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Б О Д П И Я Т Ъ
Преди шесть години правителството покани из
вестния спортенъ деятель д-ръ Димъ, за да вземе не
говото мнение по поставянето на спорта у насъ в ъ
тия рамки, въ които го изисква новото време.
Въ главните си насоки д-ръ Димъ препоржча да
се възприеме упражняването на водния спортъ, туризъма и леката атлетика.
Това го каза единъ чужденецъ, доброжелатель
и приятель на България. И добре стана, че д-ръ Димъ
д о й д е при насъ, защото ний не обичаме да зачитаме
българския авторитетъ и предпочитаме чуждия.
Далеко преди д-ръ Димъ водниятъ спортъ се съз
д а д е отъ Б. и. м. сговоръ, туризъмътъ — отъ незаб
равимия Нлеко Константиновъ и леката атлетика отъ
учителите по физическо възпитание, начело съ бив
шия минисгьръ
на просветата Георги Живковъ,
ч р е з ъ организацията „Юнакъ".
Значи, здравиятъ инстинкть на българския народъ
отъ много години с л е д ъ освобождението правилно
насочи българския спортъ, който се разстрои впослед
ствие с ъ нововъведения, дошли отъ чужбина, а осо
бено отъ футбола, който отклони понятието правиленъ спортъ.
Упражняването на водния спортъ отъ българ
ската младежь, освенъ че дава всестранно движение,
хигиена и изключително чистъ въздухъ, има големото

С П О Р Т Ъ
значение в ъ подготовката на най-скжпото на Бълга
рия — нашата войска.
Печални еж примерите отъ Балканската и евро
пейската, война, когато въ малки придошли рекички
се д а в е х а български войници. Това печално явление
се повтори и презъ време на най-новите ни военни
маневри и, въпреки нашите големи проповеди, вод
ниятъ спортъ е слабо застжпенъ в ъ нашата страна.
Първите тридесеть и щесть часа при големото
наводнение въ Видинъ спасителните работи беха из
вършени съ голъ\ма самоотвержаность отъ отредниците — гребци съ лодките на Морския сговоръ. И ако
не б е ш е този скроменъ воденъ спортъ, Видин-'- щ е ш е
сигурно да даде стотици жертви.
Български авиаторъ пада поради повреда на
машината му в ъ водите на о-въ Тасосъ; благодарение
на това. че е билъ отредникъ на Морски сговоръ в ъ
Бургасъ, той знае отлично да плава и да гребе, спа
сява себе си и другаря си, а следъ това бърза да на
мери' представителя на Морски сговоръ в ъ Кавала и
да му заяви, че ако не е билъ членъ на Морски сго
воръ, щ е л ъ да бжде сега мъртвецъ.
Ето това е големото значение на водния спортъ
в ъ служба на Отечеството!
Дано почерпимъ поука, защото събитията не щ е
ни простятъ!
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Германскиттз подводници и свободата на. 'моретата
За втори пъть въ историята си Германия използу
ва своите подводници като рсшаещо бойно средство въ
морската война.
Въ началото на първата световна война липсваха
каквито и да е било практични резултати яа действията
и възможностите на новото бойно средство Неочакваниягь успЪхъ предъ холандския брегь на капитанъ лейтенантъ Вгдингенъ на 22 септември, 1914 година срещу
трит* английски крайцера „Хопъ", „Креси" и „Абукиръ"
обърна вниманието на целия светъ върху германските
подводници.
Стратегическите последствия отъ действията на
„11 9" бтоса, че английскиятъ флотъ требваше да се
оттегли отъ Северното море въ северните шотландски
пристанища и дори за известно време чакъ на атланти
ческия брегь на английските острови и да внимава при из
ползуването на всеки по-големъ корабъ.
Истинското приложение на подводниците, обаче,
последва едва по късно, когато техните големи успехи
доведоха още въ 1918 година англичаните до толкова
тежко положение, щото тамъ се появиха големи опасения
за изхода на тази война за тонажъ, а съ това и за из
хода на целата война.
Въпреки своето надмощие, английскиятъ флогъ не
бе въ състояние да предотврати тази опасность, която
грозеше неговите морски пжтищч. Въвеждането на кон
войната система.засилването на противоподяодните оржжня
и блокирането на германските изходни бази въ Север
ното море не можаха да попречатъ и да .спратъ подвод
ната война. Германските подводници продължиха своята
кампания оТъ стратегически неблагоприятните изходни
бази до последните дни на първата свЬтовна война и
нанасяха тежки удари на неприятеля.
Геройската борба на германските подводници презъ

първата световна война даде необходимите основни поу
ки за създаването и приложението на подводните сред
ства на нова Германия. Англия съзна големата опасность,
която грозеше нейните морски сили. И не напраздно
Версайлскиятъ договоръ изрично забраняваше строенето
на подводници въ Германия, докато останалите сили си
осигуряваха за сжщото време големи подводни флоти.
Когато следъ дълго време Райхътъ наново се съвзе
отъ своята слабость и разкжса веригите на Версайлъ,
удари и часътъ за възраждането на германския подводникъ. Веднага следъ сключването на германо-английския морски договоръ въ Германия започна наново строежътъ на подводници следъ старателни изпробвания и подо
брения до започването на войната презъ 1939 година.
Те принадлежаха къмъ елитните бойни средства на Гер
мания
Обявявжето на война срещу Англия наложи отново
да се използуеатъ подводниците като главно оръжие въ
морската война.
Германскиятъ подводникъ е постижение на големото ус г вършенствуване на техниката и корабостроението.
Снабденъ съ всичките необходими ор&жия, машини и по
мощни части, той притежава още при самата постройка
последните подобрения, които изискватъ неговите бойни
действия и затова е най-добриягь въ целия светъ.
Следъ основно обучение съ опитни командири растящиятъ брой на новите подводници заема своето
место на фронта.
Неприятельтъ търсеше и още търси да се справи
съ големата опасность, като използува средствата, които
беха прилагани още презъ миналата световна война. С ъ
въвеждането на конвоите и въоръжаването на всички
търговски кораби неприятелското корабоплаване наново
стана плячка на германските подводници, съ изключение
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само на невъоръжените неутрални кораби.
И отъ двете воюващи страни обявените за опасни
или операционни зони засилиха интензивностьта на воен
ните действия,
По-късно Англия откри нови средства и нови ме
тоди за борбата срещу подводниците, които иматъ много
по-ефикасни действия, отколкото тези отпреди двадесеть
и петь години.
Самолетите също така се оказаха особено опасни
противници на подводниците, съ които требваше да се
съобрази и тъхната тактика.
Но въпреки неприятелските усилия, германските
подводници нродължаватъ успешно своята война. Поради
силното охраняване на конвоите прибегна се до такти
ката неколко подводници да се групиратъ и действуватъ
едновременно, което можа да осъществи благодарение
на отличните нови съобщителни средства, които липс
ваха презъ първата световна война. Още съ откриването
на единъ неприятелски конвой въ океана започва продължителниятъ ловъ съ многобройни единични действия,
които завършватъ едва когато конвоятъ е унишоженъ
или разбитъ или пъкъ когато бурите или близкиятъ
брегъ ограничаватъ техните действия.
Стратегическите изходни бази за воденето на под
водната война еж, съ осигуряването на открития атлан
тически брегъ въ Северна и Западна Европа, много по
добри отколкото презъ 1918 година. Големите, модерни
подводници могатъ да опериратъ изъ най-отдалечениге
води. Германските подводници преследватъ своята плячка
отъ Ледовитото море до Индийския океанъ и отъ Сре
диземно море чакъ до Караибското море. Това обширно
поле на действия създава рее нови грижи и задачи на
неприятелската отбрана и разпилява нейните сили.
Още въ 1941 гол. Англия не бе въ състояние сама
да осигури важните си морски артерии; тя потърси и
получи помошь отъ американските морски сили, които
беха отчасти разменени за ценни английски колонии, и

отчасти подъ неутралното американско знаме взеха уча
стие въ борбата срещу германските подводници. Също
така и съ отстхпването на търговските кораби Съеди
нените Щати успеха, съ цель да се осъществи империа
листическата политика на Рузвелтъ, да подобрятъ тежко
то положение на своите съюзници.
Следъ влизането на • Съединените Щати въ войната,
днесъ англо-саксонците се опитватъ, като използуватъ
всичките си сили и специално съ големия корабостроителенъ капацитетъ на Съединените Щати, да балансиратъ
загубите на кораби съ огромното нарастване на произ
водството на нови търговски кораби. Отъ друга страна
на дневенъ редъ е и една голема програма за построя
ването на нови морски сили, които ще иматъ за цель да
се справятъ съ германските подводници.
Борбата за Атлантика, най-големата отъ всички
борби, се превръща въ едно надпреварване между пото
пените отъ германските подводници кораби и ново-построените отъ .съюзените страни". Борбата ще бжде
много ожесточена, и Германия не пренебрегва възмож
ностите и решителностьта на . нейните неприятели да
приложатъ всички средства, но да постигнатъ победата.
Тези възможности, обаче, не еж. неограничени.
Германскиятъ воененъ флотъ; който подпомага съ всички
сили борбата на своите подводници, е уверенъ, че съ
успехътъ на тонажната борба той ще може да допринесе
решителния ударъ за последната победа.
Дотогава, докато „съюзените народи' не победятъ
въ борбата на моретата, техного вжтрешно продоволст
вие и производство остава неуредено *и застрашено. И
преди всичко те не могатъ — колкото и безкрайни да
еж т4хните резерви — да транспортиратъ, тамъ кждето
еж необходими, своите войски и материали. Така герман
ската подводна война спира неприятелското ржководене
на война и требва съ своите придобивки да осигури
условията за крайната германска победа и за възвръщане
свободата на моретата.
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Беликиятъ адмиралъ Дьоницъ
Сегашниятъ главнокомандуващъ германските морски
сили, великиятъ адмиралъ Дьоницъ, който е нзвършилъ
вече 51 година, презъ миналата световна война като
младъ мичманъ б-.лъ последователно командиръ на под
водниците „11С 2 5 ' и ,\]В 68", отъ което време е добилъ обширна бойна опитность относно възможностите
и действията на подводното оржжие.
Въ 1919 год. той продължилъ службата си въ

Ндииралъ Дьоницъ
значително намаления съгласно мирните договори гер
мански флотъ, съ надеждата за бждещата възможность
•л..**за възобновяването на немските подводници.
'3
Много години той билъ командиръ на торпедоно.
сецъ и командуващъ флотилия новопостроени торпедонос
ци; служилъ е като адмиралщабенъ офицеръ, а презъ
време на една своя задгранична отпуска извършилъ дъл
го пътешествие, като посетйлъ Индия, Малая и Източна
Азия.
Като командиръ на новия кръстосвачъ .Емденъ",
той извършилъ околосветско пътуване, преминаващо

презъ Индийски океанъ, бойното поле на легендарния
крьстосвачъ „Еиденъ* презъ миналата Световна война.
Когато презъ 1935 год. съгласно англо-германското
морско споразумение Германия получила правото да при
тежава подводници, той билъ назначенъ за командиръ
на първата флотилия подводници „Веддигенъ". Съ пълна
готовность капитанъ (I р. Дьоницъ поелъ командуването
на нововъзраждащото се немско подводно оржжие, като
вложилъ всичките си сили, старание, умение, настойчивость и неуморность за пълната и добра подготовка на
командирите и обслугите на новите немски подводници.
За цельта той твърде умело използувалъ малките,
двеста и петдесеть тояни подводници, съ които се из
вършило обучението на офицерите, подофицерите и моряцитв, действуващи и отбелязващи презъ настоящата
война такива големи постижения съ своите подводници.
Презъ време на тая упорита и планомерна подго
товка командиръть на германските подводници почти неп
рекъснато се намиралъ въ открито море, плавайки и пре
хвърляйки се отъ подводникъ на подводникъ, гдето напжтствувалъ и следелъ за практическата подготовка и при
добиване опитностьта на подводниковите обслуги. Когато
подводниците се завръщали отъ своите практически
плавания и заставали на вързала въ пристанището, той,
несчитайки се съ времето и необръщайки внимание на
умората, събиралъ и задържалъ до късно презъ нощьта
командирите/ предъ които излагалъ отбелязаните грешки
и всредъ които планомерно насаждалъ непоколебимия
духъ за победа на храбрите подводникови командири.
Схшевременно той сложилъ основите на най-новата
тактика на подводниците, съобразена съ съвременните
средства за борбата срещу подводниковата опасность и
съ огледъ на бждешата морска война. Съгласувайки се
съ тая нова тактика на масово използуване подводниците
при действията ииъ срещу корабните кервани, капитанъ
II рангъ Дьоницъ изискалъ извършването на редица по
добрения въ новостроящите се немски подводници, глав
но въ усъвършенствуване на свързочно техническите
устройства. Изненадващите постижения отъ тая плано
мерна, непрекъсната и настойчива дейность ех известни
вече на целъ светъ.
Следъ проникването и смелите действия на подводника на лейт. Принъ въ Скапа Флоу, командуващиятъ
немското подводно оръжие билъ произведенъ въ чинъ.
контъръ адмиралъ, а следъ големите постижения на под
водниците срещу английските корабни кервани презъ
есеньта на 1940 год., той билъ повишенъ въ вицеадмиралъ и кратко време следъ това въ чинъ пъленъ адми
ралъ.
На 30 януари 1943 год, адмиралъ Дьоницъ като
великъ адмиралъ пое общото командуване на германските
* морски сили.
Неговото име е свързано съ гол-вмата подводна
война въ Атлантическия и др. океани и морета, гдето
немските моряци нанасятъ съкрушителни удари на англо-американското корабоплаване, отправяйки къмъ оке
анското дъно почти, цели корабни кервани.
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Борбата в ъ свтзтовниттз м.орета

Действията на въоръжените морски сили на воюва• щите държави обхващатъ обширните водни пространства
• на всички световни морета и океани. Обаче най-оживена
••е борбата въ Атлантически океанъ, презъ който мина
ватъ почти всички важни продоволствени морски пътища
• на англосаксонците и техните съюзници.
За подържането на своите въоръжени сили, нами
ращи се по различните фронтове, съ всичко необходимо
за борба и животъ Англия, Америка и Русия еж. прину.
.дени да използуватъ дългите водни пътища за снабдяване,
по които непрестанно, въпреки подводната опасность, се
. движатъ множество корабни кервани. Последните всекога еж. придружавани и охранявани отъ значителенъ брой
• военни кораби. Така, единъ керванъ отъ 70 превозни ко
раба се нуждае отъ защитата на двойно по-големъ брой
военни кораби: кръстосвачи, изтребители, корветни и др.
• кораби.
Уреждането на керванната служба изисква големи
• грижи и подробни пресмятания, поради което въ Англия
съществува нарочна комисия, съставена отъ 40 души —
представители на различни министерства, пристанища и
пр., която комисия ежедневно заседава, за да определи,
• съобразно възникналите нужди, големината на кервана,
вида и количеството на товара, който требва да бъде
превозенъ, изходните и стоварни пристанища, пътищата,
по които трЪбва да се движатъ керваните, и редица дру
ги подробности относно точното и планомерно провеж
дане на тая тежка служба. Комисията разполага съ ра, диостанция, чрезъ която предава своите нареждания на
движещите се въ открито море или готвящчге се за от
плуване корабни кервани.
Презъ Атлантически океанъ преминаватъ множество
• керванни пътища, които често се променятъ, обаче все
пакъ се включватъ въ известни, съ различна ширина
водни пространства. Така пжтищата отъ Америка за Ан>глия и Русия минаватъ предимно презъ северната часть
на Атлантически океанъ, покрай бреговете на Канада,
Ню Фундландъ, Гренландия и Исландия. Морскиятъ п»ть
за корабните кервани отъ Ню Иоркъ за северозападните
• пристанища на Англия, като се пресметне средна скорость на кервана 9 мили, се изминава отъ 20 до 22 де
нонощия. Пжтьтъ отъ Америка до болшевишкото приста
нище Мурманскъ, който преминава презъ Северното Ле. довито море и дзлечъ отъ норвежките брегове, се из
минава за 49 до 50 денонощия. Конвоите стигатъ отъ
.Англия до Гибралгаръ за 8 денонощия, до Капщадъ —
за 32, а до Египетъ, презъ Червеното море или до при
станището Басра въ Персийския заливъ — за 60 дено. нощия. За продоволствието и снабдяване на американски
те войски въ Средния Изтокъ търговските кораби из• минаватъ разстоянието отъ Съединените Щати покрай
•Капщадъ до Персийския заливъ или Египетъ за средно
65 денонощия.
Намирайки се продължително време на пхть презъ
• просторните води на Атлантически океанъ, англо-американскитъ корабни кервани, въпреки значителната защита
•отъ -бойни кораби, ех изложени на твърде резултатните
действия отъ страна на намиращите се въ океана герман• ски и италиански подводници, които споредъ често опо
вестяваните извънредни радиосъобщения атакувагъ на
стойчиво и потопяватъ почти всички кораби отъ кервана.
Борбата срещу англо-американското корабоплаване
въ световните морета се провежда не само огь подвод«ннците, а и отъ другите бойни кораби, предимно спома
гателните кръстосвачи.

Последните, освенъ преката задача за водене на
корсарската война и унищожението на неприятелските
търговски кораби, иматъ и друго назначение, главно да
поставятъ тайно- минни заграждания въ водите предъ
важните вражески опорни средища, намиращи се въ раз
лични части на света. Така, англичаните били изнена
дани следъ установяване на множество немски мини въ
водите предъ южното крайбрежие на Африка, около Ав
стралия, Нова-Зеландия и въ протока Басъ (между юго
източното австралийско крайбрежие и островъ Тасмания).
На, поставеното отъ немски спомагателенъ кръстосвачъ
минно заграждане въ Тасманския протокъ Басъ се натъкналъ и потъналъ ачглийскиятъ корабъ .Ниагара"
(14,000 бр. р. т.), поради което протокътъ билъ обявенъ
за опасенъ и забраненъ за корабоплаването.
Действуващите въ световните морета немски спома
гателни кръстосвачи, чийто брой и имена по понятни
причини се пазятъ въ тайна, съ принудени да странствуватъ твърде продьлжително време нъ открито море, откженати отъ родината и лишени отъ възможностьта да
се приютятъ отъ бурята или отъ много дневното стран
ствуване въ некое тихо пристанище, гдето да се запасягъ съ гориво и припаси, да подтегнагъ машините и ме
ханизмите, а обслугата имъ да намери отмора. Много огъ
тия кръстосвачи се намирали повече отъ двадесеть ме
сеци въ непрекъснато движение изъ просторните води
на океана, гдето еж. водили резултатна корсарска война.
Спомагателниятъ кръстосвачъ „Атлантисъ", до деня
на самопотоияването си престоялъ 655 денонощия въ
открито море.
Освенъ борбата срещу неприятелското корабопла
ване, некои отъ спом. кръстосвачи развили и друга лейность. Напр: спой. кръстосвачъ .Пингвинъ* презъ януа
ри 1941 год. пленилъ въ Южното Ледовито море два
китоловни кораба—работилници, единъ превозенъ корабъ
и десеть ловджийски кораба. Всички, съ изключение на
два ловджийски кораба (такива пригодени за преследване
и убиване на китове) съ водоизместване по 400 бр. р.
тона, благополучно били отведени въ германски приста
нища, заедно съ целия имъ товаръ отъ 22,000 тона ки
това масъ.
Другъ немски спом. кръстосвачъ водилъ сражение
съ двата британски спомаг. кръстосвача „Алкантара" и
„Карнарвонъ Кяслъ", на които нанесълъ тежки повреди
и ги принудилъ да се отдалечатъ отъ полесражението и
се отправятъ за пристанищата Рио де Жанейро и Монте
видео за поправка. Сжщиятъ'немски корабъ сполучилъ
въ крагькъ артилерийски двубой да потопи британския
спои. кръстосвачъ „Волтеръ".
А спои. немски кръстосвачъ „Корморанъ", който
билъ въорхженъ съ 20 оръдия и 4 торпедни тръби, завързалъ бой съ австралийския кръстосвачъ ..Сидней",
когото успелъ да потопи. Тежко засегнагъ, , Корморанъ"
сжщо потъналъ.
Така съ подводници и спомагателни кръстосвачи
немските въоржжени сили водятъ успешна борба въ
световните морета, нанасяйки твърде чувствителни ударн
върху англо-американското корабоплаване, н затруднявагь
съ това значително снабдяването и продоволствието на
войската и народа на противника.
Борбата аъ световните морета се окачествява пре
димно като такава за унищожаването на тонажъ, отъ на
личието на който безспорно зависи и крайниятъ изходъ на
ожесточената световна война.
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Г В А Д А Л К А Н А Р Ъ
Повече отъ седемь месеци областьта въ Тихи оке- придружиха превозни кораби, отъ които беха стоваренианъ между Австралия. Нова Гвинея и Соломоновите войски на островъ Нова Гвинея, отгдето да предпри—
острови представлява средище на ожесточени морски ематъ действие срещу Австралия. Последната се почув
сражения между японските и американските военнномор. ствува застрашена и потърси покровителството на Америка.
Избегалиятъ съ самолетъ следъ падането на Фи
ски сили. Презъ месецъ юни миналата година японски
войски беха стоварени въ Буна, североизточниятъ край на липинските острови американски главнокомандващъ геостровъ Нова Гвинея, и се насочиха по посока, на опор нералъ Маркъ Артъръ се отзова въ Австралия, гдетоното средище Портъ Моресби. Така също войски беха дочака пристигането на войскови подкрепления отъ Съе
стоварени и въ Соломоновите острови, намираши се из динените щати. Последните, които загубиха множествоточно отъ островъ Нова Гвинея. Въ сжщото време, оба отъ своите опорни средища на островите въ Тихия окече, американски войски беха стоварени и на островъ анъ, изработиха планъ за повторното завладяване на
Гвадалканаръ, включващъ се въ Соломоновите острови. всички свои владения въ океана. Като начало за осъще
Отъ тогазъ до настояще вреие се води постоянна и ствяването .на тоя планъ американците завзеха островъ
ожесточена борба за завладяването на Гвадалканаръ и Гвадалканаръ, обаче напредването имъ къмъ другите .
като последица отъ тая борба се завързаха редица мор- • острови на Великия океанъ бе осуетено отъ силния проски сражения, въ които американците загубиха значи тивоударъ на японските морски, въздушни и сухопжтни-'
сили.
телна часть отъ своя тихоокеански флотъ.
Испанскиятъ мореплаватель Алворе де Мендена въ
Съгласно американския планъ за действие въ Ти
1567 год. открилъ североизточно разположени отъ Ав хия океанъ, ядрото на японските морски хили требвало
стралия група острови и, предполагайки че е иамерилъ да бжде привлечено въ область, откжсната и далечна отъ-.
най-подиръ приказната златна земя на Офиръ, назовалъ отечествените опорни средища, въ които снабдяването иги Соломонови острови. Скоро, обаче, островите били продоволствието на корабите ще бждатъ подложени на
забравени и двеста години по-късно въ 1767 год. били ударите и унищожени отъ американските морски сили.
открити отъ французина Буженвилъ, на чието име е Сразявайки японския воененъ ф л о т ъ , тоя на Съе
назованъ най-големиятъ отъ • Соломоновите острови.
динените щати ше стане господарь на Тихия океанъ иПоследните обхващатъ пространство съ дължина ще спомогне за най-лесното завладяване на своите и
1100 и ширина около 400 километра. Състоятъ се отъ тия на противника острови въ океана. Тоя планъ, обаче,,
седемь големи и множество малки острови, обградени съ съвпадна и съ японския за унищожаването на американ
многобройни коралови плитковини и подводни скали. ския боенъ флотъ. Поради това Гвадалканаръ послужиНай- големиятъ островъ, Буженвилъ, обхваща площь като примамка за морските сили на воюващите страни
отъ около 10,000 квадратни километра, а островъ Гва въ Тихия океанъ, които се впуснаха въ продължителна,
далканаръ— 6,500 кв. клм. На Буженвилъ се наииратъ ожесточена и унищожителна морска война, която се из
два още действуващи вулкана, които' изригватъ и по- рази въ многократни морски сражения, въ които бехакриватъ съ гореща пепель околните острови и преди- потопени значителенъ брой американски войни и про
звикватъ чести земетресения.
доволствени кораби.
'
На островъ Гвадалканаръ се издигатъ планини,
Сведенията, дадени отъ японското главно команду
чийто върхове достигатъ 2,500 метра височина надъ ване, установяватъ, не въ борбата за Гвадалканаръ били
морското равнище. Климатътъ е тропически влаженъ, не потопени надъ 65 и тежко засегнати 95 американски
напълно здравословенъ и трудно поносимъ.
бойни кораба и били свалени надъ 870 самолета.
Гвадалканаръ съ другите Соломонови острови и
Борбата за Гвадалканаръ продължава и ще бушу
островъ Нова Гвинея еъставляватъ естествена преграда
ва
съ
своята ожесточеность и упоритость до пълнотопростираща се отъ северозападъ къмъ североизтокъ и
препречваща пжтищата за нахлуване въ обширната и сломяване на американската морска мощь и запазване
на японското стратегическо положение, отстраняващослабонаселена Австралия.
Схващайки големото значение на Соломоновите проникването на неприятелските кораби въ водите наострови и островъ Нова Гвинея за следващото проник Далечния изтокъ и позволяващо на японските въорж—
ване в-в земите на петия • континентъ, следъ започване жени сили да нахлуятъ въ Австралия.
на японо—американската война, японски морски сили

в. п.

МорсЬи сговор»

39

Заградниттз мини в ъ сегашната .морска война
(Продължение отъ брой 1 и 2)
Въ съглашението за примирие между Герма мини на рейда Мерсъ алъ Кебиръ, явяващъ се
н и я и Франция еж включени две статии, Заслзгащи морска база на Оранъ. Този актъ билъ отправенъ
»въПроса за минните заграждения. Статия 8 пред противъ намиращите се въ Оранъ французки воен
вижда, че отъ Франция се прецоставятъ военни ни кораби, отказващи да се предадатъ на англича
кораби за тралене на мини. Въ статия 9 се говори: ните.
„Всички сведения върху поставените мини и за
Споредъ съобщенията на агенция Ройгеръ,
морските укрепления требва да бъдатъ предадени целиятъ воденъ районъ, простиращъ се отъ Оркнейна Германия. Излавянето на мините отъ француз- ските острови предъ Исландия до Гренландия, е
-ките сили требва да се продъпжава".
миниранъ отъ английски воененъ флотъ. Назна
Въ съглашението за примирие между Италия чението на това големо заграждение било да въз
и Франция се казва (въ статия 3): „Италианското препятствува на намерението на германците да
-командуване ще получи сведения за всички (фран нахлуятъ въ Ирландия или западна Англия огъ
цузки) минни заграждания".
страна на Скандинавия, Тази постановка се явява
По такъвъ начинъ Германия и Италия е треб опитъ да се създаде втора отбранителна граница
вало да получагъ сведения за всички французки (следъ Дувърската) — бзражъ за борба съ гер
минни заграждания въ Северното и Средиземно манските подводници и надводни кораби.
морета.
Къмъ средата на сжщия месецъ английското
Огъ англичанитв било открито минно заграж морско министерство направило съобщение за ми
дение при носъ „Агулласъ", южно отъ носъ Доб ниране на Ирландското море. При това било обя
ра Надежда, при крайбрежието на Южно-Африкан- вено, че зацъ пределите на териториалните води
ския съюзъ. Този фактъ не се е показалъ на ан- на Ейое ирландското крайбрежие е минирано на
тличаните неочакванъ, тъй като презъ войната протежение на около 50 мили между Дангарвалъ
1914 — 1918 г- въ този съшия районъ германскиятъ и Усксфордъ. Къмъ страната на английското край
спомагателенъ крайсеръ „Волфъ* билъ поставилъ брежие минното заграждане е поставено въ 35
две минни заграждания, всеко по 25 мини. Англи милна ивица между заливите Барнстейдъ, Подето
чаните считатъ за най-вероятно, че заграждането и Нючи. Къмъ центъра на пролива Св. Георги за
при носъ Агулласъ било поставено отъ германски граждението се разширява приблизително до 50
надводни кораби, излезли презъ зимните месеци мили и спедъ това се стеснява къмъ западъ до
отъ Килъ, укриващи се въ неутрални пристанища, ирландските териториални води.
а следъ това отправили се къмъ ЮЖНИГБ брегове
Въ връзка съ поставянето на минни заграж
на Африкв. При това се допуска, че германските дания въ частите отъ Ирлендското море и Брикораби биха могли да поставятъ заграждания и въ столския зеливъ плаването на търговски кораби въ
други райони на Африка. Обаче не се изключва тия рийони станало опасно. Транспортите, излизащи
т а к а сжщо възможностьта, че това заграждане да
отъ Фалмутъ за Бристолъ. требвало да минавагь
е било поставено отъ подводници, защото споредъ
въ кржговъ пжть. като обикалятъ Ейре и северна
английски сведения, въ състава на германския Ирландия. По такъвъ начинъ, въ английски при
-флотъ има подводни заградители.
станища може да се попеда само презъ северните
Въ всеки случай, откриването на това заграж покрайнини на Ирландия.
дане показва, че Германия е разпространила мин
Въ Англия сметатъ, че въ течение на м- юаий
ната война до бреговете на английските колонии. 1940 год. на мини. поставени отъ английски само
На 21 юлий 1940 г. шведския параходъ .Гре- лети, еж загинали 12 германски транспорти.
та" загиналъ отъ рзривъ на мина въ датските те
Въ началото на сжщия месецъ английски
риториални води. Шведското морско министерство военни кораби завзели въ Кзззбланка флотилия
счита, че причината на неговото загиване била французки миночистачи и я зевели въ Гибралтаръ.
магнитна ммнв, поставена отъ английски самолетъ
Поставеното отъ германския флотъ презъ този
въ пролива Зундъ. Споредъ наблюденията^ на месепъ минно загражцене въ рвйона на Дюнкеркъ
шведските военни моряци, въ средата на юлий се при французкото и белгийското крайбрежия, спо
е засилила боевата деятелность на английската редъ признанията на семите англичани, затруднило
авиация въ Зундъ и Белтоветъ. Движението на же- приближвването на английските транспорти къмъ
лезопжтни» корабъ между шведския градъ Хелсин- пристанището за евакуиране на експедиционните
боргь и датския градъ Хелсингеръ, било временно войски отъ Белгия. Часть отъ транспортите заги
преустановено.
нали, взриващи се на мините отъ това заграждане.
Германските самолети продължили поставя
Английски самолети еж поставили мини въ
нето на активни заграждания отъ магнитни мини
германските пристанища на Северното море.
Британското адмиралтейство обявило за по въ английските пристанища и бази.
ставянето на допълнително минно заграждане на
Германската авиация нееднократно е бомбар*
река Клаидъ, простиращо се отъ полуострова дирала английските миночистачи при изпълняване
Кинтаиръ въ Алгешаиръ до Уаигтоншаиръ. Въ на товлни работи въ юго-източното крайбрежие
северната си часть това заграждение имало .шири на Ирландия. Въ района на Кинсейна билъ силно
на 23 мили, а въ южната 25 мили. То прикривало поврепенъ отъ авиобомби миночистачътъ „Сити о ф ъ целия заливъ, водящъ къмъ реката Клаидъ, на Абердинъ".
който еж разположени главните корабостроителни
Германските кораби продължили поставянето
центрове на Англия, като Глазговъ, Нюкяслъ и др.
на мини въ отдалечените райони. При южно-африАнглийски хидроплани поставили магнитни канското крайбрежие загинали отъ германски ми-
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ни осемь английски транспорта. НЬколко англий
ски транспорта загинали, взривели се на германски
мини, поставени при австралийските брегове.
Минирането отъ англичаните на подходите къмъ
германските бази и проливите Зундъ и Белтв, из
исквали отъ германските тралчици твърде големо
напрежение.
Въ началото на юлий 1941 г. отъ военните
самолети на Съединените Щати е била открита
близко до Пенвмския каналъ подводна лодка отъ
неизвестна национвлность. Въ връзка съ това аме
риканското правителство разпоредило да се поставять минни заграждания въ района, прилежащъ
къмъ Панамския каналъ.
Споредъ съобщенията на агенция Ройтеръ,
английската авиация систематически поставяла ми
ни при германските крайбрежия въ Балтийското
море и проливите. Презъ време на норвеж
ката операция английските самолети прелетели за
поставяне на мини около 600,000 мили. За обезпе
чаване на търговското корабоплаване англичаните
продължили да поставятъ минни заграждания въ
Ламанша.
За борба съ германските мини англичаните
непрекъснато увеличаватъ своите трални кораби,
Само за първата година отъ войната въ мнглия
с ъ мобилизирани до 1500 търговски и риболовни
кораби за тралене на мини и за борба съ под
водните лодки, следЕа да се счита, че приблизи
телно половината отъ тия кораби еж обзаведени
като тралчици. Състава на английските трални ко«
раби се попълва сжшо така за сметка на зало
вените трвлчици на Франция, Норвегия, Белгия и
Холандия. Въ английските корабостроителници се
строятъ специални тралчици. Обема на работата
на английските тралчици се силно увеличилъ, осо
бено следъ обявената отъ Германия въ средата
на августъ пълна блокеда на британските острови.
Въ системата на гермвнеквта блокада на ми
ните се отделя голема роля. Англичаните очакватъ, че съ настъпване на есеньта, когато нощите
ще ствнатъ по дълги, Германия ще уеили минозаградителните операции.
'
Германскитъ минни заграждания, поставени
въ английските портове, силно затрудняватъ ан
глийското чърговско корабоплаване, обаче, -както
е съобщено отъ агенция Ройтеръ, тралчиците се
справяли успешно съ своята задачи и до сега ни
то единъ отъ главните английски портове не е
билъ затворенъ повече отъ день порьди опасностьта отъ германски мини.
За борба съ германските мвгнитни мини ан
глийските трвлчици прилагвтъ есобенъ съкратенъ
способъ, дввещъ положителни резултати.
Въ втората половина на августъ отъ англий
ските тралчици еж открити въ Бристолския заливъ големо количество мини, поставени отъ гер
мански самолети. При траленето на тия мини ан
глийските трвлчици понесли загуби.
Англичаните започнали широко да практикуватъ привеждането на транспортите въ пристани
щето непосредствено задъ тралчщите съ поставе
ни тралове. При подхождане къмъ портовете тран
спортите викатъ тралчиците, които имъ обезпечаватъ безопвсенъ входъ въ порта. При това тран
спортите следватъ задъ тралчиците съ малъкъ ходъ.
Въ некои райони т е се излагали въ това

време на атакуване отъ германските подводни
лодки и самолети.
Германските самолети систематически водятъ-.
борба съ английските тралчици. Въ връзка съ то
ва презъ последното време зенитната отбрана на
тралчиците била усилена. Били еж случаи, когатозенитната артилерия на тралчиците е отблъсвала*
успешно нападението на самолетите. Действията
на авиацията въ съвременнвта война на море
твърде много усложняватъ работата на тралчици
те, което почти не е било презъ време на война
та 1914-1918 год.
Въ течение на августъ заградителните опе
рации на Германия се развърнали главно противъ
британските острови. Съ обявяване на пълната
блокада на Англия минната блокада била ощеусилена — Германия заявила, че целата зона око
ло британските острови ще бжде минирана. Въ
известията на върховното командуване на герман
ската армия отъ 8, 16, 21, 23, 28, 29 и 31 августъ..
се казва за поставяне на мини отъ германски са
молети при входовете на английските пристанища.
Презъ втората половина на августъ найтолемо количество мини еж поставени отъ герман
ските самолети въ британските заливи за боцба
съ транспортите, доставящи на Англия сурови ма
териали и продоволствия.
Освенъ съ самолети, поставянето на мини въ
английското крайбрежие се произвеждало отъ
германските подводни лодки и надводни кораби.
Окупацията на морското крайбрежие оъъ Норве
гия до Испания значително облекчило Германия
въ оежществяване минозаградителните операции
за блокиране на Англия. Най-важните райони, не
зависимо отъ мините, се блокиратъ отъ подводни
лодки.
Установено е, че германските минни заграж
дания въ отдалечените райони—при южните бръгове на Африка и при бреговете на Австралия —
били поставени отъ германските спомагателни
кръстосвачи (въоржжени параходи). Въ това отноше
ние Германия използува опита отъ 1914—1918 год,.
когато спомагателните кръстосвачи се използували
за същите цели.
Въ началото на августъ германски надводни
кораби еж поставили големо отбранително минно
заграждане въ Килския заливъ.
Германски тралчици се борятъ успешно съ
английските заграждания въ Ламанша, изпълня
вайки своята работа подъ защитата на - бреговата •
артилерия, установена на френското крайбрежие..
За организиране на тралните работи Герма
ния отделя не по-малко внимание отъ Англия. Чи
слото на тралящите кораби се увеличава непре
къснато. Въ корабостроителниците се строятъ спе
циални тралчици. Много усилия еж Iотправени -засъздаване материална часть за тралъчното оръжие,
а така също за изработване на тактически прави
ла на траленето и тактиката на безопасностьта притралните работи.
Германските тралчици често иматъ работа съ
противодействието на английската авиация. Извест
ни еж случаи, когато на техъ съ извършвани на
падения отъ съединения на самолети до 10 единици.
Затова въ германския флотъ се отделя големовнимание на нощното тралене, когато пречката.
отъ страна на авиацията е по-малка.

МорсЬи сговоръ
Тралните работи се считатъ въ германския
флотъ за опасни. При техното изпълнение целиятъ
личенъ съставъ е длъженъ да бъде съ спасителни
ризи. Презъ време на траленето се разрешава да
спятъ твърде ограничено число отъ екипажите.
Щ о се касае до тактическите правила, то въ гер
манския флотъ широко се прилага обследване фарватерите и районите, опасни отъ. Задръстване съ
мини.
Италия е усилила поставянето на минни за
гради въ различните части на Средиземно море,
за борба съ Англия и въ други райони, преду
преждавайки неутралните държави за опасностьта
за плаване на. транспорти въ британските край
брежия въ Средиземно и Червено море, въ Аденския заливъ, а така също и въ крайбрежията на
английските колонии въ Африка и въ крайбрежи
ята на Египетъ и Суданъ.
Следъ загиването на гръцкия кръстосвачъ „Хела" (2,115 тона), торпилиранъ на 16 августъ отъ
неизвестна подводна лодка (кръстосв. е стоялъ на
котва на около 1000 метра отъ мола при островъ
Тиносъ въ Егейско море), по разпореждане на
гръцкото правителство били поставени загражда
ния за отбрана на некои заливи.
Отъ тека направеното до тукъ описание за
воденето на минната война, могатъ да се направятъ некои предварителни изводи по отношение
използуването на мините въ съвременната война
на море1. Мината, като оръжие въ морския флотъ,
е заела едно отъ видните места средъ другите
средства за борба на море. Както въ войната
1914—1918 год., използуването на мината носи широкъ масовъ характеръ.
2. Поставяне на минни заграждания се пра
ви почти въ всички морета и океани. Мини съ
поставяни въ крайбрежията на Европа, Азия, Аф
рика, Америка и Австралия. Германски мини съ
открити въ отдалечени райони—въ южните край
брежия на Африка и при бреговете на Австралия.
3. Флотите на воюващите държави съ поста
вяли активни, отбранителни, позиционни и манев
рени минни заграждания. Неутралните държави
с ъ поставяли отбранителни заграждания.
4. Съвременната минна война носи преимущественно активенъ характеръ: — активните за
граждания преобладаватъ надъ отбранителните.
Въ войната 1914—1918 год. въ активните заграж
дания еж поставени 34°/о, въ отбранителаите 6 6 %
мини. Въ текущата война съотношението на ми
ните въ загражданията е по-иначе.
Германия води преимуществено активна мин
на война. Въ тоталната блокада на британските
острови на мината принадлежи видно место.
Англия въ последно време е преминала преимущественно къмъ отбранителна минна война.
Въ некои бази англичаните еж поставили позици
онни заграждания подъ прикритието на огъня на
бреговите батареи.
За борба съ проникването на германски под

41

водни лодки въ Атлантическия океанъ отъ англи"
чаните еж създадени две противоподводни минни
граници: — въ Дувърския проливъ и между Оркнейскитъ острови и Исландия.
'
Поставянето на маневрени минни загражда
ния се е правъло на курсовете за движение на
транспортите, плаващи подъ конвой. Тия заграж
дания се поставяли отъ германските подводни лод
ки и самолети.
•5, Презъ разглеждания периодъ еж използува
ни котвени, дънни и плаващи мини (безкотвени).
Новость се явяватъ дънните и плаващи мини, при
лагани отначало въ Германия, а следъ това и отъ
Англия. Има съвсемъ кратки сведения за герман
ските мини съ фотоелементи (мини съ оптическо
действие). Котвените мини сжщо така еж усъвър
шенствувани по отношение на противодействието
имъ при тралене. Дължината на минните въжета
въ сравнение съ тия, употребявани въ 1914—1918
гоя., се е увеличила. Теглото на заряда въ голе
мите мини е достигнало до 300 кгр. Споредъ ан
глийски съобщения, германските мини се пълнятъ
не само съ тринитротолуолъ, но и съ ново взривчато вещество, превъзхождащо
последния съ
своята сила съ 25—30%.
Германците поставятъ мини презъ тръбите
на торпедните апарати на подводните лодки, за
което има специаленъ типъ мини. Вместо торпе
до въ тръбата на торпедния апаратъ се поставятъ
две мини. Англичаните сжщо прилагатъ поставя
нето на мини презъ торпедните тржби на подвод
ните си лодки.
б. Мини се поставятъ съ надводни кораби,
подводни лодки и самолети. Надводните кораби
били използувани и отъ двете воюващи страни
главно за поставяне на отбранителни минни за
граждания. Англичаните еж използузали надводни
заградители за активни минни загради въ норвеж
ката операция. Подводните лодки еж се прилага
ли широко за активни минни загради на морски
те комуникации, при крайбрежието и въ базите
на противника; те еж използувани и за поставяне
на маневрени заграждания. Целесъобразностьта за
постройка на подводни лодки съ комбинирано тор
педно минно въоръжение се е оправдало напълно
въ съвременната война. Зз поставяне на минни
заграждания съ големи протежения въ състава на
германския и английския флотъ има подводни за
градители. вземащи по 80 мини.
Самолетите като минопоставачи сжщо така
заели видно М-БСТО. Германия и Англия еж изпол
зували широко самолета за поставяне на активни
заграждания, особенно въ отдалечени райони, а
така сжщо и въ стеснените райони, недостъпни
за подводни лодки.
Презъ войната 1914—1918 год. надводните
кораби еж поставили 96%, подводните лодки—4%
отъ общото число мини; германските самолети
поставили само 70 мини. Въ настоящата война
това съотношение значително се изменява въ пол
за на авиацията и подводните лодки.
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В. Кутевски

Р а з в и т и е т о на военното корабостроение
в ъ сртзднитЗз втзкове
Въ IV в^къ могжшата Римска империя преживява
ше агония. Въ 328 год. тя се раздели на западна и из
точна империя. Последната, следъ падането на западната
империя, запази до XV векъ своето могжшество и из
никнаха големи тралове — Венеция и Генуа въ Италия,
а на северъ Хамбургъ, Бременъ, Любекъ и др. Послед
ните се обединиха въ ханзейски съюзъ и развиха ожи
вена морска търговия съ западна Европа и Русия.
За тъхната защита отъ нападенията на арабите, а
следъ това и отъ турците на югъ и отъ норманите на
северъ започнаха да строятъ и военни кораби. Въ VII
въкъ арабите завладъха Сирия. Египетъ, а следъ това
Сицилия и южна Испания. После разрастна турското могжщество. То се разпростре върху Мала Азия и отне
области отъ Византия. Турците имаха флотъ, който зап
лашваше търговските сношения въ Средиземно море.
Норманите се установиха въ северна Фринция. Те съз
дадоха голЪмъ флотъ и въ 1066 год. завладеха Англия.
Източните нормани (датчани и скандинавци) продължа
ваха пиратските си набези и заставиха ханзейския съюзъ
да притежава въоржжени кораби
Въ XV въкъ въ връзка съ растежа на градовете
се разви и промишленостьта и техниката, обосновани
върху големи изобретения. Появи се барутътъ, въведе се
книгопечатането. Новите методи въ леенето на чугуна
и медьта дадоха възможность да се изработи огнестрел
но оржжие.
Епохата на великите географски открития и разши
ряването на световните пазари не засегнаха Венеция,
Генуа и Ханзата. Корабостроението отъ тЪхъ се преме-

Императоръ Левъ Философ ь написа въ IX векъ
трактатъ .Военно изкуство*. Той казва, че „дромона" е
корабъ съ пропорционални размери, лекъ на ходъ. Об
шивката не е била дебела, за да се отстранятъ форми,
които намаляватъ скоростьта. Доомоните ех имали па
луба и на всека стена по два реда гребла въ височина,
на всеки редъ по 25 пейки за гребците, които еж били 100.
Имало дромони по-големи съ по 200 гребци, а ка
то изключение и съ 300 гребци.
Съ намаляване морското могжщество на Византия,
се издигна Венеция. Следъ като победи норманите, тя
разпростре влиянието си върху Италия, Далмация и по
бреговете на Мала Азия. Въ началото на XII векъ флотътъ й се състоеше отъ 200 кораба.
Въ средиземноморските страни следъ като турците
победиха ВизантияЦ(1453 год.), дромоните изчезнаха и
останаха по-леко подвижните галери. На фигура 2 е по
казана лека венецианска галера. Тя е дълга около 40

фиг. 2 Общъ видъ на лека венецианска галера

фиг. 1. Военния корабъ на Вилхелмъ Завоеватель
сти въ държавите, които владееха крайбрежията на Ат
лантическия океанъ (Испания, Португалия, Англия, Холан
дия и следъ това и Франция).

Военното Ьорабостроение до поават«х н а о г н е с т р е л н о т о ор25.з&а:е
Въ Средиземно море Венеция и Византия заме
стиха римляните въ развитието на мореходството и ко
рабостроението. Те строеха търговски кораби и за за
щитата имъ отъ пирати строеха и военни. Венеция взе
за образецъ римската либурна и създаде галерата. Визан
тия преобрази древната бирена въ дромонъ. Тези два
типа кораби ех гребни съ спомагателни ветрила.

метра, широка 5 — 5,2 и. и потъва 175 — 1*90 м.
Отличителната особеность на галерата еж дългите напречници. Предъ бой платната се прибиратъ. Скоростьта
на галерата е достигала 7 — 8 мили. Греблата еж били
уравновесени съ олово.
Боевите средства на галерата еж: таранътъ въ
надводната часть, метателни машина (камъни, машини,
запалителни вещества) и стрелци. Презъ боя по стените
стоятъ стрелците. При абордажа на полубата се хвърлятъ железни дребни топки съ острия, за защита на
людите отъ стрелите използуватъ защитните прегради.
Стрелците иматъ кожени или железни нагръдници.
Историята на галерата завършва въ XVIII векъ.' За
едно съ галерите се развиватъ и кржглите кораби или
нефи. На фигура 3 е показанъ средиземноморски нефъ
отъ XII векъ. Въ веницианските и генуезкн статути отъ
XIV—XV векове се споменава да нефи, които иматъ
три палуби и при обслуга 120 души могатъ да превозватъ до 1500 пжтници или 1200 тона товаръ
Френскиятъ кралъ Людвигь IX въ кръстоносния походъ пжтувалъ до Палестиня съ нефъ, превозващъ 800
бойци. Нефите имали обикновено 200—600 тона водоизместване, дължина по водолинията 20 — 32 и ши
рина 6—12 метра и потъване 2—3.7 метра
"'
Бързоходните нефи, макаръ и не много вмести.
телни, се наричатъ галиони и еж типъ кораби, огь кои
то произлезе усъвършенствуваниятъ воененъ корабъ въ

МорсЬи сговор*
прехода огъ гребния
кгмъ
ветроходния
флотъ.
Въ XIV и XV векъ те бЬха въ числото военни кораби

фиг. 3. Нефъ отъ XII векъ
на Испания, Англия и Франция и беха въоржжени съ
орждия.
Въ северните страни отъ XI векъ започватъ да се строятъ изключително ветроходи, както търговски, така и
военни. За покоряването на Англия норманския херцогъ
Вилхелмъ събра флотъ отъ 1000 кораби съ различни
размери.,На тъзи кораби Вилхелмъ пренесе отъ Нормандия (Сенъ Валери близо до Диепъ) въ Англия ар
мия отъ 60,000 войници. Следъ десанта той заповъдалъ
да се унищожатъ корабите, за да не послужатъ като
поводъ за отстжпление. На фигура 1 е показанъ единъ
отъ тези кораби.
Вилхелмъ измени старата система за строежа на
корабите отъ феодалите и градовете, понеже въ необ
ходимия моментъ флотътънема да бжде готовъ и стра
ната ще бжде покорена. Той и приемниците му избиратъ 5 1рада — Хастингъ, Сандвичъ, Дувъръ, Ромней и
Хисъ, които имали големи риболовни предприятия въ
Северно море и притежавали кораби и добри моряци. На
тези градове били дадени големи привилегии съ условие
да обзаведатъ свои пристанища и да държатъ кораби въ
такъвъ видъ, че въ даденъ моментъ да ги въоржжатъ
като военни, тези система е зародиша за развитието на
английския флотъ. Английскиятъ кралъ Ричардъ Лъвско
то Сърдце въ 1190 година събира флотъ отъ 160 въо
ржжени ветроходи и участвува съ т/Ъхъ въ кръстоносенъ
походъ — 9 големи 30 малки галери и големо число
транспорти за превозъ на запаси и провизии.

аз

ала въ друго направление, откри Америка.
Въ областьта на нзвигацията по това време бе достигнатъ известенъ напредъкъ.
Въ 1302 година стана известенъ магнитния компасъ.
Откриването му се приписва на Флавио Джой. Разви се
картографията. Измерване височините на небесните све
тила въведено огъ Мартинъ Бехаймъ въ 1480 год., се
използуваше отъ мореплавателите. Сжшествуващите по
това време кораби не отговаряха на условията за океанско
плаване. Ето защо въ XV векъ се построиха нови типове
кораби — караки, буси и каравели като търговски ко
раби; въ военните флоти се появиха големи галери —
галеаси у венецианци и испанци и усъвършенствувани
галиони. Карака поедставлява големъ търговски корабъ
до 2,000 тона водоизместване, съ три палуби и пригоденъ за морска търговия съ Индия.
Каравелата е сравнително по-малъкъ корабъ (200
— 400 тона) по-бърззхоаенъ, еднопалубенъ съ високъ
носъ за защита отъ вълните, 3 стожера. Каравелите се
използуваха отъ португалците и испанците за открития
, въ Атлантическия океанъ. Колумбъ извърши първата си
експедиция съ каравели.
Бусътъ представлява усъвършенствувзнъ нефъ и бе
употребенъ въ Средиземно море и северните страни. На
фигура 4 е показанъ средиземноморски бусъ отъ XV векъ.
Галеасътъ представлява видоизменение на галерата.
Галионътъ бе въ състава на военните флоти въ стра
ните, които граничеха съ Атлантическия океанъ, като
океански воененъ корабъ.
Испанците и .португалците получиха монополъ вър
ху морските лжтища до новооткритите страни.
Въ 1507 година Америко Веспучи бе известенъ
като големъ мореплавзтель, и на негово име бе нареченъ
откритиятъ отъ Колумба материкъ.
Въ 1498 година Англия реши да вземе участие въ
откритията и обзаведе експедиция подъ водачеството на
Себастиянъ Кабо, който откри Лабрадоръ и Нюфаундленъ,
като основа тамъ колонии. Английските и холандски мо
ряци преследваха богато натоварените испански конвои,
нападаха ги и ги ограбваха. Тази борба за световните

В л и я н и е т о н а в е л и к и т е географсЕси
о т К р и т и я и у п о т р е б а т а н а огнен
с т р е л н о т о ор.гк..йЕсие з а р а з в и т и е т о
на Бсорабостроението
Въ живота на европейските народи XV векъ е характеренъ съ събития отъ съществено значение — ве
ликите географски открития: откриването на Америка отъ •
Христофоръ Колумбъ, откриването на морския пжть за
Индия отъ португалците, околосветското плаване на
Магеланъ и др.
Засилването на световната търговия, размената на
стоки и сурови материали между колониите и метрополите създаде условия за появата на нови типове кораби
въ търговските и военни флоти.
Въ 1498 година португалеца Васко де Гама обходи
Африка и достигна бреговете на Индия. Стойностьта на
фиг. 4. Средиземноморски бусъ огь XV векъ '
превозените материали бе 6 пъти по ценна отъ разходите
за тази експедиция. Почти въ сжшото време (1492 год.) пазари създаде вражда между Испания и Англия и за
Колумбъ преследвайки същата цель да достигне Индия, върши съ потопяването на «Непобедимата армада".

МорсЬи сговор*
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Съвместно съ условията на океанското плаване въ
развитието на корабостроението, както и въ воденето на
морските сражения изигра решающа роля въвеждането
на огнестрелното оржжие. Първото орждие бе бомбардата — кжса желъзна кована тржба, напълнена съ барутъ
и каменно ядро. Първиятъ исторически фактъ за използу
ване на бомбардата, споредъ испанските хроники, се от
нася къмъ 1333 година въ морския бой между маврите
на Севиля и тия на Тунисъ. Следъ това презъ 1379 го
дина въ войната между венецианците и генуезците бе
използувана бомбарлата. Вь боя на французкия и англий
ския флотъ въ устието на Темза въ 1387 год. корабите
стреляли съ орждия съ каменни ядра. Първите орждия,
които беха поставени на корабите, еж. отъ малъкъ калибъръ (50 — 160 мм.).

На фигура 6 е показана португалска карака по
строена по образецъ на генуезките. На фигура 7 е показанъ испански въоржженъ галионъ заедно съ га
лера.
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фиг. 7. Галионъ и галера (1564 г.)
фиг. 5. Венециански галеасъ отъ XIV векъ
Стрелбата е била много бавна и това е наложило
да се узеличи числото на орждията. Далекобойностьта е
достигала 120 метра.
На галерите оръдията се поставяха на носа, кър
мата и на палубата.
Презъ XVI векъ венецианскиятъ корабостроитель

Испанците строяха специални добре въоръжени и
бързоходни ветроходи съ водоизместване 200 тона
за превозъ отъ западна Индия злато и скжпоценни то
вари. Тези кораби се наричаха фрегати.

Прежодъ отъ гребните Кораби Ь ъ м ъ
в е т р о х о д и т е . Създаване постоянни
военни

4\ >М\ -. Г--

фиг. 6. Португалска карака отъ XVI в*къ
Франческо Бресанъ построи отъ джбъ високостененъ корабъ, среденъ по типъ между галерата иветроходъ.
Този корабъ бе нареченъ галезсъ; той ималъ 1 редъ
гребла и-3 стожера. По въоръжението си галеаса се
равнявалъ на 5 галера. Галеасите, като предна охрана
на венециански? флотъ, взеха участие въ мозекия бой
съ турците при Лепанто (1571 год.), а така сжщо беха
и въ състава на испанската .непобедима армада*.
Въ началото на XVI векъ френскиятъ корабостроитель
Дежаржъ, предложи да се прорезватъ въ стените от
воря за оръдията. Това оказа грамадно значение въ разви
тието на военното корабостроение, а така също повлия и
върху тактиката на морския бой.

флоти

Втората половина на XVI векъ. и началото на XVII
векъ еж. отбелязани въ историята на военното корабо
строение съ установяване на основни типове мореходни
военни кораби вместо сжществуващите по-рано разно
образия въ това отношение.
Абсолютните монархии Испания, Англия и Франция
и Холандската република преминаха къиъ системата на
постоянни военни флоти Ядрото на тези флоти бе из
ключително отъ ветроходи, гребните кораби беха само
за нуждите на местното плаване.
Къмъ ТРЗИ преходна епоха требва да се отбележатъ
два морски боя, които изиграха голема роля за разви
тието на боевите кораби —боя при Лепанто — 1571 год.
(въ Коринтския заливъ) и разгрома на испанската .Не
победима армада" отъ англичаните.
Въ боя при Лепанто испано-венецианския флотъ (200
галера и 14 галеаси) добре въоржженъ съ орждия, разби
турския флотъ (208 галера и 60 галиоти), който загубя
225 кораба. Този е последниятъ големъ бой на гребните
кораби и показа, че бждащето развитие на военните ко
раби ще се гради върху силата на артилерията имъ.
Разгромяване на .Непобедимата армада", която се
състояла отъ 132 ветрохода, съ високи стени, мхчно под
вижни, бе първия големъ бой на ветроходи и се установи,
че големо значение иматъ подобряването на артиле
рията, скоростьта и маневренностьта на корабите. Въ
това направление бе насочено , развитието — изработва
не на добри големокалибрени орждия, усъвършенству
ване на ветроходното стъкмяване и формите на кораб
ния корпусъ.

ЛорсЬи сговор*.
Въ 1610 година въ Англия бе. построенъ Рппсе
Шоуа! съ водоизмЪстване 1400 тона и той бе събитие
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Това послужи като поводъ за първата англохоландската война — (1652 — 1654 год.) Холандците беха разбити и признаха „навигационния актъ".
Презъ втората англо-холандска война (1665—1667
год.) двете страни дойдоха до заключение, че едновре
менно да се охраняватъ търговските кораби и да се
води борба съ военния флогъ на противника е несъв
местимо Обикновенно презъ зимата морските операции
се прекратявали и големите кораби се прибирали на ремонтъ въ пристанищата.
Въ 1667 година, англичаните за икономия на сред
ства се ограничиха само въ отбранителни мерки и не
разчитаха, че холандците сериозно ще ги нападнатъ.
Отъ това се възползува "адмирилъ Ройтеръ: съ флотъ
огъ 60 кораба стоварилъ десангъ вь устието на Темза и
завладелъ пристанището.
Тази атака пзоизвела паника въ Лондонъ. Нйколфиг. 8. Ннглийски боенъ корабъ отъ XII въкъ
ко големи 86—90 орждейни военни английски кораби
били заловени отъ холандците; следъ това блокирали
на тази епоха. Той установи типа на линейния корабъ бреговете на Англия и само следъ подпиевзнето на
и послужи за образецъ въ рязвитието на тъзи кораби. миръ, който не билъ продължителенъ, се оттеглили. То
Размерите му еж: дължина 35 м, ширина 13 м., въо- зи урокъ заставилъ англичаните да засилятъ военния си
ржжение 64 орждия огъ едйнъ калибьръ, разположени флогъ.
по стените въ две палуби.
Третата англо холандска война (1672—1674 год).
Носътъ и кърмата еж. богато украсени съ скулптура
завършила съ холандска победа при островъ Текселъ.
и инкрустации.
Адмиралъ Ройтеръ разбилъ съюзените английски и френ.
По това време (срЬдата на XVII вЪкъ) въ Англия
ски флоти. Англия засили своето влияние по море, ала
обръщаха големо внимание .за развитието на военния
следъ войната съ Франция тя й отне Канада и започна
флотъ и усъвършенствуването на корабите. Вь 1650
да играе роля на световна морска държава.
год. Валтеръ Ралей въ съчинение по морско дъло пи
, Англо-холандските войни оказаха големо влияние
ше, че единствения зашитникъ на страната отъ военни
въ
развитието на корабостроението и морската тактика.
нашествия е силниятъ и добре стъкменъ флотъ Въ корабостроението се внасятъ подобрения — усъвършенству Военните кораби получиха форми, които запазиха до
ване формите на корпуса, подобряване вЪтрилното стък края на дървеното корабостроение. Тези кораби еж.
мяване, въвеждане котвени рудани, помпи, обшиване специално построени за война и резко се отличаваха
отъ търговските. Развитата промишленость позволи да
подводната часть на кораба съ меденъ листъ.
Въ 1637 год. бе построенъ Коуа1 Зоуегещп. се израбогватъ силни орждия отъ еднообразенъ калиТой е първия трипалубенъ линее^гъ корабь съ водоиз бъръ и се поставяха по бортовете на лафети, а това
наложи да се увеличи дебелината на стените и да се
местване 1700 тона, съ 126 орждия.
Следниятъ етапъ въ развитието на военното корабо- засилятъ палубите.
Френските кораби бЪха по-големи отъ английските
по размери, съответно по силни по артилерия и по-бързоходни
Когато въ 1689 година възникна войната съ Ан
глия, френскиятъ воененъ флотъ се състоеше отъ 276
кораба, отъ които 110 беха линейни кораби. Въ морски
те сражения съ съединените англо-холандски флоти,
следъ първите успехи, французите претърпеха пораже
ние въ морския бой при носъ Ла-Хогъи загубиха 21 ко
раба. Бждещата дейность на френския флотъ се заключа
ваше въ залавяне английските търговски кораби и по
този начинъ като корсари нанасяха големи загуби на английската морска търговия.
Къмъ началото на XVII векъ се появи основния
фиг. 9. Общъ видъ на английския боенъ
тактически въпросъ за морските операции по това време
корабъ — Коуа1 5огеге.§п
— унищожаване боевите сили на противника и владение
на морето, за осигуряване своите морски пжтища, както
-строене еж англо-холандските войни, които възникнаха търговски така и военни (десантъ, блокада и др.). Въ
поради съперничеството между Англия и Холандия това направление се усъвършенствуваха и военните ко
за господство въ морската търговия.
раби въ стремежъ за засилване боевите си качества.
Въ 1651 година английскиятъ парламентъ издаде
Освенъ големите кораби въ състава на военния
„навигационния актъ', споредъ който колониалните то
вари могатъ да се превозватъ въ Англия само съ ан флотъ причисляваха и спомагателни кораби отъ разлиглийски кораби непосредствено, а не транзитно отъ хо- ченъ типъ. Тези кораби изпълняваха транспортна, стражева и патрулна служба.
.ландски пристанища.
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Настоящата морска война въ Атлантически океанъ
се определя отъ ожесточената и непрекхсната борба за •,
тонажъ, отъ чиято разполагаема за използуване величина
зависи необходимото и навременно всестранно продоволствие на Англия и намиращите се разпръснати по разките световни средища англо-американски войскови и др,
сили. Отъ изхода на тая борба за тонажъ зависи и уе_
п-Ьшниятъ завършекъ на настоящата втора световна война*
„
.
,
'
На зачестилите успъшни и твърде резултатни действия на немските подводници срешу неприятелското
презокеанско корабоплаване англо-америкзнците противопоставятъ своите усилия за бързия строежъ на нови
търговски кораби, чийто тонажъ да надхвърля тоя на
потопените. Възниква следователно съревнованието и
надпреварване между възможностите за потопяването и
способностьта за нови1ъ корабни строежи.

Общъ тонажъ на англо-американските кораби презъ септември
1939 год
33,070.000 бр. р. тона
Присвоени кораби отъ др. държави (французки, холандски, бел
гийски, норвежски, датски, гръцски и югославски)
11,500,000
„
Построени нови кораби за 43
месеца
12,000,000
' '
Всичко . 56,570,000 бр. р. тона
Потопени кораби до 1 априлъ
1943 год. . 29,800,000
— - г - •—
' 0 с т а в а наличность къмъ 1. IV. 1943 г. 26,370,000"
б р р т тъ г0ВСК
- " - Р
и кораби или съ 6,700,000 тона помалко отъ започването на настоящата война.
*
Обаче не цЬлиятъ разполагаемъ тонажъ въ начаПоради това съставлява интересъ да се съпоста- лото на тая година може да бжде използуванъ за извървятъ тия две възможности и се извърши кратка равно- шване на англо-аиериканското корабоплаване. Споредъ
сметка за тонажа, при която ще бжде подчертана ясна- минис1 "ьръ Ноксъ, повече отъ 325 кораба съ общо
та убедителность на цифрите.
2,400,000 тона се намиратъ постоянно на поправка въ,
»
корабостроителниците за отстранение нанесените имъ
При започване на настоящата война въ 1939 год., повреди следствие действията на немските подводници и
обшиятъ световенъ тонажъ на търговски кораби възли- ДР. • злополуки на море. Освенъ това и значителенъ брой
залъ на 69,440,000 бр. р. тона, отъ които Англия. Със- т г Р г о в с к и к 0 Р а б и с е използуватъ за военни цели или съ.
. „,
_
„
*
стъкмени като спомагателни бойни единици тякя не пг»
динените Щати и Русия притежавали 34,600,000 бр. р. п т н п „ , Р и и Р н з „ „ . . „ „ * !
*единици' така ч е п о
у
у Уш
'
-..,,.' .'.-..
отношение на разполагаемия корабенъ тонажъ англо-аме'10аа'
рнканците се намиратъ въ по-неблагоприятно положение
Въ началото на миналата световна война, общиятъ о т ъ т о в а ПРИ започване на настоящата Световна война.
Тзя
тонажъ на търговските кораби възлизалъ на 49,074,000
неблагоприятна за англо-американците равно- '
бр. р. т., следователно съ близо 20 милиона тона по- см етка за корабния тонажъ неминуемо ще се отразкмалко, като въ 1914 год. броятъ на корабите възлизалъ ВЪРХУ воденето и успешния завършекъ на войната.
на 30,758, а презъ 1939 год. на 31,186. Съпоставяйки . Г е р м а н с К и я т ъ Т Ъ р г о в с Ь и Ь о р а б ъ
тия цифри се установява, че срещу увеличаването на товъ морсКата война
нажа съ 20 милиона, броятъ на търговските кораби отЗа успешното водене на една война бойния флотъ
белязва увеличение съ само 428, което означава, че то- на всека морска сила се нуждае отъ единъ съответенъ
вароносимостьта и големината на отделните кораби зна- търговски, флотъ, който да я допълва и да се гоижи за
чително били повишени, а сжщо, че при потапяването на нейното продоволствие. Това се отнася най вече до
всеки корабъ се губи и значителенъ размеръ тонажъ.
днешния германски флотъ, понеже при избухване на
Въпреки положените усилия и голема пропаганда, в о й н а т а т о й с е намираше още въ началото на своето изстроителните възможности на англо-американските кора- г Р а ж ^ а н е . тъй като презъ 1935 година той представлябостроителници далечъ не еж. достигнали желания ^ Ш е С а м 0 е д н а о с м а ч а с т ь о т ъ английския търговски
размеръ. Споредъ еж ществуващите сведения, презъ 1941 Флотъ> в ъ з ъ основа на англо-германското споразумение,
год. корабостроителниците на Съединените Щати построи. ^ а к т 0 в и ц е а Д м и Р а л ъ Ломанъ изтъкна въ своята сказка въ
ли само 900,000 бр. р. тона кораби; презъ миналата 1942 С е Р л и н с к и я Университетъ, представляваща една отъ сегод. новопостроените търговски кораби възлизали на Р и я т а сказки на райхсинститута за морски изследвания.
щ еп р е з ъ пъ вата
5,500,000 бр. р. т., а презъ настоящата година се предР
световна война единиците на
ге манс
полага тоя тонажъ дз бжде значително увеличенъ. СтроиР
кия търговски флотъ, който презъ 1914 година
телните възможности на английските корабостроителници з з е м а ш е ВТ0Р° место въ света съ своите 2,400 кораба
ех още по-малки.
достигащи общо 5.5 милиона бр. тона, оказаха големи
;.,„
УСЛУ™ н а бой ните кораби. Те беха използувани за разл
Отъ септември 1939 год. до 1 априлъ 1943 год' лични цели, като помощникъ-кръстосвачи, болнични ковъ англо-американските корабостроителници били построе- Р аб и. предно-постови кораби, минотърсачн и минопостани приблизително 12,000,000 бр. р. тона нови търговски 1ачи' °^°зни К0Раби и кораби-складове, които снабдявахакораби.
бойните единици съ различни резервни части. И днесъ
.
•
още си припомняме подвизите на германските помощниА
Ако се направи равносметка на разполагаемите при кръстосвачи „Метеоръ", „Морски орелъ*
Чайка"
започване на войната корабни тонажи, присвоените отъ. »^лк^',
които нанесоха големи щети на английската*
Англия и Съединените шати чужди търговски кораби и ТЪ Р Г0ВИЯ п о «сички морета по света. На малцина е излотопените такива презъ настоящата война, отъ започва- ^ ™ ° ' п ! ! , н * к о л к о големи параходи отъ източна Азия
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Германски подводникъ
При избухването на сегашната война германскиятъ лата световна война,.бойните помощни кораби играятъ
търговски флотъ наброяваше 2,460 кораба съ общо 2-4 особено важна роля, като помощни кръстосвачи или смумилиона бр. р. тона. Повечето отъ половината на тези тители на търговията^ Те нанесоха на неприятелската
кораби беха заварени отъ войната въ чужди води и треб търговия чувствителни загуби презъ време на дългомеваше по всека възможность да изб4гнатъ неприятелските сечната си дейность по всички морета. Помощнияятъ
нападение, за да могатъ отново да бждатъ използувани кръстосвачъ „Атлантикъ", напримеръ, прекара 665 дни
за военни цели. Една голяма часть 'отъ тези кораби въ открито море и потопи почти 150,000 бр. тона, до
усп* още презъ първите дни и седмици на войната да като поиощниятъ кръстосвачъ „Пингвинъ" презъ време
пробие английската блокада н да се завърне въ отече на 12-месечната си дейность потопи 200,000 бр. тона
ството. Други отъ техъ потърсиха убежище въ приста неприятелски тонажъ и накрая стана жертва на англий
нищата на неутралните страни. Множество кораби успе ския кръстосвачъ .Корнуелъ*.
ха по-късно презъ време на самата война да се добеСравнително най-големъ брой отъ помощните бой
ратъ до родните пристанища, а друга редица, за да из- ни кораби представляватъ съответно приспособени и пре
бъгнатъ пленяванего имъ отъ неприятеля, се самопото- устроени риболовни параходи, китоловни параходи • и
пиха. Има и кораби, които попаднаха въ неприятелски други подобни, които биватъ употребявани за предноржце. Още е пресенъ споменътъ за изпълненото,съ пре постова и отбранителна служба. Къмъ помощните ко
междия пжтуване на „Бременъ" презъ декеиврий 1939 раби принадлежагъ болничните параходи, тезн за пре
година, като и участьта на парахода „Алтнаркъ*, пре- насяне на войски, за снабдяване съ резервни материали
насящъ пленници отъ бронирания корабъ „Адмиралъ и други. Сжщо и те еж единици, използувани въ мина
графъ Шлее", който презъ месецъ февруарий 1940 гол. лото за търговски- цели, а сега еж преустроени н снаб
успе да достигне до норвежки води, но тукъ въ фиорда дени съ обученъ екипажъ.
Иозингъ беше нападнатъ отъ британски разрушители.
П о с х р о й Е с а Т а н а жалЗаа. К о р а б и
Търговските кораби могатъ да бждатъ използува
в
ъ
турсЬитФ Корабостроителници
ни по два начина за целите на бойния флотъ. Едни
отъ техъ взиматъ активно участие въ морската война
Поради липсата на достатъченъ корабенъ тонажъ
— това ех помощните бойни кораби, а друга биватъ и невъзможностьта за доставката на нови търговски ко
използувани за снабдяване, пренасяне на войски, обуча раби отъ чужбина, Турция била принудена да съгради
ване на екипажите и други подобни цели. Това ех по редица собствени корабостроителници въ разни крайбреж
мощните кораби. Бойните помощни кораби иматъ вое< ни селища, предимно тия въ Черно море, като Бартинъ,
ненъ екипажъ и носятъ бойното знаме, докато помощ Сюриенъ, Аянджикъ и др., гдето били заложени въ
ните кораби плува тъ подъ знамето на германския тър постройка и завършени множество малки кораби, пред
говски флогь, иматъ цивиленъ екипажъ н се намирагь назначени за извършване на крайбрежното корабопла
подъ а д м и н и с т р а т и в н а т а
власть на тех ване.
ните корабоплавателни дружества. Както н презъ мина
Така, отъ започването на настоящата война въ.
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групирватъ превозните кораби въ кервани, които, при
дружени и подъ зашитата на големъ брой бойни еди
ници, поематъ и се движатъ по дългите презморски п ъ 
тища.
За преодоляване на силната корабна защита на тия
кервани и придобиване възможностьта за успешни тор
педни атаки, немските -подводници започнаха да използуватъ нова тактика, тая на задружните действия, по
добно упоритите преследвания отъ глутница вълци.
Безспорно е, че единичниятъ полводникъ, който среща
големъ корабенъ керванъ въ открития океанъ, поради силна
та защита отъ придружаващите бойни кораби, се счита за
слабъ и въ невъзможность за успешното провеждане на
СхроителнитФ в ъ з м о ж н о с т и на
атаката. Затова, като правило, подводникътъ веднага уве?
Съединените щати
домява чрезъ своите добри и усъвършенствувани свър
Презъ ноемврий миналата година американскиягь зочни средства, главно чрезъ радиото командуването на
адмиралъ Лихи съобщи следното по отношение време немските подводникови сили, а чрезъ него и всички
траенето на новите строежи на бойни кораби: построй други, намиращи се въ открития океанъ и въ непосред
ката на изтребители отъ 18 на 6 месеца; самолетоно ствена близость ПОДЕОДНИЦИ. Последните, известни за
сачите отъ 39 на 17 месеци и линейните кораби, отъ местото, посоката на движение и скорость на кервана,
съ възможната голЪма скорость бързо се насочватъ за
5 на 3 години.
Кога тия съкратени срокове за градежа на но среща и въ преследване на неприятелските кораби.
вите бойни единици ще бхдатъ осъществими, трудно
Въ продължение на неколко денонощия, продъл
е да се отгздяе.
жителна гонитбя, съсредоточените масово немски под
Така сжщо и по отношение постройката на тър водници, въпреки противодействието на неприятелските
говски кораби известниятъ адмиралъ дава фантастични бойни единици, иотн.ятъ единъ по единъ корабите отъ
сведения. Той съобщи, че презъ миналата година въ кервана, докато го разпргснатъ или унищожатъ на
различните американски корабостроителници били пос пълно.
троени 8,000,000 бр. р. т. търговски кораби, а презъ
Тая нова тактика на глутници и масови действия
настоящата година ще бждатъ построени 16,000,000 бр. на подводниците е причина за нанасянето на съкруши
р. тона.
телни удари върху англо-американското корабоплаване..Поради това, не еж редки и случаите, когато цели керН о в а т а таХпгн&а н а н^мсЕситЗз
вани се изпращатъ на океанското дъно, какъвто е слу
подводници
чая съ унищожението на всички кораби натоварени съЗя отбягване отъ резултатните действия на нем течни горива, съставляващи корабния керванъ, движащъските подводници англо-американцитЬ се принудиха да се отъ Америка за африканските пристанища.

тия корабостроителници били построени надъ 15,000
бр. р, тона малки кораби.
Въ настояще време въ пристанището Синопъ се
намира въ постройка единъ корабъ отъ 700 бр. р. то
на, а въ Сюрменъ и вь Акчакоджа — по единъ отъ по
350 бр. р. тона.
Съ постройката на тия малки кораби въ собстве
ните корабостроителници, Турция е могла вече да се
справи съ трудностите отъ големага необходимость
отъ подържане пътническите съобщения и стокопревоза между различните пристанища по турското край'
брежие.
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Край Охридъ
рис. отъ Б. Девевж'
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Сава Н. Иваковъ
контъръ адмвралъ о. з.

М И Н О С Ъ . Б И Р А Ч И
Презъ летото 1914 година пламна войната между
Съглашението и Централните европейски сили. На една
та страна застанаха Сърбия, Франция, Англия и Русия,
къмъ които въ последствие се присъединиха Италия и
Япония, а на другата страна — Австро-Унгария, Герма
ния и Турция. По-сетне влезоха въ войната и други
европейски и извъневропейски държави, и така се стигна
до големата световна война 1914 — 1918 година, Ние
постепенно се бехме ориентирали къмъ съюза на Цен
тралните- европейски сили и презъ есеньта 1915 г. се
присъединихме окончателно къмъ техъ. До тогава па
зехме неутралитетъ. При все това, ©баче, за да се предпазимъ отъ нежелателна изненада, още въ началото на
месецъ августъ 1914 г. минирахме Варненския и Бургаз.
кия заливи и обявихме нашите крайбрежни черноморски
води за минирани.
Минирането на нашите два важни аа отбраната на
брега залива стана съ стари мини, които бехме изпол
зували вече веднъжъ въ Балканската война за сжщата
цель, и които беха извадени отъ морето презъ есеньта
въ 1913 год. Здравината на котвените имъ вжжета бе
ше значително отслабнала и затова, при първите посилни северо източни ветрове и рззвиващитв се заедно
съ техъ големи морски вълнения при нашия бръгь, тукъ
таме мините започнаха да се откжсватъ отъ техъ и, пла
вайки вече свободно, да достигатъ бр*га въ едно или
друго место, съобразно ветъра и морското течение въ
.дадения моментъ. Понекога тия единични плаваши мини
се удряха съ голъма сила въ скалистия брегь, експлодираха и правеха пакости, Пъкъ и тия, които биваха
изхвърлени отъ вълнението на песъка безъ да се взриватъ, беха пакъ опасни за крайбрежното население и
техните постройки, защото при най малкия ударъ или
невнимателно разклащаме те можеха сжщо да експлодиратъ и причинять нещастие. Имахме вече неколко не
щастни случаи по нашия черноморски брегь, поради нев
ниманието и нехайството отъ страна на крайбрежното
население къмъ изхвърлените на брега и още неразоржжени и неексплодирали мини.
По-сетне, когато времето и морето проявиха още
по-силно своето разрушаващо действие върху стомане
ните минни вжжета, при силни и продължителни бури
мините започнаха да се кжсатъ масово отъ котвите си
и да налитатъ на разпръснати групички къмъ брега,
често пжти взривавайки се съ тресъкъ въ прибрежните
скали. Малко по късно, презъ времето, когато вече ние
бехме дейни съучастници въ Световната война, имахме
случаи, при които въ подобно лошо време прибрежните
вили на варненци биваха разтърсвани отъ минните взри
вове по неколко пжти подъ редъ презъ денонощието.
Независимо отъ това, къмъ нашите брегове често
пристигаха и неприятелски мини, откжснати отъ котвите
си или пуснати нарочно да плаватъ свободно, които наредъ съ нашите блуждающи мини увеличаваха общото
количество на изхвърлените по крайбрежните песъци
опасни стоманени кълба или умножаваха случаите на
взривовете въ каменистия брегь.
Следъ като поставихме нашите основни минни заг
раждения предъ Варна и Бургазъ, още преди да влеземъ въ Световната война, ние останахме почти безъ
никакви минни запаси и затова немахме възможность да
попълваме редовно и своевременно оределите тъй скоро
.наши минни заграждения.

Като се имаше предвидъ гореизложеното, отъ една
страна за да се предпази крайбрежното население отъ
изхвърлените на брега мини, и отъ друга страна — за
да се събератъ минни запаси, необходими за подсилване
на нашите минни заграждения, щабътъ на флота дойде до
идеята и реши, вместо да се взриваватъ и унищожаватъ
отъ нашите минни команди изхвърлените на брега наши •
и чужди мини, да се разоржжаватъ внимателно на са
мото место, да се прибирать въ флота, да се почистватъ,
подновяватъ и турятъ въ пьленъ редъ, и следъ това
наново да се хвърлятъ пакъ въ морето за подхранване
на слабеющите наши минни загради. Дадената въ тозн
духъ заповедь осигуряваше държавата ни съ много евтено и икономично доставени минни запаси, обаче въ
замена на това преимущество отъ българските моряци
се изискваше да извършватъ една твърде сложна и
опасна работа. Но и въ този случай българскиятъ морякъ се оказа достоенъ за надеждите, които му се възла.аха. Той има случаи и въ тази область на действие
да покаже своето знание, опитность, дисциплина и безстрашие. Мжчителната и рискована работа по събирането
на мините по брега се вършеше съ желание и даже
съ устремъ, благополучно и много резултатно.
Щомъ некой отъ нашите крайбрежни наблюдател
ни постове съобщаваше, че некжде по брега е забеля
зана изхвърлена отъ морето мина, веднага се изпращаше
специална морска минна команда, която съ чудновата
бързина, сржчность и геройство разоржжаваше мината и
я прибираше въ флота. И ако това на некои се струва
ше, че е една проста и лесна операция по отношение
на събирането на българските мини, все пакъ въ сжшность беше твърде сложна и опасна работа. А събирането на чуждите и често пжти нови и непознати за нвсъ
мини — това беше единъ истински моряшки подвигъ.
Най-лесно и доходно се оказа, обаче, разоржжаването и събирането на изхвърлените по нашия брегь или
плаващи още въ морето мини; чрезъ нашите торпедо
носци. Последните, въ групи по два - три или въ целъ
отредъ кръстосваха постоянно предъ нашето крайбрежие
съ учебна и разузнавателна цель и за покровителствуване
на нашето морско риболовство. При тези кръстосвания
на торпедоносците се намираха винаги специални малки
минни команди. Когато се срещнеше въ морето плаваща
мина или се видеше на брега изхвърлена такава, или
пъкъ кждето нашите крайбрежни наблюдателни постове
ги посочваха, торпедоносците вземаха грижата да се приближатъ до необходимото место и чрезъ минните си
команди да разоржжатъ и прибератъ ценното за флота
бойно имущество, струващо съ хиляди левове само ед
ната бройка.
Така въ едно сравнително кратко време можахме
да сьберемъ отъ нашето черноморско крайбрежие зна
чително количество наши и чужди мини, които въ по
следствие беха оползотворени наново. При всеки походъ"
въ морето нашите торпедоносци се завръщаха въ Варна
съ Десетина новосъбранн мини, което представляваше
отъ себе си цело военно богатство.
Работеше се винаги внимателно, бързо и резул
татно. Нашите отлично обучени и храбри минни команди
беха въ стихията си. Въпреки всички опасности, те вър
шеха тази много полезна въ момента за флота работа,
безшумно, самоуверено, съ ГО.ТБМО желание и съ присжщото имъ при всички случаи съревнование. При това
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требва да се отбележи, че въ',тази сериозна и опасна бойна
работа, благодарение срхчностьта и майсторското умение
на нашите моряци — миньори, не беше дадена нито
една моряшка жертва.
При беднотия и оскждица хората ех бивали винаги
работливи, настойчиви и изобретателни и чрезъ това съ
ставали способни да победятъ и отстранятъ нищетата си.
Така и въ случая нашиятъ малъкъ и беденъ отъ къмъ
материална часть флотъ, чрезъ вложените решителни и
упорити усилия на нашите морски минни команди при
.изпълнението на възложената имъ трудна и опасна ми-

носъбирателна задача, можа да се сдобие съ значително
количество нови минни запаси, които да използува за нуж
дите на момента, докато въ последствие се сдобие съ
поръчаните вече модерни и много по-мощни германски
мини.
И на тези наши мълчаливи морски герои, неизве
стни почти никакъ на обществото, ние дължимъ нашата
благодарность и признателность за себеотрицанието и
подвига, проявенъ при службата имъ за защитата на
родните ни брегове.

-,яг^«Мичманъ II рангь К. Цачевъ

П Ъ Р В О Т О
Флогилията миночистачи 'токушо се е завързала
на кея. Закипява непосилна работа. Почистватъ се всички
механизяи, оръжия и корабни съорхжения. Корабите
требва "ърже да се приведатъ въ редъ.
Огекватъ звуци на игриви мелодии отъ акордеонъ.
„М 153" е душата на цълата флотилия. Той е корабътъвеселякъ. Мелодиите ободряватъ духа. Увличзтъ въ
своя тактъ и темпото на тежката работа.
Въображението се подема, и въ мигъ мечтите литватъ къмъ родния край — тамъ далечъ на изтокъ. О,
колко далечъ сме ние отъ любимата родина! Далечъ на
западния край на Европа, въ едно отъ бившите военни
пристанища на Франция — Лорианъ.
Съ своя смелъ и героиченъ набегъ германскиятъ
флотъ завзе и устрои по свой начинъ и отговарящи на
нуждите му всички пристанища и пристанищни съорхжения по целото френско крайбрежие.
Около кораба-водачъ — старшиятъ
корабъ,
се забелязва оживление, вероятно е пристигнала поща.
ДаГ Купища писма и колетчета, които ще зарадватъ от
рудените души съ милъ приветъ отъ мили близки.
Отъ купа се отделя едно бело пликче — за
чужденеца — за българскиятъ офицеръ. И наистина!
— За мене. Съ нескриванъ трепетъ го отварямъ. Тя ми
пише! Цели 30 дни е странствувало то, за да ме наме.
ри. Сълзи на умиление блеснаха въ очитЬ ми; но те —.
моите другари ме разбиратъ!
Хубаво е, когато навремени се втурватъ мечти и
спомени, за да разнообразятъ действителностьта. Въ дЬсно отъ насъ се чернеятъ огромните дула на повече отъ
20 бункери за подводници. Тукъ се криятъ морските
хищници — германските чудовища за английските ко
раби, следъ смелите си набези въ Атлантика.
Нашата миночистачна флотилия има назначение да
чисти и осигурява два отъ неколкото проходи презъ
минните заграждения на неспокойния Бискайски заливъ.
И наистина, най-неуиоримиятътруженикъ на морска
та война, най-непризнатия и същевременно, макаръ и
мълкомъ, всепризнатъ герой, комуто е отредена най-неблагодарната работа, бе неотлъчно на поста си. Подводниковите пжтища беха осигурени.
Работата е привършена. Колко приятна е почивката
следъ тридневно неуморно плаване при пълна бойна готовность по прочистване на прохода „Дъгова лампа"!
Раздава се пищенъ обедъ. Следъ 15 часа свободната
стража получава отпускъ и се отправя на групи—на гру
пи къмъ ЗоШ-.еппе.т, където подъ звуците на хубавъ
джазъ да изпиятъ чаша бира, или пъкъ къмъ 5о1сМепИйо, където може да се види хубавъ филиъ отъ ро
дината съ любимите артисти.

С Р А Ж Е Н И Е
Краткиятъ отпускъ е изтекълъ. Железните мъл
чаливи туловища на корабите поглъщатъ по осемдесеть
тела, отдаващи се на почивка. Оставатъ само бодърствувашиятъ стражеви подофицеръ и стражникътъ.
Щзбътъ на флотилията е обаче неуморно на поста
си. Получаватъ се всеки мигъ телеграми и радиограми.
Дешифриратъ се. Пристигатъ донесения за движението
на противниковите морски/ еденици. за новопоставени
минни заграждения, наши и противникови. Офицерите отъ
щаба ги обехждатъ основно и мълкомъ всичко се нанася
на картата въ полето на нашите действия. Часовникътъ
неумолимо отброява 22. Иава заповъдь по радиото. Въ
23 часа флотилията да се снеме отъ вързала и се от
прави за пункгъ В, североизточно отъ Брестъ и 20 мили
северно отъ Ланионъ, където да провери обявено неп
риятелско минно поле.
Въ мигъ разпорежданията еж дадени. Настъпва
безшумно оживление. Корабите ех готови.
Точно 23 часа е. М 13 мълкомъ се отделя отъ
кея, слецванъ отъ М 10. Втората рота е съставена отъ
М 153 и М 25 и третата отъ М 21 и М 65.
Входните фарове на Лорианъ останаха далечъ
задъ кърмата. Нашиятъ корабъ М 153 е на четвърто ме
сто. Походниятъ строй е очертанъ — двойна върволица.
Тъмните силуети се устремяватъ на северъ. Имах
ме пълнолуние преди три денонощия.
Луната се усмихва майчински. Морето е неимовер
но гостоприемно тази нощь. Като че ли вечно развълнуваниятъ Бискайски заливъ се е смилилъ надъ неуморните
миночистачи. Пхтуваме безъ прибори.
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МорсЬи сговорх.
Моряците отъ свободната стража еж се събрали
на кърмата и подъ звуците на акордеона, придружаванъ
отъ мандолина, се унасятъ въ вихрите на мечтите си.
Всеки посвоему чувствува тази тиха красота. Тя
е единъ лекъ плащъ, покриващъ една грозяща действителиость.
Неусетно стигаме траверсъ Брестъ — 5 часа сутриньта. Следъ 4 часа пжть на североизтокъ — около 9
часа сме на заповеданото место. Отъ водаческия корабъ
се подава сигналъ за пром-Ъняване на строя, отъ походенъ
въ чистаченъ. Петь минути по-късно следва командата;
„ Подай приборите "1
Предварително приготвените металически тела на
тежките миночистачни уреди ,01ег" се устремяватъ въ
морските дълбочини, урегулирани на 30 метра дълбочи
на. Всеки корабъ има по два такива, които се пускатъ
отъ двете страни на кърмата, закрепени съ вжже 200 м.
дълго. Тези миночистачни уреди отрезватъ минното вж
же на дълбочина до 50 м. подъ мината; и така отрезана,
при изплаването си на водната повърхность, тя се самовзривава.
Намираме се въ най-шйроката часть на канала Ьа
МапсЬе. Зареждатъ се часове на монотонна работа.
Районътъ е много големъ, а требва да се протрали. Така
ва е заповедьта.
Следъ обедъ, къмъ 13 часа, времето започва да
оправдава отъ два дни падащия барометъръ. Далечъ на
хоризонта се появиха две малки облачета и започнаха
бесна гонитба, следвани отъ цела плеада събратя. Появи
се югозападенъ ветрецъ. Презъ ношьта ветрецътъ стана
ветъръ, все по постоянствуващъ и гневяшъ се. Моно
тонното тракане на машините продължава. Клатушкането
се превърна въ подскачане. Ветърътъ докара ураганъ.
Вълнението е отбелязано въ стражевия дневникъ 8 бала.
Неуморно сивите миночистачи отстояватъ напорите на
ужасния ураганъ. Вълна следъ вълна връхлитатъ върху
стоманените черупки. Корабите ех плиткогазещи, но
въпреки това, като се има предвидъ достигналата висо
чина на вълната седемь метра, очите явно търсеха сто
жерите на водаческия корабъ. И надеждите не се оказаха
разбити. На следващия день сутриньта, къмъ 7 часа се
появи сигналъ: «Приберете приборите! — Строй върво
лица!" Два мжчигелни часа борба съ насрещното вълне
ние и ветъръ и ние сме приютени между островната група
„Ьез зер* Пез" и брега.
Три дни н три нощи държа тази буря. Три дни и
три нощи се люшкахме, опрели се здраво на котвените
.вериги. Насреща, задъ хълма, нагоре по рекичката е
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градчето Ьашоп. Въ таково време и морякътъ съ зависть
поглежда крайбрежния житель.
•
На четвъртия день сутриньта се получи радиотелеграма за това, че сме открити отъ англичаните,
Стражевиятъ дневникъ отбелязва точно въ 0830 часа
сигналъ за всички: .Снемете се отъ котва! — Строй
върволица"! Отправихме се на североизтокъ. Островната
г
РУпа «Ьез 5ер1 Пез" остава далечъ на югозапздъ. Бу
рята бе отминала. Чувствуваха се последните и издихания изпращани съ насмешливия поздравъ на палещите
слънчеви лжчи.
Стражевия дневникъ невъзмутимъ бележи 0945 часа
Кк 72°, Ки 70°, скорость 14 мили, вълнението намалява
4 бала. 0950 ч. сигналъ заобучение: „Човекъвъ водата*
— 3-те роти — разстояние 800 метра!
Въ мигъ проечава команда по обучение „Човекъ
въ водата". Съ всичката сериозность на една действи
телна обстановка всеки съсредоточено и отривисто из
пълнява задълженията си по разписанието.
Наблюдателите обаче зорко следятъ. Всички знаять,
че сме открити отъ неприятелската разузнавателна служба.
Далечъ на североизтокъ, надъ назжбения хоризонтъ
се повлича малко сивичко облаче. Мигъ следъ това разпознавамъ въ облачето ято птици. И азъ — гостътъ,
български офицеръ на германски корабъ, сменилъ се
отъ стража още преди два часа, не слизамъ отъ мостика, кждето може да се видятъ и чуятъ толкова инте
ресни неща; побутваиъ съ лакътя си командира и го
питамъ, за да покажа, че съмъ научилъ нещо отъ нем
ския езикъ: -ЛУав 1иг хНр^ег зше! але-аа"?
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— „Ас.1 тепспе"! и проечава „РП§ега1агт"!
Тревожните звънци проглушаватъ кораба. Четири
те 20 мм. орждия ех въ мигъ върху раменете на
мерачите Безъ всъкзква понататъшна команда проечава
първиятъ изстрелъ отъ 10*5 см. носово орждие.
Самолети! Английски самолети били те! Снарядите
обаче се пръскатъ далечъ задъ рояка. Всичко е така
интересно, така светкавично бързо, че ззъ, който за пър
ви пжть участвувахъ въ такава схватка, невъзмутимо
продължавамъ да наблюцавамъ интересните птици, несъзнавчйки опасностьта отъ тъхъ. Това е първиятъ мигъ.
Въ следующия мигъ се разрази буйниятъ интересъ.и огънь
изпълни очите ми. — Та азъ съмъ въ едно истинско
сражение! Няма? Целата атмосфера гъмжи. Като че ли
съмъ въ кошеръ съ разлютени оси. А защо още не се
обаждатъ нашит* 20 мм. приятели? Ахъ, да! Те и^чакватъ. Само мигъ, и запеватъ и те. Филмовата лента Се
развива съ шемети 1 бързина.
20 на лево! — 0°! 9 мили! Его ги — Спитфзеръ
— на 800 м. Не еж сами синковците Вадятъ си и братчета — леки бомбардировачи. Главата ми се върти налево, нздесно, назздъ. Иска ми се всичко да обгърна,
всичко да погълна. Ето ги на 400 м. Нт1е§еп! — Моментътъе върховенъ! Нервите ех напрегнати. 20 мм. орж
дия тракатъ. Шумъ, невъобразимо бръмчение, и една от
сечена команда: „Легни'! Въ сжщия мигъ всички орждия
замълчаватъ. Чува се далечно тракане. Тррр.. Тррр...
Тррр... Изпивамъ ги съ погледъ, това е за първи пжть
въ живота ми! Човвкъ требва да бжде на висотата си
въ върховния моменгъ! Его ги! Повдигать опашките като
комари, когато забиватъ отровно жило. Не мога да си
събера мислите, само трупамъ възприятия. Неволно погледътъ ми проследява диря отъ една лента снаряани
попадения по водата на около десеть метра предъ кора
ба, втора затраква по водолинията и трета се изсипва
като градушка по палубата.
Очите ми еж изпъкнали, чувствува мъ го. Огъ що?
— Отъ напрежение — положително За страхъ и дума
да не ста"ва. Този страхопъзлю съ името „страхъ'' е
много мжчно подвиженъ и докато се дотътри до съзна
нието на човека, става излишенъ. Съзнанието е заето съ
много по-осезателни възприятия и не го пуска въ мо
мента да надзърне дори въ чертозите му.
,
Напрежение, любопитство, интересъ, възхищение
отъ красивите лупинги, които следватъ и много още
други чувства, толкова сложни преплетени!
Изведнъжъ една здрава ржка ме улавя за яката и
ме сепва отъ този унесъ. Смъкнатъ бъхъ на палубата,
кждето за своя изненада забелязахъ всички плътно за
легнали. Мнгъ следъ това надъ главите ни запищйха
куршуми и снаряди отъ 20 ми орждия. Повдигналъ погледъ забелязахъ кржговеге на правещите лупингъ Спит-
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Патруленъ караулъ предъ загиналите герои
фаери. Въ сжщия мигъ нашите МО 34 и 20 мм. орждия
запеха подиръ т%хъ. Вълната връхлете отново. Отново
команаата „легни*. Сега вече доброволно легахъ. Съз
нанието се обистри и отреди едно малко кжтче за неканення гостъ съ отвратителното име .страхъ".
Въ това време леките бомбардировачи свободно се
рееха отгоре ни. Чухме взривъ на две бомби. За щастие на три-четири метра оть левата ки страна.
Сподавенъ викъ на въодушевление и, едва обърналъ се, забелязахъ какъ си взе последно сбогоиъ отъ
въздушното царство единъ наистина царегвенъ неговъ
обитатель — единъ Спитфчеръ се заби въ водата, смърт
но прострелянъ отъ М 153. Ура!.. Първата победа! А
тамъ надъ земята.доугъ — Бристодъ-Бленхаймъ стрем
главо летеше надолу взелъ последенъ поздоавъ отъ М
25. Докато се огледаме, роякътъ се оттегли. Нашите лодки
беха още въ водата отъ учение. 10 5 см. орждия изпра
тиха последенъ приветъ на бегълците, но те ни подне
соха тежък ь подаръкъ — трима души на место убити
отъ обслугатя на кърмовото орждне. 20 души леко и
тежко ранени Ецча трета отъ обслугата на кораба бе
вънъ отъ строя. Корабътъ получи надъ петнадесеть дупки
по водолинията отъ попаденията на 20 мм. снаряди и
единъ отворъ съ диаметърь около 20 см. За десеть ми
нути всички отвори беха запушени съ специално пригот
вени заблаговременио дървени запушалки. Следъ обеда
на този тжжечъ день погребахме съ съответната почить
тримата герои. На другия день се добрахме до приста
нището на Брестъ. Четири дни на докъ и корабътъ е от
ново въ строя.
Екипажъть е поановенъ и славния миночистач* М155
отъ втората минзчистачна флотилия е отново н.» поста сн
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„Кралеттз н а м о р е т о "

«Кралете на морето" — така се казватъ моряците
•огъ торпедните лодки. Това ех единъ видъ привилеги
ровани моряци. „Кралете" и въ бойния флотъ на ПЬя
Райхъ се ползуватъ отъ едно особено положение.
Прието да се мисли за единъ краль, каго за една
лочтенна, мждра и стара личность, обаче, въ германския
<5оенъ флотъ тези, които се наричатъ .крале", ех най.младиге моряци. По-рано такива бЪха само моряците на
подводниците, а сега такива ех и моряците отъ тор
педните лодки.
И тъй, обслугата на една торпедна лодка се
-състои изключително отъ млади хора. За техъ времето
за служба е нощьта, и гк като че ли ех създадени за
тази служба, като за време на почивка имъ служи деньтъ. Когато започва да кипи животъ на едно приста
нище, — .кралете" заспиватъ. По това време те тъкмо
-се връщатъ отъ похода си срещу Англия.
Торпедните лодки действуватъ въ повечето случаи,
«а цели малки флотилии: по 3 или 4. Следъ свършване
на похода си те винаги се завръщятъ въ друго при
станище. Базата на всека торпедна флотилия требва винаги да се променя, за да не се поллагатъ на опасно~сти нито флотилията, нито пристанището, въ което последнята се базира. Преди да си легнатъ, .кралете*
требва да си скриятъ лодките. Неприятелските самолети
1 — разувнавачи, които биха се появили надъ пристани
щето, — не бива въ никой случай да откриятъ, че долу
«ма некоя и друга торпедна лодка. За тази цель надъ
лодките се опъватъ специални мрежи, подъ които из
чезва всичко военно. Тези мрежи превръщатъ торпед
ната лодка въ едно бедно риболовно корабче, или пъкъ
въ едно тъмно петно до кея, което не възбужда ни«акво подозрение.
Всека торпедна лодка, въпреки че е толкова мал
ка, — има помещение достатъчно за целата й обслуга.
•Всеки има своето место за спане, и това место, дори е
по просторно отъ леглата на единъ подводникъ. Когато
обаче лодката не е въ походъ не се позволява на .кра
лете* да спягъ въ лодките. Тогава те квартируватъ въ
некой хотелъ въ пристанището, кждето лодката е при
нудена да спре. Изобщо .кралете* водятъ единъ истин
ски кралски животъ. Когато другите хора вече обедватъ, — те още спятъ, а дори и когато се събудятъ и
станатъ, — те още единъ два часа се чувствуватъ като
господа. Само късно следъ пладне започва гвхната
•служба.
Командирътъ на флотилията, както и неговите
-офицери, ех изключение отъ този редъ. Те требва да
станатъ два часа преди другите. Нали за нощните опе
рации требва да се състави единъ планъ? Подофицерите
« редниците, обаче, спятъ дотогава, докато това е въз-можно. .Кралете* иматъ нужда отъ много сънь, защо
то техната служба се продължава 13, а некога я 15
•часа, и то безъ всекаква почивка.

Обслугата на една торпедна лодка е разделена на
2 половини. Едната работи долу — въ машинното отде
ление, а другата — горе на палубата. И като ви кажеиъ,
че обслугата на една такава торпедна лодка се състои
само отъ 25 души, — то ще стане ясно, че за всека
една рхка се намира предостатъчно работа.
Обикновено два часа преди тръгването машините
требва да се пуснатъ въ ходъ, за да имъ се направи
проба и да бхдатъ прегледани най-грижливо. Винаги мо
же да се очаква некоя случайность, а дори и зла умисъль не е изключена. Когато едни отъ моряците преглежяатъ моторите, — другите почистватъ лодката и я
снабдчватъ съ всички необходими бойни и др. припаси.
Най-големиятъ товаръ на торпедната лодка ех тор
педните апарати, отъ които се изстрелватъ торпедите съ
голема скорость срещу противниковия корабъ, а схщо
и самите торпеда. Торпедниятъ апаратъ е собствено *и
единственото нападателно орхжие на торпедната лодка.
Разбира се, тя има на борда си още едно орхдие и
картечница за противовъздушна отбрана, водни бомби
- за борба съ подводниците, но те ех само за изключи
телни случаи. Отбранителното имъ пъкъ орхжие е задимителния апаратъ и скоростьта, съ която лодката се
скрива въ направената отъ нея димова завеса.
Торпедото се изстрелва въ схщата посока, по коя
то върви и самата лодка. Така че целата лодка се на
сочва къмъ цельта. Нападението се извършва почти ви
наги така, че веднага следъ изстрелването на торпедото
лодката извива въ страни. Маневрата дава достатъчно
време на командира й да провери резултата отъ изстре
ла и да разбере дали неприятелскиятъ корабъ е улученъ,
и дали неприятелските изтребители ех открили нападе
нието. Ако последните ех открили атакуващата торпед
на лодка и се насочвагь съ пъленъ ходъ къмъ нея, то тя
пуща веднага спасителната димова завеса между себе
си и противника. Задимителния апаратъ представлява отъ
себе си единъ тенекиенъ сандъкъ, съ големина '/г куб.
метъръ. Този апаратъ работи съ фантастична бързина.
Не минаватъ и 2—3 секунди, когато една дебела димо
ва завеса се простира на десетки километра по морето.
Влезе ли изтребительть въ такава димова завеса, то
само случзйностьта може да го опхти срещу изчезна
лата торпедна лодка.
Едно време Фридрихъ II бе казалъ: .Не ми требватъ генерали безъ късиетъ!* — .Кралете* почти винаги
иматъ този късиетъ. Бойното щастие почти винаги ги
съпхтетвува, защото те еж млади, а младостьта и ща
стието си принадлежатъ.взаимно.
Когато слънцето се кани да залезе, .кралете* е х
пакъ бодри и готови за походъ. Те бързатъ къмъ при
станището, подреждатъ лодките си и тръгватъ къмъ
нови нощни приключения по позлатените отъ залезващото слънце вълни.
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Действията по .море презъ ноемврий
и декемврий 1942 год.
1 ноември: Германски подводници за пръвъ пжть
преминали границите на Атлантически океанъ и действувай
ки въ водите на Индийския океанъ, атакували единъ
корабенъ керванъ и потопили осемь търговски кораба съ
общо 52,518 бр. р. тона.
Разпръснатиятъ на 31 октомври керванъ въ близость на Канарските острови отново билъ атакуваиъ отъ
немски подводници, които потопили други четири кораба
съ 30,131 бр. р. тона, или общо за единъ день — 12
кораба възлизащи общо на 82,649 бр. р. тона. Всичко
въ последните шесть дена немските подводници пото
пили 41 кораба, възлизащи почти на 250,000 бр. р. тона.
3 ноември: Източно отъ канадските брегове гру
па германски подводници, въпреки неблагоприятното
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Лименария на о. Тасось
време влезли въ досегъ съ единъ силно охраняванъ ко
рабенъ керванъ, движени, се отъ Америка за Англия и
превозващъ хранителни и бойни припаси. Следъ неколкодневни упорити боеве, подводниците успели да потопятъ
16 кораба възлизащи обшо на 94,000 бр. р. т., между
които и три кораба, пренасящи бойни материали, които
следъ първите торпедни удари били хвърлени въ въз
духа. Други два кораба съ общо 11,000 бр. р. т., единъ
изтребитель и единъ корветенъ корабъ били тежко за
сегнати отъ торпеда. Оцелелите кораби отъ кервана
успели да се изплъзнатъ подъ прикритието на мъглата.
Отъ Бомбай съобщили, че въ Индийски океанъ
билъ потопенъ английскиятъ корабъ „Сити офъ Пари"
(10,102 бр. р. т.), превозващъ войски.
5 ноември: Действуващите въ Атлантически океанъ,
отъ Северното ледовито море до водите южно отъ Мадагаскзръ немски подводници атакували и потопили 26
търговски кораба, възлизащи на 168,000 бр. р. т. Отъ
тия кораби шесть съ 37,000 т. съ били отъ разпръсна
тия на 3 ноември керванъ. Часть отъ потопените кораби
превозвали бойни припаси и материали за фронта въ Се
верна Африка.
9 ноември: Немски подводници потопили въ Се
верната часть на Атлантически океанъ, Караибското море,
въ водите при Тринидадъ, Гвинейския заливъ и предъ
Капщатъ 16 неприятелски търговски кораба, възлизащи
общо на 103,000 бр. р. т.' Повечето отъ корабите пре
возвали храни и припаси за американските войски въ
Африка.

Алжиръ билъ заетъ отъ американски войски. Предъ»
пристанището Казабланка се завързало ожесточено сра
жение между французки и англо-американски бойни ко
раби. Французките морски сили понесли тежки пораже
ния.
Въ западната часть на Средиземно море билъ засегнатъ съ торпедо единъ английски кръстосвачъ отъ
вида на „Леаидеръ".
На 10 мила отъ африканския брегъ французки
самолети потопили единъ американски изтребитель.
Съединените Щати присвоили всички намиращи се
въ американските пристанища французки търговски ко
раби.
10 ноемврий: Подводници на Осьта потопили край
африканските брегове единъ корабъ отъ 14,000 т., катоповредили тежко другъ 18,000 бр. р. тоненъ корабъ,
пренасящи войски.
Въ сражението при Казабланка билъ тежко повреденъ французкиятъ боенъ корабъ „Жанъ Бартъ".
/ / ноемврий: Въ северната часть на Атлантически
океанъ единъ немски подводникъ атакувалъ и засегналъ
съ торпеда големия английски презокеански пътнически
корабъ „Кралица Елизабетъ" отъ 85,000 бр. р. т.
Немски торпедни лодки завързали сражение съ ан
глийски изтребители, охраняващи единъ конвой и успели
да потоиятъ 4 търговски кораба възлизащи на 11,000"
бр. р. т. Една немска торпедна лодка била тежко пов.
редена.
12 ноемврий: Немски подводници потопили въ за
падната. часть на. Средиземно море три кораба съ общо
35,600 бр. р. тона.
13 ноемврий: Немски подводници потопили въ
Атлантически океанъ и край мароканските брегове 3
превозващи войски кораба, възлизащи на 22,500 бр. р_
т., а сжщо и 1 английски кръстосвачъ и 1 изтребитель..
Действуващите въ Атлантически океанъ немски
подводници потопили 20 търговски кораба, възлизащи
на 119,000 бр. р ; тона, а сжщо и 1 изтребитель. Въ
западната часть на Средиземно море били потопени два

Край нашия беломорски брегъ
превозващи войски кораба съ общо 20,000 бр. р. т.
Отъ 9 до 14 ноемврий немските подводници ,»по
топили всичко 31 кораба, възлизащи на 218,000 бр. р ,
т., 2 кръстосвача и 4 изтребителя.

МорсНи с г о в о р ъ
15 ноемврий: Подводници потопили 26,000 бр. р.
-т. английски кораби и 1 подводникъ.
До сега въ водите около Северна Африка били
потопени всичко 89 кораба съ общо 183,000 бр. р. т.
Отъ 7 августъ до 12 ноемврий въ сраженията
при Соломоновите острови японските морски сили пото
пили следните англо-американски бойни кораби: 1 линеенъ корабъ, 5 самолетоносача, 22 кръстосвача, 15 из
требителя, 9 подводника, 1 миночистачъ и 1 нароченъ
воененъ корабъ, всичко 54 единици.
20 ноемврий: Немски подводници съобщили за
потопяването въ северната часть на Атлантически океанъ
78,000 бр. р. т. търговски кораби, 2 изтребителя и 1
корветенъ корабъ, а край бреговете на Америка и въ
водите източно отъ Капщатъ други 42,000 бр. р. т., или
всичко 23 кораба възлизащи общо на 120,000 бр. р. т
Презъ октомврий само единъ североамерикански
търговски корабъ пропжтувалъ до Южна Америка.
,, Отъ влизането на Съединените щатц въ войната
до 20 ноемврий въ западната часть на Атлантически оке
анъ били потопени отъ немски подводници всичко 572
англо-американски търговски кораба.
Немски торпедни лодки потопили край английски
те брегове 4 търговски кораба съ обшо 9,000 бр. р. т
21 ноемврий: Западно отъ Гибралтаръ
подводници потопили 3 натоварени превозни
възлизащи на 15,000 бр. р. тона
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30 ноемврий: Немските въоржжени сили пото
пили презъ м. ноемврий 166 неприятелски търговски ко
раба възлизащи на 1,035,200 бр. р. тона, отъ които:
955,200 отъ действията на подводниците, 20,000 тона
отъ торпедните лодки и 60,000 отъ въздушните сили.
Презъ сжщото време били потопени следните неприя
телски бойни кораби: 3 кръстосвача, 6 изтребителя, 2
корветни кораба и 2 подводника.
5 декемврий: Японски изтребители извършили не
очаквано нощно нападение на американска ескадра при
Лунга и успели да потопятъ 1 линеенъ кораб ь, 1 тежъкъ кръстосвачъ и 2 изтребителя. Единъ японски из-

немски
кораба,

23 ноемврий: Отъ започване на военните дей
ствия американскиягъ боенъ флотъ загубилъ следните
самолетоносачи: „НогпеГ (20.000 т.), „№арз" (14,700 т.),
„Егйегрпзе* (19,900 т.), „Уогкюш1' (19,000 т.), .Ьехшетоп" (33,000 т.), „5ага1ода" (33,000 т.), „Ьап^еу*
(11,050 т.), и три други преустроени за самолетоносачи
презокеански кораби.
25 ноемврий: Японците потопили въ Индийски оке
анъ единъ превозващъ войски корабъ отъ 12,000 бр. р.
тона.
>
•
26 ноемврий: Съобщено било, че въ морското
сражение при Казабланка французите загубили 12 бойни
кораба: линейниятъ корабъ „.Теап Ваг!" (35,000 тона),
кръстосвачътъ „Рптаи^ие*" (7249 т.), 6 изтребителя и
4 подводника, а въ Оранъ — 3 изтребителя и единъ
другъ воененъ корабъ. Избити били 49 офицери и 450
души моряци, а ранени 31 и 651.
27 ноемврий: немските подводници съобщили за
.атакуването на неприятелски кервани и потопяването на
19 кораба, възлизащи на 123,000 бр. р. тона.
29 ноемврий: Я юнското главно командуване съ
общило, че въ състоялите се редица морски сражения
край Соломоновите острови, отъ 7 августъ до 14 но
емврий, американците загубили: 870 самолета, 3 линейни
кораба, 4 самолетоносача, 30 кръстосвача, 19 изтреби
теля, ' 9 подводника, 1 миночистачъ и 17 пренасящи
войски кораби. Повредени били тежко: 3 линейни кора
ба, 4 самолетоносача, 5 кръстосвача, : 10 изтребителя,
1 подводникъ, 1 миночистачъ, 6 превозващи войски ко
раби и 3 други спомагателни военни единици. Съ' тия
загуби значителна часть отъ американския тихоокеанскн
«флотъ била извадена отъ строя.

Пристанището на Лоиъ

требитель също билъ потопенъ. Линейниятъ
билъ ударенъ съ 6 торпеда.

корабъ

Немски торпедни лодки потопили 1 изтребитель и
1 английски търговски корабъ отъ 4500 бр, р. тона.
6" декемврий: На годишнината отъ японското на
падение на американското опорно средище Пърлъ Харбъръ Рузвелтъ споменалъ за следните загуби: 5 линей-ч
ни кораба, 3 изтребителя, 1 плаващъ докъ и 2 спома
гателни кораба. Повредени били: 3 линейни кораба, 3
кръстосвача и 2 спомагателни кораба. Свалени били 109
самолета. Загубите на личния съставъ били следните:
убити 2117, изчезнали 960 и ранени 876 души.
Японските сведения за общите американски загуби
до 15 ноемврий били следните: потопени 9 линейни ко
раба, 13 самолетоносача, 38 кръстосвача, 39 изтребитела и 89 подводника, а тежко повредени: 9 линейни ко
раба. 4 самолетоносача, 20 кръстосвача, 18 изтребителя
и 39 подводника.
7 декемврий: Японското главно командуване съоб
щило следните сведения относно общите неприятелски
загуби: японския флотъ потопилъ 262 неприятелски ко
раба, отъ които 11 линейни кораба (2 британски), 14 са
молетоносача (британския „Негтез"), 40 кръстосвача, 48
изтребителя, 4 специални кораба, 93 подводника, 8 канонерки; потопени и повредени 2,240,000 бр. р. г. тър
говски кораби и пленени 503 такива възлизащи общо на
220,000 бр. р. тона. Свалени и повредена самолети 3620
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9 декемврин. немски подводници потопили въ
Атлантически океанъ 15 англо-американски кораба въз
лизащи на 108,000 бр. р. тона, между които кораба
„Карамикъ", превозващъ около 3,000 американски вой
ници, и три кораба натоварени съ военни «.материали за
Северна Африка.
Въ печата на Съединените щати били отбелязани
имената на повече огь 50 опорни средища въ света,
гдето се намирали американски войски: въ Ирландия,
Южна Англия, Мароко, Алжиръ, Тунисъ, Либерия. Судзнъ, Еритрея, Палестина, Иракъ, Иранъ, Индия, Китай,
Австралия, Нова Гвинея, Соломоновите острови, Нова
Каледония, Нова Зеландия, островите Фиджи, Самоа,
Хавай, Мидуей, Алеутски острови, Аляска, Гватемала,
Никарагуа, Коста Рика, Галапагосъ, Еквадоръ, Аруба,
Кюрасоа, Тринидатъ, Гвинея, Бразилия, Ямайка, Куба,
Бахамски и Бермудски острови, Канада, Исландия, Греландия, Лабрадоръ и др.
Всички тия войски се нуждаятъ отъ подвозъ на
хранителни и бойни припаси, предимно по море, за ко
ето е необходимо да се разполага съ съответния кора
бенъ тонажъ.

27 декемврин. При откриването на японското на
родно събрание, морск-1ятъ министъръ Шимада съобщилъза постигнатите успехи отъ японските морски сили отъ
началото на войната: Потопени били 11 линейни кораба
11 самолетоносача, 48 кръстосвача, 48 изтребителя, 93подводника, 54 други бойни кораба, и 424 тъговски въз
лизащи на 2,270,000 бр. р. т,; засегнати и повредениг
9 линейни кораба, 4 самолетоносача, 19 кръстосвача, 33изтребителя, 60 подводника и 39 други военни кораба?пленени: 9 военни кораба и 503 търговски съ 220,000
бр. р. т.. Презъ същото бреме били свалени 3,853 са
молета.
Японските загуби били следните: 1 линеенъ корабъ, 3 самолетоносача, 4 кръстосвача, 15 изтребителя,
9 подводника, 20 други по-малки военни кораба и 65търговски, възлизащи на около 200,000 бр. р. тона.
Свалени били 568 самолета.

10 декемврин. Английскиятъ вестникъ „Таймсъ"
отбелязва, че отъ началото на войната до началото на
декеиврий, отъ действието на немските подводници бибн потопени 3,801 кораба съ които загинали 63,154 мо
ряка.

30 декемврин: Край АзорскигЬ острови били по
топени 4 англо-американски търговски кораба отъ общо
21,000 бр. р. т., съставляващи остатъците отъ разпръснатъ корабенъ керванъ.

29 декемврнн; Немски подводници следъ двуднев
но преследване на английски корабенъ керванъ потопили'
1 изтребитель, • 1 корветенъ корабъ и 15 търговски въз
лизащи на 85,000 бр. р. тона.

31 декемврин: Германски спомагателни кръстосва
ни потопили презъ време на неколко месечните си кръс
тосвания изъ океаните всичко 31 неприятелски търговскикораби съ общо 187000 бр. р. тона.
Немски подводници потопили въ източната часть
на Средиземно море 1 изтребитель, а предъ Бенгази —
3 превозни кораба възлизащи на 22000 бр. р. т.
Германски кръстосвачи и изтребители завързали
сражения съ английски охраняващи корабенъ керванъ
бойни единици, движещи се въ Северното Ледовито мо
ре. Единъ английски и единъ немски изтребители били
13 декемврнн. Немски торпедни лодки атакували потопени, а германските подводници успели да потопятъ
въ водите на Ловенстовъ единъ английски корабенъ кер 4 кораба отъ кервана.
ванъ и засегнали съ торпили 6 кораба. Завързало се
Споредъ дадените сведения отъ върховното нем
сражение съ охраняващите кервана изтребители. Торпед ско командуване на въоръжените сили, презъ месецъ
ните лодки се завърнали благополучно въ изходните си декемврий германскиятъ флотъ потопилъ 109 неприятел
пристанища.
ски кораба, съ общо 634,800 бр. р. т., отъ които само15 декемврнн. Предъ африканското пристанище отъ подводниците били потопени 72 съ 431,300 бр. р.
Оранъ билъ потопенъ отъ подводникъ единъ 6,000 бр. тона. Презъ сжщия месецъ били потопени следните
вражески военни кораби: 1 кръстосвачъ, 9 изтребителя^,
р. тоненъ английски корабъ.
1 корветенъ корабъ, 2 подводника и 1 страженъ корабъ,
17 декемврин. Действуващите въ Атлантически оке
Презъ 1942 год. отъ действията на немските въ
анъ германски подводници съобщили за потопяването на оръжени сили били потопени: 1283 търговски кораба
18 неприятелски кораба съ общо 98,000 бр. р. тона, възлизащи на 7,955,000 бр. р. т., отъ които 1208 съ.
между които и 4 петролоносача. Така сжщо билъ пото 7,588,500 само отъ подводниците. Въздушните сили по
пенъ и единъ отъ охраняващите корабните кервани из топили 167 кораба съ 935,000 бр. р. т.
требители.
Общо презъ миналата година били потопени
8,940,000
бр. р. т. търговски аъгло-американски кораби..
21 декемврнн. Действуващите въ Черно море гер
Отъ действията на японските и италиянски въоржмански леки морски сили потопили единъ руски подводжени сили презъ 1942 год. били потопени другикикъ.
2,250,000 бр. р. тона.
22 декемврнн. немски подводници потопили въ
За сжщото време англо-американските корабостро
Средиздмно море, предъ алжирския брегъ 12,000 бр. р. ителници успели дв построягь само около 6,000,000 бр„
тона неприятелски превозни кораби.
р. т. нови търгоюки кораби.
12 декемврнн. Въ южната часть на Атлантически
океанъ билъ потопенъ американскиятъ корабъ за превоз
ване на войски „Президентъ Кулиджъ" отъ 21,936бр. р.
тона, който пренасялъ 4,000 войника. Съ него Съедине
ните щати изгубили
десетия си корабъ за превозъ
на войски отъ началото на м^месването имъ въ войната.
Въпреки солидната защита отъ 200 корвети и изтребители, немските подводници успели да нроизведатъ сво
ята атака и дапотопягь кораба.

Мичманъ отъ флота

МорсКи с г о в о р *

зг

ГЙзЬои о т ъ тайниттз н а м о р с к а т а война
Океаните заедно съ моретата обхващатъ прибли основни принципи отъ действията по море въ 1914 го
зително 231,633,500 квадратни километра или 73.39 о/о дина еж все още важни етапи въ програмата на вою
огь целата повърхность на земята. По целия този во- ващите днесъ държави.
денъ просторъ, точно както и по сушата, се шири днесъ
Епопеята на ..Еиденъ", на „Графъ Шпее" и на
войната съ всичкия си ужасъ, съ тази сайо разлика, че толкова много още големи морски боеве еж достатъч
•флотътъ като единъ съвършенно различенъ родъ оржжие но познати, но проблемите на морската артилерия; сло
въ сравнение съ сухопътната войска си служи съ ецна жена въ действие, не еж толкова прости, както това би
редица най разнообразни оржжия, много по-специални и изглеждало на пръвъ погледъ, защото едно прицелваме
по-различни отъ тия, познати на човека отъ сушата, на големо разстояние отъ подвижните корабни батареи
който по същество и по занятие нема почти никаква по движущйя се противниковъ корабъ представлява
връзка съ живота на морето. Обикновено сухоземецътъ единъ купъ отъ математически изчисления и то съвър
се задоволява само съ четенето на военните съобщения, шенно различни отъ стрелбата на сухопътната артиле
безъ да разбере техния характеръ и безъ да знае и да ' рия. Така напримеръ при стрелбата съ тежките оръдия1
може да си обясни по какъвъ начинъ е билъ осжщест- на максималното разстояние къмъ многото и най-различ
венъ единъ или другъ морски бой.' За сухоземеца важ- ни пресмятания требва да се прибави и поправката за
ностьта на морския бой не се- съвпада съ широката и влиянието на земното въртение върху снаряда. Времето
точна схема на контрола по моретата и съ пробиването за достигане на цельта може да бжде НЕКОЛКО секун
на една бойна невидима линия. Той си представлява, че ди, а презъ това време земята — поради своето вър
това е една случайна среща, сведена въ края на краи тене продължава да се измества подъ пътуващия снащата въ едно вестникгрско съобщение отъ неколко ре рядъ. Времето на полета и направлението на снаряда
да, въ които е казано, че еди какъвъ си корабъ на на требва да бждатъ коригирани за това извъртане на зе
шите съюзници или на нашите противници е надвилъ мята при далекобойната стрелба.
и потопилъ други. Той не си напрега и ума, за да ви-.
ди оттатъкъ голямата равносметка и цялото пресметане на организационната система на единъ морски бой
упорития и гигантски трудъ на стотици живи човеш
ки същества, хванати въ смъртните клеши на действие
то; трудъ на хора, които се движатъ около едно знаме,
развиващо се отъ високо върху сините простори на мо
рето, Хора, които умиратъ въ боя въодушевени и ре Далечина, на изстрела на едно 40*6 см. морско орждие
шени само въ едно, да изпълнятъ до край дълга си
до издъхване.
За разлика отъ обелугата на сухоземните оръдия
тукъ
прислужниците не действуватъ независимо съ свои
- - Войната на море повече отъ зсекжде другаде на
лага най разнообразни и упорити усилия, тукъ повече те оръдия. Работата се извършва за всеко оръдие отъ
место,
намиращо се
отколкото всекжде другаде индивидуалниятъ починъ едно централно контролно
и бързината иматъ много по-големо значение, откол високо върху стожера на кораба, кждето видимостьта е
кото самата система на маньовъра, пресм-Ьтнатъ матема най-добра при всички условия.
Когато командирътъ на военния корабъ открие своя
тически отъ адмиралтейството. Едно малко невнимание,
та
цель
(противника), той съобщава това веднага на
едно мигновенно разсейване може да причини загубата
на стотици и уиляди сжшества, а една погрешно извър старшия офицеръ, който се нзмица въ контролната кула
шена маневра да потопи единъ много скжпо струвашъ 2, откъдето последниятъ дава задачата за определяне
корабъ. Заедно съ това една добре изпълнена маневра данните за стрелбата отъ специалната стая 3. Огъ по
и само една частичка отъ минутата спечелена мо>йе да следната уведомяватъ кулата 4, кждето се. определя
допринесе извънредно много за спечелване на победата. средното разстояние и се предава обратно въ предава
Днесъ на мнозина хора се струва, че некакси тех телната стая 5.
Тогава насочването на оръдията се извършва съ
никата за воденето на морския бой и вжтрешното му
устройство еж крайно изменени въ сравнение съ това единъ светлиненъ сигналъ отъ предавателната стая до
отъ минало време и то главно поради появяването на орждие — нагласвача като едновременно съ това отъ
контролната кула 6 презъ предавателната стая съ другъ
въздушното оржжие.
светлиненъ
сигналъ се предава заповедь „напълни оръ
Наистина, въздушното оржжие дава възможность
като се рискуватъ 10, 15 или 20 бомбардировачни само дията".
Сигналътъ .оръдията готови" се изпраща обратно
лета да се потопи единъ боенъ корабъ, понеже съот
ношението между изгубената стойность даже на всички предаденъ отъ оръдейните кули до предавателната стая
самолети е въ полза на атакуващия отъ въздуха. Ре 8, сигналътъ „огънь* отива отъ предавателната стая 9
зултатите, обаче, отъ досегашната тригодишна война по- до „нагласвача" въ контролната кула, кждето се потег
казватъ нагледно, че флотътъ пази все още престижа си ля спусъка 10. Тази сложна система се прилага за все
ка оръдейна кула въ кораба и презъ време на действие
и старата си .последна дума*.
Навсекжде стойностьта и действието на флота е оЩе .предавателната стая" е главниягь централенъ пунктъ на
много важна задача и силата на неговите артиле кораба.
• Много отъ артилерийските кораби иматъ и помощ.
рийски кораби, действието нй подводниците, на изтре
бителите, на торпедните лодки, на иинопоставачнте и на „огнеконтролна станция", която може да се използува
миночистачите ех още важни и решителни фактори за въ случай че главната контрола бжде повредена.
воденото и за изхода ла морския артилерийски бой. Тор
Разстоянието до цельта се измерва посръдствомъ
педата и мините на миналата война ех все още орж- далекомера, една сложна система на призми и лещи, въ
жяя, конто чертаятъ патя къмъ победата, и старите и която се виждагь два образа отъ .далечния неприятел-
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Централно командуване на артилерията въ едннъ линеенъ коравъ
ски корабъ, конто образи требва да съвпаднагь.
Следъ като далекомеристътъ нагласи далекомера та
ка, че двага образа да съвпаднатъ или засганатъ' въ
известно отношение единъ къмъ другъ — споредъ типа
на далекомера,—далекомеристътъ може да отчете раз
стоянието на единъ показалецъ, прикрепенъ къмъ ин
струмента.
Еана отъ длъжностите на офицера, конгролиращъ
огъня,
в и с о к о горе вь надстройката на
кораба, е да осигури, щото далекогледътъ и орждията
яа работятъ върху една и сжша цель. Това може да
звучи малко изненадващо, но ние требва да помнимъ, че
единъ корабь не изглежда много голЪмъ на едно раз
стояние отъ 10 мили и че може да има много неприя
телски кораби въ сжщото направление. Поради същата'
причина той требва да бжде много внимателенъ, за да
не сбърка обратния огънь на кораба, който е неговъ
прицелъ, сь този отъ некой другъ корабъ, който може
едновременно да насочва своя огънь върху неговия соб„ственъ корабъ. Даже при голямата скорость, съ която
снарядите се изсгрелватъ, те вземать нЬколко ' секунди,
за да изминатъ разстоянието 10 мили. Днесъ офицерътъ,
контролиращъ огъня, еподпоиогнатъ вътЪзи работи отъ
корабните аероплани, които наблюзаватъ попаденията на
снарядите по отношение на цельта и полравягъ стрел

бата. При определяне хгъла на възвишението и напра
влението на оръдията, офицерътъ требва да вземе предвидъ|Скоростьта и куоса. както на своя, тъй и на про
тивниковия корабъ, по който ще стреля. Т ьй като курсо
вете и разстоянията се проиенятъ постоянно презъ
време на боя, нови определения требва постоянно да
се правятъ и всека нова инструкция за нагласява нето
на оржцияга трЪба да.взема преавндъ силно промен
ливи фактори _ като направлението на ввтъра и усло
вията на времето. Отчитането по далеко иЪоа и наблю
дението на контролния офицеръ иогатъ да бъдатъ на
право предадени чрезъ механически с Р е д ств1 до преда
вателната стая, която е добре защитена низко въ
кораба. Въ нея се произвеждатъ всичките не
обходими изчисления. Тази стая е снабдена съ големя
маси, сь усъвършенствувани линии за изчисление, чрезъ
които могатъ да се получатъ всичките данни бързо и съ
индикатори, които показватъ готовностите на всеко оръ
дие въ разните орхдейни кули. Контролниятъ офицеръ
работи съ единъ главенъ показалецъ. който той постои,ппЯ,ГтЛаСЯВа ВЪ СЪГЛаСИе с ъ сведенията, които.-му се
и г л Г Г , ° Т Ъ Д™У- Д о к а т о т о й «ьрши съответните
ГвтГатнГ"' н е о б х ° а и «ите подробности се предаватъ
Дия следватъ този главень показалецъ, гьй
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контролниятъ сфицеръ се установи върху цельта, той винаги при електрическо осветление и при увеличава
.може да стреля едновременно съ всичкит* предварител нето на пушека, което се получава ьинаги следъ всеки изно подготвени орждия чрезъ изтеглянето на „спусъка*. стрелъ, мракътъ става тежъкъ и горещината ужасна.
Веднага съ стрелбата, единъ показалецъ му показва за Независимо отъ това, шумътъ, произвеленъ отъ рабоколко време снарядите ще достигнатъ до цельта, и той тящите машини, никога не спира, а той е всичко друго,
може да наблюдава техния ефектъ. Независимо, сбаче, но не и приятенъ" шумъ.
отъ измерването на далекомерите, отъ изчисленията
Условията въ една отъ многото орждейни кули на
правени въ съответната стая, снарядите могатъ да пзд- бойния корабъ, който е заангажиранъ въ бой и стреля
иатъ „кжси или * дълги" отъ цельта. Тогава контрол- постоянно съ орждията си, могатъ да станатъ почти не
ниятъ офицеръ дава нови инструкции до персонала, за поносими. При все това, обаче, каквото и да чувствуда измени разстоянието въ исканото направление. Ако ватъ моряците артилеристи, *тр*бва да изпълняватъ
отъ друга страна снарядите падатъ върху цельта, то- длъжностьта си и никога не бива да разсейватъ внима
, гава се заповелва бърза стрелба. Орхдията обикновенно нието си или пгкъ да напрзвятъ нъкоя гръшка при
стрелятъ въ залпове — единъ залпъ се състои отъ по манипулирането съ поверените имъ деликатни меха
ловината отъ главните орхдия на кораба. Ако орхдията низми.
ех монтирани въ кули на чифтове, десните орждия мо
Казва се и е истина, че ако презъ миналата Све
гатъ да стрелятъ първи, после левите, като при стрел товна война Германия бе започнала подводната война съ
бата на едните—другите се пълнятъ.„Бортовиятъ залпъ" 8 месеца по-рано. победата презъ 1918 година щеше да
— когато всички орхдия стрелятъ изведнъжъ, се упо бжде сигурно наша.
требява само на кжсо разстояние.
Но историята на подводника не е тъй малка. Идея'.'
Ясно е, че ако единъ корабъ се клати (люл!е) сил та за него. въпреки че презъ 19 вт^къ не беше реали
но, неговите снаряди нека да попадна тъ въ цельта Да зирана, е даже много стара. Александъръ Македонски е
се избегне тока неудобство, е използувано едно микро билъ измислилъ корабъ, който да се потопява и да плу
скопично приспособление, което не позволява стрелбата ва подъ водата, а Аристотелъ пише за единъ подводсъ орхдията, освенъ когато при клатенето кораба застане никъ, който е билъ употр-Ьбенъ презъ време на обсада
макзръ и само за единъ мигъ въ хоризонтално положение, та на Тиръ — финикийско пристанище. Той говори да
даже и контролниятъ офииеръ да тегли спусъка на своя же за апаратите,' чрезъ които водача му е получавалъ
главенъ показглецъ. Това устройство ' убива ефекта на въздухъ отъ атмосферата — елинъ дълъгь чорапъ, поклатенето.
добенъ на хобота на слонъ. Малцина може би знаятъ,
Сега нека да продължимъ къмъ една отъ орж- че една отъ най-важните проблеми за подводника по
дейните кули, кждето хората играятъ толкова голъма край тази за неговите машиии е била и тази за снабдя
1
роль презъ време на сражението, безъ да знаятъ какъ ване на обслугата съ пресенъ въздухъ.
Дейностьта на подводникътъ презъ миналата Све
се развива то Задъ дебелата броня всеки нленъ отъ
орхдейната обслуга има свое предназначение, което той товна война е отбелязана съ интересната цифра 1Ю,о06
требва да изпълни бързо и точно въ съответния мо- тона потопявания всъки день въ първите 7 месеца. Спо
ментъ презъ боя. Най напредъ снарядгтъ идва отъ до мена за това е живъ въ ума ня всички. Неговите раз
лу, носенъ механически презъ лълнителната тржба до лични възможности като малъкъ зьшитникъ на приста
отворения затворъ на орждието. Зарядътъ следва сна нищата и бреговете и като копябъ за атака съ големъ
ряда въ затвора, притиска се тамъ, и затворътъ се за рздиусъ на действие (следъ 3 917 година германските под
тваря. По такъвъ начинъ орждието се напълва, и сигна- водници действуваха край американските шати и блокираха
лътъ „всичко готово" се изпраща до предавателната
стая и контролния сфицеръ. •
Преди оръдието да бхде възпламенено отъ кон
тролния мостикъ, единъ звънецъ започва да бие въ орждейната кула, за да предупреди членовете отъ обслугата на орждието.
Отгласътъ на едно големо морско оржаие е страшенъ, и когато единъ залпъ или бортови залпъ се из
стрелва отъ линейния корабъ, шумътъ е неописуемъ.
Поради това повечето отъ моряците отъ откритите час
ти на кораба носятъ постоянно едни специални науш>
ници. Ако е необходимо щото те да бждатъ въ посто
янна връзка съ СБОите офицери, те носятъ телефонна
слушалка съ плътно приспособление, ксето убива часть
отъ звука.
Въ действителность, обаче, хората въ една голеиа
ерждейна кула чувагь звука отъ стрелбата на своит*
орждия само като притжпени ревове. Това се дължи от
части, че те еж защитена отъ много дебелата броня на
самата кула и отчасти, че т4'еж на около 12 метра —
дължината на оржд*йната цевь — отъ точката, кхдето
експлозията достига въздуха. При все това техната ра
бота не е лека. Експлозията на орждието разтърсва
„целия корабъ и при ритане70 на цевьта въ кулата се
получаватъ въздушни налегания. Веднага следъ ' свър
шването на ритането, затворътъ се отваря, и силенъ пу- Новите звукови подслушватели откриват* и
шекъ прониква отъ цевьта въ кулата. Хората работятъ
опред-Ьлягь местото на подводнина
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НюИоркъ) направиха отъ него "едно много ефикасно и
много полезно оръжие подобно до нЪкъде на днешната
авиация. Това създаде една нова и много трудна задача
за другите кораби. Естественно подводникътъ изисква
единъ добре подбранъ и обученъ екипажъ, както и пилотитъ на самолетите, което & сжшо една твърде важ
на задача. Присжтствието, обаче, на.единъ силенъ подводенъ флотъ е като кошмаръ за противника, който не
го остава нито за мнгъ спокоенъ. Мините и подводни
ците, това съ най големите врагове на корабите на.
всекжде.
.
.
.
Конвойната система представлява известна защита
срещу въздушните сили. Параваните заедно съ мрежи
те измислени презъ миналата Световна война прелета• вляватъ схщо поотделно една слаба защита за кора
бите отъ мини, а за защитата срещу подводниците ех
били образувани специални противоподводни групи огъ
рибарски кораби въоръжени съ мрежи, орхдия и про
тивоподводни бомби, за да улавятъ и потапятъ подводника. Жй-големата трудность.узбаче, е билъ начинътъ, по
който да се узнае къде се намира подводникътъ. Затова
с ъ били изнамерени така наречените апарати за-- под
слушване. Единъ подводникъ намиращъ се потопенъ
подъ водата не се вижда, но шумът ь му може да се
чуе. Още презъ миналата Световна война върху прин
ципа на разпространяване, звука презъ водата б4ха пос
троени апаратите за звукоподслушването.Тогава преслед
ващите подводницата надводни кораби, за да могатъ да
чуятъ шума, който машините и винтовете на подводника произвеждатъ въ водата, е требвало отъ време на
време да спиратъ своите машини и да се услушватъ. Това
•се налагало, зашото шумътъ отъ техните собствени мо
тори н отъ винтовете имъ пречелъ на подслушвателните уреди. Подобни подслушватели, обаче, беха поставе
ни и на подводниците, и те схщо слушаха и когато
на свой редъ заловеха въ своите подслушвателни апарати
шума отъ винтовете на преследващите ги кораби, спус
каха се на морското дъно, спираха движението на ма
шините й и на винтовете и така се спотайваха, до като
•опасностьта премине.
Въ сегашната морска война тия звукови подслушвателй работятъ на съвършенно другъ принципъ. Те ех
толкова усъвършенствувани, че при техъ всички машини
на кораба свободно могатъ да работятъ и винтовете
да удрятъ вь водата, безъ да пречатъ на тези уреди
да откриятъ и определятъ местото на подводника. Тези
нови апарати действуватъ по една съвършенно различна
въ сравнение съ тази на звуковото подслушване теория.
Всеки корабъ, преследвачъ на подводникъ, е снабденъ
съ по единъ такъвъ апаратъ, съ поиощьта на който той
може да предава въ водата единъ сигналъ съ много високъ тонъ. Лхчътъ отъ този сигналъ се разпространява
по всички посоки. Ехото на същия отразено отъ корпу<:а на намиращия се некжде подъ водата подводникъ се
залавя обратно отъ единъ много чувствнтеленъ иикро•фонъ, поставен ъ въ подводната часть на същия корабъ.
Това обстоятелство ни дава възиожность да откриваме
подводника независимо отъ шума, който произвеждатъ
нашите машини и затова нема нужда да ги спираме.
Подобни апарати за откриване на германските подвод
ници ех поставени и въ днешните английски преследвачи и могатъ да откриятъ присжтствието на единъ под
водникъ въ единъ кржгъ съ радиусъ една миля. Когато
въ микрофона на преследвача се хване едно ехо, тамъ
веднага се правятъ никакви поправки, които ни давагъ

••-..* ^ *

«.

Германски подводникъ межку предметите отъ току.
що потопения отъ него корабъ
точната посока къмъ подводника, а корабътъ преследвачъ
се насочва съ пъленъ ходъ кьмъ тоза место. Ако пре
следвачите ех два или три кораба, то микрофонъгь на
всеки единъ по отделно залавя ехото ртъ подадения
сигналъ, огразенъ отъ корчуса на подводника, и тогава
много лесно може да се определи и местото на същия.
То ще бъде тамъ, кждето двата или трите лхча се пресичатъ. Върху така определено местото, два отъ пре
следващите кораби се насочватъ съ пъленъ ходъ и хвърлятъ известенъ брой водни бомби, за да унищожатъ или
най-малкото повредятъ открития подводникъ.
Наблюдението отъ въздуха съ самолетите ограни
чава схщо так. до известна степень свободното действие
на подводниците. Така напримЬръ,когато морето е тихо
и водата тотла, саиолетътъ може много лесно да забележи
единъ подводникъ и то на сравнително голяма дълбо
чина. Вь условия малко по-неблагоприятни, при вълнение,
при покодящо боядисване корпуса на подводника, при
неблагоприятно осветление на морската повърхность наб
людението се 31труднява извънредно много. Откриване
на подводниците чрезъ подслушване огъ въздуха, иакаръ и по неблагоприятно отъ това въ водата, е напъл
но възможно, но на дълбочина-не по-големаотъ.10 —12
метра. Присхтствието на самолетите, оглеждащи морска
та повърхность, има голвмо мозално въздействие върху
обслугата на подводниците, особено когато подводни
кътъ е въ подводно състояние и откриването на само
лета стане отъ взрива на една близко паднала внезапно
до него бомба.

МорсЕси с г о в о р ъ
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Изъ йсивота й дейностьта на организацията
1) По случай деня „Се. Царь Борис*' — Тезоименния
.яень на Н, Величество Царя, — еж разменени следните
телеграми:
Ллександъръ* Маноловъ
Председатель на Българския народенъ
'^
• • морски сговоръ
Варна
Вамъ и на членовете на Сговора сърдечно благодаря
:за любезните поздрави и хубавите пожелания, които из
пращате по случай именния ми день
Царьтъ '
Негово Величество Царя
София
Морска България, вЬрна на Ваше Величество, своя
чюкровитель, въ дни на върховни усилия, като Вя честити
Тезоименния день. пожелава вседушно Богь да Ви дарува
-сила, за да изведете Отечеството победоносно и обединено.
Ллександъръ Маноловъ
Председатель на Българския
народ, морски сговоръ
2) По случай назначаването за директоръ на печата
на пълномощния министъръ Георги Серафимовъ, нашъ
.яобъръ съидейникъ и приятель, между сладня и председа
теля на Българския народенъ морски сговоръ еж разме
нени следните телеграми:
Ллександъръ Маноловъ
Председатель Морски сговоръ —• Варна
Вамъ и на дейците отъ Морския Сговоръ благодаря
•сърдечно за честитките, като оставаиъ веиенъ приятель на
^българската морска идея; пожелавамъ успехъ на делото на
-Бългер:кия морски сговоръ.
Серафимовъ
Директоръ на печата
Директоръ на печата
Пълномощенъ министъръ Георги Серафимовъ
София
Дейците на Морския сговоръ се радваме, че постътъ
.директоръ на печата е поверенъ Вамъ, големия приятель
на българските морски идеи. Като Ви честитимъ. пожелава
хме здраве, за да отдадете силите си за доброто на роди
ната.
Председатель Ллександъръ Маноловъ

3. Габрово. Главното управително тело въ засе-

събрание на членовете му, състояло се на 1 мартъ т. г„
а именно:
а) Управително тЬлог
председатель — Христо Цончевъ, учитель въ Механич.
техническо училище
подпредседатель — Константинъ Тепавнчаровъ, търговецъ
секретарь-касиеръ — инженеръ Любенъ Ангеловъ
Съветници:
Д-ръ П. Вуцовъ, лекарь
Иванъ Д. Калпазамовъ, индустриалецъ
Андрея Ивановъ, директоръ д-во .Петролъ"
Илия Г. Пецовъ, търговецъ
б) ПрошЬрителенъ съветъ:
Минко Ив. Пенчевъ, чиновникъ фабрика ,Успехъ"
Емилъ Корназозъ, чиновникъ Б. и. банка
Христофоръ Стомоняковъ, индустриалецъ
4) Видянъ. Още е пресно въ паиетьта на насе
лението въ Цфсгвого катастрофалното наводнение, кое
то сполете гр. Видинъ презъ н. мартъ миналата 1942
година. ПричиненитЬ; материални вреди и загуби, въз
лизащи на милиони левове и изразени въ разрушени
много здания, въ залЪни кжщя и дюкяни, въ наводнени
частни домове и складове, беха обширно изнесени отъ
българската преса. Вь книжка 3 на списанието ни .Мор
ски сговоръ*, отъ м. мартъ 1942 г. беха дадени ешцо
описания на трагичнигЪ преживявания, на каквито мест
ното население беше изложено. Обаче, ако всичко биде
приключено съ сравнително малъкъ брой човешки жерт
ви — всичко 14 души, когато преждевременните н
прекомерно големи прииждания на водите на р. Дунавъ, които' заливайки 9/10 отъ жилищата на града и
заплашваха гражданите, жени и деца — даваха основа
ния да се предполага, че жертвите ще надвишатъ далечъ броя даже на стотина. — този сравнително блзгоприятенъ край на нещастието се дължи на своевремен
ното явяване въ поиощь на младежите — гребци отъ
спортния, отредъ на Видинския народенъ морски сго
воръ. Тези младежи по свой починъ, безъ всякаква по
кана или напомняне отъ когото и да било, веднага шомъ

-Любенъ Ивановъ, който взе дейно участие в ъ спаси
телното д * л о презъ време на наводнението в ъ Видинъ

Картина отъ наводнението

данието си на 9 априлъ т. г. е утвърдило управител-ното тело и провъригеленъ съвегь на габровския клонъ
>въ съставъ, както е билъ избранъ въ общото годишно

се е съзрела опасностьта, първи се явяватъ на работа
съ своите спортни лодки и още на 4 мартъ следъ
обедъ е х започнали своята спасителна работа, като най.

МорсНи сговоръ

вг

първо еж се втурвали ла помагатъ въ „Бзра-махале", новка, ех правилно- оценени и гсл1мите усилия отличени.,
За неоценимите заслуги, които ех били проявени
гдето първоначално водата е нахлула. Презъ ношьга на
4 'срешу 5 мартг, пакъ по личенъ починъ на гребците въ случая, Н. В. Царя.е благоволилъ да награди деветь
ех били п у с т н а т и въ лоиощь всичките петь отъ най храбрше въ случая младежи съ „медалъ за
лодки на Видинския клонъ на Сговора, които въ пър спасение на погибгющи"/като и едновременно е отливите 36 часа ех надминали себе си и ех рзботули безъ чилъ съ сребъренъ медалъ Видинския клонъ на Мор
общо рхководство, защото спасителното дело се е пре ския сговоръ въ лицето на енергичния му председатель,
веждало въ 5 различни посоки. Тъзи младежи при го- полковникъ о. з. г. Рашко Боралжиевъ, за умелата му
лемъ рискъ за себе си ех спасили стотици- жени- и де разпоредителность при подготвяне'на отредниците отъ
ца, както и цели семейства, ьъ най-опасните места на гребния отделъ, както и за възпитанието имъ въ хунаводнения грздъ. Имало е даже случаи, когато, веднага манность и саможертвувателнесть.
следъ изваждане на хората, сградите ех рухвали! Мал
Ние съ гордость изтъкваме заслуженото отличие
ките лодки — "русалките" — ех минавали презъ про на поменатите пс-долу гребци, на които видинци дълзорците на наводнените кжши » ех спасявали хсрата, жатъ искренна благодарность за спасяването на гелъиъ
чакащи по стълбищата, като ех ги отвеждали до лод брой свои съграждани. Имената на тЪзи деветь скромни
ките. Едва следъ 36 часа е пристигнала държавна по- и безкористни спасители, д-влото на които тр4бва да
мощь съ понтоните, но и тогава елшите младежи не послужи за прим-Ьръ и назидание на гребците и въ дру
ех отишли да си почиватъ, а '— поянаваши добре града гите клонове на Б. н. м. сговоръ, а имената имъ да се
и като добри плувци и гребци, ех застанали като запомнятъ, ех:
кормчии на понтоните.
1) Антонъ Кириловъ Гроздановъ
Техната безупречна и" всеотдайна дейность въ слу.
2) Богданъ Атанасовъ Минковъ
чая е била правилно преценена отъ самите спасени, кои
3) Димитъръ Ив. Димитровъ
то единогласно ех казвали: шСега разбрахме йената
4) Пенко Вълчевъ Вълчевъ
и ползата на Морския сговоръ*.
5) Ивгнъ Асеновъ Гесргиевъ
Усилията, които ех били положени отъ Българския
6) Петко Николовъ Тодоровъ
народенъ морски сговоръ въ Видинъ за подготовката
7) Сикеонъ—Богомвлъ Ев. Тоушекъ
на младежите, та да не се боятъ и бъгатъ отъ водната
8) Цони Илиевъ Ненковъ и
стихия, а да привикната и работятъ при такава обста
9) Любенъ Ив. Ставревъ.

^»!-ч^гг.ТГ"г-..(?т;--^..:

Плевенската л*тна детска морска колония на плажа
въ Варна
->^.&<-

Съ д ъ р ж а н и е :
1. Водниятъ спортъ - Ал. Маноловъ, 2. Германските подводници н свободата на моретата - А 3 Великият^
адмиралъ Дьоницъ, 4. Борбата въ световните морета - Куюджуклиевъ, 5. Гвадалнанаръ - Ку," 6. 'заградвитЪ
мини въ сегашната морска воина — В. П., 7. Развит»ето на военното В (тайпл,«л.^. Л _ *
«грвдвит»
В
В. Кутевски, 8. Морени новини, 9. Мвносъбираян - С. Н Ив"ВОвъ? 10 Пър В оТс р г »?нне -^мМРКЛПяВч,енъВ1,Г°
к ~
К
лете ва морето" - В. Д.. 12. Действията по море пр«зъ ноемврвй
»п*°ен
П н*Л„ ^ '
„'КРаВъгТш2г
Р
Д
на морската война - Мичм.нъ отъ флота. 14. Изъ *ив ота и дейвостьта на органи змията
" " " ^

Реданцноневъ немишк лвйтенавтъ В- Пасшеевъ, д-ръ П. Д. Снорчввь

П о с е т е т е Варна

Посетете Варна
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Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

ВсЪкакъвъ видъ морски спорть. Ручъ-банъ (водна пързалка),

-^

Максимална лъжовитость

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 о н е п о Б . Д. Ж. п р е з ъ с е з о н а .
Ч у д н и околности з а е к с к у р з и и и излети, красива природа.

Всък.кви концерти обЪдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н СИ Н Г Ъ - Б А Р Ъ
Устройваме морски тържества и забави.

К у р о р т ъ „СО. КОНСТАНТИНЪ"
Прелестно кжтче край морския брътъ за истинска почивка и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първоклзсенъ. ресторантъ.
Джазъ.
Дансингь.
Хогелъть ремонтиранъ.
Стаит*. снабдени съ течаща изобилна вода.
Ннгажиране стаигЬ предварително.
Редовна връзка съ „Се. Константинъ" и околностите на града чрезъ общинската превозна служба и
- подкит*. на Морското крайбрежно плаване.
ЗН' ВСИЧКИ СВЕДЕНИЯ, ННГЛЖИРЯНЕ НН СТНЧ И ДР., ОТННСЯИТЕ СЕ ДО КУРОРТНА ДИРЕКЦИЯ —
,
ВНРНН. ТЕЛЕФОНЪ № 22-97.

М А Ш И Н Н А

Е.

о

Ф А Б Р И К А

^ВЕ

М Ю Л Х А У П Т Ъ &

РУСЕ

, Основана в * 19О7 год.

I . . Е Л Ш 4 2 " • 36 и 42 ЦОЛА

пълни мелнични
инсталации
водни турбини

земедшни машини
чугунени тръби за
водопроводи

всички видове
машинни части
Най-добре пригодената вършачка за българскит-Ь условия.

Д Ъ Р Ж А В Н И МИНИ

до
КАМЕНОБ.Ж.ГЛЕНА МИНА ПЕРНИКЪ
ТаговсВи о т д е д ъ
ВСИЧКИ КЛИЕНТИ Н А В Ж Г Л И Щ А
Счетоводно отделение № 55435
И БРИКЕТИ
28 февруарий 1943 г;од. — ПЕРНИКЪ
Държавните мини съобщаватъ, че поръчките за вжглища и брикети, начиная отъ 1 мвртъ 1943 год
се изпт-лняватъ при следните цени:
Цена за тонъ, франно вагонъ манатз

Цени за тонъ, франко вагонъ мината
31 ОТОПЛЕНИЕ
|

31 ОТОПЛЕНИЕ
-._„.

Качества вжглища
и мини

Качества вжглища

9.1

1:11
я.

1. ПсрииКаь,
Едри
Средни
Ситни II 6 — 16 мм.
Ситни III 0—16 мм.
Ситни IV 0 — 6 мм.
Смъсь пресети надъ 16 мм.
.
»
»
6 „
Непресети пречистени
Ситни промити 6—16 мм.
' »
, .
0— 16 мм.
Брикети
Шламъ
Пляка

2. Бобовх'Дол.к.

500
440
400
380
330
470
445
.420
500
480
800
210
150

_

е

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

ч о
=0 ей
&.
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н ,а
о о
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л е в а
400
320

Средни
Ситни 4 — 1 6 мм.
Отпадъци 0 — 4 мм.
Пляка

550
440
240

360

зоо

420
.
.__
220

Едри
Ситни 0 — 20 мм.

310
260

250
260

200
—

« . П а н г е о н ъ фравко мшти.
Едри
Ситни

800

800

зоо

зоо

_...
__

юоо

юоо

—

3. М а р и ц а .

500/480

з. Б а д о и а .
Едри
Ситни
в . Ж и в о й я а , фраш нмата.

350

350

_._
—

660
500
420
Едри
Едри
—'
400.
400
Горните цени влизвтъ въ сила отъ 1 маргь 1943 година и се прилагагь за поржчките. които еж пост»'
пили по тази датв както и з т- * , о т

.-а*..Ж**;.
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БЪЛГАРИ,

на Българското оъчно плаване (Е. Р. 0.) ш вь „денонощна
.... _
служба на родното ни стопанство. Ь подършать пътнически и товарни съобще- Ц
ш по Дунава, както вь нашить граници, така и далечъ оть ш ь . .
} |
Пътувайте по Дунава съ корзбитъ на Б. Р. 0.

|Е

Я
Използувайте всъкнднввнить корабни товаропътнически съобщения по българския Дунавъ, съ
| | българсни кораби — най-нрасивить най-удобнип и нан-бързитъ по цьлия Дунавъ.
Щ
Щ
"Щ
Ц
Я
Щ
Я
3
•

Интересувайте се за разписанието, както на новите двувинтови моторни, така"й
на любимците на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
_
Давайте стоките Ви да бждатъ пренасяни отъ корабите на Б. Р. П. Те ще бждатъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
Стоки отъ всекакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Те
еж снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на целия Дунавъ.
За Вашите стоки еж на разположение и влекачите и шлеповете на Б. Р. П.
За пжтуване или. за превозъ на стоки по Дунава отнасяйте се до:

Ц*
ррЕ
|*
Ц*
Ц^
Ц-;
|^
^

Дирекцията на Българското речно плаване -— Русе

{•:

Телефони 23-87 и 24-92

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВАНЕ

&
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Б Ъ Л Г А Р И ,
Подкрепяйте редовното корабоплаване! Въ мирно време търговскиятъ флотъ носи благополучие на страната. Въ военно време
силниятъ флотъ е гаранция за по-сигурно опазване границитъ на
Отечеството ни.
Утре, когато моретата ще бъдатъ свободни, и българските Ш
кораби забродятъ къмъ близки и далечни пристанища, всеки тонъ
българска стока требва да бъде товарена на български параходъ
За което и да е пристанище, ако има да товарите, най-напредъ потърсете български параходъ.

БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ПОДЪРША:

I

1. ПжтничесКа — стоЬова линия на българското Крайбрежие.

•—

Ш

2. П^ктничесКа — стоКова динип до пристанищата на Палестина Ш
и Египетъ.
&з
3. Пж/гничесЕса — сто&ова линия до Анверсъ и всеЕсо западно ев- Щ
ропейсКо пристанище на Континента и Англия при достатъчно ^Ц
товаръ.
Ш

ш
&. Летни туристически пжтуппния до Париградъ и обратно.

Ш

ш

. 5 По споразумение мойсе да се отправи параходъ до вс-ВЬо при- Щ
станище на Че*рно и Средиземно морета.
ш

ш
Пжтувайте и поверявайте с т о К и т е с и на Ц
п а р а х о д и т е на Българското Търговско Па* §
раходно Дружество, дало д о с т а т ъ ч н о доКа* В
зателства на д о б ъ р ъ пазитель на
—
интересите В и
Печатница А. Пъндъ&лнасКв, у д , .Панагюрище" « — Варна
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