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Свобода на моретата
Колкото повече расте броятъ на потопените
търговски кораби, плуващи за Англия и Америка,
толкова повече се усилва у внгло-американцит-fe
и стремежътъ да оглушатъ свъта, подобно на
пропагандата презъ миналата световна война, съ
твърдението, че водените отъ немските подводни
ци действия срещу неприятелското корабоплаване
еж неморални, лишени отъ хуманность и не съответствуватъ съ одобрените постановления на между
народното морско право. Това е стара пъсень, при
глася на нъкога отъ президента Уилсонъ и подх
ваната въ настоящето време отъ неговия последователь — Рузвелтъ.
Извършените, чрезъ Версайлския миренъ договоръ опити на англо-америкенците за забрана-'
та строежа на подводници, наложена на Германия,
е явно доказателство за величината на важностьта и гол е мага опесность, която подводното оръ
жие съставлява за опорочената огьтехъ свобода на
моретата. Тоя стремежъ на времето срещна съпротиватв и несъгласието на другите народи, глав
но на Франция и Италия.
Презъ миналата свътовна война президентътъ
Уилсонъ оповести следните схващания на Съедине
ните щати спрямо дейностьта на Германия: .Все
ки американецъ има правото да пжтува всъкжде
по света, също и въ военни зони. така както въ
мирно време, безъ да бъде отъ никого'възпрепятствуванъ". Поради това изявление, потопяването
на „Лузитания", съ който пътуваха няколко амери
кански греждини,*се използува като -причина за
влизането на Америка въ войната. Въ последствие
се узна. че .Лузитания" превозвглъ големи коли
чества бойни припаси и, следователно, потопява
нето му е напълно основателно.
Въ настоящата война президянтътъ Рузвелтъ
отбеляза още по- голъма враждебность къмъ си
лите на Осьга, като помагаше твърде дейно Ан
глия, която помошь се считаше като такава, даде
на на съюзникъ. А когато американски бойни кореби поела зсщц-ч-та на движещите се ю м ъ анг
лийските бръгоае американски кервани, въ нъкои
сръди на Съединените щати се появиха по тоя
поводъ своеобразни съждения.
Така, известния адмиралъ Улиямъ Прагь пи
са въ .Foreign Affairs" статия, въ която съобщава*
ше, че патрулната дейность на американските
военни кораби не тръбва да се счита за враждеб
но действие, а за правдива и напълно основател
на противомерка, чиито провеждане ще има за
последствие налвгането .Новото развитие на мор
ското право съобразно, изискванията на цялост
ната война".
Въ своите известия до конгреса относно ис
кането за въоръжаването на. американските тър
говски кораби, извършено когато Америка б е още
неутрална, г. Рузвелтъ е отбелязалъ следната мисьль:
.Ние не сме изправени срещу дейностьта на
древните морски разбойници, а предъ тая на съв
ременните и модерни
морски -пирати, кои
то се двнжатъ по моретата, подъ водата и въ възду
ха, отгдето
потопявагъ безъ предупреждение,
беззащитните кораби. Плаващите въ различните'

морета наши кораби изпълняватъ възложените»
имъ задачи, свързани съ отбраната на Съедине
ните щати-.. Големъ брой нови кораби се спу^
щатъ отъ корабостроителниците на вода и еж
предназначени да бждатъ^ наети отъ враговете на>
хитлеризма за пренасяне на хранителни припаси
и бойни материали до пристанищата на воюва
щите страни".
Съ това Рузвелтовата Америка потвърждава
ше намерението да бжде пазителкв на свободата
по моретата. Потопяването предъ американскит-Ь
брегове на единъ бразилски корабъ послужи ка
то горяща факла за подпалване насъскването сре
щу Германия, която не спазвала сжшествуващигЬ.
правила на морското право.
Това твърдение е съвършено невЯрно, за ко
ето свидегелствуватъ изработените отъ Германия;и оповестени въ края на августъ 1939 год. поста
новления, за призовия редъ и морските призи.
Взетите мерки отъ страна на Англия за въ
оръжаване на търговските кораби и дадената заповъдь за потопяваьето чрезъ непосръдстаенъ и
пръкъ ударъ съ целия, корабъ на всеки забелязанъ немски подводникъ, увеличиха значително
.ожесточеното водене на морската война и отъ
германска страна.
Желанието на Рузвелтъ да играе ролята на
ревностенъ пазитель на международните и морскоправни закони може да бжде причислено
къмъ сбирката на .ирониите
на световната
история*.
Въ противовесь на това, немското ръковод
ство на морската война встзкога е показвало стре
межа за пълното спазване на съществуващите
международни закони, като не включваше въ з о 
ната на воепнитв действия водния районъ около
американските брегове. Срещу това напълно за
читане правото на Съединените щати за свобод
ното движение на техните кораби изъ всички све
товни морете, американските военни кораби по
лучиха заповъаь да обстрелватъ всеки срещнатъ
германски корабъ. Това държане и разпореждане
отъ ръководните среди на .неутралната" въ това
време Америка беше и ще остане като единстве
но по рода си морско разбойничество въ култур
ното човъчество.
Въпреки официалното оповестяване презъ
1910 г. за спазване отъ Съединените щати закони
те на Хаагската конференция, настоящето, незвчитащо международните закони държане на прези
дента Рузвелтъ, въпреки умълит-fc извъртвания».
предстевлява самата действителность.
Англо-вмериканците не се борятъ, както тйсъ .чиста" съвъсть твърдятъ, за запазване сво
бодата на моретата, а срещу самата тая свобода.
Г-нъ Рузвелтъ прояви голема апетитность да.'
да бжде нвеледникъ на Британската империя. За
едно съ материалните и териториални придобив
ки, които Америка получи сь завладяването на
неколкото английски опорни средища въ Атлан
тическия океанъ, президентътъ на Съединенигвщати извърши и други усилия за придобиване на
следството и въ облветьта на потъпканото вече
международно право, като пое открито борбата.
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Тихиятъ океанъ и населението на
неговитЪ острови

Войната отъ Тихия онеанъ ни донася все но наречемъ сива, която населява архипелазите: Кави и нови известия зв развитието на операциите ролинския, Жилбертовг, Бисмарковъ, Саломоновъ,
и за спечелване и загубване на острови и архипе Санта Круцъ, Новите Хабриди, Лоялити и Фиджи.
Индонезийците, братя съ полинезийците, се
лази отъ едните или другите страни. Затова сметаме, че е необходимо да опрвснимъ на нашите установили въ източна Полинезия или Микронезия.
читатели познанията върху тези острови и архипе Народи съ променливъ цзетъ на лицето отъ бле
лази, за които чуваме почти всеки день по радио до кафявъ, медно кафявъ до черенъ, съ ту гладка
то и въ вестниците.
/
' коса, ту кждрава, което показва техния примъсъ
Много изследвания еж направени съ огледъ ' съ негритоси, меланезийци и папуаси.
Интересното е, че всички гЪзи преселяаания
на произхода на местните жители, които населя ватъ островите на Тихия океанъ. Споредъ една еж станали по море, защзто геологията не ни поз
хипотеза, тия жители еж дошли отъ Америка. Това, волява да сметаме, че еж станали големи земни
промени въ Тихия океанъ въ близки времена, и че
обаче, е мжчно да се предположи, защото има най
малко 600 клм. между брега на Америка (Перу) и следователно множеството архипелази, по които се
най-близкия архипелагъ на Маркизовитъ о-ви, и за намиратъ тия народи, еж се образували въ сегаш
щото испанците при установяването имъ въ Аме ни времена. Вь такъвъ случай те не еж могли да
рика намериха o-rfe Жуанъ Фарнандезъ и Галела- дойдатъ освенъ отъ западъ, откъмъ азиятскигв ар
госъ, най близко до Америка, безъ жители. Вънъ хипелази, следъ като еж стояли доста време въ Инотъ това старите американски жители не еж били докитай и Индия.
морски народи, техното превозно средство по мо
Много,изследователи се чудятъ, че тези на
ре е било само едни тежки салове съ платна, въ селявания по вода еж станали по обратенъ пжть
сравнение съ лекитв и бързи пироги на полине- на ветровете и теченията, които преобладаватъ въ
зийцте.
Тихия океанъ, отъ изтокъ на западъ.
Въобще, допуща се, народите на Тихия
Какъ еж могли да емигриратъ отъ западъ на
океанъ да еж дошли отъ къмъ западъ, отъ .южна изтокъ, се питатъ тия изследователи. Забравя се,
източна А.ия, отъ където еж излетвпи, като обаче, че ветровете нематъ винаги постоянството,
гслЬми рейозе пчели, къмъ изтокъ въ Тихия което имъ го приписва метеорологията, а морски
океанъ, къмъ Индийския океанъ и Мздагаскаръ.
те течения вървятъ и то поивкога обратно на
обикновеннатв посока, и че въ едни отъ тези об
К о г а е с т а н а л о п ъ р в о т о н а с е л я в а н е ръщания на ветроветв и теченията биха могли да
Първите населявания, казватъ едни изследо станатъ тези пргеелявания. Други изследователи
ватели, еж били въ плайстоценъ, четвъртата ера, еж допустнали, за да облснятъ населяването на
която още изживяваме, ера, въ която геолозите океана, нежелателнит-Ь пътувания, защзто се позказватъ, че еж се о т д е л и л и и европейски наватъ множество случаи на пироги, тласкани отъ
т е протоци: Дарданелигв, Бо:фзръть и Ламаншъ, ветъра извънъ желания пжть и изхвърляни въ мно
(Па дьо Кале). Въ тази епоха изчезнали отъ Европа: го отдалечени острови. Въ 1833 год., една „жонка"
лъвътъ, хиената, пещерната мечка, слонътъ, носоро* отъ Игдо (Яяония) е била изхвърлена чакъ въ
гьтъ, хипопотвмътъ. Това първо населяване е било Хонолулу (Хавай) надъ 7,000 клм
съставено отъ тасманци и австралийци, тъмна раса,
Не съществува островъ въ Тихия океанъ, к ъ 
° която е завзела днешна Меланезия. Въ архипела дето да не се намира една изхвърлена отъ ветъра
га Новите Хебриди -се намиратъ и днесъ техните
пирога7 на грамадно разстояние. Въпросътъ е, какъ
характерни оръжия — бумерангъть.
е могло да се насели такава го лема морска повърВторото населяване е било на меланезийците, хность, когато тези пироги, изхвърлени отъ ветъра,
по-напреднала раса отъ първата; и т е еж тъменъ съ били само съ мжже моряци, безъ жени. Така
народъ, различенъ отъ .африканските негри, съ че требва да допуснемъ желаното масово населя
непухкава реевна коса, съ шоколадовъ цзътъ на ване и което ни показва морските способности на
кожата, но не черенъ и които еж се прострели въ тези полинезийци, на които географските и астро
западния Тихъ океанъ чакъ до Нова-Зеландия.
номически познания еж били разгледани отъ Кукъ.
нарисувалъ за Кукъ една
Изобщо меланезийците еж разделени на две: Таитиецътъ Тупаись
папуаейте, което на техния езикъ значи кждрица и карта, която въпреки че не е точна, при все то
се намиратъ най вече въ Соломоновитв острови, ва показва, че този островитянинъ е познавалъ
•Нова^ Гвинея и Нова Каледония, и истинските мела- архипелази и острови много отдалечени отъ Таити.
незийци, които еж се разпространили до Америка,
Огъ друга страна, полинезийскигв пироги,съ
-схождайки се по езикъ съ негрите, к«ито живеятъ които си служили т е въ морските войни и въ пла
отъ О^егонъ до Тухевнгенакъ (Мексико)
вания съ приключения, еж били истински кораби,
Четвъртата вълна е била образувана отъ по- съ палуба, вземали 150 до 180 човека и еж били
линезийци, тия финикийци на източния свегь по-мореходни и издържливи, отколкото европей
и идонезийци, порода съ отворенъ цв-ferb на кожата ските кораби, така че не е чудно здщ> т е еж
и гладка коса, диво бело племе, произхода на кое-. плавали по грамадни разстояния: отъ Фиджи до
то билъ западния Кавказъ, и жълти малайски пле Нова Зенландия 1775 клм., отъ Хавай до Маркимена. Както меланезийците, тъй и полинезийцитв зовите острови и Самоа 3,500 клм. и пр. И защо
« е еж разделени сь точна граница; между черната да не допуснемъ, че тези финикийци на Тихия
«и бела зони, се намира една друга зона — да я океанъ еж .можали да изминать такива разстояния

Морс&и с г о в о р ъ
<ъ своите пироги, които не еж се г обърнали, ко
та то капитань Блахай. изоставенъ отъ екипажа си
<въ една лодка отъ .Баунти", възмутенъ -е извър
ши лъ необикновенната одисея, която го донесе отъ
Дружествените острови до Тиморъ, изминавайки
по тоя начинь Тихия океанъ на едно разстояние
о т ъ 12,000 клм.
Едно друго доказателство, че населенията еж
били морски, е еднообразието на цивилизацията и
езика на полинезийцигв. Туземецътъ Май отъ . Таити, който е придружавалъ Кукъ, се е разбралъ
много лесно съ тия отъ Нова Зеландия (надъ
2500 клм.); днесъ еж достатъчни НБКОЛКО деня за
единъ хавайацъ, за да се разбере съ единъ таитиецъ на разстояние надъ 4.000 клм.
Причинитъ на васеляванияха и
техната епоха
Не се познаватъ причините на тия населява
ния; традициите на туземщгв казватъ, че много
отъ тъхъ еж ставали благодарение на онеправда
ните имъ шефове, които еж вземали съ себе си и
техните съмишленици.
Дзугъ пжть населяванията еж ставали благо
дарение на увеличението на населението. Традиция
та отъ островите Гамзиерь казза, че свещениците
туземци пращали много младежи къмъ изгокъ,
въ търсене на нови земи, амбаркувани на салове,
направени отъ стеблата на дърветата, наречени
лЛаепае" и.съ единствените продукти — вода и
една паста отъ плода на хлебното дърво, еж стиг
нали въ архипелага Туамоту и Питкернъ.
Епохата на тия населявания, споредъ тради
цията на туземците, пазена отъ техните певци е
къмъ 827 год. преди Христа За Маркизовитъ остро
ви; въ Таити 9—П столетие, въ Фиджи и Самоа
10—12 столетие, Ново-Зеландия 14—15. Еднообра
зието на цивилизацията въ Полинезия ни прави
да депуснемъ, че населяването имъ въ различните
архипелази е скорошно, така че като че ли измина
тото време въ различните острови, не е било тол
кова дълго, щото действията на земята и на кли
мата да имъ се отразятъ, различавайки ги.
Архипелагътаь на Солононоввх^
острови
Той се простира отъ североизтокъ наюгозападъ
въ две редици отъ острови, между Нова Гвинея и
Новите Хебриди, имайки една повърхность отъ
44000 кв. клм. и заема главните острови: Бугенвилъ, Шоазьолъ, Изабелъ, Нова Георгия, Малаита,
Гвадалканаръ и пр.
Една земя отъ наносъ, примесенъ съ пепель
отъ изригванията на вулканите, и единъ влаженъ
и топълъ климатъ, намирайки се на ширина 8°
югъ, даватъ на тия земи една богата растителность въ гори и растения съ силни есенции: каранфилчета и пр.
Местното население се състои отъ два раз
лични елемента: негритоси, останки отъ една пър
вобитна раси, и папуасит-fc по крайбрежието, сжщо
като тия огь Нова Гвинея, и антропофаги като
гЬхъ, съ една безподобна моряшко ержчность. Tfexната коса, кждрава и бухната я обезцветяватъ и я
украсявагъ съ единъ гребенъ отъ бамбукъ, изпъстренъ съ червени пера1, едно диадема отъ бели
ииди, една огърлица» отъ кучешки зжби, седефени
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медалиони съ пръстени по ржцегЬ и краката, съ
едни доста големи дървени кржгове, закачени
на ушите като обеци, едно перо отъ папагалъ на
върха на носа, а едно парче отъ седефъ отстрани
на носа, всичко това образува обикновеното имъ
украшение.
Въ центъра на ВС/БКО тЪкно село се намиза
една го лема обща къща, въ която жените не могатъ да влизатъ, и въ която се изгарягь военно
пленниците, на които главите се пазятъ.
Нова Гвинея и л и П а п у а с и я
Осгровътъ на Меланезия, на северъ отъ Авст
ралия, отъ която е отделенъ чрезъ теснината Торесъ дълга 2350 клм. нмрока 675 клм- Осгровътъ
има една повърхность огь очоло 786000 кв. клм.,
следъ Гренландия е най големиятъ островъ отъ
земното кълбо.
Заливите, изрязани отъ природата, му придаватъ видъ на гигантска птица. Екваториалниятъ кли
матъ, големи и потискващи топлини, изобилни
дъждове, отъ която причина и реките еж много и
пълноводни, гжети гори, тропични култури: оризъ,
памукъ, захарна тръстика, тютюнъ... Подземни бо
гатства: злато, индустриаленъ металъ и вжглища.
Населението се състои отъ негритоси къмъ вжтрешностьта, малаези къмъ крайбрежието и наймногобройните — папуаси. Холандия притежава
отъ 1828 год. западната часть на острова съ 350000
кв. клм., отъ която си лобиватъ лековитото орех
че и перлите (бисери). Англичаните, установени
въ острова отъ 1885 год. презъ Австралия, еж пост
роили пристанището Моресби, за коего японцитЪ
днесъ водягъ война за завладяване. Къмъ северо
изтокъ се простираше германската колония —
Императоръ Вилхелмъ отъ 180000 кв. клм., основана
въ 1888 год. съ столица Финшхафенъ, на залива
Хуанъ, много дълбоко и добре запазенъ. Чрезъ
Версайлския миръ германското владение б е взето
отъ англичаните.
Новит-В Х е б р и д и
Тридесеть и седемте острови, които образуватъ архипелага Новите Хебриди, съ повръхность отъ 15157 кв. клм, еж заобиколени съ мно
жество коралови скали, вулканични, планински,
влажни, богати въ ручеи, които даватъ ри
ба, растителность на зоната, бвкаутово дърво,
трендафилово дърво, гайакъ, едно твърдо и смолесто дърво, кокосови optx.-i, цаоевица, тютюнъ,
кафе, съ население отъ около 73000 жители, въ
по големата? си часть отъ папуаската раса. Тузем
ците имагъ донейде артистиченъ вкусъ, обичатъ
танци, музиката и скулптурата. НЪколко стотинъ
европейци, французи, еж се установили на остоова
въпреки нездравия климатъ. Въ 1885 год. Фран
ция присъединява архипелага, но вследствие на
оплакването на англоавстралийските колони Англия
получава правото на суаеоеннтетъ, упражняванъ
общо отъ двете сили, въ 1887 год. Вити, най-цен
тралния островъ и най добре експлотирания, е
френски. Измежду най важните острови отъ Хебридскота група, споменаваме: Еспирито Сан го, Маниколо, Амбринъ, Еки и др.
• Нова Каледония
Френско владение въ Меланезия, намиоаш»
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се "а 1400 клм. източно отъ Австралия, между 20°
и 22о 24 южна ширина и 161° 41 и 164° 43 източ
но дължина, съ една повръхность 18000 клм. кв. и
около 30000 жители туземци. Островътъ има 400
клм. дължина и 40—50 клм. ширина. Обиколенъ е и
съ едно препятствие отъ коралови скали. Между
брега и скелите се простира единъ плавателенъ
конвлъ.
•
На 80 клм. къмъ изтокъ островите Лоялити
образуввтъ ед>1нъ другъ паралеленъ редъ съ Но
ва Каледония. Островътъ има здравъ климатъи от
носително спокоенъ. Дъждовното време започва
отъ декемврий до май. ЦиклонигЬ не еж ред
ки въ острова. Тропичните гори заемвтъ бли
зо 13000 кв. клм. Вьобще островътъ е беденъ въ
животни: неколко местни млекопитвещи и тукъ
твме неколко птици. Туззмното население е отъ
черната раса кръстосана съ полинезийцитъ. Новокаледонецътъ е земеаелецъ и отглежда захар
ната тръстика, игнама (едно растение, корените на
' което еж много, обемисти и даватъ една ядка за
ядене) банана, кокосовия орехъ. Човекоядството
е започнало да изчезва отъ френската окупация.
Туземците фабрикуввтъ рогозки, кошове, въжета.
брадви, тояги, прашки.
Огь стъблата на дърветата си издъпбвватъ
додки, които ги съединяватъ две по две и ги снабдяватъ съ единъ движущъ се лостъ, който ги пра
ви необръщаеми. Всеко племе е командувано, отъ
единъ шефъ, подпомаганъ отъ единъ съветъ на
старейшини.
Въ йерархическия редъ подъ този съветъ идватъ: магьосниците, бейцше, народътъ и робите.
Положението на жената е долно. Нова Каледония
е богата съ златни мини: медни, железни, хромни,
кобалтови, никелови и въглища. Главната култура е
кафето, тютюнътъ, енакасътъ, бананата, царевицата
и бобътъ. Експлотирането на горите и риболова
има и то значение. Нова Каледония, открита отъ
•Кукъ, б-fe присъединена отъ Франция въ 1853 год,
и въ нея Франция направи опитъ за съдебно колонизиране, пращайки затворници отъ 1870 год. и
злодейци, които бидейки отъ лоша качество отъ
гледна точка на колонизирането, отстранили сво
бодните колонисти.
Архипелагътъ ФидЖи
Английски архипелагъ въ Меланезия,. сьста
венъ отъ около 200 острова отъ различна големина
съ обща повръхность 2000 кв. клм. Архипелагътъ
изглежда да е резултатъ отъ силно вулканично
изригване и което е оставило като* следа много
гейзери и изгаснали кратери, съ височина до 1500
м., въ островите Вануа Леву и Вити Леву.
Малките островчета на Фиджи еж пръстеновидни коралови острови, свързани съ големите
чрезъ коралови баражи и които затвврятъ много
красиви зони огь тихи води. Климатътъе тропиче
ски и сухъ отъ май до октомврии, а отъ фгвруарий до мартъ — влаженъ, удрянъ огь много
•силни бури.
Въ най големия островъ Вити тече, по едно
продължение отъ 60 клм.,.една плавателна река
въ близость на вливането й въ морето.
-..; Растителностьт* въ източната часть, по па
зена отъ ветровете, е богата; тукъ расте: сантала
•фурмата, хлебното дърво, игнвма, ананаса, банана'

памука и пр. Въ морето се ловятъ бисерите. От
крито отъ Тасманъ въ 1643 г., призна въ 1874 год.
суверенитета на Англия- Населението му е около
120000 жители туземци, палуаси, смесени съ тонгал-лйци, и около 2000 европейци.
А р х и п е л а г ъ т ъ С а н т а — КругдЪ
Английски архипелагъ въ Меланезия, разположенъ на северъ огъ Новите Хебриди. Между
безкрайното, много малки островчета, заема и 7
по-големи, отъ които главния Санта-Круцъ има
560 кв клм. Ваникато отъ 164 кв. клм., прочутъ по това че тукъ е билъ ублтъ огът тузамцие
въ 1785 год. Ла Перузъ, прбчутъ френски мореплаватель, натоваренъ отъ Людовикъ XVI съ едно
пътуване за изследвания и изнамервания. Общата
повърхность на архипелага е 938 кв. клм. и около
5 6000 туземци, меланезийци, емвсени съ маври,
още много диви.
А р х и п е л а г ъ т ъ Тонга
Нареченъ още и Приятелските острови, намиг
ра се нз18°Г — 22°25' южна ширина, 176°-178°24
западна дължина, състои се близо огь 100 остоова
сь обща повърхность 1G0J кв. клм. Ползува се отъ
единъ топълъ климатъ, дъждовенъ, но здравъ.
Всички острови еж разтърсвани отъ подземни раз
местваният които отъ време на време предизвикватъ явяване и изчезване въ ширините на морски
вулкани. Произвежда се: кокосовиять орехъ, захар
ната тръстика, хлебното дъово, сантала, птици и сви
не въ изобилие, риба по брега на морето.
Като всички полинезийци, тонгалезите изчезватъ, така че въ нашите времена не вървамъ да
бждатъ повече отъ 15000 души, красиви и едри.
Жената е провъзгласена за красива.
Въ 1643 год. 6fe Откритъ отъ Тасманъ, а въ
1698 год. дойдоха въ архипелага първите, христия
нски мисионери.
Всички, които еж посетили архипелага, хвалягь
добрината на населението и РЪДКИТЪ интелектуални
качества. Огь 1893 год. архипелагътъ Тонга е подчиненъ на англичаните, които еж организирали
тукъ една важна морска станция.
Островите Сомоа и л и А р х и п е л а 
гътъ на навигаторите.
Група острови огь Полинезия, намиращи се
на североизтокъ отъ архипелага Фиджи и Тонга,
е сьставенъ отъ 14 острови, съ обша повърхность
2787 кв. клм. и около 37000 жители, самоани. Най
голвмиятъ отъ архипелага е островъ Савай огь
1700 кв. клм. Всички тия острови еж вулканични,
поръсени съ изгаснали кратери, обкръжени съ ко
ралови пластове.. Флората на островите, при все че
е бедна, обаче е разнообразна, имайки гори отъ
палми, кокотиери и нанданосъ.
Фауната е представена отъ неколко местни
птици и неколко животни, донесени отъ Австралия
и Европа.
>
Туземците еж чисти полинезийци, при все че
въ неколко острови еж се кръстосали съ папуасигв. До преди едно столетие техните нрави беха
малко повлияни отъ европейците, днесь обаче, еж
преминали къмъ християнството. 0:тровитв Самоа
образуваха до преди неколко години едно консти
туционно царство, съ камара на благородниците;

МорсЬси с г о п о р ъ
и тая на представителите споредъ английския меделъ. Поставени отъ 1887 год. подъ защитата на
англичани, Съединените Щати и Германия.
Въ ноемврий 1899 год. двата големи острова
Саввй и Уиулу ствватъ германски колонии, за да
иинатъ презъ 19] 8 год. подъ англичаните.
Дрхипедагъгъ Таити И Л Е
Д р у ж е с т в е н и т е острови
Откритъ въ 1605 год. отъ Quitos, признати
отъ Walles въ 1767 год., посетени отъ Бугенвилъ въ
1768 год. и отъ Ку«ъ въ 1769 год. Разприте на
протеста НСКИГБ и католишкигв ми:иочери предиз
викаха намесата на комендвнта Дю Пети Туаръ,
и подписването на единъ договоръ за приятелство
въ 1838 год.
Английските интриги имвха като резултатъ
установяването на единъ френски протекторатъ въ
1842 год. Отказътъ на острова за признаването точ
ките на протектората съ свърши съ абдикирането
на Пумаръ V въ 1820 год. и анексирането на ар
хипелага въ декемврий 1880 год.
Жителите на архипелага еж полинезийци, съ
тихи и хубави нрави, но лениви и съ широки по
нятия за морала.
Островите добивате: игнанъ, хлебно дърво,
картофи, банвни, портокали, лимони, захарна тръ
стика, кгфа, тютюнъ и царевица. Отглеждането на
домашните животни за нуждите на туземците е
слабо развито.
Индустрията се състои отъ ловене на бисерни
мини. Главниятъ островъ на архипелага Таити —
Отаити, се простира по единъ периметъръ отъ
192 клм, общата повърхность на архипелага 1042
кв. клм., има едно население отъ 10000 жители.
Пристанище Фаетонъ е опорната точка на флота.
Дрхицедпгътъ Туамохо
Нареченъ още и Низките острови, е обхванатъ между 14° и 23° южна ширина, 138° — 151°
запвдча дължина. Обща повърхность отъ 900 кв.
клм., заема множество острови.
Климатъть има единъ дъжцовенъ сезонъ отъ
ноемврий до маргь, съ умерена температура и
доста здрввъ.
Видътъ на земята изключва нормелни култу
ри. Пандануса, кокотиера съставлявагь главната
растителность, на която се прибавя като изворъ на
храна много богатата морска' фауна. Европейците
съ донесли прасето, нъколко птици и кучетв, счи
тани отъ туземците като добра храна.
Жителите еж отъ сжшия произходъ като
таитианцигъ и еж ержчни риболовци и много до
бри моряци.
Населението изчислено на около 5000 жители
е на изчезване. Открити въ 18 въкъ, островите
беха въ отношения съ Таити, отъ където туземнит е царе си вземали своята лична гвардия. Въ 1842 г.
островите последваха еждбата на другите тузем
ци и минаха къмъ протектората на Франция. Отъ
когато се присъединиха напълно, островите образу. ваха, заедно съ островите Гамбиа—два колониал
ни окржга.
За Франция големиятъ интересъ отъ тия вла
дения е големото число отлични места за подсло
няване техния флот*.
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А р х и п е л а г а на МарЬизовит-Ь
острови или НуЬа Хива
Френски архипелвгь въ Полинезия, поместенъ
на 1200 квм. североизточно отъ Таити. Простира
се на една дължина отъ 360 клм., имайки една по
върхность отъ 1270 кв. клм. съ около 4500 жители,
обхваща 12 острова.
Влагата е много големи, най вече въ северните
острови Нука Хива и Уаука. Климатътъ е топълъ,
но здравъ.
Растителностьта обхваща: палмата, банана, порто
кала, захарната тръстика, памука, строителното
дърво не липсва, бисерните миди еж въ изобилие,
рогатъ добитъкъ въ изобилие и отъ добра порода.
Туземците еж хора много добри и красиви, но
еж на изчезване. Архипелагътъ е билъ откритъ въ
1595 год. отъ Мендана, който го е кръстилъ Маркизасъ отъ Мечдозв. Посетенъ въ 1791 год. отъ
Маршалъ и присъединенъ кълъ Франция въ 1842
год., не е ималъ никога влечение къмъ колонизиране- До 1865 год., когато Нова Каледония е била
избрана за место на заточенници, Нука Хива е
служилъ за тази цель. Острсвитъ на архипелага
еж "управлявани отъ единъ управитель, който зави
си отъ губернатора отъ Таити.
Икономическата дейность на островите е слаба,
въпреки техното добро местоположение на мор
ския пжть между Америка и Китай.
Архипелагът^ Жилбертъ или
' Кингсмилъ
Въ Микронезия. Огкритъ въ 1788 г. огь навига
торите Маршалъ и Жилбертъ. Вънъ отъ трите
или четири острова излезли на морската повърх
ность отъ вулканически изригвания, архипелагътъ е
съставенъ и отъ пластове (428 кв. клм.)
Малко произвежда, но много населенъ, имайки
40,000 жители, пвпуаси, кръстосани съ полинезий
ци. Отъ .1886 год. острова Навада е билъ на Гер
мания, а останалото на Англия.
Моршадскиптъ орхипедогъ
Въ Микронезия. Билъ посетен ь въ 1783 год. отъ
навигаторите Маршалъ и Жилбертъ. Нпмира се
на изтокъ отъ Квролина.
Извънъ два или три острова, образувани отъ
вулканични изригванвя, обхваша около 30 големи
острови, образувани отъ плвстове, заобиколени
отъ хиляди 'по малки скали.
Тия острови обрвзуватъ две групи: западната
Раликъ. отъ" 280 кв. клм. обхваща нвй-голъмите и
източната отъ 135 кв. клм. Имвтъ морски приятенъ климагь, въпреки тропическата ширина.
Главните видове растителность еж: панцана и
палмата..
Намалени като число, жителите около 12,000
отъ полинезийски произходъ еж отлични моряци.
Германците, които имаха на островъ Ялуитъ единъ
складъ за вжглища огь 1878 год, провъзгласили
суверенитета си върху острова въ 1885 год.
Архии.елаг.ьт.ь в а К а р о д и н и г Ь
Не брой отъ най-малко 500 острови, се про
стира по едно продължение отъ 2000 клм. и една
повърхность огь 1,600,000 кв- клм. Изобщо еж низ
ки и плоски. Въпреки лошия климагь, земята е
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доста богата: има палми, банани, хлебно дърво. алкохола, проказата и туберкулозата, еж били за
Жителите, които^живеять повечето по крайбре менени съ китайци, португалци отъ АзорскитЪ
жието, се хранятъ съ риба. Населението е съста острови и американци. Островъ Ваха, най големиятъ.
вено оть 35 000. туземци и близо 1,000 европейци. и най-оживент-, има за столица Хонолулу. Въ на
Билъ откритъ отъ испанеца Франческо Ла- чалото на 19-ия векъ подъ впвстьта на хавай
зеанъ, който го е кръстилъ съ днешното му име ските шефове се групира ц-влия архипелагъ, до
J 898 год- когато минава подъ владението на Съе
въ честь на испанския краль Каролъ II.
Въ 1855 год. германците оспориха на испан динените щати, които го превърнали въ една отънай' важните, американски база въ Тихия океанъ..
ците владението му и окупираха островъ Япъ.
На протестит-fc на Испания и арбитража на
АлеутсЕсиятъ а р х и п е л а г ъ
папа Лъвъ XIII, те беха дадени на Испания. Гер
Намира
се въ големия Ледовитъ океанъ, раз
манците, получиха само единъ складъ за вжглищв
и свобода на търговията. Следъ испано-амери- деля Беринговото море отъ Тихия океанъ. Прости
канската война отъ 1898 год., Испания загубвайки ра се отъ изтокъ на запедъ въ полукржгъ по една
Филипините продаде на Германия остатъка отъ дължина отъ 2500 ким. между полуостровъ Аляска и
източния брвгъ на полуостровъ Камчатка. Найсвоята колониална империя.
източната група, наречена островите на Лисиците,,
МариявсЕсг-алГЪ п р х и п е л а г ъ
е най-важна, благодарение на големината на остро
Нареченъ още и островите Ларомъ. архипе- вите, пристанищата и търговските движения
Намиратъ се тукъ мини за въглища и медь,
лагъ въ Микронезия, принадлежелъ на Германия
до 1918 год., намира се на северъ отъ Каролините а въ източната чветь—горска растителность. Бо
и на изтокъ отъ Филипйнитъ, отъ които е отдале- гатството, обаче, на този архипелагъ се състои въченъ чрезъ единъ морски ржкавъотъ 200 клм. дъл- животните съ скъпи кожи: лисици, мишки, мор
бокъ 2500—3000 м. Броятъ имъ е 27 острова, обра ските животни, тюлени, отари (млекопитвещо съ
зувайки дъга оть 1000 клм. отъ северъ на югъ. плавателна ципа на краката), лутаръ. Съ риболо
ва се прави голъма търговия. Туземцитъ на брой
Иматъ сбща повърхность отъ 1200 кв. клм.
Вулкеническия характеръ се показва още въ 2500 еж подразделение на западните ескимоси: хо
този архипелагъ чрезъ силни земетресения и вне ра съ тъменъ цветъ на лицето, сплесканъ носъ,.
запни изригвания. Къпани отъ една тропическа среденъ ръстъ, които живеятъ отъ ловъ и рибовлега, ГБ се ползуввгь отъ една богата растител- ловъ. Първите острови на архипелага, западните*
ность: бананътъ, палмата, смокина, хлебното дър били открити въ 1741 год. отъ Берингъ. Принадле
во, пандвна. Испанците, за които Магеланъ ги е жали на Русия до 1867 год. Днесъ еж къмъ Съе
открилъ въ 1521 год., еж донесли памука, кака динените Щати, както и Аляска.
ото, захарната тръстика, ориза и царевицата; има
А р х и п е л п г ъ г ъ БисмарЕсъ
ха едно население отъ Ю—12000 жители, превър
Въ
Меланезия, нареченъ още и архипелага
нати въ католици. Островъ Гуамъ отъ 514 кв. клм.
най голъмиятъ отъ архипелага съ столица Агана, на Нова Британия, намира се по североизточното
е служилъ за испански затворъ до 1899 год. ко крайбрежие на Нова Гвинея, населенъ е съ око
гато, следъ иепвно-американската война, Мариан- ло 180000 жители. Германска колония отъ 17 май
СКИТБ острови еж били станали германско владе
1885 год., простира се по една дължина отъ 544 клм.
ние, следъ което въ 1918 год. с ъ минали къмъ
ОсганЬит-В н а е д н а с т а р а
Съединените Щати, а сега завоювани отъ Япония,
гдавилизагдав
като една голъма въздушна база на Съединенитв
' Щати.
Запитва се, дали тия архипелази отъ Тихия
океанъ не еж били населени отъ една по-висша
А р х и п е д о г ъ т ъ Х а в а й и л и С а н д в и ч ъ раса, отколкото сегашните туземци, или ако днеш»
Най-близкиятъ до Северна Америка, рвзполо- НИГБ туземци не еж те старата раса, която се е
. ложенъ подъ тропика г на Рака. Състои се отъ изродила, защото еж се намирали въ много остро
осемь голъми острова и други петь по-малки поч ви паметници, които днешнигв жители, не еж въ
ти пусти, допълвать архипелага, съ една повърх състояние да издигнвтъ.
ность отъ 16916 кв. клм.
Въ островите Тонга, непримеръ, се е намъПростира се по една дължина отъ 3800 клм., рила една старинна врата, построена отъ единич
врхипелегьтъ има около себе си дълбочини отъ 4— ни блокове отъ 5—9 метра. Въ Мариановитв о-ви •
5000 м., най високиятъ връхъ е 4200 м. Достига еж се намерили четвъртити стълпове отъ квмъкъ
нето до западния бръгъ на архипелага е много въ два реда, високи по 4—5 м. Въ Таити се е
мжчно, поради скалите. Многото богати дъждове, намерилъ единъ правожгъленъ площадъ съ 100»
образуввтъ реки кжеи, но пълноводни. Температу м. страна, павирвнъ, който обкржжвва една пира
рата, която е еднаква и много приятна, е направи мида съ основа 80 м. дължина и 27 м. ширина.
ла отъ островите Сандвичъ единъ санаториумъ
Но най тайнственото изнамирвне е било въ
за американските болни. Флората и фауната, бед Великденските острови, намиращи се на 180 клм.
ни отначало, еж били подобрени съ идването на отъ Гвмбиеръ и на 3700 клм. отъ Кили. Единъ маевропейците, които еж аклиматизирани: банана, лъкъ островъ отъ 120 кв. клм, приблизително два
хлъбното дърво, картофите, ориза, захарната тръ пжти и половина повърхностьта на Пврижъ и кой-.
стика,; кафето, тютюна, портокалите, лимоните, ма то не е ималъ освенъ 250 жители. Открити огь
лините, лозата; вола, овцете, козата, магарето и Рогсйвенъ на Великденъ, откъдето си наеятъ име
коня. Туземното население отъ около 100,000 -ду то, откривателя е билъ извънредно учуденъ като*
ши е интелигентно и красиво. Унищожени отъ е намерилъ дълги стени, върху които еж били пот-
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Иорс&и сговор*

В. Кутеаскн

Развитие на военното корабостроение и значението^
на pycfeo-японската война за усъвършенствуването
на боевите кораби
Руско-японската война, несполучлива за' Ру
сия, както на суша така и на море, имаше гол%мо значение за усъвършенствуването на бойните
кораби въ всички флоти, понеже морските опера
ции въ Портъ-Артуръ, боятъ при Цусима и други
те морски действия беха първата всестранна про
верка на качествата на бойните флоти. Редица
въпроси по въоръжението, зашитата и животоспособностьта на корабите б-fexa до тогава спорни и
получиха достатъчно разяснение.
Боевиятъ опитъ ртъ руско-японската война
ч"
подчерта следните основни, положения:
I) Коребътъ да има голъмо число оръдия
отъ най-големъ калибъръ, за да причини на про
тивника гибелни удари въ защитените му части.
Установеното до тогава въоръжение на линейни
те кораби само съ 4 — 305 мм. оръдия, разполо
жени въ две кули, бе недостатъчно, и при излиза
нето на едната кула отъ строя, боевата мощность
Ив кораба се намалява на половина. Артилерията
отъ средния калибъръ е недостатъчна по сила и
далекобойность да замести тази загуба. Съ въвеж
дане въ корабите на далекомерите и управляването
на артилерийския огънь съ наблюдение еднокалибреностьта на артилерията е необходима.
2) Требва да се увеличи числото на скорострелните оръдия отъ малъкъ калибъръ за отби.
ване атаката на торпедоносците. Последните атакуватъ въ края на боя, и затова тези оръдия, за
да се запазятъ, наложително е да се разположатъ
на много места по целия корабъ.
3) Количеството взривно вещество въ бро
небойните снаряди требва да се увеличи, за оси
гуряване разрушителното имъ действие следъ про
биване на бронята.
4) Необходимо е да се увеличи скоростьта
на кораба, като едно отъ важните тактически пре
имущества, които даватъ възможность да се избератъ ней-изгоднигк условия на боя —разстояние,
место и време, а тека сжшо да се съсредоточи
ударътъ въ желаното направление.
5) Бронираните плоскости отъ надводните
стени требва де еж по-гопеми, защото небронираните части ще бждатъ разрушени отъ фугасни
те снаряди.
6) Необходимо е да се направятъ конструк
тивни подобрения на корабния корпусъ — рацио
нално разположение на прегради, както въ трюмо
вете, така и между подовете.
7) Требва ца се обърне внимание на противоторпедната стенна защита.
8) Таранътъ е излишенъ.
9) Дървото и другите горими вещества, ко
ито могать да създадагь пожаръ на кораба въ
време на боя, требва да се изключатъ отъ упо
треба за корабни цели. .
10) Големите кораби требва да иматъдве кър
мила, за да имъ се осигури маневреностьта.
II) Стожерите се явяватъ единъ отъ бойните
фактори, и на техъ еж бронираните постове за

наблюдение.
Руско-японската война откри основния нздо*
статъкъ, характеренъ за всички военни кораби н»
тази епоха — недостатъчно осигуряване непотопяемостьта, което зависи отъ запасната ппавателность на кораба. Много руски кораби потънаха
въ боя при Цусима, защото беха претоварени w
не беха разделени съ достатъчно водонепроницаеми прегради отъ гръбнака до горния подъ.
Усъвършенствуванията, които беха предизви
кани отъ опита на руско-японската война, се оежществиха благодарение техническите успехи. Упо
треби се стомана съ увеличена съпротива, която*
даде възможность да се нвмалятъ размеригв на
корпусните връзки, и съ това се намалява теглото
на корпуса.
Въ постройката на корабния скелетъ. се увевичиха надлъжните връзки, и това даде. възмож
ность да се увеличи отношението на дължината
къмъ ширината съ увеличение водоизместванетог
безъ да се наруши надлъжната здравина.
. Въ обпастьта на корабните механизми се из
върши сжшественъ завой. Буталните машини до
стигнаха значително усъвършенствуване — кон
струкция, уравновесяване и намаляване теглото.
За да се достигне по-голема скорость, необходимо
бе да се увеличи мощностьта на механизмите
върху три гребни винта, но това не разреши прин
ципно задачата. Ето защо извърши се решителенъ преходъ къмъ турбиннитъ механизми, предло
жени въ 1892 година отъ Парсонсъ, употребявани
до това време само на брегови инсталации.
Първиятъ опитенъ турбиненъ корабъ,, Turbinia"
бе построенъ въ 1894 годииа съ водоизм-встване
44 тона и мощность на парната турбина 2400 к. с.
и разви скорость 34'5 мили. Отначало турбини бъ
ха поставени на английските торпедоносци съ водо—
изместване 325 тона и скорость 36 мили и после
на кръстосвачите. Следъ това съ редици сравни
телни опити по изпитване маневрените качества
на турбиннитв кораби, английското адмиралтей-ство реши да се инсталиратъ парни турбини наг
новите военни кораби съ цель да се увеличи ско
ростьта имъ. Заедно съ тази мерка беха приет»
и водотржбните канали (типъ Яроу)~съ прегретаг
пара.
,
Въ 1904 година въ Англия по починъ на адмирвлъ Фишеръ бъ назначена комисия да израбо
ти п ла нъ за най сполучливия типъ линеенъ корабъ.
Въ резултатъ яви се корабътъ Dredflouht, спуснатъ
на вода въ 1906 г. Той имаше 17,900 тона водоизместване, скорость 21 миля, построень бе за 18
месеца и бе пъивия турбиненъ четиривинтовъ ли
неенъ корабъ. Главната артилерия се състоеше
отъ 10—305 мм. орждия въ кули по две. За от
биване атаки на торпедоносци имаше 20—75 мм.
орждия, поставени незащитено.
Поясната броня 275 мм. по средата и 100 ммР
въ краищата покриваше водолинията по целате-.

Морски сг воръ
.дължина.
Съ появата на този корабъ се постави нача
ло на дреднаутската ера въ строежа на линейните
•кораби.
Поява на хорпедого. Влиянието и у
:на Ь с о р а б о с х р о е н и е х о . Р а з в и х и е х о н а
хорпедоносгдихЗЬ
Въ 1886 годинв се появи торпедото, израбо'
тено отъ англичанина Уайтхедъ въ Фиуме по иде
ята на австрийския морски офицеръ Луписъ. То
представляваше пурообразенъ металически сждъ
<:ъ дължина 3350 мм., имаше зарядъ 8 кгр. барутъ и резервуаръ съ сгжстенъ въздухъ за при
веждане въ действие машината, коя го служеше за
движение на винта. Пьрвитъ торледа имаха дале
чина на изстрела 650 метра при скорость 7 — 8
«илл.
Първите торпеда беха несъвършени, както
ло малката далечина на изстрела, неправилностьта
въ хода, така и по недостатъчната точность. Тор
педото въ своето развитие се усъвършенствува:
поставиха, два винта; майсторътъ отъ завода въ
Фиуме Обри изработи .Приборъ Обри" жирочжопъ за управление кърмилата — направляване
..движението на торпедото. Въ такъвъ видъ торпе
дото изникна като страшно оръжие, и всички
морски държави започнаха да строять торпеда по
изработенитъ чертежи на Уайгхедъ.
Въ 1877 г. въ Англия заводът* Торникрофтъ
построи първия торпедоносецъ .Lightining*Cb водо
изместване 27 тона и скорость 19 мили; той има>
ше единъ неподвиженъ торпеденъ впаратъ за из
стрелване торпедото въ диаметрални плогкость.
Русия въ същата година поржча въ завода Ярроу
(Англия) и Шихау (Германия) неколко торпедо
носци съ водоизместване по 12 тона.
Появата на торпедото и постепенното му усъ
вършенствуване произведе къмъ 1880 година сил
но впечатление върху морските кръгове въ велйкит-fe сили. Те имаха много големи кораби, които
беха почти беззащитни срещу това ново оръжие.
Започнаха да възникватъ мнения, че силната ар
тилерия и дебелата броня с ъ нищо предъ малки
т е по величина кораби. Въ Франция възникна-та
ка наречената .Млада школа* съ съдействието на
морския министъръ адмиралъ Объ. Тази школа
твърдеше, че цельта на военния Флотъ не е уни
щожаване противниковата морска сила или раз
рушаване бреговите му укрепления. Тя смъташе,
че не е необходимо да се строятъ голЪми военни
кораби, а гольмо число мал.чи кораби съ специ
ално назначение — едни чисто артилерийски, дру
ги торпедни.
Тези увлечения въ преоценката на торпе
дото, безъ да се оцени главната артилерия и м'ореходностьта на корабите, макаръ и да не проме
ниха основните стратегически положения,
все
пакъ се отразиха въ развитието на големите ко
раби. Намали се строежътъ на линейнигв кораби и
се засили този на бързоходните кръстосвани. Фрвнцич построи 50 торпедоносци съ водоизместзане
30 тона и скорость 19 мили, ала те се оказаха
несполучливи поради малката имъ мореходность.

203

Съ появата на торпедото корабостроителите
засилиха вниманието си за осигуряване непотопяемостьта на корабите.
Отъ торпедоносците съ водоизместване 20—
30 тона съ единъ торпеденъ впаратъ се премина
къмъ строежа на такива съ по голъми размери и
съ неколко торпедни апарати. Появи се въпросьтъ за борба срещу този новъ корабъ. Големите
кораби освенъ елемента маневреность (увеличена
скорость и повъртливость) въведоха противотор-педни мрежи, прожектори, усили се малкокалибрайета артилерия.
.
ч
Торпедоносците се развиваха въ две посоки
—като специални торпедни кораби (увеличаване
числото на торпецнигв апарати) и като изтребите
ли на неприятелските торпедоносци. Последните
получиха название контраторпедоносци или из*
тръбители. Главния елементъ на неуязвимость на
тези сравнително малки небронирани кооаби —
подвижностьта изисква голема скорость. Вь пери
ода до 1900 гоц. торпедоносците имаха на палу
бата 2—3 едногржбни подвижни торпедни апара
ти съ калибъръ 355— 450 мм. (последния 1896 год.),
2—37 или 47 мм. оръдия. ИзгръбителитЪ се строя
ха преимуществено въ Англия и Япония и при
тежаваха водоизместване до 300 тона, скорость
22—28 мили, 2 торпедни апарати и 3—5, 37—57
мм. оръдия.
Къмъ 1900 год. АнгЛия (освенъ колониите)
имашз 111 изтребители и 315 торпедоносци. Ру
сия—51 изтребители и 195 торпедоносци, Фран
ция— 32 изтребители и 315 торпедоносци, Гер
мания— 43 изтребители и 145 торпедоносци, Я,юния 12 изтребители и 28 торпедоносци, Италия —
11 изтребители и 154 торпедоносци. Голъмата
скорость на торпедоносците наложи д» се подобрятъ парните котли и механизмите. Буталнит-fe ма
шини не дадоха добои резултати за увеличаване
скоростьта, и въ 1899 година въ Англия се пост
роиха 370 тонни торпедоносци Viper и Cobra отъ
скорость 36'5 мили съ главни двигатели парни
турбини Парсонсъ.
Преци руско японската
война вь
руския
флотъ взеха участие типъ 350 тонни торпедонос
ци съ два двугржбни (450 мм.) или три еднотржбни торпедни апарати, съ едно 75 мм или 5 — 47
мм. оръдия и скорость 29 мили. Руско-японската
война измени възгледа на нъкои морски среди
и мнението за торпедоносците като страшно оржжие, което може да реши торпедата. Презъ войната
торпедоносците изпълняваха охранна и разузнава
телна служба; сражаваха се съ неприятелски тор
педоносци и преимуществено нощно време произ»
веждаха нощни атаки, Въ това направление т е
бяха използувани отъ японците срещу руските
ескадри следъ боя съ линейните кораби.
За успешното изпълняване на тези задачи
необходимо б е да се създадатъ мореходни и бър»
зоходни торпедоносци съ гол-вмъ районъ на дейст
вие и засилено въоръжение. Окончателно се уста
новиха като главни двигатели парни турбини, въве
де се изключително нафтово отопление на КОТЛИГБ,
употребяваха се тритржбни торпедни апарати от
начало 450 мм, в следъ 1910 год, калибърътъ се
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увеличи на 533 мм. а орждията достигнаха до 100 мм.
Създаде се типъ ескадренъ торпедоносецъ,
който да съпровожда ескадрата. Видоизмъттването
на тези торпедоносци постепенно порвстна до
1000 — 1300 тона, скорость до 35 мм. На нЪкои
торпедоносци се възлагагь допълнителна задача —
поставяне заградни мини.
Следъ руско-японската война въ Англия
възникна съмнение въ пригодностьта на торпедо- носните за разузнаване. И- затова тамъ започнаха
да строятъ малки кръстосвани — разузнавачи, ка
то cp-Ьдна величина между торпедоносците и кръ
стосваните, съ водоизместване около 3000 тона и
скорость 25 мили. Въ 1907 год. б е построенъ гол%мъ торпедоносецъ съ водоизместване 1800 тона,
въоржженъ съ 4 — 1 0 0 мм, оръдия и двутржбни
торпедни апарати. Тези типъ кораби установи ти
па на изтребителите.
Подобни, опити за строежъ на големи торпе
доносци. се извършиха въ Германия и Русня.

К
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Въ сравнение съ английските, германските
торпедоносци имаха по слабо артилерийско въо
ръжение, но беха по-силни по числото на торпед
ните апарати. Това нвзначенин на торпедоносците»
като специално торпедни кораби се оправда презъ
първата световна война.
Въ Франция се построиха торпедоносци, чии
то машини и котелни отделения бвха покрити съ
стоманени листове отъ 19 —25 мм. Подобно бро
ниране на торпедоносците не се възприе, защото
тази броня не осигурява кораба срещу 57 мм.
снаряди.
За написване на статиатЬ яРазвитие на воен
ното корабостроение", помЬстени въ XX годишнина
на списанието съмъ се ползувалъ отъ книгата па
проф. А. П. Шертовъ — »История на военното ко
рабостроение' — издание на руската военно морска
академия отъ 1940 год.
В. Кутевски

М О Р С К И

Н О В И Н И

Сведения з а корабоплаването на чугЪдит.Ъ страни
' Настоящата война, коятз обхваща всички кж
тиша и морета на света, оказва своето неблаго
приятно влияние и върху корабоплаването на мал
кото останали неутрални държави, чийто търгов
ски флотъ е понесълъ значителни загуби. Спо
редъ сведения въ чуждестранния печвтъ, неутрал
ните държави еж загубили презъ времетраенето на
настоящата война общо 958 търговски кораба,
възлизащи на 4,587,000 тона, при потъването на
които еж загинали 8321 души моряци. Най-много кораби е загубилJ Норвегия, тъй като още въ
началото на войната по-голймата часть отъ норвеж
кия търговски флотъ премина на английска Служба.
Норвегия е загубила 280 кораба,. възлизащи на
1,600.000 тона.
Швеция
Въпреки претърпените отъ шведския търгов
ски флотъ загуби, шведското корабоплаване презъ
изтеклата година е било твърде дейно и донесло
големи печалби на корабоплавателните сдружения,
Така, сдружението Свенска—Америка линия въ
Готеборгъ е реализирало чиста печалба
отъ
11,800.000 крони, а Трансатлантикъ — 10,250,000,
като еж дадени до 15% дивиденти.. Повече
то отъ шведските търговски кораби еж из
вършвали пжтническите съобщения съ Америка,
за кждето еж пренасяли и значителни пощенски
товари. Освенъ това, сдружението Свенска—Аме
рика линия е продало за 14.280,000 крони своя
големъ моторенъ корабъ отъ 21256 бр. р. тона,
..Куингсхолмъ", отъ която продажба е добило голъма печалба.
Шзеция полага големи , грижи за засилване
« а своето корабоплаване и чрезъ постройката на

нови кораби, да запълни понесените огь воен
ните действия корабни загуби.
Въ различните швеаски корабостроителници,
които притежавали при започване на войната до
статъчни и доброкачествени строителни материали,
били построени до сега общо 181 нови търговски
кораби, възлизащи на 355Ю6 бр, р. тона, а въ
нестояще време въ корабостроителниците се намиратъ в>- угилечъ строежъ други 1'50 кораба съ
общо 650.0С0 бр. р. тона.
,
Испаниа
Споредъ съществуващи сведения Испания
притежава 925 търговски кораба съ общо 1020000
бр. р. тоне.
За засилване на корабостроенето испанското
правителства отпуснало извънреденъ кредитъ отъ
90 милиона пезети.
Въ настояще време въ испанските корабо
строителници се нвмиратъ въ постройка 213 ко
раба съ общо 92 000 бр. р. тона, отъ които 130
моторни и 83 парни. Между строящите се кораби
7 еж предназначени за превозъ на течни горива,
12 еж товаропжтнически, 7 въглищни, 90 рибарски
и 55 за крайбрежно плаване.
Въ Малвга е образувано ново корабострои
телно сдружение съ основенъ капиталъ оть 80 ми
лиона пезети, а въ Валенция — нова корабострои
телница за строежа на големи крайбрежни кора
би. Въ последната корабостроителница ще бждатъ
построени споредъ възприетия американски начинъ 40 кораба съ товвроподемность отъ по 2,500
тона. Отделните части на корабите ще бждатъ
масово построени въ малките строителници въ
околностьта на Аликанте, а въ последствие ще
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бъдатъ сглобявани въ новата корабостроителница.
ДлфанЗина съставлява най важния испански
продуктъ за износъ. За превоза му ще бждатъ построени нарочни кораби., Ш е с т ь по*
добни кораба отъ по 2500 бр. р. т. еж положени •
вече въ строежъ и ще бждатъ завършени презъ
1944 и 1945 год. Тези кораби ще развиаатъ скорость отъ 13 мили въ чосъ. Износната търговия
съ техъ е твърде доходна. Презъ последната го
лина еж били добити 555,000 тона анфалзинъ отъ
които половината били изнесени за странство.
Португалия
Корабоплаването съ португалска източна Аф
рика въ последно време било твърде, много заси
лено. Така пристанището Лоренцо Моркеси било
посетено отъ 637 големи кораби, възлизащи общо
на 3,793 865 бр. р. тона. Отъ тия кораби 323 били
английски, 74 гръцки, 49 на Съединените щати,
• 41 норвежки, 27 холандски, 16 панамски и 11 швед
ски.
Въ Бейра еж пристигнели презъ отчетното
време 320 кораба съ общо 1,963,805 бр. р. т.
Съединените щати
Споредъ съобщението на американския печатъ, въ корабостроителницата Камоенъ при НЮ'
£Йоркъ на 15 августъ 1943 година билъ спуснвтъ
на вода новопостроениятъ линеенъ кръстосаачъ
..Апя-жа", първиятъ отъ предвидените за построй
ка. 6 линейни кръсгосвача отъ съвършенно новъ
видъ.
Новите американски кръстосвани притежаватъ следните данни: дължина 210 мегра, воноиз'
местване 24500 тона, скорость 30 мили, обсегъ на
лействие 13000 мили. Въоржжението му се състои
отъ шесть 356 мм. оръдия, поставени по две въ
три артилерийски кули, шестнадесегь 127 мм. орж,.дия и множество картечнищ, а също и 4 самоле
та. ПОТОЛБМИ подробности по настоящо време
не еж известни.
Имената на останалите 5 едновидни съ .Алясла" линейни кръстосвани еж следнитъ: „Гулямъ*
.Х«вай*, .Фипипинесъ", „Пуерто Рико" и .Самоа".
„Дляска* билъ заложенъ" въ постройка на 16
декемврий 1941 год. Влизането му въ строя е пред
стоящо.
Спуснатъ е на вода новопостроениятъ самолетоносачъ .И^ренидъ", принадлежащъ къмъ
самолетоносачите отъ вица на .Есексъ". Притежа
ва водоизмвстване 25000 тона и може да носи
80 самолета. Въоржженъ е съ шестнадесегь 127
мм. оръдия.
Н о в ъ в и д ъ хърговсЕси т о в а р е н а
Ьсорабъ
Главните действия на море презъ настоящата
световна война се свеждатъ предимно въ борбата
за владението на морските пжтища.
Въ тая ожесточена борба, внглоамериканци
те полвгатъ големи усилия да запазятъ свободата
на презморските пжтища, коию се считатъ глав
ните артерии за превоза на необходимите имъ за
водене на войната сурови материали, бойни при
паси и хора. Германия и Япония отъ своя страна,
чрезъ умелото използуване на своите подводници,
спомагателни кръстосвани и самолети съ големъ
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обсегъ на действие, нанасятъ съкрушителни удари
на неприятелския търговски флотъ, потопявайки
• превозните и товарни, кораби на врага.
Естествено е, че за отстранението на тая под
водна опасность, застрашаваща да парализира
съвсемъ
презморския
имъ
превозъ, англоамериканците отбепязвагь усиления сгремежъ да
намерятъ най-подходящите протиаосрвдетаа за
намаляване и отстранение възможностьта за пото
пявана на търговските кораби и запълване съ не
обходимата бързина загубата на тонажъ. За цельта сжшествуватъ дзе възможности: масовата и
бьрза постройка на евтини кораби или направата
на особенъ видъ търговски кораби, които споредъсвоя градежъ и въоръжение ще иматъ възможность да устоятъ и се запвзятъ отъ разрушител
ната и резултатна дейность на немските подводноци.
Вь редицата средства за
борбата сре
щу подводната опасность въ последно време
б е включенъ и изработениятъ отъ американеца
В,С. Бурнъ проектъ за новъ видъ търговски товвренъ корабъ, сведения за който еж дадени въ
списанието .Ла Навигасионъ Франсезъ".
Споредъ отбелязаното въ това списание под
робно описание на проекта, се установява, че послецниятъ обхваща постройката на новъ видъ товаргнъ корабъ, който по своя градежъ, стъкмява
не и въоръжение представлява новость въ кора
бостроителната техника и смесица на особенъ
видъ търговски и воененъ корабь.
Ноаиятъ видъ товаренъ корабъ притежава
следните данни: ВМБСТИМОСТЬ около 4.0J0 бр. р.
тона, товаропоцемность отъ 6,808 тонв, дължина
" •160, широчина 24 и газене 793 метра, при обща
височина отъ гръбнака до горната палуба 1036 м.
Особеностьта на тоя корабъ представлява
гладката му палуба и твърде низките надстройки,
намиращи се само на носа и включващи команд
ния мостъ, подъ който е усгроенъ хангаръгъза ко
рабния самолегь Около командния мостъ еж раз
положени множество противосамолетни оръдия.
Височината на стените отъ водолинията до
горната палуба достига 2'42 метра, поради което,
корвбъгь огдалечъ едва се очертава върху водна*
та повърхность и представлява малка цель.
Предъ командния мостъ се намира кагапултъ
за излитане на самолета, Послецниять за кацзането си върху кораба използува намиращата се
задъ командния мостикъ гладка палуба. Самолетътъ се използува като средство за разузнаване и
борба срещу неприятелските подводници.
Средата на кораба се заема отъ шесть ед
накви товарни помьщения, разделени едно отъ
друго съ водонепроницаеми напречни прегради.
Отъ двегв страни на кораба, на дължина
еж устроени тунели, предназначени за предпаз
ване
отъ
действието на
заградни мини и
торпедни удари. Междинната палуба, минаваща
презъ всички товарни помещения, е сжщо водонепроницаема. Намиращите се на* нея отвори за
долните части на товарните, помещения и тия
върху горната палуба се затвврятъ плътно съ во
донепроницаеми хоризонтални врати, направени
оть стомана.
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протежение отъ Булонъ до Диепъ и по-южно, 2)
да се постави минно заграждане отъ магнитни ми
ни на около 2-3 мили успоредно на бр£га срещу
Дувъръ и Фолкестонъ. Далновидностьта на коман
дуването се подчерта нъколко дни по-късно отъ
десанта при Диепг. Ц-елъ месецъ преди 19 августъ
се предвижваха войски отъ областьта на Парижъ
и Лилъ къмъ крайбрежието на Булонъ и Диепъ.
На 13 августъ презъ нощьта затихващите вълни
на едноседмичната океанска буря, развихрила се
въ най-ГБСната часть на канала, б-fexa разсечени
отъ мощните туловища на английски минопоставачи, силно охранявани отъ изтребители и тор-'
педни лодки. Тъ като че ли беха открили поста*
вено наше минно заграждане. Нашите брегови
прожектори уловиха въ своите светлинни снопове
неприятелската ескадра, която въпреки че б е
възпрепятствувана отъ нашата брегова артилерия,,
усггБ да изпълни своята задача. Неприятельтъ
постави минно заграждане на. около 10 мили успо
редно на брега въ протежение отъ Булонъ на
северо изтокъ до носъ «Сивия носъ". Задачата въз
ложена на 4 флотилия отъ бързи торпедни лодки
б-в крайно затруднена отъ коренно изменилата се
. обстановка — наличието на неприятелското минно
заграждане въ продължение на нашего такова.
Началото на неприятелското минно " заграж
дане б е определено на картата не безъ огромни*
rfe опасения на командуването. Въпреки неизвест
ностьта, задачата требваше да бъде изпълнена.
Ю-те торпедни лодки отъ флотилията беха на
товарени съ по 6 магнитни мини отъ по 1,700 нгр.
едната. Запасните торпеда беха снети отъ палуби
те на корабите. Отъ всичко до тукъ е видно, че
операцията е чисто минна, т. е. флотилията има
ше задача да достави минно заграждане отъ маг
нитни мини срещу Дувъръ и Фолкестонъ.
Тази сутринь слънцето изгръ некакси по-големо и по червеноЦълия день 14 августъ премина въ особено
силно напрежение на духовете. Тези нощь задача
та ще бжде изпълнена. Неимовърно-силното нап
режение намери отдушника си. Втурнаха се съ
нечувана енергия и здрави и болни; и въ полови
ната отъ определеното време всичко б е приготвено.
Съ нетърпение се очакваше часътъ на тръгването.
И той дсйде.
Б е въ привечера на 14 августъ. Залезътъ
б е къоваво червенъ. Духовете на неимоверна ви
сота. Едва задържани до сега отъ лошото време,
те, героите, почувствували свободата, се втурнаха
съ несломимъ устремъ въ неизвестностьта. Мрачниятъ просторъ на канала погълна техните кора
би и самите техъ.
Ревномерниятъ шумъ на моторите внасяше
едно облекчаващо спокойствие. Съ нескриванъ
, стрехъ следиме точностьта на подържания курсъ,
който требваше да мине между двете минни заг
раждания: нашето, поставено отъ нашите торпедо
носци, и неприятелското, поставено въ продълже
ние на нашето отъ неприятелските минопоставачи.
Дали нашите изчисления еж правилни? Дали не
сме попаднали въ н%коя фатална грешка? Но
Богь е съ нась, той ще отреди щастието или не
щастието да ни сполети.
Корвбниятъ часоанккъ отбелязва 0125 часа.
•Следъ петь минути ние ще бждемъ между двете-

минни заграждения или... върху некое отъ двете.
Петь мжчитеин-/ минути, петь века... 0130 върхов
но напрежение!... 0135 ззпочна да ни поотлеква
като че ли се събуждаме отъ сграшенъ кошмаръ! Толкова тежки мигове на неизвесгность!
Като че ли съ нова сила запеха машините,
като че ли новъ тонъ се вмъкна въ тЪтното
монотонно еднообразие. Устремътъ се удвои.
Нашите подслушвателни уреди отбелязватъ,
че сме открити отъ ч неприятелските послушвателни станции, устроени по следния принципъ:
Неприятелската
подслушвателна
станция окопериодично презъ целото денонощие пуска въртящъ се радиолжчъ въ посока къмъ морето. Когато въ обсега на така пуснатия радиолжчъ по
падне какъвто и да е корабъ, лжчътъ дава осо
бена реакция въ самия апоратъ и апаратътъ въ мо
мента определя автоматически заеБчквта и раз
стоянието до така открития корабъ. Ако корвбътъ е
техенъ.той има специаленъ апаратъ на борта си
и автоматически отговаря съ две букви, валидни
за деня — шифровани. Ако такъвъ отговоръ не
се получи въ подслушввтелната редиостанция
око. това е достатъчно указание, че коробъгь е
чуждъ. Следва вземането на подходящи мерки.
Часътъ е 0145. Петияпь корабъ отъ колона
та подава сигналь: "Имаме повреда въ средната
машина". Следва сигналъ отъ челния-водачески
корабъ: «стопъ*. За щастие въ петь минути пов
редата- е отстранена. Маршътъ се подема отново
съ още по голема скорость — 32 мили
,
0155 часа. На мъттото сме. Подава се сигналъ.
.Заемете местата си за минопоставяне". 0200 часа.
—Сигналъ съ свирката: «Първа", .Втора" и т. н.
Още не пуснали и третата мина и неприятелските
брегови прожектори ни откриха. Мигноаенно ар
тилерийската канонада се разрази отгоре ни- Градъ
отъ снаряди се изсипа около насъ, но тъй като
корабите ни еж много низки, снеряднитв попаде
ния се очертаваха далечъ задъ насъ. Съ ужасно
свистене снеряднитв . траектории проръзввха въз
душното пространство около главите ни. ИнстинК'
тивно се прикривахме задъ 4 мм. дебелите стени
на щита, колкото и смешно да е.
0215 часа. Силниятъ викъ на задния наблюдатель ни обърне вниманието върху едва очерта
ващите се силуети на неприятелските артилерий
ски кораби. Веднага последва сигналъ "Скорость
39 мили". Дали ше ги избегнемъ? Въ мигъ пус
нахме и останалитъ магнитни мини, и се зеп-чне
едно лудо недпредвврване въ непрогледната тъм
нина. Неприятелските вртилерийски кораби имзтъ
сжщо така много голема скорость, както и ниши
те торпедни лодки, съ това приемущество, че ежвъоржжени с ъ . д в е 4 см. орждия докато нашите
торпедни лодки иматъ само две 2 см. орждия.
Тази адска гонитба трая около дввдесеть ми
нути. Презъ тези дввдесеть минути се изредих»
толкова моменти на мълчалива, но упорита борба.
Толкова себеотрицание, толкова военни хитрости
се изредиха! Много яръкъ б е примерътъ на лич
на инициатива, проявенъ отъ командира на послед
ния корабъ въ строя. Той, безъ ничия заповедь,
се отдели отъ строя и въ 3 минути само поста
ви предъ преследващия ни неприятель една неп
рогледна димна завеса, която подпомогната отъ
безлунната нощь, ни изтръгна отъ лапите на пре-
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сговор*.

Я. Б.

Ако в ъ подводницитлз и м а ш е 2&ена.
АКО ВЪ подводниците имеше НБКОЯ жена, то
тя КБмеше само да печели сърдцата нв моряците,
но щеше да има много други грижи. . . грижи
за домакинството. Ако подържането на едно мал
ко домакинство й струва много глевоболия, то
прехраната на единъ подводникъ за едно по-дъл
го пжтуване е още по-трудна. Многобройните
приготовления се извършватъ само отъ единъ човъкъ, отъ главния кърмчия, който е специелистъ
готввчъ или шефъ нв кухнята, но преди всичко е
отговоренъ за вврния и точенъ курсъ, който подводникътъ требва да следва.
Неколко деня преди отплуввнето на подводникв, глввнилъ кръмчия се яв»вв въ бюрото за
продоволствия на флотилията. Съ сглелъ нв време
то, необходимо за курса на единъ подводникъ, се
определятъ и хранителните продукти. Напрьм*ръ,
за единъ курсъ до американския брЪгъ на единъ
подводникъ, който има 50 души сбслугй, еж необ
ходими 8000—10000 килограма хранителни припеси. Количеството на месо, масло» зарзавати, пло
дове и т. н. се определя споредъ количеството на
използуваните въ предишното пжтуване матерна»
ли, както и споредъ личните опити на главния
кръмния и на подчинения нему „смутие" (готввчъ).
При подводниците винаги се предпочита гоЛ-БМО разнообразие въ храната. На сушата може
да се яде едно и . сжщо ядене, но при особено
тежката служба на моряцит-в, които трвбва да седятъ при 30—400 тропически топъина ида дишатъ
маслените изпарения на моторите, необходимо е
т е да получаватъ по-силна храна, която да заме
ства изхабената енергия.
Особено важна роля при определянето на
хранителните провизии преди отплуването на подводника играе въпросътъ за пресниттз продукти.
Пресне риба, плодове и яйца могатъ да издържатъ най много до три седмици, пресните плодо
ве и квртофи две—три седмици повече. Единъ
електрически хлвдилникъ въ „килера" на кухнята
дава възможность да се запазятъ лесно развалящите
се продуюи. За останалите седмици —а това е поголемото време при единъ курсъ до бреговете на
Америка—се взиматъ консерви. Консерви, такива,
каквито домакинята познава, но . сжщо и такива,
каквито тя не знае, като напримеръ консерви съ
масло, маргвринъ, сирене и черенъ хлебъ. Сжщо

така тестени продукти, пудингови првхове, соль. и*
т. н. се взиматъ въ големи дози, некои- разтворе
ни въ вода.
Веднага, щомъ листа» съ провизиите за ед
но пжтуване ,е попълнена съ неймалките подроб
ности, хранителните складове започвагь товарене
то. Два деня преаи отплуввнето на подводникв»
камиони непрествно сноввтъ и стовврватъ пвкетъ
следъ пакетъ на горната палуба. Пакетите, следънвпрвЕенитв необходими приготовления въ евмия
подводникъ, веднага изчезватъ въ вжтрешностьта ..
Всичко, обаче, не е толкова лесно, колкотоизглежда. Консервитъ и безалкохолните напитки
се постввять въ ней-различни * жгълчетв, звдъ ма
шините, по стенитъ, по торпедните тржби,.междуапаратите, по пода. За първитв неколко седмициединъ отъ двета клозета е неизползуваемъ, зв щото
до тавана е препълненъ съ кутии и консерви. При»
бурно море всички тези пакети и консерви летятъ>
изъ въздуха или се търкалятъ по всички страни.
Съ .течните покупки" и пренасянето не бор
да на сжщите, .домакинските задължения" нв>
главния кръмчия не завършватъ. Освенъ листата
съ .необходимите хранителни припаси, всека сед
мица той, следъ като се е справилъ съ желанията:
на коменданта и на целия персонвлъ, изготвя и
листата за ядене. При най-мвлквта възможность да
напусне поста си, той тича въ малката Два на>
единъ метра кухня, за да провери,, дели готввчътъ„смутие", често специалистъ готввчъ или месерь*.
внкмева и изпълнява неговите поръчки.
Домакинството въ подводницата, дори и без-ь
сътрудничеството на не коя жена, се извършва не
имоверно добре. Какъ еж обаче, другите прибори,.
които сжщо принвдлежатъ къмъ воденето на ед
но домакинство? Приборите за ядене, тенжериг
тигани, чайници, чаши, кърпи? И тези така традициони за жената задължения се изпълняватъ, как
то въ подводниците, така и въ военните параходи,
отъ мжже; това е така наречениятъ „номеръ първи",,
подофицеръ, който при всЪко отплуване има гри
жата да доставя необходимите прибори, както и
да се грижи за облеклото на екипажа, съ огледъ.
на местоназначението. Той сжщо така се грижцг
да разнобразява и да прави колкото е възможно
по-приятенъ живота на моряците/

Действията по море п р е з ъ а п р и л ъ и т а й 1943* год.
'
7 априлъ немски подводници потопили въ
Атлантически онеанъ и Средиземно море 14 добре
натоварени търговски корвбв, движещи се въ кер
вани, възлизащи сбщо на 102000 бр. • р. тона.
Между потопените кораби се намирвлъ и единъ
хладиленъ за превозъ на масло отъ 21,700 бр-р.т.
12 априлъ: Въ Средиземно море билъ потопенъ отъ подводникъ новиятъ английски 8000 тоненъ кръстосвачъ отъ вира на .Фиджи".
14 априлъ: Немски подводници атакували въ
Атлантически окевнъ единъ движещъ се за Ан-

глия корабенъ керванъ, а така сжщо пжтуввщ»?
поединично неприятелски кораби къ Караибско мо
ре и въ водното пространство предъ Южна- Афри
ка. Отъ тия действия на подводниците били по
топени 21 кораба съ общо 138000 бр. р. тона.
Подробностите относно тоя големъ успехънв германските подводници еж следните:
Източно отъ бреговете на Нюфвундлендъгрупа немски подводници открили корабенъ кер
ввнъ на пжть за Англия. Керванътъ,. който ималъ
силна корабна защита, първоначално се движилъ
въ северна посока, за дв се постави подъ звщи-

МорсЕск с г о в о р ь
тате нв намиращите се въ Гргчпандия самопзти.
'-Когато керзанътъ наближилъ южния край ча Грен
ландия, веднага се насочилъ на изтокъ. ГЪезъ то
ва време множество нвмски подаоцницн, дайствуващи въ Атлантически океанъ, се съсредоточила
въ глутници и. въпреки силната корабна и самолет
на защита, започнали съ насгжпаачето на нзщьта
атакуването на кервана. Съ първите взривове на
-попадналите въ корабите торпеоа небето било
осветлено като день отъ саъгяцлтБ снаряди на
защищаващите кервана кораби и на множеството
ренети. Оть това внезапно осветляване на водно
то пространство нъ<ои огъ подводниците HI глут
ницата били открити, като по тЪхъ билъ съсрЬяоточенъ огъньтъ на неприятелската артилерия.
Единъ отъ подводниците, за да са освободи
отъ преследващия го изтребитель, бчлъ принуденъ да го атакува съ торпеда. Изгребигельтъ
обаче, съ умело маневриране у.спвль да намали
-пълното разрушително действие на торпедото. То
гава командирътъ на поаводника решилъ да по
топи изтрвбцтеля съ првкъ уцаръ. Тъй като два
та кораба се намирали близко единъ до другъ,
-подводникътъ съ възможната пълна скорость «е
насочилъ право срещ/ леко повредения изтреби
тель. Вь следния мигъ стоманениятъ носъ на подводника се врЪзълъ въ стената на изтребителя,
който отъ удара получилъ тежчи повреди и се
нвклонилъ силноПодводникътъ сжщз биль позреденъ. оба
че въпреки това презъ течение на нощьта успвлъ
д а потопи ощз единъ 9,000 тонзнь петролопреносвачъ.
Това е първиятъ случай въ морската война
подводникъ да нанесе прекъ уцаръ на противниковъ корабъ. Обикновено»всички кораби използуватъ прекия ударъ за унищожението на пре
следвания огъ техъ подводникъ, който всЪкога
се стреми да се отклони отъ тая възмзжность за
- противника.
15 априлъ: Немски торпедни лодки атакува-ли въ канала Ламаншъ единъ английски корабенъ керванъ и потопили две изтребителя и
•единъ петролопреносвачъ огъ 4000 бр. р. тона.
23 априлъ: Въ упорита борба срещу силно
•охранявани корабни кервани въ Атлантически оке•анъ и Средиземно море немски подводници успвли Д" потопятъ 16 търговски кораба съ общо
121,500 бр. р. тона, между които неколко натова
рени съ войски. Пзтопени били сжщо два изтре
бителя и единъ подзодникъ.
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Въ завързалото се сражение съ охраняващи
те кервана германски кораби били потопени 2 ан
глийски бьрззплувни артилерийски торпедни лод
ки, като били тежко повредени 2 други лодки и
единъ изтребитель. Огъ немска страна били пото
пени два кораби.
30 априлъ- Немски подводници атакували въ
северната часть на Атлантически океанъ и Среди
земно м^ре силно охранявани неприятелски кораб
ни кервани и успвли да потопятъ всич<о Ю тър
говски кораба, аъзтизащи об.цз на 53003 бр. р. т.
Презъ месецъ априлъ огъ действието на гер
манските морски силн били потопени 63 англоамерикански търговски кораба съ общо 423.000
бр. р. тона, отъ които 415,000 тона само огъ нем
ските подводници.
До 1 априлъ отъ немските въоръжени сили
били потопени 25.600 000 6D. P. тона англо-американски търговски кораби. Д> сжщого врема огъ
италианските възръжени сили
били потолени
2100,000 бо. р. т., а огъ японските — 2,700,000 бр.
р. т. Общо, отъ началото на настоящ .тя Световна
война англо-америкаиците загубили 30,400,003 б р .
р. тона кораби.
/ май: Вь Далечния изтокъ въ края на ап
рилъ и началото на май отъ японските въоръже
ни сили били потопени превозни кораби на вЬйски и петролопреносввчи съ общо 32000 бр.р. тона.
Действуващите въ Черно море немски бързоплувни лодки потопили 3 руски търговски ко
раба съ общо 1,700 бр. р. тона.
4 май: Огъ 28 мартъ до 4 май японците по
топили 35 неприятелски кораба съ общо 220,000
бр. р. тона.
Съ потопяването на .Turbulent* енглийскиятъ
фпотъ загубилъ 52 си подводникъ. Освенъ гЬхъ
Англия загубила още 7 други подвоцника, присво
ени отъ Гърци?, Холандия и Норвегия.
5 май: немски подводници потопили въ сред
ната часть на Атлантически океанъ 16 кораба,
възлизащи общо на 102,000 бр. р. т.
Корабите се движили въ кервани, които би
ли разпръснати.
8 май: Следъ упорито преследване на раз
пръснатите на 5 май корабни кервани и следъ
тежка борба съ охраняващите кораби, германски
подвгд^ица успели да потопятъ още осемь кора
ба съ общо 51,000 бр. р. т., между които и единъ
12000 тоненъ хлвдиленъ корабъ, пренасящъ зв, мразено месо за Англия.

26 априлъ: Единъ немски подводникъ подъ
•командуването на лейтенанть фонъ Бюловъ потопилъ въ средната часть на Атлантическия океанъ
американския самолетоносачъ .Ranger*, притежаввщъ водоизместване 14,500 тона, 50 самолета и
1788 души обслуга. Следъ потопените самолетоно
сачи отъ началото на войната .Wasp*, .Enterprise",
„Yorktown*, .Lexington*, .Saratoga*, .Hornet* и „Lanjgley", това е осмиятъ потопенъ американски самолетоносачъ.
'

18 май: Действуващите по единично въ Ат
лантически океанъ немски подводници съобщили
за потопяването на 8 англо-американски кораба
съ общо 52,000 бр. р. тона, между които и единъ
корабъ натоваренъ съ месо за Англия.

28 апрплъ: Английски морски сили атакували
въ канала Ламаншъ единъ немски корабенъ кер*ванъ.

27 май\ Въ водите прецъ Дюнкеркъ се за
вързало сражение между германски охраняващи
брега стражни кораби и леки английски морски;

24 май; Немски
подводници въ упорита
борба съ силно охранявани корабни кервани въ
Атлантически океанъ успъли да потопятъ 10 ко
раба, възлизащи на 55.000 бр. р. т.
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И з ъ ^кивота и дейностьта на организацията
АХТОПОЛЪ. И тези година отпрвзнуввнето
«а Никулдень е станало тържествено. Сутриньтв,
при препълнена съ рибари и моряци църква, се
е отслужила панихида за починалия пръвъ бъл
гарски морякъ — Царь Борисъ 111 Обединитель —
както и за всички загинали български моряци и
местни рибари, а така сжщо и молебенъ за здра
вето на живите. Произнесено е било слово по
•случай праздника отъ председателя на клона ни,
г. Георги п. Стаматовъ. Вечерьта е била уредена
въ училищния салонъ, рибарска среща, която е
била открита съ почитане паметьта на Царъ Бо
рисъ Ш чрезъ ставане ' на крака и едноминутно
мълчание,
а следъ това последвало изп^взне на националните химни. Сложена е била
обща рибарска трапеза, на кочто не е лнпсвалъ
и традиционния никулденски шаранъ, били еж пи
ти наздравици за младия ни Царь Симеонъ П. за
българскитъ моряци и рибари и за преуспева-

не делото на Б. Н. М. Сговоръ. При задушевно
настроение праздненстаото е продължило дори до
зори.
БУРГАСЪ. Управителното тело на Бургаския
ни клонъ, следствие подаване оставката на нъкои
членовн, е било преустроено както следва:
Председатель; инж. Богдзнъ Христовъ Ганчввъ
Подпредседател^: инж Любенъ Кзстовъ и
Коста Буковъ
Воемененъ квсиеръ: Годоръ Каоамашевъ
Времененъ секретарь: Пзтъръ Костовъ
С о т и р ъ KV3M 1НОВЪ
Дзмакинъ:
Стеф1нъ Николовъ.
Георги Кожухароаъ
Съве гници
Петко Задгорски
Матей Матеевъ
Асенъ Минковъ
Контр. съзегь:
Деянъ Тухчиевъ

ТЖЖЕЕГЪ П О М Е Н Т>
На 23 декемврий т. г. въ студените води на Егея, при изпълнение дълга си
•къмъ народъ и Родина, намериха смъртьта си при загиването на парахода „ Балкан ъ*
храбрите и неустрашими български- моряци:
1. ПЕТЪРЪ СТОЙКОВЪ ДИШЛИЙСКИ — машиненъ боцманъ
2. АТАНАСЪ МИХАЛОВЪ ДИКОВЪ — старши огнярь
3. СТАВРИ СТРАТИЕВЪ ЙОСИФОВЪ — бюфетчикъ
4. НЕНЧОИВ. ВОДЕНИЧАРОВЪ — старши кърмчия
Те изпълниха съ себеотрицание службата си къмъ България.
Прекланяме се предъ техната жертва.
Нека паметьта имъ бъде вечна.
.Морски Сговоръ'

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Морската война — Н. Маноловъ, 2. ' Свобода на моретата — прев. К. 3. Тихичгь океанъ — С Негру, прев.
гКонсуловъ, 4. Развитие на военното корабоплаване — В. Кутевски, 5. Морски новини. 6. 14 августь 1944 година
— мичманъ Цачевъ, 7. Яко въ подводницчтЪ имаше вена . . . Я. Б. 8 Действията на море — К. 9. — Воденъ
•спорть, 10 Изъ живота и дейностьта на организацията-

Реданционенъ комнтвть: кап. лейтенанть В. Паспалеезъ. д-ръ 0. Д- Сноочевь

Посетете Варна

Посетете Варна

на ЧЕРНО МОРЕ
^иарррзряте^зр^рр!^^
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ЕДИНСТВЕННЯТЪ

ПО СВОЕТО
МШОНШНШНпЕ
И НЛИМАТЪ
МОРСКИ КУРОРТЪ

ВЪ1 ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА
T="=i

Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

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

Максимална л*новитость

Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, вили, квартири и ресторанти
Н а м а л е н и е з а п ж т у в а н е по Б. Д. Ж. преза» сезона.
Ч у д н и оЬолности з а е Ь с Ь у р з и и и излетя, Красива природа.
Всекакви концерти обедъ и вечерь въ морското казино. Д А Н С И Н Г Ъ - А Р Ъ
Устройваме морски тържества и забави.

КурорТЪ

„СВ. КОНСТАНТИНЪ"

Прелестно кътче край морския брегъ за истинска почивка и отмора.
топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ.
Дансингъ.
Плазкъ
морски т
___„_,. ,-набдени съ течаща изобилна вода.
Янгахшране стаигЬ предварително.
Хотелътъ ремонтиранъ.
^.такта с и а и д и » ,
D п п п н я воъзка с ъ Св Константинъ" я околноститЬ на града чрезъ общинската превозна служба и
редовна ву
.
ЛОДКИТ-Б на Морското крайбрежно плаване.
o r u u „ „ гкрпЕНИЯ ЯНГЯЖИРЯНЕ НЯ СТЯИ И ДР-. ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ДО КУРОРТНЯ ДИРЕКЦИЯ
ЗЯ ВСИЧКИ СВЕДЕНИЯ, П Ш п/ъпг
ЕФОНЪ № 22-97.
BflpHfl
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Б Ъ Л Г А Р И ,
Подкрепяйте редовното корабодлаване!
флотъ носи благополучие на страната.

Въ мирно време търговскиятъ

Въ военно време силниятъ флотъ е га

ранция за по-сигурно опазване границите на Отечеството ни.
Утре,

когато моретата ще бжлатъ свободни,

забродятъ къмъ близки и далечни пристанища,

^**

и българските кораби

всеки тонъ българска стока

ш
ш

ребва да бъде товарена на български пяраходъ.
За което и да е пристанище, а<о има да товарите, най-напредъ потър
сете български параходъ.

БЪЛГАРСКО m

m ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО ПОДЪРЖА:

1. П-КТничесЕса — стокова л и н и я н а българс&ото Есрайбр-ЕгЬие.
2. Пл5.тиичесЕса — сто&ова д п н и г до п р и с т а н и щ а т а н а П а л е с т и н а
и Египетъ.
3. Пж.тннчесЬ.а— стоЕсова л и п и я д о Анве-рСЪ и в с ъ Ь о з а п а д н о ев
р о п е й с к о п р и с т а н и щ е н а Континента и А н г л и я п р и д о с т а т ъ ч н о
товаръ.
•£. А1БТНИ т у р и с т и чсесЬи п ^ т у в к т и я до 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 и о & е д а с е о т п р а в и п а р а х о д ъ д о всВЕсо при
с т а н и щ е н а Ч е р н о и СрВдизезгао морета.

Пжту вайте и поверявайте сто&ите СИ на
параходите на Воьлгарс&ото ТоьрговсЬо Па*
раходио ДрузЕ&ество, дало достатъчно доЬа* Щ&
зателстза на добъръ пазихель на
£2*
интересите Ви

ТТеч т ч п п

7 ГГ' -в ' fti и Н г . й и -v.

П н гн-.п II
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еч 2Ч1*

