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ДУНАВСКОТО ИИ К О Р А Б О П Л А В А Н Е
Преди 15 — 20 години нашата обшественость, мажаръ и прекарала тежки военни изпитания, отъ които
требваше да почерпи поука, така беше свикнала, че
снета ше четвъртата главна сточна артерия (I морето,
II ж. п. линия Бургасъ — София, III — София — Варна
в IV Дунава) неприсжща на нашите духовни и мате
риални сили и не се интересуваше отъ нея.
Само дунавсното ни крайбрежно население пог
леждаше завистливо на чуждия флагъ с ъ бунтуваща
душа, правеше д а ж е единични непосилни опити, но
оставаше все на едно место, защото ненаше кой да
го изведе отъ това състояние.
Това е едната страна на медала; но ето че тоя
иедалъ започна да се приповдига и обръща, за да се
покаже другата му страна.
Млади възторжени души, съ буйни сърдца не
ножеха да рледатъ спокойно апатията; т е се нагърби.
ха съ навндъ непосилна работа и едннъ прекрзеенъ
день в ъ морската градина на Варна обявиха офици
ално новата организация на Бъл. нар. морени сговоръ.
Каналътъ започна да сестрои;всичко, което оби.
чеше българския флагъ, българското море и българ
ския Дунавъ, потече по тоя наналъ, за да се повдигне
преди десетина години вълната, която надигна доброжелателите и з а л е зложелателите на дунавската ни
търговска флота.
И пита се човекъ, защо имаше зложелатели —
при това големи хора и доброжелатели, ненои отъ
които станаха изкупителна жертва на една българска,
патриотично стопанска и крайно полезна иде-я!
Оттоворътъ е ясенъ и просгь — онова наслоено
я о атавиаъмъ наследство, което петстотинъ годишното
робство ни остави!
Както и да е — започнало с ъ три корабчетп
строени за влекачи и впоследствие приспособени за
пасажерн, дунавското ни корабоплаване носеше нешоснлна служба на отечеството, и за щастие икпрошизираииять му опмтъ потвърди опита на вековете и

доказа на българската обшественость, че белото сн е
бело, стига да не си далтонистъ.
Народното събрание намери сили да гласува'
150 милиона за дунавски кораби, които днесъ струватъ
тройно; корабите се построиха и дойдоха, като се
оказаха повече отъ добри; министъръ председательтъ
ги държавнически благослови, и ннй никога нема да
забравимъ поздравителната му и пълна с ъ добри
- предсказания телеграма, която той отправи д о Негово
Величество Царя при освещаване на моторния паса
жерски корабъ .Царь Борисъ III".
.Ето така се турна големото начало, което логи
чески следваше малкото. Корабите заработиха и то
въ едно тежко време, защото работата имъ съвпадна
с ъ началото на сегашната, война.
Каква работа еж дали тия кораби, тукъ не е ме
сто да показваме цифри, но тя е огромна, неочаквана
Тя се цени огъ всички наши и чужди, които знаятъ
да ценятъ. Но интересно е, че предъ грохота на голе
мите събития нин тъй свикнахме с ъ нашата дър
жавна корабна служб.а на Дунава, та ни се струва, че
това си е все така било; «ее лицата, които така добре
я ржководятъ, като че ли еж паднали отъ небето
Противниците й днесъ еж най-големи приятели; а бор
ците за нея, разбира се не всички, обидени- и-нзоста
веяи.
Значи на лице е обшия законъ на живота — б е з ъ
жертви дела не се създаватъ; тежко му, който падне
в ъ изкуплението!
Дунавското ни корабоплаване започна големата
ся работа при ненормални стопански условия. Обаче
нема война, която да ие се е свършвала; ше дойде
день, когато гърмежите ще се заменятъ с ъ строител
ство и тогава ше настжпи нормалната работа на Дунава.
За тая работа требва да се готвимъ и да изпол
зуваме всичко, което ни се случи и удаде; за нея ще
требва еднакво да мислимъ и работвмъ, както за
ежедневната, зашото вогато дойде времето, требва
да еже готови!
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Морската война в ъ Тихи океанъ
Огъ 8 декемврий 1941 год„ деньтъ, въ който Япо острови; на 27 януарий до Еядау, близо до Сингапуръ.»
ния, достигайки до крайните, предели на своето търпе на 1 февруарий при Маршаловите острови; на 4 февру
ние, обяви война на Съединените Щати, започнаха реди арий — край бреговете на островъ Яза; на 20 февру
цата действия въ Тихи океанъ, които се изразиха въ арий при бр*гозете на Бали; на 21 февруарий северо
ожесточени морски сражения, имащи за последица нана източно отъ островъ Нова Гвинея; на 24 февруарий прн
сянето на бързъ и чувствителенъ ударъ на американския Онторишима (острзви Уейкь, №аке) на 27 февруарий при
Батавия; на 27 и 28 сжщия месецъ предъ бреговете на
бо^нъ флогъ.
Относно едногодишната вече морска, война въ во Сурабая; на 1 мартъ предъ Батавия; огъ 7 до 9 май
дите на Тихи океанъ въ чуждестранния пгчатъ се поя 1942 год. въКорш)вого море; на 5 юний при осгровъ
виха редица сведения, които не схождатъ съ ' тия офи Мидуей, и въ триге големи морски сражения край Социално оповестени отъ американска страна. Естествено, ломоновите острови: първото отъ 7 до 15 августъ, вто
че по известни причини, въ обявения оть Съединените рото огъ 26 до 28 октомврий и третото — отъ 12 до
щати по случай годишнината отъ японското нападение 14 ноемврий 1й42 год. Морската битка нря Соломоновърху опорното средища на Пърлъ Хзрбъръ списъкъ вите острови още не е окончателно завършена. Наче
на корабните загуби не бъха отбелязани имената на всич ната пргзъ месецъ авгусгъ миналата година, тя още
ки американски кораби, загинали въ морските. сражения продължава
въ Тихи океанъ.
Въ сраженията около островъ Яза японските мор
Огъ 8 декемврий 1941 до 8 декемврий 1942 год. ски сили сразнха почти целия съюзнически флогъ, съсвъ воаиге на Източна Азия и Велики океанъ се състоя тавенъ отъ английски, американски и холандски бойни
ли 17 отделни морски.сражения межцу японскитЬ и кораби, които се опитаха да попречатъ на завладяването
англо американските военно-морски сили. На 8 декемврий на холандските остроаи Ява и Суматра.
въ Пьрдъ Харбъръ на Хавайските остоови, гдето б%ше
Когато въ началото на май японски въоръжени
сразенъ американскиять тихоокеански фютъ; на 10 де хили проникнаха вь югоизточната часть на Тихи океанъ,
кемврий край източните брегове на Малая, въ което гдето бЬха стозарени войски на некои огъ Соломоновиморско въздушно сражение бЬха потопени два английски тъ острови и съ задача, да бъцатъ завоювани страте
линейни кораба, съставящи ядрото на британските из- гически поло-келия за' нахлуване въ Австралия, те бЬха
точно-азйатски морски сили. Съ тия първи и резултатни по:рещнатй отъ силни американски бойли ескадри, съ
схватки още въ първите часове на войната. японскиять които огъ 7 до 9 май се завързаха ожесточени сраже
флогъ осигури свое-о господство и пълната свобода на ния въ Кораловото море.
действие въ водите на Тихи океанъ.
Въ тоя морски бой американците загубиха едннъ
Тая спечелена свобода на действие бе умело из линеенъ корабь отъ вида на .Калифорния", самолето
ползуван* огъ японска страна за провеждане операциите носача „Лексингтонъ". изтребителя „Симсъ" и спо
на суша, 31 завладяване различните англо;американски магателния корабъ „Нюоио*. Много други кораби б е .
опорни средища и холандска острови, и главно — за ха тежко повредени.
владяването на богатите източници на първични и про
Вь началото на юний японски морски сили, подпо
доволствени материали.
магащи стоварзането на войски и завладяването на АлеугСледващите морски сражения и схватки се разви ските острови Киска и Атту, извършиха набегъ срещу
ха: на 12 януарий 1942 год западно отъ Хавайските Мидуей, въ водите на който островъ срещнаха силна
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Японски тежъкъ кръстосвачъ
американска ескадра. Завърза се неколкодневно морсковъздушно сражение, въ което американците загубиха
самолетоносача
„Иорктоунъ"
и изтребителя ,Хажанъ". Японските загуби беха също чувствителни, обаче,
цельта, да се отклонятъ американските сили отъ Алеугските острови, на който въ това време се стоварвали
японски войски, бе напълно постигната.
На 7 августъ 1942 год. американците стовариха
войски и завладеха островъ Гвздалканаръ и други отъ
Соломоновите острови: Тулаги и Флорида. Поради сла
бите японски войски действието напълно сполучи, обз-.
че японските въоржжени сили не беха напълно изтлас
кани отъ островъ Гвадалканаръ; както американците,
така и японците на неколко пжти пратиха" силно охра
нявани корабни кервани, поради което произлезеха и
неколкократните морски сражения при Соломоновите
острови. Въ първите сражения презъ августъ американ
ците загубиха 21 бойни кораба, между които 16 кръс
тосва ча.
Въ края на октомврий силни американски бойни
гскадри се отново насочиха къмъ Соломоновите остро
ви съ задача да осигурятъ морското господство въ тая
часть на океана, обаче приближаването на Големия аме
рикански флотъ бе навреме забелязано отъ японска
страна. Следъ тежка борба, японските морски сили спо
лучиха да сразятъ американските кораби и отбиха, на
пълно готвещия имъ се ударъ. И двете страни дадо*ха загуби. Американците загубиха въ това сражение
1 линеенъ корабъ, 3 самолетоносача и 3 кръстосвача.
На 14 ноечврий, когато американците се опитаха
да изпратятъ единъ корабенъ керванъ, за трети пхть
се завърза ожесточено сражение при Гвадалканаръ, въ

което голема часть отъ- придружаващите кервана кораби
беха унищожени.
Споредъ японски съобщения, въ това сражение би
ли потопени 2 американски линейни кораба, 11 кръсто
свача и 5 изтребителя. Така сжщо и японските загуби
беха твърде тежки.
На 3 декемврий 1942 год. японското командуване
съобщи за действията на силни японски торпедни флотилии върху една американска ескадрагпинейни кораби въ
близость на Лунга. Отъ произведените торпени. атаки
били потопени 1 американски линеенъ корабъ, 1 тежъкъ
кръстосвачъ и 2 изтребителя. Това е първиятъ случай
отъ започването на войната, въ която флотилия изтре
бители атакува ескадра линейни кораби.
Споредъ сведенията оповестени официално отъ
японската агенция Домей и тия дадени отъ кралската
японска главна квартира, до 1 декемврий 1942 год,г
презъ време на едногодишната морска война въ Тихи
океанъ, американскиятъ флотъ загубилъ следните бойни
кораби:
10 линейни кораба, 12 самолетоносача, 38 кръсто
свача, 40 изтребителя, 2 кораба съ нарочно назначение,
70 подводника, 4 канонерки, 4 минопоставача, 7 мино
чистача, 9 торпедоносеца, 3 спомагателни кораба и 2
кораба отъ неизвестенъ видъ, всичко 201 кораба.
Естествено, че въ годишнината отъ обявяването на
войната и нападението върху опорното средище на Ха
вайските острови, Пърлъ Харбъръ, отъ американска
страна се оповести списъкъ, който съдържаше само
часть отъ действителните загуби на американския боенъ
флотъ.
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Оберлейтенантъ Уярихъ Моръ

Помощниятъ кръстосвачъ ^като орж&ие
в ъ морската воина
Докато понятието за кръстоевачна,война, ако и не
подъ тона име, е толкова старо, колкото изобщо сжществуванею на въоржжените кораби,, поиощниятъ кръсто
свачъ е едно ново творение на този нъкъ. Той не може
да бжде сравненъ съ пиратските кораби на Драка, Фдобишера, или Хавке отъ времето на девствената царица,
нито съ корабите отъ времето на американската граж»
данска война, които южните щати въоржжаваха и из
пращаха срешу снабдителните пжтища на армиите на
северните щати чакъ до водите на Англия, нито дори съ
станалия прочутъ „Алабама". Въ борбата на Англия съ
испанската армада и презъ средата на 17 в. англий:киятъ флотъ се е състоялъ въ по толЪмата си часть огь
въоржжени търговски кораби. Основата на бойния ко
рабъ се сложи по късно, въ около 1600 г., когато отъ
„Принцъ Роялъ" се създаде прототипа на линейния корабъ. Въ тави насока се развиха стжпка по стжпка,
заедно съ въвеждането на бронята и машините, модер
ните морски бойни сили.
Въ 'началото на нашия векъ, по • времето на уси
ления строежъ на бойни кораби, заедно съ колонизаторските стремежи на европейските и североамериканските
сили, вървеше ржка за ржка и създаването на презморски бази за военните флоти. Тези бази ставаха въ слу
чай на война огнища за поддържане . морското господ
ство на превъзхождащия по морски бойни сили противникъ. За по слабия, те беха изходни точки за кръстосвачна война. Ограничениятъ брой кръстосвачи въ презморските бази требваше да бжде засиленъ въ случай
на война съ помощни кръстосвачи. Съ товз се целеше
едно силно поразяваше действие —. разпокжсване на
неприятелските бойни сили.
Кръстосвачната война, колкото и успешно да бжде
водена, не може никога да рззаруса основите на едно
установено веднъжъ морско господство. Тя може само
да го намали до известна степень Ззщого морско го
сподство — това е запазване правото върху едно поло
жение, което позволява на единия отъ воюващите да
поддържа търговията си и едновременно да пречи на
противника да върши сжщото. Кръстосвачната война
споредъ това е такъвъ начинъ на воюване, който цели
да нанесе на неприятеля щети въ защищаваните отъ
морското му господство обекти чрезъ неочаквани напа
дения по слабите му места. Едно нападение върху са
мия носитель на морското господство, бойния корабъ, не
може да бжде цель на кръстосвачната война. Това важи,
както за кръстосвачз, така и за помощния кръсто:вачъ,
а въ н*кои случаи и за подводника.
Когато избухна първата световна война, значение
то на океанската търговска война не беше още всеобщо
познато. Твърде много умове се придържаха още въ
очакваното решително сражение на бойните флоти. Как
ви успехи и какви неимоверно големи последствия се
добиха отъ ограничаването на отделно опериращи кръ
стосвачи въ чисто търговска война показа прииЪрътъ на
кръстосвачигЬ „Емденъ" и „Карлсруе". Те държаха въ
продължение на месеци големи части отъ света въ не
описуемо напрежение и оказаха въздействие, което над
минава далече по значение потопените отъ всеки отъ
кръстосвачите 70,000, 80,000 бр, р. тона. Не по-малко
беше значението на дейностьта на германските помощни
кръстосвачи огь тозн първи периодъ на световната

война. Те бЪха въ повечето случаи бързи търговски па
раходи, въоржжени и снабдени споредъ изискванията въ
н*коя презморска станция," или дори въ открито море.
Екипажътъ на единъ отъ тези кораби, помощниятъ
кръстосвачъ „Кронпринцъ Вилхелмъ", съ своя коиандантъ кап. лейтенантъ Тирфелдеръ, се.е проявилъ осо
бено въ това отношение; този корабъ успелъ да престои
на-море 250 дни, отъ които 72 били прекарани въ то
варене на вжглищз, и следъ като нзииналъ 40,000 мор
ски мили, потопилъ общо 57,000 бр. р. тона неприятел
ски кораби. Непобеденъ, ако и на края на силите си и
съ привършени резерви, той успелъ да влезе въ едно
североамериканско пристанище.
Въ началото на 1915 г. германското ръководство
на кръстосвачната война по всички морета бе дошло до
изнемогване. Едва една година по-късно, следъ като бе
разбрано значението на .прикриването' (маскировката),
помощниятъ кръстосвачъ излезе наново на сцената на
нападателната морска война. На место на всеобщо поз
натите и ясно различаващи се отъ далечно разстояние
бързи кораби вече се избираха съвсемъ обикновенни, нез
начителни търговски параходи. Техното въоркжение се
поставяше прикрито и те добиваха такъвъ видъ, че при
проверка можеха'да заблудятъ.неприятелските стражеви
кораби. Както показва историята на тези кораби, това
се е случвало често. Най известенъ е пробивътъ на по~
мощния кръстосвачъ „Зееадлеръ", който въпреки двучасовото претърсване отъ една английска команда, успелъ
да премине блокадата. Ако и скоростьта на първнгЬ
търговски кораби — помощни кръстосвачи огь европей
ската война, отъ 12 до 14 морски мили, да е стояла
въ горната третинка на средната скорость на тогаваш
ните търговски кораби, тези кораби билн сиетани за
неудовлетворителни за една успешна търговска война.
Вследствие на това ржководството имъ даваше най-напредъ" задачи за поставяне на мини и следъ като те би
ваха изпълнени, останалата бойна способность на кораба
требваше да бжде използувана за търговска война.
Действията на помощните кръстосвачи „Волфъ* и
„Мьове" сж достатъчно известни. И двата извършили
успешно възложените имъ- минни задачи, но постигнали
въ отпослешната кръстосвачна война такива успехи,
които надииняватъ всички очаквания. Съответно голеио
бе и въздействието върху врага. То е особено ясно като
се узнае, че при първото появяване на .Мьове" въ сред
ния Атлантикъ английското адмиралтейство утрои бло-'
кадната линия при СетландскигЬ теснини и около Ис
ландия, и че срещу този единственъ германски корабъ
въ пространството между западна Индия и западна Аф
рика беха изпратени три пълни кръстосвачна ескадри.
Втората световна война завари помощния кръсто
свачъ тамъ, до кждето той бе стигналъ презъ 1917 г^
преобразенъ, въоржженъ съ една батарея огь среднокалибрени орждия търговски корабъ, чиято задача беше
да унишожава неприятелските търговски кораби. Само
въ едно отношение отъ основна важность развитието на
корабостроителната техника е показало пройена огь вре
мето на първата световна война. Употребата на петрола
като гориво отстрани съ единъ замахъ слабата страна
на старите помощни кръстосвачи, за които вхглнщния
проолемъ беше въпросъ отъ жизнено значение и при
това не сако въпроса за доставянето на въглищата, но
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Рибарски нжть край Деди-агачъ
преди всичко претоварването ииъ въ едно скрито отъ
неприятеля место. Модерните, кооаби сь течно гориво
могатъ да носятъ съ себе си запаси, които -имъ позволяватъ да изминаватъ грамадни разстояния, безъ да ста
не нужда да се попълватъ тези запаси. При нормална
скорость това разстояние се равнява на' три пжти зем
ната обиколка.
Морското разпоюжение на Германия е подобно на
това презъ първата, световна война. Тогава Германия
притежаваше единъ флотъ, кой го бя билъ въ състояние
да упражнява морско госполсгво, ако не му липсваха"
условия, а именно изходни бази за една Океанска война.
Вь своя ограниченъ обсегь, затворенъ въ „мокрия трижгълникъ* на Северно море, герман:киять ф/югъ за от
крито море чакаше напраздно решителната би гка, която
не идваше, защото Англия съвсеяъ нЬмаше причина да
я търси. Морското й господство, въ горе споменатия
смисълъ, върху областите презъ които водеше търго
вията й, беше и безъ това си.урно. Днесъ Германия
притежава вратите за излазъ въ Аглзнтика, но не и достатъченъ брой тежхи бойни сили, за да предприеме
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нещо друго освенъ кръстосвачна война въ океана. Но
споредъ природните условия, т*зи действия могатъ да
иматъ винаги слио преходен ь, краткограенъ характеръ.
Казахме вече, че изходътъ отъ едно положение^
което не позволява сриване на противниковото морско
господство, е нападението на пазените му обекти. Въ
открития Атлантикъ тази война се води отъ подводника
като борба за тонажъ. Но предвидъ постоянно растя
щия районъ на действие на подводника, увеличаванъ и
отъ подводните петролоносачи, тази война не се огра
ничава само въ водите окояо Англия, но се простира и
тамъ, кждето противниковото търговско корабоплаване
е най уязвимо. 13се пакъ, обаче, ако и районътъ на дейст
вие на подводника да е разширенъ извънредно много
чрезъ разни нови средства, далечните области на широ
кия океанъ, въ кои го английската търговия взима нача
лото си, еж все още недосегаеми за него Тези именно
области еж. приежщого мЬсго за во.юзане на помощния
кръстосва чъ.
Какво важно допълнение на подводника е помощ
ния кръстосвачь ни става ясно, като знаемъ, че при из
бухването на войната въ Атлантическата область беха
обхванати огромни пространства. Съ огледъ на подвод
ната опасность противникътъ поведе тамъ корабоплава
нето въ конвои и по.отдалечени пжтища. Наистина, от
начало отдалечените морски области останаха незасегнати
отъ войната. Но това положение се измени основно съ
появяването на германските помощни кръстосвачи презъ
пролетьта на 1940 г. Минните полета, които беха по
ставени отъ германските помощни кръстосвачи край юж
ноафриканското крайбрежие и въ водите на Австралия,
наложиха струпването на големи, изискващи голЪмъ брой
хора съоржжения за защита срещу мините. Изчезването
на кораби въ южния Атлантикъ, по пжтя между Капщздъ и Австралия, въ морската область около Маврициусъ, при СеИшелите и въ устието на Бенгалския заливъ. вь Тасманско и въ Коралово морета, въ Антаркти
ка, както и въ средния Пасификъ, постави на английския
фпотъ съвсемъ непредвидени до сега задачи. Той може.
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Изследвателниятъ корабъ „Метеоръ*, преобразенъ въ спомагателевь кръстосвачь „Комета"
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т е да се опита да гн разреши само съ увеличаване
броя на кръстосвачите въ презиорските бази, но треб
ваше да има предвидъ съответното отслабване на флота
въ родината. Но не се свърши само съ едно числено
разместване на бойните сили, съ това събитие, което се
окачествява като „разпръсквателно действие" на помошнокръстосвачната война. Английските флотски единици се
видеха принудени да патрулиратъ • день следъ девь и
месецъ следъ месецъ по морските пътиша на ловъ за ,
германските нарушители на търговията. Износването на
постоянно намиращите се на море кораби, необходимостьта отъ докъ и отъ увеличаване постройката на нови ко
раби, нуждния подвозъ отъ петролъ, муниции и други
сьоржжения отегчаваха не само силите отъ английския
флотъ, но се разпростираха и върху търговския имъ
флотъ. Оше по-голъма стана тази тежесть, когато активностьта на германските нарушители на търговията нало
жи да се преустроятъ много пасажерски кораби въ по
мощни кръстосвачи. Цененъ корзбенъ тонажъ отъ вой
скови транспорти беше загубенъ по такъвъ начинъ.
Ако се разгледа значението на търговската война,
водена отъ помошните кръстосвачи отъ тази гледна
точка, то споменатите косвени успехи надъ английската
военна и търговска флота ше се поставятъ сигурно пре
ди външно видимите постижения по тонажъ. Но •' това
съвсемъ не значи, че досегашните успехи отъ надъ
800,000 бр1 р. тона потопенъ, или плененъ тонажъ ех
маловажни, ако и да представляватъ само една малка
часть отъ постиженията на подводниците. Помошниятъ
кръстосвачъ, напротивъ, играе като оръжие въ морската
война една много по-голема роля, отколкото съответст
вува на тази часть.
Описанието на постиженията отъ помошно-кръстосвачната война не би било пълно, ако не се напомнеха
неколко други последствия отъ особено значение за ан
глийските колонии и доминиони, моралното въздействие
върху местното население, уронването на английския
престижъ и свързаните съ това мжчнотии при събира
нето на цветнокожите сбелуги на английските кораби.
Въ колкото повече области покаже приежтетвието
си помошниятъ кръстосвачъ, чрезъ потапяне и спиране
на кораби, толкова по-големо ще бжде поражавашето му
. действие и толкова повече кръстосвачи и помощни кръ
стосвачи требва да събере протввникътъ въ тези обла
сти за борба ,съ нарушителя на търговията.
Единъ помощенъ кръстосвачъ е единъ напълно неващитенъ търговски корабъ, който за цельта е пром*ненъ чрезъ пристрояването на нуждните за бойните му
задачи артилерия, торпедно въоржжение и едно приспо
собление за поставяне на мини. Много естествено, че поподробни сведения върху естеството на това въоржжение не могатъ да се дадатъ. Но ше бжде интересно да
се предадатъ впечатленията, ако и не напълно верни,
на английски пленници въ това отношение. ТЬзи пленни
ци еж. живели въ продължение на месеци на единъ по
мощенъ кръстосвачъ („Атлантисъ") и останали въ Сомалия, кждето били освободени следъ превземането на тази
область отъ англичаните. Единъ отъ техъ писалъ въ
единъ английски вестникъ:
„Въоръжението беше прикрито — оръдия въ сан
дъци — прибираеми проветрители и мачти съ прожек
тори, единъ самолетъ въ предния товаренъ люкъ, три
орждия, отъ които две 15 см. на предната палуба, по
две по-леки орждия на страните, две двойни торпедни
тржби, единъ фалшивъ куминъ, измервателни уреди и
маскирана противосамолетна артилерия зздъ истинския
куминъ, едно 21 см. оръдие беше скрито въ единъ сан-

дъкъ, адресиранъ до една машинна фирма въ Манила,,.
който стоеше -на задната палуба... Задната палуба беше
просто обсипана съ оръдия"—
Животътъ на помощния кръстосвачъ е билъ често»
описванъ. Той е известенъ съ ттрпение при понасянетона разни несгоди, най-вече тропичната горещина, едно
образната, нуждаеща се отъ пресни продукти храна, по~
стояната сурова корабна служба, уморителните дежур
ства. При това и душевниягъ копнежъ по родината следъ
месеци, дори години дългото отежтетвие, неизвестностьта за съдбата на домашните, честото, отегчително без
действие презъ дългите периоди, когато хоризонтътъ ечистъ и всеки човекъ отъ обслугата е самъ съ подтискващото уединение на вечната картина на водата и не
бето около себе си. Голема е ролята, която играе въ
случая командирътъ, неговата личность е решаваща за
новоизпъкващите въпроси относно воденето на хората...
Задачата изисква душевни способности и постоянни грижи
за всеки отделенъ човекъ, който извънъ войнишкото,
требва да бжде духовно привърззнъ, човешки воденъ и*
възпитаванъ.
Не се отнася само до лобрата подготовка и уме
лото ржководство на действията, но и до майсторското»
разрешение на проблема за водене на хората, когато
отделни помощни кръстосвачи остават ъ да действуватъ
надъ 1 година, дори въ два случая 17, а въ единъдругъ 22 месеца непрекъснато, безъ да слиратъ въ при
станище. Единъ доклздъ върху помощния кръстосвачъ
като оръжие БЪ морската война не би билъ пъленъ безъ имената на храбрите кораби и техните командири, кол
кото и непълно да требва да остане едно такова и з 
брояване.
За първи пжть презъ тази война светътъ чу за
делата на единъ помощенъ кръстосвачъ, когато комюни
кето на въоржженит* сили отъ 18. 5. 1940 год. съобщи,
че германски морски въоръжени сили еж поставили мини
край южноафриканския бр4гъ. Тези мини произхождаха
отъ помощния кръстосвачъ „Атлантисъ", Подъ водаче
ството на своя командиръ капитанъ I р. Рогге той дей
ствува дълго време въ водите на Атлантическия, Индий
ския и Тихия океани и 18 месеца следъ излизането си
на море можеше да се похвали съ гордия резултатъ отъ
144,000 бр. р. тона потопени и пленени неприятелски
кораби. По пжтя къмъ родината корабътъ билъ срещ-.
натъ отъ английския тежъкъ кръстосвачъ „Девонширъ".
Оставайки извънъ обсега на оръдията на германския
помощенъ кръстосвачъ,^ „Девонширъ" разстрелялъ без
защитния корабъ. Следъ редица приключения екипажътъ
пристигналъ въ Германия съ спасителни подводници, из
минавайки най дългия въ историята, 655 дневенъ морски
пжть.
Дълго време преди появяването на германски под
водници въ западно-индийски води, тамъ действуваше
помошниятъ кръстосвачъ „Виддеръ" съ своя командиръ
Хелмутъ фонъ Руктешелъ, произведенъ по-късно въ
чинъ капитанъ I р. Следъ завършването на действията
си този корабъ успелъ съ големи трудности да проник- не презъ неприятелската блокада и да се завърне въ
родината си. Следствие на една повреда въ машините
максималната му скорость била намалена на 5 мили въ
часъ. Успевайки да преодолее всички трудности, капи
танъ I р. фонъ Руктешелъ проявилъ способности, за
конто той бива награденъ като първи командиръ на по
мощенъ кръстосвачъ съ рицарския кръстъ на железния .
кръстъ. Скоро следъ това, възъ основа на нови успехи
при едно второ действие, той бива награденъ съ д ъ б о 
вите листа къмъ рицарския кръстъ.
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Трагично завършиха особено успешните действия
-ла помощния кръстосвачъ .Пингвинъ", подъ комаидата
на капиганъ I р. Крюдеръ, който бЬ награденъ послесмъртно на 15. 11. 1941 г. съ дхбовите листа на ри
барския кръсть. На 9. 5. 1941 г. въ едно сражение съ
-английския кръстосвачъ ..Корнуель" иамЬрили геройска- та си смърть командирътъ и по-голЬмата часть огъ об• слугата. Съ името на капитань I р. Крюдеръ е свързано
-едно успешно нападение върху една цел* китоловна
-флота. Корабите, пълни сь китово масло, бнли пленени.
' С ь това капиганъ I р. Крюдеръ'даде единъ големъ при• носъ за продоззлсгвиегось мазнини на германския народъ.
Пакъ съ загубата на единъ германски помощенъ
кръстосвачъ завърши и срещата на .Кориорань' подъ
командата на капиганъ II р. Детиерь, съ превъзхождащия
го кръстосвачъ „Сицней". Вь завързалия се артилерии-ски двубой ге^иаискиягъ корабь усаЬ да потопи „Слдней", прогшн.) на всички-теоретически очаквания за из
хода на този неразенъ бой. По голЬии подробности око. ло тази борба не еж. иззестни, но можемь да приемемъ,
• че тя е станала нощемъ, огъ много близко разстояние.
•Огъ австралийския кръстосвачъ не е останаль жавъ
нито единъ чозекь, докато поголЪиата часть отъ обслугата на .Корморанъ" е достигнал» Австралия и отъ
тогава се намира тамъ въ взеннояленничесгво.
Докато .Аглантисъ", .Пингвинъ" и .Корморанъ",
.следъ като изпълнили задачите са и погоп*лт по надъ
100,000 бр. р. тона неприятелски кораби, били срещнати
• отъ превъзхождащи ги бойни кораби и загинали — това
• еж единствените загуби на германски помощни крьсто*
-свачи — другъ помощенъ кръстосвачъ, .Торъ", подъ
командата на капитань I р. Келеръ, попадналъ още съ
започването на успвшнигй си действия въ южния Аглангикъ на единъ три пъти по големъ английски помо
щенъ кръстосвачъ — .Алкантара". Сражението не било
истински завършено споредъ правилата на търговската
война, но докато .Алкангара* требвало да се прибере
съ тежки поражения въ Рио де Жанейзо, герианскиягъ
помощенъ кръстосвачъ не саио че продължилъ дейст
вията си, но водилъ и две победоносни сражения съ
други два неприятелски помощни кръсгосвача. Вгориягъ
прогивникъ, .Карнарвонъ Кяслъ", получилъ сжщо теж- ки- поражения и скоростьта му била намалена,- докато
„Торъ" не получилъ нито едно попадение. Третиятъ по
мощенъ кръстосвачъ, който попадналъ подъ самите оръ
дия на германския помощенъ кръстосвачъ, билъ 13,300
бр. р. тонниятъ английски помощенъ кръстосвачъ .Волтеръ". Той билъ погопенъ, безъ .Торъ" да получи нито
-едно попадение. Съ почти 100,000 бр. р. тона на побед
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ния си флагъ капиганъ 1 р. Келеръ се прибралъ съ ко
раба си въ родината.
Докато свЪтовниягъ печатъ се занимаваше още съ
неочаквания изходъ на битките между помощните кръ
стосвани въ южния Аглангикъ, избухна като бомба нови
ната за появяването на единъ германски помощенъ кръ
стосвачъ въ далечния Пасификъ. Това 615 .Комета* подъ
командата на конградмирзлъ Айсень. Причината на това
съобщение бЬше обстрелването на фосфатните мини на
о-въ Науру. Тази акция бЬ предшествувана отъ една
успЬшна търговска война въ Коралово море, мвстого
на днешните боеве между японската и североамерикан
ската флоти, изходната точка за борба срешу Австралия.
Помощниягъ кръстосвачъ „Комета" пристигна въ Вели
кия океанъ следъ едно пьлно съ приключения пжтуване
по ледените полета на Сибирския пъгь, по края на по
лярния поясъ северно отъ Русия. Следь 17 месечно пхтуване той направи единствената обиколка на европейскоазиятския конгиненгъ презъ време на война.
Презъ летого на 1941 г. се натъкна на мина прн
входа на Аукландъ (Нова-Зеландия), 14,000 тонниятъ ан
глийски пасажерски корабь .Ниагара". Заедно съ него
отиде на морското дъно и носеното отъ него злато за
5,030,000 райхемарки. Помощниягъ кръстосвачъ .Орионъ"
командуванъ отъ кааитанъ I р. Вдйеръ можеше да се
радва на този неочакванъ успЪхъ, тъй като той бЬ пзставилъ мини на много мЬста въ водите на Австралия.
Следъ 17 месечно . непрекъснато плаване .Орионъ" се
завърна въ родината си, следъ като бе потопилъ почти
100,000 бр. р. тона неприятелски кораби и бЬ изминалъ
едно разстояние повече отъ 100,000 морски мили.
Всички изброени командири бЬха наградени съ ри
царския крьстъ, а никои огъ тъхъ и съ д&бовиге ли
ста, за технитЬ успехи вь войната срещу неприятелско
то корабоплаване. Други ех още на плаване. Огъ време
на време свЬгьтъ узнава нещо за действията на нови
помощни кръстосвани, когато се награждава некой командиръ — победигель, като капиганъ I р. Гумприхъ,
или когато се известява за нови постижения, както въ
края на годината бЬха обявени съ специално съобщение
потопените отъ надводните морски сили 1,870,000 бр. р .
тона неприятелски кораби.
Едва следъ войната .де иогатъ да се дадатъ под
робности по действията на помощните кръсгосвачи, тъй
като въ никоя область на воюването тайната не играе
такава роля, както тукъ. Но все пакъ булото е разкрито
до толкова, щото да може да се види голеното значе
ние на помощния кръстосвачъ като орхжие въ морската
война.
Преведе огъ немска — X. Хрнстовъ
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В. Кутевски

Развитие на военното корабостроене
Б Ъ ХУШ в Ь к ъ върху научна основа
Значението на английската нромишленость и значението и за корабостроението
Въ началото на XVIII въкъ борбата за световното
. господство по море взе характера на англо-френско съ
перничество. Ржководното положение, което Англия зае
маше въ коалицията срещу Франция (1701 — 1714 год.)
и въ седемгодишната война (1756 — 1763 год.) и поз
воли да завладее Гибралтаръ и Ню-Фзундленъ. Споредъ
Парижкия трактатъ въ 1763 година Англия получи цела
Канада и голема часть отъ островите въ западна Индия.
Англия съсредоточи въ свои ръце международната мор
ска търговия.

Янглийски линеенъ корабъ ВеНегорпоп
Въ техническата, металургическата и металообра
ботващата промишленост ь въ края на XVII въкъ се
появи машината, за чието действие отначало се използу
ваше водната енергия, а после и парата. По това време
се създаде връзка между науката и техниката. За разви
тието на техниката гол-вмо влияние имаха успехите на
математиката и механиката, които положиха основи за
научното изучаване на техническите сбекти, въ това число и кораба.
Първиятъ дървенъ корабъ съ парна машина бе
построенъ въ 1802 г, въ Англия и на стените му беха
инсталирани по едно колело за движение.
Въ 1819 год. първиятъ американски корабъ съ ко
лела и ветрилно стъкмяване пропжтувалъ океана отъ
Амершга за Англия (29'5 дни пжтуване и само 80 часа
подъ пара), а въ 1838 год. четири 'английски кораба
прогштували отъ Европа за Америка и после, за Индия.
Следната степень въ развитието на морските кора
би е замената на големите и лесно повреждани отъ вълнението колела съ гребенъ винтъ въ подводната
часть на кораба.
Първиятъ боенъ корабъ съ парна машина бе по
строенъ по проектите на Робертъ Фултонъ въ 1812 г.
Въ 1827 год. въ морския бой при Наваринъ съюзениятъ флотъ (Англия, Франция и Русия) разби тур
ския флотъ.
Перйодътъ 1840—1850 год представлява забеле
жителна епоха въ историята на военното корабостроене,
когато търговското корабостроене очевидно доказа пре
имуществото на парните и железни кораби. Отъ друга
страна традициите за скорошни славни победи на ветро
ходния флотъ и опасенията на морските авторитети отъ
пажарь на кораба, вследствие искри отъ димната трхба,
голъмъ рвзходъ нз гориво, слабость на железния кор-

пусъ срещу ядрото, възможни повреди въ машината и
външните колела — тормозиха делото.
Използуването на винта победи предубеждението»
въ морските среди — противници на парната машина.
Въ 1847 година въ Франция по проекта на корабострои
теля .Дюнонъ-де Ломъ бе заложьнъ първия винтовъ ли
неенъ корабъ Иарокоп отъ 5047 тона, съ глав
ни размери: дължина 713 м., ширина 16 2 м. и газене
7 7 м. Той разви небивала до тогава скорость отъ 13 5мили.
Металургията по това време не бт-ше успела още
да валцова дебели броневи листове; тгкива можеха да се
приготвятъ само съ коване до дебелина 100—125 мм.
. Идеята да се брониратъ военните кораби изказана
оше въ 1834—1845 год. отъ Пексзнъ и Лабрусъ и др,
не заглъхна, а продължи да се подема Въ 1845 год.
Дюпанъ-де Ломъ предложи проектъ за железенъ броненосецъ съ броня по водолинията и около батериите на
големокалибрените орждия.
Той.доказваше, че печалбата въ теглото на корпу
са въ железн»я ксрабъ позволява да се покриятъ съ
броня машинното й котелно помещения, които въ дър
вения корабъ беха незащитени. Не требва да се поставятъ много орждия съ малгкъ калибъръ, а по-добре е да
имъ се намали числото, а увеличи калибъра като се бронирать въ каземати. Такъвъ корабъ, доказвалъ той, ще
води успъшенъ бой съ корабите и ще устоява срещу
бреговите батареи.
, '
Въ 1853 год. руската ескадра на адмирзлъ Нахимовъ въ съставъ 6 линейни ветрохода за 20 минутк

Общ-ь видъ на горната и долва батарейни палуби на единь воененъ
корабъ отъ 1820 г.
унищожи при Синопъ турската ескадра отъ 7,'ветроходи
фрегати, 3 корвети. Този фактъ въ сравнение съ наварнския бой, въ който по малки резултати беха достигнати
за неколко часа бе въ полза на бронирането.
Въ 1854 год. Англия *и Франция въ съюзъ съ Тур
ция обявиха война на Русия, която засилваше влияниетоси на нзтокъ.

МорсЕси сговороь
Кримската война въ историята на военното кора
бостроене може да бъде отбелязана съ следните изво
ди. Доказа се непригодностьта на незащитените дърве
ни кораби, които много страдаха отъ огъня на бръго:вите батареи.
Доказано бе безспорното преимущество на парни
те винтови кораби, които свободно маневрираха и предъ
очите на целия флотъ влачеха ветроходите.
Въ Балтийско море по това време за защита на
(Кронщадъ огь приближаване нз английската ескадра бе.
ха употребени за първи пжть заградни мини. Мината
•бе конически сжцъ напълненъ съ 32 кгр. барутъ. Дей>
-ч;т8иего бе незначително, ала моралниягъ ефектъ отъ
това ново средство за борба бе голвмъ.
Въ 1857 год въ Франция отъ опита на Крии-ската война бе създаденъ законъ, споредъ който всич
ки кораби, които нямаха машини, бЬха изключени отъ
списъка на бойния флртъ.
Въ 1859 год. въ Франция бе построенъ първиятъ
<боеви броненосецъ Ьа Оюйе съ Еодоизместване 5000
тона и главни размери 7 7 3 х 16-2 х 78 м. Корпусътъ
е дървенъ. Стените бъха бронирани. Мощность на ма
шината 1200 к. с при корабна скорость 128 мили.
Бронята бе 120 м. м.
Вь 1860 год. англичаните построиха първия же-лезенъ винтовъ броненосецъ и^апог съ водоизиестване
"9360 т. и скорость 143 мини Той бе брониранъ сь
122 м. м. желвзна броня Корпусътъ 66 разделенъ съ
напречни водонепроницаеми прегради. Този корабъ е
първоначалниятъ типъ броненосецъ съ бортово брони
ране на багаоеиге. също такива биха и първите броненосци въ Германия, Италия, Австрия и Русия. Бро
нята се спускаше 1*5 — 2 метра подъ водолинията. За
-състоянието на артилерията по това време бронята бе
.достатъчна защита.
Вь 1877 год. въ Франция се появиха орхдия съ
удължени снаряди. За да не се преобр ьщать те въ
въздуха, цевите на големокалибрениге орхдия се нареззаха съ канали. Конструкцията на орждията се усъ
вършенствува — те се изработваха отъ лета стомана

Френска плаваща батарея
Големо-калибрените се защищаваха съ броня. Въведоха
се далекомерни уреди, които улесниха артилерийската
стрелба на по големи разстояния. Всичко това постави
начало за съревнование между артилерията и бронята.
Въ 1866 год. бе построенъ по проекта на англий
ския корабостроитель Ридъ броненосеца ВеПегорНоп съ
150 м/м. броня по водолинията, а орхдияга 229 м. м.
беха поставени въ каземати. Този корабъ съ големокалибренни, добре защитени орхдия, можеше да дейст
вува отлично въ боевата' обстанозка. Размерите ех
91 х 17 х 8 м. съ водоизиестване 7550 тона, 6320 к.с
<машина, която му дава 14 2 мили скорость. Този ко-
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рабъ има редици конструктивни усъвършенствувания,
които ниатъ историческо значение въ развитието на
корабостроенето. Корпусътъ бе построенъ по така на
речената клетъчна систеиа, въведена отъ Ридъ и запа
зена съ малки изменения до сега (надлъжно — напреч
на систеиа). Къмъ напречните ребра надлъжно на кораба се усилваше корпусътъ съ греди и по този начинъ
се увеличаваше надлъжната корабна здравина, а това

Първиятъ винтовъ линеенъ корабь „№ро1еоп*
даде възможность да се увеличи дължината по отно
шение ширината и по този начинъ се подобрява скоростьта. Между вхтрешната и външна обшивка се по
лучава междинно пространство съ височина 1 м. и то
осигурява непогъването на кораба, ако се новрейи вън
шната обшивка. Корпусътъ е разделенъ съ водонепронкцаеми прегради.
Въ 1858 год. въ Англия бе построенъ грамаденъ
за това време железенъ търговски корабь Огеа* Ез1ега
съ водоизиестване 25,000 тона съ 3 вида двигатели:
(ветрила, бортови колела и вингъ въ кърмата). Понеже
дължината му отъ 207 м. не позволи да се построя
корпуса съ напречни ребра, то строителите му инжене
рите Брюнелъ и Скотъ Роселъ предложиха напречната
систеиа, която се състои отъ надлъжни връзки, както
въ дъното така и въ стените и въ палубата. Корпу
сътъ представляваше трхба съ надлъжни ребра. Ридъ
използува тази система въ комбинация съ напречната.
Този корабъ служеше за поставяне кабелъ презъ Атлан
тическия океанъ и въ 1890 год. бе продаденъ на ста
ро железо като негоденъ за експлоатация.
Пързата добре конструирана парна кърмилна ма
шина въ 1866 год. значително увеличи повъргливостьта
маневрените качества на корабите. Въведоха се ба
лансираните кърмила, и виесто да работятъ на кърмилното колело около 30 — 40 души и за 1'5 минути кър
милото да се завърти само на 20 градуса, къриилната
машина извършваше това много бързо и само съ едннь,
кърмчия.
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Ж и в у ч е с т ь на бойнитВ кораби
Разширеното строителство на военно морския и
океанския флоти, практическата деятелность на военния
корабъ и опитътъ на всички морски боеве съсредоточаватъ
днесъ вниманието на военните специалисти въ флота и
промишленостьта на единь отъ важните елементи отъ
боевата подготовка — живучесть на бойния корабъ.
На този въпросъ е посветена обширна литература.
Обаче не винаги .живучестьта на кораба" се определя
%
точно и ясно.
Едни автори подъ живучесть на кораба разбяратъ
«свойствата на кораба да запазва въ еднаквз степень
способностьта за действие на всички свои органи", „свой
ство, което не би му поззолило да поп не, до като той
е способенъ да действува съ оржжията си, и би му дава
ло възможность да противодействува да излезатъ отъ
строя оръжията му, до като не е потъналъ". По такъвъ
начинъ живучестьта на кораба обезпечава неговата непзтопяемость и активностьта на неговите орждия.
Доуги автори определягь живучестьта на кораба
като „свойство на корабз да запазва своята способность
за действие при различни обстоятелства*. При това жи
вучестьта на кораба се подразделя на живучесть като
плаваща платформа, т. е. непотопяемость и живучесть
на неговите технически срвд:тва и въоръжение, т. е.
активносгь.
Американската военно-иорска техническа литература
при разглеждане въпроса за живучестьта на кораба —
.контролъ на поврежданията" — има прелвидъ преиму
ществено влиянието отъ повреждането на корпуса на
военния корабъ вьрху неговите мореходни и бзеви ка
чества. Разглеждатъ се така също меркитЪ, необходими
за осигурязане на тия качества въ процеса на проекти
ране и постройката на кораба. Съ това се предполага да
се запазятъ качествата на кораба при условията на не
говата експюзтация въ мирно и военно време и да се
осигури възможностьта за възстановяването ияъ следъ
повреждане на корпуса въ боя.
Ето заихо, да се потопи етинъ съвременеяъ боенъ
корабь отъ непосредственото деЧсгвие на снарядите е
твърде трудно: съпротивляемостьга на кораба прогивъ
унищожаване, независимо отъ бронирането, се осигурява
отъ съпротивлението на неговия корпусъ на разрушение
и отъ запаса на плавучестьта.
Мз-кг да се прчвздагь ргт.ъ по<ивза, потзьр«та
ващч доброто съпрогизлелде на корабния корпусь при
повреждането му отъ снаряди.
Стариять германски кор1бь .Ариадне" (1898 г.
11,000 т.) покрить въ операцията на 28 сепгемврий
1914 год. съ залпъ отъ английския линееяъ кръстосвачъ
„Лайонъ", останалъ да плава повече отъ 3 часа.
Въ боя при ФалкландскитЬ острова на 8' декемврий 1914 г. английския кръстосвачъ .Кентъ" (1901 год.
9,800 т. съ боргови залпъ 408 кгр,) е можалъ да пото
пи германския кръстосвачъ „Моренбгргъ" (1903 г. 3,396
тона съ бортови ззлпъ 79 кгр.) едва следъ двучасово
разстрелване.
Тогава също германски тгъ кръстосвачъ ,Лайпцигъ"
(1905 г. 3,200 т. съ бортови залпъ 79 кгр.) издържалъ
повече отъ 6 часа неравния бой съ английските кръстосвачи „Глазговъ" (1911 г.—4,820 тона съ бортови залпъ
161 кгр.) и „Корновалъ" (1902 год. — 9,800 т. съ
бортови залпъ 408 кгр.). Боягь се завършилъ съ потопя
ването на .Лайпцигь" отъ своя екипажъ.

На 25 априлъ 1916 год. презъ време на сблъсква
нето на английските кръстосвачи отъ отряда на Тирвитъ
съ германските линейни кръстосвачи при Лоцестоф гь, флаг
манския кръстосвачъ на Тирвитъ .Конквестъ" билъ веднага
покрить отъ 305 мм. залпь отъ германския линеенъ
кръстосвачъ „Лютцовъ". Въпреки тежките повреждения
„ Конквестъ" останалъ да плава и се отдалечилъ съ 20
мили скорость подъ закриване отъ димови завеси, произ
ведени отъ своите ескадрени торпедоносци.
Опитътъ също та <а показва, че даже за ескадренните торпедоносци единични попадения на големи снаряди
далечъ не винаги се явяватъ гибелни, макаръ че редко
се понижавать тактическите свойства следъ първото по
падение.
Вь ютланаския бой на 31 май 1916 год., въ време
на атаката на английските ескадренни торпедоносци вър
ху германските линейни кораби, въ английския торпедоносецъ „Нзмадъ" попадиалъ снарядъ, взривалъ се въ
турбинното отдвление, корабътъ се лишилъ отъ движение,
но останалъ да плава.
Тогава също ескадаенния торпедоносецъ „Огелау"
получилъ попадение отъ голЪмъ снарядъ вь срвдата на
корпуса; попадението застав-.ло да се намали хода до
най-малъкъ, а следъ тоза да се спре, но корабътъ не по
тъналъ. Ескадреяниятъ торпедоносецъ .Дефендеръ" получилъ попадение на снарядъ въ носовия котелъ, но запаз
вайки скорость около 10 мили отишълъ къмъ „Опелау"взелъ го на буксиръ и успелъ въ продължение на деня,
да го заведе до буксирните параходи.
На 14 октомврий 1917 година въ Рижския заливъ
ескадргнниягъ торпедоносець „Громь", водейки бой съ
германскитв торпедоносци, се оказалъ подъ обстрела на
линейния корабъ .Кайзгръ". Еаинъ отъ голеиокалибрениге снаряди, отъ разстояние 110 кабелта, попадналъ
въ срйдата на корпуса на„Гроиъ".Снарядьтъ преминалъ,
безъ да се взриве, презъ носовото турбинно отделение,
повредилъ главния паропроводъ и съ това пзекъсналъ
постъпването на пара къмъ двете главни турбини и рулевата машина. Вь резултатъ „Громъ", макаръ че се
лишилъ отъ движение, останалъ да плава.
Презъ време' на Зеебрюгската операция 22 зприлъ
1918 год. английския ескадренъ торпедоносецъ „НордъСтаръ" получчлъ неколко попадения въ машинното и
котелно отлй/гениа. Окончателно се лишилъ отъ движе
ние, но все пакъ останалъ да плава.
Рузрушителното действие на артилерийските сна
ряди върху корпуса на кораба може да се изрази въ
видъ на навлизане въ бронята безъ разривъ. Ще приведемъ примери.
Презъ време на боя въ Рижския заливъ на 17 ок
томврий 1917 година единъ отъ двата попаднали снаря
ди отъ третия залпъ покрилъ линейния корабъ .Слава",
пробилъ бортовата броня; при това били изкривени пре
градите на въглищните ямн.
Отъ поврежденията, получени въ английските ко
раби при Югландския бой, следва да се отбележагъ: сед
мото попадение въ кръстосвана .Дъблинъ", предизвикало
навлизане въ броневата и бортова обшивки; първото по
падение въ линейния кръстосвачъ .Малая", въ резултатъ
на което се оказала изкривена долната страна на бор
товата броня; шестото ; попадение въ линейния корабъ
.Ьархамъ" на койго 13 мм. броня била огъната на 3 /*. тре
тото попадение на разпръсналия се 280 мм. снарядъ вь
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линейния кръстосвачъ „Тайгъръ". на който 9 плоча на кула
X била опната на 3% и заклинила заряди* ка.
За серкозньте повреждения, които може да произлезатъ отъ взгъвзнето на бронята въ близките къмъ
нея механизми, показватъ следните случаи:
Въ боя при Фалкландските острови единъ отъ снаря
дите, попадналъ въ бронирания кръстосва чъ ,, Шарнхорстъ ",
изгъвалъ броневзта плоча и заклннилъ кърмовия преводъ.
Въ боя при Догербанкъ единъ отъ снарядите, по.
падналъ въ английския линеенъ кръстосвачъ,, Лайонъ".изгъналъ броневата плоча и повредилъ топлия сандъкъ на
левата турбина, въ резултатъ на което последната из
леела отъ строя. Вториятъ отъ снарядите, попаднали въ
английския линеенъ корабъ .Принцесъ Ройалъ", попздналъ въ кула, X, изгъналъ бронята и извадилъ кулата
отъ действие, Независимо отъ разрушаването на корабния корпусъ, въоръжението и техническите средства, взрива на
снаряда, стлровождзщъ се съ образуване на газове съ
температура около 3000°, предизвиква възпламеняване
на всичко способно да гори на коргба. Особенно силно
-е вггплгмевяощото дейстгие на фугасните снаряди.
Историята на морския бей потвърждава неизбЪжиостьта отъ. предизвикване на пожари на кораба въ боя.
Презъ време на Цусимснвя бей силни пожари се появи
ли на броненосците „Суворовъ", ,Бородино', „Александъръ Ш* и „Осляба*. Такива схщо пожари е има.
ло и въ Ютландския бой на английските линейни кора
би „Усрспгйтъ", .Принцесъ Роялъ* икръстосвачите „Лайонъ", „Малайа* и др.
Въ Цусимския бой на „Суворовъ" въ края на краи>
щата не останали средства за борба съ огъня. Пожа
рогасителните черва, колкото и да съ ззмт-нявзни съ
запасните, веднага се превръщали въ негодно за упо
требяване състояние; потушаването пъкъ на пожарите
съ ведра, естествено, е било безъ резултатъ.
На линейния корабъ .Лайонъ", получилъвъ Ютланд
ския бой.. 12 попадения отъ тежки снаряди, борбата съ
пожарите била извънредно т р у д н а ,
тъй като
парчетата отъ снарядите презъ всичкото време про
бивали магистралите. Въ линейния корабъ „Принцесъ
Роялъ", получилъ въ Ютландския бей 9 попадения отъ
тежки снаряди, изникналите много пожари били поту
шени съ големъ трудъ, поради пълното отехтетвие на
светлина и поврежданията въ магистралите.
Особена опасност ь за кораба и за неговия личенъ
сьставъ представлява възпламеняването на неговия боеви
гапасъ, тъй като при едновременното разпространяване на
огъня големо количество взривчато вещество (съпрово
дено съ повдигане на температурата и н»лъгане на га
зовете) предизвиква неговото взриваване, което ще уни
щожи не само личния съставъ и въсрхжението, но ще
разруши и корпуса на кораба въ размъръ, заплашващъ
съ загиване на еж шия,
Въ Цусимския бой ех се взривали погребите на
броненосеца „Бородино". Единъ отъ снарядите, попад
нали въ броненосецъ „Суворовъ", повредилъ покривката
на 12 кърмова кула; часть отъ кулата била разпръс
ната отъ взрива и се изпънала въ страни. Въпреки то
ва кулата запазила възможност ьта да се върти н да стре
ля. Обаче, втори попадналъ въ нея снарядъ проникналъ
презъ образувалия се отворъ и предизвикалъ взривъ,
която подхвърлилъ кулата по високо отъ мостика. Ха
рактерно е, че въ този случай разрушенията по корпу
са не ех се оказали непосредствено гибелни за кора
ба. Обяснение на това обстоятелство требва да се тър
ся това, че голема часть отъ енергията на взрива се е
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отправила за преодоляване съпротивлението отъ горе,Въ боя при Фалкландските острови на 8 декем.
врий 1914 год. единъ отъ английските снаряди, проби.
вайки броневата палуба на германския брониранъ кръсто
свачъ „Шарнхорстъ", се взривалъ въ каземата, възпла-,
менилъ зарядите, лежащи въ кранци, и извадилъ каз*.мага (отъ 210 мм. орждие) отъ действие. На „Гнайзенау" преди загиването му сжщо така горели боевите
запаси.
Въ боя при Коронелъ на 1 ноемврий 1914 год.
английския брониранъ кръстосвачъ .Гудъ-Хопъ"(1901 г.—
14000 т.) получилъ попадение отъ тежки снаряди въ
носовото 234 мм. орждие; "надъ корпуса на кораба се
повдигналъ големъ огненъ стълбъ, показващъ за силенъ
пожаръ. Следъ 45 минути отъ започването на боя те.
жъкъ снарядъ па п на лъ между втората и трета трхби,
отъ гдето сжщо така се повдигнвлъ огненъ. стълбъ повисоко отъ мачтите и съ широчина 20 — 30 м. Следъ
8 минути „Гудъ-Хопъ" отишълъ на дъното, получилъ око
ло 30—40 попадения.
Въ боя при Догербанкъ на 24 януарий 1915 год.
попадналия въ германския линеенъ кръстосвачъ „Блюхеръ"
английски снарядъ, пробивайки броневата палуба между
двете отъ трите ср*дии кули, запалилъ сколо 40 сна
ряди въ коридора, простиращъ се почти на 1/3 отъ дъл
жината на кораба и служащъ за подаване .на боевите
запаси. Пламъка се прехвърлилъ презъ шахтите на еле
ваторите въ двете кули. Бушуващия въ средната часть
на коргба пламъкъ извадилъ отъ действие кгрмовите
преводи и котелното отделение № 3. Едно отъ последующите три попадения предизвикало пожаръ въ пог
реба на носовата кула, но се" е удало да бжде затопенъ погреба и по нататъшното развитие на пожара било.
прекратено.
'
Отъ взривъ на боевите запаси загинали сжщо така
на 20 януарий 1917 год. нъколко минути -следъ започ
ване на обстрелването отъ кръстосвачите „Гьобенъ" и
„Бреслау", английските монитори „Гегланъ" [5000 т.]
и „М — 28" [800 т.]
Въ време на боя съ германския кръстосвачъ „Еиденъ" на английския крейсеръ „Сидней" въ елеватора се
е взривалъ неприятелски снарядъ, Възпламенилия се кар«
дитъ е могълъ да попадне въ погреба, но взривътъ билъ
предотвратенъ отъ моряците, които изхвърлили горящия
рядъ.
Въ боя при Догербанкъ въ бронята на кърмовата
кула нй кръстосвача „Зайдлицъ" попадналъ снарядъ отъ
линейния кръстосвачъ , Лайонъ". Преминавайки презъ бро
нята снаряда се взривалъ; до червено нажежените парчеса проникнали въ работното отделение на кулата и
предизвикали тамъ пожаръ на зарядите. Желаей
ки да се спаси, личния съставъ на подавачното отделе
ние [намиращо се подъ работното] открилъ водонепроницаемата преграда и преминалъ отъ предавачното отделе
ние въ съседната кула; едновременно тукъ проникналъ
пламъкъ, разпространявайки се изъ работното отделе
ние презъ зарядника. Въ резултатъ изгорели двете кули
(6 тона взривно вещество) и загинали 165 човека,
въ това число и хората предизвикали пожара въ втора
та кула]. Обаче, погребътъ билъ спасенъ благодарение
мхжеството на старшия подофицеръ, отваряйки нагоре
щеното до червено колело на клапана за затопяване,
разположеиъ на главната палуба близо до кулата. Ко
раба поелъ 600 тона вода и потъналъ до 10*4 метра.
Въ последствие този случай билъ взетъ подъ вни
мание отъ германците и на кръстосваните отъ типа „Зайд
лицъ" билн поставени двойни азбестови врати и била
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лвменена системата за запазване на боевите запаси.
Въ Ютландския бой попадналия въ средната ку
ла {А] на английския кръстосвачъ „Лайонъ" снарядъ отъ
германския линеенъ кръстосвачъ „Лютцовъ" снелъ покрива
•й н ранилъ командира на кулата. Последниятъ можалъ
още, обаче, да даде заповедь да затворягь вратите въ
погреба и самия погребъ да се затопи; личния съставъ
успълъ да изпълни тази заповедь. Въ разбитата кула
избухналъ пожаръ; следъ 30 минути отъ еднотр оръ
дие падналъ зарядъ въ шахтата, гдето той се запглилъ.
Пламъка отъ него се прехвърлилъ отначало въ зарядидигЬ и зарядника, а следъ това по-надолу по главната
подавачна тржба къмъ лежащите тамъ снаряди. Обравувалъ се грамаденъ огненъ стълбъ, разпространявайки
се надолу и нагоре и проникващъ презъ запасния входъ
въ отделението на разпределителната дъска.
Преуь време на войната 1914 — 1918 год. число
то на корабите, загинали отъ торпеда и мини (304), зна
чително е превишавало числото на корабите, загинали
отъ действието на артилерийски огънь (85).
Бързото потапяне на корабите отъ взривъ на мина
или торпедо (редко отъ двете) произлиза отъ слабостьта на корпуса и отъ наличните конструктивни недоста
тъци на корабите. За примери може да ни послужатъ
фактите отъ загиването въ течение на 10 минути на ан
глийските кръстосвачи „Хавке* (1891 г. 7,350 т.) и „Хогуе" (1895 г. — 12,000 т.), линейните кораби ,Мани-,
Фишълъ" (1895 г. 15,000 т.) и „Корнуелсъ" (1901 г.
14,200 т.), италианските кръстосвачъ „Амалфи" (1908 г.—
10,400 т.) и „Гарибалди" (1899 г. — 7,400 т.), французкия кръстосвачъ , Леонъ Гамбета", а сжщо така и редъ
кораби отъ други държави.
.
При наличието на недостатъчно здрави и плътни
в.донепроницаеми прегради и неправилни действия на
личния съставъ настъпва последователно затопяване на
отделенията и коргбътъ потъва. Ще приведемъ примери.
Английския линеенъ корабъ .Аудачиусъ" 1914 г.
— 27,500 т.) затъналъ при вълнение 12 часа следъ
взриваване на мина. Австрийския линеенъ корабъ „Сцентъ
Ищванъ" (1914 год. — 20,300 т.) потъналъ 3/4 часа
следъ попаденията на две торпеди. Германския линеенъ
кръстосвачъ „Фридрихъ Карлъ" (1902 г,—9,050 т.) потъ
налъ следъ взриваването на две мини. Английския кръс
тосвачъ „Фалмаутъ" (1910 г.—5,300 т.) потъналъ следъ
попадането въ него на три торпеди, като се е задърмсалъ да плава единъ деньГ
Особено значение при взриваването на корабите
върху мини или торпеда има взриваването на погребите
съ боеви запаси отъ детонация, за което също така свидетелствувагь многочислени примери.
На 5 септеиврий 1914 год. билъ потопенъ отъ
подводникъ
английския кръстосвачъ „Патфиндеръ"
(1904 г.—3000 тона). Причина за неговото загиване е била
детонацията на погребите следъ попадението, на торпе
дото.
На 11 октомврий 1914 год. следъ попадението въ
кръстосвача „Палада" на две торпеда отъ подводника
„У — 26" очевидно детонирали погребите и следъ силенъ взривъ кръстосвача потъналъ.
Въ Дарданелите на 18 маргь 1915 год. стария
французки линеенъ кръстосвачъ „Буве" отъ детонация на

погребите при взривавгне на мина отишълъ на дъното*въ течение на една минута.
Презъ нощьта на 13 май 1915 год. въ залив*.
Марто турския торпедоносецъ „Муавенетъ и Милетъ*
пусналъ отъ разстояние 100 м. три торпеди съ зарядъ по 90 кгр. въ стария линеенъ кръстосвачъ „Голиатъ"(1898г,—13,150 т.Х Попадението на торпедите предизвика
ло детонация въ всички погреби и корабътъ погькалъ..
На 16 октомврий 1916 год. италианския ескадренъторпедоносецъ „Нембо" получилъ попааение на торпеда
отъ австрийския подводникъ „XVI"; отъ детонациясе е взривалъ погреба. Отъ силния взривъ се е повре—
дилъ и стоящиятъ на близко подводникъ, който потъ
налъ заедно съ своята жертва.
При атаката произведена отъ английските ескадрени торпедоносци презъ ношьта следъ Ютландския бойг
едно отъ 12.те торпеди попаднало въ линейния корабъ
„Помернъ*; следъ редъ вътрешни взривове средата на
кораба полетела въ въздухз, и кораба, пречупенъна две^
половини, потъналъ.
На 7 августъ 1916 год. подводникътъ „У— 62*
попадналъ съ две торпеда, съ интервалъ отъ 5 секунди,.
върху френския брониранъ кръстосвачъ ,Дю Пети Тюаръ",(1899 г. 9,200 т.) На кръстосвача се взривали погре
бите, и той потъналъ следъ 20 минути отъ попадението*
на торпедите.
Предпазването на боевите запаси отъ детонация'
заставя да се приложи специална изолация на погребитъи да се избегна теглото поместване до бортовете.
По-горе беха приведени примери отъ потъване на
кораби вследствие на подводни взривове и взривове въпогребите на боемте запаси. Следва само да се добави,
че често загиването на кораба е съпроводено съ пълно*
пречупване на неговия корпусъ.
Въ Ютландския бой на английския линеенъ кръс
тосвачъ «Инвенсибълъ* произлезълъ взривъ въ средната
часть на корпуса; корпуса се пречупилъ на половина
и кораба потъналъ. Аналогично е било и потъването на
германския линеенъ корабъ „Помернъ" следъ взривъ въ
погреба му.
Пречупване на корпуса е имало сжщо така при>
потъването на руските торпедоносци „Лейтенанта Бураковъ", .Лейтенантъ Пушчинъ* и „Козанецъ", гер
манския торпедоносецъ ,,5—116", английския торпедо
носецъ .Рукрютъ" и други кораби.
Обаче не винаги подводния взривъ се явява окон.
чателно гибеленъ за кораба. Даже въ случай на пълно
откъсване на кърмата или носа кораба може да остане
да плава. За примери можатъ да служатъ Следните
аварии:
Загубване на носовата часть на английския торпе
доносецъ „Нубиалъ* и тралчика „Тодесъ", германските
торпедоносци '.В—97'" и „ В - 9 8 " и „ В - 1 1 1 " , руския
тралчикъ „Хургасъ", загубването на кърмовата часть на
английския кръстосвачъ „Фокслау", торпедоносеца „Цулу , руския торпедоносецъ „Забиякъ", германския торпе
доносецъ „3—120" и др.
Важно е да се отбележи, че при повреждане нзкраищата на кораба решаващо значение за спасяването^
му имала въ много случаи степеньта на съпротивляемостьта на крайната водонепроницаема преграда.
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У н и щ о ж а в а н е на северо*амери1^анскиттз
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(оть дипл, инженеръ
Съ едно извънредно съобщение отъ 25 априлъ т, г.
се извести на света за единъ новъ ударъ на нашите
подводници срещу англо-американските морски сили.
Единъ самолетоносачъ на Съединените Щати, „Ранжеръ", потъна въ северния Атлантикъ отъ торпедото
4

&1&зя:%уг%?%?>

Герхардъ Хьофлихъ)
нетъ" отъ по кржгло 20000 тона. Освенъ това имаха
и кораба-майка на самолети „Ланглей" съ водоизместимость 11050 тона. Известенъ брой големи търговски кораби се намираха въ преустройство за спомагателен самолетоносачи.
Презъ време на големата морска битка въ Пасифика, въ морския бой около Холандска Индия, и въ
сраженията около Соломоновите острови Съединените
щати -загубиха споредъ официалните японски съобще
ния десеть самолетоносачи, помощни самолетоносачи и
кораби, майки на самолети. Отъ тези загуби департа
ментът на марината на Североамериканските Съедине
ни щати призна следъ дълго забавяне и неколкократно
отричане, както бе случаятъ съ .Йорктоунъ", потапя
нето само на единъ корабъ-майка й на четири самоле
тоносачи.
Кора-бътъ-мзйка на самолети .Ланглей" петъна на
27 февруарий 1942 год. южно отъ Ява, следъ едно
ожесточено нгпадение отъ страна на японските морски
въздушни сили. На 8 май 1942 год. въ морския бой въ
Коралово море б* унищоженъ „Лексвнгтонъ" отъ япон
ски бомбардировачни и торпедни самолети, носени отъ
самолетоносачи. Самолетоносачътъ „Йорктоунъ" бе повреденъ тежко отъ японски самолети въ морското сра*
жение при островъ Мидуей, на 4 и 5 юний 1942 год.
До 7 юний потгващкятъ корабъ се задържа надъ вода;
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Въ походъ срешу противника
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на подводника, командуванъ отъ капитанъ-лейтенантъ
*»1Х-^«~" Т О
фонъ Бюловъ.
Атакуването на бързите, охранявани отъ мощни
изтребители самолетоносачи е извънредно трудно. Огь
изпращаните въ далечно разузнгване самолети една
часть сбкрл,Ж!ватъ самолетоносача, за да го пазятъ отъ
подводни нападениа. Денемъ т*зи разузнавателни само
лети спъватъ много дейностьта на подводника, а когато
е х много на брой, правятъ нападението невъзможно.
Само при удобенъ случай, и то повечето нощемъ
яли въ дрезгавина, поднодникътъ може да достигне на
разстояние за изстрелъ до самолетоносача. Едно дневно
нападение е възможно, само ако курсътъ на противни
ка благоприятствува за това. Въ зори на 25 априлъ ка
питанъ-лейтенантъ фонъ Бюловъ доближилъ своя под
водникъ до «Ранжеръ" и го унишожилъ съ четири тор
педни удара. Съ това самолетонеезчната флота на Съе
динените Щати понесе една непоправима за момента за
губа.
При избухването на тази война Съединените ща-.
Почистване на мостино
ти притежаваха надъ седемь самолетоносачи. Това беха
двата самолетоносача .Саратога" и .Лексингтонъ" оть докато единъ японски подводникъ го доунищожи сь
по 33000 тона, .Ранжеръ" и .Вапсъ" .съ по 14500 и две торпеда. „Васпъ" охраиявалъ на 15 септемврий
14700 тона, както и .Антарпризъ", .Йорктоунъ" и „Хор- 1942 год. американските войски на Соломоновите ос-
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трови, само подъ силната зашита на кръстосвачи и из ежъ, обаче, закъсне съ една *година'Готъ установения
«*~ - -требители. На това место той билъ нападнатъ отъ единъ планъ.
Нуждата отъ са»олетоносачи на Съединените 'ща
японски подводникъ. Улученъ отъ три торпеда, кора©ътъ потъналъ'. Самолетоносачътъ „Хорнетъ" взелъ ти се вижда и отъ факта, че отъ есеньта на 1942 год,участие въ сраженията около островите „Санта Круцъ",
прегьрпелъ множество нападения отъ японски въздуш
ни сили и билъ потспенъ.
На 25 априлъ 1943 год.
„Ранжеръ" последва другарите си на дъното на север
ния Атлантикъ.
Споредъ досегашния опитъ, скгурно ще изминатъ
нъколко месеца, докато господинъ Рузвелтъ намери за
удобно да съобши тази най-нова германска победа.
Освенъ официално обявените загуби на самолето
носачи, споредъ едно японско съобщение билъ потспенъ
я „Саратога", така че днесъ остава само „Антерпризъ".
Твърде възможно е, обаче, и той да се намира между
потопените самолетовосачи, съобщени отъ японците
€езъ съобщаване на името.
Следъ избухването на войната Съединените щати
не ех пустнали на вода нови самолетоносачи. При това
само изброените дотука притежаваха добри бойни ка>
чества, тъй като помощните самолетоносачи, пригодени
за цельта големи търговски кораби, не ех годни за са
мостоятелна охрана на морски райони, нито за съвмест
ни действия действия [съ бойния флотъ, като се има
предвидъ малката имъ скорость — 16 възли. Те иматъ
?
значение само за охраната на отделни конвои, къмъ
- V . » ^
които биватъ придадени.
Новата голема строителна програма на Съединени
^ '-V* ...
т е щати се засили значително, когато презъ летого на
1942 год. щатите се отказаха отъ строежа на големъ
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Подводникъ въ моиентъ на изплаваке
въ южните води на Пасгфика, нгПвгжниятъ американ
ски боенъ театъръ, не е билъ забелязанъ нито единътехенъ самолетоьосачъ. Въпреки острата липса на този?1
видъ бойни кораби, малкото останали егмолетоносачи събили докарани въ Атлгнтикз, за борба срещу нашите
подводници. Това псказва гелемото значение, което е
добила подводната война за знгло-змериканските сили.
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Състезанието взь борба по моретата
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ЛнгличанитЬ признаватъ, че гермашит-Ь строятъ мно
го повече подводници, отколкото гзбятъ.ТерманскитЬподводни сили презъ тази годт на еж удвоили
успехигЬ си
-•й-
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Тревога въ" подводнини
брой тежки бойни единици. Но тя е още далече отъ
осъществяване. Първиатъ новспостроенъ корабъ, „Есексъ",
бе пусватъ на вода на 31 юлий, 1942 год, а два дру
л го последваха къмъ края на годината. Т*хниятъ стро-

Шрвиятъ лердъ на британското адмиралтейство
Александъръ при внасянето на бюджета на флотата въ
долната кгмзра призна, че британската флота Ерезъ изтеклата година е преживела най напрегнатия и нгй опас
ния периодъ на целата СЕОЯ дългогодишна история. Това твърдение осветлява нгй-добре изключителните загу
би, които морскатз война наназя на английската военна
и търговска флота. Гол! ма часть отъ изложението на
Александъръ, много естествено, беше посветено на под
водната война. При това тей призна големите загуби изатруднения на британското норабеплаване, но отъ дру
га страна се постара да създаде убеждението, че голе
ма борба по моретата започва да се развива въ полза
на Англия. За тазн цель той начерта предъ английското
общество надежди, които отъ бъдещето развитие на събятията се опровергаватъ и ще докажатъ техната погреш
на основа.
Самиатъ Александъръ признава, че строежъть на<

МорсЬи сговор*,~
»«ови подводници е мяого по-големъ огъ броя на пото
пените, което ни дава основание да очакваме въ бждечдето една още по засилена дейность на 1ерианскиге
подводници. Той очаква едно изравняване въ това не
благоприятно развитие на събитията за Англия отъ за«иленъ строеж ь?на надводни охранителни единици, за
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Германско противовъздушно орждие на брвга
на Бело море
усилване на защитата на конвоите, дори ако, както той
каза, строежътъ на търговските кораби ща требва да
бъде ограничень, отъ една сграна, и отъ производство.
то на новъ търговски тонажь, отъ друга страна. По
този начинъ той очаква некаква английска победа въ
•състезанието между потопяванията на новия строежъ на
търговски тонажъ и охраняващи единици, състезание,
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което до сега беше спечелено по недвусмисленъ начинъ
отъ германските подводници; тактическото, техническото
и числено развитии не стои на едно ниво. а въ рамки
те на тоталнитЬ германските въорхжителни усилия ед
ва тепърва ще се засилва още повече.
Александъръ мисли, че е намерилъ единъ особено
ефикасенъ аргументъ за успокояване на английското об
щество въ факта, твърденъ отъ него, че последните че
тири месеци били най-благприятните въ развоя на мор
ската война. Вь тези месеци, казва той, загубите въ ко
раби ех много по-малко огъ същите загуби въ съот
ветните месеци миналата година. Това твърдение, обаче,
на говорителя на британската флога е напълно измисле
но, за да може да намери некаква основа на оптимиз
ма си за резултатите отъ потопяванията, предизвикали
съ пълно основание голеио безпокойство въ британско
то общество. Публикуваните отъ офлциалндге комюни
кета на германското върховно командуване данни за по
топяванията говорягъ съвършено другъ езикъ. Споредъ
тЪхъ отъ месецъ ноемврий 1942 година до месецъ февруарий 1943 годчна ех били потопени отъ германската
бойна флота и въздушчч сили общо 2,768,800 бр. тона
кораби срещу 1,415,070 бр. тона за съответните месе
ци презъ миналата година. Следователно тояажътъ на
потопените кораби се е почти удвоилъ. Още по-харак
терни ех успехите, постигнати само отъ германските
подводници. Огъ месецъ ноемврий 1942 година до фев
руари 1943 година те ех потопили 2 339,600 бр. тона
реприятелски кораби срещу '.1,162.970 бр. тона за схщите месеци презъ миналата година. Дори да пренебрегнемь големите успехи на германските подводни си
ли презь месецъ ноемврий поради започването на англо
саксонските операции въ северна Африка, все пакъ тех
ните успехи ех направили решителна крачка напредъ
въ сравнение съ миналата година. Преспективите за
морската война въ бъдещето, както се изтъква отъ гер
манска страна, се олредедятъ и отъ обстоятелството, че
подъ знака на тоталната война, всички сили въ Райха
се напргеатъ, за да се увеличи броя на действуващите
подводници, като се строятъ постоянно нови и се обучавагъ повече моряци. Последиците на тези мерки ще се
проявятъ по решителенъ начинъ презъ идващите летни
месеци по всички бойни театри въ световните морета.

&ш
Германски голъмъ
подводннкъ се за
връща следъ усп%шенъ походъ въ ро
дна ата см.

М о р с Ь и сговорзь
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Сава Н. Ивановъ
контъръ-адииралъ о. з.

С П А С И Т Е Л Е Н Ъ П О Д 5 И.Г.Ъ
На 21 юний 1907 г. въ 8 часа сутриньта, при
хубаво и ясно време, миноноската отъ Дунавската
флотилия ,Хр. Ботевъ", подъ командата на мин
ния кондукторъ Чевишевъ, излезе отъ устието на
река Ломъ при Русе и се насочи надолу по тече
нието на Дунава, зо да отиде на учение. Малката
миноноска отъ 20 тона водоизместване беше въо
ръжена съ две пъртови мини и една картечница
и се обслужваше отъ 15 души подофицери и мо
ряци. На нея беше и началника на Речната мин
на отбрана отъ Дунавската фпотилия капитанълейтенантъ Димитъръ Карамаждраковъ, дошълъ
за да присжтствува на учението.
При 12 килограма налегане на парата въ ко
тело, миноноската се движеше съ голема скорость
— около 20 километра въ чвсь. Щзмъ наближи
къмъ българския пристаиъ отъ нея забелязаха, че
стоящето на пристана румънско пжтническо параходче „Турно-Мугорепи" отблъсва отъ пристана,
правейки съ пъленъ ходъ завой на десно, за да
се запъти къмъ отсрещния брегь на Дунава — за
Гюргево. При това положение имаше опасность
за сблъскване и затова отъ миноноската. веднага
и своевременно, дадоха необходимите предупре
дителни сигнали Командирътъ на румънското параходче, гулялъ цело нощь въ Русе и започналъ
маневрата за отблъскването отъ пристана въ не
трезво състояние, не обърна никакво внимание на
подадените тревожни предупредителни сигнали отъ
нашата миноноска и продължи маневрата си, като
на съвсемъ чиста вода.
Отъ миноноската неочзкваха такова грубо
и нахално незачитане на тревожните предупреди
телни сигнали и неспазване на международните
правила за движението по Дунава. Затова въ след
ния моментъ, следъ като бързодвин<ущата се ми»
ноноска се изпречи непосредствено предъ опасностьте, докато взематъ отъ нея каквито и да е
внезапни и изключителни мерки за избегване на
сблъскването Съ румънското параходче „ТурноМугорели", то стана неизбежно. Порейки също
съ пъленъ ходъ водите на Дунава, носътъ на
„ТурноМуторели" съ тресъкъ се вреза въ десната стена на миноноската .Христо Ботевъ*, въ областьта около кърмийската куличка. Десната сте
на на миноноската се пропука огь горния подъ
почти до водолинияга, а една котвена лапа отъ
„Турно Мугорели" влезе въ пукнатината и се залости тамъ здраво. Независимо отъ тоза, отъ ру
мънското параходче не взеха мерки поне сега да
намелятъ хода си и то продължаваше да се дви
жи все още съ пъленъ ходъ по посока на румън
ския брегь, влачейки съ себе си повредената ми
ноноска.
Въ момента на катастрофата капитанъ-лейтенантъ Димитъръ Карамаждраковъ, наметнагь съ
здраво закопчана пелерина, стоеше на носа на ми
ноноската. Отъ силния ударъ при сблъскването капитанъ-лейтананта като "футболна топка отскочи
огь миноноската и падна въ Дунава. Едновремен
но съ него по същия начинъ паднаха въ Дунава
и още б души моряци отъ тия, които въ момента

бехв също на горния подъ на миноноската.
Командирътъ на миноноската — минниятъ.
кондукторъ Чевишевъ — овреме даде заповъдь на
останалите въ миноноската моряци да спасятъ
бедствующчте въ водата. Старшината на минонос
ката старшиятъ подофицеръ миньоръ II разрядъ
Петъръ Н. Джамбазовъ — единъ отличенъ дунав
ски морякъ — както беше съ дрехите си. ведна
га се хвърли въ водата, завови още виждащата се
надъ повърхностьта пелерина на капитанъ-лейтенанта, доплава до миноноската, излезе на пода й,
и подпомогнатъ отъ двама други моряци, посредствомъ все още здраво закопчаната пелерина, из»
тегли следъ себе си на пода на миноноската и
бедствующия неговъ гопемъ началникъ. Последниятъ беше почти въ безсъзнание: отъ носа му
течеше кръвь, а отъ устата му излизаше каль и
вода. Благодарение на бързите и разумни грижи
отъ страна на обслугата нз миноноската, той б е 
ше привеценъ скоро въ съзнание. Останалите б
паднали въ водата моряци, които знаяха отлично
да плзватъ, се понесоха по течението къмъ засти
налите по долу на брега на Дунава сь шлеповете
си наша кораби отъ Дунааск-зта фпотилия — ях
тата „Апександъръ I" и парахода „Симеонъ Ве
лики", които току що се бЪха завърнали отъ Рени
(Русия), натоварени съ коне за българската вой
ска. Огь последните, забелязали на време нещас
тието и плаващите съ дрехите си въ водата мо
ряци побиха водна тревога, спустнаха спасителни
лодки и отделни моряци плуаци-спасители. Въ
единъ много кратъкъ срокъ можаха да бъдатъ
подбрани отъ водата всички корабокрушенци.
По този начинъ, благопарение на бдителность
и сржчностьта на останалите моряци, при тази
тежка дунавска катастрофа, не беха дадени ни
какви човешки жертви.
Следъ като даде заповедь за спасяването на
падналите въ Дунава, командирътъ на миноноска
та минниятъ кондукторъ Чевишевъ, заедно съ ученикъ-машинисга Гурко Константиновъ и още дру
ги трима моряци, се прехвърли на румънското па
раходче и подпомогнатъ и отъ намиращия се на
него български стражзрь, отстрани капитана му,
привърза здраво къмъ пзраходчето повредената
миноноска, даде кърмилото му на лвзо и съ намаленъ ходъ го докара и го завърза пакъ на бъл
гарския пристанъ. Тукъ се помъчиха да освободятъ миноноската отъ члезлата въ нея лапа отъ
котвата на румънското параходче. Ецвамъ следъ
големи усилия миноноската беше освободена, но
отъ пукнатината й започна да се втича въ нея
изобилна струя вода, която можеше скоро да я
потопи. Но българскиятъ морякъ е винаги на пос
та си. Той не се губи въ такива моменти и е всекога съобрззителенъ и изобретателенъ. Като вид е опасното положение, което остана минонос
ката следъ освобождаването й отъ врезалото се
румънско параходче, старшината на миноноската
— старшия подофицеръ миньоръ II разрядъ Пе
търъ Н. Джамбазовъ — съблече горнята си дреха,
натопи я въ близкото пълно съ лой тенеке и я
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постави въ дупката при водолинията на минонос- истински боенъ другарь и като братъ къмъ брата.
катв, откъдето се втичаше водата. Следъ това той И затова азъ го чувствувамъ като такъвъ и мога
постави една дъска върху нея и я законтри на да го нарека предъ васъ мой братъ.
отсрещната стена съ друга дъска, като постави
Това, което азъ съмъ въ състояние да му
между дветЬ дъски една разпорка. Притокътъ на дамъ като материвленъ изрвзъ на моята лична
водата въ мнноноската значително намале. Опае голема благодарность къмъ него, е бледо и ни
ностьта отъ потъване б е временно, но сигурно от щожно въ сравнение съ неговия блестящъ големъ
странена.
подвигъ. Най-големата и достойна за него отпла
На румънското параходче поставиха моряш та ще бжде само съзнанието и задоволството за
ки въоржженъ постъ, за да го задържи, докато се отлично изпълненъ служебенъ и другарски дългь,
разследва случката и се установи виновностьта за подчертанъ тъй тържествено предъ васъ и чрезъ
станалата катастрофа. Следъ това миноноската това зввещвнъ на
бъдещите наши моряшки
«Хр. Ботевъ", движейки се много предпазливо съ поколения.
малъкъ собственъ ходъ, се добра благополучно до
Нека този неговъ подвигъ, а нвредъ съ него
устието на р. Ломъ, влъзе въ вего и веднага я
и подвизитЬ на останалите моряци спасители на
поставиха на специалните за нея шейни, за да я
бедствующит* въ водата техни другари и бедСтву
изкаратъ на сухо за поправка.
ющата миноноска, бждатъ единъ отличенъ при
На другия день съ разрешението на коман- меръ на всички за великолепно изпълненъ слудиря на Дунавската флотилия капитанъ-лейтенантъ -жебенъ и другарски дългъ. който примеръ да пре
Карамаждраковъ построи всички команди отъ ц%- бъде въ вековете, за пжтеводнв звезда на следва
лата Дунавска флотилия въ двора на казармите, щите следъ насъ български моряци".
изкара предъ строя спасителя си старшия подофицеръ миньоръ II разрядъ Петъръ Н. Джамбазовъ и съ горещи началнически и братски думи
Задържаното румънско пътническо параход
му поблагодари предъ всички моряци за себеот
рицанието му, за войнишкото му другарство и за че „Турно-Мугорели" остана два деня на нашия
личното му спасяване, като не забрави да му да пристанъ въ Русе, докато се събере смесената
де, споредъ възможностите си, скроменъ париченъ българофумънска комисия за установяване отго
ворностите по сблъскването и нанесените матери
даръ.
Между другото капитанъ лейтенантъ Кара ални щети.
маждраковъ, дълбоко трогнагь отъ другарската и
Комисията, следъ като направи огледъ на
человеколюбива постъпка на старшия подофицеръ местото на сблъскването, следъ като прегледа със
Петъръ Н. Джвмбазовъ, въ хубавата си назидател тоянието на корабите и следъ като разпита под
на речь предъ командите отъ Дунавската флоти робно и внимателно всички свидетели, реши еди
лия казв:
нодушно, че виновникъ за нещастието е капита„Истинскиятъ отличенъ морякъ се познава нътъ на румънския парвходъ. Тя постанови да бж
нвй-добре въ моментъ на грозяшо нещастие и датъ заплатени отъ румънска страна 9000 златни
трудно изпитание. Ето ви' единъ великолепенъ лева на Дунавската флотилия за възстановяване
примеръ на истински и отличенъ „ морякъ — това материалните вреди' и загуби на пострадалата по
е преди всичко и преди всички ствршиятъ подофи чужда вина миноноска ,Хр. Ботевъ". Независимо
церъ Петъръ Н. Джамбазовъ, който въ момента отъ това, капитанътъ на румънския парвходъ бе
на нещастието не се замисли нито за моментъ, а ше строго порицанъ за своето нехайство, за своя
веднагв, осланяйки се на своята сила, знание, съоб- та международна небрежность и за липсата на
разитеяность и опитность, се хвърли следъ мене каквото и да е человеколюбие и моряшко дру
въ водата и ми спаси животе. Той постъпи като гарство.
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"Ч||Г Търговски корабъ превърнатъ въ спомагателенъ
връстосвачъ
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Пристанището и.предприствнището на Остен- нещо тази нощь, ще требва да благодаримъ Богу".
де еж изпълнени сь' германски военни кораби. Любопитството ми като гостъ на германците б е
Тукъ еж събрани: една флотилия торпедоносци изострено до нгй-висша степень още и отъ това,
отъ по 600 тона восоизмествене, две флотилии че пътувахме въ пълна бойна готовность. Всеки б е
миночистачи съ кораби отъ по 90 тона и една на поста си. Изкарали вехтата си оставехме, всички.
офицери, на мостика. Наблюдениета бъ усилвано
флотилия бързи торпедни лодки.
отъ постоянните бележки на командира и помощ
Всички сме въ неведение. Тайната е строга.
ниците му. Морето б е слабо развълнувано — 2
/Атмосферата е натегнатв. Духовете еж развълну
— 3 бала източно ;— по кърмата и малко отлевовани. Нервностьта на настроенията застрашава да
Бавно и тежко се нижатъ минутите! Нищо!
се изроди въ ьекакво избухване.
Въ лево и напредъ заблесте фарътъ на Дюнкеркъ.
Отъ три дни сме въ мъчително очакване на .0130 часа — трвЕерсъ Дюнкеркъ* —бележи страз.аповедь зв тръгване. Командуването се стреми ве жевия дневникъ. ,0300 часа — трвверсъ Капъ Гри
роятно да заблуди противниковото резузнвване. Не".
Най-сетне на 12 май — т. е. точно три месеца
Безстрастно и неуморно бележи стрежевия
следъ успешното преминаване на канала Ламаншъ
отъ целия немски флотъ, звповедьта дойде—теин» * дневникъ. „КурСъ югозападъ 200°".
Далечъ на северозапвдъ се метатъ огнените
ствена шифрована по радиотелеграфа. Отдел
ните флотилии получаватъ разпореждане да се на- преблестци на фара Дувъръ. Обезпокоително об
миратъ въ 22 часа въ открито море на опредъленъ стоятелство.
0320 часа — съобщение по радиотс: „Неприя
пунктъ.
Всеизвестенъ е моряшкиятъ фатализъмъ. Пъкъ телски торпедни лодки въ открито море". Нашата
и всеки човекъ, бидейки слабо същество, въ жи флотилия торпедни лодки е въ далеченъ заслонъ
вота си има лоши дни — лоши дати. Некое омраз на засечка 45° и разстояние 10 мили. Всичко е на
но число смущава понекога дълбоко всекидневие щрекъ. Нервите еж изострени до скъсване- Часовто и дева една митична украса на съществува никътъ бавно и невъзмутимо изпраща секундите
въ вечностьта.
нието.
04С0 часе! Въ мигъ светящи стрели — свет
Подтискешо припадна вечерьта. Тя прихлупи
кавици прерязаха непрогледния мрекъ. Това е сигсъ осебена тежесть 1ъмжещето отъ големи и мал
нглъ. „Неприятель въ десно". Въ две секунди го
ки чудовища тесно пристанище. Кърваво-черветовите 10*5 см. оръдия отъ големите миночистачи
ниятъ звлезъ б е отдавна изчезналъ отъ морния
избълваха уреганъ отъ осветителни снаряди. Нап
взоръ на хората. Часовникьтъ тежко отброи 21 часа.
режението намери отдушника си. Десетина светяБавно се заотделзха туловищата едно следъ
ши слънца литнаха на възбегъ. Светло като деньдруго отъ кея и сякешъ съ съжаляваща въздишка
Напраздно се взира жадния погледъ въ развълну
си отиваха отъ гостоприемния пристанъ. Не безъ
ваната ширь! Напразднс!
съжаление се отделя човекъ отъ Белгия — стра
Яха! Де, ето ги! Животинките какъ с ъ плъпната съ най-хубавите девойки. Всеки е притаилъ
нвли като мравки! Прсехтява кратка команда:
дълбоко въ себе си единъ приятенъ споменъ.
„ОГЪНЕ!" Затрещеха оръдия и картечници. Около
Презъ входните фарове се изтеглятъ силуети главитъ си дочухме съсъка и писъка на 20 мм.
т е на военни кораби, следвани отъ единъ гигантъ. снаряди отъ английските „Пауеръ" — 45 тонни
Тридесеть минути по-късно — 22 часе, конвеятъ торпедни лодки. Артилерийския двубой се завърза
сформира своя походенъ строй на указания сбо- и продължи на промеждутъци отъ по петь минути,
ренъ пунктъ. На всички стана ясно — ще цонвои- съ почивка една минута, необходима за нови осве»
раме гиганта. Двадесеть хиляденъ тоненъ спомага- тителни снаряди.
теленъ кръстъсвачъ, въоржженъ до зъби: три 21
Вниманието ни бе заето си това, което става
см. оръдия, петь 15 см., шесть 8 см. и нвдъ дваде
сеть 20 мм. оръдия, скорость 20 мили — единъ въ посока 90о отъ' къмъ страната на морето.
Въ посока 270о б е французкиятъ брегъ на седемь
великолепенъ кръстосвачъ.
мили,
Курсъ западъ! Ескадрена скорость 14 мили.
За жалесть ние се подадохме на смелата
Като предна охрана с ъ миночистачите отъ втора . уловка. Вниманието къмъ последната посока се на
й дванадесета К флотилии, които пжтуватъ съ при мали, а удвои това отъ къмъ страната на морето.
бори. Като странична охрана с ъ миночистачите
Охраняваниятъ отъ насъ спомагателенъ кръотъ втора и осма М 5 флотилии и като задна — стосначъ, благодарение на добрата си скорость се
торпедоносците отъ пета Т флотилия. Като да- промъкна безъ. да пострада и се прибра въ при
леченъ разузнввателенъ заслонъ на 45° и 10 мили станището на Булонъ.
разстояние е четвърта 5 флотилия.
0430 часа. Сражението продължава на пресеТъмната, безлунна
нощь погълна целата кулки. Внезапното избухване на една отъ неприя
тази каввлкада и я приюти въ своите хладни па- телските бубулечки — 45 тонни торпедни лодки,
зухи.
отбеляза първия успехъ. Кратко ура засвидетелПолуношь отзвъни. 12 май четвъртъкъ от- ствува това събитие.
л е т е въ вечностьта. Втурна се като хала омразния
0431 часа — тъпъ тътнежъ отъ посока 180°
за германския морякъ петькъ — 13 май и довлече ни възвърна съзнанието. Съ ужасъ дочухме доне
с ь себе си всезавлвдяващия прословутъ фатали
сението: .Единъ отъ нашитЬ торпедоносци торпиз ъ м ъ . Чуввхъ около себе сц: „Ако не ни се случи
лиранъ". За 50 секунди изчезналъ въ ледените-
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Стрелба по противна. кови самолети

води на канала. Въ мигъ завинаги пресекна пъсеньта на три турбини и вълните погълнаха тела
та на 130 души герои.
Изникна тежката дилема: да се притечемъ ли
на помощь и да спасимъ давящите се, или да спасимъ собствения корабъ?
Командуването реши да се прогони врагътъ и
.тогава да се притечемъ на помощь.
0435 часа — втори взривъ по кърмата. Втори
торпедоносецъ б е погълнатъ отъ мрачните вълни
в ъ 20 секунди!
Смутъ зацари въ душите.
0440 часа. Откритите въ лево отъ насъ тор
педни лодки, макаръ и късно, започнаха да търпятъ ефикасния ни огънь.
0445 чвса — втора английска торпедна лодка
-е въ пламъци. Ожесточението на огъня расте. Дру
гарите загинали преди десетина минути чвкатъ
отмъщение!
0510 часа. Ураганътъ стихна. Томитата изчез
наха. Започната б е вече спасителната дейность отъ
нашите торпедни лодки на четвъртата флотилия.

Въ два часа еж спасени около седемдесеть души
наши и трима англичани. По показанията на едикъ
отъ техъ, те бипи съ 22 торпедни лодки. Два часа
по-късно лобното место б е обходено пакъ. Широ
ка маслена лента б е надгробния кръстъ, а плава
щите наоколо дървени облицовки, спасителни поя
си и спасителни лодки беха като свещи на тази
ужасна гробница.
Десетки тела на удавници подкрепени отъ
спасителни пояси, безпомощно поклащатъ ржиегЬ
си, като зловещи призраци отъ вълнението.
Уви, нито единъ живъ!
Фатализъмътъ на германския морякъ за лишенъ пжть тукъ б е потвърденъ.
13 май 1942 гоц., двеста души загинаха з а
Родината. Те загинаха — те, героите! Но т е с ь у - меха да. дадатъ най-ценното — живота си. Техния
животъ б е осмисленъ отъ високата жертва. Поклонъ предъ праха имъ, погълнатъ въ прегръд
ките на втората майка на моряците — морето. П а
всички крайбрежия морето напева за вашия подвигъ! Спете въ миръ!
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На моряшкитЬ майка, жени и деца носвещавамъ тази .при
казка". Впрочемъ, тя е тЬхна, в*прЪки моето посвещение\ Тя е
тгьхна, защото е изтъкана отъ тЬхнитЪ безбройни лишения и
неволи, отъ тЬхното дълго, пълно съ тревога и неизвестност^
очакване, отъ сглзитгь им* — тихо изпяакани въ не една теж
ка и безсънна нощъ на саиотаХ Тя е тЬхна на самотнитЬ май
ки— отгледали левенти синове, на вдовицитЬ съ живи мжже,
на сирацитЪ, чийто бащи кръстосватъ моретата, океанитЪ
и голЬмитЬ рЬки въ служба на водния богъ\..
Въ едно далечно пристанище въ дома на богатъ
българинъ-гърговецъ се беха събрали група бъл
гари, за да посрещнатъ, далеко отъ родината,
единъ отъ многото зимни празднйци. Измежду
техъ беха и неколцина български моряци, • чийто
корабъ отъ неколко седмици вече стоеше завързанъ въ пристанището.
Въ малкия.уютно нареденъ салонъ настжпи
тишина и всички погледи се насочиха къмъ еди
ния отъ моряците, който по общо желание треб
ваше да разкаже нещо изъ своя живогь. — Ние
не познаваме живота ви! — беха му казали неморяцигЬ, и затова любопитствуваме да чуемъ не
що... НЬщо особено, нещо което за насъ е ново,
чуждо!
— Ново, чуждо! — повтори като че ли на
себе си ргзказвачъть, гледайки замислено право
предъ себе си. — Ще ви разкажа, — започна бав
но той, мъчейки се като че ли . да си припомни
нещо, — приказката на моя животъ! Тя обаче, не
е само моя! Тя принадлежи на хиляди и хиляди
мъже въ света, които омагоьсани отъ водата съ
жертвували всичко мило и близко'и еж станали
нейни доброволни служители!..
— Ще рвзровя моите най-ранни детски спо
мени въ полето на моето съзнание. Благодарение
на годините, те съ избледнели, но не ще се затриятъ никога! Помня, при хубаво време играехъ
сь другарчетата си по улицата. Често се случзаше,
по обедъ или привечерь, те изведнъжъ скачаха,
грабваха играчките си и забравили играта се за
тичаха къмъ края на улицата. Тамъ съ весели ви
кове тъ посръщаха своите бащи, идващи отъ ра
бота. Изоставенъ самъ всредъ улицата, азъ се
отдръпвехъ настрана отъ пътя, гледахъ засмените
имъ детски личица, отъ където светнаха отъ щас
тие пълните имъ съ радость и задоволство очи и ед
ва звдържвхъ сълзите си! Малъкъ бехъ тогава,
едва спомнямъ всичко това, но изоставенъ самъ
азъ чувствувахъ, че съмъ оскърбенъ, че съмъ нещастенъ! Изчакввхъ, докато последниятъ отъ дру
гарите ми си влезе въ къщи, и тогава съ потис
нато отъ мъка и зависть сърдце се прибрахь у
дома.
Влизамъ тихо въ кухнята, дето обикновено
работеше майка ми, затваряхъ леко вратата и за.
станалъ на средата съ просълзени очи гледахъ на
долу и мълчахъ. Майка ми оставаше работата си,
уземвше ме на коленете си и се опитваше да ме
нтеши. Въпреки въпросите й, азъ не отговаряхъ
сищо, и като виждаше, че не ще узнае кой и съ
какво ме е оскърбилъ, тя ме оставяше. Вечерьта,
кложила ме въ леглото, тя се опитваше съ привазки и песни да ме приспи. Азъ, обаче, не зес-

пивахъ! Очите ми стоеха широко отворени, защо
то азъ мислЪхъ! Азъ знаехъ, че както всички мои
другари и азъ имамъ баща, но се питахъ и не
можехъ да си отговоря къде е той сега, защо го
нема при насъ! Азъ требваше да знамъ това!
И иззеднъжъ прекжевайки песеньта й, взъ
задавахъ на майка си най-неочаквано въпросите»
мамо ма, пъкъ нали и азъ си имамъ татко? Тя изведнажъ разбираше и очите й се изпълваха съ
ужасъ.— А къде е той сега? — продължавамъ
да питамъ взъ. — Защо не стои при насъ?! Кога
ще си дойде?! — широко отворените й очи се
овлажняваха. Тя ме грабваше, притискаше ме до
лицето си, целуваше ме, милваше ме и съ развълнуванъ гласъ, но тихо, като че лч да не чуе
некой, който е скритъ наблизо край насъ, тя от
говаряше: Разбира се, детето ми, имашъ си татко!
Имашъ, но сега той е съ кораба... Той пътува да
леко отъ насъ, но... скоро ше се върне! Ще ти
донесе много подаръци и бонбони! А сега, сега
спи, детето ми, спи! — Тя отвръщаше погледъ на
страна за да не виждамъ очите й плувнали въ
сълзи! Не веднъжъ тя б е ми казала това, показ
вала ми б е портрета на баща ми, но азъ не мо
жехъ да разбера защо той пътува съ този цорабъ
и какъ бащите на другарчетата ми се завръщаха
всеки день въкжщи, а моягъ не може!..
Често майка ми ме завеждаше у една съсед
ка. оставяше ме при нея и отиваше некжде! За
върнала следъ малко, азъ я чувахъ да разговаря
съ съседката, да произнася разни думи и имена, кои
то азъ още не разбирахъ. Вь такива дни тя би
ваше отчаяна, умоаенв. Замисляше се, не говоре
ше, а нощемъ сьбудчлъ се, азъ я чувахъ да пла
че. По-късно разбрахъ, че въ такива дни тя б е
ходила да пита за новини отъ кораба: въ кои при
станища се намира, за къде ще тръгне следъ това
и кога ще си дойде.
Понекога обаче, идвайки да ме вземе, тя вли
заше тичешкомъ, говореше възбудено, а малко
следъ това, загледала се некжде, стоеше дълго за
мислена, оставила сълзите си свободно да текатъ.
О-време навреме па лицето й пробегваше лека
усмивка!
Въ такива дни въкжщи започваше трескава
работа. Всичко, което се говореше, всичко което
се правеше — б е ш е само за татко! Огь това а з ъ
разбирахъ, че ходила за новини, майка ми б е ш е
научила, че кораба идва, а съ него ще си дойде
и татко. Презъ малкото свободно време тя взема
ше отъ масата големия портрегь въ златна рам
ка, вземаше и менъ на коленете си и ми показ
ваше портрета.
— Вижъ, детето ми, — говореше ми тихо т%
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— вижъ, ето татко ти! Най-после той си идва! —
^1\зъ вземахъ портрета, който тя много пжти ми
«бе показвала, гледахъ го и повтсряхъ на себе си:
татко, татко!..
В ъ такова време майка ми се обръщаше че
л а т а въ слухъ и внимание. Тя оставяше всички
ярати отключени, не загасяшз лампата нощно вре**е, и винаги се услушващз. Азъ требваше да па
з я пълна тишина въ кжщи; при най-малкия шумъ,
при най-малкото почукване или заука на каквато
« да било свирка тя трепвашг, скачаше разтрево
ж е н о и отправила погледъ къмъ вратата съ разтуптено сърдце очакваше всеки моментъ да види
тамъ човека, когото съ такова негърпенйе очак
ваше. Нощно време тя се събуждаше и отъ най.лекия шумъ, надигаше глава и дълго се услушввше! Но тя не слушаше само да чуе стжпкигв на
своя любимъ мжиъ! Тя спуиише и друго! Духне
ше ли и най-слаб/,ятъ вегьръ. чуеше ли свирене
то му въ комина, тя скачаше разтревожено и
свила молитвено ръце заставаща смирено предъ
-вечно горящото кандило и дълго се молеше!
А дойдеше яи дългоочакваниятъ день, когато
откъмъ пристанището долиташе ревътъ на позната
та корабна свирка, тя като че подлудяваше! Въ
широко отворените й очи блесваха изведнъжъ две
пламъчета, които азъ тъй редко виждахъ тамъ! Тя
обличаше набързо палтото си, завиваше ме въ
шала си и съ менъ на ръце, като обезумяла, се
понасяше къмъ пристанището Презъ рамото й
-азъ виждахь какъ бързо минавать край насъ ви
соките къщи и какъ хората се спираха и ни йзгтлеждаха учудени!
Смесили се съ тълпата посрещани, ние ча-кахме! Големиятъ корзбъ се приближаваше баано.
.-Майка ми викаше, махаше съ кърпичката си,, съ
която същевременно избърсваше и сълзите си и
сочейки ми къмъ кораба повтаряше: Вижъ, рржбо.
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вижъ! Ето тамъ татко ти| Вижъ, махни съ кърпи
чката си! — Азъ гледахъ, мъчехъ се да открия чо
века, който ни маха съ кърпичката, но тъй ка
то тамъ много хора махаха, азъ не можехъ да раз
бера, кой отъ техъ е баща ми!
Найпосле той идваше! Разбугалъ тълпата,
той просто налиташе върху насъ! Обикновено азъ
се плашехъ отъ този моменгь. Едъръ, съ матово
загорело лице, отъ което светеха две черни очи,
баща ми разтваряше ръце, които въ първия мо
менгь ми се виждаха големи и страшни, и силно
ни прегръщаше. Тръпнеща и просълзена, майка
ми отпущаше уморено глава на гърдите му и дъл
го оставаше така. Азъ стояхъ на ръцете й, при»
тискахъ се до нея и мълчахъ. Слецъ малко той ме
вземаше, целуваше ме, притискаше ме до лицето
си и ми гозореше. Азъ знаехъ, че това е баща ми,
че това е човека отъ портрета съ златната рам
ка, кой го така дълго очаквахме! Азъ знаехъ това,
но все пакъ въ първия моменгь го чувствувахъ
чуждъ! Обикновено той не се завръщаше въ кж
щи по месецъ, два, а понекога и повече, и ако
не беше портрета му, наверно бихъ го забравилъ|
Съ силни ржце, той ме издигаше високо предъ
лицето си, гледаше ме засмяно и ми говореше.
Азъ, обаче, обръщахъ глава, търсехъ майка си и
простирахъ ржце къмъ нея! А вземеше ли ме тя,
азъ отправяхъ очи къмъ него и го гледахъ учу
дено. Това беше наистина баща ми! Нима наисти
на се завърна той при насъ!..
Въ кжщи той изваждаше огь куфара си п о 
даръците и едва тогава азъ седахъ на коленете.
му. Слецъ малко, обаче, наситилъ се на подаръ
ците, азъ ги оставяхъ настрана и започвахъ моята
любима игра съ копчетата на дрехата му. Златно
изписаните тамъ котви привличаха като магнитъ
очите ми. Азъ ги гледахъ, пипахъ ги съ малките
си пръсти, броехъ ги и имъ се радвахь. Нашиягь
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домъ се изпълваше тогава съ веселъ шумъ, съ
смехъ и радость!...
Но това не биваше за дълго! Следъ 6—7 дни
баща ми ни притискаше отново до гърците си,
целуваше ни и изкачваше високата корабна стъл
ба. И започваха пакъ нови сълзи, нови мъки и
очакване!...
Така дойде ужасната нощь, която не ще за
бравя никога! Въ къщи б е настанало трескавото
време, когато всичко се приготвяше за посреща
нето на татко!
— Утре той ще бъде тукъ. детето ми! —
шепнеше ми майка ми приспивайки ме вечерьта.
Гледайки големия портретъ на масата, взъзаспвхъ
съ мисъльта за човека съ златните котви на коп
четата. който на другия день като хала щеше да
разбута пакъ тълпата зо да дойде и ни прегърне!
Въ нашия домъ той щеше да донесе много смехъ
и радость!..
>
Събуди ме воятъ на ветъра! Къщата се тре
сеше, прозорците и вратите едвй удържаха напо
ра му, а въ комина той-свиреше като нощна ко
рабна свирка. Кандилото мъждукаше съ трептящъ
пламъкъ, а предъ него презъ сълзи се молеше
майка ми. Този пжть тя се молеше съ гласъ, и
азъ чувахъ какъ произнасяше името на татко,
който на другия день тръбзаще да си дойде! Ста
на ми страшно! Извикахъ я. Тя трепна и се обър
на! Стори ми се страшна. Сълзите се стичаха като
две руйчете отъ широко отворените й и пъпни
сь ужась очи. Разбрахъ, че ставаш? нъщз страш
но, нещо, което другъ пжть не беше ставало. Изведнъжъ тя ме грабна отъ леглото и, като падна
предъ едва блещукащото кандило, издигна ме сь
треперещи ржце! Презъ воя на бурята азъ чувахъ
.отчаяния й гласъ:
— Спаси го, майко Божия, спаси го! Вьрни

ми го! Заради тове дете ми го върни!.. Тя се тре
сеше отъ плачъ, почти викайки молитвата си, дър
жейки ме все така на ржце! Бпизо до лицето ми
пламъкътъ на кандилото пръщЬше, а осаетениятъ
образъ на Божията майиа ме гледаше смирено.
Вънъ бурята все повече и повече се усилваше-.
Баща ми не се върна вече!..
Изминаха години! Днесъ заедно съ портрета ,
на баща ми, на масата въ златна рамка седи и
моятъ портретъ. Азъ тръгнахъ по неговия- пжть и
следъ месецъ, два, а понекога и повече се завръ
ща мъ въ къщи. Мощниятъ ревъ на корабната
свирка иззестява за това: и разбутвайки тълпата
отъ посрещачи, азъ дотичвамъ до малката групи
чка, която ме очаква! Отмалепа отъ очакване, треперяща и възбудена, до гърдите ми се притисва
моята жена, стискайки въ ржцет% си н&шия синъ.
Той се свива близо до майка си и гледа уплаше
но непознатия мжжъ, който налита върху т-Ъхъ.
Той е гледалъ много пжти портрета ми, но е тол
кова малжъ, че не може още да схване кой съмъ!
Малко настрана една жена съ прошарени, по
скоро отъ грижи, отколкото отъ годините коси,
стои и ни гледа умилено, преглъщайки сълзите си.
Това е майка ми!
Въ кжщи малкиятъ, следъ. като получи по
даръците си, сеца на коленете ми и не може да
откжсне очи отъ лъскавите копчета на дрехата ми!
— Съблечи тая дреха! — моли ме сь тихъ,
но видимо разтревоженъ гласъ жена ми.
— Защо? — питамъ учудено.
— Тия копчата сь котви.» Охъ, тия котви отъ
сега му харесватг! Той не бива да-. Тя не смее да
доизкаже мисъпьта си, но майка ми и азъ я раз
бираме много добре!
— Не се тревожи, дъще! — отговаря й убе
дително тя. — Пжтьтъ е общъ! По тоя пжть мина
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д е д о му. върви днесъ баща му и . . . по него мож е би, ще мине и той! Водата влече! А въ жилите
му тече нръвьта на двама мъже, които обичаха
водата повече, отколкото жените и децата си!
— Вижъ портретите имъ! На масата до техъ
има место за още единъ! Не. не се тревожи! По
силниятъ побеждава... А морето е по силно и по
мило отъ насъ ! - .
Въ настжпилата тишина се чува семо неразбраниятъ говоръ на малкия. Той играесъ копче
тата на дрехата ми, където позлатените котви привличатъ вниманието му! Долети ли откъмъ прис

аг

танището звукътъ на корабна свирка, той прекъс
ва играта си и се услушва внимателно. По лицето
му пробегва лека усмивка. Отстрани четири овлпжнели очи го гледатъ примирено. Четири тъжни
очи. чиято скръбь вие, хората отъ сушата, не мо
жете да проумеете!.. За ввсъ тя е нещо ново,
чуждо . . .
Полунощь беше преминала. Праздникътъ бе
ше настжпилъ неусетно. Напълнените чаши, кои
то въ полуношь требваше да бждатъ изпити, ос
танаха забравени.

Действията по море презъ януарий и февруарии ш. г.
/ януарий: Подводници на Осьта потопили въ во
дите на Средиземно море, до островъ Кипърт. единъ
, английски изтребитель.

време — 75,000 бр. р. т. продоволствени кораби или
всичко 16 съ общо 103,000 бр. р. т., превозвгщи твър
де цененъ товаръ.

31 януарий: ДействуЕашит* нъ северната часть
на Атлантически океанъ в въ Средиземно море герман
ски подводници потопили 9 кораба съ 45,000 бр. р. то
10 януарий: Н1мски подводници атакували единъ на неприятелски кораби.
корабенъ керванъ, движещъ се отъ Тринидадъ за Ан
Презъ месецъ януарий, въпртки неблагоприятните
глия. Керванътъ се състоялъ само отъ петролонопренос- атмосферни условия:-бушуващи силни бури, ураганни ве
вачи. Въпреки силната охрана германските подводници трове и грамадното вълнение, отъ немските' подводници
успели да потопятъ 13 кораба, възлизащи на 124,000 били потопени нздъ 500,000 бр. р. т. английски и аме
бр. р. т.
рикански кораби.
/ / януарий: Огъ появата и дайствията на немски
Въздушните сили потопили 18 търговски кораба
__ преследвачи на подводници въ Средиземно море, били съ 114,000 бр. р. т. и 2 изтребителя.
потопени следнит* английски подводници: ..ШсИпе",
Януарий е билъ вгй благоприятннятъ га действията
„ШК", ,Ш!оп", „Шег", .,Ор11о1с1е', „Ш.епе", „ШЬеа- на подводниците месецъ. Лреуь януарий 1941 год. нем
1еп* и ..Цгтаз*".
ските подводници потопили само 106,000, а презъ сж12 януарий: Действувгшите въ Атлантически оке- щия месецъ 1942 год,, 367,000 бр. р, тона неприятел-"
анъ немски подводници съобщили за потопяването на ски кораби. Въ първия месецъ на настоящата година об
14 англо.американски ксраби отъ общо 72,000 бр; р. т. щия сборъ на потопените отъ германските подводници
Освенъ техъ, били потопени и 2 пегролопреносвача съ англо-американски кораби, надхвърля миналогодишния
Т7000 бр. р. т. Съ техното потопяване общата загуба съ 41,000 тона, което обстоятелство ясно отбелязва рас>
неприятелски кораби за превозъ на течни горива отъ на тящата възможноаь за резултатните действия на гер
чалото на войнате достигнал* 700; възлизащи на 5,100,000 манското подводно оръжие.
бр. р. т.
1 февруарии: Върховното германско командуване
16 януарий: Въ Средиземно море били потопени съобщило, че презъ януарий н! меките подводници и
4 английски търговски кораби съ общо 19,000 бр. р. т, въздушни сили потопили сбщо 81 неприятелски търгов
ски кораби, възлизащи на 522,000 бр. р. тона.
22 януарий: Отъ единъ англо-американски кора"
Японското главно командуване съобщило, че до 1
бенъ керванъ, движещъ се край бреговете на Алжиръ» февруарии въ редицата морски сражения въ Тихи океанъ
били потопени 36,000 бр. р, т. кораби.
при Сояомоновите острови били потопени следните аме
23 януарий: Въ Средиземно море били потопени рикански кораби: 6 линейни кораба, 4 самолетоносача,
отъ подводници на Осьта два английски търговски ко- 34 кръст освача, 21 изтребителя, 9 подводника, 1 миночистачъ и 17 превозни кораби, всичко 92 морски единици.
раба.
Вь ехтите сражения били тежко повредени: 1 лиАнглийското адмиралтейсгво съобщило за загубата
неенъ
корабъ, 5 кръстосвача, 7 изтребителя, 1 подвод.
на петь стражни кораба и изтребителя ,<2иеп1т".
никъ, 1 миночистачъ и 6 превозни кораби. Японците
• 24 януарий: Правителството на Съединените ща загубили 1 линеенъ корабъ и 41 други бойни единици.
ти гласувало бюджетъ отъ 200 милиона долара (около
70 милиарда лева), предназначени за постройката на су
5 февруарии: При Новоросийскъ били стоварени
хи и плаваши докове, предимно въ пристанищата на за десантни войски, които били обкрхжени. Деветнадесеть
падна и южна Африка, въ които да се поправятъ по отъ нарочните десантни шлепа били унищожени.
вредените военни и търговски кораби.
7 февруарии: Немски подводници атакували единъ
27 януарий: неискн подводници потопили въ.Сре? движещъ се за Англия корабенъ керванъ и потопили 16
дяземно и Северно морета изъ малки корабни кервани добре натоварени кораби възлизащи на 102,500 бр.р.т„
.28,000, а въ Атлантически океанъ, въпреки бурното а също и 4 превозни ветрохода. Три други коргба би3 януарий: Предъ пристанището на Оранъ били
потопени 8,000' бр. р. тона англо-аиерикански кораби.
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ли тежко засегнати отъ торпедни удари.
8 февруарий: немски подводници следъ неколко
дневно преследване на силно охраняванъ отъ бойни ко
раби керванъ успели да потопятъ въ северната часть
на Атлантическия океанъ 14 кораба съ общо 109,000
бр. р. тона, между които и 4 кораба за превозъ на теч
ни горива.
9 февруарий: Италиански подводникъ потопилъ
край бреговете на Алжиръ единъ търговски корабъ отъ
10,000 бр. р. тона.
12 февруарий: Японски подводници, действуваш»
въ водите край източния бръгъ на Австралия, потопили
презъ втората половина на януарий и въ началото на
февруарий 6 англо американски кораба възлизащи на
54,000 бр. р. тона.
21 февруарий; Морското командуване на Съгди
нените щати съобщило за загубата на най големия аме
рикански подводникъ, .Аг^опаи!*, притежаващъ водоиз«естване 2,710 тона.
22 февруарий: Немски подводници, въпреки бу
шуващите въ океана зимни бури и силната защита отъ
бойни кораби, успели да атакуватъ единъ предназначенъ
за африканските пристанища корабенъ керванъ, отъ кой
то потопили 15 кораба съ общо 103,0С0 бр. р. тона.
24 февруарий: Немски подводници потопили въ
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Атлантически океанъ 17 англо-американски кораба, въз
лизащи на 104,000 бр. р. тона, между които и 8 кора-.
ба за превозъ на течни горива,
26* февруарий: Преаъ време на шесть дневно пре
следване на англо-американски корабенъ керванъ въ Ат
лантически океанъ, предъ Капщздъ и въ Средиземноморе, немски подводници потопили общо 27 кораба съ
всичко 107,800 бр. р. тона.
28 февруарий: немски торпедни лодки атакували;
до бреговете на Англия единъ неприятелски корабенъ
керванъ и потопили 2 търговски кораба, 1 петродрпреносвачъ и 2 отъ охраняващите кервана кораби.
Вь Атлантически океанъ и Средиземно море под
водници потопили 3 англо-американски кораба съ общо
1.5,000 бр, р, тона, а слшш и 1 изтрЪбитель.
Презъ февруарий немските въоржжени сили пото
пили общо 90 англо американски търговски кораба въз
лизащи на 576,000 'бр р. тона, отъ които 82 съ 545,300
тона били потопени отъ нейскигъ- подводници, 3 съ
6 500 бр. р. т. отъ торледните -лодки и 5 кораба, въз
лизащи на 25,000 бр. р. тона, отъ въздушните сили.
Презъ сжшия месецъ били потоаенн. следните ан
гло-американски бойн-« кораби: 1 кръсто:вачъ, I изтребигель, 1 подводникъ. 3 торпедни лодки, 3 придружа
ващи керваните кораби, 2 стражни и 1 продоволственъ
корабъ.
ку
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К а к ъ да си построимъ* една лека лодка русалка
При вс*ко желание да си построимъ. лодка първиятъ
въпросъ, който изпъква на преденъ планъ, е да можемъ
да си построимъ сами и да ни коства по възможиость
най-евтино. А може би никому не идва на ума, че това
е една твърде лека работа, и че за построяването на ед
на такава лодка не еж необходими специални познания,
нито пъкъ осебени инструменти, а обикновенни такива,
каквито се намиратъ въ всека кжща и домакинство, като:
чукъ, керпеденъ, отврътка, тънко свредло, тънко трионче, ренде и една скоба за дялане (руканъ).
Чертежите еж направени така, че да нема нужда
ртъ. много обяснения, а само да се следятъ внимателно
часть по часть.
Започваме да чертаемъ на книга за рисувание от
делните части на седемте ребра, които ще образуватъ скелета на леката лодка.

Скарата

тези части ще бжаатъ направени:
а) отъ борови дъски съ 11 мм. дебелина и 100 ми.
ширина за горните и долни чгсти на ребрата № 1, 2,
3

и 4 .

- . ' • • ; . -

Ако не се намери платъ съ ширина 1*10 и. може
да се вземе другъ който да представлява . 7 м. X 1*10
м., като му направимъ исканата ширина съ единъ двоенъ
тигелъ на шевна машина, като се постави платното на
длъжъ.
•
Набавяме си сжщо 1/4 кгр. желъзни гвоздейчета
съ 20 мм. дължина и 0'7 мм. диаметъръ, 1 /г кгр. медни 1
гвоздейчета тапицерски съ 6—7 мм. дължина и неколко |
бронзови гвоздейчета съ глава, дълги около ,15 мм., за ^
заковаването на полукржглото и 3 /4 дърво. И най после '
специаленъ клей, за да се получи една постройка по трайна.
Достатъчно е да погледнемъ чертежите за да има
ме ясната представа за съединяването на различните части на тази лека лодка.
Размърите на чертежите требва да бждатъ строго ,
спазвани.

Столъгь
Ребрата, горните, долните и страничните части на
ребрата, ще бждатъ всички съединени както показватъ
чертежите, две отъ една страна и две отъ друга, значи,
две аа предната часть и две за задната, така че ще по
лучи мъ съединения съ забележителна трайность.

б) отъ борови плочи съ 11 мм. дебелина и 30 мм.
ширина за страничните части на ребрата, надлъжните
ребра, решетката на дъното и столчето.
Летвичките ще се направятъ отъ дърво съ разме
ри 11 мм. X 20 ми., сложени прави за палубите и на
ширина, за ребрата.
Разбира се, че всички тия размери се даватъ за
дърво изгладено предварително съ ренде по всичките
му страни,
Набавяме си оше 2 м, плочи отъ борово дървосъ
11 мм. X 70 ми.» Д ве горни контра ребра № 3, които
надвишаватъ ребрата съ 20 мм. и 20 метра полукржгло
дърво 01ъ 16 мм. и 10 метра дърво 3А отъ 20 ми.
На тези прибавяме двете дървени плочи отъ 20
1. Лошо положение: лодката може да се обърне
мм. дебелина - (дървени парчета на 45°), които ще обра2. Добро положение: дава устойчивост.
ауватъ вълноръза и кърмовата часть.
Имаме още нужда отъ 7 метра на 1*10 и. шири
Съединяваме надлъжните ребра съ напречните
на памученъ платъ неизбеленъ, който да не бжде де- започвайки съ основното надлъжно ребро или тъй наре.белъ, но съ гжети жички.
чениятъ килъ. На краищата на този, прекрепяме вълно-
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реза и кърмовата часть, следъ това двете долни над
лъжни ребра и най-после горните надлъжни ребра. Важ
но е да се внимава, че целиятъ ансамбълъ на скелета
да бжде сглобенъ точно вертикаленъ, а най-вече вълнореза и кърмовата часть. Проверяването преди сглобява
нето и следъ това може да се направи съ помощьта на
единъ трижгълникъ.
Летвите на бордовите (странични) части и палубите ще бждатъ също съединени за напречните ребра.

ПреГсрепването н а п л а т н о т о
Ще започнемъ съ дъното, прекрепвайки временно
единия край на платното, като набиваме гвоздеите до
половината, после силно обтегаме другия му край,
като прекрепимъ и него същевременно.

7
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Г.. Р, — газене. 5. — столътъ
Следъ това прекрепяме, винаги временно, средата
отъ де.сно и лево на напречното ребро № 4, следъ това
на другите напречни ребра, наредъ № 2 съ 2, 3 съ 3
и 1 съ 1.
Следъ това можемъ да прекрепимъ платното окон
чателно, по краищата съ медните гвоздейчета, но също
така равномерно и теглейки силно,- за да не остане некъде набръчкано. Постъпваме също съ страничните
части и палубите, прекрепвайки платното първо времен
но ва вълнореза и кърмовата часть.
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Не ще прекрепимъ платното съ гвоздейчета на
горната часть на надлъжните ребра а на техното дъно.
Гвоздеите на долните надлъжни ребра ще бждатъ
поставени съ 1 см. по долу и не точно въ средата,
така че да бждатъ добре покрити отъ 3 /4 кръглите
летви, а главичките имъ да бждатъ добре зачукани и
прикрити.
Следъ като поставимъ платното, боядисваме го
внимателно съ „авионина", или ако не намеримъ, съ ед
на сходна смесь съ основа отъ целулоза и ацетатъ.
Боядисването ю правимъ четири пжти, за да осигуримъ една по идеална непромукаемость.
Следъ това сглобяваме съ неколко гвоздея дъските отъ 70 мм. X П мм - и контра-ребрата въ централ
ната часть.
Тези дъски се слагатъ не само за красота, а найвече за затвърдяване и подкрепване на това место. Пре
ди да ги сглсбимъ, можемъ да ги боядисаме съ „фуксинъ" и следъ това да ги лгкираме, нещо, което щеукраси много външния видъ. По сжщия начинъ, можемъ да постжпимъ, давайки цвета на мгхагона на дър
вената часть на местото на гребеца, нгпречните ребра
№ 3 и 4, летвите и надлъжните ребра.
/
Полукржглите летви ще бждйтъ сложени на всека
страна отъ горния край на стените, сжщо и подъ цен
тралния килъ, безъ която летва би се изтъркало плат
ното, изкарвайки лодката по пееъка.
Летвите 3 /4 ще бждатъ сложени на. долния край;
на стените . и служатъ за предпазването на платното.
Ще имаме грижата да ги „разтворимъ", за да можемъ
да имъ дадеиъ единъ жгълъ по-големъ отъ 45о, иначе
не биха се сглобили лесно и още повече биха повредили
платното отъ дъното на лодката.
Служимъ си съ остатъците отъ надлъжните ребра^
за да направимъ една лека планшетка, сжщо и еднг
много удобна сеаалка, която ще облицоваме съ остана
лото платно сгънато на три и което сжщо ще боядиса
ме съ течностьта съ която боядисахме платното на лод
ката. Всичко може да се боядиса съ безцветна- боя
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Фиг. 1.
:
Ще внимаваме, щото на средната преграда, която
образува местото на гребеца, да не отрезваме платното
наравно съ .надлъжните ребра, а да го подгьнемъ навътре и да го залепииъ не съ специаленъ клей, а съ
едно масло, което да го направи непромукаемо, както е
иапримеръ „авиошша", .новурия" и пр.

Фиг. 2.
„авионинъ" само първия пластъ и последния № к и р а ~
ното) а за втория и третия, може да се тоотоеби
„авионинъ", само че цветенъ
'
*
Обикновенно може да ни стигне 1 »/, литъпъ безцветенъ ,авионинъ« и 1 литъръ цветенъ
ц е и а т а м „„ л е а д ^ ^
тсгро^
оть м с ь
е
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к
съвсемъ малка. Лодката е много лека и съ много голе. на скобата за «елане ^
^
^
^
^ ™
» , ТПЯЙНПРТЪ
къмъ плоската часть. Едно обло дърво и две леки ла'
Устойчивостта е великолепна; ако разбира се след- тунени тръби ще ни послужатъ за съединяването имъ.

фиг. 4.

ваме точно дадените размери, тъй че е осигурена една
голема сигурность.
Нека да кажемъ още една дума и за греблото,
Греблото, купено готово, е доста скъпо, но ний можемъ

Добре е да се слага на краищата на плоските части
на греблото по една тесна латунена гривна, за да го
предпазимъ огъ напуквания въ случай на по-силенъ
ударъ.

Какъ да се направи греблото
сами да си то направимъ отъ две борови дъски съ по
1 м, дължина, 160 мм. ширина и 30 мм. дебелина. Чертежътъ показва ясно неговата направа. Следъ като рен.
досаме дъските полегато, изрезваме ги и съ помощьта

Ако желаете да имате една лека лодка съ две мъста, погледнете плановете.
Напр двата е сжща, само размерите се изменятъ.
Консуловъ
йзъ „Магеа Моа51га"

И з ъ 2&ивота и дейностьта на организацията
1, На 5 мартъ т. г. председательтъ на Гл. упр. тело на Б. Н. М. С. г. Ал. Маноловъ, е ималъ случай,
при другарска.среща на Върховния съветъ на запасните
офицери въ София, да изложи предъ членовете на съ.
вета целите и задачите на Б. н. м. сговоръ, както н
въпросите свързани съ морската политика на държавата
ни. Това е възбудило интереса на присжтствующите
къмъ дейносгьта на Морския сговоръ и е предизвикало
общо одобрение както къмъ програмата на организация
та ни, така ос по постиженията и успехите на проведе
ното ни до сега за запознаване на българския народъ
съ ползата огъ морето н неговите промисли, както и за
нуждата огъ свободни морски съобщения.
2. На 16 май т. г. въ Бургасъ имаше големи тър
жества по случай освещението на 10 гребни лодки, по

строени отъ .Бранникъ* и предназначени за спортуване
огъ младежите на схщата организация.
•
Освещението на лодките- стана на плажа предъ
оургаскит* -морски бани въ присхтствието на бургаския
обл. директоръ г. Хр. Гуцовъ, на висши представители
на мъстните административни и военни власти, на дамски
и мжжки чети отъ .Бранникъ-, както и на отряди отъ
всички местни спортни организации.
СИЧКИ Л0Д И б х а
^ * кръстени огъ занестникъ-ржн
ий^1
* «БРаииикь' г. Захари Стоилковъ, съобнчайното разбиване на бутилка шампанско на носа на
« II «* ДКа ' К З Т 0 " « а д — * « наименоваха съ именаБългапи!ИЦтРИ " М ° Р Я Ц И 0ТЛНЧИЛИ ге и заслужили за
маошъ ™ ^ ^ ^ Г 0 7 0 с е «I—ьршисъ церемониаленъ
маршъ на отредите, които минаха предъ старшия воеКпППп?

МорсЕси с г о в о р ъ
ненъ началникъ въ примеренъ редъ и бодъръ, огличенъ
строй.
Б. н. м. сговоръ беше представляванъ отъ гл. ни
•секретарь г. инж. Т. Атанасовъ, който се е срещналъ съ
заместникъ-рхководителя на „Бранникъ" г. 3. Стоилковъ,
както и съ видни лица отъ щаба на „Бранникъ", съ
които е ималъ случай да размени мисли върху взаим
ните отношения между .Бранникъ" и .Морски сговоръ",
както и относително общата дейность по водния спортъ.
3. На 16 юний т. г. стана също подобно търже»
<тво въ Варна по случай освещението на други 10 греб
ни лодки, отъ построенитв такива въ бургаската рабо
тилница отъ „Бранникъ" и доведени въ Варна За спор
туване отъ младежките отреди на варн. спортна область.
Освещението стана предъ морската градина на мор
ския плажъ следъ молебенъ извършенъ отъ негово ви
сокопреосвещенство варненски и преславски митрополитъ г. г. Иосифъ въ присжтетвието на висши предста.
вители на военни и граждански власти, на чети отъ
.Бранникъ", а сжщо и на представителни отреди отъ
Б. н. и. сговоръ съ лодките си и отъ местните спортни
-организации.
Главенъ представитель отъ щаба на „Бранникъ"
•бе г. Андрей Стефановъ, началникъ отдела на външните
работи, колективни членове, т*лесно възпитание и спортъ.
;И тукъ кръщението на лодките стана съ разбиване бу
тилки шампанско на носа на лодките, които и тукъ се
наименоваха по името на заслужили на България и от
личили се офицери и моряци.
На председателя на Б. н. м. сговоръ, г. Александъръ Маноловъ, бе направена честьта да бъце кръстяикъ на една отъ лодките.
Тържеството н тукъ, при чудесно хубаво време,
се привърши съ парадъ на отредите, които взеха уча
стие въ освещението.
4. Презъ дните 24—28 юний се състоя конферен
ция между представители на .Бранникъ" и на Б. н. и.
сговоръ за* уреждане положението на Б. н. м. сговоръ
-като колекгивень членъ на .Бранникъ".
Представители на .Бранникъ" въ тази конферен
ция беха:
а) Заместникъ гл. ржководитель г. 3. Стоилковъ
б) Началникъ отдела за външни работи, колектив
ни членове, телесно възпитание и спортъ г. Андрей Сте
фановъ и
в) Началникъ#служба .Колективни членове", орга
низация телесно възпитание и спортъ — г. Армянковъ.
Б. н. м. сговоръ се представляваше:
а) Отъ председателя си г. Ал. Маноловъ,
б) Отъ гл. секретарь г. инж. Т. Атанасовъ,
в) Отъ члена на Гл. упр. тело —капитанъ II р.
г. Г. Пецовъ — началникъ щаба на Морските на Н. В.
войски,
г) Отъ председателя на Соф. клонъ на Б. н. и. с.
— г. Кирилъ Друмевъ и
д) Капитанъ I р. о. з. г. Г. Славяновъ бившъ гл.
секретарь на Б. н. м. сговоръ.
Следъ обширни обсъждания на въпросите, изло
жени въ приготвения писиенно дневенъ редъ, дошло се
€ до пълно разбирателство и съ били възприети след
ните становища:
1 Пълното ръководство на водния спортъ въ
страната се поверява на Б. н. м. сговоръ, който единстаено ще дава напътствия за провеждане на една це
лесъобразна програма, като изпълнението на последната,
колкото се отнася до юношеските години (предказарм.

«3

периодъ) ще става подъ наблюдението на .Бранникъ",
а следъ горната възрасть — на Б. н. м. с. Това реше
ние ще се проведе последователно, за да не се попречи
на спорта.
2. За провеждане на програмата, още тази година
въ Варна, подъ надзора и съ съдействието на Б. н. м. с„
ще се организиратъ курсове по воденъ спортъ, на които
ще се приеиатъ лица, които въ бъдаще ще поемагь
ржководене обучението по воденъ спортъ въ бранническите отреди.
3. За подготвяне плувни басейни, .Бранникъ" ще
отпустне подъ форма на помощи суми, които ще послужать за стимулиране местните общински или други уч
реждения, както и частните лица, за да отдЪлятъ сред
ства, съ които да се подпомогне построяването на плув
ни басейни.
4,' Споредъ сегашните нужди и средства тази го
дина ще бъде отпустната за помощи отъ .Бранникъ"
една сума отъ 300,000 лв., която ще се използува за
цельта.
5. За използуване сумите—помощи и за опреде
ляне где точно и за какво и какъ те да се употрЪбятъ,
създава се при „Бранникъ" единъ строителенъ комитетъ,
въ който за представитель отъ страна на Б. н. м. с. се
определи бившия директоръ на водните съобщения, ка
питанъ I р. о. з. Г. Славяновъ, който е единъ отъ пър
вите дейци на Морски сговоръ и бившъ гл. секретарь,
членъ на Гл. упр. тело на сговора.
6. Като се признаваме отъ страна на „Бранникъ",
който е държавенъ уредникъ и контрола на спорта въ
страната, Б. н. м. сговоръ получи уверение, че не ще
бждатъ допустнати въ България други организации, за
нимаващи се съ воденъ Спортъ, освенъ сговора, който
е единствениятъ признатъ членъ на международната орга
низация за плувенъ спортъ (Р. I. N. А.). Съ това ще се
дири да се избътнатъ разколи и безредие въ този
спортъ толкова нуженъ и полезенъ за бълг. младежь,
пазителка на отечествените граници, но същевременно
свързанъ съ толкова рискове за живота на членовете си,
ако бжде той оставенъ да бжДе упражняванъ безъ необ
ходимото умение и недостатъчно правилна подготовка.
Тези решения, по причина ноочакваното смененяе
на ръководния персоналъ отъ щаба на „Бранникъ", се
очаква да бждатъ санкционирани отъ .Бранникъ" и да
се пристъпи къмъ привеждането имъ въ изпълнение.
5. Утвърди се отъ Гл. упр. тело състава на упр.
тело на Софийския клонъ отъ сговора, тъй както е
билъ избранъ въ годишното събрание на членовете му
състояло се на 30 априлъ 1943 г., а именно:
Председатель — Кирилъ Друмевъ — адвокатъ
Подпредседатель — Крумъ Никодимовъ
Секретарь — Димитъръ Алексиевъ
Касиеръ — Владиииръ Мицовъ
Медиц. съветникъ — д.ръ Панайотъ Ганевъ
Членове: — Димитъръ Тодоровъ
Владимиръ Николовъ
Пегьръ Ивановъ
Манчо Димитровъ
Боянъ Берберовъ
Любенъ Мелнишки
Васялъ Мариновъ
Иванъ Райновъ
Дора Конова
Мария Паскалева н
Цветана Йончева

МорсЬи сговор.ь •

03

Проверителенъ сьветъ:
Председатель — д-ръ Дииятъръ Калиновъ ,
Членове; — Панайотъ Богдановъ и
Стоянъ Байчевъ
Ржководитель водния спортъ — лейтенантъ П, Рашеевъ
6. 31 проверка дейностьта на клоновете, както и
за уреждане на нЬкои висящи въпроси, гл. секретарь на
гл. упр. т*ло Г. инж Т. Атанасовъ е посетилъ: а) на 15
май т. г. Бургаския клочъ, б) на 28 юний е бялъ въ
Пловдивъ и в) на 29 юний е билъ нъ Лжжене. На всекъде се' е срещналъ съ упр. тела на респективните
клонове, които ех били свикани на нарочни заседания.
Огъ размината на мисли се констатирало, че поради из
ключителните обстоятелства, които преживяваме пона
стоящем ь, клоновете прокарватъ въобще намалена дейность, тъй като голема часть отъ членовете на настоя

телствата ех мобилизирани, а схщо дружествените чле
нове съ заняги съ мъчнотиите, които днешните условия
имъ създаватъ. Вь всека случай въпреки тези иечнотии, ингересътъ къмъорганизацията ни не е намзлелъ илн
загасналъ.
Пзсетенъ е билъ сжщо на 50 юяий отъ члена на
гл. упр. тело, капатанъ II р. Г. Пецовъ, клоча ни въ гр.
Врагца, отъ гдето той е излезълъ съ отлични впечат
ления. Вь Вратца се използува съ благодарность отъ
местното гражданство, построения отъ тамошния клонъ
на Б. н. м. с плузенъ бюеичъ, който обаче, требва да
бхде полравенъ отъ нанесените му огъ миналогодишно
то наводнение повреди, кочго правягъ кжлачего затруд
нено. Гл. упр. тело е сполучило да издействува и бхце
отпустнатъ отъ „Бзанникъ" единъ кргдитъ отъ 50,000
лв, съ който повредите н свързаните сь тЪхь несгоди
ще могатъ да се полравятъ. .
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На поетика въ време на походъ
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Съдържание:
1. Дунавското ни корабоплаване — Ал. Маноловъ, 2. Морската война въ Тихи океанъ — К 3 П о и о ш н и т .
кръстосвачъ като оржжне вь мооската воина — оберлейгенангь Улрнхъ Моръ, 4. Развитие на военнптп » „ „ ,
бостроене въ XVIII вЪкъ върху научна осмоза - В. Кутевски, 5. Унищожаване на североамериканскитеса1
молетоносачи — инж. Герхардъ Хьофтихъ, 6. Спаснтеленъ подаигь — Сава Н. Ивановъ 7 Една б а т а т а н п т ъ
мичманъ К. Цачевъ, 8.. Приказка — Д. Роевъ. 9. Действията по море презъ януарий и Февоуаонй т г
к-Т '
10. К а т . да си построимь една лека лодка русалка-Консуловъ.1]. Изь живота и дейностьта на организацията'

Редаяцяанзяъ имтать: нап. - лзйтанантъ В. Паспалзваь. д-ръ 0. Д. Сноцчввь
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Великолепенъ плажъ.
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Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

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

Максимална л-Ьковнтостъ

Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти
Намаление з а ижосуване по Б. Д. Ж. п р е з ъ сезона.
Чудни о!солиости з а еЬс&урзии и излети, Красива природа.
Всъкакви концерти об-Ъдъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ - Б А Р Ъ
Устройваме морски тържества и забави.
аг.гт

К у р о р т ъ „СВ. КОНСТАНТИНОВ"
Прелестно кжтче край морския брътъ за истинска почивка и отмора.

Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ рестораитъ.
Джазъ.
Дансингъ.
Хотелътъ ремонтират».
СтаигЬ снабдени съ течаща изобилна вода.
Янгажиране стаигв предварително.
Редовна връзка съ „Св. Константивъ" и околноститЬ на града чрезъ общинската превозна служба и
лодкигЬ на Морското крайбрежно плаване.
ЗЯ ВСИЧКИ СВЕДЕНИЯ, ЛНГЯЖИРЯНЕ НЯ СТЯИ И ДР., ОТНЯСЯИТЕ СЕ ДО КУРОРТНЛ ДИРЕКЦИЯ —.
ВПРНЯ. ТЕЛЕФОНЪ № 22-97.
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Най-добре пригодената вършачка за българскит-Ь условия.
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К А М Е Н О В . Х Г Л Е Н А МИНА П Е Р Н И Ю Ь
Търговски о г д ф д ъ

ВСИЧКИ

Счетоводно отделение № 55435
28 февруарий 1943 год. — ПЕРНИКЪ

КЛИЕНТИ Н А В.ЖХЛВЩА
И БРИКЕТИ

Държавните мини съобщаватъ, че поръчките за въглища и брикети, начиная отъ 1 мартъ 1943 год
сеизпълняватъ при следните цени:
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Средни
Ситни II 6 — 16 ми.
Ситни III 0 — 1 6 ми.
Ситни IV 0 — 6 мм.
С и е с ь пресети надъ 16 ми.
»
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Непресети пречистени
. Ситни промити 6 — 1 6 ми.
. ; .
0—16 им.
щ
Брикети
Шлаиъ
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Цени за тсяъ, франка вагонь мината

/
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•3-

*3

Качества в х г д и щ а
и

.ниви

.Е

5 =

а индустрия и
жавни учрежде

. и мини

За индустрия и
жавни учрвжд

Качества вжглища

к,<=

тонь, франк вагон мината
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
пострадали
отъ войнит

—

~ и «1

Н

§1-

п к

- «а- —
-ав «в .ас
а с
ш ,

П

3"-

та «
О

« ва

Ш •"

•

| 8

Р =* •=* »=*

а

л е в а
400
320

Средни
Ситни 4 — 16 мм,
Отпадъци 0 — 4 ми.
Пляка

550
440
240
300

420

360

220

—

___
^^

3. М а р и ц а ,
Едри
Ситни 0 — 20 мм.

310
260

250
260

200.
. —

800
300

800
300

|, .
^^

1000
350

1000
350

—•

400

400

500
440
400
380
330
470
445
420
500
480
йио
210
150

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

—

660

500

420

ттт

'—'
—.
'—
500/480

*, П а в г е о н ъ франко шита.
Едри
Ситни
а. Б а д е м а .
Едри
Ситни .
в . Ж и в о В в а , франс нааата.
Едри

'

•

•

—

•

Горните цени влизагь въ сила отъ Т мартъ 1943 година и се прилвгвтъ за поржчкитЬ, които еж постжпили до тази дата, както и за тези, които ще постжпятъ следъ нея.

иинит»
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31
31
31

31 !
31 *:•
31
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БЪЛГАРИ,
51
53
51
31
51
51
51
31

Корабни на Българското ръчно плаване (Б. Р. 0.) ся въ денонощна
служба на родното ни стопанство. Ь подържан пътнически и товарни съобще
ния по Дунава, както въ нашит* граници, така и далечъ отъ ш ъ .
Пътувайте по Дунава съ корабите на Б. Р. 0.

ь
&

Използувайте всшдневнитъ корабни товаропшнически съобщения по българския Д у ш , съ
3 1 български кораби — най-красивит*, най-удобнитъ и най-бързит* по цълия Дунавъ.

51
31
51

'•' Интересувайте се за разписанието, както на новиге двувинтови моторни, така и
на любимците на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стоките Ви да бадатъ пренасяни отъ корабите на Б. Р. П. Те ще бждатъ
разнесени
бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
3'
Регенсбургъ.
51
•; Стоки отъ всекакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
:2Я
31
5$
България,
се пренасятъ съ бързите товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Те
51
5 | еж. снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на целия Дунавъ.
2я
•
' З а Вашите стоки СА на разположение и влекачите и шлеповете на Б. Р. П.
31
' За пжтуване или за превозъ на стоки па Дунава отнасяйте се до:

51
51
31

В:
В^
В:

в:

В:
I?
В:
Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВАНЕ В:
~?

Дирекцията на Българското речно плаване — Русе

51 Телефони 23-87 и 24-92

в:

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 границите на
Отечеството ни.
Утре, когато моретата ще бъдатъ свободни, и българските
кораби забродятъ къмъ близки и далечни пристанища, всеки тонъ 1§*
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 ПШЮДеЮ ДРУЖЕСТВО ПОДЪРША:
1. П-гътничесЕса — стоИсова д и в и я в а българсЕсото ЕсрайбрФ.йсие. '
2. П ж т н и ч е с & а — с т о й о в а л и п и а д о п р и с т а н и щ а т а н а П а л е с т и н а
и Египетаь.
3. Пл^тничесЕса — стоЕсова л и н и я д о А н в е р с ъ и всЗ&Есо з а п а д н о ев
ропейско пристанище н а Континента и Англия п р и достатъчно
товаръ.
•5. ЛФтни т у р и с т и ч е с к и п ъ т у в а н и я д о Ц а р и г р а д ъ и о б р а т н о ,
5. По с п о р а з у м е н и е могЕее д а с е о т п р а в и п а р а х о д ъ д о всШсо при
станище н а Черно и С р е д и з е м н о морета.

Ш&тувайте и поверявайте стоКите си на
параходите на Българското Търговско Па*
раходно Дружество, дало достатъчно до&а*
зателства на добъръ пазитель на
<Ш
интересите Би
тт ч хянп

^ . ПЬИДЪЬАИЙСЬИ, -ул. .Панагюрище' з —Варна

Тел. 23.13

