приближиха повече отъ сто въоржжени мжже, обле
чени въ живописни униформи и нахлупили калпаци, отъ
които грееха жълти лъвчета.
— Вай, каква е тая работа, бе?—изрева гемиджи
ята уплашенъ. — Това ли еж дървата?
Къмъ него се приближи сжщиятъ оня търговецъ,
който беше пазариль въ Гюргево гемията. Придружа
ваше го нисъкъ човекъ съ малки увиснали мустачки и
кжса брада. И той беше облеченъ като другаря си, препасанъ съ сабя, на пояса съ сребърни пищови, преметналъ презъ рамо нова пушка.
— Да не съмъ ти чулъ гласа! Ще карашъ кжде.
то ти заповедамъ, че зеръ нахранвашъ рибите, ха! —
извика надъ ухото му непознатиятъ.
Гъркътъ пребледне и едва се довлече до кормило
то, готовъ да изпълнява всички заповеди. Момчетата на
хълтаха въ гемията. Всички си стискаха ржцете, гледа
ха се възторжено, говореха възбудено и се чувствуваха
свързани отъ една големи радость.
— Опнете платната! — изкомандува водительтъ на
тая дружина.
Следъ малко корабчето плуваше по течението на
Дунава като некой огроменъ черенъ змей, тръгналъ
къмъ люта. брань. .
А отпредъ стояха горди и радостни двамата богато
«ни мжже и съ далекогледъ оглеждаха отсрещния
облечени
български брегъ, кждето светнаха огньовете на турски
те постове. Това беха двамата войводи Хаджи Димитъръ
у
и Стефан ь Караджа.
Гемията возеше техната чета. .Сърдцата на всички
с Г Г т Г п е ЛУД ° ^ ^ В Ъ Ю Н а ~ * имъ гърди, и все™
съ нетърпение чакаше да стжпи на родния бръгъ и съ
куршуми да поздрави народните душмани
7
е
с о ч е ш ежадуваната
™ В ° Д * Шсвобода.
<ТШ Х р а б р е ц и « "««очелн
сочеше

имъ
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К Н И Ж Н И Н А
Изл-Ьзла е отъ печатъ много интересна и навре
менна книга „Правното положение на крайбрежното
море" оть д-ръ Христо Тренковъ.
Морската ни правна книжнина, освенъ нЪкои
официални издания, е бедна, и ний сърадваме автора,
той е вториять пионеръ на това поле.
Ний се радваме, че на български езикъ въ оригиналъ имаме една сериозно подбрана работа, написана
с ъ гол-Ьма любовь къмъ делото, почти изчерпваща
материала, съ много цитати на автори отъ всички го
леми и малки народи, правното положение на край
брежното море, съгласно нашето законодателство, и
много логично лично мнение на автора по отношение
на българското море.
Всичко е интересно въ, тая книга —. напримЪръ:
.11—Граница на крайбрежното море". Ннй р*дко сме
срещали да се изчерпи въпроса така пълно и съдър
жателно и да се чете съ увлечение.

Книгата е интересна и важна особено сега, ко
гато нашите морски граници еж разширени.
Всеко седалище на крайморски еждъ, приста
нищно управление, консулства и легации, министерст
ва, търговско индустриални камари, параходни аген
ции, правни сдружения, апелативни еждилища, висши
учебни заведения, моряци, студенти и т. н. требва да
притежаватъ тоя цененъ трудъ, който щ е се намери
у автора въ София ул. „Самуилъ" 3.
Ний поздравляваме г-нъ д-ръ Тренковъ съ тоя
му трудъ и пожелаваме съ настоичивость да следва
започнатото дело, защото въ неговото лице виждаме
познавачъ и добъръ нзеледователь на тоя морски правенъ въпросъ.
АЛЕКСАНДЪРЪ МАНОЛОВЪ
Капитанъ 11 рангъ о. з.
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Морски сговоръ

Изъ д и в о т а и дейностьта на организацията
1. Между Височайшия шжровитель на Б. н. м. сго<
воръ и председателя на организацията ни бъха раз
менени следните поздравителни телеграми.
а) По случай новата 1943 година
Ялександъръ Маноловъ
Председатель на Бъл. нар. мор. сговоръ
Варна
Благодаря Вамъ и на членовете на Сговора за по
здравите и благопожеланията, които ми изпращате по
случай новата 1943 година. Честита да е и Вамъ
Царьтъ
Негово Величество Царя
Двореца София
Отъ страна на членовете на Български народенъ
морски сговоръ и огъ мое име поднасямъ на Височай
шия ни покровитель честитки за новата 1943 година съ
искрени пожелания тя да донесе на Ваше Величество и
на Височайшето Ви семейство щастливо царуване за за
крепналата целокупна България въ завещаните ни отъ
славните Ваши предшественици Асена и Симеона исто
рически морски граници.
Председатель Ялександъръ Маноловъ
6) По случай.рождения день на Н. В. Царя
Ялександъръ Маноловъ
Председатель на Бъл. нар. мор. сговоръ
Вамъ и на членовете на Сговора благодаря искре
но за изпратените ми поздрави и благопожелания по
случай рождения ми день
Царьтъ
Негово Величество Борисъ Ш
Български царь София
Отъ името на Българ. народенъ морски сговоръ
и отъ мое име поднасямъ на Ваше Величество поздрави
по случай рождения Ви день съ пожелания за щастли
вото Ви царуване на престола на Великий Симеонъ на
обединената подъ Вашия скиптъръ целокупна бъгарска държава
Председатель Ялександъръ Маноловъ
2, Между Нейно Величество Царица Иоанна и пред
седателя на организацията ни еж разменени по случай
имения день на Царицата следните телеграми.
Ялександъръ Маноловъ
Председатель на Бъл. нар. мор. сговоръ
Варна
Нейно Величество Царицата благодари за поздра
вите и благопожеланията, които сте имали любезностьта
да Л отправите по случай имения й день
Поменовъ — началникъ канцеларията
Нейно Величество Царицата
Двореца София
По случай имения день на Ваше Величество, азъ
и членовете на Българ. народ, морски сговоръ Ви че-

ститимъ имения день. Морска България пожелава на сво
ята Царица щастие и благополучие
Председатель: Ялександъръ Маноловъ
3. Отъ управ. т*ло на. Ломски клонъ на Б. Н. М.
С. е получена следната телеграма отправена до глав.
управ. тело.
Председатель Морски сговоръ
Варна
По случай патронния праздникъ на българ. морячество, 6 декемврий, отъ името на всички служби въ
пристанище Ломъ и отъ мое име поздравлявамъ неу
морните радетели на морската идея съ пожелания за въ
бждаще съ схщата всеотдайность да работятъ за вели
чието на Морска България
Главното управ. тело е поблагодарило на ломцн
за тъй задушевните му и искренни поздрави.
4. За проявите на клоновете ни идватъ следните
сведения
Ахтополъ.
Клонътъ крепне и развива оживена
дейность. Следъ реферата на г. мичманъ I р, Тодоръ
Вълковъ на тема „Българинътъ като морякъ", членовете
на клона подготвиха и изнесоха съ успъхъ драмата
.Богдане, Богъ да те убие". Следъ представлението се
разигра богата томбола. Поради извънредно големия интересъ, проявенъ къмъ играта на артистите, представ
лението се повтори. На Богоявление кръсгьтъ въ морето
бе уловенъ отъ членове на клона отъ Б. Н, М. С. а
това даде поводъ да се подеме старата традиция—кхпане въ морето при наддаване, при което въ касата на
клона се събра една сума надъ 2000 лв. Записването
на нови членове продължава. До сега е х се напълно
отчели 76 члена, което за нашето малко градче, съ помалко отъ 1000 жители, представя близо 1 0 ° / 0 ' отъ на
селението. Предстои изнасянето и на други сказки и за
бави и се замисля напрзвянето на специална лодка за
морски спортъ.
Гражданството следи съ интересъ и любовь всички
начинания на клона.
Охридъ.
При чудно хубавъ день въ лрисътствнето на господинъ генералъ Бойдевъ, обл. директоръ на
Битолската область г. Миладиновъ, Н. Пр. епископъ Харитонъ, всички официални лица, войска и многохилядно
гражданство се състоя хубавата традиция ..хвърлянето
на кръста . Кандидатите за хващането на кръста беха
повече отъ 40 человека, между които за първн п ъ т ь
войници отъ местния гарнизонъ и ученици отъ гимна
зията—членовете на Б. н. м. сговоръ.
Съ голема преднина първенецътъ на Охридъ—уче
ника Славейко Филевъ се наложи надъ всички други и
хвана кръста.
"
Въпреки всички несгоди охридския клонъ на Б н .
м. сговоръ, продължава да развива интензивна дейность
и да се налага като една отъ големите организации въ

Прилепътъ и свтзтулката
Приказка
Дедо Милко простре мокрите мрежи и седна
предъ колибата да Си почине. Топлата летна ве-черь спускаше ветрила надъ морето. Радулчо се
метна върху коленете на дедо си и му показа
свитото си юмруче.
— Познай, какво има въ ръчичката, дедо!
— Наверно пакъ некое бисерно охлювче!
— Светулчица уловихъ! — похвали се Радулчо.
Мъничка съ златно фенерче!
— Златно фенерче носи тая малка душица,
заеме се дедо Милко.—Обикаля въ тъмнината и
търси двамината морски разбойници, дето й от
краднали кораловата огърличка.
— Какво думашъ, дедо? Та нима светулката
е имала такава скъпа огърличка?
— Имала е, сине, ала зли хора й я взели.
Чакай баремъ да ти разкажа целата приказчица.
А ти пустни добрата бубулечица да си лети на
воля. Да светка съ малкото си фенерче и да търси
прилепа, нейниятъ по-големъ братъ.
Радулчо пустна въ тревата светулчицата и
обгърна съ малката си ръчица шията на деда си.
— Хайде, дедо, започвай, тъй много искамъ
да чуя приказката!
— Некога, преди много години, край този
брегъ имало една малка рибарска колиба. Живелъ въ нея единъ рибаръ съ даете си деца. Май
ка имъ била умрела. Помагали те на баща си, хо
д е л и съ наго за риба, нанизвали дребните рибки
да се сушатъ и се учили да плетатъ рибарски мрежи.
Една есень баща имъ се поболелъ тежко.
Децата отивали да ловятъ риба съ въдиците си,
ала често се връщали безъ нищо да уловятъ и
тогава те си легали гладни.
Бащата една сутринь имъ рекълъ:
— Деца, отвържете лодката, качете се въ
нея и идете на отсрещния брегъ да поискате отъ
о а р и я рибарь малко пари. Той нема да ви отка
же, а когато оздравея, ще му ги върна!
Отвързали децата лодката и се запътили
къмъ отсрещния брегъ. Морето било тихо, чайки
прелитали надъ главите имъ. Лодката се плъзгала
по морската ширь. Скоро те стигнали при стария
рибарь и му казали, защо еж дошли. Той билъ съ
. добро сърдце. Веднага имъ далъ спестените си
пари и на тръгване далъ на децата една ко
ралова огърличка.
— Тая огърличка ще ви носи щастие презъ
целия животъ. Вземи я, мое синеоко момиченце и
никога не я сваляй отъ шията си! — казалъ стариятъ рибарь и ги изпратилъ до брега.
Братчето и сестричето му благодарили отъ
сърдце, сбогували се и седнали въ лодката. Изъ
пътя вълните взели да се кждрятъ.
—' Отъ западъ идва рибарска лодка,—казало
• момченцето. Лодката пори вълните много бързо.

Идватъ къмъ насъ!
— По добре, че идватъ насамъ. Нема да п ъ 
туваме съвсемъ сами, — рекло момиченцето,
Отъ лодката замахали двама мургави мъже.
Доближили се съвсемъ до лодката на децата
и се провикнали:
— Какво търсите съвсемъ сами въ открито
море?
Децата казали, че си отиватъ у дома и че с ъ
изпратени отъ болния имъ баща да поискатъ въ
заемъ малко пари отъ добрия старъ риболовецъ,
който живеелъ на отсрещния брегъ.
Двамата морски разбойници не пощадили и
децата. Ограбили парите имъ и взели кораловата
огърличка отъ шията на момиченцето.
Свечерявало се. Децата разплакани се връща
ли къмъ рибарската колиба.
— Азъ не смея да се върна у дома,—казало
плахо братчето.
— И менъ ме е сграхъ, — рекло сестричето.
Какъ ще се върнемъ безъ парите и безъ скъпата
коралова огърличка?
— Боже,",'превърни ни на некакви животин
чета, дето излитатъ само нощемъ, та да можемъ
да намеримъ ;"скривалището на двамата морски
разбойници и да си взематъ парите и огърличката, — замолило се момиченцето. И момченцето
вдигнало ръчички и повторило думите на сестри
чето си. Господь послушалъ молбата имъ и ги
превърналъ на светулка и прилепъ. Заскитали т е
нощемъ, обикаляли навредъ съ надежда да откриятъ двамината разбойници. Светулчицата носила
фенерчето Си въ ржчица, а прилепътъ се провиралъ въ тъмните къщи. назърталъ подъ стрехите
и хлопалъ съ крилата си, сякашъ плющели плат
ната на некаква гемия. . .
Изминали много години отъ тогава, братчето
и сестричето не успели да намерятъ морските
разбойници и не се върнали въ колибата при
болния си баща. Лутали се около брега и все не
можали да я разпознаятъ въ тъмнината. Така
много тъгували децата за баща си, че прилепъть
ослепелъ отъ мъка, а светулчицата летела низко
надъ главите на хората, поднасяла златното си
фенерче и все търсила кораловата огърличка, ко
ято. споредъ думите на стария рибарь, щела да
имъ донесе щастие за презъ целия животъ!
— Ето пакъ светулчица, дедо, извика Радул
чо и се спусна да я захлупи съ калпачето си.
Дедо Милко погледна следъ малкото палавниче, изправи се предъ колибата и хвърли погледъ къмъ морето.
— Да се прибираме, дедовото, ще има буря!
— процеди презъ луничката си стариятъ и започна
да прибира мрежите.
Веса Паспалеева
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Рибарьтъ У р а ш и т а
японсЬа приказка
Живелъ некога въ своята бедна колиба изкусенъ рибврь. Но още по-изкусенъ и опитенъ билъ
неговия синъ, младия Урвшимв. Съ ловкостьта си
той се словелъ по целата околность. Епинъ день
отишълъ той за риба. Миналъ се день, два, изми
нала се Цела седмица, ала той не си идвалъ. Той
исквлъ да отплува до границата, където морските
вълни се сливали съ морето.
Пътувалъ младия Урашима съ своята лодка,
отивалъ все по-навжтре и по-навжтре въ морето...
Изведнъжъ предъ него се изпречила сякашъ из
лезли отъ морската пъна, прекрасна девойка. Тя
Тя била толкова нъжна и хубава, толкова нежна би
ла усмивката й. Прекрасната девойка била еднич
ката дъщеря на бога на морето. Завела тя Урйшима въ острова на безсмъртието. Минавайки
презъ този чудноватъ островъ те влезли въ единъ
разкошенъ пворецъ, където не знаели какво е
скръбь, немало грижи и никой тамъ не се страхувалъ нито отъ сгаростьта, нито отъ смъртьта.
Морскиятъ богь ги благословилъ да жизеятъ въ
щастие. Минавали дни, седмици, години, младия
Урашима се разхождалъ съ своята другарка изъ
прекрасните градини на двореца, плувалъ съ лод
ката си край острова и колкото повече минавали
дни, толкова тягата по родната стреха и по близ
ките му се усилвала. Заобиколенъ отъ богатство,
средъ прекрасния дворецъ, той тжгувалъ за своя
та беднв рибарска колиба, за своята стара майка
и за най-нищожното камъче на своята родина...
Когато тъгата помрачила погледа му, богиня
та го запитала:
—За какво тжгувашъ, Урашима?
—Тжгувамъ за моята далечна родина, не мо
га да забравя нашата беднв стреха, кждето преми
на моето детинство. Иска ми се още веднъжъ да
видя баща си, да се притисна до гърдите на ста
рата си майка, да взема благословията имъ и да
подишамъ
въздуха на
моето
родно
небе!
— Пустни ме безъ гневъ и безъ упрекъ, моя
другарко, помогни ми да намеря родината си! Заклевамъ се, че пакъ ще се върна тукъ!—молелъ се
Урашима и едва сдържалъ сълзите си.
Богинята нищо не му отговорила. А. когато

го видела да тръгва съ лодката си, дала му една
седефена кутийка и му казала:
—Да те звдържамъ не мога, но ако наисти
на желаешъ да се върнешъ пакъ. не отваряй ку
тийката, която ти давамъ на прощаване. Моята
благословия ще те заведе на родния ти брегъ, но
моля те недей забравя, че не бива да отваряшъ
кутията, преди да тръгнешъ насамъ..
Заплувалъ Урашима къмъ своята родина, ле
ко било на душата му, слънце трептело надъ
вълните, наближавалъ позната земя, родните бре
гове го привличали като магия... Най-после доплувалъ до своето родно мъсто. Но защо тукъ всичко
било пусто и непознато? Немало, малкото китно
селце, не се виждала родната му стреха...
Чужди хора го заглеждали и отминавали по
своя пжть.
—Какво е станало съ моите близки, чия жесто
ка рж«а е срутила тъхната бедна рибарска колиба?
Заплакалъ отъ мъка бедния Урашима и седналъ на една скала до морето. Обърналъ погледа
си къмъ седефената кутийка:
—Мила кутийке, къмъ тебъ се обръшамъ за
помощь! Помогни ми да намеря своите близки!
Отъ моята съпруга благословията въ тебе е заклю
чена. Остава да се изпълни моето желание, помо
гни ми да намеря своитъ близки...
Съ безмълвенъ трепетъ Урашима отворилъ
кутията, но въ същата минута отъ кутията се пръсналъ гължбовъ облакъ, обгърналъ го и го понесълъ надъ морето... Къмъ онази страна, кждето
вечно свежъ и зеленъ островъ се намиралъ... Исплашилъ се бедния Урашима, протегналъ р ъ ц е
къмъ земята, помолилъ се, плакалъ да се върне
на острова на безсмъртието, но гълъбовия облакъ
се носелъ стремително въ безкрая, минавалъ надъ
неизгледни земи, провиралъ се презъ нежната пая
жина на слънцето докато най-после изчезналъ в ъ
нежната синева на небето. Когато чудния облакъ
се носелъ надъ пустинята, отъ седефената кутийка
се отронилъ единъ бисеръ и на същото това ме
сто се появилъ оазисъ, въ който се оглеждали насълзените очи на бедния Урашима...
Превела: Веса Паспалеева

С ъ д ъ р ж а н и е :
1. Двадесеть години морски сговоръ, 2. Година 1943 — Ал. Мзноловъ, 3. Действията иа германския военен-ь
флотъ презъ 1942 година — К., 4. Лигляя и подводниците — В. П„ 5. Тулонъ. — К.. 6. Развитие на военнното
корабостроене отъ древната епоха до V ввкт» — В. Кутевски, 7. ЗаграднигЬ миии въ сегашната морска война
— В. П.. 8. Една л-Ьтовишна и спортна необходимость за Варна — инж. Веселинъ Савовъ, 9. Връхлитащите лопки
— новото оръжие въ морската война, Ю. Морски новини, 11. Морски чада — Сава Н Ивановъ 12 Тъоговеиъ^
на дърва — Петъръ Стжповъ, 13. Книжиииа, 14. Прилепътъ и светулката — Веса Паспалеева 15 Рибапьт-ь
н
Урашима — прев. Веса Паспалеева.
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Редакцноненъ комнтетъ: лентенанть В. Пзсшевъ, д-ръ П. Д. Скоочевъ

Посетете Варна

Посетете Варна

но МОРЕ

В4с!

' " " " Т " АИ*н*<Ц"^,У'ЧЛ."ч.1 • » ^щщм^тт^

И^УИ^'4

^тцщ

ЕДИНСТВЕНИЯТЪ
00 СВОЕТО
^ЪСТОНАХОЖДЕНИЕ
1 НЛИМАТЪ
МОРИМ НУРЙРТЪ

еь шго-източнд
-.1-

>#

14 йЧ

ЕВРОПА
* Ш
*ГТ.7?ГТГ~.»7

~-Ч
*•.. -

г

г1** * •*•**

-Г*?-** */

-**-,м

»С2«>ег<

* Л.

-г^.. . « - - ^ « г . ^ ^ ^ . . — г ^ . ^ ^

, >^^^>.^^^^^^^^

Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

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

Максимална лъковитость

Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти
Н а м а л е н и е з а п ж т у в а н е п о Б . Д. Ж . п р е з ъ с е з о н а .
Ч у д н и о к о л н о с т и з а е Ь с Ь у р З и и и и з л е т и , Есрасива п р и р о д а .
Всякакви концерти обЪдъ и вечерь въ мерското кавино. Д А Н С И Н Г Ъ - Б А Р Ъ
Устройване морски тържества и забави.

К у р о р т ъ „СБ. КОНСТАНТИНЪ"
Прелестно кжтче край морския брътъ за истинска почивка и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.

ш

Хотелъть ремонтиранъ,

Първокласенъ ресторангъ.

СтаитЬ снабдени съ течаща изобилна вода.

Джазъ.

Дансингь

Янгажиране стаитЬ предварително

Редовна връзка съ »Св. Константинъ" и околноститЬ на града чрезъ общинската превозна служба и
лодките на Морското крайбрежно плаване.
ЗН ВСИЧКИ СВЕДЕНИЯ, ННГЯЖИРННЕ НЧ СТЛИ И ДР., ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ДО КУРОРТНИ ДИРЕДЦИЯ —
ВЯРНЛ. ТЕЛЕФОНЪ № 22-97.
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Основана » ъ 1907 гол.

пълни мелнични |
инсталации
водни турбини
земедшни машини \
чугунени тръби за

„ЕМАБ 4 2 " - 36 и 42

о-

I
5

I

водопроводи
вснчнн видове

машинни части
Най-добре пригодената вършачка за български тЬ условия.

Д Ъ Р Ж А В Н И МИНИ

ДО

КАМЕИОВ.2ЬГЛЕНА МИНА ПЕРНИКЪ
ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА В.ЖГЛИЩА
ТоьргоисЬи о т д * д ъ
Счетоводно отделение № 55435
И БРИКЕТИ
28 февруарий 1943 год. — ПЕРНИКЪ
1
Държавните мини съобщвватъ, че поръчките за въглища и брикети, начиная отъ 1 мартъ 1943 год.
се изпълняватъ при следните цени:
Ценя за том., франяо вагонь мината
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Цени за тонь, франко вагонь маната
31 ОТОПЛЕНИЕ
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1, Перни&ъ,
500
Едри
440
Средни
400
Ситни III 6 — 16 мм.
380
Ситни III 0 — 16 мм.
Ситни IV 0 — 6 мм.
330
Смесь пресети надъ 16 мм. 470
445
6 .
Непресети пречистени
420
Ситни промити 6 — 1 6 мм.
500
,
,
0 — 1 6 мм.
480
Брикети
800
Шланъ
210
Пляка
150
2. БобОВЪ.ДОЛЪ.
660
Едри
Горните цени влизвтъ ва
пили до сила отъ

440
360
290
270
230
400
375
350
420
400
800
—
100
500

400
320

500/480

420

средни
Ситни 4 — 1 6 мм.
Отпадъци 0 — 4 мм.
Пляка
3. М а р и ц а .
Едри
Ситни 0 — 20 мм.
а. П а н г е о н ъ фравно наша.
Едри
Ситни
•5. Б а д о и а .
Едри
Ситни
е. Ж и в о й н а , франка нааата.
ЕДРИ

1 мартъ 1943 голина

е в а
550
440
240
300

420

310
260

250
260

800
300

800
300

1000
350

1000
350
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200

400
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*ЩщГг Е Ь I Г А Р I ,
Корабитъ на Българското ръчно плаване (Б. Р. П.) ек въ денонощна
служба на родното ни стопанство. Ь подържатъ пътнически и товарни съобщения по Дунава, както въ нашитъ граници, така и далечъ отъ тъхъ.
Пътувайте по Дунава съ корабитъ на Б. Р. П.

в:
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Използувайте вшидневннтъ корабни товаропотчески съобщения по българския Дунавъ, съ ц :
? | български кораби — най-красивитъ, най-удобнятъ и най-бързитъ по цълия Дунавъ.
||
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Интересувайте се за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така и

' *

'

я
я
я
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.„„тъ на
ня дунавци
мняппи папни
на любимците
парни товаропжтнически кораби на -Б. • Р.* •П." • _ - , . • .
| ^к
Давайте стоките Ви да бждатъ пренасяни отъ корабите на Б. Р. П. Те ще бъ- к
датъ 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
Бългяпия се поенасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Те $*:
«СА"'^ оснабдени
?й„;и„ и
Л съ
ъ хладилни
хладилни хамбари
хамбари - единствени на целия Дунавъ.
§*;
За Вашите стоки еж на разположение и влекачите и шлеповете на Б. Р. П.
За пжтуване или за превозъ на стоки по Дунава отнасяйте се до:

Дирекцията на Българското речно плаване — Русе

Телефони 23-87 и 24-92

Ш№ШШШШШП

|

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВАНЕ
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В А Р Н А
Б Ъ Л Г А Р И ,
Подкрепяйте редовното корабоплаване! Въ мирно време търговскиять флотъ носи благополучие на страната. Въ военно време
силниятъ флотъ е гаранция за ио-сигурно опазване границите на
Отечеството ни.
Утре, когато моретата ще бъдатъ свободни, и българските
кораби забродятъ къмъ близки и далечни пристанища, всеки тонъ
българска стока требва д\ бъде товарена на български параходъ
За което и да е пристанище, ако има да товарите, нзй-напредъ потърсете български параходъ.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ПОДЪРЖА:
1. Пж.тничесГса — сто&ова линия

н а б ъ л г а р с к о т о Крпйбр-.В.йЕспе.

2. П ж т н я ч е с & а _ схоЕсова л и н и я д о п р и с т а н и щ а т а
и Египехъ.

на Палестина

3. Пж.тничесЬа — с т о Ь о в а л и н и я д о А н в е р с ъ и в с Ь к о з а п а д н о ев
р о п е й с к о пристанище н а Континента и Англия п р и достатъчно
ховоръ.
*. Л/Ьтня туристичесЕси п ъ т у в а н и я д о Цариград*, и о б р а т н о .
5 По с п о р а з у м е н и е мойЬе д а с е о т п р а в и п а р а х о д ъ д о в с ^ Ь о
станище на Черно и Сръдиземио морета.

при

Пж/гувайте и поверявайте стоките си на
параходите на Българското Търговско Па*
раходно Дружество, дало достатъчно дока»
зателства на добъръ пазитель на
интересите Ви
I

Псчагиица А. ПъпдъЬдийсЬи, у л . „Панагюрище" 3 -^ Варна

Тел. 2г»ха

