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Клетвата на З ^ в я п . о г ъ М Н.В.у-ще

ХРОНИКА
За бойнит^ действия на нашия черноморски ф л о т ъ
презъ време на Световната
война
(2)
На торпедоносците да се пръснатъ
изъ пристанището и ако неприятелските кораби се огшгатъ да форсиратъ нашето минно загражение да
го атакуватъ на BCfeio цена сь рискъ
даже да бъдатъ потопени.
4. Бреговите роти и команди да
се иззедатъ изъ района на казармата и заемагь позициите си.
Въ 6 ч. 45 м. пр. пладне се появиха и летЪха надъ варненското пристанище, бреговите батареи и града три руски хидроплана(зодохвърчила), които правиха своите разузнавания и обстрелваха съ бомби
съоръженията на флота, пристанището, бреговите батареи и града.
Същите три хвърчила въ последствие, когато ескадрата откри огънь
по пристанището, след-fexa и поправяха стрелбата на своите корабиВъ 5 ч. 50 м, пр. пл. руската ескадра се приближи и СЙ различиха
следните кораби:
1. Дзеднаута „Императрица Мария»; 2. Броненосцитъ: „Иоанъ Зпзтоустъ", „Евстафи" и „Пзнтелеймонъ";
3. Кръсгосвачитк „Кзгулъ" и „Память Меркурия"; 4. Кзнтрамиионосцит-fe тилъ „Бистрий"— В единици;
5. Контрамимоносци типь „Лейгенантъ Бурзкозъ" —3 единица; б. Контраминоносци типъ „Ззвидний — 3
единици; 7. Спомагателни кораб i:
майстерската „Кронщадъ" и други
4 единици.
Въ началото руската ескадра БървЪше въ строй фронтъ. Въ центъра
броненосците, на фланговете крайсеpir.e и миноносците, а задъ тЬхъ
спомагателните кораби и дреднаута
„Императрица Мария".
Спедъ това се изтегли въ строй
килватеръ къмъ югъ и изпрати нЪкои отъ миноносците и тралнигЬ
кораби да почистятъ и провЪрятъ
пътя й отъ мини.
Въ това време броненосците си
спуснаха предпазителните
мрежи
срещу подводни лодки.
Обърнаха се на северъ и се приближиха на разстояние 17 клм. отъ
24 с.м. бр%гов , батарея. ТралнигЬ
кораби процължавахв да тралятъ.
Въ 9 ч. пр. пл. броненосците и кръстосвачите почнзха да обстрелватъ
фалшивата батарея на Галата, портовите съоръжения, пристанището
и града.
Независимо отъ това, огъня на
ескадрата беше насоченъ на три
пъти въ водата, съ което неприятеля се мъчеше да попречи на нащите подводници да го атакуватъ,
(Следва)

Една хубава и мила традиция въ
нашето училище е даване к л е т а въ
деня на Св. Никола отъ най младиTfe възпитаници. Клетвата пъ тоя
день има двойно знБчение: давайки
клетвата си на море и въ деня на
св. Никола, Tfe се обричатъ въ доживотна служба на морето, а давайки своя обетъ предъ бойното
знаме на училището, те се обеидаватъ въ 5%рна служба на Цзрь,
Богъ и Огечесгвс.
»
19 декемврий 1939 г., мргченъ, студень день, деньть на св. Никола.
Всички ученици съ се приготвили
външно и душеано, за дп изживеятъ
своя нзй-го/itMb празцкикъ. Вейки
се стреми чрезъ труда п настроението си да даде изразъ начувства
тз, които го вълнуватъ. Къмъ 9 ч
пристига бургаската пехотна музика,
която съ своитЬ маршове ще требва да внесе по вече гържественость
въ днешния день. Въ 9'/j часа цялото училище, разпределено въ 3
роти, посреща съ за почесть подъ
тържествените звуци на музиката,
своето знаме. Малко спедъ това и
целзта колона се отправя съ мощна
стъпка къмъ храма Божий, гдето щг
се отслужи молебепг. за всички живи и умрЬлм моряци и за тия, които' съ ратували за и о р я ш к о ю дело.
Съставяме оръжието си предъ
храма, и тихо впизаме за да не смутимъ тържествената ткшнма на храма и душите на толкова вЬрващи,
доближили се сякашъ въ гоя мигъ,
чрззъ своята силна зера до Бога.
Ззставамъ между пъраокурсниците.
Всеки отъ т'ь:<ъ е свилъ тръпно
своите пръсти, егиензлъ е зъби и
вле'
очч из предъ, сякашъ търси и
: даде смйтка за всички свои
дела ;' :ачествз, излзгейки на показ ь саоята душа предъ най-висшия
съдия — Бога. Дали е достсенъ да
даде клетвата, съ това да причисли
себе си въ редовете на българската войска, която никога не е търпяла поражение? Може ли да стане
наследчикъ на родния войникъ, които
въ името нз клетвата ся е създалъ
оия непостигнати по героизъмъ, воля
и безропотенъ стоицизъмъ дела, за
които света го с издигналъ на лаврообкичените сгъпзла на славата.
И ето прозвучаватъ първите думи на клетвата: Обгщазамъ се и се
кълна! Сь мощчость и настойчивость те запълватъ всичко около
насъ и каратъ всеки да настръхне,
защото колко
задължения, отговорность и тяжесть криятъ въ себе
си лумите „обещавамъ се и се кълна!" Въ мигъ се отделямъ отъ обикапящето ме и неволно си спомнямъ за деня—за оня също дъжделивъ и мраченъ день 19 декемврий
1937 г., когато на флотския пристанъ пъ Варна, предъ обкичения съ
знамена боенъ фпотъ, ние дадохме
своята клетва предъ Върховния ни

П О Щ А
Редакцията благодари за следниi e получени дарейия:
1. Петровъ— Събирателно
Д во „Светлина" —
Пловдивъ
500 лв.
2. Пристанищното управление—Варна
.250 „
3. Борисъ С. Угаровъ —Бургасъ
• 200 „
4. Иа. Г. Петровъ Ловечъ . 100 „
5. Кирилъ Н. Райковъ Варна 60 „
6. Ив. П. Ениианенъ Г. Ореховица
50 и
7. Маринъ Беновъ- Девинъ 40 „
8. Димитьръ Масларовъ—Доленъ Чифликъ
. . . . 30 „
9. Симеонъ Лукановъ Варна 30 я
10. Никола Янковъ Варна . . 30 „
1 1 . Янко Градинарсвъ Варна 30 „
12. Никола Хаджиевъ Варна 30 „
13. Дим. Михайловъ Сливенъ 25 „
14. П. И Камбурсв^,.-ГГЗб^во 25 „
„.
15. П. Димитровъ/^яо'вдивт#
16. Тодоръ Дим<ж£" Бургасъ . 2D „
17. Георги Ивз&ЗГъ Бургасъ 20 „
18. Цветанъ ЯтММсооъ Бург. 20 „
19. Милчо ГороЙв.]ь Бургасъ 20 „
20. Дсенъ ПопопЖ Бургасъ к . 2 0 »
21. Господинъ PaflhteB> ^Syjir.*"20 „
22. Илия Милчевъ Бургасъ . 20 „
23. Димитъръ Славовъ
с. Длександрово • . . . 20 „
24. Хр. Д. Бзгниновъ Свищовъ 20 „
25. Петъръ Шнваровъ Габрово 20 „
26. Ив. Люцкачовъ Габрово . 20 „
27. П. Кираджиевъ Варна . . 20 „
28. Г. Маджаровъ Ловечъ . . 20 „
29. Петъръ Ил. Пенчевъ
Ст. Загора
20 я
30. Цани П. Пауновъ Лесков. 20 „
31. Иванъ Мумджиевъ Кула . 15 „
32. Димитъръ Сливевъс. Трояново—Бургаско . . . . 15 „
(Следва)
— Въ отговоръ на запитванията
съобщаваме, волните пожертвувания за вестника да се изпращатъ по
пощата съ пощенски записъ или въ
гербови и пощенски марки.
В с и ч к и писма, с н и м к и и помощ и да се и з п р а щ а т ъ на а д р е с ь

МОРСКИ ПРЕГЛЕДЪ—ВАРНА
Вождъ и пръвъ морякъ Царъ Борисъ III. Тогава ни бе подарено и
бойното ни знаме съ пожелание,
гордо и всепобедно да го развеваме изъ нашия пъть.
Отсечени команди ме откъсватъ
отъ мира на спомените. Клетвата е
свършен?. Първиятъ курсъ е поелъ
тежкия кръстъ на войнико-моряшкия животъ.
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РОЖДЕННИЯТЪ
ДЕНЬ
НА НЕЙНО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО
КНЯГИНЯ МАРИЯ -ЛУИЗА.
ниямъ български народъ, посреЕдна отъ хубащнаха и sсе присъединиха съ
вшпгь наши стари
традиции въ деня
на 14 януарий е
Ш MILРЩ I M
сур овали.
Този день е найжеланиятъ и съ
трепетъ очакванъ
праздникъ за младото, подрастващо
щ
поколгьнш на нашето племе.
-mm
Суроваки е двоенъ
праздникъ за .българския народ ъ.
На тоя день отъ
новата
година,
преди 7 години, когато топовнипиъ
гърмежи възвестиха раждането
на
българската КняНейно Царско Височество
гиня., моря ц и т lb
Княгиня Мария Луиза.
отъ нашия флотъ,
както и Ц1Ълокуп- искрепна и безпределна радость
•

•

къмъ радостьт а
въ Царския Домь.
На този
д е нъ у
когато
на ш итгь деца съ ударитгь на суровакнацитгъ си изказватъ благопожелания за якость и
крепко здраве
на
своитгь близки, ние,
моряцитгь отъ бргъговепиъ на Черноморе и Дунава молитствуваме къмъ
Всевишния да дарува здраве и бодростъ
на. Нейно Царско
Височество
Княгиня Мария-Луиза,
за да б?Аде истинска радость и утеха, както за Царствения Домъ, така
и за България.
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о

д

9. К о н в о и т е . — Още преди но
чване неограничената подводна вой
на англичаните използуаагъ позна гня
ичъ отъ старо време кон лой през».
1915 —16 г. за снабдяване Франция
съ вжглища и за съобщенията между Лереикь и Норвегия. Обаче г| амадните загуби въ то iamb, прели
звикани огь неограниченаia пздвсд
на вейна, достигнали, по англий.км
показания, презъ IV. 1917 г , на
831,000 тона само товарим параходи,
заставятъ Англия да премине къмь
конвойна система за цЬло^о си мореплаване.
Отначало липсвали необходимите
охранни кораби — стари крейсериза
презокеанските плавания и к о т ъ р ъ миноносци и шасьори за близо до
бреговете (до 400 мили). Едва съ
намесването въ войната на Америка,
съ идването голямото число американски контъръ-минонссци и месовия строежъ на шасьори отчасти се
намалява тоя недостигъ. Друга пр^ч-'
ка е било противопоставянето на
конвоите отъ самия търговски флотъ,
чиито капитани съвсемъ неохотно се
държали въ строго
подържания
строй на конвоит^. Сжщо така, поради многото губене време при
събиранията на конвоите, движенията имъ по-точно разучени, не всякога най-кжси пжтища, търговските
капитани се старали да избегватъ
плаването въ конвой. Общо взето,
требва да се има предъ видъ, че
конвойната система намалява превозоспособностьта на търговския
флоть най-малко съ30%.
Първиятъ конвой се формира,
благодарение усилията на емериканскя адмиралъ Симсъ въ Гибралтаръ
и стига невредимъ въ Англия на 20.
V. 1917 г., доказвайки, че противопоставените твърдения отъ страна
на параходните капитани еж неоснователни. Затова, още на 2l.V. главното
адмиралтейсто
възприема
системата на конвоите. Къмъ края
на войната вече далечъ предъ конвоя, върви авангардъ, а между него и самия коноой се движи отдЪленъ корабъ, върху който стои началникътъ на конвоя, който подава
сигналите. Охранните кораби постоянно вървятъ съ пъленъ ходъ и
зигъ-загъ курсове. Строя на конвоя
повече е широкъ, отколкото дълбокъ, за да се затруднятъ страничните атаки на подводниците. Задъ
конвоя обикновено пжтувалъ единъ
даващъ видъ на изостаналъ корабъ,
който въ сжщность е билъ корабъ
— примка. За да не даватъ на подводниците да показватъ перископите си за ориентировка, като ги заблуждаватъ, че сж открити, корабите отъ време на време хвърляли
специални бомби, които само произвеждали големъ тресъкъ.
Естествено, за подводника

не е

водната

война

било лесно при такава охрана да
се доближи до своята плячка. Найчесю подводникътъ се е оставялъ
да бжде мастигиатъ 01Ъ конвеи и,
когато дойде въ срЪдата му, стреля
мини въ л!,ао и дьсно подъ жгълъ.
Ноще подьс дниците, обикновено,
атакували въ надводно състояние, минавайки огъ страна презь охраната.
Англия създава така неречения
„децернатъ" за търговското мореплаване, главна;а задача на к о й ю е
била уреждане ю, формирането и
безопасното превеждане на конвоитй. Този децернатъ е биль подчиненъ на депар1амента за борба сь
подводниците управляБанъ отъ втория лордъ на адмиралтейс вото, въ
който вли.али кат и подчинени децернатитЬ по миночистенето, актив
ната борба съ подводниците и морската търговия. Отъ картечната зала на секцията за конвоите се
управлавали чрезъ радиото всички
конвои, като се насочвали по безопасни отъ подводници пътища, до
като те приближавали до местоназ
начението си, гдето влизали въ защита на морски началникъ. Разбира
се, сборните и отправителните портове на конвоите били най старателно запазени съ мрежи, минни заграждания и въдушпа охрана и въ
всеки отъ техъ имало по единъ морски офицеръ съ целъ щабъ, който
организирвалъ и отправялъ или посрещалъ конвоите. Такива пунктове презъ 1917 г. сж били: Бергенъ,
" ГЬзерпулъ, Милфордъ, Хофенъ, Куинстоунъ, Хамилтонъ-роодъ, НюЙоркъ, Сидней, Халифаксъ, Сиера
Леоне, Дакаръ и Гибралтаръ. Вь
техъ се събирали отделните кораби
и подъ форма на конвой излизали
въ море всеки 8 или 16 дена. Обаче, до събирането имъ или следъ
разпръскването на конвоя, отделните кораби пжтували въ повечето
случаи безъ охрана и били изложени на нападенията на подводниците.
Вече на 1.VIII. 1917 г. били превозени чрезъ конвой 10,000 кораби,
а къмъ края на войната 91 - 9?%
отъ целия морски превозъ е ставалъ чрезъ конвой. Отъ това може
да се заключатъ усилията, които
Съглашението требвало да полага
за своите кораби, дори само чрезъ
конвойната система. Така напри
мЬръ: само въ Гибралтаръ сж били
заети съ охраната на конвоите 314
морски офицери и 4660 моряка,
командвани отъ ецчнъ американски
адмиралъ, а използзанчте за охрана
нз конвоите военни кораби само въ
Гибралтаръ достигнели цифрата 562.
Превеждането корабите чрезъ конвой е намалявало загубите въ сравнение съ даваните отъ неохраняваните кораби отъ 1/4 до 1/10.
Макаръ конвойната система да означава едно чувствително намаля-

ване по1апянията отъ подводниците, поради автоматическото намаляване превозоспссобиостьта на корабите — трафика, съ 50% — едното
сь другото се компенсира. Конвойната система отделя отъ правото
предназначение на войната множество хора, ангажира твърде много
военни кораби, които много по-рациональо биха се използували въ непосрЬдственаia борба съ подводниците, предизвиква задръстване съ
стоки, параходи и материали конвойните пристанища и затегала още
повече сухопжтния трафикъ, така че
тя намалила числото на потапянията,
авьсжщность не донасяла полза на
Съглашението. Германските подводници, въпреки всичко, оказватъ своето влияние върху противниковия
трафикъ и подвозъ.
Къмъ косвените средства за борба съ подводниците спадатъ: вземаните мЬрки за икономии и пестене,
рационизиране производството и
индустрията, опростяване морския
превозъ, подкрепа и поемане отъ
държавата корабните осигуровки и
тези на екипажите и стоките, както
и новопостройките.
Щ е се спремъ м а л к о с а м о
върху новосгроежа, защото доста е
разпространено неправилното убеждение, какво навопостройките на
Съглашението напълно компенсирвали загубите, причинявани отъ подводнцит-fe — следователно — подводната война никога не би могла да
повлияе на крайния резултатъ на
войната.
10. Р а з н и д е ф а н з и в н и средства.
— Заслужавать да бждатъ споменати предпазителните мрежи, димовите сандъци и завеси, приборите
„Ofter-gerat" и др. Димовите сандъци се хвърляли в;? водата и съдържайки вещество, което въ съприкосновение съ морската вода силно дими, закривали съ целъ облакъ димъ
кораба, предпазвайки го отъ подводната атака. Съ такива сж били
снабдени отделните кораби и конвоиращите конвоите шасьори. Къмъ
1 .IV. 19 [7 г. така сж били снабдени
около 1400 кораба, а къмъ XI. 1917 г.
— вече 4000 кораба.
Резачниятъ приборъ Otter Gerat
се е поставялъ на носа на кораба
и ималь назначение да пререзва
минрепите на поставените отъ подводниците мини, като съ това предпаззалъ кораба отъ взрива и се
откривали минните заграждания. Въ
английския воененъ флотъ тоя приборъ бива въведенъ презъ 1916 г.
— Сведенията гласятг, че не по
мялко отъ 50 военни кораби сж
били спасени отъ взриваване чрезъ
тоя приборъ. Презъ 1917 г. сжщиятъ
приборъ билъ въведенъ вече и въ
търговските кораби (къмъ XII. 1917
г. го иматъ 900 кораба).
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Стр. 5.

Английски
миночистачи
преди

пуща-

нето на ири-

боригЬ за
минотърсеие

новитъ сръдства НА минната война.
Въ Темза и въ Ламаншь сж отнрити отъ единъ месецъ насамъ гер
мански мини. Какъ сж попаднали
тамъ? Споредъ твърденията на ан
глийския печатъ, и устието на Темза и самиятъ каналъ Ламаншъ сж
оградени съ предпазни съоржження
толкова грижливо, че нито подводенъ загрвдитель, нито още повече
надводенъ може да проникне тамъ.
Впрочемъ,въ миналата война германските подводници все пакъ проникваха тамъ, докато учениятъ съ
ветникъ на британскою адмирал
тейство професоръ Лено не бе се
догадилъ за хитроумния споссбъ,
къмъ който прибегзаха германците.
Малко по-късно догадката иа професора се оправда. Това стана следъ
като англичаните плениха единъ командиръ на подводникъ. Той бе
разпитанъ отъ самия адмиралъ Холъ,
начолникъ на тайната служба на британското адмиралтейство. Служейки
си съ разни средства и заплахи адмиралъ Холъ сполучи да изтръгне
отъ германския офицеръ следното
показание:
„Германските подводници проникватъ въ канала, като употребяватъ
особенъ електромагнитенъ приборъ,
намирвщъ се въ допиръ съ кабела,
нарочно прокаранъ отъ насъ по найдълбокото место на дъното. Съ по-

мощьта на специаяенъ апгратъ, посгавенъ въ боевата рубьа на подводника, ксмьндирътъ спсксйно може да управлява лодката си въ канала, безъ да се ползува отъ пе
рискспз. Каго премине подъ згград
ните мрежи и минните полета, лод
ката смЪло се движи въ канала,
единъ видъ като трамвай по релси".
Нема защо да се казва, че такъвъ способъ, откритъ веднгжъ, сега е неповторимъ, тъй като англичаните, разбира се, сж взели сгответните мерки, и затова н!ма никакво съмнение, че сегашните мини сж попаднали въ Лама» шъ не
отъ подводенъ заградите; ъ, а отъ
самолети, за кс ято целъ сжществува и тъй наречената „миноносна
авиация*.
Още въ 1917 год., за пръвъ пжтъ
въ военно морсьата история,ге^ менскиятъ флотъ употреби водосамолети за поставяне не мини. Въ еке
риканекия печатъ презъ 1934и1935
год. вече 6 t x a дадени некси сведения зе усъвършенпвуваниятр, които Германия е направила въ тоя
способъ за минна война. Дадени беха и описания на модели на миноносните самолети.
Споредъ единъ отъ проектите такивато самолети иматъ три мотора
по 850 к. е., далечина на полета

близо 5,000 клм. и могатъ да носятъ по осемь мини bublemine—(мина мехурче), споредъ израза на англичаните. Въоржжението имъ е
б картечници: две въ носовата часть,
две въ горната часть отгоре и две
пакъ тамъ отдолу.
Такива с а м о л е т и могатъ да
поставятъ мини отъ разни височини
— ОТЪ големите височини съ помощьта на парашути.
А за поставяне на минни заграждания въ реките, частно въ Темза,
сжществуватъ особени мини, имащи
форма 1ъ на рогъ, те твърде устойчиво се държатъ на течението съ
помощьта на кърмило — опашна.
Русите сж изнамерили и други мини, които се дърпатъ на дадена дълбочина не съ котва или попловонъ
а само съ енергия отъ сгжстенъ
въздухъ, пореди което не могатъ да
бжда)Ъ изваждани съ тралъ.
Основната задача на този видъ
минна всйна, ксйто германците прилегатъ въ Ламаь шъ и Темза, е нарушаването на нормалното движение на корабите между определени
пристанища и по търговските пжтища, възпрепятствуване на неприятелския флотъ да се развърне' за бой
и обезпечаването на мероприятията
по стоварването на десантъ върлу
чуждия брегъ.

ВЪ
Стария
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Стр. 6.

П Р О С Т О Р И Т Е

джентлеменъ

Адмиралъ Крадокъ командующъ4
кръстосвачна ескадра, бе единъ
отъ най енергичнитЬ и смели адмирали на английския флотъ. Морските офицери отъ английския, френския и германскит-fe флоти, дейонуващи въ Атлантически океанъ t
нодушно всички го беха провъзгласили презъ мирновременната обстановка — „сгариятъ джентлементъ".
Наричаха го така не само зГидото
беше смелъ и деятеленъ, а защото
въ всека негова постъпка личеше
истинско благородство, съ което се
отличаваха неговите прадеди, рицарите отъ старата феодална Англия.,
Адмиралъ Крадокъ огдаана вече
бе събоалъ своите слаби сили —
неколко остарЬли английски кръстосвача, на Фалкланските острови, еъ
най-южната часть на Южна Америка. Голи долини съ неколко ниски
хълма покрити съ слаба растнтелность въ по-големата си часть блатиста, обрасла съ тръстика.
Тукъ бе разположено пристанището Станлей, което имаше много
удобепъ и дълбокъ заливъ з? стоене
на корабите; по-право немаше никакъвъ градъ, а всичко една единствена улица съ малки дървени постройки. Това бе базата за ескадрата на
адмиралъ Крадокъ. Въ действителность обаче ескадрата се състоеше
отъ повече кораби, но по големата
часть отъ нея беха останали въ
Мексиканския заливъ и въ Панамския
каналъ подъ началството на адмиралъ Стодартъ- Най-добриятъ и
новъ корабъ бронирания кръстосвачъ „Дефенсъ" бе оставенъ да
потушава възстание на бурите въ
Капщатъ. При адмиралъ Крадокь
беха останали само два остарели
кръстосвача „Гутъ Хотъ" на който
бе повдигнатъ и флага на адмирала
и „Монмаутъ", два леки кръстосвача
„Бристолъ" и „Глазго" и въоръжения пътнически корабъ „Огранто".
А отъ Тихия Океанъ дохаждахавсе
по тревожни и по тревожни сведения: тамъ немаше английски кораби
и ето вече три месеца какъ германската ескадра на адмиралъ Шпее бе
изчезнала безследно и всеки моментъ можеше да се появи въ некое
отъ крайбрежията на Азия или Америка. Английската ескадра на адмиралъ Джерамъ която беше въ китайските води се боела да напусне заповядания и за охрана районъ, а още посилната австралийска ескадра на адмиралъ Патея бе заета съ съвсемъ
други работи. Требваше да се бърза
докато другите не съ успели да заемагъ германските колонии Самоа,
Нова Гвинея, Апию и други. Благоразумно ли е това, се питаше Крадокъ, когато тукъ въ най-жизнената часть на британските морски
пътища адмиралъ Шпее г о т в е ш е

НА

у д а р ъ съ своята ескадра? Къде
остана п р о с л а в е н а т а английска
м о р с к а стратегия, д а в а щ а въ
течения на тол.<оза сголегии въз
можносгьта на Англия да бъде
единствена победителка на морето.
Требваше да се съсредоточатъ всички сили противъ появилата се ескадра на противника.
Желайки всичко да спаси, всичко
да охранява, адмиралтейството бе
разпръснало своигЬ сили.
Въ Лондонъ настояваха че заемането на колониите е необходимо,
за да се отмъсти за разгрома на
Белгия, за да иматъ чрезъ техъ гаранции при сключването на мира.
„Хубави гаранции, си кезвашеадмирапъ Крадокъ г когато протизникътъ
не е разбитъ и английските ескадри
на части съ поставени подъ неговите удари"...
Г р а ф ъ Ш п е е и неговата ескадра
Адмиралъ Крадокъ добре познава
своя противникъ. Колко пъти съ се
срещали и съ плавали наедно. Адмиралъ Шпее е единъ отъ най-добрите адмирали на
германския
флотъ, той въ течение на дълги години всичките свои сили и познания е посветилъ за подговозка на
своята ескадра за бой. Всички английски адмирали го сметаха за
край но опасенъ противникъ. Обслугите на корабите съставени не отъ
запасни моряци, как го въ задграничните английски кръсюсвачи, 6fexa
великолепно обучени въ С В О Е - Т О дело. Германските брокнирени кръстосвачи „Шарнхорсъ* и „Гнпйзенау", които съставяха ядрото па
ескадрата, беха значително по-добри отъ английските и тзъ продължение на много години неизменно
вземаха въ германския ф;;отъ всичките награди за стрелба.
Обявяването на войната завари
адмиралъ Шпее зъ Понапе, на Маршалските острови. Мощните радиостанции въ Япа и въ .Апия го свързаха съ Германия, отъ където той
получаваше точни сведения за хода
на военните събития. Беше му
дадена пълна свобода на действие.
Адмиралъ Шпее реши п р е д и
всичко да събере своята ескадра.
Отъ Хонолулу д о й д е при него
лекиятъ к р ъ с т о с з а ч ъ
,.Нюрнбергъ", отъ Цинтау — „Емденъ".
Спедъ това пристигнаха спомагателните кораби „АйтелъФридрихъ"
и „Корморанъ".
При ескадрата се събраха около
десеть кораба „въглишари". Въпросътъ за въглищата боше найголемата грижа на адмиралъ Шпее
отъ онзи мигъ, когато всички морски пътища се оказаха въ ръцете
на англичаните. Наистина, още въ
мирно време беше обърнато големо внимание за снабдяването ка гер-
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манските задгранични кръстосвачи
съ въглища. Отъ бреговете на Кигаи, Филипините, Батавия и японските пристанища до целото южноамериканско крайбрежие консулитЬ, германски и чужди големи търгозск-1 фирми, видни обществсни
дьйци, германски колонисти, граждански и пристанищни чиновници,
бивши морски офицери, всевъзможни посредници и прости -граждани
оть дзата пола и отъ всекакви националности служеха като германцки агенти на сложната правителствена организация по доставката
на въглища въ военно време. По
единъ или другъ таенъ сигналъ нагоззрените въ тези пунктове германски и неутрални въглищни кор а б и требваше въ определени
срокове да се явятъ на назначената
ипь среща, защитени отъ нескромните вражески погледи или съ ширината на Тихия океанъ или съ потайностите на стотици незабележими
заливчета на пустинните островчета.
Следъ като събра своята ескадра
и като очакваше сще пристигането на намиращите се въ американски води кръстосвачи „Л?йпцигъ" и
„Дрезденъ", адмиралъ Шпее взе да
се готви отъ своята засада за нападение по морските пътища, свързващи Англия съ Австралия, Китай
и Индия. Но тъкмо въ това време
оIъ „Корморанъ", който последенъ
бе излезалъ отъ Цинтау, той получи лоши новини: Япония бе обявила война на Германия. Положението коренно се изменяше. Требваше да се махне отъ Маршалските острови, за да не падне въ лапите на многобройния
японски
флогъ. Връзката съ Германия се
прекъсна. Все по-близко се чуваха
радио разговорите на японските и
английските кораби и между техъ
на дреднаутите „Австралия" и „Конго", най-опасните противници на
германската ескадра.
Шлее реши да не изкушава съдбата. Тукъ той немаше вече какво
да прави. Докато англичаните съ
японците разделяха
германските
колонии, требваше да се търси ново, по безопасно поле за действие.
Като изпрати славния „Емденъ" въ
отделно плаване изъ Индийския
океанъ, адмиралъ Шпее съ останалите кораби бавно тръгна къмъ
бреговете на Америка, където имаше въглища и където, мсже би,
ще изненада и разбие некоя залутала се английска ескадра. Тогава
не би било срамно да се върне въ
родината.
З а п о в е д и т е на адмиралтейството
Англичаните нищо не знаятъ за
всичките тези планове. Тревожните
сведения, които пристигатъ отъ време на време изъ Тихия океанъ, ка-
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то че нищо не говорятъ за намеренията на противника. Ту при
остроаъ Фанингъ неочакано се явилъ
„Нюрнбергъ" и прерЪзалъ всички
подводни кабели, които съединяватъ
Канада съ Австралия. Ту никакви
таинствени кораби се товарели съ
въглища при островите Рождество
Христово, следъ това при островъ
Суворовъ. Споредъ некои слухове,
„Шарнхорстъ" и „Гнайзенау" били
видени край завзетия отъ англичаните островъ Самоа. Край островъ
Бора ужъ се билъ разигралъ трагикомиченъ инцидентъ. Комендантътъ на тази забравена отъ Бога
френска колония, сметналъ двата
германски кръстосвача за английски
и услужливо имъ съобщилъ, че близо до Таити се намиратъ въглищни
складове и че тамъ понекога се отбива гъ френски всгнни кораби, Преди известно време тамъоще се намиралъ кръст0свачъ1ъ „Монткалмъ",
който несъмнено съ радость ще посрещне скъпите съюзници. На следния день „скъпите съюзници" неочаквано обстреляли островъ Таити
и потопили канонерката „Зеле". Те
не сполучили да ззграбятъ въглищата; всичките складове били подпалени отъ населението. За това
вече била подадена официална телеграма отъ френските
власти.
Следъ това англичаните заловили и
разшифровали е д н а радиограма:
„Шарнхорстъ" е на пъть между
Маркизите и острова Пасха". Радиограмата била адресирана до кръстосвача „Дрезденъ".

зо около южното американско крайбрежие и наверно се крие въ некоя отъ удобните бухти на Чили.
„Монмаутъ", „Глазгб" и „Отранто"
съ вече, изпратени въ разузнаване.
Английският;^ адмиралъ на „Гутъ
Хотъ" все още чакаше пристигането на „Канопусъ". който макаръ и
твърде старъ съ малка скорость не
бе излишень съ неговите !2 с.м.
оръдия. Но Да се чака повече не
можеше. Требваше да се събератъ
силите преди откриването на противника.

Мненията на адмиралъ Крадокъ и
на адмиралтейството не съ съгласни, Докато лордовете сметаха, че
силите на графъ Шпее съ разпръснати за корсарски операции по целия Тихъ океанъ, „стариятъ джентлементъ" беше уверенъ, чецелата германска ескадра въ пъленъ съставъ
се приближава къмъ Атлантическия
океанъ. Неговите сили съ недостатъчни за да я спре. Той поиска помощь. Обещаха му стария броненосецъ „Канопусъ" съ скорость 12
мили. Адмиралъ Крадокъ е неспо-,
коенъ. Той беше уверенъ, че ще се
срещне съ съединените сили на германската ескадра, която^е по-силна
отъ него, и затова повторно помо
ли английското адмиралтейство да
му върнатъ кораба „Дефенсъ".

„Гутъ Хотъ" е въ морето. Ето въ
далечината се в и ж д а приближаващия се „Конопусъ". Но неговите
машини беха р а з б и т и отъ дългата работа поради което те имаха
нужда отъ продължителенъ ремонтъ.
На „ Г у т ъ Х о т ъ " се повдигна
сигналъ.
.
— По възможность въ най кратко
време извършете ремонта на машините си и търсете среща съ ескадрата къмъ чилийското край?
брежие.
^
Следъ предаването на тази запов е Д ь „стариятъ джентлементъ" побърза да се присъедини к ъ м ъ
своите разузнавателни кораби за да
може на всека цена да о т к р и е
противника. Ако те пропустнехз германците въ Атлантическия океанъ,
това значеше да се подхвърлятъ на
нечувана опасность всички главни
морски пътища на съглашението."
Решенъ да приеме боя, английскиятъ адмиралъ отиваше на сигурна смърть.
На 24 октомврий 4 те английски
кръстосвачи на адмиралъ Крадокъ се
присъединиха въ пустия заливъ Веленаръ на чилйското крййбръжие.
За противниковата ескадра не се
чуваше нищо. Адмиралтейството продължаваше да изпраща противоречиви заповеди: Ту предаваше да се гот-

Адмиралтейството му отказа, понеже същия корабъ е билъ заетъ
съ потушаване па възстанието въ
южна Африка.
Тогава той моли да се присъединя къмъ него ескадрата на адмиралъ Стоддартъ.
Но и този пъть адмиралстейството му отказа тъй като адмиралъ
Стоддартъ ималъ за задача да охранява изхода на Панамския каналъ.
Единъ следъ другъ дните минаваха. Ддмиралъ Крадокъ сметаше
германската ескадра е вече бли-

Н е о б и к н о в е н о погребение
Преди да напустне последната
педя английска земя, адмиралъ Крадокъ поиска да й отдаде своята
последна почить, подчертавайки, че
той знае, какво целата негова четвърта ескадра я изпращатъ на сигурна смърть, която той приема съ
радость, щомъ като тази жертва ще
допринесе и най-малката полза на
Англия. О т и д е при английския
губернаторъ и преди да се разделятъ
го п о м о л и да се изрови единъ
трапъ въ двора, където по най-тържественъ начинъ з а р о в и всички
свои ордени и знакове за отличие:
ордена на контръ адмиралъ Христофоръ, Георгия Франциска, Маврикия Крадока, ордена на жартиерата и
др., и предадена губернатора единъ
пликъ съ надписъ: „Да се предаде
на моето семейство, когато се потвърди сведението за моята смърть".
На с и г у р н а смърть
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вятъ за среща сь „Шарнхорнсть" и
и „Гнайзенау", ту пъкъ заповедаше
да се направя гъ всички усилия за
да се залови поне „Дрезденъ".
Въ тоиа време адмиралъ Крадокъ и неговата ескадра се приближацаха все по близо къмъ деня ня изкуплението. Понеже съзнаваше, че не ще може да разбие
противника, „стария джентлементъ"
реши съ ц е н а т а на своята собствена гибелъ да му нанесе такива
повреди които да го отслабятъ
поне до известна степень, да го
накара да изхиби една голема часть
отъ своя боенъ запасъ снаряди, та
следната английска ескадра да се
справи съ него по лесно.
На 29 октомврий радиостанцията
на „Глазго" презъ целиятъ день
подслушваше водените радиоразговори. По всичко изглеждаше, че
те сф отъ корабите на германската ескадра. Два дена по-късно англичаните разбраха вече ясно, че
заловените отъ техъ радиограми съ
на германския кръстосвачъ „Лайпцигъ". Но къде съ останалите кораби? На 1 ноемврий въ деня на
големата задушница за англичаните
четвъртата английска ескадра въ целия си съставъ построена въширокъ
вееръ се о т п р а в и на северъ по
продължение на чилийското крайбрежие за да търси противника. Англичаните се надаваха, че ще имъ се
удаде да хванатъ „Лайпцигъ". Английскиятъ кръстосвачъ
„Глазго"
който беше изпратенъ въ Коронелъ
за да предаде една телеграма току
що бе се завърналъ и влезълъ
въ строя първи отъ къмъ брега, когато къмъ 4 часа се чу викъ отъ
наблюдателницата му:
—Димъ право по носа.
Да, димъ. Отъ време на време той
ставаше толкова големъ че приличаше на мъгла, .Тайнствения непоз*
натъ чакаше идващите отъ северъ
японски въглища. Но може би те
съ неколко: „Глазго" л е г н а на
курсъ къмъ димътъ.Колкото повече
се намзляваше разтоянието, толкова
повече надъ неспокойния следъ не. одавнашната буря океанъ, бавно започнаха да се показватъ стожерите
на три военни кораби. Въ 4 ч. и 25
м. н-кмаше вече никакво съмнение
че това съ корабите на германската
ескадра и "Глазго"
д о н е с е на
флагманския корабъ:
„Виждамъ" „Шарнхорстъ", задъ
него е „Гнайзенау" и единъ лекъ
кръстосвачъ.
Това беше ескадрата на адмиралъ
графъ Шпее.
Челниятъ й корабъ на който се
развеваше фла та ка адмирала, а
следъ него и останалите, бавно но
уверено измениха курса си и се
насочиха право къмъ английския
отрядъ.
(Следва)
Мичмонъ отъ флота
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ДЕЙСТВИЯТА НА СПОМАГАТЕЛНИЯ КРЪСТОСВАЧЪ „БЕРЛИНЪ"
Немскиятъ спомагателенъ кръстосвачъ плувалъ вече достатъчно далечъ на северъ, между бреговете
на Исландия и Гренландия, посрещнатъ отъ снажни виелици и ледения вЪтъръ, който сковавалъ въ ледени маси разлЪненитЬ пръски на
сърдитите вълни, които каго ви
соки планини се стоварвали вър^у
кораба и го подмитали като малка
играчка. Въ подобно бурно време
около Исландия небимогълъ да се
държи нито единъ рибарски корабъ.
Поради невъзможностьта да изпълни втората си задача, да разстрои риболова на противника въ района около Исландия,„Берлинъ" сеотправилъ
за изпълнение третата си задача.
По морскиятъ пжть отъ пристанищата на Англия за Архангелскъ
още съ започване на СвЪтрвната
война се започналъ усилениятЪ превозъ на големи количества дървенъ
материалъ, хранителни припаси и
сурови продукти, предназначени за
Англия, а отъ последната въ Русия
се превозвали каменни вжглища,
разни машинни части и оржжия.
Германското разузнаване получило сведение, че три кораба отъ
руския доброволчески флотъ отплували на 15 септемврий 1914 г. отъ
пристанището Генуа носейки твърде цененъ товаръ и около 4,000 души руснаци, които щели да бждатъ
превозени до Архангелскъ.
Освенъ това, радиостанцията въ
Норддаихъ заловйла съобщението
за изпращането отъ Парижъ презъ
Хавъръ за Архангелскъ на военни
материали на ст°йность отъ 500,000
французки франка.
Затова и спомагателниятъ кръстосвачъ „Берлинъ" получилъ нареждането следъ поставяне на минното заграждане предъ северните
ирландски брегове да кръстосва по
морските пжтища за Архангелскъ
съ задача да присрещне и унищожи неприятелските превозни кораби.
На ЗОоктомврий „Берлинъ" навлЪзалъ въ водите на Северното ледовито море.
Въ тия води наблюдението и вниманието на обслугата требвало да
бждатъ значително повишени за да
бждатъ навреме открити, не само
противниковите кораби, но и многобройните ледени планини, които,
откжснати отъ засн-Ьженж t възви шевния на северните страни плували
изъ развълнуваното море и застрашавали значително корабоплаването.
Температурата на въздуха и водата бързо спадали, а мразовитиятъ
вЪтъръ усилилъ своята стихийность.
Корабътъ трудно си пробивалъ пжть
презъ покритата съ гжсти ледени
буци водна псвърхность. Разбиващите се въ корабните стени вълни
издавали необикновенъ стъкленъ
тресъкъ, причиненъ отъ многоброй-

ните ледени кжсове. Месецътъ се
оглеждалъ въ подвижното ледено
огледало, въ което се пречупвали
тайнствено светящите му лжчи въ
безчисленни разнообагрени отблесъци. Обслугата съзерцавала красиви! е гледки, к о и ю полярната нощь
така обилно разкривала предъ техъ.
Едва къмъ единадесеть часа сутриньта слънцето се показало боязливо надъ хоризонта и скоро отново
се потопило и скрило задъ него. Синкавата здрачевина на нощьта отново
покрила всичко съ своето намтеало.
Изведнъжъ посредъ нощь се разнесълъ гласътъ на наблкиателя отъ
стожерната площадка: „Напредъ и
въ лЪво тъмна маса!" Всички далекогледи се отправили къмъ казаната посока, отъ която бързо се приближавала забулена маса и скоро
се очертала в и с о к а ледена планина насочена къмъ кораба.
Съ поставяне кърмилото десно
на стена „Берлинъ" едва сполучилъ
да отбегне сблъскването съ леде
ната планина.
Скоро немскиятъ кръстосвачъ достигналъ и заплавалъ изъ свободните отъ ледените покривни води,
върху които трептела дългата и светеща пжтекана лунните лжчи. Бурята
стихнала и нощьга неочаквеностанала светла, защото корабътъ навлезалъ въ зоната на северните сияния.
Само командирътъ не забелязвалъ тая вълшебна красота. Тежки
грижи го заставяли да се разхожда
непрестанно върху командния мостъ
съ погледъ устременъ въ пространството. Въпреки малката сксрость и
икономичното разходване на горивото, запасите отъ каменните вжглища значително намалели и затова командирътъ напраздно напрегагъ умъ за правилното разреш ние на въпроса относно продължителното водене на корсерската война.
Следъ кратъкъ промеждутъкъ отъ
време бурята наново се развихрила
съ пълната си стихийность. На 2. октомври огромни водни планини отново заудряли стоманената снега
на немския спомагателенъ кръстосвачъ, който лудо затанцувалъ по
разпенената водна ширъ. Носътъ на
кораба, предните орждия, ropf ата
корабна часгь, спасителните лодки
и всички вжжета се обвили въ дебела ледена покривка.
Въ продължение на петь дни
„Берлинъ" се борилъ срешу грамадното вълненре и се нгсочилъ
къмъ най-северното норвежко гристанище Фардьо. Къмъ единадесета
часа презъ нсщьта, най-подиръ се открили очертанията на корабъ, къмъ
който „Берлинъ" се насочилъ съ
пълна скорость, обаче скоро зедъ
забелязания корабъ се открили низките очертания на другъ корабъ съ
малко светлини, вероятно воененъ

корабъ. Скоро забелязаните кораби преустановили своето движение,,
и между техъ засветкали множество свЪтливи с и г н а л , навЪрно военния корабъ преглеждалъ и се осведомявалъ за народнсстьта на търговския такъаъ. Моментътъ билъ
критически. „Берлиьъ" открилъорждията и се приготвилъ за нежелателната борба, защото немислимобило неприятелския боенъ коребъ.
да не е открилъ немския спомагателенъ кръстосвачъ.
НеочакЕаьо>
обаче за щастие на „Берлинъ" слустнала се гжста снежна виелица иобвила корабите въ своята бе
покривка. Не требвало да се губи<
нито секунда време. „Берлинъ" веднага променилъ посоката на движение и съ възможната пълна скорость отб-Ьгналъ срещата си съ вражеския боенъ коребъ.
Бурята, примесена съ силни снежни виелици П[ одължавала да бушува съ своята ожесточена стихийность Вътова мразовито зимно време, въ което ледения ветъръ шибалъ вихрено и резигравалъ водните маси, немислимо било да се спустне лодка на вода за да се проверятъ товарите на срещнатите търговски кораби, ксито, подгонени отъ.
бурята се приотили навярно въ.
близките пристанища. Само „Берлинъ" устоявайки храбро срещу бесните пристжпи на бурята кръстосвалъ безрезултатно воднит-fe пжтища покрай норвежките и руски
6ptroee. Каменните вжглища значително намалели и изпразнения корабъ се замЪталъ съ по голема сила отъ разярените вълни. Командирътъ на „Берлинъ" следъ дългипресметания дошелъ до убеждението, че горивото не ще достигне'
корабътъ да се завърне обратно и
прибере въ немското пристанищеЕто защо, презъ нощьта на 17.
ноември, единъ месецъ следъ отплуването си отъ Вилхелмсхафенъ
немскиятъ спомагателенъ кръстосвачъ „Берлинъ" се насочилъ къмъ
най близкото норвежко пристанище
Дронтхаимъ гдето пристигналъ г.в/
съзоряване и квърлилъ котва.
Оше сжщия день, командирът^
на кораба поради т ж к о заболяване е требвало да бжде пренесенъ
на 6p"tra, Въ течение на единъ месецъ той е следвало да бжде поC T C S H H O Н А щрекъ върху командния
мостъ и да направлява действията'
на своя корабъ, което усилие изтощило значително силите му.
Все пакъ немскиятъ кръстосвачъ,съ поставянето на минното заграждане предъ северните ирландски
брегове, на което се натъкналъ w
потънвлъ британския линеенъ корабъ „Аудашиусъ", достойно изпълнилъ възложената му задача.
Отъ пЪмски: К у ю д ж у к л и е в ъ -
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СВЕДЕНИЯ ЗА ПОТОПЕНИТЪ КОРАБИ
— На 22 декемврий британския
корабъ „Грайфелъ"—4,434 т. се е
натъкналъ на мина въ водите на
Северно море, но не потъналъ;
вследствие на малката пробойна е
можалъ да бъде взетъ на влЪкало
и закарань въ едно отъ пристанищата на Англия.
Същия день се е натъкналъ на
мина и потъналъ норвежскиятъ корабъ „Рудолфъ"— 1400 т. Отъ командата му съ спасени само 10 човека.
— На 24 декемврий е потопенъ
отъ германски подводникъ безъ предупреждение английскиятъ корабъ
„Стенхолмъ" — 2473 т., близо до източните брегове на Англия. 14 души отъ обслугата му съ загинали,
а останалите Ю спасени.
Същия день се е натъкналъ на
мина и потъналъ норвежския корабъ „Лаппенъ" — 600 т. Обслугата
му е спасена.
— На 29 декемврий единъ английски изтребителъ е заловилъ
германския корабъ „Багия"—4000 т.
и го закаралъ въ едно английско
пристанище.
— Английския риболовенъ корабъ
„Ризерчо" на 29 декемврий се е натъкналъ на мина и потъналъ въ водите на Северно море. Командата
му е спасена.
Същия день около източните брегове на Англия е потъналъ и английския корабъ .Муртофтъ" неизвестно по какви причини.
— Британскиятъ к о ра б ъ „Боксъ
Хиллъ"—5677 т. на 2 януаруй се е
натъкналъ на мина въ водите на
Северно море и потъналъ. Отъ 32
души обслугя съ загинали 20.
— Британския корабъ „Санъ Делфино"—8000 т. се е натъкналъ на мина и се е изхвърлилъ на брега- Обслугата му е спасена.
— Нз 3 януарий германския корабъ „Иоханъ Шуте"—8000 т. загубилъ винта си и е билъ изхвърленъ отъ вълните на брега близо
до Ревика. Командата му отъ 36 човека и двамата боцмани норвежци
е прибрана отъ норвежския корабъ
„Дооннигъ Маутъ".
— На 3 януарий е потопенъ отъ
германски подводникъ шведския корабъ „Свартонъ — 2,415 т., близо
До бреговете на Шотландия. Кораба потъналъ за 90 секунди. 20 души отъ командата му съ загинали
а останалите Ю съ спасени отъ
спасителните кораби.
— На 4 януарий единъ германски
подводникъ е атакувалъ съ торпедо английски линеенъ корабъ. Торпедото е взривало аъ борта на кораба, но понеже поврбдата не била
толема, последниятъ е можалъ да се

прибере въ едно оть английските
пристанища.
— Германскиятъ корабъ „Глюгсбургъ" на 5 януарии пресдедигнъ
отъ единъ английски изтребитель
се е изхвърлилъ нt op-fera близо до
Санъ Луксь. Спасяването на кораба
вследствие големи гъ бури въ океана е невъзможно.
— На б януари шведския крайбреженъ корабъ „Фенисъ" — 484 т.
е билъ атакувань отъ неизвестенъ
подводникъ въ най-тесната часть на
Бошическия заливъ. Корабътъ се е
запалилъ и потъналъ. Обслугата и
пътниците му съ спасени.
— На 7 януарий въ Гибралтарския протокъ съ се сблъскали френскиятъ корабъ „Шелла" съ английския крайбреженъ корабъ „Кинкстонъ Корлениянъ". При сблъскването е потъналъ английския корабъ.
„Шелла", велнага
пристъпилъ
къмъ спасяване на обслугата на потъващия корабъ, но не успелъ да
спаси нито единъ човекъ.
— На 7 януарий се е натъкналъ
на мина и потъналъ английския корабъ „Таунлий" — 22,888 т. близо
до бреговете на източна Англия.
Целата обслуга е спасена.
Кораба „Сити офъ Марселъ" е билъ
силно повреденъ вследствие натъкването му на мина срещу бреговете на южна Шбтландия.
— На 10 януарий въ водите на
Атлантическия океанъ е»билъ потопенъ вероятно отъ германски подводникъ големиятъ английски корабъ „Бритишъ Либерти" — 8,480 т.
Същия день се е натъкналъ на
мина въ водите на Северно море и
потъналъ британския корабъ „Ропсей Капсънъ".
— На 11 януарий германски самолети съ изненадали въ водите на
Северно море шесть английски риболовни кораба. Следъ бомбардировката имъ отъ самолетите, три отъ
корабите били потопени.
— На 11 декемврий единъ германски бомбардирова^енъ самолетъ
е нападналъ въ водите на Северно
море английски търговски корабъ
когото бомбардиралъ отъ низко.
Кораба потъналъ само за три минути, като е билъ разцепенъ на две.
Почти целата обслуга е потънала.
Същия день четири английски самолети съ нападнали два германски
кораба. Резултати отъ нападението
не съ известни.
— На 12 януарий въ водите на Северно море се натъкналъ на мина и

потъналъ английскиятъ корабъ „Гранта" 2,700 тона.
Съшия день е потъналъ отъ мина
и единъ италиянски корабъ, чието
име е неизвестно.
—1 На 13 януарий билъ потопенъ
огъ германски подводникъ английския корабъ цистерна „Лойзо" 2,200.
Споредъ американски сведения съ
този корабъ Англия е загубила вече
20 кораби — цистерни съ общъ тонажъ 100,000 тона.
— На 12 с. м. е билъ потопенъ
отъ германски самолетъ английския
корабъ „Кинсъ".
— На 13 т. м., френския корабъ
„Конго" се е сблъскалъ сь португалския* „Инфанте" отъ 1,4С0т. Последниятъ потъналъ. Обслугата му
е спасена отъ „ К о н г о " .
— На 13 януарий е билъ потопенъ отъ германски сгмолетъ и английския корабъ „Питвайсъ" въ Северно море. Обслугата му е спасена.
Същия день е билъ потопенъ и
английския
корабъ
„Крокссънъ"
пакъ въ водите на Северно море.
— На 13 януарий е потопенъ въ
Балтийско море френския корабъ
„Аура".
Германска м о р с к а база в ъ
Мурманскъ
Съгласно едно споразумение подписано презъ м. октомврий м5 г. между германското и руското командуване,_на германците е предаденъ
за използуване като база Китовиятъ
заливъ намиращъ се на 10 километра отъ Мурманскъ.
Тази база е специално приспособена за обслужване на подводните
корсари, действуващи въ северната
часть на Атлантически океанъ. Дълбочината на залива позволява влизането въ него и на големи военни
и търговски кораби.
Само за неколко месеца германците тукъ съ успели да направятъ
отъ залива една неистина много
удобна и съ всички необходими
приспособления морска база. Построени съ докове, работилници за
ремонтъ. На брега съ построени
удобни жилища за почивка на командите отъ подводниците. Направенъ е даже и аеродрумъ, на който
могатъ да кацатъ самолетите, подържащи връзката между линията
Мурманскъ—Ленинградъ—Москва.
Германската морска база въ Китовия заливъ е съвършенно изолирана отъ външния светъ. Съветските граждани могатъ да проникнатъ въ територията на последната
само съ разрешение на германския
комендантъ на базата, представителите на които живеятъ въ Мурманскъ.

МОРСКИ ПРЕГЛЕДЪ

Стр. 10.

К

А

П

И

Т

А

Брой 129

Н

Ъ"

Романъ отъ Яна Язова, и з д . Д . М а д ж а р о в ъ " .
Прочетохъ новоизлЪзлия романъ пости, невъзможни измислици, про- ителни вещества.Така, навлича върху
на Яна Язова „Капитанъ". Щ е спо- тиворечия и несъобразности, които си гнева на отмъстителния Бринго,
деля съвсемъ накжсо впечатленията гъмжатъ въ всека страница на книгата който го убива въ Портъ Саидъ...
си съ четците на „Морени Прегледъ".
Въ една бърканица отъ невероРибарите за Яна Язова сж едвали
Христо Катинъ, известенъ съ про- не гладни кучета, които лаятъ и при ятно, смешно, подло, глупаво и грузвището Кълвачътъ, е неуко бедно най незначителниятъ П С Е О ^ Ъ се на- бо наивно, нашите доблестни морерибарче отъ Созополъ на четирина- хвърлятъ единъ върху другъ да сс ходци и незаменими работници, на
десеть годишна възрасть. Въ жела- давятъ, да се хапятъ до смърть. Чо- чиито плещи се крепи победното делонието си да спечели средства, за да векъ остава съ впечатлението, че на родното корабоплаване сж преднапредва въ живота, невръстниятъ тези деца на нощьта и бурите сж ставени като дребнавци, които тъмладежъ отива презъ лЪтото въ Вар- се посветили повече на пиянството, натъ въ любовни сплетни, озлобени преследвачи на своите съпернина, става лодкарь, а презъ есеньта побоищата и всекакви пороци, откол
достига до положението да е капи- кото на морето и риберскотопоприще ци въ моряшкото поприще и гототанъ на аламани въ Созополъ. БлаКнижни и кухи образи, сжшеству- ви на всички престжпления ьъ имегодарение на щастливъ риболовъ, вгщи само въ болното въобргжение то на жените и златото. Нито една
Христо Катинъ забогатява. Подготвя на авторката, рибарите въ романа моряшка добродетель не е изтъкнасе усилено въ науката, завършвайки „Капитанъ" нематъ нищо общо съ та, нито единъ положителенъ образъпети класъ на гимназията, следъ ко- българските риболевци. Това е така, не е даденъ!...
ето следва и приключва Морско защото Я. Я. не изхожда отъ една
За единственото у насъ Морско
училище у насъ и въ чужбина. Ста- дейсгвителность дълго наблюдавана училище, което въ своето учебнова капитанъ на български корабъ, а и грижливо изучавана — съ огледъ възпитателно дело стои на почитнв'
много наскоро — корабоначалникъ. да бжде художествено претворена. висота въ страната ни, Я.Я. дава преКато е проследила светкавично Чужда на всичко свързано съ море- вратни и обидни сведения, само да
бързото развитие и неподражаемия то и морските люде, несродена съ остане верна и последователна на
възходъ на капитанъ Катинъ въ по- приежшия духъ на морската дейст- писателската си природа да изопавече отъ триста страници,авторката вителность, тя ни поднася неиздър- чава образите и явленията, като ги
се е опитала да нарисува картината жани положения, колкото наивни схваща и предлага въ изроденъ видъ...
Но ^помислете си за мигъ: какъ бихна нашето рибарско и моряшко по- толкова и смешни.
те
посрещнали съобщението, че неприще, като е изнесла на показъ реКакъ е лредставенъ българскиятъ
кой си планинарь, бродещъ изъ Витодица представители на това поприще. търговски мореходець?
Какъ е сторила всичко това?...
Корабоначалникътъ Василевъ бла- ша, билъ нападнатъ отъ тигри, или
Да започна съ капитана. Въ на- гоговее предъ своя младъ помощ- пъкъ, че въ езерото на Борисавата
чалото на романа той е почти дете никъ капитанъ Катинъ, съ когото градина живеятъ крокодили?—Точно
подъ покровителството на една чу- недвусмислено е готовъ да подели така посрещнахъ и азъ съдържанието^
дата личность, наричана Филосо- жена си дори. Сжщиятъ е недово- на романа „Капитанъ" отъ Яна Язова.
фътъ. Философътъ мие босите кра- ленъ отъ нашите кораби, ксито биКъмъ това требва да се прибави
ка на своя възгтитаникъ, чете му ли „жалки черупки", немали „изящ- и неизискания, изтритъ езикъ, койизбрани места отъ Библията, пред- на линия", приличали t а „стари раз- то още повече допринася за дотегрича му светло бждаще и непре- крачени костенурки", превозвали„не- ливостьта на разказаното—една дълстанно брътви неуместни мждрости. достоенъ товаръ" състоящъ се отъ га редица отъ скучни случки, безъСжщинскн избранникъ между ми- „денкове, мазни пити кашкавалъ и връзка откжелечни, закърпени—една
редица отъ появи на непрестанно'
лиони люде, четиринадесетгодишни- говеда".
Първиятъ помощникъ Маиоловъ бъбрещи и умуващи образи, съ неятъ Кълвачъ нер%дко всЬва страхопочитание съ своята побойничес- е пияница, развратникъ, способенъ обосновани действия, а плодъ на слука мощь и вълча свирепость у из- само за мерзости, изсставилъ на про- чайностьта и съчинителските хрумвания на авторката.
печените мускулести рибари, евмъ изволъ жена и деца.
проплава съ безгрижна леснина разА колкото се отнася до въпроса
Христо Катинъ дебне падналата
тоянието отъ Созополъ до Варна женз Ангелина, негова любовница — касае ли се за морска книжнина»
съ тежка гребна лодка, мигновено отъ дните на лодкарството, влюбва може да се отговори положително,
завързана любовь подобно зрЪлъ се и задиря жената на своя коман- ако само заглавието „Капитанъ" е
момъкъ съ случайно срещнато мо- дантъ. Излезълъ отъ най-бедняшка достатъчно. Едно отъ многобройнимиче, бива провъзгласенъ отъ Пе- среда, той се възмущава, че въ ма- те доказателства за липса на мортрацата — неговъ приятель — за шите кораби немало „мрамори, зла- ско съдържание: нема нито една каркапитанъ на аламани, пълна мотор- то, кристали, светлини". Отива да се тина на морето, като природа поне,
на лодка съ риба докарва той въ оплаква въ параходната дирекция, въ целата книга.
Варна, вЪрващъ, че ще получи въ че българските параходи сж негодЗа шастие, ако Яна Язова е сгрезамЪна голЪмъ парзходъ, но като ни, че техните обслуги се бунтува- шила да си постави една непосилна
не yentea, продава рибата. За две ли, защото не можели и неискали да задача, като е писала за неша, които
години получава като частенъ, сво- излагатъ живота си на опаснссти не познавай не разбира,българскибоденъ ученикъ, петокласно обра- повече съ т+хъ. Това донесение за те четци ще иматъ необходимиязование, започвайки отъ първо от- директора е цело откровение Той усетъ
и разбиране, за да еижделение. Въ Морското училище е е напълно съгласенъ съ истинность- датъ въ романа .Капитанъ" всичпръвъ по усп"Ьхъ. Всички, които го та на казаното и обещава да направи ко друго, но не и една хубаво назаобикалятъ включително и препо- всичко за премахване на нежеланото. писана книга, даваша възможность
давателите му, сж дребосъчета, ниМеханикътъ Бринго е преносвачъ за опознаване и приобщаване къмъ
щожества. Невероятно даровитъ, и продавачъ на хашишъ, съ който хероичния подвигъ на нвшия рибарь
Христо Катинъ Кълвачътъ поправя върши непозволена търговия съ е- и морякъ, въ който има место само
грешките на преподавателите си, гипетскиге араби. Капитанъ Христо за Доблестенъ, честенъ трудъ, за
които треперятъ, смаяни отъ огром- Катинъ, въ качеството си на корабо- своето борческо страдание — и за
ните му познания... Би следвало да началникъ, въ своята жажда за пе- всички светли добродетели, достойсъжелявамъ, че местото не позво- чалба, проследява Бринго и го из- ни за примеръ и подражание...
лява да изреда още купчина неле- мества въ доходната търговия съ упсКрумъ К ъ н ч е в ъ -
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На 24 августъ Франциско Бобадилла
придруженъ отъ стража, състояща
се отъ двадесеть и петь добре въоръжени войници, спЪзалъ на брега и се отправилъ къмъ градския
площадъ и общинския домь. Скоро
площадътъ се изпълнипъ съ народъ,
предъ който Бобадилла прочелъ даленигЪ му отъ краля пълномощия
и заповедалъ на градските съветници и. Диего Колумбъ да освободятъ зсички, намиращи се въ затворите нъзстаници, и да дадатъ книжата, установяващи тЬхната виновность, за да бъдать разпитани. Диего предложилъ на кралския пратеникъ да се отнесе къмъ Христофоръ Колумба, който единственъ
притежавалъ властта да разполага
съ възстанниците, като гюмолилъда
получи копие отъ кралското пълномощие, за да го изпрати на великия мореплаватель.
Франциско Бобадилла отказалъ да
даде исканите му копия отъ кралските пълномощия и между него и
управительтъ на Санто Доминго,
Диего Колумбъ възникнали спорове, които се изразили дори и въ
враждебни действия. На следния день
Бобадилла нападналъ и превзелъ съ
сила крепостьта Санто Доминго, освоспдилъ всички затворници и взелъ
напълно властьта въ своите ръце,
като се заселилъ въ дома на Колумба.
Присвоявайки всичката покъщнина, вещи и документи и не правейки разлика между частната собственость на Колумба и държавното
имущество, кралскиятъ пратеникъ
веднага изплатилъ съ наличните парични суми всички дългове на мореплавателя къмъ неговите многобройни кредитори, за каквито се
представили мнозина недобросъвестни колонисти- По тоя начинъ Франциско Бобадилла придобилъ широка
популярность въ колонията, като
позволилъ на всеки желающъ колонистъ да добива за своя сметка
злато въ течение на д --адесеть години.
Братътъ на Колумба, Диего, билъ
арестуванъ, окованъ въ вериги и
задържанъ на единъ отъ корабите.
Научавайки за пристигането на
'Кралския пратеникъ и получавайки
отъ последния изпратеното му писмо отъ краля да се подчини безусловно на Франциско Бобадилла, Колумбъ решилъ да се отзове въ Санто Доминго и се представи доброволно предъ кралския пратеникъ.

Колумбь приближилъ спокойно
къмъ селището и новиятъ управитель на острова, Бобадилла, заповедалъ да го хванатъ и оковать въ
вериги. Така изпадналиятъ въ не
милость мореплаватель билъ арестуванъ и затворенъ въ една отъ
кулите въ югоизточната часть на
града. Човекътъ, който съ своята
смелость и откритието на н о в и я
светъ извършилъ едно велико дело и отбелязалъ светла страница въ
историята на човечеството билъ
подложенъ на безсрамната гавра на
своите слуги, които поставили оковите на своя господаръ и го завлекли въ тъмницата.
Въ колонията Изабела обаче се
намиралъ Бертоломей Колумбъ съ
по-големата часть отъ въоръжената
сила на острова. Затова Бобадилла
заповедалъ на Колумба да напише
писмо до своя братъ съ съветъ да
се предаде, което и било сторено.
Бартоломей на свой редъ билъ окованъ въ вериги и затворенъ въ дънището на другия корабъ въ Санто
Доминго. Цельта на кралския пратеникъ била да държи разделно
главните лица отъ управлението на
колонията до приключване на следствието, за да не могатъ да се сношаватъ и разговарятъ помежду си.
Тежки и мрачни били дните, които Колумбъ преживелъ въ тъмната
затворническа килия, лишенъ отъ
легло и постеля и подхвърленъ на
редица обиди и оскърбления. Срещу него се надигнала цела глутница отъ клнветници, които засвидетелствували предъ кралския пратеникъ множество обвинения и несъществуващи престъпни деяния извършени отъ изпадналия въ немилость великъ мореплаватель. Колумбъ не билъ нито веднъжъ разпитанъ и не знаелъ въ що се състоятъ тежките обвинения срещу
него. Отъ тесното и високо прозорче на своята килия, той ясно дочувалъ фанатизирания ревъ на тълпата, която се радвала на неговото
затваряне и оковаването му въ вериги
Най-големо огорчение Колумбъ
изпиталъ въ момента, когато въ килията влезълъ неговия приятель и
преданъ капитанъ на корабъ Виллехо, за да го отведе съ кораба c.i
въ Испания.
— Виллехо, казалъ тогава Колумбъ, где ще ме отведете?
— На моя корабъ, ваше превъзходителство.

— На кораба? Истина ли е това
Виллехо?
— Истина, отговорилъ капитана,
и въ мореплааательтъ възникнала
надеждата, че е възможно да види
отново Испания и нейните владетели.
Корабите отплували за Испания
презъ октомври 1500 год. и скоро
до слуха на нещастния затворникъ
престанали да долитатъ освиркванията на придружаващата го до пристанището тълпа.
Кралскиятъ пратеникъ Бобадилла
заповелалъ да не се снематъ оковите на Колумбе презъ време на
пътешествието къмъ Испания, обаче Виллехо билъ човекъ съ добра и
състрадателна душа, а освенъ това
и господаръ на управлявания отъ
него корабъ. Ето защо, той предложилъ на .мореплаватела
да му
снеме оковите и го пустне на свобода въ кораба, до като трае пътуването. Колумбъ категорично отказалъ. „Не, промълвилъ той съ
горчивина, — моите господари ми
заповедаха да се подчиня безусловно и Бобадилла за това ми надена
тия окови. Азъ ще остана въ техъ
до като се получи кралската повеля
да ми бъдатъ снети и ще ги запазя
като споменъ за моите заслуги".
К о л у м б ъ о т н о в о въ И с п а н и я
1500—1502 г о д .
Въ края нв октомври 1500 год.
корабите на Виллехо съ окования
въ вериги затворникъ благополучно
достигнали бреговете на Испания и
хвърлили котва въ залива на Кадиксъ.
Бабадилла твърде лесно осъдилъ
на затворничество Колумба, преди
да изследва неговите дела и установи виновностьта му, като не далъ
дори на мореплаватела възможностьта да се оправдае срещу многобройните обвинения, които се сипели срещу него.
Така също и общественото мнение въ Испания твърде набързо
и за кратко време изразило своето
съчувствие, когато се разпространила мълвата, че съ довели окования въ вериги Колумбъ.
Видъть и унижението на великия откриватель на новия светъ,
завръщащъ се отъ тамъ въ качеството на разжалванъ престъпникъ,
предизвикалъ възмущението на народа, който си припомнилъ за първото и триумфално вавръщане на
Колумба въ Палосъ.
(Следва)

