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Ще догоряват. залези, и. хора,
и спомени, 1i •tyвcntaa, it мечти;
ще отцъфтлт са.лньмнте на двора,

.'31ве•tерник в клоните ще зашепти,

::;i:?·?:?e;::i? ?1:m"oa??'ft;,;??eш
когато за наследници след :вре,11е
ще дойдат нашите потомци тук.
сьриата си пак в песни ;ще разказват
и пак ще вият птичките гнезда '
It все така на майчината пазва
ще грее златна рожбица звезда.

.
Ще и.ма пан синчец и теменуги
и погледът им син ще бъде пан-
но хората ще бъдат вече други
и друz_-_денят на ващиния праг,
Дали ще;u,11 "раенаже с памет. свежа
историята 11.л.и..,ще мь.лчи

как нзбчяеаше у нас надежда,
ttоливана от 11ла1?ещи oitu .. ,
Как в път, омьпнен с "бойни урагани, -:
последна бомба сменяхме с кураж, :iiкак пдспе из кофражи радостта ни
израствате етаж подир етаж...
Как двадесет и пет годишна бяхме,
а нашата коса се посребри,как не еа дребно щастий11е вьрвяхме
по първата роса в зори. . .

Потомци, вий напразно ще се ровите,
докрай едва .ли ще узнайте вий,
когато се наливаха основите -
накьв живот живяхме ний!
о,-колко трудностн за нас дойдоха!
Завидна беше нашата съдба!
Ний не живяхме дни, е?оха-
воова _жuвяхАtе ний, .борба!

пеньо ПEffEB

Рис. МАРИЯ нсикое» Обикновен "провинциаяан
град в Южна България.

Прашни акацийки край про
тоарите на мазната улица.
много слънце, малко хора.

В жълтото здание насреща
е Околийският комитет на
РМС в Нова Загора. На вра-

бригадирска смяна, работата
щеше да бъде тежка, време-
то малко. условияга за жи-
веене-лоши. По-добре само
момчета повечето от 01ю-
лията, от селата. Но в края
на краищата околийският но-
митет се огъна и в ядрото бя

ТРЪГВАНЕТО
тага е закачена малка капто-
вена табелка със стрелка:
.. Първо ДИМИТРОВГ,РАД.
СНО ядро - сборен пункт".

В нлуба е шумно, багажът
е натрупан на купища.

По стълбището непрекъсна-
то тичат нагоре-надолу.

Двама младежи вече сне-
мат калъфа на ремсовото
знаме.

Околийсният свкретяр за
последен път проверява спи-
съка JI отмята едно п0 едно
имената,

На площада вече се строя.
ват пъстрите редици. Първо-
начално беше ,реше.но тези
четиридесет души да бъдат
само младежи, ядрото отива-
ше преди редовната първа

ха включени и четири :-?10?111.чс
та - най-смелите, най-весели
те, които не се боят от ни.
що. Прощавайте, мили девой
ки, че ще назова само Радос-
тина, тогава не правехме д, б
лнкати от списъците. пък 11
не ни дойде на У" да си на
правим една обща снимка.

И тъй. строихме се. някой
11ЗВИ11З:- Напред, ходом: марш!

Ученическата духова музи
ка засвири.

Редициге тръгнаха несгрой
но, ремсовото знаме отпред
се люшна.

От двете страни на тротоа
рнте махаха изпращачите.
Беше 10 май 1947. Почнах-
ме да маршируваме в крак и

оставяхме слея себе си облак
прах.

На гарата. в суматохата
преди тръгването, неочаква,
но околийският секретар ме
дръпна за ръкава:

Ти ще бъдеш ядрови
но>1а11дИР.

. \з стреснато казах. че не
аная дали ще мога и въобще
дали ... .Но не можах яа про-
дължа.- Ще' се научиш.

I! той безапелациоино ,111
тикна в ръцете списъка 111
тридесет и шест момчета 11

четири МО:\tиt1ета . .

Тръгнахме. Закачиха ни на
опашната на аяака. в купета.
та 11ес11н и викове. По гарите
хората четат на вагона лозу,и
гите, написани с тебешир:
„НЪ\1 Димитровград!", ,,Да
живеят първите строители
на младежкия град!"

Първото нещо, което на-
правих като командир беше
това. че си отворих бележни-
11а 11 по мелодията на марша
на съветската авиация напи-
сах думи за песен. . .

Мелодията си беше хубава.
думите съвпадаха с настрое-
нието и много хора я пя.ха
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Момъкът, •който носеше nърху раменете си х11.1ящ1 тонове земна масп, сега с

въвху раменете 11:1 своиге другари, 11Бnгера" - Георги Цпхчев - кoii 11с е •iynaл Jn

За човека, коiiто II рабогата съперничеше 11а машината и взс нсйното име...
„ Парадът на бпкнте" - усмивка 11 мирис на топла храиа, Все пак еди« гържествеи
миг о бригадирския цен, Особено пък когато се с налагало да се работи 11р11 такива
тежкн условия, както показва третата поредна снимка. А ударници е имало 1ш11аг11.

Ila последната снимка са показани момчегага, които r10 думите 11а сщ111 бригапирскп
к•мошд11р от онова време са б11л11 11оп,11ят н пламъкът на съревноаанисто".

.---

с крилата иа. младостта,.·
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Строит елстnото 11а Димитров-
град, нв лиn1комu111шта, на
.1. ?.ц„lt'1upнцi1 ···u, на уд11ц,11·rе ?н
IШU1-1.1.t1.r1t1.1.? се tap?Hn!J•·Ht в ьв ве-
лико иашггапмв эа ltlollИДt:ЖKU'l'O
up1tt·aд11pc,ю движение. гук оя-
ха съорани в едно ме-п нтв 11в ьш,цt:J1с.::l111л1·u ва цяло мла,
дtж«u поноление, пренебрегна.
ло личнит е интереси пред голя-
ntata повеля - да се шшгрёи
n1.11u.u-e11\1\H}JT град.да се пост JJOH
лшш1ческ11,1т ttоnю1шнт 111 цент-
лата, да се изгради велнчест-
вен ламетинн на българо.съ.
ветскап, дружба, на I\IJШ).\VC1'J'U,
11а Георги .ц1u,111rров!

.Цuе цесегнпетия от времето,когато тук няо.аше ниианъв
град, По .двата оряга },;а 1v1ap11-
цu вместо сл ЫIчеви жилища
ямаше само бр11гад11рскн лаге-
р11, вместо зuоодп - горещисърца и дръзни мечти и неук-
рот1101а 611ра, че yrpe аавоците
Ще Ьъдат, ще затуптят маши.
ннте, ще запушат комнннге.

'.1ун: се събран ентусиu::инът Jt
младостта на Родината.

?110111тровград, наи-младият
град на нашата .!'епхбл11ка,
които 11е помни капиталиотиче-
сното минало, но nр11доб11 пас-
порт за социал11ст11ческото бъ-
деще, бе построен от младеяс.
та. Срад на нашето време, рож-
ба на социалистическата дейст-
вителност, на социаяистичесна-
та революция, макар 11 непъл-
нолетен още, той навлезе вну-
шително в настоящето II бъде-
щето II се превърна в един от
'центровете на нашето провшш-
лено раавнгие, един от решава.
щите икономичесни възли на
социалистическата mi Родина.

Дшшrровrрад е скъп II сви-

нао-еоляаогпо
Оогаmсmбо
Прадложенисто1 да се ;;·1,3

даде областна младежка ори
гада изникна спонтанно. из
веднъж. Това стана на об·
ластната нонференцня на
РМС в Стара эагора. през
ранната пролет на HJ47 год,
Бюрото разгледа предложа
нието и реши да се с ьздаде
младежка бригада.

За 11ома11д11р бях опреде
лен аз.

Ивтръпнах. Устните м11
пресъхнаха. Изпотих се. Опи
тах се да обясня, че има по-
подготвени другари от мен,
че работата ще бъде трудна- ще )101·а ли да се справя
с нея? Нека потърсят дру-
ги. 1 оворя, а като че ,111 слу
шам нянакъв чужд, не1103на1·
за мене глас. Не можах да.
убедя другарите от комите
та и не приеха моето възра-
жение.

Нъде ще работи бригада
та"/ 11е бяхме ,11101·0 наясно.
Знаехме, че край марица за
почва голям строеж, издига
се цимснтовият завод .J:!y:1
нан", Марбас търси работни
ци, ?а насочим У,снш1ята си
на ТЦ..'1 •• -.:

На гара Марийно при
стигнахме рано сутринта.
Хапнах една фасул чорба в
гостилничката на бай mеио
и се отправих към управле
1111ето на ,1н1111те. Надписите
по вратите ме смутиха: ,.l'Jla
вен инженер", ,.1 .лавен меха
пин", l'tНадрии .... "Главен
директор" . , • Почаках при
секретарката. Наи-после ди
ректорът се освободи, Раз
говорът тръгна ·мудно. Отна
1Jало ч01шк·ы :?шслеше, че
съм дошъл да търся рабо
та. Jam1тa ,1е кairoa спец1ш,1-
11ост нмам, на.кво мога да ра
ботя . . . Седнах 110-бтыо 11

започвах J.la разиаз.вам . • .
':1,•вснувах, •1е не съ,1 дост,,
тъ•шо убедителен, 110· тон се
заинтересува и сам взе да
ме раз1111тва за nодР0611ост11-
те. нос:1с се :.sамис:1и н наза:- Добре . . . Ще ПoMIIC
.111м за 1?J11 ,iеща с дру1ар11
те от напи1.·а;шо строите11-
ство. J,;лате след два-три
днн .••

Uнуражеи от тщ11 първи
успех, 3аоързах къ:-,.1 циr?н.:н-
1ов11я завод. i\lнсдех си: щuм
в i\lapбac ме посрещнаха та-
11а, с11г,·р110 във „J:!улкан"
ще ме nuсрещнат още по-до
Dpe. Jlo се нзJJъrах. Дирен
торът ме нзсJJуша вннма rc:i
но, но отсече:- Вярно е, •1е 1111 трябват
хора, 110 раuопrиц11, а не >?ла
дежн. 1'а6отата ? теж1,а н
с?рнозна.

Uпнта.х се да 1·0 ,·бедя, •1с
младежите не ще uъдат 110-
.?uши ра6отииц11, от110,щото
друl'l1те, че те до11азаха u
л,щиобаз, но последва укло-
11•111в от1·овор: .Ще в11д1ш",
който една !111 не ме докара
до от•1а11ние. Вратата не е
затворена. Нищо. Ще опи-
там пак.

IТретото ,шсто,на 1<оето отн 11

дох, беше Азотно-торовия
завод. Днренторът го няма
ше - бн,1 u <..:ъветс111111 съ
юз. llзпратнха ,1е при арх.
Сотиров . . .

От11дох.,1е в неговата стая
и заприказвах,1е за бъдеща-
та раоота. Сотиров ме разби
раше едва. ли не от rю.,ющш
ду:-,.1а и танu се yвлet1e,tJe аа,
l!ЪЛIIОМОЩШ!КЪТ II бъдещи-
ят номанд11р на младсж11ата
бригада. човенът, който трн-
бвашс да убеждава другите
в правото дело на брю·ада
та, зяnнах от учудв-ане н
възторг. Но,шо мио1·0 пер-
спентиви разири пред мси
този непознат човек, нойто
ми стана 11звед11ъж толкова
олнзъrrl Циrарqта не сJшэа
ше от устата му, ръцете му

ИВЛП ТОДОРОВ
парторr на Цh

на Шш за .Кремиliовци

тomrona блнтш м,?адежн 11

девой11и от да.,,ечння Нрас110-
до11. А то?·ава... Млъrшахме.
Може би защото всек11 ат
Щ:tс почувсТвува голямата
отгоnор,rост, ионто поемаме
с вземането на това име. i\Iлa
да 1·вардия! llмe - символ 11

задълже1111е ! Све·гння, пред
която мълчахме развълнува-
ш,, защото мълчанието е 110-
красноречнво от вснкакви ду-
i\tИ.•.

Н т?J<а, Старозаr·орс1<ата
област,на .11J1адежка оµигада,
на ноято бн.? но?rа11д11р аз. ое-
ше наре,1сна ,,..\1;1ада 1·вар?
д,ш··. ·нредложението не се
разисква. J;ewe прието еди-
нодушно'

...Тогава град нямаше, 11е
се н говореше Ja град. На га-
рата ни посрещнаха тошю-
сърдечно. !:,яха дошлн стоти-
ци мъ)l{е н шс1ш, сеJJлни и де-
ца. Гледаха ни с интерес 11

топлота, шегуваха се II го-
вореха: ,,'!"ова JIii са тези, за
ионто ще 1ш вземат 1·радинн-
те·1 Та това са 1,1e1i,a, а с тнх
1111 плашеха/"

ГJ01rазаха 1111 помсщевията,
определени за 11ощупа11е на
първо време, J.!ОНато станат
ла,·ернте. l'азпределнхме хо-
рата, 110 с,1ед мално започна-
ха един след дРУг:- .цру,·арю 1<0ма11д11р, ня-
ма одеала...- .цругарю 1ю.,?а11д11р, ulll·
;на...- Другарю 11ома1щ11р.. _и OTttOBO llЛMa, нлма,ННl\lа.
Няма волейболно ш·р11ще -
ще си 11аправнм! А топ1111"1
J-1яма J1с1<0атлстическа шю-
щадка - ще с11 напрапrшl А
уреди'/ Tor•ana'I . __

1:S1ш1..:ът i\tC 011-1,гсе в София.
В rJJan1111я щаб на Национал-
ната м,?адежка бригада „Гео-
рги ).\f!Мнтров"'. 11осрещнаха
,\IC XJJaдrщ Лрн тнх 1·анава
бри1·ада не се во1111 ,ra от•1ет.
l.J1едовател110 нищо не може
да се получи. Нрай.

Реш>1х да отн,ца лрн Ле,,.10
Нубад1111с1ш. Вечерта късно,
когато се прнбнра от обикол-
ка по бригадите из страната.
Jlpиe ме. l'oвop11XJ11e дълго.
,.!1я:-?1а иa1tso да .се лравн -
рече таи - все ща измислим
нещо.. Няма да ви оставнм.
J,;JJa утре.....

На друшя ден бяхме вн11ю
че1111 в Националната младе-
жна стронтеJJна брш·ада нато
седми оатальон .млада l"ва-
рдня··.

Спо.11е1111, спо,rени, qто,1с-
11и. . . Те нахлуват в мен,
бJ1ъс1<ат се, напират... Хуба·
ви и ;1ошн, тъжни и весели,
трагн•11111 i1 смешни. . . Да,
какво JIii нямаше та;)!, в 110-
11ето нрай Марица, нъдето
се сла1·аха• основите на едно
1·ра11д11оз110 11 непознато за
нас дело. Впрочем, тогава 1111-
1юй не мислеше, че седмият
бата11ьон „Млада rварднн"'
от l!аци.она.т?ата младенша
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СТЛРЛТЛ

ден на десетки ХJrляди ?1лaдeж-
JtJt с·ьрца, преn11шаш1 пре:..t
стро1111и r,: рс„?щ11 на брш·,щ?.
.,1t.1J1aдa гнардня ·. Цн.110 11vнOJ1t:-
1шc fi1ладеж11 - J\1.?1адогварде11.
ЦII - СВ'Ьрэа с I?ГOIIOTO JJЗ-
1·ражда11с своето у•1аст11е в со-
циалистнческото строителст-
uо.

С бригадирското дв11же11не,
с нзrражданt:то на n1ладежния
1·рад са свърэацн пърnнте тре-
nен1 и съкровени в·ьжделення
На десетки наши млади поети,,шсателн, 01уэ11кан11н н худож-
шщи. Мно?1ша от тях 1,u11pa.
виха първнте сн стъпин в 11з-
куството с ннтенка ва pan10,черпеха nдъхновеmrе от грохо-
та на ьетоноu·ьркачк11те, от 113·
U•1сс.::нн1·е ске;111 от стро11тед1tо-
то всеииднев11е.

t;ред оелнте скели 11 черве-ннте зидове на Дио111тро111·рад
укрепна, възмъжа 11 11),еоър11а
стро11телстnото в поезия н nе-
ь?:ч·ьт на с11неблу.;sа1·а арl\Пtл,
поетът с вате.111,ата" неньо

11енеn.
Бр11гад11рс1,ото дошке1111е

възnитаuаше, нъзпнтава сега 11

ще въэпнтапа утре 01,?адежта''" труд, на упоритост II дър·
зост, на дРуrарстоо II вэанмо- \?Oi\lOЩ, Jla ДНСЦIШЛIU-18 11 съзна-
нне за cnon дълг? KЪJ\I Jlapoдa,
на безпределна любов към Ро-
дината.

Bcmto лято нэ цяпа11а стра-
на, ·по строителни оОентн и
нооперат11вщ1 пол?1 01ладежта
развява знаn1енатсt с11, оглася
цростора "С песните с11. Поеда u
наследство богаrnте традицш1
на бригадирското движение, тя
шефствува над такива огро011111
обекти като JVlеталур1•11ЧJ1ня
иоn1б1111аr - Крео111ковц11, .,Ма-

Виждам го нак забива нирка-
та. С широк замах, сер1юзен 11
съоредО'!'очен. Под)о)ваща с ши-
ЛО1Ю rолемия кю1ък II сръчно го
претър11улnа по нанадотruщеrо.- t-11, деде, и ти лн flO акъ-
ла -на щrадите. Orap сн ве•1е.- Стара е баба ти. Ао ано
сы1 стар, туна лr1 ще съ,1 бе,
l\tOMtJe'/

Вечер той nр11с11да на топлата
зе)!Я край оr-ьня. И сиритqм се
любува на ,?иоrоброiiните си рож
Ьн.

Чупюr го иа1, 11р111·лася на пе-
сента - 11еувере110 11 свенливо.
llocлe се прокащлюва м гласът
)!У плътен II силен, се въэзе)Iа
нагоре. Обnръща 1фехк11те мла-
дежки ,·пасове, зазву,1ал топло
и .радост.но.

-------------------------------------------
СПИМКЛ

JlJc )111 раэнаше .1111 пожълтя
;1ат;, с.1111м1<а повестта на един
ж,шот"I На.?шо ми 1'0nop11 yc,r.иu
ката на този u10110311arr възрастен
човеr(? Големите ,ръце на рабат
IIIIK, IЮJJОЖенн J1ас1<аво върху ра
м41иете на рожбите. Ще ,юга JLII
да у;ювя нестройния ритъм на
едно старче№о сърце? Иum ста
ростта вече го е .оградила в паш
иупа 1На са)ютата и c.era сн сп.ом
ия за онези дни със с.11еnтн•1J1а
усшrвка.

Аз CJ! мисля за човека от снн.11
ката. . . Тезн IJ)-ьце не умеяrг да
почиват. Тсан очи не обичат да
бъдат притворен11. Небето ,ra нз
ток е пепеляво сиво. Дори ро-
сата не смее да·поръси т.реанн-
те ;шста. А той:- Хайде, )IO)IЧe'l'a, BJ)e)le е ...

...- Чакай, деде, т.ръбата не е
СВ11JН1Ла.- Тръбата mt? Та ние ано
чаю\.11е т,ръбата. . . Eli на -
PaЗBIIДeJIЯDa се.

Първите слънчеаи зари се пре
чупват в лъскавината на кирии-
те. Поrалват 11афнвнте приведе-
н.II !'1>Р6&1е,

трескаво чертаеха, пресмя-
таха, до11азваха. . . .ца, об-
J?асrната мJJадежка орш·ада
ставаше вече факт. IJ не са-
мо фант, но и q>а11тор, на
които двама ,11,?ад11 ентус11-
аст11 зaJJaraxa и разч11таха
много ' ..

И-ьм полунощ, когато най-
после решихме да пре11рат11м
разговорите, арх. Сотироu
рече: .. L;лушай, Иване, къ-
де ще ходиш по това време'/
Н да сnнм ту11 - ю?а една
11ушетка II едно нрссло. И аз
няма да си ходя, к·ьс1ю е ве-
че ...

Jаспах спо11ойно, с чиста
съвест, че съм свършил в·ьз-
ложената мн работа. Архи-
тент·ьт ос-rана да довърши
неотJJожна д!JСШJа раоuта.
н ос·ыша 11ад?есе11 над бю-
рото си. Работеше, 110 иато
??сети. че съ?, буден усмнх-
иа се леко II мн по11аэа това,
наето прави - ллан за ла-
гера иа оригадата. оттога-
ва насам много проеюи 11

?Jертежи съм разг.11?1ндал, но
все ми се струва, че нато
този не е нмало, тозн ме
раэвъ:ш?·ва, даде ,ш нрила 11

новн надежди . , ,
Върнах се в Стара Загора,

дОJ<J1адвах. Другарите ме 11з·
с;1ушаха, эарадваха се - ще
стане. Но нак да иаре•1ем бъ-
дещата б_рнгада"I Нредложе-
ннята заваляха едно след
друго, нэоронхме вс11чкн име-
на на загина;,н и жнвн из-
·rъинат11 дейци от областта.
lie се спряхме иа ш1то едно
от тях. То1·ава няиой, 11е пом-
ня точно ной, подхвър1111:- А защо да не наречем
бригадата- ,.Млада 1·вард11я"'
нато нрас11одо11ск11те 1,омсо·
?IОЛЦН°I , ,

i\!11ада rnapд11яl II cera се
въ.111у.ва,r. 11ато ои сnо,шя за
подвига на онези 11епознат11

Н·ьде JIii nо;111т м.ис1111те на
едИJН стар човек. Нъм неизж.?1-
вяната с.и.па мJrадост'I Ил11 нъ.11
втората младост, l(ОГато сърце·
то пърха II гърд11те ,иато 11:г1ща?
Ногата си nо-??лад от :младите.
Ошн,ото бригадирсио ЯJ(е, JJобе-
лядо от ;пот .не е ли 1Най-добра-
та атестация J1a младослтrа·1 Рнт
мнчно размаханата кирка не е
ли uiefuшят символ?

Наwво е щ1адостrа? Гладното
лице? Буйно ;развяЮ111 перчем?
Или в·ы111еш1ето? НеТ'ырnението'!
Ус.щшката, кацнала на уе,щштеl
Ной :тае? Може 611 е nо-добрс
да m1та:\1е него - (Jсшенът от
оннмната. Миналото крие тодио
ва о?го;ворнl. . •

Някога дядо .,1у б1111 т,1ю11яткмет в l'ъбаревснюа общш1а наосвобо,цената от турщnое Бъл??а-
р11я. Бнл беден, 110 честен. Си-нът npaXQcaJJ ,?ла,достта п непо-силен труд, за да 113храш1 "l'])И·надесетте си деца. В11?иът а13-
рас.11ал буен 11 ,непокорен. Непо-читал черК'Вата ,и упорита Jreкръщавал децата си. Обича.1

рнца·изто1с', над Хим11чес1rv-
1юо1б111111т край Враца, над я?
оирн и централи II отстоява 1

11ест младежката си ?n,1a, та,
на, както е предuла н дар щt"uдвнатн, десетю1, стотнцн
обекти до сега.

Двадесетгод1шш11ят юбндеii
на бр11гад11рсиото дв11жеш1е,
който ще събере теэ11 дни в Д11-
?111rроnград брнгад1rр11те от вс11-
ч1<11 поколения, като фо1,ус ш1
показва 11 11аnо1\п1я за 11з1шша.
лите път11ща. От върха на две-
те десетнле11и11 ние се възх11-
щаваl\1е на нелнчестпепuта рав
носn1етка, на нсизl\1ер111нnтi
гранд11оз11ост на бр11гад11рсюrт?
дела. Вс1rчю1 бр11Гаднр11 са эа-
1,01шо горди от това, отвоrова-
ли са го с n1ного пот, с 1\1ного
ус11л1111, с 0111oro дръзновение.

Парт11ята 1Эсякога е отчита-
ла ролнта JI э11аче1mето на бр11-
гад11рското дnнжеиие за 11э-
rраждане еа нашата ниономика
11 вннагн ш1ш,1ателно, с n1айt1ин
ска грижа е с11едяла 11еrовото
разв11т11е II трудност11. .Ц11ч110
Георги Диаштров следеше най-
отблизо ,и загрижено 11егов11те
успехи, тревоги II n1ладежк11
ЖI/ВОТ.

Подвигът на а1ладеж11те 11
девоiiю1rе от първите год1ш11
на бригадирското дn11же1111е
вдъхн;овнва 11 ще вдъхновява в
бъдеще младежта от цялата
страна 01 от nс11чю1 поколещш
за геро11•шо участие в стрщ,.
телството на соцнализ1t1а н и
а1у1111з01а, а ceraШJJaтa 01ладе)h- за превръщането в действ11-
rстюст на огроюште соцнаm1-
ст11чеек11 строежи, предв1rде1111
в д11рект11n11те, ио11то ще прие-
ме Деветият конгрес на Пар-

. ТIJЯТа. '

С·ьnетсюш съюз както дндо щооичал l;ус.нmн. hol'aro .\1,у 1...?

P0AHJ1 СИ-11, 'ГОИ 11:.шратнл 1'CJJ?·
1'J)a.щ.t. дu )13ИНа -сн: ., '1?<.:ТНТ OU.I
llit:lSHIO l.... Щ){)l'CJJ D l\Huta ,,1V1avн?
Цil.. '1CJI J<HИNI, }{QB J{) О11ВОf)НШI
оч.ите ""У за св?rа. J"\IJ)HJJ ш„щс1·а.1
ни. J-1 с.1ед. ·но1·р0?'1а ll!JCJ \...(}.[LН:?.,1·
ври, ?;j годкш1 се озuва:1 в ...\ас·
.1ювс1ин1 ?u,111:ю-р. Jt:Ocлe paov1t.:.1
в оощшш1а на село 1·ъоарш,u.
?ъон1д1.J1 помощн Ja е.,шrра111·11
11 затыоршщи II давнл <ра.,ш11u11
.111'-JHll щ:t!)l.н JШ н?.1сга.,ни )HJ.>·
гари. J3 с·ьщата та3н оощн,на, "
Н.(JHIO C.JJCД ?. 1.Л, 1?::Щ·J 1". 1VJ
станал 11ъ1>в11я .народш1 кме1.

В. ,.llc№pa"", lfазаню,к. Бpoii
5:31 01 (). 1л. и1,1 l г. на ;_ju аu-
1·уст заминаха II последrште 1·µ;-
1111 брю·а,ц11р11 от 'l'})ета с,шна.
1 ,еорrн Тенев от с. 1 ъоарево Jd-
минава бригадир на шшилruI1ерми- 1:>ощ•ни за?но с две·
те сн дъщери ij01teтa и /·1аrн
mm. В011е11а отива за вrор11 пъt
ориrадирка··.

µ.aJ111 затова, че отдавна 1111·
нон не го ое търсиJI, 1 ои се Jёt·
Радва н дъ.лrо разказва, paзкilJ
ва. . . Ja дъщеря си Ьенста,
която рас,01·11 в .;,авод 10. ;ja 1111
талнн, 1юнто жнвее в Сш1вW1 11

има две 11Олеми деца. За сина с11
Lл·eqia11 - също оrшш оригаднµ.

1 ·eopr11 Тенев е съвсе,1 П()()С·
JIЛЛ. L,;ма.лиJ1 се е. Той н сега с
а!(пшен обществ0111111, 110 ног:ю-
дът му е отправен повече на-
Jад. . . Може би щша,юrо кр11с
ТОJrкона 011говорн. J:!зю?а,1 на-
с.11уни едно лис.мо от куnчнн,н«
ltPeд ,,сне. .Dj)Нl'ЗДIIPCIIO П!\0'10,
писано на нолsiно, с едър раJ-
1;р1ше11 лочерJ<:

„Бай Георге, 11е ,ю1·а да оста
на спокоен нато ?rлад ко,1уннс1
да не озема у•?аст11е в новото
C11PQl!ТCЛCTIIO на репубшtка DЪ.:1
1·ар11я. Так11ва другари нато те-
бе само могат да 1111 дават лрн·
мер. Так.ива като теое са.110 ,10·
га да ноздравя и у.важава,1 »и-
нагн··, .l\irreл СТОИJ!ОВ

.! ?rp.



ЛЕГЕНДА ИЛИ ИСТИНА
Не зная ко11 el Ще разкажа това, коею ,1111 раз·

казаха.
Било е през бригадирскигг дни. Гµадът едваочертавал ръста си: строежи, загазнагн ул1щ11, тух-

,1и, бетон, желязо... Невъзможно е тапнп от пър-"" път да се оправи. • .
Тогава се появил той. . . Раэхождал се по 11еро-

на на гарата и казват, че имал чуден нюх ? 'вед-
наг°:_Рj1;:о::а:?л ония, които т·ьр?ят посока.

- Блок 132...- Виждате All онзи насип...
11 ги отпращал с усмсtока. Така с ,,асове... Все-

·и ден..•
Легенда uли ислина? Ако е легенди, не е л11 зti-

• • •
щото тук пьрвн път хората видяха почзи: реа.ьенидеала с11/

А твърдят. че такъв човек е имало! 11 дп.111 е по-
лучавп,1 възнаграждение за усл.угuте си? Имал 1111 сце•ю, както 11,1,а цена всеки rrътеоодител?. .

Къде си 11еnо311ат11 другарю?.. Дали у?Т//11ятанартменг вече те е оаэмекнап ,с юплинот си II -ги
заправ11 посокат... Най-сярнат... Онази, хол-то посочваше на хората. . И1111 други строежи тепримамнха с грохота си и ги не можеш да не 6'6-
деш тм).

Както и да е! Ти вече en преюно« о легендат,за да не нзчеэнсш никога!

Иван ТАНЧЕВ

... и дъх
на праскови
През хола вървяха години.

Вървnха събития, Вървяха име
на. Те го изпълваха ту с дъх
на стари фотографии. на митин
ги, 11а карцери, па цимент 11
nap . . Изпълваха го II си отн
ваха. отнасяйки със себе сн 11
дъх 11а праскови - на едри.
сочни праскови - на нещо зря
."Q. на нещо осмислено. изживя
ло пътя на семето до плода.

Пстър Парапанов разказва.
аз слушам. а между нас са десе
тина едри праскови. КОНТО на
nояват с дъха с11 всичко - 11
споменитв, 11 годините. 11 съби
тията, Отминават срещите с Ди
митър Полянов, с Александър
Жеицоо, с Георги Караславов.
Отминават арестите и побоища
та. Отминават емиграциите в
чужбина Отминава онова далеч
110 време, което в представите
на моето поколение чернее на
то нощ. в която единствените
светлпни са били пожарито и
полвнгът!

Всички те отминаха. взе
л11 нещо от дъха на прасковите
11 оставили нещо от себе с11
във вкуса им . . .

На тяхно място вляаоха дру
ги спомени .ио те не си отива
ха. Те оставаха. Оставаха, за
щото са родени тук. Оставаха.
?ащото тук са построени. Споме
ннте за )Jшштровrрад . . !- В 1946 година работех о
стопанския отдел на rк на Партията: в Хасково. Един ден 1111
се обадиха от ЦК че идват
група съветски специалисти за
определяне мястото на нов хи
мически завод. Аз трябваше да
r11 придружа. И сега чувам гла
са на Иван Иванович Рябцеn:
..зцесь будег завод]" - 11 посо
•111 голото поле. където сега е
Химкомбинатът. В началото на
I 947 година бях изпратен за
ръковолител на новото строи
телство, Интересно е, че при из
земването на частните парцели.

Из.111за. че аз съм собственик
на много земя!

Първите строителни работи
на днешния град започнаха
през пролетта на 1947 година.
Същата го.дина беше изготвен 11
гербът на града от А.1. Поп
.111.,ов!! - градът. който виждах
ме само в мечтите си вече има
ше герб! Голото поле вече се
съживяваше за един нов жи-
вот. Особено красиво беше 110
щем. Веднъж ни посетиха другарите: Трайчо Ностов, Вирю-
зов и Цола Драгойчева На оти
ване колата им спря точно тук
на тоя хълм, където е сега 11ъ
щата м11 11 др. Трайчо Костов
каза: ..Човек трябва да има голяма фантазия, за да си предста
в11 града на Парапанов. . ."То
чно така каза, а под нас, в рав----------

А НЕ БЯХА-----------
БРИГАДИРИ

ното поле, грееха светлините
на работните площадки. Самосветл111111 1: хора. Само хора и
сuетл111111 . Нито една постройна:
И все пан това беше градът-
мечтаинят град! Тоз11, който исега •1есто об'\чам да гледам оттова същото място, от което го
гледах някога с тях. И се рад-
вам. че днес не е нужна голяма
фантазия. 11е е нужна дори фантазия. а само очи. за да видиш
града - нашият град. Този.
който строихме с голи ръце 11
трофейни автомобили, подарени
от съветските войски! Градът
на бригадприто - на младост
та!

. 11 отново сладкият дъх
на зрели праскови натежа в думито му. Просмука нощите 11светлините. Нахлу в синебпуаи
те изгреви 11 залези. Смеси се сбетона II варта на строежите,
натеша II легна в ръцете ни -
плътен. свеж. зрял Зрял като
плод, зрял като града изми-
нал пътя 01· началото до зре-
лосттп - до есента, в която
първия- кмет на Димитровград

нотариалния- акт за земите. 11а ?10ж? 1щ къса от времето сво-
които щеше ла се строи новият ите спомени като тези зрели
завод, е написан на мое име. праскови хубави, сочни. мъд
Tona така си оста на II до днес. ри . I
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в исоко в пазвите на Рила,
сред борова гора е разполо

жен лагерът на международ
пата младежка бригада „ Г. Ди-
митров", Бригадири са тези. кои
10 са се раждали, когато плю-
щяха бригадирските знамена на
Хаинбоаз II Перннк-Волуян. Но
на една от бараните пише:
.ОтР,Яд 11а ветераните". Тук ра
ботят II част от ония.които пре·
ди 20 години разсякоха Стара
п.1а111111а и пронараха Прохода
на Републнната. И'lа предста
011тел11н групн н на младежта от
18 страни. ыежду ноито !Oro
с.1ав11я, Турция, СССР, Фран
щщ Англия, САЩ II ми. дР.

Звънливи песни събуждат
п,1а1шната. Стройните редици
на отрядите се отправят към
столовата, а след занусната -
към обектите. И се сбъдват ду
мите на поета:

.От Росица, Ма.дан II Волуяк,
от Дm1111тровград·,ловеч,Троя11
стари песни нека нахлуят
в този огън от нас разгорян!"

В такт с песента крачат н
'!арлстън от САЩ. и Павлэ
11 Ян от Чехословакия, 11 Ахмед
от ОАР. Те повтарят българсюr
те думи II тихо прнrласят на пе
сента.

Започва новият бригадирски
ден.

На серпантината се прорязва

КРНIIПЫ IA М[?IИ И 'MHDHJ
едш1 не 1·олям хребет. Може 611
ту1r е най-трудното. Но това не
плаши ветераните. Някон от
тнх сн спом1111.ха следните
Сj1учю1 от предн 20 години:

В лагера пристигат две мад
нн момчета. Иоi\?андирът исна
да ги върне. За да нонажат, че
,юrат да работят 11 не са мал
ю1. те нзJщзат след вечерна про
оер"а и цяла иощ чукат намъ
1111. Сутринта ги намират заспа
;ш върху нуntпtщ-tте чанъл ...
В J1a1·epJ!. при село ДивотниQ
1·ържествено посрещат бригади
рн. Нанран на строя е застана
,10 14 годишно момче от с.
Ръждавица, Кюстендилс1ю. Ко-
мандирът на отряда се обръща
към него: ,.Ти нали трябваше
да се вър11еш?" А момчето от
го.:аря: ..Другарю командир, ня
мам очн да се върна на село."
Командирът се трогва от твър
достта на момчето и отстъпва.

Ей такива ?е бяха всични то
raoa. И сега! Защото посребре
ннте коси не им пречат да из
пълнят трудовите си норми за
първите 10 дена с 267 % и да
взе,1ат преходното червено зна
ме за отряд·първен?ц. Трудно е

да се на?оnат най-дdбрите меж
ду тях. И все пан. а?ю е необ
ходнмо да се споме11ат нме11а.
?ова е бившият номандир на де
вическата чета в Ха1111боаз Цве

-тана Страшимирова, която II се
r .1 работн наравно с мъжете.

Едни от тях е и Теньо Стоеn
от Днмнтровrрад (първнят от
ляво на снимката), 1юйто на 16·
годишна възраст събира сили.
за да върт11 кирната на язовир
„ r. Димитров", а ногато етапа
на 18 год„ участвува в нзграж
дането на Етернитовия завод
в Димитровград.

Несправедливо ще бъде. ако
не се спомене и Злати Днмит
ров Стоев, също от Димитров
гад (вторият от ляво иа сиим
ката). 1юl!то пом1111 лагерните
ста11ове о Дивотино и Любено
во, 1<оrато пронарваха трасето
иа лию1ята Перник-Волуян.

Над в?ераннте работят сту
дентите от IV отряд. Те са чет
върти по ред, но първи по из
пълнение на нормите между сту
дентсните отряди.

ЕдшJ висо1r младеш. с дълга
нато на момиче руса коса, се
мъчи да извади един 11амък с

1шрната. Намънът се е вn11J1
дълбоно в земята. но II младе·
жът не е от тш1, конто се отназ
ват лесно. Това е студе11тът
Саi!ман от Анrлия. Встранн от
него е. за.станал с лопата в ръ
ка съ11арод111111ът му Пол, ноl!то
'lia ьштинга за солидарност с
в11ет11амск11я народ пронзнесе

реч, за IIOHTO Clll'YPIIO няма да
му нажат браво нато се върнев Аю·лия.

Работният ден завърши.
Започва усилена подготовка

за вечерта. ноято е посветена
на reoprн Димитров.Ето че при
стигнаха и първите гости от Со
фия II Самоноо. Между тях е
11 Р!ордан Милев, нойто ще раз
каже спомени за Дим11тров.
След тържеството ще лумне
отново бр11гад11рск11ят 01"ь11...

Ще мннат години II думнте,
заш1сани в един брю·адирсюr
д11евюш, непреыенно ще се
сбъднат: ,.Налн 11я1юга ние с
гордост ще можем да кашем на
нашите деца II внуци: Ето -
аз съм един от хилядите, 1юн
то строиха този път. Тук съм
вложил частица от моето сърце
11 мечтн." Иван ПЕКОВ

Неговият град
Заглавнето не съ?, измиспнпаз. Буквално съм го вэе.т отразказа на Ангел Каралийчеа,в който още в 1949 година известният наш писател каза заrенчо Хаинбоазки, за когото

.. . . . 'Гук има хора като ба/!rенчо Ха1111боазки, за коготоразказват!·-
Кажи му само: бай rенчо,трябва да направmи туй и тyii,

1ю докато не го довършиш -
шест .:1е11а II шест нощ11 няыа
XJ!ЯG (1 CЪII - готов е да го направн. Окото "У няма да мигне.··

11 тощ, сигурно с така, защоro по вре,ю на разговора нибай rенчо щ1 показа десетнна
1·р,шотн II два 'lедала. А такн
1,а 11еща ?а тоя дето духа не
се дават. Народ1111ят орден на
тру;щ-сребъре11 - е получил
от Ха11116оаз, заедно с новото
сн име. а алатният оредн е по
.,? •а?л от Димитровград. Тез11
;ще 1·0;1см11 отт1ч11я ?,у е дало
11арод11ото правителство, а все
11?вест11ото и?1е „Хаш1боазк11"
официално е получи.? от др.Пенчо Кубад1111сю1., При назна
•?аването "У нато помощннк-
тех1111ческ11 ръководнтел в Дн
,111тровград др. Пенчо Кубад11i1
скн е нзда!t заповедта му стова нме „Ха11нбоазк11" 11 оттога-
ва до сега вснчки го знаят. та
ка.

.,За ,,ноrо неща м11' разказа
бай rенчо От първня до пос-
:1ед1111я деi1 на работата си с
бр11гад11р11те. I I вннагн вмъква
ше: ..Това бяха славни години,
а момчетата II момичетата вогъня влизаха за работата!"
Разназа мн :,а облозите. ?;онто
L' спечелил в съревнованието.
3а раненото сърне. което отrлеждат бриrадирнте II което
се привързало много ны1 тях
За строежа на панорамния път
в Димиrгровrрад. За главння во
:tопровод: ..Водата, ноято пием се
ra е бригадирска вода, защото
водопроводът е .дело само набригадирите" - каза бай Ген
чо с една 11еприиудена. есте·
ствена гордост.

Слушам го и си мисля, че то
зн град наистина е негов - нанеrо и на хилядите, нонто на
правиха от нищото паметник
на младостта!

Велчо МИЛЕВ
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Една девойка чете. Лицето и се нзn1еня съобразно сю1-
съла на прочетеното. Очите й блестят, гърдите се вълнуват.
Тя отмества КНl!Гата настрана н n1ечтател110 произнася:- Чайка/ Какъв подвиг/ Знаеш, Цеца - каквото 11
да мн дадат - яцро, чета, отряд, ще го нарека „Чайка".
Със името н спо?1е11а за Чайка ще се учим на геронзъ?1.
ще се възпитава?1е.

Девойната С!) нарича Мария.
l\Iнознна и се1·а помнят момин·
с11ото й име ? Никова Тодо·
рова. Нъсо подстригана носа,
топчесто лице, бригадирс"о та·
1<е II дочен паиталон - и тя.
иато другите отлt!IГа от номан·
дирсюm бригадирсrш нурс под
бой11а тръба, нъм обекта, към.
своята чета, 1'Ъм,трудностите.
..Чайната", първата чайна-са·

мотна, 110 жад11а за полет,.
Хаинбоаз - 1947 година.

Щур?1ът на ?rладите, щурмът
на смел11те. Дъжд, вятър.сняг.
нощ. ронливи сналн, ноито се
сипят под нраната, огромни

намъшr, които с глух тът?н
се търкалят от върха на стръм·
ния зъбер нъм пропастта: до
сълзн наболели тела, до нръв
нара11е1111 пръсти. Но деоойнн·
те от чета „Чайка" пеят. Бурn

вдига платнищата на палатки-
те. вода до глезен. тъмно нато
0 рог, а те пеят II се надвин-
nат със стихията. Koll нм да-
де тази сила, тази вяра? •_ споме,rьт за •Чайка , Те

четат романа ва Бюриков, от

ръна на ръка пътува 1шиrатц
и често на почивка, сбрани
след работа на плаца. там
гдето плющи червеното зна·
ме, слушат плътннн 1·лас на
lfОМанднра,... 1948 година - пролеrrа.
Днмнтровград. С ластовични·

сребърен). Нянои са чели ю111·
,·ата, други сега научават за

този символ на героизъм 11

вяра. И пак момински пръсти
прелнстоат трепетно страиицн-
те, от ръ1rа на ръна се пре-
дава ю111rата, от уста на уста
се понася името на съветс11а·
та героюш:- Да бъдем нато Чайка
В м11р1111 ДIIII!- Като Чайна смели, 1<а·
то Чайна верни!

Може 611 Мария снритом
се просълзnва. Тя об11ча тези

пък е яка, набита мома. коя·
то -с"айоа осичн11 със снлат<1,
си. По 500 процента вдига на
де11. Пръстта, леr:шава след

дъжда, тежка. Кой по половин
ноличка, ной по-малко, •тя -

-нълна до горе... Теофана Че-
кова с слабичко, с1111еоко мо·
мнче - мълчелив1rа. Дошла С
ту1< напуи 11а ленарнте, 11011то
сн я пус1rал11. Колно е плана-

ла. На нея мошеш да имаш
пъшю доверие - трябва само
да Ii поставяш задачи, за да
се разтвори като чашка на цве

те втори път дойдоха II бри-
гадирите от редовната смяна.
Кацнаха на „ rабера" новите,

бели барани. В една от тях
са сбрали глави яомнчетата
от едш1ствення женени отряд.
Слушат за Чаl!на. rоворн
Мария, отрядният кома.нднр,
Нянои от тях са •?увалн за
прославешиrе Ха1111боазю1 Ча-
йни·. получили злаrен орден
(малцЮ1а знаят, че II техният
скромев комавдвр е DOJiy'llln

момичета, дошли от разнн кра-
ища на страната, вярва че

ще пое?1ат заедно ед1111 тру-
ден, 110 хубав път към бъде-
щето, в коl!то се каляват

умът II волята и на с1,рцето
порасват 1<р11ла...

Една от тях е Ста1ша. Тъннч·
но, строl\110 дево1!•1с с плитч11·
ци, с живн, лъскави очн. Тя
пр11т11чва до нея II отракано по-
п11тва: .А сега Jtакво ще пра-
вни?", .. Авrелвна Хърсева

тец душата й. да се покрият
с руменец мошшсюrте Ii буз11,
да се ож1ш11. да стане една от
първ11те...

Пе,ша наблюдава с трево-
1·а. Но в себе сн е реш11ла то·
ва хубаво, ле11ом11сле110 момн-
\Jе, :1а чнето минало ед11нстве-
11а знае. ще ста11е „Чай11а", ще
л11т11е. Да, непреме11110 тря-
бва да лt1т11е...

011Jядът марширува в зо-
ри по прашното, нагорещено

шосе нъм обента. На връща11е
натежалите от умора нрака ед ·
вам се влачат, мускулите бо-
лят, 110 те пеят. Насядали под

се11чест11те дъбове край дига-
та на почивна, гласно мечта·
ят, . ,•

.. Чайките" разпериха криле.
Вече не са малочислено ято -
чета, 1rакто на прохода, а гъст
строй, отряд от 200-250 де-

nоl\1щ. И нито една не избяга
от обе1rта, 1111то една не се уп-
11аш11.•.

Дъждът чука по стъклата
на бараката.а бурята вне като

11още11 призршr и плаши зае·
палите птнцн. Телефонът звъ-
1111 тревожно. От щаба съоб-

щават: .. l\!арица, принщца. Ври·
rад11р11, на помощ! Спасете ни·
струментнтеl ..'' .. Чаnките" тръ-
гват.

Незабрав11м11 .дннl „Чаl!кнте·
са до 11ръст във водата. Hano·

венн една за друга, те напипват
железните 11нструмент11 11 гн
нзиасят 11авън. . .

··

Марня може да въздъхне спо-
1<0/1110. • Ча/!ните" разперват
нрнле. Тя вярва В МОIW!Четата

11 сърцето ti не я лъже - рас-
тат крилца II на най-слабите...

11 ето, разлетяха се .. '{ай-
кнте". а направеното оста11а: Ос
тапа II зазиданото в сърцата.

Севдапва ХАЛОВА
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:.., 8 нашата страна, а
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. сtбе си. . . д111.шrров-
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Димитровград - фотоетюд

.tt - Това е Ванниша. ти го зна-
,, ,1. Моят най-добър приятел.? .11111ал11 сме се двамата. Cera той

llaйop в танкови войсни в Со-
ия, Жалко че го 11ям2. да се сне·
'II пак двамата. сега след 20
•111!/\f.
fl както сгава само в приказ-
п, изведнъж лред 11ъщ11 изсви-

1 клаксон 11... Иван Борисов

(Ванкиша) пристигна със собсг-
вения си „Фdрд·• от .София, Ид-ваше на лов в родния край. Же,
ланието на Огойно се .сбъдна. Те
се фотографираха двамата точно
така, накто някога в Димитров-
rрад. После двамата отлични
Футболисти от Нова загора си
опомниха за мачовото, започнаха
ловджийокитт, вицове.

Тъю10 да се разделяме II като
почудо дойде още един от първи
те.Той ice изненада като ни видя.а
ние още повече: Иван Паскалев,
лългоголишеи отличен вратар на
фу.тбо.г.1шя отбор 1В Нова эагора.
После в „Строи1гел" и „Уда,рю111".н
.. Бсрое"Стара Загора.в „Арда"-

Нърджалн··. Cera той е служнтел
в Стара Загора. -,

С останалите не можах да се
срещна лично, Ж!!ВОТЪ'r ги е
пръснал иэ цялата страна. Разго-
варях с техннте ,родители, братя
и сестри, иоэнати.

Нордан Христов е майор в
ЫВР -- Сливен. а Рус110 Тончев- лекар във Варна. Иордан Чер.
кслов е подполиовннк В София,
Иван Драганчев - инспектор в
оистемата на пощите в Пловдиз,
Пеино Минчеа, началник на 1Ге\-
иическата беэопаснсст в ДИП
.Пегио Енев" - Стара Загора.
Уэиах още, че Николай 'l'c.,!oa с

фv.наа1соu внспскгор в Я.\1бОЛ, !!э:111
"адев СЪ;!1ИЛ иапълнигел в Стара
Загора. Никола Симеонов (Съчма
та) е диренгор на ОП „фоторра
фия" - Сливен, Няногашчият
готвач II тръбач на четата Дю111-
тър Димитров е асистент въз
ВИНИ .Нинолай Павлович" 13 Со-
фия а Желчо Георгиев.аамеспнин
днрен,тор на гимназията ,в Нова
Загора. Майор n Гра1111чн11 войскп

Преди да се подпиша под репортажа, да каша съвсем малко 11

за себе си, Професията ми е такава, че 12 години циша само за хо-
рата Освен че съм от първите, през следващата 1948 година бях
отново в Д11nштровrрад, като член па щаба на Новоаагорская отряд

е Петър Вънов, постояннияг ,v,1a1.
нии на Чe'NlTa, а Жерно Георгкеu
е старшина в поделението в Но-
ва Загора,
Имената на няиой останаха ,не·

от1?ритн. Тяхюгrс сле,щ се губя.т

в нашия )tl/OГOJJ!tK Ж!ШОТ. Но a:i
съм сН1·уре11, 'IC 11 те 11ато споме-
натнн? туи, са ЛЪ!?З.И пр.11 ИЗПЪЛ·
нение на задълженията си като
ле11а?:,11, ию11енер11, офнцерн, ра-
бот.ннци. ПО'11'И BCll'IКII с.т ПЪР!l!I·
те JI днес, каито то1·1:еа. с бр!1rа-
д11рак;? е11тус.назы1 работят на
фронта на социал11з?1а. На..1ява?1
се. че )!HOro от тях ще прнсъст.
вуват на събора, ще дойдат ;щ по-
търсят ?1ат1ат.а стро11тел11а пло·
ща.ща. на която пр2,в11х.11е щшеи-
товитс блоичета II вадех?1е пя·
с·ы1. Нтш да я на}1ерите. I lo то.
ва не е ?отюва вю1шо. 'Г;?1 щ,•
11а:>1ер11те м1101-о,шля111а синеб.П,\'·
:ia армия. ще чуете старнт? бр.;1-
r31,щрс11и песни, ще се песел11те
1tpan бр11гад?рск,нR оrън ... ще б·1.

дете пак п-ьрв11те.

„Петко Ецев" и прекарах четирн с.,теnн.
Георrн ГРИГОРОВ

ли
Нощта ще стане А-ЬI\Га н ще биllсърцето вече с УАари неравни,
ще побелят нашите kосиот спорове, мечти и заседания.

И вечно не Аостигащият тоk,и Пl\анът заkъснял на Етернита,и П'ЬРВИЯТ nреСАСРОЧО свършен блокще минат в 11рхнв11т11 на дните нн.
Липите вечер с nолумраk зеленбезшумно ще засенчват всяlса улицаи nарk-ьт ще ухае потопенвъв тишина и облаци от люляk,

Ще б-ьАе спомен д-ьлгият АОkладза сроkове, цимент и иkоноl\\Ни,На мястото на д-ьр11ения сkлцс бетон и бронз ще диша стциоиа.
В небето нежно ще треnти-д-ьга,младежите в трибуните ще пеяти ни!! ще си помислим без т-ьга,че остаряхме няkаk ненадейно.

Но ти, Rаш·град, строен с мечти н пот.ще топлиш с д-ьх изстиналите длании с грохота на всеkи твоn З811ОАзад-ьхано ще;диша млмостта ни.
Расти наш1град, с най-хубави звездидоkосваl! зашумелите алеии бъдещите.хора научибезстрашно да се борят:и живеят.

Води -ги с името на Димитров,с делото му в заводите ни взиАанои с нашето сурово м-ьжество -kъм сл-ьнчевия веk на kомуиизма.
ИВАН ПЕЯЧЕВ

С ЕДРИ
ЩРИХИ

ll
Пимитровграп
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И тази нощ градът гори като аапален.
Елате с мен,
приятели, строили сгради.
Елате с мен,
мечтатели, напращали в Марица аалеаи.
Елате на площада.
Градините ще ни се радват шумно,
витрините,? , . ще ни погълнат във лъчите си,звездите ще се гонят до безумие,
прозорците

ще · се усмихнат
с Пеньо Пеневскн очи.

Елате, вий,
монтажници •на п_ървите турбини.
Ав знам:
не е угаснало началото.
Сърце през силната закалка минало,
винаги остава О(jжарено цялото.
Познали_ мраз, и дъжд, н кал, и вятър,
през сълзи н умора пели..•
От утрото на нашто първо

бригадирско пято
двадесет лета сме изварвелн.
Сега, събуден

моят град съдбата си живее,
затоплен от човешки длани .

Гърмн градът,
И слънцето се смее,
догонило следите ни вдъ11бани...
И заредени с вярата на АНИте: минали,
днес няма.сили погледът ни да сведе.
Сберете се,
rlонтажници :на първите турбини,
градът в доброто-утро да ни поведе.

Един народ - нашият елавен народ, а мирен труд сз11жда спънr1епата сграда ико.муннзма.
Едни народ- нашият ,·ероичен народ, с вяра и упорствnъро11 към заветната целкомунизма. •

В този строеж, u тоз11 uел1111оход 11ародът 11ма мъдър арх,trскт II водач - Българската комунистическа партия.Заедно с целия ,?арод -върщ
11 възторженият отряд 1111 мл;дия Димитровград. В rод11н1на мир 11 труд расте градъна младостта. Днмнтровrрад?,ан11 постигат 1юви 11 ношt усnex11 - ярък нзраз tta мъдростта 11 правилността на нко11омичсскатц н културната полит11ка на Партията.

През 1966 r·од. Д11м1111ровсрад ще даде на Род..,,ат;
nромншле11а nродукцня за noве•1е от 120 000 000 лева820 000 т. .менерални торов2 850 000 т.оъrлнща, 510 000 00квт•1. електроенергия, 710 оот. цимент, 3 300 000 м етернитови тръби, 15 000 000 бр. варпепелнн тухлн, I 600 000 кв.•,1 азбестоциментоnи плочи145 000 т. сярна киселина на10 000 т. nподоои II зел?11чукоnи консерви и rолсмн количества други промишлени изделня

В повече от 80 страни в Е•·ропа II Азня, Африка н Ла-тинска Америка на,-шрат пазар промишлени продукти семблемата на Димитроnград- пронзоедн11 в Хнмичесюtn
комбннат? в ДЦК „В}'лкан", в
ко11?еро11ия комбинат II Раков-ски н други димитровrрадск11
предприятия.

Днмнтровград има 17 учеб-"" заведения,3 образ1?ощt кул-
тур11и до1110ве, 18 библиотск11
н 6 кина. Bcsiкa година близо500 младежи н деооАки -си-нове 11 дъщери на диа-штроп-
град(,анн, завършват среднообразование. Б11бл,11оте•11111те
?,аонци ежегодно се поnълоат
с 20 000 тома нова литература.
Cera бибт1отеките в гр.:1ца раз
nOJJaraт с коло 320 000 томакниги и обслужват средно по
20 000 LllfTnтe„111 ГOДIIШIIO. Дн-
митровrрадсюпе кина се посс
щаодт всяка година от еди11
м11.it1юн по1штате..rш ,ш фнлмо-
вото нзкуство.

На 2 септемврн 1947 rод.Днмнтровrрад имаше 9 462
ж11те.rш. Сег;? о града живеятповече от 50 000 душн, Сред-
1?ата възраст на д11м11тровnрад
11а11и с около. 32 rод.

8 Днмитроnrрад нмn три
образцов11 здрав1111 заведения,
н ко11то оаботят r 17 лекарн 11

зъболекар11 11 none,,e от 200
среднн мед11ц1111ск11 спецнал11с-
т11. За най-малкttтс гражда1111
1щ града са обзаведеш, 18 no·
лудне1нт н I I целодt1еnн11 дет-
ск11 г?,адишr.

За 19 rдо1ш11 о Дим11троо-
.1·рад са построе111t близо 5 000
държав,ш апартаме11т1i II са
11осадс11и над ПОЛОВlfН MIIЛIIOII
декоративни дръвчета .

Днм11тровrрад е nърв11ят
Gълrарски град - ?1пе11 на све-
товната федер,tци11 на побра-
тимените градове.

АНГЕЛ НИКОВ

НАСЛЕДНИЦИ

.,· I



нъсничкд, .н?ка .НfJ сtава щого . . За какво
Tl/ с?- Трябва да на11иши за него въи веслники.
Казаха ми, 't? и той наравно .с бригадирите
строил Димизровград .- Туй нещо си е саJ11ата 11ст1ша - казва
баба попадия. - Ние тогава бях,11е в се,ю
Добрич, когато се вдигна и дойде тъдява да
кona,J наравно с ,110,11•1ст11ята. Четиридесет
дена не се вест а село. Цьрквола стоя эпг-
дарена, тези дею исках-а да ,се люлят, о праз·
ти; напусто обикалях.а божия храм, Каэвдхи:
аш да ,ЩJ проводя хабер да с11 идва барем на
бож?ипе празнzщи, аз лц1 проводих хабер, ама
той ,ни оггоаори с mtCA!O, че бил .много зает с
пдсгрояеанею на новия град rt не лt0_Жt11л да
се за11и,11аоа с божшае работи.- А като се върна от бригадата какво
разправяше?- Много неща. Все за младежт ра:тра-
отие: .Влагна лrладеж. чидо млодеж!", Ila
пъроою богослнжение отиде със значката,
на расото си. я ·оеше за+ъкная, эначкола де.
А и граматха занеq'J. Показа л на бого1?ю.·1·
ците. .Ез'о, казва. юда е грамога, дадена .на
отец Захарий Василев Вълев за добпо „аба-
та о бригадата, с ръката на комдндира под-
писана, с пе,,ат подпечатна. да энаеле,
'i • не съ.м се шлаял юкн такл през .,ятото, нп
11олзу народу съ.11 дал т1,.чда с11...

• Славе МАКЕДОНСКИ

а.ндаха, защото ни бе,щ срам, а те не Ucha-
xa да н11 засрамвал. Пак почн.ах,1с да броим.
На деветдесет II пет ппанинала се разтресе.
11 стихна. Ние хукнах,нс презглава къАt ска·
.,ата.

/le Я намюихме.
После, когато седяхме върху раздробени-

те от ,калаrа парчела, ние се шегувахJ.tе,
CllOAtНЯXAre си за Аf'ЪIШТе, за ядовете, бяхлн1
11а11: същите люмчета, сякаи, не 1ше бяхме от·
местuли от пътя си страхотната скала с ко-
рен, ,?ри.личащ на кътен зъб, впит а недрата
назе.мята.

Йосиф за прьв n'Ът от ше,т дни uзд"tte ня-
колко д_ч,ш1:- Вие .11ноео иър:ю брояхге, затова ст11г-
нахп: до тнст.

CKf\Лf\Tf\
ИЗПРЕЧИ СЕ на 11ътя ни, гоАЛма, страшна,

ръбеста, като стара баба, о брадави11а. Точно
на хемего U разтше мен. Млад ясен, по 1ty·

до поншша.1 върху скалата.
Нашата чета трябваше да махне от 11ътя

си тази ска.1а. Къртехме я с лостове, мцшех-
ме я о длет - нщцо. Тя беше гранитна, та-
зи скала, 11 по всяка вароялносг исклше да
HU ll3,ilЪ1lU.

Не я острвяхме през нощта, аьргяхме се
от вс11чки страни от сутрин до вечер, пег-
тест пъти я взривявахме - tlll/\ нищо.- Ще я изкопаем от корена и/ - каза
Борислав, с1111 на КОА\?нар.

Никой до тогава не беше чивап, че и ка.н7J·
ните иА1ат корени.

Изхвърляхме водата с бал.·итt•, от конго на
обяд се хранехме, спускахме се покрай ска-
лата, ден сМд ден, нощ след нощ, упор11ти.
озлобени. И намерихме корена и. Той прили-
чаше досущ като корен на кътен зъб. Там, в
корена, сложихА1е петдесет килогралrа озрио.
проючихмг сто метра ф11т1111 - :,апа1111хме го
и побягнахме да се скрием.

Брояхме шепнешком. До сто. Тогава re
уплашихме, че няма да гръмне. Почнахме да
броим отново. Пак до ?то. Момичетата не m,

nп nовзv иaponv...
В БЛОКА, току до 11етнайсететажното зда-

ние нп Дома на съветите, жипес отец Заха·
пий.

Нашскам звъ?ща. Появява се дребна же-
на.- Дядолоп?- Няма го. отиде на погребение.- Ще се върне ли скоро?- Като ходи на погребения, С<! връща

На бившите бригадири 11

сътрудннцвте на вестника,
конто ни изпратиха ениы-
ки, документи 11 други ма-
териали за брнrад11рското
двнжеипе, ·

На творческия колектив
на Музея па социалистиче-
ското строителство - Ди-
nщтровrрад,ко!\то ни предо
стави матераалнте от фон-
да на n1узея, свързани с
бриr?tдирското движение,

На всички, конто взеха
участие в редактирането
11 аздввавето на юбилей-

вия броl! -
НАШАТА СЪРДЕЧНА

ВЛАГОДАРНdСТ/
РедВIЩЯЯ

„ДИМИТРОВГРАДСRА
ПРАВДА"

ЕЛАТЕ,
хиляди
МЛАДЕЖИ!
Широкото разгръщане на

творческите сили в наша·
та страна през 1946 годи-
на извика на живот и бри-
гадирското движение. Въз-
торгът на младежите и
тяхната готовност за тру-
дови подвизи се предаде и
на творците в областта на
изкуството. Това ме нака-
ра да помисля и за създа-
ване на марш на бригади.
рнте. Явиха се много вдъх-
новени стихотворения, кои-
то чакаха своята му3Ю<а.
Qсобено много ми допадна
стихотворението на поета
Иван Бурни „Елаrге х.11л1tд11
младежи". което впоследст-
вие, озвучено. стана „Брк-
гадирски марш". . .

Съчиняването иа музика-
та не беше лесна работа.
Мелодията тояёваше да
бъде достъпна. проста, ле·
на за запаметяване, лека за
иэпълняване. Тя трябваше
да изразява младежкнп
хсттем за победа в нашето
строигвлстео и да вдЪХ!!О-
вява съшовременно младе-
жите нъм тr,,•,,01r11 подви-
зи. Затова именно съчиня-
ването на тази малка пе-
сен :'11Н струваше много
труд. Трябваше да напра-
вя многократни опити. до·
като попадна 11а желаното.
Този труд обаче не отще

наnраэно. Маршът се запя
от х:илцдите бригадири по
сналнстнте X'ЬJL'10Be на ли.
шшта Перннк-Волулк, по
с.тръ.'?1ю1тс н величес-nвени
дебри на Хаинбоаз. .110

бреговете на Ыарнца, Тун-
джа и Росица - навсякъ-
;щ по стронтс:rnите обеh11!1.
Toii стана .1юбю1а песен на
наша а ,1ладеж.
Проф, А. КАРАСТОЯНОВ

I
.З стр.

Рисункнте на народния художник Бор11r
Анrелушев пубпн11ув.аме ПQ 11еrо1и1 преnор1,кв.
J1рмрлнхме го да ни даде за юбилейния бpoit
на 1\!'СТннка „нещо от бригадирския Рnбум" ·11

тоА сам предложи да uземем едва нлн две от
нпюстрацнитс на 11Ханнбоазк11 мотиви" - кни-
гата ш, Камен Калчев.- От тях nо-хубао11 едва т1 ще има в ста-
рите м11 албуми - каза 1111 добрият бait Борис.- А за бригадирите от Димитровград, ако
?,екате, ще вн 11апнша нещо. Знаете ли, още
са живи в паметта ми спомените за тях - не.е

,..кубави н здрави мом•1ета и момичета... Дош-
ли от селата град да строят ... Да ви напиша

JJH за тях?- Напишете. Дим11тровград1111 ще се за-
радват...

Няколко дни след този разговор дойде
страшната новина: иврод1шят художник, доб·
рнАт приятел на бригадирите 11 младежта Бо·
рис Анrепушев почина. Останаха неrов11те р11·
сункн эа народа, за брнrацирнте, за млацежт;?.
Те са безсмъртt111 !
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Нолно са пътищата на cвc-
m'I II водят ли I<Ъ'1 вс11ч1т
посою?'l'l'огава 1юii е пътят за
J,;лада'/ Не, J1e. Непре?tенно
ще замина. Дорн без П'ЪТ. 'l's,
е та:м - на юг. Та,,1 ме ча-
1шт войниците на. l!:JlAC. Там
е бродн.ч нянога Ба!lрон ...

Таюша <:а мислите, ноито
вълнуват този Байрон от До-
бро?шрка. И неговото реше-
ние с иепо1<0ле6ю10 - ще за
шша за Гърция.

И тръ11Ва. Извървл.нше пъ.
rrища 0С1Гават.тйна за,дру1·н-
'Ге. шднн нежелан път го връ-
ща 0111юво в Севлиево.- Защо е11 ОС'\1РJfГан така,
Байрон? :Jащо с11 толкова
,'1рачен?

"' - Не задавайте вънрос!L!
Неговите мнсш1 oera пътува,-
на юг.

Това е дейс'l'ви:телна слу,?-
ка от ученичеок.ите 1'0дюш на
llеньо Пенев. Един младеж
желае да стане поет. ЕJдин
,поет желаеiЦа стане партиза-
1111н в гръцките планлн11
Един романтик щжа ,да бъд(
там, нъдето е нafi-'l'PW\IIO,
там нъ11ето е 11ст1шс1ш
фронт.

Свирят '!'ръбите ;ia бpttra.
,днрсюtя фронт. Първите пе·
лт „Елате х.11ляд11 младежи.....
11 '!Юй едва дочаква завърш-
ването 11а учебната година.
Ето 1·0 брю·ад11р в отряд „ Ге-
1нерал Владимир Заююв" на
диннята Ловеч-ТJЮЯН.

Нолно много пътеки ю1ат
брнгадИJХЖ117С 1{0ЛИ'IIШ. 11

всмчю1 се слнват ,в едш1 път.
въ,рху ноmо ще ле1·нат сто-
,1авен11те реден. На фронта
са нужнн песнн. Брш·адир11те
нокат пео,ш. Тяюнот.о ?мъжсст

no г11 ра>1ода ,в сърцето на

Фотографскнтс негативн са съхраннт, ,1 този ?шг от брн.
гад?1рснон1 ежед1tеа11е - еди.и от ?шо?о честите разrnвор11 на
другаря Пенчо Кубад1mсн11 с бр1rгад11р11те.

пое,га. Пеньо Пен.ев пише
своите бригадирс1ш песни -
за тру,?а и дружбата. за ,1ла-
дос1·та и герои;ша.

Тази пролет бригадирс!(ите
песни се чуват в родния бал-
J(ЗJ!. Пеят бригадири в nope·
'Лtе.то на Роонца. Там '1'.е стро-
ят Я3о.внриа сrена. Малки •1а-
моВ11 дъсчици с ,11еQръч.1ш нац
п?юи сочат: ..за Росстрой!"
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Е)дии път отвежда и него.
Пеньо е бригадир в учен:иче.
Gкarra смяна през лятото на
1948 ГОДИJ!а.

Рсснца тече буйна 11 пен.
лива. а младетите пеят.
Опри, ре.на! Ще те заприщим
о огром.на стена! Я на! От бе·
11011 11 IВОЛЯ! ЕJдва 11\еСТQ!(а бНIГ-
!(З II O'l'l!OBO се раждат CTII.XO·
ne. Това са песнв за Poccт-
JJOii. Писани са върху обърна·
та !(ОJ111•ша. Писанн са в по·
луu-ющ под едш-1ст,веш1я е.rrенф

тµичесю1 стълб в лагщю. .

Димитровград. 1948 !'Оди·
на - ранна проле1Г. Cer·a тун
е ,·лашюто направлеюrе на
бр11гад11рсш1я фронт. Утре
ще прнст.иmrат първите чети-
ри хиляди бр11.Гад1\РН. Ще,
дойдат с товарния ешалон.
На него 11епре.,1ею110, ще п:ише

, с те6ешир: ..За Дим11т.ро11-
l'радl"

Нощ, ти бъди по-дъЛ!'аl
Трябва да се приготви. Един
мо,11,н с рошав перчем. кой-
то много приJD1ча на тези.
ноито ще дойдат, бързо пише
върх;у !(арираИ11 1шста. Това
са отихове за тях. Ще ГJ! чу·
ят утре. Може да гя декла.
?шра на гаровия перон. Мо-
же на полялата на бъдещия
цеiiiтър, ?tоже нався1<1,де. То-
ва са стихове за тези, които
идват първи.

Съмва се. Близо са първи·
те ешалон11. До.пнсанн са стн-
:,,авете:
О11дръn11ете се. эда1У1яl
Разшири се. площад!
Небосклони,
ПО•ВИСОJЮ надуйте
гърдите си ясни.
пъ1111оглаано загърмете,
м?i1<рофоип в младежк11я

.гра;?!.
Зна:11ена, заплющете!
Цъфтете, планат11 прс1{рас11111
Сдушайте, уши!
Гледайте. очи
4 000 -
отряд. след отрм
11зn11рат.

нап.ират
стреш1тмно горди!

ПристН!'налн са ешалоннте.
По;1я11ата с заляна от ?tладе·
;ю1 11 девой1,и. Това са лърR11·
те четири х11дядн.

Митно ИВАНОВ

ОСЕJМНЛР!СЕТ ГОДИНИ НА-
ЗАД ...

Нека останаJD1те командирн
ми .проС'l'ЯТ. И те са били като
моя К.ОМ3!11Дl1Р, 1110 аз !IC ги iПОЗ·
на"Ва11. По,?ия са1ю ,юя но..'<!а11-

д!'?·
0111111 ос=дн11 с11е;111оеюш

вре.,1е1ш. В ония св1rд1111 rврю1е-
на на нашата ?шадост. . . Ври-
гада „Мла,да гвардия". Отряд
.Ал. Ма1'росав" . .Последна есен-
на воl!яишка смяна. Бараката
11а ооряда - ,последната откъ"
.Габера". Командирът. . ех,
KQ)l3JIJЩJYЬ7...

Qт;рядvr бе сформиран оше в
казармата. СлЕЩ уволнението-
направо в Димитровград. ,П.осре
щачнте - питересн11 хора. Весс
л11 усмихнати.- ,Добре дошли. славни бри-
гадири. Хайде да тръnва.\tе.

Води ии ,11Върде ?tлад човен.
облечен в rм11110-зелена :;?нифор
,1а. мал1ю попр1mеде11. В раз·
кривените 1111 редици :пре.,tинава
шепот: .l{о..,1а11дирът. ."

Ето н бараката. Ра.зnределят
ни. Настанявю1е се. С.qед ·У"!ОРа
11'3 от ,пеаните 11 хората . .нарове-
те ни се струват 111Ухен11 ле.гла.

Преди запо<t11ането 111а п1,рв11я
работен ден, номанднрът 1m сби
ра около себе сн:

- Днеска ще бъце" багер. захласна1111. В11».Да?1е бъде.щ11я
Да .в11дю1 нанво ще поиаше ба. 1·рад пред нас нато · на длаJJ,
"СJJ-отрядъrr?· .\шнаваме по улиците ?1у, раз-

Работю, нато багер11. Ве- хождаме се по алеите му, радва
черта - нратка почивна, всчерн ме се 11а навите блонови ЖJ1ЛJ1·
11 чакаме 1rома11д11ра. . ща, на къпалните. на стадно.

Той '1инава от едшшя до дру- i!WГe. ГрЭlдЪ'Г се движи. шу?ш.
rия itpal!, после се връща със - Но за вс11ч1ю това трябва
за?шслено наведена глава. При- огромна ,работа - заключава
таил дъх. целият отряд чака. той. - Ето днес обещах .на

..чайJ<ите" да 01rлючнм с тях съ.
ре.внавание. Аз обаче без вас
сю1 иищо. Нажете вие - ще се
ПОСРЗ!о!ИМ Л'!I?

Отрцдът мълчи нато попарен.мо11t-·.. '·,:..:

КОМ8НДИD .

· ,)

Toi\ вдига глава и. . . става чу-
дото. Тава чу,до. нoi,ro tm вдl\'Га-
ше 111а ата:юи в един, два, в три
часа след 111олу,нощ. Не пом?m
1по•в;1ъх.11овен11 речи от неговите
в 01mя прекрасни времена на
нашата младост..

След един ден, надвечер, ни
извеждат отново J\(алко no-rope
от бараката. КомандиJУЬт е пред
нас ,1 говори. ,Ние го слушаме

Нас, дошлите направо от J<азаР·
мата, с жените <да ни равнят ...
Обидно е.- Накво :\юмчета? ,.Чайки-
'Ге" са .отлнчен отряд. Ще видн-
те - нашrпва rой боmюто мяс·
то.

Първия ден от съревнова-
нието „ча1!1(11те" печелят по про
ценrn. Втория iЦен - също.
Трвmя - no IIIP?emJaтa рабо·

та 11 1дисц111rлината. Че11Въ-ртш1- по ТОЧШI. . . Вечерта се ГОТ·
,ви заговор: ..Утре сутринта -в
T,PJI часа... ".

Урече1шят час ,нас?rъпва. Де-
журният минава по пщ1ещение-
то н сбут.ва вce.irn един. Всичко
се върши тихо. Нонспирацнн.
Пристигаме Gia обекта. След .-.1ал
но iПристига и 1ю,1ан.днрът ви.
обиде11 .и ,разсърден.- Е. на!(во? Разжалвахте ли
,,е?... Не 11е искате значи. та-
на т-i?

. ..През целил 'ден нопае,,
!(ато багери. На СJJедващата ве-
чер командирът nal( ro нл.,1а.След полу.rощ - отново наобекта. После той ни на,щра 11
1<рещи:- 'Гана :не може. Ще !'рохне-
те. - грабва една ""Рна и лоч.
,ва да нопае. Honae.,f 11 ние. Натобагери..

Нрай на с.,шната. Но,1а1rдирът
ни О'!'Вежда на гарата. Сбогува-
.!fllя, nperpъщamrя. После той
прнбщ1щава до нашата група 11
ю? подава бели листове:- Защо да се разделщ1е? я
напншете по едно заявление .,?аостанете на работа в младеж,
ю1я град...

Ншюлио момчета поема?1с „111

стовете, и пишем на нуфарчета-
та залвлеН]!Я,...Осемнадесет години от
011ия дни. Помня го )10Я коман-
дир. И след това 1<ато главен .ре·
даК1'ор на вес'l'Нкк „СтроИ-'t Д11·
мнтровград". на!\ носеше цялата
реда1Щ11я т джоба сн. Пощ!Я и
таванската стаичка - реданция
та. !Dдинственото мя= тогава.
където освен за строителство.
се говореше 41 за литература 11

изкус'!'во. В тази стаичка тoil ,1е
запозна II с Пеньо. . .

Август, 1966 година. Бързам
за стола. Изведнъж един дале·
чен. почти забравен · образ се

мярка някъде под масивните но·

лооm 1rti блоковете.- Сергей?... Оерьожаl .. ·

Да, 'l'Ова е наистина Cepren.
Мом бриrадирони номандиР СеР
гей Ворнсо.в Алмазовl- Нъде се загуби толкова
ГОДIUIИ, Серьожа? Къде сн сега?
В Съветския съюз Л11?- В Алма-ата. ло Назах
стан - О'I'rоваря 'ГОЙ.

И дълго стаи.,1, опрен11 о !(ОЛО·

нит.е със С111!С11311Н ръце. . .

Калофер КИРЯКОВ



ближи II CIIPH .lo \t?H \.J по эна ,
вах, ·pa:1U?tщ.1 се. добре, това '1а.1
но момиче. Все пан 15 го;1ш111
не са чак толкова голям срок,
га ла :iat1parщш самия себе ell

То ме глолашэ II се усмихна-
ше. 110 в очите му снетешо нпка-
ньв особен пламък. Сякаш иска
Ille сметна за тил 15 години..\ I
,1у полалох с доверие ръка 11 1111\•
1 ры-нахмо :iac.1110 ил ?·.11111нт? нановия град. Градът па нашата
въигоржсна ,1.1.1.1ост1 Градът нанашата вяра 1.. I 9-19 ro;11111a...Да стро,ш
нсумогею. ;-pyrap11.. :· 'Газ1111с.
сон orлясяше нашата родина на
вснкъло. кълего хн.1я;111 м.тало-m,?·at2i"

...

Yrpo нал родината"
'l'

-?...Влакът спря II след ня-колко минути аз стоях на Дн..>штровrра:?ската гара с куфар-че в ръка. След толкова .rощ-ни идвах отново, за яо-дъ,i,·о
нг:е?1е в Дюн,тровrрад във връ-ека със сню,ането на късопег-
:if.ннн филм „10 ?!Hfl.\'TH прес-

Вечерта бешв гореща и за·
душна. Въпреки това, ,усетнх някакво желание да 'ПОСю1тю1 изУmщ11те. Тъюю се чудех накъ-де ла тръгна, когат., ·срещу мен
се зададь едно момиче. То изли-заше от тъмнината, усмнэонато,
В CIIIIН бр11гац11рсни дрехи. Пр11.

..

••lссст минути прептой"

паош етюли на сценага r1 .Гър
,1;аВ(1()ТО висше театрално учи
ппцс и да покриваш норчата
iJяx!l малко различии неща.

Нашата груна носеше името
на голямата българска актриса
Роза Попова. I I ;10 днес. когато
С!, срещне." с Дю111тр11на Сапо-
ва, актриса в Пловдивсния 11а
полен театър, се смеем от сън
не на тОЗII ггьрви работен ден в
Лимитровграл,

. Работехме на изкопи.
Вложихме уж цялото си стара·
ние. но при отчитането на нор.
мито се оказа. че едва С'1Р 110-

,lнрн:111 половин норма. Нсмапди-
път стоеше пред нас !• 1111 гледа

имашс сьлзи. If на 11>e11\n II Ila
четвъртия ден подскачахме or
ужас, когато полските мишци
нахално се разхождаха 1'Paii гла
внге 1111. 11 на нетни II на шес-
тия ден чакахме изтрьпиали
отчитането на нормите. 1\о.
110.1с1щ, лека вече започнахме
•13 виждамв кан 11Н1.1ата Роза llo
пова 1111 се усмихва от небето "
нан командирът одобрителио ю,
ма с глава,

Л1<0 трябва да бъда съвсем
отирсвена. ще иаmа, че ннкоrа

_
не можахме да надхвърлим нор-
мата, 110 към края на смяната
поне 11 покривахме.

Е;111а година след бриагпата в
Димитровград. 19 19/50 година.
още студентка втори курс във
Вl!ТИЗ, започнах сниманстъ на
първия бригадироки филм • Ут-
ро над Родината". Колко ,11101-0
ми помоонаха тези шствнски бри
гадирски д1111 в работата ми! Но-
гата си мисля сега за онези
първи стъпки във филма, раз·
бнрам колко истина II сипа се
крие в думите „Повече сред на·
рода, по-близо до живота". На.
истина, 1111е младите актъори.
още студенти. 11ш1ах.'1е 1111ка1ша
опитност, никаква rrеюшна ?във
ф11ю1а, ,но затова 111ък и до днес
оце?шата за този ф11ю1 е: .На-
правен иci.peiro II честно!" та
11овечето от аюr1,ор11те. 1ю11то нr·
раехме в·1,в фнлма бяХ>1е .,nшa-
JJИ ЛРСЗ JICTl!IIOНIГТC бр11гад11рс1ш
ДHII, бnх..,1е ?IЗВОЗНJП( C'ГO'!'IIUII
ноли,ши, бюше плакали с 1101,ре
1111 сълз11, 110 11 бruote зася11вал11
уморени 'И щастлив11, че и 1111е

с11е .:1а;111 \leЩll'IНu със <.:IIOII 1µvj
за ТО3И 11ов 1·рад. за Jiaшara но·
11а Род1111а.

!lяко.,ко ;nш пред11 да cit за·
,ш11е.\1 от Дюштровrра;? бяJD1с
ПO!<aJi()/{11 Ota лаrорен ОГЪ!I В
е.:11111 от cerawннre бригад11рсЮ1
.1arop11.

С обнсюшо вът1е1ше се ,u.
,,a,max по пътеката нагоре. Ври
1·аднJ)С1(11 ом;нl Ио:?ко песн11. за
Uав.,оння, Jtгр.и, хора. . . На
плаца бru<a струпан11 =ч.к.,1 н
д'?,рва. Те са,10 ч:шаха ЗЗiJJ)'l,lЩI
нето на брига,1нрнте. Седна."'< на
тро11ата 11 се загледа.х НЪ.\1 ::>L,a·
дежите, конто лв110 се nраrотов
.аяваха Ja тържеството.. Hro1a
г?1 11щю1·ашю1те бараюr, П])е?
ко1П1Q капеше д?ът.Сега щ\ед
Щ\II са СОЛИДII\{ TYXJleJIII лос-лроn
Iii!. . . Приmша :1111j1!a вечер...
r.,еда.\1 Дю111тровград. Нашнят
Д1вш1rровградl .И =?111я - 11а
сеrаш11ата >1.1адежl

Аз зnрва)I в новото. Влрвюt
в ,1ладостта. Ние трас11ра101е на
врс.,1ето лътя, ло ко!!то m,рв.ят
сега те. Иока )nl се са.'10 да 1r.11

кажа едно:
Всяна м11адост е убедена, че

IIOCII нещо ,11080 СЪС себе Cl!. ТО·
ва е така. Но ,аз им пожелава)1
да .вRрват в бъдещето с 01ашатd
вяра, защО'l'о вярата, 'le ще пре·
устро1ш свеrо 11 ще лобедlL\1 тру.
дностнте по пътя 011. е една за
вс11ч1ш .нас. За iВOJI'IKII П())(Q.1е.
юшl
Жеи11 БОЖИНОВА,
артистка от Народю1я теапр

„Иван Вазов·• - Соф,щ

пъть.ом •••
Искам да го за1юлmя. Не .1ная ,шюго за н.его. С,рещчахл4.• ·ес.1у1юйно. 1/я,;ъдt: на юг - на г1юн1щота. Та.н, ,-;.ъдето сиъртаа Б'Ь.-?

.. ария, та,н. където ?ano'lвu БъАга1шн. Та,11, където най-добре fJй?'Юи-,µат ,цо с Родина. I ратщата не е nrюсто линия, нuто лъ? бс.7,uодна6ра:и)а. Дъ.JZtl години ,1tъжетс я о6рп{jотват гриж.шао а цсърдноUтг.,еждат българщина и достойнстао! ,
· ·

Гратщаrа не е просто .11,н11я. lie е бразда бе:тлодна/
Гранrщата е съдба/ Една съдба на л1,1яд1t съдби/iiяJta All нац,юна.?но досгойнстио'!
Мо.?.ч, идете, вctt1tкu вие идете на оная бразда/ 8::ft?,нсте бцч1>:а

/lfl?•CTI Ог.1еdайте eel. . .
·

Може би cped dругите мъже да С/?!Щнете " негс. Сигурно щем .1абе.rежите. Uисок. u стр(Jен! 1Илад/ Ако сте от ди,нат?юоград, ще
tJtl llOllUTa:- Познавате .ш 81tчо ilндpt)•o?

Кажете ,11у. че го по:тавате, че а'<'а с председатсА на ТК.ЗС-тпа ,?.,о Радиево.- ПР_ез 1950 година б!lхлtе с н,·.·о II щаба на бригадата - ще·
;,UПО'lне тои.

lie г? 1111е1-..ъсвайте/ J!я.,щ д7,Аi.!О да Otl fJGзказоа. Той бър:1t't.
?ърза по ириздати. /1,есет гоdанu t! разоравал тази бразdа. Се.:а ра?
и_oTtl в София, о JI/ В. 1-1,f!. го търсете та.1t. Търсете го по iратщитс.
J е Ul неговата nанце.1ария!.- ТОгаl!_а се из.:раждаха 1,.·орпуситl! на ХиJ1ко.мбuната. /lo a:i
JutIOAutux наи-добре стро11те.1ствпто на [l'(?рнитовил .1авоd, Ja11uч-
1111x,1te го през про.1етта и с,1·!нта <Jcme 1щс1иzт O ,шсnлоатацuя... To-
t/a беи1е nоразtпелно/. . . I ряr>нате всеt·,:и да видtt с ormтe ctt ,.-asра6итеха ,1t.rад11те хора... Г,·.1и неи(а не се разnа.зоат...

Пос,1е ще ви попита за ня1.оя „чmi,,a", ще си cno,11itu 1-ткон ue-
CCAll случка u ... и?е .ви тэдадс ръка.flе ,1ty се сърdет,'!. Може da ви ра.1nаже лtн.ого неща, н.о ня,1tа
вре.не - служба/ Ano забрави. да 011 1шже илшто си - пак не .,щ се
сърдете. Той е ,?!дин от .?,ногото, r;оито бързат по съдбата на БtЬАга-
рия.

Казва се 11гнаr Лазаров. Под,ю.ю,аник Лазаров. Buco" " стро·
ен! Л1.1ад/. . •

Стоiiко СТОИIЮВ

Кlt ръ1tе 11 сърца работеха с ле,.
патн и ю1ркн II с внра, че с:1а·
гат основ111·е Jta однн нанстнн:-?
нов строй.

,.По:\пшш лн. :\te поn11та
?10;,.н1t1сто н бриrа..1.11рс.китс дРr-
х.и, - r<ак nрнстнrнах.,1е тук".

..По,rня. по?иня!"' 11 \!HOIX>
пътн. nо?иъс,ю, когато животът
)te сб11ъскваше с .редица труд·
1юст11. които трябваше да бъдат
лреодоJuшн, аэ си .спо,шях .1а
тези първи работ1ш дни.

Мнозина от нас аа .първи път
хващаха нирна 11л" лопата. О,
лаl Шела1t11ето и вярата бnxn.
?;анто се казва,JJа лице.но.. ,да иг

ръка. Нак да ,1у обnс.ню1, че ис·
1,ах,1с да 11зпъл1111;\1 но-р:,.1ата.
110. . . ,шоrо е тру?но! Навели
1·:ranи. 1шс ;\tълчалнво п;реrлъ-
щах:\1е с·ь.?1з11те си 1н вече внж-
;?ах)1е иali Роаа Попова ,ин се
зананва от небето. . ве,,ерта.
нас11дал11 на плаца 11 ;131·ера, пре
1·:1ъщах?1с ориза II от вре?1е 11а

вре\!е се чуваше: Тап, тап. .

през ня1юя и друга въздиWJ<а,
сълзите чука>еа по алущшиева.
1'а чиния.

Да нажа. че трудностите бяха
преодолnнн а1а вториn ден. зна·
чн да излъжа.

И 11а ,втория и ua третия де11

Дойдохме да от1ю1ш мечт11те
си. ?·ова, за кoerro всею1 ед1111 от
ш1с е ,1еt1тал и 1·овори;1,

·

с вече
реална ;\C!ICTBИTCJLHOOТ. l"IIИe се
на.,шра.,1с В новия COl?}laJШCTJl·
111.:с1н1 1·рад у 1шс втuрнят МJ1а-
;?сжни 1·рад в света ощ,д lfu.\lCO·
.11олсн на А?ур-градъr на ,i.,ю·
10 на ll?ШIIIJ Л1обю1 УЧНТСJ! И
вожд - .ЦHMИT!-'Ut!l't'.IJ.(I

.Цuбре ДОШЛIII
в.,.1vlт1да rвnрд11я",бр. 1,1949 r.

Отдавна ме•1таех ;1а бъ;1а в
Дш1111'р01,1·рад.

.-\.:J ще оста,на в бJ)'И1°щ;?ата 11

нре.J '1'}й11·? см?:нн, µ.,о нр«н на
СТРОИТеJIНИН сезон.
· ще с.-гана 1·раждан11н на Д11·
щ1тров1·рад. ,tl .Ц11:1111тровград аз виж;?а,1
своеrго о·ьдеще.

11.uстант11н ДАЯНОВ,
Добрички uтрнд

в. ,,Млад>1 гвард11я," t,p.'1,1949 r.
Негра,1011н11те събраха, вече

ги нари,?ат иуранСI\И, с тлх се
?ашв1с1ват учн'VеJJИ... Uчнте виж·
дат само нннакви t1ерю-1 энаци
по хартин•rа - CЛeJJfl са ощ?.
L:1ед >?есец ще прогледнат и ще•
прочетат заиаченнтс u оарё:1ка1а
:юзу11nи: 11,.ца изпъ11ннм i.; чест
uьеща11нето пред др..щ?щ1тров1„
„да ж11вее сдав11ата 11 ,1ър;?а
1,0>1у1111стлчесна 11артня1··

Али Дор,1ушев 01 /1>1оолоии
отрлд,още на 1ре:гото 3аню1ание
за11о<ша да се подп1юва. той
казва на учнтеля:- Ашколоуu1, :другарю! До
lipaн на с,шната ще 1111ша на
;коната - ще ,има да се чуд11:
.l:lat1,вal\- 'А.rш 11110,10 а1ап11сал1 ..

ь. ,,<..:тронм J.(11n1111ровrрвд" 11

,,Млада гвардия", бр.5·6, 11:149 r.
Н неделя, 17 т. ,1., се състоя

дру1·арсю1 мач междУ >1ладсж11· Депу.тат 11а Нащюна;mото съб-
те от Мер11ч11ер11 11 брнгаднр1пе ра11не, Францш1. ..
от 011рлд .Щер10 В0деи11чаров"'. в. ,.Строим Д1ш111ровгрод ,
Мачът зав1>рш11 при равен ре· 15, 1951 r,

l: .:..?:.d'?==:;::;;.,.;··?·==?'==?'a;;z:??'""'\""''.,..,i?1?c?\·;::i;'""'\•''•I_..,...,.??,,,....? ,..?

зуmат 2:2 (0:0). Ос.обено добре
се нрояв11ха в играта Неделчо 11

l\lнчето от ,3 чета и А11чо от
.

=<

чета. Вра'1:<lj{)нт Вълко от 1 че-
та с·ыц0 така 1111 цредстави доб·
ре.

Пею АРАБАДЖИЕВ
в.,,Млада rварµ.ия",бр.10,1948 1·.

uз ?(
Opu2a
gup- \cl',u?печат
С1<ъш1 лрнятедн н другари от

Дю1111Гров11радl
Ние бях.'1е особено щастл111111

да намер11м ·в поолед1шя брой
.на в. .нова България'", ноmо
излиза на френски. ра,дост.нн но-
вини QТ ДЮ!Ji'l'р011Град И ИСКЮ!е

да ви ·ло?несе.'1 нашите твърде
снромни, но мноrо иокрени поа·
драви.

Тъй ,,ато и?шхме щаС'1111ет.о ;.1.i

пренарю1е това лnто един ме·
сец в България, ние видях."е
Дюштровnрад, тази знач11теJ111а
предпоста,вка на с'!lролщ1111 се
СОЦl!аJIИЗЪ?t.

РОЗ ГЕРЕН

Сиыш ,lРУеар1ш, 'liiell01!e на
нашит оор·1?с1щ .цС11м, девои·
ю1 от всички ?радове II ceJJa в
страната, кы1 вас се обръщат
осе.м ,\10:\1111.JCTa ОТ J.1ЛЗДСЖIОIН
Ji()Л0.I<TIIB „А. i\olaтpOCOJ! ..

, ра!х>·
тещи · на ст.роежа 11а А1',3, ).1.11 ·

.\\юровгрм.
·1 у11 е трудно. В ДИ>1>1'!1ров1·рад

нма 1·ъста J1спнава на.11, на обен-
та духа внтър, а тряова да се
paOU'Nl, в ьараю1тс че.С10 с C'I\y-
..tt.ШO и не с J1ю1шо н no?pc;toнo
както у ДО)IЗ ... Тук )ЮЖе да се
1юJ11ае 11dII-;1oбpe цената на
;?ругарс11вото, тук за лърви път •
µазо.нµа:'\?tе кодnо :шюго човен
може да обича своята PO.'lilta
с-nраша. <..:.11ед IШKOJLИO ГOДIIIIII
градът ще се нзn.равн "расив 11

чист. Три щu ь·ьдс лаш, деJю
на нашия 'fРУд, 1На наш?ие РЪ·
цс. tiнe ве,1е обичаме '1'О3И град.
който още го шша, обичаме го
повече от родните си 'lеста и
с.ме 1,отов.и да даде?1 за него
В.ClltlHO...
· Елатс :1а строи>t първ1111 со·

ц11а;шсти,1001ш град на Родина·
та! Да доliдат С.\lелиrе II упор11.
т11те. Да дойдат тези, който 1111·

Ск ы111 1·ocr11 11мат МJ1адоru11рдс?ц11те. Сред 'tях е маА·
клrа 11.1 Лиля11а Дш,11проnа и майката 11а английския летец
майор Томпсъ11, загн11ап като партнэа11и11 за свободатn шt
народа 1111. Бригад11рите дават дума да работят всеотдай1tо
.-.: да продължат делото на героите.

Една с,шмк?,, коятn ?аню?аrи ще зо?пази с.помена за
Иван Ве.r111ев - обаятстшят младежки ръкоuод11тел1 е11ер-
r1111н•1ят команд1tр 11а бригада "Млада гвардия".

Лаrер1щ ort1ьouc! Въз11.11аменен11 от романтиката 1н1 ед-
но поко11е11ис те споиха с t.орцата на хилядите в едно сърце
•1 му дадоха е11ерr11я да пулс11ра десетилетия.

поклон,
РАНО

ПОКОСЕНА
МЛАДОСТ!

Загацат1теl В11Наr11 ще cit
споn1юше за тях - W1Щ}(Те
приятели, конто стн.rиаха ca-
n10 донnl<'Ьде, нашите друга·
ри, конто нn1аха can10 една
uитка в живота сн и паднаха
110 бр1rгадирск.ите боllю! поле·
та, 11енавърш11ли и дваясет
ГОДЮUI•••

Всяко дедо иска жертви!
Hm11a свобода, 11зкупена боо
кръв!

Бриrадирското движеш1е
беше гощu110 дело/

.ispen1eтo ни отдели от он?
з11 д?.и. .цвансет 1.1ът11 от тоr...
вн 11оср?щаn1е пролет, но ори·
.t. c:1wtpcn.H'ft: сuоw1еии и;s1·л?
са 11уснал.и дълоок.и корени,
щоn} като иJU<аква снл,,, не ги
е .изтръгна11а дucera. .ЦваА·
сет годнвн це rасне Qyllщ, за·
uиле.княт огън. .t,;то :.swцo МИ·
CJutl\'t, че времето ue uuмa1·a
Щ1 з11Ьравата. . .

Ьр?u·,щ.ирски rробове, в11е
не сте то;щова 011Юrо, за №,
нnta гроонща, като ,:лед ,8011·
на. Но n1оже ou нn,евио защо-
1·0 ct·e 1\tаАЛ.КО, така д·ы1ООl(О
ви чувствуваhtе у себе си.

р,.?,·р·ьщ,..,е .младеЖhНте
весmиц.н u'l' оuоза в94;:nie и че·
·.1·с1щ? инкон иекропо?. \о.: ИАLК·
ва Jtcкpeuocт, с каквu rоля.ма·
чuвеШJ<Q тъга се скъро11 за
дРугарI Rак са се ?п,сали
С'ьрц„та от МЪШl.

дваисет rодиин вървите
все с нас, прнятелн. до Wl·
шето е ваш?rо pl!J\10, №УГ8·
ри. .$11едмо HЗДIU'!1..'<D1e :.<iЩ)Д
до завода, заедно 01ечтаех.а1е
11 оончwше, заедно ще теч·
тaeni u ооичаn1е1

По1шон, pauo покосена
бриrаw1рска младост!

UАЙ·fОЛЯМОТО БOfA.TCTDO
....

dт 2 стр.
1р111·ада ще стане ос11ов11ото
ядро на строюе,ште на гра·
да 11а младостта димитрuв·
1•р11д. Той тогава нямаше име.
hмаше обе1<т11: ..Вуш,аи·,
АТ<!, ..Марбас" ... и IIIШOЙ
не можеше да предположи,
че строежът ще свърже за·
винаги е11тус11азма на м,,ади·
те хора с безсмърт11ето на во·
шда..•

л те, младите хора, 11дваха-
llоеди1111ч110, на rpy1111 - вся·
НЗI<. Идваха, rлe!jaxa,. питаха
и. . . оставаха. .1:'аботата 1·11

?·влнчаше. И ногато смлната
свършваше, мнозина от тнх
оставаха по още една.

Първоначално предвнждах-
ме за 1947 год. да работят
500 младежи II дсвойкн
::!апочнахме със 750, а после
с над 1 000. Следващата
19<НJ rод. беше на.й·ПЛОДОНОС·
11ата брнrад11рска година. На
смпна работеха повече от
6 500 бригадири II брнгаднр·
н11. За някопно rоди1111, дolia·
то съществуваше бр11гад11рс-
1<ото движение? през града 118
младостта минаха повече от
50 000 мпадеши и девоi\кн

Иое нараше '\'СЗИ мпади хо·
ра да идват тоrава тук -
!.I&. ЖИl?I\Т пр11 l(а3,1рt,1?ИИ

>ta да се уш?ашат О'!' студа II от
те"жната рабQТа. Цяпата родина I1·лсда нъм нас, МJШ?итс строи-

ус;1овш1, да n.р?.вят изкопи на
JУЫ<а, да ·r111<ат ИOJIIIЧIШTe С
оетон, да пренаснт на гръб
тороите с ц11ме11т·1 Беше тру·
рно, ДIIDOJICIШ труд110. А ·re
ндваха .. 1•

Сn.оменах за трудностите.
Лх, колко много rи нмаше
тогава !И. 1юл1ю мал1<0 иы об·
ръщахме внимание. J.<ато че
JШ нapotJHO ги търсехме. за
да ги преодолеем и да 1<ажем
после: ,,'1'.QУдиости ли, къде
са те, я ,·и дайте насам!"

Да труд11о?т11...Те 111оrат
да оъдат толкова миоrоt Но·
роси дъжд, нойто ще отнесе
1,а1·ера, та хората шша къде
да се подслонят, стръмн11тс
стъпала, по ко1tто трябва да
се нанесе на 1·ръб теж,шят
товар, жегата, 1юято стапя,
внтърът, номарнте II маларн·
ята през първите годиин. И
радостта от победата, от 11з·
11·ьлнен11я дълг, бпесналнте
дръзк11 погледи 118 хората,

?сполучили да победнт прнро·
дата 11. . . безотговорността.
Всично това 1111е, Димитров·
градци, знаем, помним ro.

Събираме се •1есто с при·
ятели, говорнм за първит& го
дни11 на стронтепстаото в
Дим11тро1щ1N1, ,\1831\llilIO? ?11

теJш.
E.riaтe прн нас, пла)1ешш род.о

тоб1шl
'

Зл. Антонова - Я.11бnJ1, 1-i. С.
Атанасова - Я>?бол, Иорданка
Ива1юва - Вариа, Руона Ii. Jlo.
:юва - Годеч"о, П. Т. Цвеwо·
ва - Берко11с1<0, Р. П. Х!р11сто-
ва - Иар11обат, Н. Стоянова-
Рила, Д. BЪJI'teвa - Новопа·
-1арсно

бр. в. ,.Cтpo1rn1 Д11?ш'l'ро11rрад", HI.X
1949 r,

·

спомени. Да. • . Ианоо беwе,
l<ЗJ<BQ стана . . ;,;то утщ;.о.
„ьриrадирска· - иарскuхме
11 тalia още, когато започнах•
ме i1е11110то изграждане. тя
оеше нашннт първи обект.
llocлe първиnт ко,11111, ИЛ11
Х11м11<rссюшт номбш1ат, ноnто
тогава беше само сложна Пl!С·
т?ница върху нерсмндсно-tJu,
рвената хартин•.. дигата но
vена Марица, шосето 1 ·орсю1
нзвор - Д1щ11тровград.. ,
L:дънчевнте .кварта,111 се or11a·
сяха от бригаднрсю1 пес1111,
·1·ършествен11 проверки_ Jla·
rерняте огньове озарнваха ве
'!ернте край тихата река,
Вс11ч1ш искаха да участыуват
в ьрнmднрсиото дв11жен11е
илн да окажат помощ в 11е1·0·
11ата рабО'!'а.,.

.на всек11, коi!то е работил
в .Цимнтровrрад, ногато отн·
де там BCll'l!IO му е ОЛ!\ЗКО 11

познато. ?а мене зад всею1
нро?орец TaJ\1 ж11вее мон 11р11
лтел II l!J>УГЗр. с който сме
11реодолnuал11 трудностите 11

сме изграждали града, тъгу
вали с,1е II сме се радвапн. А
да имаш nр11лтет1 и другари
като дwштровrрадчшш - то
аа е 11all·ron11?toтo боrатстаоl



ТРЪ·ГВАНЕТО
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тази песен. Даже '11 Прага,
на първия младежки фести-
вал чух да я пеят нашите
бригадири, и се гордеех.че аз
съм .неизвестният автор".
Иак си завиждам сега на та.
зи. НЭ.ИdНа радост. . .

Слязохме. на малка гарнч-
на сред полето. Чухме:- Марийно. . . -и С11Л·
зохие.

Беше пусто и 11НХО. Набли-
зо се издигаха черва хълмо-
ве пляк« от ыивите, Никъде
нямаше сенчица, бригадири.
те седя ха на багажа и се пе-
чаха под немилостнвото слън
це на този край.

Нямаше музнюи, знамена 11

плакати. Даже един човек не
се намери да ни посрещне.- На ти тебе Димипров-
град...

Нещо ме аахапа в т-ърдите.
Първата ми командирска за-
повед се оказа грешна, тряб-
вало да слезем не тук, а на
Рановски...

По нажеженото от слънце
шосе се бе разтепнала живо-
писната и едновременио мра-
чна . бригадирска колона. С
багажа на рамо. момчетата
вървят уморени. зли, напра.
шени, задъхващи се от жега·
та.

И въпреки туй, някой под-
хвана песен. . . Сега .на 1-ова
му казваме .дежурвн енпу -

сиазъм", но изглежда, че то-
гава просто обичахме много
да пеем... Аз тичам от вди-
ния крайна колоната до дРУ·
гня, пак размахвам ръце.
-Ни!! младата сме гвардия
на трудовий народ...

Дървените куфарчета 11

одеалата на рамената сякаш
стават патрони JI картечни-
101.

и точно тук, пак като по
нагласен драматургически
ход. зад завоя изскечи ка-
мион 11 спря пред колоната,
От кабнната пзлезе слабичък
черноок младеж:- Здравейте. момчега] ...
Добре дошли в Димитров-
град!

С прегракнало „ура" брига
лирите се мятат в камиона.
Аз се пгькувам с нашил спа-
сител, стискам горещата му
ръка и обяснявам, защо сля-
:10ю1е в Марнйно, нали все е
Димитроаграц. пък то. . .

'Гой се смее и казва колко се
иэненвдал като видял праз-
1111я вагон с тебеширените лп
?.vнru1...

Намионът праши 1<ъ:11 Ра-
новски, Пак пеем...

Ранно утро. Слънцето из-
грява.

На земята са наредени J10-
в11 нерендосани платформи за
отливане на бетонни блокче.
та. Всъщност. това са каяъ-
пите - дълги дъски, закре-
пени no ъглите с куки, а меж
ду дъските се втикват желез-
ни преградки - та" ще се
изливат блокчетата. Не знам
дали в Димивровград сега е
останало ннкое от тези блок-
чета, 110 всичко започна имен-
но с тях...

И тъй, около помпата за
вода - купчина лопати и чу·
кове с бели дръжки и шест
нензцапани още железни но·
..пични.

Момчетата от нашето под-
1·011В11телно ядро СР въртят НР-

ловко около ннструментнте и
яе анаят още какво да пра-
вят. Аз тичам ту 'НЪ/11 ниже •
нера - черноок мъж :в оннв
работна куртка II тъмни очи-
ла, ту към майстора.

Наоколо пусrо поле. Неда-
леч от нашето работно място
-.две бараки. сковани на бър
за ръка: едната е кухня, на
другата е написано с въглен
.Щаб" и вратата е заключе-
на с капннар.

Насреща, в оклояа на хъл-
мовете, димят варниците.
Зад железопътната линия е
Раковски, там стърчеше са-
мотен коминът на нонсеовна-
та фабрика. Това беше инду.
стриалният ни пейзаж и той
ни радваше, защото зее пан
беше действителност. . .

По бреговете на Марнца зе-
ленеят зеленчуковите гради-
1Ю1. Магаре с завързани очи
се върти около кладенеца 11

вади вода за бахчата.
Христо вече е сглобил

един калъп II казва на Дин-
ко:-Всичко е съвсем ново. за
работа плаче.

Динко взема една лопата.
ОПИ1\Но измерва пължината
на щръжката и преценя теже-
стта. Мълчи, сякаш не чува.
после проговаря:- Работа като работа, ;ю
пата като лопата.

Ас обявявам:- Другари! Сега другарят
инженер ще наже няколко...

Инженерът с тъмните очи-
ла ме прекъсва живо II дело-
во:- Реч няма да ама, ,10.,1-
чета. Започваме. Днеска май-
еторът ще ви покаже как се
правят блокчета от цимент.
сгурия и пясък. а у.тре сами.
Това са наши блокчета -дн
м11тров?радою11. бързострой-
1111, от тях за две седмици тря
бва да построим жилища зацялата бригадирска смяна.
Затова дръжте се. работа щепада... Ти, момко. с лопата-
та - обърна се той към Д1111-
ко, - тук при помпата щеизкопаеш две дупки за варе-
лите с вода. Там четирима
по-здравички, ще бъркат
о,1еста...

С привична селска опит.
ност, Динко бавно 11 дълбоко
забива първата бр11гад11рс1;:?
копка на Ди?11гrроnгр,щ,

Никой не обърна в1ыша1111.'
на това. Или може б11 всични
го видяха. но 1111кой яе каза:- Град аапочваме ;1а ст,ро
им, другари,

Динко слr,урно i\11 отвър-
нал:- Нъде ти още до града.
с една дупка град ие се пра-
ви.

Аз си засуювам ръкавиге
с юнашни жест.сякаш се 1'0'!·
вя да се боря, плюя с11 на pi.
пете 11 подкарва" самоувере,
110 празната количка, ПОJ{\1111'-
вам са?1 на себе с11:- Тръ1·на.

Най-,1·ьрзеливият от ядро-
то все още нзб11ра между чу-
ковете 11ой е .най-лекия.

Започна работа.
Това е II моят спо?1е11 за

първото димнтровпра.1с1ю брн
1·a?IIPCKO ЯЛРО „ Петко ЕJнев"
от батальона „Млада гвар-
.:111я". това е мъи11чката час-
т1ща от ,юя Дюш11ровград.

Буряи-ЕНЧЕВ

- -
Рис. МАРИЯ НЕдl<ОВА

Д11м11трооград, 10л11 1948 год11на.•.
Бях за•mслена към отряд ,Ал. Матросов" -сд1111 от 11ърв11те отряrJ11

Na „Млада гоардuя''. Правех рисунки иа матросовц11 i, техният ечтчсиа.
:зъм завладява?ие и 1,1ен. Вечер те от•ттаха 11остиже,тята ги. танцуваха
пестинарски върхц жила :жар, а дeue1tr постигаха ос.? 1ю-голелщ иорлш ti
11ро11зводството. Виждах как растяха блоковите жилища, чувствах но-
01,л 2рад. Ло бр11глдирски дръзко II са,юуоерено II а., се стре,?ях да ,,
равнявам с тях, да направя повече. Бях рисувала по-малко от„ л?'!Се14, а
исках да се от•tета. И ,,?ат(Юсовци уредиха люята първа изложиа -п·ьр

1,а за бри2адир11те, 11ъроа II за Д11,w11троограrJ, Никоя от дю11те с.1едоащ11
изложби ne съ,н открШJ(Jла с 1UJ·,нал1ш пречки II с толкова ?ttного радост
За следващите ми изложби са .q? rюявлвали лtного рецензии и мложи-
телни 011енк11. Но аз съ,? запазила една тетрадка с впе•ттлсния на rJu
митровградци. В н.ея са записани ха11·сърдечн11те и неrюсд?дствени. на,,
верт,те и полезни отзив11 - отз11в11те на бриглдир11те II ра6отн11ците,
,rоито ,ю, помагаха често през сМдващите близо дваilсет 2од11н11. Те ,,..
насърчаваха, когато 2убех кураж, даваха ми с11л11, ко2ато се уморявах.

а ако се колебаех-сочеха ,ш1 верния nът. Като л1атросо0t4и и аз исках да
бъда упорита, да не се плаша от жарта, j)a обича,н. работата си.

А по-късно в Перник „ Н1,Jфтох11мическия завод, в АТЗ - Стар" За·
гора uли а Кре,шишвци, когато рисувах или съзерцавах кQрnусите. ТЪ/J-
сех и срещах нлкогаrините ,,?атросоаци - израснали като w,taйcтopu иди
rтженери. При някои от тях бригадирските значки се бяха сл,енили С'Ь(
.1ла.тни з?gзди. Ра:тознавах ги лесно - по очите. които още носеха 6.,н·
съка на онези. години. И тези Ol/ll. тозu блясък аз ,търся в очите на .•юн
петнайt<!тгодшиен Сt/Н и неговите пр11яте.111, и се треrюжа, когато ие .?о
ип,,шрам, t1 .·о цт?а,и_ ..

fltд:'. л1атросовци.·6ях,н.е ,цастАиво 11n11·0J1eюte tt ,HAtJд1t1t' се('"'и „ 111ю
во .,юеат iJa 1111 завиждат за онези годшш - .1а отговорната :тдачи. ,.он
·го u,wax.tre. за салю11увствието и за блясъ1-.а на 01ште.

този ьрщ·адир с от вwrера1111те - той беше а
11ървата uр11гад11рсN11 нзложба и .Цmmтровrрад

Мар1111 НЕДIЮВ,\.
худож11111;

По улицата върв11 един съо 1111 кладе111111 с 110 300 кгр озр110;
се..41 обикновен човек. Среден на .1ш,уоа, hOlйTO сиоата каменНа
ръст, г ,-.естенлоа коса u СtlНЬО-
зелен,, о•ш. Крщ1 ."«!го ,щщават xu
ляlJи - познати II неrю:татu. Н
ако и,,1а за кa/\nh да с1'ърби Ни.
кола Янев, то е, за,цото 11., ,,10.11Cl'

iJa 11роте2н« за поздрав една кп
µаиа десн1ща, която с еднакво
у,11е1111е ,,южеше да държ11 дръж

маса nолети с глух тътен по
стръ,иното надо?у. После идва
лагерът „Делян . Връх „Свет11
С11ао" се рони II сл?алява пред
дръзнп,,е,тето на с11неблуз11те бр11
гад11р11 о·г 47 год11ча. Tyt< става 11

нещастието. Ог.ро,нна скала пада
върху Никола ti СО,НО tlO няка/\

л1ладс:жи
После 11два Д11,111тровград.

/fleer месеца и 1ю.юоина Нtтала
f/нев е командир на бр11гада от
900 •юоека, /\Оята строи новия
град. Б11вищят секретар на РМС
ое,,е е члеп на Партията от Ди
.,111трооск11л набор_ Д11,111тронараrJ
е t1ече не1000 дело и той иска
йа остане завина?r1 тук. Не го
бла.1т1 нttто хубавата работа, кoJl
то оставя в Бургас, н,1то още 110·

хубавата, , ко?то ,,у предлагат.
За 11его Д1м111тровград е символ
на ,•tладостта ,tty и затова той ос-
тава .1аоштги да живее в тозu
град. Сега скро.111111ят тр11десет 11

девет год111иен мъж е завеждащ
.,Ли11ен състав" npu Строително-
11ром11111лено пред11р11ят11е - Д11
.,111тровград.

И г.ледайки го каn. 11зж11вява от
ново всичк·. това, аз го виждал?
пак как върти чука u кирката,клк
се събужда с вкочанени краха в
бараката, с покрив, отнесен or бу
рята, каn. играе нестинарски
танц в живата ж?рава на брига
дирските огньове, как пали взрив-
тпе гърvета и кладенци и как,
щод? застине. сивата им лава вт,р
ху зе,?ята, грабва малкото си ху
фарче II тръгва отново на път.

Итщ ЖЕЛЯЗОВ
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Нлноrа, преди rод11и11, на
една малка rapa епрлп дълъг
влак. От него слезнали ?1орл-
ц·и. Вместо n1орлшк11 фаиеп-
КII носели снии руба.mн11. На-
р11чапи г11 с1шеблузите. Б11л11
nшадн хора - ,шадеж11 11
девойки. Искали да построят
пристаю1ще на младостта,
пр11етан11ще на мечтите си.
Корабът ш1 се наричал
.Мпада rварддл", а кап11тан
б11п Иван Тодоров.

Kora е било това?- През 1947 roдJJПa.- А къде е сега кап11та.
нът?- Cera 118питанът е в Кре
nпmовц11. И пак е капитан.
Само че nty казват партиен
орrаиизатор на ЦК на БИП.

След една година прист11г-
нат1 още много корабн. В
бъдещото прнстаншце се съб
рапа цяпа фпотипня. Прие-
па пn1ето на първия кораб, а
капитан на всиЧRИ станап
Гроздан Вевилов. Cera тoll
е в София. Работи във ВМИи не е вече капитан, а доцент.

Същата ГOДJ!lla капитанът ,
на първия кораб станал отно-
во капитан на всички. През
зимата го сменил друг. Каз-
вап се ·Манол Хърсев. Той
сега е каm,тан нв търгов11ята
при ОНС. .

През 1949 rод1ша на калн-
таисюш n1ocrnк застаиап
Иван Вел•1ев. Вече не е n1еж·
ду живите. Заrнна пр11 злопо·
луна през 1959 година. Бе-
ше станал попкови!!J(...

След него кащ1тан станал
Иван Граматннов. Cera той
живее в присrаш,щето 11а
n1ечтите. Завърши право 11

е секретар нв ГНС.
1950 roд,ma е последната.

Капитани са Гавчо Няголов- през пролетта " лятото 11

Кирил Керез11ев - през
есента.-Къде са отmппи n1оряц11те?
-Много n1оряцн остаивm1 за

В1П1аг11 в пристанището. Дру-
rп се пръснали по цяла
Бъпrария. . . А прист1Ц1Ище-
то па своята n1ладост и n1еч·
ти кръст11Ли ди?шiровград...

Стоllво СТОПКОВ

ГОДИНИТЕ РАЖДАТ СЪ-
БИТИЯ и СПО?\еШ\ За И/ЩО!! ОТтях запазваме до нрал на живо
та с? ..

Пролетта на 1·948 година. На
повииа •на Партията към работ-
ниците по просветата да севкпючат в бригадирското дв11жение се озовава и учителят
Бечо Камбуров. С него разго-
варяхме сега, в навечерието на
юбилея, от него иснах да нау
ча на?< са работили те през оно
ва време, но ...- 'Го човен · за себе с11 да го
вuр11 е много трудио .- Защо - питам го - тези,
нонто напиваха основите на мпа
;tнл ни град. са получили от
Вас знания- Така беше . . - съгласи
се учителят. 1ю все още не разназва. Може би спомените без
рецно II живо нахлуват в мисли
те ;\t)".- Работех с отряд „АтанасМанчев"· от Бургаска селска
околия. Още на втория ден назах в щаба да се издирят не
грамотните бригадири-. Оказа
се, че бяха само момчета -
дв_аl!с<>т II ше?т. Изобщо харак
терио явпенис беше. говорил
съ?1 11 с други учители, че де-
ьоliк1i не!'рамотии нямаше.
Облсинхме с11 ro с това, че мом
четата от малки бяха започна·iii' да работят. Нато разбраха

С БРИГАДИРСКИ
ОГЪН В СЪРЦЕТО

ката на бригадирското знаме, кир во чудо е спасен, като дава эа
ката 11 1111столета. Но 110 л,щето разцоета на родината дясната
.wy н11 следа От скръб. Една оът- с11 ръка. Но dухът "У е с11ле11 11

решна сила говори чрез всеки. по-твърд от · сивата скала, която
иегоо :жест и израз. Загооори ли отне ръката Aiy. СnоАtня cu ка?
за ,wладе:жките cu години, прека преди това о лагер F ,,Левски" -
ран11 о 6ригад11рсх11rе лагври, ли Хаинбоаз, когато А10А1четата от с.
цето 1tty засиява и сякаш блясъхът Ново Паничерево наскачаха боси
Ila бригад11рск11те огноьве хвър- в жаравата на бригадирския
.1я своята саетАШtа в очите .му. огън, скача и -той и играе редо.-1t с
И тръгва той по пътя на cnoAte тях, увлечен от смелостта на сил.
н.uте - буен, весел и непоколе 1ште. А К,()zато вижда, 11е младе
би„ пред трудностите, за да об· жите от родното ,,у село Ка.11е
ходи всичко, о което е вложил но се двоумят а не искат да оги
часпща от себе си. Вижда се де дат бригадири, като сочат него
петнащ,;етгодишен как раз,?ахва вото 11ещас111е, той става II пръв
,:щ,ката и чука в Хаинбоаз; nЪА се записва. Последват го нaii 80

САМ ВИ ПИША • • •
- Ii:. стараеха т1 се, науfrи-

ха ли се да. четат и пишат?- Още след шестия или сед
мил урок някои от бригадири-
те отиваха да вземат книжки
от библиотеката. Искаха вече
да четат . . Имаше едно мом
че, Стефчо се казваше, дребни
чък; беше най-много 11а седем
найсет години. Гледах го, като
свърш11.,1 урона остава на пейка
та и п11одължава да учи това.
ноето сме взел11. След 11я1юл?ю
дни го заварих! ..Ти сиrурно не
1<аш бързо да се научиш?". А
той се изчерви и каза: ..Отдав
на нснам, другарю учител, tю
не можех СШ11 .Не е сег3 време
да се ходи на учипище. А пън
туна е друго." Научи се той
пръв да пише и ед!iН ,цен дойде
пр_и мен и ми поназа писмо: .. Мо
же ли да проверите дали 11мам
грешки?" Пише до майка с11 и
сестрнtе си иа село. Баща му
по това време работел на Бур
гаснато пристанище. Писмото
беше 1<ъсичко. четливо и започ
ваше така: ..Сам ви пиша .. :

Учил съм много поколения,
виждап съм в много очи радост
и бпагодарност, но признатеп
ността на това момче, така топ
по 11зказана в първото му пи.с
мо, ме развълнува дъпбоко. И
сега, като сн спомня за него...

Старият учитеп запапи цаrа
ра, помълча II вече с овла,ц1U1

за какво съм дошы,, бригаднр11
те се струпаха оиоло мене II нл
маха търпение да започнем.- Нъде се събрахте?- Удобства нюrаше, а и не
чаках да ми ги създадат. Бедна

,·а се запретнахме с момчетата
11 сковахме 111ейка на сянка зад
една барака. Занимавахме се
след работа привечер по два-
три ч.аса, Учех ги на писане.
смятане и четене . . .

г.?ас иродължи:- А в началото 11яко11 от
бригадирите не вярваха, че мо
ruт да се научат .[{а четат .
На тържеството по с11учай за
uършването на курс3 им изда
дохме свидетелства, а пай-ста-
рателните наградихме, с юшгн

1разбира се. По същото време
изте•fе и смяната ми . . И но
tаю да он О111lВШГ. m1я вече голе-
ми момчета. с плач се разделих·
ме с бригадата. Нанво време бе
we тогава ...

И днес продължават традици
ите на славното бригадирско
дви,женне,· но неграмотни меж
ду младежите вече няма. Не
грамот11остта у нас е отдавна
ликвидирана. Нещо повече -
нашата страна е на едно от пър
вите места в света по развит11
ето на учебното депо. И далеч
зад границите на България се
спа.ви майсторството на българ
ските архитекти. утвърдена е
прецизносТ'\'а 11а българските
инженери, способността на бъл
гарските 11енари - творческата
с11ла на българс.ния народ.

Иmmда СТОИЛОВА

ДИМИТРО:ВrРАДСКА ПРЛ:ВДА
орган на_ГК на БКП, ГНС и ГК ? Оrечествения фронт- Двмитровrрад
l'oiJ. XVJJ, (Spot. 87 (992) vrв-ognк, 16 €еnrември 1966 rод.


