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БЪЛГДРИ,
Корабите на Българското речно плаване (Б. Р.П.) ®
съ въ денонощна служба на родното ни стопанство. Те
поддържатъ пътнически и товарни съобщения по Ду
нава, както въ нашите граници, така и далечъ отъ тЬхъ.
Пътувайте по Дунава съ корабите на Б. Р. ПИзползувайте всекидневните корабни товаропътнически съоб
щения по българския Дунавъ, съ български кораби—най-красивите,
най-удобните и най бързите на целия Дунавъ.
Интересувайте се за разписанието както на НОВИГБ двувинтови моторни, така и
на лгабимцитЬ на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стокигЬ Ви да бждатъ пренасяни отъ корабит-Б на Б. Р. П. Тъ- ще бждатъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ.
Стоки отъ всвкакъвъ видъ, предназначени за Средна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързигЬ товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Те
еж снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на Ц-БЛИЯ Дунавъ.
За Вашитъ- стоки еж на разположение и влЬкачитъ- и шлеповете на Б- Р. П.
За пжтуване или за превозъ на стоки по Дунава, отнасяйте се до:

Дирекцията на Българското р^чно плаване-Русе.
Телефони: 23-87 и 24-92.

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛАВЯНЕ.

юкт

СЮВОРЪ

ОРГАЦЪ ЙА 6ЪЛ1ДРСКИД ЦДРОДЕШ)МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XIX.
Варна, иартъ 1942 год.

Урежда

Б р о й 3.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

В . Игнатовъ.

Д У Н А В Ъ
Градъ Видинъ е подъ вода., Нещастието е държане у очевидцитгь на техните подвизи, а
толкова голтьмо, че то мжчно може да се схване. най-много у членоветть на Българския народенъ
Само сравнението съ нгькое отдаличило се вече по морски сговоръ. Защото дгьлото на младитгь отвреме по добно нещастие [може да ни даде известна редници е нагледно доказателство, че усилията
представа за това, което се изживява отъ насе на организацията не еж отишли напраздно. Иде
лението въ северозападния жгълъ на нашето оте ите еж проникнали дълбоко и даватъ обиленъ
чество. Чакова наводнение не е запомнено до сега. плодъ. Свикнали съ водната стихия и закалили
Цгьлиятъ народъ взема живо участие въ съд волите си въ постоянните упражнения по вода,
бата на засегнатите отъ водната стихия, и съ отредниците се проявиха като достойни ученици
готовностъ се отзовава на апелитгь за помощь. на своите ржководители и истински чеда на
Обаче тази помощь, колкото и голгьма и навре Морска България.
менна да бжде, не ще може да заличи преживя
Сами въ нещастие, те по свой починъ се при
ното въ тгьзи трагични дни. Само споменътъ за текоха на помощь на своите съграждани и съ
геройската жертвеность на подрастващото по. познаването на водната стихия и умелото ма
колеше, което се втурна съ свойствения си мла невриране съ лодките си те изтръгнаха сълзи на
дежки жаръ да спасява безствуващитгь, ще остане умиление и благодарность за проявеното себеот
вгьчно да трепти въ паметьта на засегнатитгъ, рицание при спасяването.
за да замгьсти постепенно ужасите отъ прежи
вяното съ свгьтлия ликъ на младежката всеотНие сочимъ съ гордость делото на Видин
дайность.
ския спортенъ отредъ на организацията. Видинци
Въ тп>зи-[дни на геройска борба съ водната заемаха винаги челно вместо въ състезанията по
стихия челно мтьсто заеха ученицитгь отъ Ви- воденъ спортъ. Те застанаха на сжщото место
динския спортенъ отреоъ на организацията ни. и въ борбата съ водната стихия въ тежките
Съ своята непрекжсната денонощна дейность съ дни за гр. Видинъ и се показаха < достойни носи
спортнитгь лодки на отреда, тть извикаха спра тели на нашите морски традиции и идеи и верни
ведливата благодарность на всички, на които чеда на стария Бдинъ, крепостьта на българския
оказаха помощь, и възторгъ отъ^'геройското имъ духъ на Дунава.
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Наводнението на Видинъ и спортниятъ отредъ>
на организацията ни
Ветърътъ ме отвея тукъ до Балкана и то не
Нещастието, което постигна градъ Видинъ, е
отъ невиждани до сега размери. Невъзможно е за кжсо време. Азъ ще се запиша днесъ-утре въ
да се предадатъ преживениятъ ужасъ и покърти тукашната гимназия, въпреки че това ми причи
телните картини, разиграли се презъ трагичните нява мжка. Едва ли тази година ще се върна въ
дни въ началото на мартъ. Бързото и принуди Видинъ, едва ли ще се събере пакъ нашиятъ
телното евакуиране на ц-Ьлия градъ застави насе веселъ, добродушенъ 1У-а класъ, едва ли ще видя
лението да напустне домовете си, безъ да успее да кжщата, Дунава. Сърдцето ми се пълни съ мжка
вземе съ себе си почти нищо, защото приижда при спомена за тамъ. Ахъ, този Ду на въ! Сърдя му
нето на водата отне даже възможностьта да се се, но го обичамъ още повече. Ти обичашъ само
напустнатъ сградите. Гражданите еж били прину Балкана и това не ми харесва. Може би защото
дени да се спасяватъ въ горните етажи или по не си изпитала удоволствието да гледашъ, какъ
покривите на кжщите, за да очакватъ възможность лодката се носи леко надъ гладките дунавски води,
карана отъ твоите и ржцете на приятелките ти,
за спасение отъ вънъ.
Презъ големигЬ студове на месецъ мартъ и може би, защото не си чувала твърдата команда
въ вода, влачаща ледове, първите лодки, които на рулевия и плесъка на греблата, не си се отпу
еж се притекли на помощь на гражданите, еж били скала въ русалката по течението, не си легала по
лодките на спортния отредъ при Видинския клонъ гръбъ и не си притваряла очите си, за да почув
на организацията ни. Учениците отредници отъ ствува шъ милувката на слънцето.
Искра.
видинската гимназия съ всичките си лодки само
отвержено и храбро еж започнали първи борбата
А въ отговоръ на искането отъ страна на
съ водната стихия и съ своя подвигъ еж извикали ^ Гл. упр. тЪло за снимки отъ спасителните работи
благодарностьта на целото гражданство.
въ Видинъ, ето какво ни пише председательтъ на
Какъ преценява гражданството делото на тамошния клонъ на Б. н. м. сговоръ:
нашитЬ млади членове отредници, се вижда отъ
Известявамъ ви, че когато весларите отъ
редъ писма, които се получиха въ организацията гребния отредъ при клона извършваха спасител
ни. Единъбаща пише: „Очевидецъ бехъ на единъ ните работи презъ потопното наводнение, което
истински подвигъ на учениците отъ тукашната сполетв гр. Видинъ, въ най-критическите моменти,
гимназия, които еж въ Дунавския спортенъ легионъ. когато още не беха пристигнали понтони, тогава
Душата ми се пелни съ радость, че едно дело, за никой не мислеше да снима нещастието и под
което полагахме на времето толкова усилия, сега вига, пъкъ и немаше време за това, защото една
даде блестящъ резултатъ". Получихме и следва мисъль ржководеше гребците — да спасяватъ
щата дописка отъ Видинъ:
застрашените отъ удавяне хора.
Известно е, че Видинъ б е наводненъ поради
Азъ требва да изтъкна, че весларите — уче
задръстването на ледовете на Дунава презъ дните ници не чакаха отъ никого подкана и напомване,
4—7 мартъ т. г. Нивото на водата б е съ два метра а по свой починъ се втурнаха срещу водната
по-високо отъ най-високите води отбелязани до стихия и още на 4 мартъ сл. обедъ две лодки на
сега. Има данни, отъ които се вижда, че такова
Морския сговоръ започнаха спасителното дело въ
големо наводнение на града е имало презъ 1838
година. Този пжть 9/ю отъ жилищата на града Бара-махла, дето най-първо нахлу водата. Техното
беха въ вода. Гражданите изцчваха отчаени викове жертвено дело продължи и презъ времето, когато
за помощь. Въ тоя моментъ на тежки изпитания пристигнаха гребните еждове на понтонната дру
младитк ратници на Б. н. м. сговоръ—учениците жина. Нещо повече, на доста число отъ първоотъ Дунавския спортенъ легионъ, проявиха неби пристигналите понтони за рулеви беха използувани
вало себеотрицание и готовность за саможертва весларите отъ гребния отредъ- при клона.
Требва' сжщо да отбележа, че въ спасител
въ борбата съ стихията за спасяване на гражда
ните. Те извършиха чудеса и удивиха целия градъ. ното дело взеха участие не само двете лодки на
Презъ течение на три денонощия тЬ непрекженато клона, а и всички ученици и млади граждани при
сновеха съ лодките по улицитй-реки, навлизаха тежатели на русалки. Само така може да се обясни
до поясъ въ снежната вода и на гръбъ изнасяха малкото число на удавени хора — 14 души при
давящигЪ се граждани. Въ това големо нещастие едно такова потопно наводнение.
азъ бехъ изпълненъ съ чувство на възторгъ предъ
При все това жертвеното дело на весларигБ
/ подвига на тия млади българи, на които прина отъ гребния отредъ не б е изтъкнато нито въ пе
длежи утрешниятъ день. Като единъ отъ първите чата, нито въ Народното събрание. Явно е, че т е
членове и ржководитель на Б. Н. М. Сговоръ въ беха забравени. Минаха общо подъ рубриката бран
града, азъ видехъ колко големи еж постиженията ници, което е една неистина: нема гребенъ бранотъ дейностьта на клона. Младежите ученици и нически отредъ, а има отредници, веслари, членове
ученички не само усвояваха техниката на гребе- на „Бранникъ".
нето, но тЬ заякнаха телесно и морално, закалиха
На мъ б е неудобно да говоримъ за делото
волята да се борятъ съ водната стихия, а въ тежки
моменти излагаха и живота си за спасяването на на отреда, за това чакахме да се обадятъ ония, които
беха спасени, които едногласно думаха: „Сега раз
погиващите.
брахме цевата на морския сговоръ".
Следъ нещастието тЬ отново еж „пирати на
Едно внушително число гребци се отличиха
Дунава", а други отъ далечъ тжгуватъ за него. особено и те заслужаватъ да получатъ медала за
Характерно въ това отношение е следното писмо: спасение давещи.
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Н. Б а н а л о в ъ
инж.' корабостроитель

България притежава ч най-б-ьрзи-гЬ,. най-новит-ть и
най-хубави кораби по Д у н а в а
Къмъ морето и Дунава за напредъкъ!
Този правдивъ зовъ требва сега именно да
стане пжтеводната звезда и върховната цель на
всеки единъ морски труженикъ, на всеки единъ,
който милее за едно сигурно и светло бъдеще на
нашата родина — Велика България.
Не б е ш е твърде отдавна, когато България,
чиято цела северна граница се чертае отъ плав
ното течение на легендарния Дунавъ, не притежа
ваше собствено корабоплаване, и българскиятъ
трибагреникъ липсваше между най-разновидните
знамена на близки и далечни страни, чиито ко
раби плаваха по-гдлемата река. Но това време
измина, отлете. Далновидни, съзнателни и добри
българи поставиха началото на българското речно
плаване. Разви се българското корабоплаване и съ
общи усилия продължава да се работи въ това
направление. Дунавътъ добива отъ день на день
все по-големо значение като единъ евтинъ, сигуренъ и гигантски воденъ пжть на европейския континентъ. Ние не стоимъ и не ще стоимъ никога
вече настрана, като бездейни наблюдатели, а ще
работимъ за още по-големо и по-уредено българ
ско дунавско корабоплаване и корабостроене, за
щото това ще засили нашето стопанство и ще
подигне благосъстоянието на народа ни.
До края на миналата 1941 г. българското
речно плаване се сдоби съ трите пжтнически мо^
торни кораба „Царь Борисъ III", .Царица Йоана
и „Князъ Симеонъ". Корабите еж построени въ
корабостроителниците на първото дунавско п а Раходно д-во край Будапеща, въ страната на голе
мите и сърдечни наши приятели и съюзници
УнгарцитЬ. Тия красиви „дунавски лебеди — гордостьта на дунавското корабоплаване—иматъ
след-"
ване—им?
— л ^,..^ь _| _ уб м.,
нитЬ размери: дължина между отвесигЬ

най-голема ширина В 16,00 м., ширина по ребрата
Вр 8,80 м., височина до главната палуба Н 3,00 м.,
газене при 700 души пътници и 70 тоненъ товаръ
Т 1,60 м. КорабитЬ еж снабдени съ по два дизе
лови мотора всеки по 460 к. с. съ 340 обръщения въ
мин. Движението се предава посредствомъ два
вала на двата корабни винта. Снабдени еж съ Хитцлерови кърмилни съоръжения, една отъ новите
придобивки въ корабостроителната техника. Средна
скорость на корабите при опитните плавания е
достигнала 25,1 клм. на часъ. ТЬзи модерни пжт
нически кораби отговарягь на всички изисквания
на новата корабостроителна техника. Навсекжде,
кждето е било възможно, е употребена електри
ческа заварка. По този начинъ еж получени покрасиви форми и по-леки части, като се е спес
тило отъ теглото на кораба. Вътрешното разпре
деление задоволява въ всЬко отношение нуждите
на пжтницитв и обслу1*ата. Въ кабините има парно
отопление, топла и студена течаща вода и целата
обстановка доставя една приятность и уютность на
пътника презъ целото пътуване. Въ предната
часть еж разположени трапезариите за I и II класа.
Храната се изнася съ подемни съоржжения на
право отъ кухнята по механически начинъ. Нарочни
хладилни помещения скътватъ хранителните и
лесно развалящите се продукти. Въ задната часть
на корабигЬ еж разположени групови спални по
мещения, по отделно мъжко и женско отделение.
Надъ тЪхъ има просторно затворено помещение
за отмора, почивка и хранене, а върху най-горната
палуба се намира слънчева баня, место за раз
ходки, игра и душове съ помещения за събличане.
На главната палуба задъ баните на I и II класа е
салона за игра, пушалня и читалня. Тукъ пътни
ците могать да се забавляватъ, да четатъ, пушагь

Морски сговоръ
и прекарватъ въ приятно развлечение въ единъ
приветливъ, светълъ и красиво подреденъ салонъ.
НавсЬкжде въ помещението и кабините съ про
карани канали, снабдени съ централни апарати за
проветряване и опресняване на въздуха.
Тази година и трите кораба ще обслужватъ
редовните плавания по нашия Дунавъ, ще се
уреждатъ излетни неделни и празднични плавания,
може би ще се уредятъ и по-далечни плавания на
западъ. Дирекцията за водните съобщения и Бъл
гарското речно плаване полагатъ големи грижи
за направляване на развитието на корабоплаването
и корабостроенето на Дунава, а така също грйжатъ се и се правятъ свръхусилия за развитие на
корабоплаването и корабостроенето и по нашите
морета —: Черното и Белото.
Народъть и управлението — всЬки българинъ требва да разбере и да съзнава необходи-

мостьта отъ едно поставено на достатъчна висота
родно корабостроене и корабоплаване. Нека ни
кога не се забравя, че чрезъ техъ ще закрепимъ
стопанската мощь на България, благоденствието
на целия български народъ, а така също, което
е не по-малко важно, ще засилимъ и политичес
ката мощь на обединена България. Изразходваните
средства, сумите, които ще се вложатъ за преуспеването на тия предприятия, ще бждатъ съ по
ложителна сигурность многократно възвърнати,
както на държавата, така и на частната личность.
Ние сме горди, че притежаваме най-бързите,
удобни и големи пътнически кораби по тихия
белъ Дунавъ и ще" работимъ за набавянето и
строежа на нови и по-хубави кораби за търгов
ския и за военния флотъ на нашата Родина.

-'.В!'Василъ Гунев-ь
мичиапъ 1 рангъ

Я п о н с к о т о нападение надъ ТТърлъ Х а р б ъ р ъ
I.
Сражението при Хавайските острови, което
доведе до унищожението на по-голема часть отъ
най-мощните кораби на американския воененъ
флотъ, ще остане като класически примеръ въ
морската военна история за една изпълнена съ
помощьта на хвърчилоносачи унищожителна въздушно-морска атака. Поради своя съкрушителенъ
за американците ударъ, тая светкавична атака ще
играе грамадна роля въ войната, водена въ източ
ното азиатско пространство, като ще има много
силно отражение и за войната по всички останали
бойни театри, а съ това и върху общия ходъ на
грандиозното стълкновение между англо-саксонцитЬ отъ една страна и младите и пълни съ
устремъ народи, отъ друга."
Поради нечувания успехъ на .синовете на
небесната империя" при Пърлъ Харбъръ нема да
бъде излишно, ако цитираме изявленията на некои американски политици и вестникарски стратези,
казани малко преди избухването на войната съ
Япония, а всеки разуменъ и трезво мислящъ човекъ си тегли самъ заключението, до какво засле
пение съ били доведени американците, благода
рение на своята глупава гордость и непростима
надменность.
Между вестникарските съобщения като: .Ние
ще направимътия джуджета на парчета", „Край на
преговорите", „Въ 3—4 деня ще свършимъ съ
Япония", „Войната съ Япония е една разходка за
нашия флотъ!", „Ние ще блокираме и сразимъ
японците съ нашите военни кораби въ собстве
ните имъ води!", „За какво чакаме още?" и други
подобни изявления, заслужаватъ по-големо внима
ние тия на господинъ Ноксъ, некогашниятъ кава
лерийски полковникъ, а сега американски морски
министъръ, който, казалъ: „Вътре въ две седмици,
ние ще изгонимъ японците отъ всички морета!"
Американското морско списание „5еа Ро\уег*
писа: „Ако се наложи американскиятъ флотъ да
започне офанзивата си тая година, тогава ще
удари последниятъ часъ на Япония!" Сенаторъгь
Пепперъ предричаше: „Достатъчни с ъ само не-

колко пилоти въ първокласните американски бом
бардировачи за да превърнатъ Токио въ развалини".
На въпроса, „колко време е необходимо на
Америка за да срази Япония", американскиятъ адмиралъ Стирлингъ, макаръ и по-въздържанъ въ
преценката си е казалъ: „Затова с ъ необходими
най-малко 90 деня!"
Какво стана въ действителность? Още на
първия день отъ обявяването на войната амери
канскиятъ флотъ б е обезглавенъ въ собственото
си пристанище на Хавайските острови, а само два
деня по-късно бе унищожено и ядрото на англий
ската източно-азиатска флота съ потопяването на
най-модерния английски 35,000 тоненъ линеенъ корабъ „Принцъ офъ Уелсъ" и тежкия кръстосвачъ
„Рипълсъ". Япония не приказваше и не заблуж
даваше — тя мълчеше и действуваше.
Първото съобщение отъ Токио на 8. декемврий 1941 г. е: „Морската и въздушна американски
бази на хавайските острови еж атакувани съ големъ успехъ!"
Светътъ съ затаенъ дъхъ слушаше за тези
грандиозни японски действия, и морските капацияети разтвориха картите си, за да добиятъ поясна представа за нечуваните действия на япон
ските морски и въздушни сили, които извършиха
своята смъртоносна атака, преодолявайки безкрай
ния ширъ на Тихия океанъ.
И.
Всредъ силно развълнуваното море и стра
хотния ревъ на пенестите вълни се движи една
японска морска ескадра, съ курсъ изтокъ. Вече
дълго време продължава плаването презъ самотния океанъ, и грамадните вълни заливатъ непре
къснато високите бордове на хвърчилоносачигЪ,
като ги къпятъ въ ледените си обятия. Изтреби
телите, придадени за охрана, се заравятъ и на мо
менти наточели изчезватъ подъ свирепите и бес
неещи водни талази.
Навсекжде цари невъобразимо напрежение,
произхождащо отъ определената задача на тоя
плаващъ къмъ противника флотъ.
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X.

Малките япон
ски подводници
спускани въ во
дата отъ парахода-носачъ на
подводници
Дали нема да се срещнагь неутрални пара
ходи, които да откриятъ техния походъ и да съобщатъ по радиото на противника?
Всеки на борда е твърдо уверенъ, че тех
ните кораби, носящи на кърмата си слънчевия
флагь на империята, отиватъ къмъ големи успехи.
Не напраздно командирътъ на съединението из
дигна на своя корабъ старото знаме на адмиралъ
Того, знаме, останало отъ броненосеца „Миказа"
отъ сражението при Цушима. Този покритъ съ
слава, разкъсанъ отъ ветъра и потъмнелъ отъ
сажди свещенъ флагь направи да изникне въ съз
нанието на всеки о ф и ц е р ъ и морякъ отъ тъмно
сивите стоманени чудовища сигналътъ, който по
даде победительтъ въ руско-японската война при
започването на боя: „Възходъть или упадъкътъ на
нашето мило отечество зависятъ отъ това сраже
ние. Нека всеки вложи всичките си сили!"
ОчитЬ и биноклигЬ на всички се обръщатъ
къмъ старшия корабъ, където е разветъ флагътъ
на Того, й търсятъ съ очи своя командиръ, който
иска да одухотвори действията имъ съ този сймволъ.
ЧасоветЬ минавагь. За общо учудване, но и
за радость на всички се установява, че никъде на
хоризонта нема пушъкъ, което значи, че нема па
раходъ или ветроходъ, който да имъ кръстоса
курса. Доверието въ командуването и верата въ
провидението, което ще скрие това пътуване отъ
окото на противника, растатъ съ всЬка измината
миля.
Ветърътъ се усилва и се обръща въ буря.
ВълнигЪ се разбиватъ съ адски тресъкъ о носо
вете на корабйгЬ и стоманените имъ тела, докато
пущъкъть оть димовите тръби излиза на големи
кълбета и бива превръщанъ отъ ветъра въ дълъгь
и черъ облакъ. Въпреки влошаващото се време,
бързината на плаването се увеличава.
Вероятностьта въ тая буря да бъдатъ откри
ти преждевременно, намалява, и верата на обслугитЬ въ победоносния к р а й н а операцията става

непоколебима. Офицерите и подофицерите, гле
дайки къмъ заленигЬ отъ вълните хвърчилоносачи, си мислятъ:
— Тамъ съ младигЬ „диви орли" на флота и
тЬ ще си изпълнятъ дълга, щомъ дойде заповедьта!
Наедно съ ескадрата пътува и единъ бързоходенъ параходъ, видътъ на който не изглежда
съмнителенъ, но въпреки това биноклигЬ се насочватъ често къмъ него. Той крие въ себе си
една грижливо пазена до сега тайна—едно страшо
и невидимо оръжие, което Япония е приготвила
за такива случаи, като тоя. Този параходъ носи
японските подводници-джужета, обслужвани само
отъ двама души, които ще изнесагь тежестьта на на
стоящата операция заедно съ авиацията. Флотьтъ
ще имъ окаже верна подкрепа, докато си заемагь
местата.
Настъпва нощьта, нощь бурна и тъмна. Силниятъ и поривистъ северо-източенъ ветъръ свири
зловещо и увеличава силата на връхлитащите по
носа на корабитЬ кипящи морски талази.
Преди да бъде достигнато определеното за
излитане на самолетите место, хвърчилоносачитЬ
получаватъ заповедь да бъдатъ готови за пред
стоящата задача. На 8 декемврий 1941 г. въ 4 ч.
и 30 м. (7 декемврий сутриньта хавайско време),
единъ отъ големите хвърчилоносачи получава заповедьта. Духа бесенъ ветъръ. Тежки оловни об
лаци с ъ се надвесили низко надъ тъмното море,
ревящите вълни на което изглеждать като приз
раци съ своитЬ пенести върхове. Хвърчилоносачътъ съ своите 23.0С0 тона водоизместване се
клати тежко на дветЬ си страни. Обслугата работи
трескаво, защото и последното съмнение, че ще
се отмени излитането на самолетите поради ужас
ното време, изчезва!
Младите пилоти, тъй наречените въ японския
флоть „диви орли", се гордъять, че адмиралътъ е
сигуренъ въ това, че тЬ могать успешно да излетятъ отъ клатещия се на всички страни самолето-
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Съ неподвижно лице командирътъ на ескад
носачъ. Те знаятъ, че нема да го разочароватъ, а
рата
поглежда къмъ облаците: ще се разкъса ли
ше излетятъ, щомъ той имъ заповъда. Жребиятъ е
хвърленъ още съ излизането на флота за тая опе тази обвивка, за да стане възможно ориентира-.
рация, която требва на всека цена да стане и нето? Но и преждевременното разкъсване не е ли
успее. Отдавна замисленъ, непроменимъ и незави- опасно? Американците иматъ много наблюдателни
симъ отъ капризите на природата е този планъ. станции на Хавайските острови, и единъ опитенъ
наблюдатель, може да ги открие отъ 30 до 60 ми
МладитЬ летци еж готови и чакатъ.
Най-после въ б ч. и 15 мин. идва заповедьта ли разстояние, да съобщи за ГБХЪ и да вдигне въ
за нападение. Изглежда, че времето е станало по- тревога крепостьта. Тогава, вместо успехъ, може да
лошо, бурята по-силна, морето по-свирепо. Голе- последва поражение.
Безкрайно бавно се движи стрелката на бор
миятъ и дълъгъ хвърчилоносачъ се върти отъ ветъра, вълните се удрять и разбивагь о носа и бор довия часовникъ, докато стоманените птици все
довете му, талази вода протичатъ отъ двете страни повече се приближаватъ къмъ цельта. Миналото
на платформата и я правятъ да лъщи като поли и бъдещето се изгубвагь — остава само настоя
рана въ лъчитЬ на утринното слънце, което се щето, цельта, задачата и заповедьта, която гори
издига огнено-червено на неспокойния хоризонтъ. като огънь въ неговия мозъкъ. Ето и картата, на
Трудно можемъ да си представимъ, какъ с ъ която с ъ нанесени пристанището и американските
изглеждали лицата на обслугите на японските хвър- военни кораби, нанесени споредъ последните съ
чилоносачи въ оная бурна утринь, некъде всредъ общения около този островъ, именуемъ Фордъ.
Американците! ТЬхъ требва да срещнемъ,
океана, пътуващи съ голема скорость къмъ Хавай
унищожимъ и пометемъ — тези янки съ големи
ските острови.
„Съ сигурностьта на морски чайки", пише ко- уста, които верватъ, че съ своите пълни съ до
мандирътъ на първата нападаща японска въздушна лари джобове и съ глупавото си самохвалство и
ескадра, „напущатъ хвърчилата едно следъ друго надменность ще могатъ да завладеятъ целия светъ,
платформата на хвърчилоносача и се издигатъ въ а съ него и нашата малка и бедна родина! Това
ние никога нема да допуснемъ!
въздуха".
На смелия и щастието помага! Когато следъ
Бързо се събира целата ескадра въ въздуха;
известно време бръмченето на моторите заглу дългия полетъ надъ неизвестни далечини се скъса
шава рева на бурята и вълните, и наблюдателите облачната покривка, водачътъ виде съ изумление,
отъ самолетоносача виждатъ, какъ този облакъ че точно подъ него лежи Пърлъ Харбъръ. Вижда
отъ черни, бързо намаляващи птици се издига се ясно тесниятъ морски протокъ, който води отъ
Тихия океанъ въ пристанището, задъ него почти
все по-високо и скоро изчезва въ облаците.
*
Командирътъ на ескадрата е фрегатенъ йа- четирижгълниятъ островъ Фордъ, а предъ него и
питанъ, морякъ и летецъ едновременно; Той е пре- малко въ ДБСНО доковете и пристанищните стени.
каралъ по-големата часть отъ своя животъ на мо А около острова? Неговото сърдце тупти при ви
ре, върху тъмно сивите военни кораби, които пла- да на тая гледка до спукване: закотвени и неве
ватъ сега всредъ дългите, страхотни и пенести роятно гъсто единъ до другъ лежатъ почти всички
талази на развълнувания океанъ. Въ много хвър кораби на американския тихоокеански флотъ. Ни
чила е служилъ като наблюдатель, като бомбо- кога командирътъ на японската ескадра не е смехвъргачъ, като пилотъ и командиръ на въздушна талъ за възможно събирането на тия кораби като
малко пространство. Това е
ескадра, той, който има сега големата отговор- стадо въ такова
ность за успеха. Бързи, като светкавици премина- неповтаримъ случай!
ватъ мислите презъ главата му, мисли на единъ
Ескадрениятъ командиръ е не само летецъ,
морякъ, съображения на единъ летецъ: . Б е ш е ли но и морякъ, който може да командува и на море,
изходното место точно, съответствуваше ли опре и който, естествено, познава най-обикновенните
деленото место на хвърчилоносача, откъдето най- правила на стратегията, тактиката, както и воен
напредъ той, а следъ това и останалите му дру ната история, преди всичко морската тактика. Той
гари излетйха? Точенъ ли е курсътъ, който той за- който познава атаката на ЯПОНСКИТЕ торпедоносци
поведа? Ще ги заведе ли той, въпреки бурята и срещу Портъ Артуръ, знае съвсемъ точно, какъ
относа, сигурно до цельта на атаката? Ще имали единъ отговоренъ и предвидливъ морски началщастието то& да стигне въобще до Пърлъ Хар- никъ, дори и при най-мирновременна обстановка
бъръ, цельта на всички тия мъки и усилия?"
требва да закотви своята ескадра, за да я осигури
Безмерно напрежение е да водищъ ескадра, срещу всека изненада! При това шефъгь на тая
състояща се отъ 200 машини—бомбардировачи и ескадра е точно уведоменъ за напрежението, въз
торпедоносци, и то безъ да виждашъ нищо подъ никнало между неговото правителство и това на
себе си, а само направляванъ отъ апаратите за противника.
спепо летене да прелиташъ такива големи раз
Картината е накратко следната. До левата
стояния.
предна часть на островъ Фордъ лежатъ четири
Командирътъ на ескадрата си обръща за кораба, закотвени въ права линия, дълга по-малко
малко погледа назадъ и вижда, какъ задъ него се отъ километъръ. Набитото око на офицера раз
плъзгать леко, съ малки поклащания апаратите на познава межцу тЬхъ два кръстосвача, единъ линедругарите му, които той води въ първия важенъ енъ корабъ и единъ корабъ-майка за водосамоетапъ на тая война, .орлите", които верватъ въ лети; встрана отъ тия кораби, на около 2 клм.
него — стариятъ и изпитанъ морякъ и летецъ.
е хвърлилъ котва като самостоятелна цель единъ
Подъ ескадрата, която пътува съ голема хвърчилоносачъ. Отъ другата страна на острова е
скорость, се движатъ и облаците, гонени отъ бу закотвена една флотилия изтребители, 500 м. из
рята. Морето е развълнувано, и цели планини отъ точно отъ ТБХЪ лежи самотно единъ болниченъ
вода и пена се метатъ една следъ друга.
корабъ, разпозна ващъ се по флага на червения
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АУ

Базата Пърлъ Харбъръ
кръстъ, белия цвегь и зелената ивица околовръсгь. кораба. Първите осемь кораба огь съединението
Върху другия брегъ на водния ржкавъ, между еж вързани два по два.
островъ Фордъ и сушата на Оаху, въ военното
Никога не е имало по-благоприятна цель за
пристанище лежатъ кръстосвачи и изтребители,
атакуващи самолети и едва ли ще има! Командизавързани за кея единъ задъ другь.
рътъ дава заповедь за атака.
Но най-примамлива е картината на северния
Ескадрата се разчленява, за да спечели раз
брегъ на острова.
лични височини, огь които бомардировачитЬ да се
Тукъ лежагь безгрижно и неподозиращи нищо спуснагь надолу и да атакуватъ на последователни
линейните кораби, ядрото и гордостьта на амери-" вълни. Водачътъ на ескадрата се спуска въ атака
канската тихоокеанска ескадра! Светкавично про пръвъ, всредъ шума на самолетните мотори и
чита ескадрениятъ командиръ деветь големи ко сега щастието му се усмихва! Янките на бръга и
раба, между които осемь линейни и два специални по корабите спягь. Спягь, както могатъ да сторять

де
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Изведнъжъ започва да трещи и гърми изъ
това професионални моряци на единъ ^наеменъ
залива,
и грамадни стълбове вода се издигать нагоре!
флотъ, следъ отпускъ на брега, прекаранъ всредъ
светлокафявите хубавици на Пърлъ Харбъръ и Чувагь се силни детонации. Едва доловима ус
Хонолулу и белите момичета на баровете, където мивка озарява лицата на хората въ подводниците:
еж оставили и .последните си долари следъ дългата японските самолети с ъ надъ военното пристанище,
те ата кувать, първата вълна отъ първата ескадра
пиянска нощь.
Тукъ въ Хавай не е, както отатъкъ въ Токио, напада!
— Нашите- „диви орли", — изрича мичма
понеделникъ, а неделя сутринь. Японците ли? —
.Те нема да дойдатъ! Те преглъщатъ всичко, което нътъ и хваща копчето на електрическото-възпла
имъ натрапва големиятъ държавникъ отъ Вашинг- меняваме.
Моментътъ е тържественъ! Торпедата излитонъ. Така е ставало години наредъ, и сега така
ще стане! Вчера се изле дъждъ, придру^кенъ съ татъ отъ гнездата си и оставятъ задъ себе си
буря върху тЬзи благословени острови, и дори тесни и финни бразди. Стоманените пури не с ъ
патрулните лодки требваше да се прибератъ. Пъкъ изстреляни напраздно! Въ същото време, опреде
и защо ли требва да се лутагь вънъ въ това от ляйки точно своята цель, петь отъ обречените на
саможертва командири насочватъ заредените си
вратително време?
Ами това бръмчене въ въздуха? Сигурно е съ по две торпеда малки подводници съ най-гоНБКОЙ закъснелъ клиперъ отъ Санъ-Франциско. лема скорость къмъ корабите, за да бъде удаСега идватъ достатъчно извънредни аероплани, съ рътъ абсолютно сигуренъ, и унищожаването на
американските гиганти постигнато. . . Цельта става
некоя голема личность. . .
все по-голема, стоманените стени се издигватъ
Уви! Случи се така, че на първата нападаща
все по-високо, бойните й кули се губягъ въ ви
японска ескадра не б е противопоставена никаква
сините. . . ч у в а се оглушителенъ тресъкъ отъ де
противовъздушна артилерия, и тя, безъ вевкаква
тонацията на торпедата, които разкъсватъ чудови
неприятелска съпротива, само за три-четири минути
щата. Единъ големъ лйнеенъ корабъ отъ класата
изсипа своя градъ отъ бомби и торпеда посредна „Аризона", надъ 32,0Ь0 тоненъ, потъва като
ствомъ смели и отмерени нападения отъ синьото
първа жертва на подвоцниците-джуджета. Другъ
небе, поразявайки смъртоносно целите, които аметежъкъ кръстосвачъ получава торпедно пораже
риканскиягь морски шефъ имъ б е предложилъ
ние между носовата кула, тъй че, намиращите се
просто на тепсия.
вътре двайсеть моряка хвръкватъ въ въздуха, и
Същински адъ! Оглушителни тресъци, гра кръстосвачътъ потъва.
мадни огнени езици, огромни стълбове димъ, ви
Тези петь подводници, отъ взелите участие
соки гейзери, експлодиращи барутни погреби и
зловещо плъзгащи се оранжево-червени пламъци 12 такива, се взриваватъ съ обслугигЬ си въ аме
и извършватъ „джибаку",
по всички военни кораби! Единъ адъ, който трая риканските кораби
само три минути, но следъ който изчезна въ мор което значи да жертвувашъ доброволно живота си,
ските глъбини по-големата часть отъ гордата й като се хвърлишъ върху вражеската цель заедно
съ самолета си или подводника-джудже, за да го
мощна американска тихоокеанска ескадра!
Едновременно съ тая първа и унищожителна поразишъ сигурно, т. е. да дадешъ живота си, но
атака взе участие и другото, предназначено за причинявайки възможото най-големо поражение
на врага, което при обикновеннитЬ начини на вотова пристанище японско оръжие.
юване не може да стане.
Некъде навънъ отъ островната група, далечъ
Въздушната ескадра се събира и насочва за
отъ погледите на наблюдателните постове и закрилянъ отъ изтребителите, спре параходътъ, втора атака. Едва сега некои отъ противовъздуш
който беше извършилъ дългия боенъ походъ за ните оръдия откриватъ нервенъ, зле насоченъ и
едно съ другите кораби. Бързо биватъ спустнати неспокоенъ огънь. Американските самолети не се
въ водата малките подводници, моторите имъ за виждатъ.
бръмча ватъ, и цела флотилия отъ тия джуджета
Следващиятъ ударъ се насочва срещу лети
се насочва къмъ цельта, където се отправи и въз щето въ Веелеръ, на 15 клм. отъ Пърлъ Харбъръ,
душната ескадра по същото време. Съ стоманени съ 200 бомбардировача. Летището, хангаритв и
лица стоягь младите командири въ своите кули и намиращите се на земята многобройни самолети
гледатъ презъ перископитЬ. ТЬсно е вътре и при биватъ превърнати въ късо време въ една пустиня
всеко движение отъ вълнението мичманътъ въ изпълнена съ купища пушещи развалини. Поради
кулата и механикътъ въ малкото моторно отде светкавичностьта на атаката, нито единъ, едничъкъ
ление се удрятъ о стенигЬ на подводника. Предъ американски самолеть не е ималъ възможность да
всеки офицеръ, окачена на изпотената стена, виси се издигне въ въздуха.
по една специална карта на Пърлъ Харбъръ. Те
Като вихрушка премина силното нервно на
знаятъ всичко наизустъ, но въпреки това се вглеж- прежение, което б е ш е завладяло „дивите орли".
дать въ нея. Подводникътъ носи две торпеда, и
Самиятъ командиръ на ескадрата не може' да ка
те требва да сразягь врага!
',
же точно, дали 20 или 40 минути следъ нападе
Тайнствените корабчета минавать благопо нието на летището е подалъ командата за събиране
лучно протока и навлизагь предпазливо и почти и връщане обратно. Той знае само, че това е
безшумно въ басейна, докато се приближаватъ единъ непоправимъ и съкрушителенъ ударъ за
толкова до затъмнените американски гиганти, че американците, и че по-големъ успехъ отъ този
ги включватъ въ зрителното поле на перископите . никоя въздушна ескадра не е постигала! Това е
си. Никой не забелязва лекото раздвижване на заслужената награда за една школовка, която не
повърхностьта на водата, въ видъ на попътни редко по света суровость е достигала до грани
следи, предизвикани отъ подводниците.
ците на човешките възможности.
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Японскнтъ подводници атакуват* амернканскит* линейни кораби въ Пърлъ Харбъръ.
I Мооегледъ 2 Командна кула. 3. Командиръ. 4. Преденъ трюмт. и уравнителна щерна. 5. Уравнителни щерни. •
к Торпедни толби. 7. Кислородни бутилки. 8. Уравнителни щерни. 9. Акумулатори. 10 Електромотори. 11. Механикъ. 12. Бу- •
илки за сгхстенъ кислородъ. 13. Уравнителни цистерни. 14. Хоризонтални кърмила. 15. Кърмилна инсталадвя за височина и
.ъдбочнна. 16. Винтъ./17. Вертикално гьркнло.
&
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Гордость искри огь тъмните очи на ескадрения командиръ, когато съобщава на своя радиотелеграфистъ тритЬ съдържателни думи, предадени
по морза на чакащите хвърчилоносачи: „Изненада,
атака, успехъ"!
*
Долита втора въздушна ескадра съ задача да
доунищожи смъртно раненигЪ военни кораби. Тя
вижда една ужасна и потресающа картина: едно
горящо, покрито съ черни облаци огь димъ военно
пристанище, потъващи параходи, други силно на
клонени на една страна, но още стрелящи, огромни
маслени петна, разкъсани корабни стени и части
и най-после плаващи всредъ кафявия мазугь хора,
Въ време на тая атака противовъздушните
оръжия вече усилватъ огъня си, оръдията на
брега, на кръстосвачите и изтребителите бълватъ
непрестанно огънъ и пламъкъ. Но смелите японски
пилоти преминаватъ на вълни преградния огънь и
продълщаватъ делото на своите предшественици
съ същия устремъ. Тукъ вече те търпятъ и пър
вите си загуби.
,
Безъ да обръщатъ внимание на светлите
избухвания на снарядите около себе си, на удря
щите се съ тресъкъ о апаратите парчета, на
попаденията и избухнали пожари въ резервурите^
пилотитЬ се насочватъ презъ най-силния огънь
право къмъ определените цели и щомъ виждатъ';
че нема друга възможность за сигуренъ успехъ$
се сгромолясватъ заедно съ своите бръмчащи ма^
шини съ адски тресъкъ върху неприятелските
кораби! . . „Джибаку* — велика саможертва за
благото на отечеството!
Фотографиите и снетитЬ филми отъ япон
ците при тая атака давать една потресающа кар
тина за гледката всредъ пристанището на Пърлъ
Харбъръ, картина, която напомня по-скоро адъ,
отколкото това райско место на земното кълбо.
III.
Американските загуби с ъ споредъ оконча
телните данни на японската императорска квартира
следните:
5 линейни кораба — '„Уестъ Вирджиния",
„Калифорния", „Аризона", „Оклахома" и „Утахъ",
2 тежки кръстосвача и единъ петролоносачъ с ъ
потопени.

3 линейни кораба отъ класите на „Мериландъ", „Калифорния" и „Невада", 2 леки кръс
тосвача и единъ изтребитель с ъ били повредени
толкова тежко, че поправянето имъ се счита за
невъзможно.
Единъ линеенъ корабъ отъ класата на „Не
вада" и 4 кораба отъ класа „Б" с ъ повредени
доста тежко, но поправката имъ е възможна.
Унищожени съ отъ самолетни бомби и кар
течници 450 американски самолета, отъ които 14
с ъ свалени въ въздушенъ бой. Големо количество
други самолети с ъ били повредени. Освенъ това
с ъ били унищожени 16 хангара, а други 2 тежко
повредени.
Жертва на подводниците-джуджета с ъ ста
нали линейниятъ корабъ „Аризона" и единъ тежъкъ кръстосвачъ, като много други кораби с ъ
били повредени. Големиятъ, дълъгъ 300 м. сухъ
докъ е билъ също силно повреденъотъ аеропланни
бомби.
.
Японските загуби, с ъ споредъ върховното
имъ командуване, само 29 самолета и 5 отъ взе
лите участие всичко 12 подводници — джуджета.
Това съ тия, които с ъ направили „джибаку".
На командующия съединените японски флоти
адмиралъ Исороку Ямамото и всички взели учас
тие въ този унищожителенъ за американците ударъ,
съ оказани необикновенни почести отъ японския
народъ и императора, който издалъ прокламация,
изразяваща заслугата и величието на делото имъ.
. Сражението при Хавайските острови острани
опасностьта, грозяща японските острови о г ь аме
риканския тихоокеански флотъ. За да може тая
голема загуба да бъде възстановена, с ъ необхо
дими не по малко отъ 4—5, години и то ако въ
продължение на това време американскиятъ флотъ
не претърпи нови загуби.
Следъ потопяването на горните петь линейни
кораба оставатъ на американците още 10 такива,
отъ които три с ъ доста стари. Съотношението
5:5:3 (Англия:Америка:Япония) на големите кораби
сега се изменя въ полза на Япония, като Америка
отива на трето место.
Ирония, но и справедливъ ударъ на съдбата!
Унищожителниятъ ударъ на японците надъ Пърлъ
Харбъръ имъ отвори вратата къмъ широкия Тихъ
океанъ и пътя къмъ слава и жизнено пространство.

Мичманъ отъ флота

НА МОРСКОТО Д Ъ Н О
„Единъ часа презъ нощьта: чува се слабъ
шумъ на винтове по носа. Следъ неколко минути
шумътъ започва да затихва по същото направление.
„1 часа и 30 минути: пуснатъ б е за 10 ми
нути кислородъ.
„2 часа и 30 минути: чува се силенъ шумъ
на винтове вдесно отъ носа.
«Той се приближава, разбуди обслугата. По
всичко изглежда, че това е некакъвъ големъ тър
говски корабъ. Корабътъ преминава благополучно
на ^еколко стотинъ метра покрай десния ни бортъ.
„3 часа и 15 минути: чу се едва единъ отдалеченъ взривъ откъмъ левия бортъ.
„3 часа и 25 минути: още неколко слаби
взривове по същото направление.

„3 часа и 50 минути: пустнатъ б е за 10 ми
нути кислородъ.
„ 4 часа: смена на дежурната стража".

Тези лаконйчески, но за подводника многозначущи редове прочете въ стражевия дневникъ токущо постъпилиятъ въ дежурство морски офицеръ
на германския подводникъ „С1 62". Следъ единъ
трудеьъ и опасенъ походъ предъ английските бре
гове подводникътъ б е седналъ на морското дъно,
за да прекара нощьта въ почивка. Това е единствениятъ способъ за подводниците, действуващи
въ близость на неприятелските брегове, да могатъ
спокойно да си почиватъ техните обслуги, тъй
като да се държи подводникътъ подъ водата на
известна дълбочина е много уморително, изисква
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доста усилия отъ страна на една голема часть огь
сравнително малката обслуга, а едновременно съ
това и изразходване на значителна часть отъ за
паса на електрическата енергия на акумулаторите.
Да изплава пъкъ на повърхностьта, това значи въ
вейки моментъ да 'се срещне и влезе въ неравенъ
бой съ неприятелските стражеви кораби. Поради
това твърде често германските командири се спускатъ съ подводника си на морското дъно, като избиратъ по възможность песъчно дъно и обикновенно на не особено голема, но достатъчна дъл
бочина, за да може отъ една страна подводникътъ да не бъде смазанъ отъ тежестьта на водата,
а отъ друга страна при патраулиране да не бъде
забелязанъ на неприятелските стражеви кораби и
самолети. Последните, летящи на сравнително
малка височина, съ своето внимателно пронизващо
водата око виждатъ на 20—30 метра дълбочина,
особено когато морето е спокойно и водата
прозрачна.
Ето точно поради тЬзи причини лежеше на
морското дъно спокойно, въ пълна безопасность,
уморенъ отъ бойния походъ, германскиягь подводникъ „(1 62".
Тукъ е вечна нощь. Слънцето, животътъ,
войната и целия светъ отиватъ въ забавене. Тукъ
е царството на съня. Въ полумрака на замъгления
•фондъ, осветенъ отъ неколко изцапани съ ма
шинно масло лампи, се чернеятъ сложните, чуд
новати за непосредствения наблюдатель безсмис
лени очертания на моторите, извити тръби, кла
пани, големи и малки манометри, всевъзможни
ръчки и колела съ най-различенъ диаметъръ. Въздухътъ е тежъкъ и дишането трудно. Цари пълна,
каточе сподавена отъ нещо страшна тишина. Но
•когато се услушашъ, започватъ сякашъ да се про•буждатъ некакви съвсемъ неясни, едва доловими
звуци.
Тикъ, тикъ, тикъ! ВсЪки мигъ се дочува все
по-ясно падането на капки вода некъде въ тъм
нината. Това е влагата, която се образува по вът
решната обшивка на подводника отъ силното из
студяване на външната вода. На носа или на кър
мата, не може да се разбере, нещо почуква, после
изведнъжъ престане. И най-малкото тракване се
яува, а отъ разните ъгли на отделенията се до
нася равномерното ускорено дишане на спящата
Уморена обслуга. Ето може да се различи единъ
затаенъ, нечовешки, глухъ и сподавенъ, каточе
излиза щ ъ и з ъ преизподнята гласъ. Това е разговорътъ между стражевитЬ моряци. Когато очите ви
привикнагь къмъ полумрака, не е трудно да се
забележатъ техните фигури въ централния постъ
въ сЬнката до .майката", както моряците отъ
•германските подводници наричатъ големия жироскопиченъ компасъ, за отличие отъ „децата
с ъ щ о такива по-малки компаси, свързани съ
.майката" с ь помощьта на проводници и посто
янно повтарящи всички нейни движения и указа
ния, безъ които подводникътъ би се загубилъ въ
морето.
„Децата" еж разпръснати по всички краища
на подводника и еж длъжни да заместятъ „май
ката", въ случай че тя бъде ранена или извадена
отъ строя.
— Вие чухте ли взривъ на бомба до смената
"на стражата?
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Командирътъ на подводника беше заелъ вече
своето мЪсто
— Нищо не чухъ,—следъ малка пауза отго
варя по-грубъ и нисъкъ гласъ.
— Чудно, какъвъ е билъ този взривъ?—все
продължава да се учудва първиятъ гласъ.
— Но не е ли все едно? Единъ Господь знае!
Тези проклети англичани день и нощь се мжчатъ
да ни устроягь некоя клопка. Требва ли да имъ
обръщаме внимание и да се безпокоимъ, когато
и безъ това може още твърде малко да живеемъ?
А можеби това е некой търговски корабъ, който
се е взривалъ на поставените отъ насъ мини?
По-късно с ъ с е взривали неговите котли и палубата 1 ).
— Или може би това е некой отъ нашите
други подводници, който работи съ успехъ, докато
ние тукъ почиваме?
— Подъ водата винаги се случва по, нещо.
Къмъ това требва да се привиква. Презъ време
на първия походъ всичко се вижда страшно.
— Да, моето момче, страшно е1 Тукъ е тихо
като въ гробъ, а заедно съ това достигагь звуци
отъ некакъвъ другь светъ. Каточе с ъ ни затво
рили дълбоко подъ земята. Отвсекъде се раздадаватъ тайнствени знаци и шумъ. Макаръ и да
знаемъ огь къде съ, все си мисля, дали нема да
ни захлупягь тукъ за винаги?
— Ти какво мислишъ, че нашите приятели
англичаните с ъ вездсъщи агенти, които виждатъ
и подъ водата ли? Много далечъ еж отъ това. Повервай, тЬ не обичатъ да излизать при лошо
море, и въ тази мрачна ноемврийска нощь си
') Когато единъ копабъ потъва, котлитЬ се взриваватъ
при-съприкосновението имъ съ задбортната вода, а палубата
огь въздуха, който се сгжетява подъ нея.
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стоятъ въ пристанището и спятъ на топло въ сво
ите легла. Само че не. еж запазени като насъ въ
това подводно пристанище, където сме по-спо
койни, отколкото ако бехме въ рая.
— Шитъ, шигь, шить, шить.
Не само младиятъ морякъ, но и опитниятъ
старъ подофицеръ замлъкнаха услушвайки се.
— Шитъ, шитъ, шить!—се раздаваше все посилно и все по-ясно, по-близо резъкъ, отчетливъ
шумъ задъ борта.
— Бързо събудете командира. Вдесно оть
борта се приближава торпедоносецъ. Бегомъ!—
се чува вече и заповедьта на дежурния мичманъ.
Тукъ-тамъ се запалиха неколко електрически
лампи. Стана светло, а заедно съ това и по-малко
страшно. Следъ една минута проблеснаха галуните
на едни ръкави. Командирътъ на подводника
беше'заелъ вече своето место. Никой не говореше
нищо.
— Шить, шитъ, шитъ. . .—неприятелскиятъ
торпедоносецъ се приближава.
Нема какво да се прави. Требва да се чака,
докато премине. Тамъ горе той нишо не знае. И
нима може да предположи, че именно тукъ, на 40
метра подъ него, лежи неподвижно на морското
дъно единъ германски подводникъ? Ако той знаеше
това, веднага би ни изпратилъ неколко подводни
бомби, отъ които нема спасение.
>
Сега подводникътъ не бива да се мръдне отъ
местото си, иначе подводните подслушватели на
торпедоносеца ще го откриятъ веднага.
— Донесете ми картата! Да видимъ защо се
разхожда този торпедоносецъ тукъ въ тази тъмна
зимна нощь.
Донесоха картата на командира. Навигаторътъ отбеляза съ червенъ моливъ мъстото, където
споредъ неговото изчисление требваше да се на
мира подводникътъ. По него се виждаше, че на
това место съвсемъ не може да се очаква среща
съ противниковъ торпедоносецъ. А тей действи
телно е тукъ!
— Шитъ,шитъ, шить . . . .—съ голема сила,
почти надъ самите глави гърмятъ неговите вин
тове. Толкова силно, че почти нищо не се чува
нито въ бойната рубка, нито въ централния постъ.
Но, слава Богу, на края този неприятенъ за ухото
звукъ започна все повече да затихва. Настъпи на
ново тишина на морското дъно. Никой, обаче, не
може да разреши въпроса, кой б е това, накъде
бързаше така и съ каква цель?
Петь часа сутриньта. Стражникъть изсвири за
ставане на обслугата. Бойна тревога. За неколко
минути само оживениять като мравунякъ подвод
никъ потъна наново въ гробна тишина. Хората
беха като замръзнали на своите постове. Сега
светеха всички лампи. Светло б е като день. Виждатъ се спокойни, привикнали на всичко, но умо
рени и бледи лица. „11 62" требваше сега да из
плава на горе, и не бива въ този моментъ да не
бждатъ всички достатъчно внимателни. Неколко
секунди още, и слепиятъ подводникъ ще бъде на
пълно беззащитенъ. Него го заплашва сигурна
-смърть отъ всеки неприятелски корабъ или самолегь
! _ . н а м и р а 1 Ц И с е н в п °върхностьта на морето,
ако тв го забележатъ въ момента на неговото изплаване. Поради това когато подводникътъ излиза
* а д ъ водата въ неприятелски води, той се при

вежда винаги въ пълна бойна готовность. Това ще
му даде възможносгь, въ случай че б ъ д е нападнатъ и не може да се скрие, да приеме веднага
макаръ и съ големъ рискъ неравния бой.
Требва да се бърза. Предстои още пъленъ
съ опасности и приключения боенъ день. Необхо
димо е при това още преди да се е разсъмнало
да се проветрятъ добре вътрешните помещения
и да се заредять акумулаторите, а следъ това да
се отиде и до местото, определено за действие.
— Продухайте 10 тона вода отъ носовите ци
стерни! — се раздаде команда, за да се облекчи
подводникътъ, и да му се даде възможность да
изплава.
— Разбрано, да се продухатъ 10 тона отъ но
совите цистерни!—седочува отъ машинното отде
ление гласъ, който повтаря заповедьта, за да се
избегне всекаква грешка.
Следъ това се чува силно оглушително шипение на въздушното налегане, което изтласква
водата отъ цистерните.
Но подводникътъ не се помръдва. Монометърътъ за дълбочина показва точно цифрата 46 метра
и не мръдва отъ местото си. Става нужда да се
продухатъ още 5 тона. Моторите започвагь да
работятъ съ малъкъ ходъ. Подводникътъ се по
клаща нервно, но продължава да стои на местото
си. Сякашъ че за една нощь той се е срастналъ
здраво за морското дъно. И това не му дава въз
можность да направи нито най-малкото движение.
— Странно, наистина, на картата е отбеля
зано песъчно место, да не би пъкъ да ни е за
сипано?
Всички с ъ спокойни, мълчатъ, но у всеки
преминава неволно мисъльта за оня германски
подводникъ, който неотдавна предъ едно отъ техните
пристанища б е заранатъ отъ песъка на морското
дъно, и въпреки усилията си, спасителните команди
не можаха да спасятъ обслугата му. А тукъ и ни
какви мерки не можеха да се взематъ.
Макаръ че енергията въ акумулаторите да
б е останала доста малко и требваше да я пестятъ,
пустнаха още по-силно електромоторите. Стрел
ката на манометара започна да потреперва, под
скочи, но пакъ остана на 46 метра. Подводникътъ
продължаваше да стои на дъното, безъ да се
помръдне..
Некои оть наблизо стоящите въ централния
постъ моряци погледнаха за кратко съ облещени
очи командира. Той б е спокоенъ. Следъ това
едва чуто, презъ зъбите му се изтръгна една мор
ска ругатня. И пакъ всичко утихна. Моряците оть
подводника се мъчеха по едва достигащия до г в х ъ
шепоть да отгатнатъ, дали командирътъ е много
разтревоженъ или просто се сърди на песъка. Ма
шините вече неколко минути рабогЬха напраздно,
мъчейки се чрезъ въртенето на винтовете и тече
нието, което последните образуватъ, да размиягь
дъното и да откриятъ подводника отъ засипалия
го песъкъ.
Да се изхвърли още вода оть цистерните е
вече опасно, защото подводникътъ можеше като
топка да изкочи право въ устата на врага.
— ДветЬ машини пъленъ напредъ!
Съ все по-голема сила- започнаха да биятъвинтоветЬ на подводника въ водата. Но дали щ е
могатъ гЬ да отделятъ затрупания подводникъ
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огь морското царство? Не приказна, а черна и
•страшна ;смърть ги очакваше всички, ако това не
имъ се удадеше.
Като истинско живо същество «П 62" диша
ше тежко и напрегаше своитЬ сили, за да излезе
.на Божия светъ..;.Още деколко усилия, и накрая
той се отдели отъ морското дъно.
Сега той започна да изплава все по-бърже
къмъ повърхностьта. Ето заработиха и хоризон
талните кърмила, чрезъ които съ големи усилия
задържаха подводника на 20 метра дълбочина.
"Свързисгьтъ започна да подслушва на подводния
телефонъ. Това с ъ ушите на подводника. Нищо
не се чува, могатъ да изплаватъ безъ страхъ.
Стрелката на манометъра за дълбочина 'започва
да показва 12, 10, 5 метра. Първата стража моряци
е вече облечена въ дъждовните си дрехи. Тя е
готова да изскочи веднага на палубата, за да заеме
местото си до оръдията и картечниците.
Входникътъ е отворенъ. Живителенъ потокъ
отъ пресенъ морски въздухъ се вмъква въ вжтрешностьта на подводника. Заедно съ него и студените
-струи вода показватъ, че времето навънъ е все
още много лошо. Навигаторътъ се изкачва бързо
на палубата и оглежда морето и хоризонта. Отъ
палубата се дочува неговиягь бодъръ гласъ:
— Наоколо не се вижда нищо, времето е
малко по-хубаво отъ вчера, северозападенъ ветъръ
6 бала, морето развълнувано.
Последното и безъ това започва да се чув
ствува по клатенето на подводника. Командирътъ
и целата свободна отъ дежурство стража е върху
мократа палуба. Останалата обслуга е длъжна за
още неколко минути да не напуска своите места,
та въ случай на внезапна тревога подводникътъ
да може бързо да се потопи.
Този пъть, обаче, не го заплашва никаква
опасность. Всичко е тихо и пусто наоколо. Само
вълните гонени отъ ветъра въ безкрайна редица
бегатъ една спедъ друга, покривайки върховете си
ту тукъ, ту тамъ съ сребърнобели гребени. Хората
се разпръсватъ и лъгатъ, за да си почиватъ въ
своигЬ люлки. Мощни вентилатори прочистватъ
бърже въздуха по всички помещения на подвод
ника. Огь свежия въздухъ се спи по-леко и подобре се отпочива.
Пустнати еж въ ходъ и двата дизелови мо
тора—единътъ зарежда акумулаторите, а другиятъ
движи подводникътъ.
Легналъ на новия курсъ, германскиятъ подводникъ .С1 62" се отправи бавно къмъ новото
место определено за действие. Изъ отворения
входникъ долита остьръ аромагь на завиращото
върху електрическата печка кафе. Въ 7 часа обслугата се събужда, почиства се целиягь подвод•никъ, и се дава закуската. На изтокъ заруменявать
първите лъчи на зората.
Седналъ до носовото оръдие, нашиятъ нощенъ приятель разказва отново на своя по-младъ
другаръ.
. . . „Презъ миналата есень, една вечерь отъ
Зеебрюге излезоха въ походъ едновременно 12
подводника. Те всички требваше да преминагъ
*подъ минното заграждане на Ламаншъ.

Изведнъжъ се чу по носа н-Ькакво протриване
на въже
„Едва що бехме се потопили подъ водата,
когато започнаха да се чуватъ страшни подводни
взривове. Нашиятъ малъкъ подводникъ, напълненъ
също съ мини, потреперваше страшно при всеки
взривъ. Въ първата минута не б е ш е възможно да
се определи дали ние не сме се взривали на мина,
или нашите съседи загиватъ. Никой не смееше да
проговори, а мислите ни летеха непрекъснато при
загиващите другари. Изведнъжъ се чу по носа некакво протриване на въже. Всички изтръпнаха.
Настъпи още по-голема тишина. Нещо продължа
ваше да се протърква по продължение на левия
бортъ. Немаше никакво съмнение, че това е мин
ното въже, на горния край на което надъ подвод
ника е закрепена мина. г&е спрехме веднага ма
шините, за да не се заплете въжето въ въртящите
се винтове. Това би предизвикало взриваване на
мината и нашето неминуемо потъване на мор
ското дъно*.
. . . Въ това време се разсъмна сьвсемъ.
йкумулаторигЬ с ъ заредени. Пресенъ чистъ Ьъздухъ б е изпълнилъ помещенията на подводника.
Сега последниягь требваше бързо да се потопи,
за да започне наново изпълването на възложената
му задача.
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Евануация по черноморсния бр-^гь
да се изхвърли и да се изостави въ ръцете на
Изтичаше октомврий на 1918 год. . .
Като сринати бентове се откриха границите неприятелите, които идели по петите имъ, точно
на царството отъ югъ, отъ западъ, отъ Дунава по петите имъ. . . Даже носкпи се били слухове.
откъмъ Черноморието. И отвсекъде, като водо- че румънците били стигнали на линията Клименпадни потоци, нахлуха съглашенски войски. Побе тово — Баладжа. Били стигнали на местото на
дители съ вдигнати глави. Чуждестранни полкове, старата граница и били турили усилени постове,
батареи, ескадрони и моряци отъ разни ескадри вероятно съ цель да пресекатъ пътя на отстъп
се ширнаха изъ страната, като фантастични, като лението по сухо.. .
Чулъ целия този докладъ, началникътъ на
живи човешки букети, съставени отъ най-разно
видни униформи, раси и цветове. Италиянци, черноморския флотски щабъ въ отчаяние се хвана
французи, англичани, шотландци съ фустанели, за главата и се замисли. Пръхна отъ изнемога, за
индуси съ чалми, анамити съ каски, сенегалци, щото въ отсътствието на параходите .България",
алжирци, мароканци. Тукъ-таме Черноморието „Борисъ", „Фердинандъ", и „Кирилъ", върху които
виде и гръцки евзони съ пишнитЬ си арнаутски б е вече вдигнато френското знаме, той немаше
фустанели, дошли като за парадъ. Нападнаха тЬ подъ ръка никакво превозно средство. Даже и на
като врани върху трупъ. Нахвърлиха се, като цар -два български торпедоносци б е вдигнато френ
ствени лешояди върху токущо одрана плячка. И ското знаме. ОстаналитЬ четири торпедоносци, о щ е
съ широкъ размахъ почнаха да турятъ ръка на подъ българския флагъ, беха запратени отъ щаба
комендантствата, на казармите, на железниците, далече въ Девненското езеро изъ тръстиките, за
на пътищата, на припасите, на параходите, на да не дразнятъ погледа на съглашенцитБ, които
пристанищата. . .
може би лесно игЬха да ги забравятъ, като не ги
виждаха.
А задъ гърба на гордите окупатори българ
Въ момента липсваше какво и да е превозно
ските чиновници, щедро пръснати до сега изъ
средство
на началникъ щаба. . . Но изведнъжъ
Македония, Тракия и Добруджа, удариха на бегъ
за назадъ, къмъ домовете си за къмъ родните си той просия, дигна глава и громко рече:
— „Левски"! Само „Левски*!
Влекачътъ
огнища. Припнаха като подгонени зверове. Дебнешкомъ, страхливо, предпазливо, уплашено, съ „Левски" само ни остана!
Въ вториятъ моментъ той хвана дръжката на
рискъ за живота си, тЬ запресичаха границите
телефона
и даде следната телефонограма:
съ изкуството на истински контрабандисти. И кой
„Портовиятъ капитанъ Шоповъ Пенчо да
съ конь, кой съ магаре, кой пеша, съ раница на
гърба, всички, боси и голи, гладни и жадни, бра поеме командата на „Левски* и веднага, безъ ни
дясали и изнурени, съ по товарче служебни пре какво забавяне, да замине за Балчикъ. Тамъ щ е
писки или ценни книжа, страхливо тЬ започнаха събере всичките български моряци, войници и
да се явяватъ тукъ-таме въ разни военни части, граждани, всичките длъжностни лица, които с ъ
както и въ разни цивилни канцеларии, за да пре- подгонени отъ чуждата окупация, и ще ги докара
даватъ разписки или сметки, пари или важни пре тука".
писки, рапорти или обширни устни обяснения по
Токущо издалъ заповедьта си, дежурниять
отстъпленията си изъ вереннитв имъ до сега нови офицеръ влезе, тракна петите си и му доложи,
земи. . .
че некакъвъ си френски морски офицеръ искалъ
веднага
да влезе при него. Каточели ядливи
И докато съглашенцитЬ организирваха ко
мендантствата си изъ разните сухоземни пунктове мравки плъзнаха по кожата на началникъ-щаба.
и пристанища, изведнъжъ нароченъ човекъ, мо- Стана намръщенъ, засука мустаците си, отвори
рякъ, запъхтЬнъ и уплашенъ, дошълъ отъ Кали вратата на кабинета си и съ усмивка посрещна
акра въ Варна, се яви въ черноморския флотски неканения си гость. Завърза се нервенъ разгощабъ и съобщи, че множество бежанци, предимно воръ между българския и френския офицеръ. . .
Часъ следъ издадената заповедь за отплува
чиновници и военни лица, с ъ се трупали къмъ
Каварна и Балчикъ. Той добави, че съ рискъ на нето на „Левски" и само четвърть часъ следъ от
живота си се е билъ пустналъ всредъ развълну плуването му въ флотския щабъ се разпореждаше
ваното море съ малка рибарска лодка, само и не българскиятъ началникъ, а единъ френски
само да можелъ о време да съобщи тука морски подполковникъ.
въ щаба за сънародниците си, които непрекъс
«Левски" б е само на половинъ миля отатъкъ
нато прииждали отъ- северъ и се трупали тамъ. вълноломния фаръ, когато спреха функциите на
По събрани сведения тамъ, въ Балчикъ и Каварна, българския флотски началникъ-щаба. Неколко
били вече се струпали морски семафористи, фаро- френски морски офицери, дузина френски корабпазачи, наблюдатели,
крайгранични
патрули, ници, две дузини техни подофицери и цела екиголемо сборище отъ чиновници военни и цивилни, пажна рота, съ берети, надсловени „Броненосецъкоито здраво били подгонени изъ целото северно Гамбета", шетаха вече въ флотските казарми,
черноморско крайбрежие. И така, подгонени отъ като въ свой домъ. . .
румънците, струпанитЬ бежанци искали били бързо
А „Левски", развелъ българското си знаменце
превозно средство: настоявали били най-бързо за
на
късъ
пъртъ върху кърмата си, тупаше съ винта
превозно средство за до Варна за себе си и ба
гажа си, главно, за служебния си багажъ, който си по посока на задния, камененъ откосъ на еведвамъ били спасили. Инъкъ всичко би требвало ксиноградския дворецъ, върху който не б е посег
нала още никоя съглашенска ржка. Шоповъ на-
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правляваше кърмчията въ десно отъ евксиноградския носъ и весело приказваше за туй-онуй изъ
всекидневието. . .
Есенното небе б е слънчево, лазурно, а по мо
рето се огъваха слаби мъртви вълни, рожба на
вчерашния северо-източенъ вегьръ, който сега съвършенно б е спрелъ. Параходчето, тупайки съ по
седемь мили на часъ, въ осемь и половина отйина
красиво зидания евксиноградски носъ и едва изви
на северъ.
. . .
Право по водореза на „Левски" стърчеха
крайните колове на некакъвъ талянъ. Шоповъ
свърна малко въ десно,и запори край брега на
хвърлей-камъкъ съ прашка. . .
Оттукъ нататъкъ подъ дясната ръка започваше едно минно
заграждение, което до днесъ достойно бе запазило
варненския укрепенъ пунктъ отъ флотски нападе
ния презъ тритЬ изтекли години. По-оттатъкъ, до
носъ Св. Георги, се точеше една скеля, която релиефно се очертаваше, върху синия фондъ на
водата.
Наближавайки къмъ края на таляна, Шоповъ
зърна върху скелята единъ военно-флотски морякъ,
който бързо се затича по дължината на скелята,
•стигна до края й и отчаяно замаха съ беретата си
къмъ влекача, давайки му знакъ да дойде на
близо. Шоповъ разбра, че вероятно, ще има да
му се предаде некоя допълнителна заповедь или
пъкъ некое сведение и затова веднага свърна въ
лЬао, изви носъ къмъ скелята. А морякътъ върху
брега, щомъ виде промената на посоката на вле
кача, спокойно нахлупи беретата на главата
си и застана на местото си въ очакване.
Следъ десетина минути Шоповъ, застаналъ
•съ влекача си на железо-бетонната скеля, по
лучаваше сведения и допълнителна заповедь за
времето отъ два часа насамъ. Морякътъ въз
будено говореше:
— Въ пристанищното управление има назначенъ френски портовъ капитанъ. Пръснати съ
френски моряци изъ района на пристанището.
Едновременно съ това флотскиятъ ни щабъ е все
чело подъ разпоредбата на френската морска
база, която отъ часъ насамъ е поела ръковод
ството на „подвижната ни отбрана" и е заповедала торпедоносците ни веднага да излезатъ изъ
Девненското езеро. Явно е, че френците ще поставятъ свои обслуги и на останалите ни торпе
доносци. Значи френското знаме ще се развева
надъ всичките ни корита. . .
— Не думай! — Шоповъ прехапа езика си.
— Не думай, братко!
— Та тайна заповедь отъ укрепения пунктъ
« и предадоха, за да ви я прецамъ: вземете каквото
вземете отъ Балчикъ и Каварна и на всека цена
гледайте по тъмно да се завърнете-тука! И никакъ
Да се не опитвате да слизате съ хората си въ
пристанището! И шито-крито, тукъ на тази скеля
Да дойдете! И оттукъ тайничко, тихичко довечера
всичко да се . изнижи и да се изнесе на брега!
Такава е заповецьта! — завърши морякътъ, въ
чиито нашивки едва сега Шоповъ се взре и вид*,
че отпреде му стоеше старши подофицеръ, стар
шина на некой близъкъ, граниченъ наблюдателенъ
пунктъ.
Прехапаха устни шестимата души отъ екипажа
«а .Левски" и съ вдигнати вежди до косите си,
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всички се спогледаха за нЬколкомига, а следъ
това бързо се пръснаха по местата си, за да от-1
плуватъ наново. Отвързаха въжетата, дадоха заденъ
ходъ, изобърнаха и поеха съ носъ къмъ • Балчикъ,
който белееше въ далнината подъ дЬсната ръка.
Изоставяйки траверса на местностьта Сана
ториума
и съседния
до
нея
носъ,
изъ
който се точеше другъ талянъ, всичките очи отъ
палубата се насочиха къмъ една определена точка
западно отъ Балчикъ, която съ обща белезнина
очертаваше местото си.
Отминали траверса на Санаториума и съсед
ния носъ на около осемстотинъ метра въ лево,
Шоповъ протегна ръка въ десно и промърмори
къмъ кърмчията Пею:
— Точно на триста метра отъ насъ е Аладжанската плитковина! Държейки отъ Св. Константиновската скеля правъ курсъ върху Балчикъ, ний
оставяме плитковината въ десно. Довечера, връ
щайки се за Варна, ще требва по-рано да тръгнемъ, та по светло да можемъ да хванемъ скелята.
по водореза си, инакъ. . . "
— Ще требва! — мръдна Пею глава.—По
светло ще требва. . .
— Непременно по светло, инъкъ, можемъ да
загазимъ.
И, заети съ мисъльта за целата си работа
презъ днешния день, който обещаваше много без
покойства и тревоги, нито Шоповъ и нито хората
му обърнаха внимание на мачтите на двата по
тънали парахода отдесно, нито некой се сети да
посочи местото на гробницата на германската под
водница ,С1 45", ИЛИ пъкъ онази на събрата влекачъ .Варна", който също тука въ дълбочините
остави корпуса си, потъналъ преди две години
върху неприятелска мина. Никой не обели з ъ б ъ за
гробниците, които отминаваха ВДБСНО. . . Обслугата на „Лгвски" сега имаше само една цель и
мисъль: да стигне въ Балчикъ и изпълни заповедьта колкото се може по-пълно. Изгубеното въ
морската гробница на Балчишкия заливъ б е из
губено, б е изгубено отдавна. А това изгубено
сега се рисуваше толкова малко, толкова дребно
предъ настоящето, че почти не можеше да спре
вниманието върху себе си. Тогава въ времето на
големигЬ победи на Централните сили, три или
четири потънали кораба беха действителна и го
лемя загуба за гордия победитель, а сега когато
цела държава се губеше, когато целата страна
б е ш е подъ неприятелска окупация, четирите по
тънали кораби беха нищо, почти нищо. А общата
катастрофа съ неизвестни бъдещи последствия,
надвесени надъ страната, не даваше место за сан
тименталности. Тъкмо и заради това никой не про
тегна пръстъ къмъ стърчащите мачти изъ водата.. .
Морето продължаваше да бъде тихо, а не
бето пропущаше хладенъ зефиръ откъмъ западъ.
Балчикъ растеше, наедряваше. . . Все по-ре
лефно оформяваше контурите на отделните си
здания, пръснати по хълмовете. Надебеляваше чер
тите си по всички посоки.. Увеличаваше рамките
си, изплетени отъ лазуръ въ висинето си, отъ огле
дална плоскостъ подъ нозете- си. . .
И не следъ дъпго време дървената му скеля
ясно се проточи съ настжпа си върху сините води.
А „Левски" наточели още по-усилено запори.
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Къмъ десеть и половина стигнаха на триста
метра отъ скелята. Спреха хода на винта, изсвириха
съ сирената, пропълзеха отъ инерцията си напредъ
право къмъ скелята и на петдесетина метра от
преде й спуснаха котвата си. Изобърнаха се върху
котвата и отъ кърмата хвърлиха въже на брега.
Двама български стражари, единиятъ полицейски
а другиятъ митнически, хванаха въжето и го за
вързаха за устоитЬ на скелята.
Следъ малко целата обслуга на «Левски"
изскочи на брега, дето веднага бе заобиколена отъ
десетки сънародници, любопитни, тревожни, жадни
за новини. Тукъ беха: комендантите на Кюстенджа,
на Черна-Вода и на Мангалия, четиримата митни
чески управители, включая и този на балчишката
митница, неколцина бирници, десеть семафористи,
шестима фаропазачи, целъ взводъ погранични
войници съ офицера си, началници на базисни
складове, началници на етапни магазини, основни
учители и учителки, телеграфисти и телеграфистки,
телефонисти и телефонисти, повече и пжЬмъ брой
частни лица: търговци, кръчмари, бакали, пред
приемачи и даже хора съ най-съмнителни занятия
и професии. . .
Шоповъ се обърна къмъ управителя на бал
чишката митница и късо каза цельта на идването си:
— Изпратенъ съмъ да прибера всичките
наши хора: най-напредъ ВСИЧКИТЕ наши длъжг
ностни лица и багажите имъ, а после всичкитЬ
желаещи да дойдатъ съ мене.
— Колко души може да поеме параходчето
ви? — запита балчишкиять митнически управитель.
— Най-много до стотина души, включая и
петдесеть тона багажъ. Едно, — дигна Шоповъ
пръстъ нагоре, — най-късно до четири часа следъ
обедъ требва ца отплуваме отъ тука, затова, госпо
дине управителю, моля наредете веднага да се при
стъпи къмъ работа! Бърза и експедитивна работа
искамъ!
Балчишкиять митнически управитель повтори
предъ събраното множество онова, което изрече
Шоповъ, и даде разпоредбата си веднага да се
започне пренасянето на багажите, главно на слу
жебните багажи.
Моряците протегнаха широки, здрави, дебели
дъски върху скелята и кърмата на влекача и въз
гласиха, че „Левски" б е готовъ да приеме багажите,
Целото събрано множество се пръсна по разни
посоки. Започна стоварването на товарите върху
скелята. Заносиха се: папки съ преписки, стегнати
съ върви и въжета, канцеларски пособия, пишущи
машини, сандъчета съ червеновосъчени печати,
човали съ книжа, телефонни апарати, кабелни жици,
кантари, децимали, разни инструменти за ецно или
друго предназначение, една картечница, сандъчета 1
съ патрони, пушки. . .
И всредъ това бързо стоварване на разните
вещи, некой си умиленъ гласъ тихичко крекна
къмъ Шоповъ:
— Н, бе, Пенчо, ти ли ще ни карашъ за Варна?
— изрече гласътъ, въ който се чуваше силата на
отдавнашно познанство или приятелство. . . — Я,
дай да се похванемъ! Т а к а . . . затръска той Пенчовата ржка. — Забравилъ си ме! Забравили сте ме!
Нищо. . . А азъ ви помня. Бехъ въ варненския
гарнизонъ. . . Идвали сме въ пристанището една
зима и съ ваша лодка сме ходили да биемъ зеле-

ноглави юрдечки. . . Не помните ли? . . Съ в а ш ъ
катеръ бехме минали канала къмъ езерото, какъ
да не помните?.. Па после тамъ на Пейнерджикъ
юнашки гуляй му бехме дръпнали! *"
— Имаше такова нещо, — неуверено сви
устни Шоповъ.
— И азъ бехъ тогава. Оттогава се познаваме.
Даже заедно чукахме чашите си съ тебе. Физиономистъ съмъ и лесно не забравямъ! — силно на
блегна той на познанството си.— Вий сте ме забра
вили, но азъ ви помня. И, щомъ ви ВИДБХЪ, рекохъ
той е! Физиономистъ съмъ: еднъжъ да видя едно
лице и следъ сто години мога да го позная.. . Но
по това другъ пжть ще приказваме... Я ела малко
настрана да ти поприкажа две-три приятелски
думици! Знаешъ, приятель въ нужда се познава...
Ймамъ да те помоля за една услугичка, за мъничка
услуга. Азъ правя услугата на другиго, а пъкъ ти
на мене ще я направишъ, та да се отсрамя предъ
другия. . . Имамъ си единъ аманетъ, драгий Пенчо!
Аманетъ го речи, както щ е ш ъ го речи. . .
— А —ма—ретъ? — сви устни Пенчо къмъ
познатия, съ когото отново се запознаваше.— А—
ма—нетъ?
— Аманетъ зеръ! Големъ, деликатенъ и скъпъ
аманетъ за единъ нашъ човекъ. Дадоха ми го.
Натовариха ми го. Наложиха ми го. Взехъ го за
приятелство. За приятелство какво не прави човекъ?
Та и азъ. Право да ти кажа, натрапиха ми го.
Взехъ го и го донесохъ. Беда, брате! То да б е ш е
по-друго време, кой ти гледа, ами сега е беготня...
Та натовариха ми го въ камионъ и ми го разто
вариха тука. Аманетъ за единъ големецъ, който
си го праща за въ къщи. . .
— Та к а к ъ в ъ е т о з и аманетъ? — почти нервно
кресна Шоповъ. — На късо го режи, защото
имамъ работа!
— Едно пиано, драгий! Орехово пиано! Ей-го
тамъ, отзадъ митницата е разтоварено. Вчера и
дъждъ го вале. Само твоята . думица чакамъ да
кажешъ за да го донеса на "твоето параходче, че
стига ми се е мръщилъ митническиятъ управитель
отъ вчера насамъ заради него. Да го махна отъ
тамъ, та да му пукне афионъть, защото разправя
той, че пианото грозело било митницата му. . .
Шоповъ нервно махна съ ръце:
— Нема какво! Щомъ си го догьтралъ до
тука, ща не ща, ще требва да приема, инъкъ,
ако го оставимъ тука, още по-лошо може да
стане. . .
— Браво, бе, Пенчо! — халоса го тоя съ цела
длань по гърба. — Да ми си живъ! Ето, това се
казва патриотъ! Истински патриотъ!
И просительтъ рипна като навитъ механизъмъ
по посока на митницата, а Шоповъ, освободилъ
се отъ нахалния човекъ, влезе въ влекача по своя
работа.
ч ОтделнитЬ преписки и човалитЬ съ препи
ските, както и запечатаните съ червенъ восъкъ
сандъчета, започнаха да се пренасятъ въ моряшкото,
въ кърмовото помещение, гдето самъ Шоповъ
даваше нарежданията.си, за да може по-пълно да
се ползува целото место. За цельта той разреши
да се запълнятъ и всичките легла.
И следъ като се запълни целото кърмово
помещение съ скъпъ и цененъ служебенъ багажъ
отъ ценни преписки и книжа, Шоповъ нареди да
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се започне товаренето и въ носовото, въ капитан
ското помещение, което б е по-обширно.
Далъ разпореждането си, той отново излезе
на скелята. . . Тамъ, отсреща, откъмъ митницата
десетина души съ ремъци презъ рамо носеха
пианото насамъ. . .
Шоповъ б е посрещнатъ отъ другь проситель,
който късо и раболепно изрече:
— Господинъ капитанъ, и азъ си имамъ пиано!
Съ свои собствени пари си го купихъ. Двеста златни
левчета броихъ. . .
Шоповъ накриво изгледа просителя и кипна:
— Чудни хора сте вий! Война и народна ката
строфа отъ една страна, а вий сте седнали съ
пиана да се занимавате! Та времена за пиана ли
-съ сега? У насъ окупация, а вий. . . — крекна той
•силно и безъ да му даде време да възрази, той
отсЬче: — Бързай да си го донесешъ на влекача
и ти! Не бива то тука да остане! Бързай! — завърши
той и се опжти къмъ митницата.
Донесено първото пиано до края на скелята»
моряците веднага усилиха сходнята съ още неколко'
дъски въ широчина, за да може да се внесе пиа
ното. И понеже скелята б е по-висока отъ кърмовата часть на влекача, тЬ лесно сурнаха пианото
по наклонната плоскость. Въ неколко мига то се
-хлъзна надолу като шейна и стъпи на палубата
до -входника на задното помещение И, докато го
обвързваха съ въжета отстрани, ето че пристигна
и второто пиано. Сурнаха го и него до първото.
Шоповъ се върна, влезе въ влекача и нео
добрително загледа пианата. Загледа ги и заклати
глава:
— Хората гледатъ само кожата си да спасятъ,
а те, синковците, пиана мъкнатъ.
— Наши си съ, — измъкнаха се иззадъ пиа
ната двамата имъ стопани. — Купили сме си ги,
господинъ капитанъ, защо да си ги не мъкнемъ?
— раболепно възразиха двамата, заемеха се, при
ближиха се до Шоповъ, извадиха табакери, подне
соха му цигари, и онзи, който претендираше, че
отдавна е билъ познатъ съ него, продължи съ
километрическите си обяснения пакъ:
— Наши с ъ си, драгий Пенчо! Съ собственни
•пари сме си ги купили, ако не вервашъ, и фактура
имаме. Моето е за двеста златни левчета. Казвамъ
ти, и фактура имамъ, ако не вервашъ. . . Но, ще
прощавашъ, поизлъгахъ те, че то е на некакъвъ
големецъ. Намесихъ и „големецъ", за да се съгласишъ да ми го приемешъ на параходчето си. . .
Знаешъ, дъщеря си имамъ, зестра ще й го дамъ...
Единъ гледа сватба, другь брадва. . .
И преди двамата пианопритежатели да бъха
•свършили километрическите си обяснения и оправ
дания, балчишкиятъ митнически управитель изпъкна
«а скелята и възбудено се насочи къмъ Пенча:
— Господинъ капитанъ Шоповъ, токущо ми •
телефонираха отъ Каварна, че една мауна, препъл
нена съ служебенъ багажъ и съ десетина длъжно«тни лица, била чакала на скелята. Не ще ли бъде
най-добре веднага да отпътувате и да я докарате/
— Веднага тръгвамъ! - отсече Шоповъ. —
Телефонирайте имъ, че тръгвамъ, та щомъ стигнемъ
тамъ, да се не бавимъ никакъ! Нека да бъце готова
мауната за тръгване! Съ пристигането си ще я
закача на влекало и веднага ще потегля обратно.
Разбрано, нали? . . А вий, въ качеството ви главенъ
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разпоредитель, презъ това време съберете всичките
си хора на скелята! Щомъ пристигна отъ Каварна,
веднага ще тръгнемъ отъ тука. Разбрано? Така! —
откъсна той къмъ митническия управитель, а къмъ
стопаните на пианата рече: — А вий, господа, мо
жете да излезете навънъ, защото ще пътувамъ не
за Варна, а за Каварна!
— Все равно! — отвърнаха пианопритежатежателитЬ. — Нашата работа е свършена: препи
ските ни съ долу, а пианата ни съ горе. Кждето
искате, тамъ ни карайте! — седнаха двамата и
опреха гьрбъ о пианата си.
Шоповъ пръхна да се смее отъ все сърдце
отъ тази сцена, остави пианопритежателите въ
кораба и даде заповедь да се вдига котвата.
Следъ десетина минути „Левски" даде ходъ и
засочи къмъ Каварна съ водореза си. . .
. . . Въ три часа Шоповъ стигна предъ каварненската скеля, взе на влекало натоварената мауна,
прибра хората й на борта си, извърна носа на
кораба и пое Балчикъ по водореза си. . ' .
Слънцето вече се търкаляше върху височи
ните на Аладжа
манастиръ и наточели бързо
се стремеше да се бухне и скрие задъ Ватовата».
Машинисгьтъ и огнярите усилваха парата и
хода, защото Шоповъ на всека цена требваше по
светло да се откъсне отъ скелята на Балчикъ.
. . . Пристигайки къмъ балчишката скеля,
която б е пълна съ хора, Шоповъ съ една лека
маневра изкусно застана съ борта си върху нея, а
влачената мауна застана на другата страна на ске
лята, перпендикулярно къмъ туловището на влекача,
Слънцето заседаше задъ Ватовата. . .
Шоповъ възбудено викна съ силния си гласъ:
— Всичките, които ще пътуватъ, да влезатъ,
— изрече той отъ командния мостъ, който не напустна. — Следъ четвърть часъ тръгваме! — даде
той и втора заповедь къмъ митническия управи
тель, който въ ролята си на „главенъ разпореди
тель" нервно шеташе по скелята.
Занавлизаха хората съ багажи и безъ багажи.
. Щоповъ, не напущайки моста, нареждаше
отъ горе:
— Хората еднакво да се нареждатъ по двата
бортове. Колкото на единия бортъ, толкова и на
другия бортъ! Не само тамъ, а и тамъ! Така. . .—
командуваше той възбудено.
Като се изпълни параходчето съ хора, Шоповъ
викна къмъ скелята:
— Стига! Стойте! Да спратъ хората. . .
Моряците му докладваха, че беха влезли сто
двадесеть и шесть души.
— Останалите хора нека да влезатъ въ мау
ната — посочи той мауната, която б е докаралъ
отъ Каварна.
А „разпоредитель-гъ" махна съ шапка къмъ
Шоповъ и викна:
— Имаме още две минути на разположение.
Моите хора отъ митницата с ъ спуснали още
две мауни „на вода" и вътре имъ с ъ наблъскали
всичките останали стоки, двадесеть торби фий и
жито и багажътъ на неколко семейства и самите
семейства, който се изселватъ отъ тука. . .
— Добре много добре! Нека и тЬ да бързатъ!
А сега, гЬзи хора нека да влезатъ въ каварненската мауна! — сочеше той мауната и к р е щ е ш е
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къмъ „разпоредителя" си и къмъ хората, които той
определяше за пътници въ мауната.
И преди да беха навлезли всичките хора въ
каварненската мауна, една каруца съ запъхтени
коне изтрополи по скелята, стигна до края й,
изхвърли три денка и трима души скочиха следъ
денковетЬ. . .
— Ей хора, — викна единиятъ отъ тЬхъ на
всеуслишание, — на петь километра задъ насъ
идатъ румънски войници! Цело отделение войници.
Требва да еж надъ града вече. Изпотрепахме
конете си да препускаме. . .
— Господинъ капитанъ, — вториятъ пресече
речьта на първия съ погледъ въ Шопова, — ний
стигнахме навреме, ала има други следъ насъ.
Втора наша каруца иде следъ насъ. . .
— Безъ разправии и приказки! — гръмна
гласътъ на Шоповъ. — Бързо влизайте въ мауната!
— отсече той къмъ ТБХЪ, сочейки имъ каварнен
ската мауна.
— Ами денковетЬ ни?
— И денковетЬ тамъ! Та и чергите ли си
помъкнахте? — ядосано викна Шоповъ. — Хората
гледатъ кожата си да спасятъ, а гЬ, синковците, и
чергитЬ си. . .
— Скъпи черги съ, господинъ капитанъ. . .
— Та да не съ персийски?
— Та по некое
друго парче си имаме и'
персийски чергици. . . — отвърнаха вкупомъ три
мата и заблъскаха денковете си къмъ мауната.
— Блъскайте ги скоро и скачайте следъ тЬхъ
въ мауната! — командуваше Шоповъ къмъ после
дните си трима пътници, които оставаха и се раз
такаваха още по скелята. — По-скоро ги блъскайте
въ мауната, ви казвамъ! — все по-нервно крещеше
Шоповъ.
— Ама нема ли да почакаме петь-десеть
минути, докато дойде и другата ни каруца? —още
се бавеха тримата.
— Скачайте въ мауната, казвамъ! — посочи
юмрукъ Шоповъ. — Хайде, машинистъ! — викна
той громко по проговорната тръба. — Направи
проба на машината! Тръгваме! Всички по местата
си! . . МоряцитЬ на местата си! Отвързвайте въже
тата! Тръг-ва-ме! . .
Тримата инатчии търколиха денковетЬ въ
мауната и скочиха следъ тЬхъ.
— Господинъ капитанъ, — викна балчишкиятъ
митнически управитель, — ами нашитв две мауни
съ фия, житото, хората и другите работи?
— Предай имъ, че ще се завържатъ задъ
каварненската мауна. Тръг-ва-ме! — екна мощниятъ
гласъ на Шоповъ по целото пространство на при
станището и заповеда да се отвържатъ въжетата
отъ скелята.
Последенъ влЬзе въ „Левски" балчишкиятъ
митнически управитель съ двама свои стражари.
Шопозъ отблъсна 1 влекача си отъ скелята,
даде ходъ, пое каварненската мауна задъ кърмата
си, каварненската пое едната балчишка, а балчи
шката подаде влекало на втората балчишка, която
пъкъ, отъ своя страна, проточи две въжета на
.други две големи лодки, пълни съ мъже, жени и
деца, които съ собствените си лодки бегаха за Варна.
Шоповъ даде ходъ и обтегна влекалнигв
въжета на мауните, па като пое въздухъ, съ пълни
гърди, викна:

— Целата нощь никой никакви фенери нема
да пали! Никой никаква цигара нема да пуши!
Нито кибритъ не давамъ да се пали! — пръкна
той така, както морякътъ знае да крещи и запо
веда, щото заповедьта му да се предаде по целата
му плаваща опашка.
Сдрачътъ падаше. . .
Изведнъжъ всички задъ кърмите си видеха
една каруца, която спре на скелята. Скочиха хора
отъ каруцата и отчаенно замахаха съ кърпи и
шапки къмъ „Левски", който се отдалечаваше съ
бавенъ ходъ поради тежката си влекална опашка...
— Нашата каруца, капитане-е-е-е! Господинъ
капитане-е-е-е! Чакайте малко, капитане-е-е-е! —закрещеха изъ каварненската мауна тримата последни
пътници. — Румънци идвагь следъ тЬхъ, капита
не-е-е-е!
И преди да беха издумали всичките си молби
и доводи за да спратъ влъкача, иззадъ митницата
се яви едно ядро конници, единъ разездъ отъ де
сетина румънски кавалеристи, които изтупуркаха
по дървената скеля и въ мигъ заобиколиха токущо пристигналата каруца.
— Капитане-е-е-е! — закрещеха още по-отчаянно тримата души изъ каварненската мауна.
А Шоповъ въ мигъ измери посоката, гдето
падаше Св. Константиновската скеля, даде курсъ
по компаса на своя морякъ ПБК> и по проговор
ната тръба заиска най-пъленъ ходъ, какъвто мо
жеше да даде машинистътъ.
— Капитане-е-е-е, изгорЪ ни душицата! —
кренгБха отчаяно тримата изъ каварненската мауна.
Татькъ, право по курса на Шоповъ, на две
мили отпреде четири други лодки, съ багажи и
хора, дочакаха „Левски" подадоха въжетата си
върху двете крайни лодки и увеличиха влеквлата
на „Левски".
Балчишката скеля бързо оставаше въ сдрача,
който се увеличаваше. . .
Сдрачътъ се обръщаше въ тъмнина, а б р е 
говете тайнственно се надвесиха надъ заспалотоморе. ЗвездигЪ надникнаха и започнаха да се потопяватъ, като бисери, въ огледалната вода. . .
А .Левски", тъмниятъ „Левски", съ още потъмната си опашка, прилична на ветрило, царственно пореше гръдьта на морето, което леко
фосфореше изподъ всичките килове. . . Пущайки
черъ димъ отъ пернишките си въглища и искри
изъ комина си, „Левски", пустналъ лапи и опашка
на сто и петдесеть метра задъ кърмата си, прили
чаше на некое апокалипсистичнег морско чудовище
презъ фосфорисценцията, която определяше гра
мадното му туловище въ дължина и ширь. . Точно като некоя пиратска ескадрила, която се
домогва до изненада, или като група контрабан
дисти, които иматъ ясна, преднамерена цель к ъ м ъ
некой брегъ, се носеха всичките фосфорящи
килове, безъ ни една светлинна отгоре си. . .
Намаленъ ходътъ на „Левски" поради влекалата, бавно, тихо, хайдушки той удължи пътува
нето си. И едвамъ преди полунощь успе да се
добере до. скелята на монастира Св. Константинъ.
Къмъ среднощь триста петдесеть и петь души
излезоха на Св. Константиновската скеля, гдета
беха посрещнати отъ същия онзи флотски подофицеръ, който имъ б е далъ допълнителната заповедь тази сутринь

Б Г.

Морски сговоръ
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ВОДЕН~Ъ С П О Р Т Ъ
Какво требва да знае всеки, който се учи да плава
На всеки живъ организъмъ е свойствено да се прис
пособява къмъ всека нова обстановка, въ която той попада
при известни, обстоятелства. И макаръ че тази нова за него
обстановка е често пъти напълно непозната и чужда, той ще
яаирави всичко възможно да се задържи въ нея и да не загине.
Така напримеръ, почти всеко животно, което за пръвъ пъть
попада въ водна стихия, не потъва, понеже инстинктивно почва
да прави такива движения, които му нозволяватъ не само да се
задържи, но и да се добере до брега безъ чужда помощь.
Въ това отношение изключение прави каточели само
човекътъ, който щомъ попадне за първи пжть въ дълбокл вода
веднага почва да се дави и безъ чужда помощь не може да се
спаси. Това става, защото той въ отличие отъ други животни
много мжчно въ момента може да намери онези движения,
които биха могли да го задържатъ на повърхностьта. Все пакъ,
следъ време той свиква съ новата за него стихия, приспосо
бява се съмъ нея и постепенно се научава да прави такива
движения, които не само му позволяватъ да се задържи на по
върхностьта на водата, но и му даватъ възможн.-сть да се
движи въ нея въ желано отъ него направление. Той се научава
да плава по тъй наречения естественъ или подражателенъ методъ, което най-добре може да се наблюдава у децата. Цело
лето те киснатъ въ никоя река, езеро и по-редко въ море и
за две, три, а понекога и повече лета се научавагъ безъ чужда
помощь да се задържатъ на повърхностьта, а следъ време,
подражавайки на движенията на възрастните или просто по
инстинктъ, почватъ да се двнжатъ въ водата доста сигурно,
макаръ и много бавно.
Разбира се за некаква теория и дума не става: всеки
плава посвоему, както за него е по-удобно, безразборно раз
махва съ ръцете, диша само когато вече не може повече да
остане безъ въздухъ, върти главата, раменете, докато краката
оставатъ неподвижни; некои силно гребатъ съ двете ръце
наведнъжъ, като удрятъ съ краката едновременно и пр. Пла
вайки по този първобитенъ начинъ, при който се изразходва
маса енергия и време, за да се преплува сьвсемъ късо раз
стояние, те излизатъ отъ водата запъхтени и отпаднали, носж
доволни, защото вече .умеять' да плаватъ. Разбира се, по този
начинъ никой не се научава да плава както требва, макаръ и
да се е „училъ" редъ години. Усилията на тези плувци съ
насочени само къмъ мисъльта да се задържатъ надъ водата и
Да преминаватъ известно разстояние безъ да се държи сметка

за енергията, която се изразходва. Съ други думи, т* немагь
представа за това, че ако регулиратъ своите движения, диша
нето и положението на телото, то съ много по-малко разход
ване на сили'ще преплуватъ много по-големи разстояния, безъ
да се почувствуватъ изморени. Те немагь понятие за онова,
което се нарича стилъ, безъ което никакво плаване е невъз
можно. Но такова „научно" плаване не се постига отведнъжъ,
а изисква много трудъ, време и внимание.
• Главната пречка, която требва да се преодолее отъ на
чинаещия, това е страхътъ отъ водата, който изпитватъ почти
всички, които за пръвъ пжть се потопяватъ въ нея. И затова
първите уроци по плаване требва да минатъ въ запознаване
и свикване съ новата стихия, изучаване на нейните свойства и
влиянието й върху човешкия организъмъ. Следъ това вече
може да се премине къмъ изучаване на отделни движения на
ръцете, краката, на телото, главата и пр. и то непременно
най-напредъ на сухо (което у насъ не се практикува) а следъ
това въ водата. Щомъ като бждатъ добре усвоени тези отделни
движения, едва тогава се пристъпва къмъ тйхното съгласуване
(твърде мъчно първо време) и започва същинско плаване, като
се спазватъ движенията на онзи стилъ, който се изучава.
Другъ основенъ елементъ, освенъ движението и поло
жението на телото въ водата, е дишането. Между плувците
има поговорка въ смисълъ, че който не умее правилно да диша
въ водате, той не може да плава. Правилното дишане е една
отъ най-важните препоставки за успехно научване на плава
нето и затова още въ самото начало върху това требва да се
обърне особено внимание.
Всеки начинаещъ обаче требва да знае, че самостоя
телно да се научи правилно да плава е почти невъзможно. За
това е необходимо да се учи подъ ръководство на опитенъ
ржководитель — специалистъ, основно запознатъ съ техниката
на всички движения въ водага и което не по-малко е важно, да е
подготвенъ и теоретически за цельта. Не требва да се забравя
че е извънредно трудно да се поправи неправилно усвоенъ
стилъ. Познавамъ много младежи отъ двата пола, самоуци въ
плаване, които, въпреки положените усилия, не можаха да
поправятъ грешките, които правеха въ кроула и бруста (гръдно).
Ето защо пакъ повтарямъ, добре е всеки да знае да плава," но
поне първите 10—15 урока да вземе подъ ръководство на
специаленъ ржководитель. По този начинъ всеки начипаещъ
плувецъ по-скоро ще се научи да плава въ истинския смисълъ
на думата и ще спечели много трудъ, време и енергия.

Из~ь ж и в о т а и дейностьта на организацията
По случай деня на освобождението между Негово Вели
чество Царя и Главното управително тело беха разменени
«леднигЬ телеграми:
Инженеръ Теодоси Атанасовъ
председатель на Българския народенъ морски сговоръ
Искрено благодаря вамъ и на членовете на съюза за
-изпратените ми поздрави и благопожелания по случай ^празника
яп,,Т1
Царьтъ
на освобождението
'
Негово Величество Царя
София
Въ деня, когато за първи пжть българското племе празДнува първите лъчи на свободата подъ обединеното отечество
отъ името на Българския народенъ морски сговоръ 6и отъ мое
име поднасямъ на Ваше Величество, Царя - О ^ ' " ' " " 6 , ;
вашите чувства на верность къмъ оежществителя на заветнитв
«ечти на целокупния български народъ. № 50 2II[1*и_год.
За председатель Инже. Теодоси Атанасовъ.

На 21 февруарий т. г. клонътъ пи въ с. Лабецъ е уредилъ вечеринка съ томбола отъ разни предмети. Вечеринката е
била посетена много добре и е дала бруто приходъ 13,000 лв.
Отъ 22 д о 27 февруарий т. г. членътъ на Главното
управително тело П. Стояновъ посети София по организационна
работа. Въ връзка съ това той е билъ приетъ отъ министъръ
председателя и е ималъ срещи съ администраторите на Б. з.
к. банка и съ главния секретарь на Министерството на вън
шните работи и вероизповеданията.
Въ заседанието си отъ 25 фзвруарий т. г. Главното
управително тело утвърди първото управително тело на новооснования клонъ въ гр. Тутраканъ, както следва:
Председатель Генчо Георгиевъ Генчевъ, подпредседатель
Стефанъ ИвановъГоловъ, домакинъ Петъръ Стефановъ Петровъ,
секретарь Нейко Денчевъ Вълчевъ, касиеръ Надежда Рашева
Тенева.
Проверителенъ съветъ:
Председатель Станчо Николовъ Николовъ, членова Иванъ
Станевъ Гайдаровъ и Катя Иванова Апостолова.

Съдържание:
, „
п Игнятонъ 2 Наводнението на Видинъ и спортниятъ отредъ на организацията ни —
1. Дунавъ — В. И г н 8 1 0а„ в 5,„,„,.ь най-новит* и най-хубавигЬ кораби по Дунава — инж. Н. Бакаловъ,
«• И., 3. България притежава » ^ Р ^ ' ^ ' р ъ - мич. В. Гуневъ, 5. На морското дъно — Мичманъ отъ флота,
4. Японското нападение надъ П^™*?,
А Шишковъ, 7. Воденъ спортъ,
— Б. Г., 8.Изъ живота и дейностьта
о. Евакуация по черноморския бр*гъ
и. л..
на' организацията.

Р ш т ш п ш и е л : леитвнантъ В. йасаашп, д-рь Д. Д. Снртаъ, ига. 1 р. Тр. Явавввъ.
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МАШИННА ФАБРИКА

М Ю Л Х А У П Т Ъ

& О^

д. д.
Основана въ 1907 год.
РУСЕ
ПЪЛНИ МЕЛНИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Шелмашини
Тарараспиратори
У н и в е р с а л к и
Постамвнти з а камъни
Двойни валцове
П л а н з и х т е р и
Г р и с м а их и н и
Филтри
Вентилатори
Д е т а ш ь о р и
Елеватори и др.
ВОДНИ
ТУРБИНИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ
.•Францисть"
В ъ р ш а ч к и МАШИНИ
Редос-Вялки
.»П е л т о н ъ "
С п и р а л н и"
Леночукачки
Чугунени тръби за водопроводи
Всички «фасонни п а р ч е т а
«Х> и т и н г и
Спирателни кранове
Пожарни хидранти
Всички видове машини и части
Обработени
Полуобработени
Моторни глави и др.

I

I
1
I
I
|
I
§
I
|
о
|
|
|
|
§

НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

обслужване съ кредите българското стопанство и кооперации
О с н о в а н а въ 1 8 6 4 г.
Капиталътъ е неограниченъ
ОБСЛУЖВА СЪ КРЕДИТЪ:
Земеделските стопанства, земеделските кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, техните съюзи и водните синдикати; занаятчиите и занаятчийските
кооперации; популярнитЬ банки и тъхнитЬ съюзи.
ДОСТАВЯ: Земеделски орждия и машини, подобрени семена за посЬвъ на зърнени храни
и фуражъ, меденъ сулфатъ (синъ камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощните
градини отъ^ болести и за защита на паразити, купува бакъръ, дървенъ материалъ и пр.
ПОСРЪДНИЧИ: За продажба и износъ за чужбина на земеделски произведения, съби
ране отъ кооперативните сдружения: тютюнъ, пашкули, розово, масло, пресни, сухи и
консервирани плодове, зърнени храни и фуражъ, машини, сахтиянъ, килими и др.
ИЗВЪРШВА: Всички банкови операции, приема спестовни влогове, срочни и безсрочни
при най-износни условия."

Седалище и управление въ София
142 клона и 52 агенции'въ всички производителни, земеделски градове и^села, 250 популярни банки въ целата страна, които извършвать влогове — акредитивна служба.
Печатница „Войниковъ" — Варна — Тел. 26-82
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Великолепенъ плажъ.

Най-модерно уредени морски студени и топли бани.

Всекакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).;

Максимална лековитостъ.

Категоризирани и нормирани хотела, пансиони, вали. квартири и ресторанти.^

8
Чудни околности з а е к с к у р з и и и излзти, красива природа.!
8
Всекидневни концерти обедъ и вечерь въ морското казиао. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ . 8
8
Устройване морски тържества и забави.
8
И з б о р ъ на .Царица на плажа'.
Музикални тържества.
8
8
8
К У р О Р Т Ъ ,СВ.
К О Н С Т А Н Т И Н Ъ ' 0&
5О»/0 намаление з а п ъ т у в а н е п о Б. Д . Ж . п р е з ъ с е з о н а .

II

I

Прелестно кжтче край морския б Р е г ъ за истинска почивка и отмора.]
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторанть.
Джазъ. Дансингъ.
Хотела ремонтиранъ. Стаите снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаите предварително.
Редовна автобусна в р ъ з к а с ъ града.
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I Българско Търговско |1Рбходно Дружество 1
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БЪЛГАРИ,
Подкрепяйте родното корабоплаване! Въ мирно &
§§ време търговсквятъ флотъ носи благополучие на стра- |
Ц ната, въ военно време силнвятъ флотъ е гаранция за Ц
Ш по-сигурното опазване границите на отечеството ни. й
§
Утре, когато моретата ще бъдатъ свободни и бъл
гарските кораби забродятъ къмъ близки и далечни
пристанища, всеки тонъ българска стока требва да у
!
бъде
товарена
на
български
параходъ.
|
й
Щ
8а което и да е пристанище, ако има да товарите, |
§ най-напредъ потърсете български иараходъ.
8
й

БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д-ВО
ПОДДЪРЖА:

й
Ц
Ц
^
Ц
Е2

1. Пътническа — стокова линия по българското крайбрежие.
/
2. Пътническа - стокова линия до пристанищата на Палестина и
Египетъ
3. Пътническа-стокова линиядоАнверсъ ивсекозападно-европейско
пристанище на Континента и Янглия-при достатъчно товаръ.
Й^Петни туристически пътувания^ до Цариградъ и обратно.
5. По споразумение, |може да се отправи параходъ до всеко при
станище на Черно и Средиземно морета.

8§
§
$
Ц
$
|

| Пътувайте и поверявайте стоките си на параходите
| на Българското Търговско Параходно Дружество, дало |
|
достатъчно доказателства ва добъръ пазители на
I
С
интересите Ви.
|
'>**Шг*>+>&^*&*т<г^^^^^~ъ^.+щ*&щ?*
г«е" т м ц !
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