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Комунистът и мъртъв живвв
.Аз се Ч)·асnув1щ щастn1111

че )'UBpa)1 D боJ>бна ?

i\lъжеството и красотата наподвига D1Ш1r11 1'.3!ат свве апч
н.о. бащ11И11 11 фa:i111i;110 11 .е'le11•10 Хубено11 ::11утафое-гра·нит ОТ ьгъжество. ияе, =кеете
Ct> оёеземърти чрез псдвигв, е
1ю.1е11 11а 2:J януари 1922 гсдн
118 D с. Горски нзвер В сеяей
ството на ёеден сел. 111111. Ощекато ыалък проявява своето
ученолюбие 11 е едпн от добрн
те }-че111щ11 В роднсто с11 село
той се внлючва в детската rpy
118, запознава се с :шrерату·
рата на б11б.,11отека • F.езбож·
111ш•. 11 с живота на трудоо11т?
хэра о Съветския съюз

По.късно става член

На спимкнте- Старата II новата сграда 110 технннуиа

... -
Преа от?етмо-м16срuатеiс,6р1икя

отчет пред Партията от
етапна D постояннодейству-
оаща фор? а. 1.h,в връзка с
това о отчетпите дон.,а,:11
трябоз 11р1•n1ч110 да се по?
хо:111 Ь"Ьll проё. ta свър "'
С приетите ?I '11111 1:c»·-:uzeкc
НII !JJIВIIO& Нсоб o;u 10 е,
аргухенгирано n се отrо
р11 па въпроса. До кnквз
стелен поетите Q(,еща1111в 11з
играха сволта f,o.'!11 п бе-
ше пн no..xo;ic110 форш :mo
в 1•mroп др " ет no
118 разясш I.' Him t.
вс.: едетвие 113 оете
от обе::::,а?шято WUJU:&

През настоящия месец
вреастои провеждането на
едно от нап-важнитс съён-
т1111 в органнаацисниня 11

волшичеевн живот на наша
1а 1((1.\!Сомо.?сна оргаяизвиня- оnетяо 11збориата камnа
няя,
На тези събраНня 118 базата
на изводнте 11 решенията на
XII конгрес на ДКМС тряё.
•а да се no:t.:roжн на все-
страl!ШI оценка вътрешнос:1,? JIUIJIO, RI irp,111•

ствата, да се аиализнрат
слабостите II дост11жен11ята.
ДА се внли докольо дРУiНССТ
вото квто колектив отгсва
ря на 11э11сиван11ето на кон
греса да бъде притегателен
център за яладежвге и де-
вопките ос11ов110 звено за
всестранна иаява 11а тсжи11
естесгически, 11а)·ч1п1 11 rex
нически 11ав1щ11

Важна оееёенсст на пред
стоящите С'Ъбрання е, че те
ще утвър.:?ят 1,0),ICO:.IOЛCКJUI

младежкага група при чита1ш
шсго в село През 1936 ro•шia
посгъпва в Хасковснаm r1mиa·
зия, Тук тоn е приет в •1ар11·
сическил кръжон. 8 след това
става член 118 РМС.

Забележителен ыасовин. С
широка душа 11 веселе сърце,
Тенчо печеля :?юбовта, уваже-
нието 11 доверието на учешщи·
те, радва се на rоля?.:а i:ooy·
." рност сред раёетншвие от
1 рала, Прогреенвицгс кяшк,
добрнте дpyrapu II тежката ра
бота преа вашuщunа 11О rарн
11 строежа го закапвват. пеесч
ват &1у еаивегсеино г.рsвн.,ння
пэход or тежкото по.,о·неипе
на трудещвте с:е - ерганизн-
р.11 ата беззаветна бОрб8 :ia
h'О)()'11113:Ыа, за човешко ща.
стне, ll Тенчо потъва а 01r.1с-
ния во:tовъртеж 114 тези 11еп?а
тор111111 героичн» ;:ни. Пише 113

лоа:е1111е до прu!IТl.'r.стаото
11'Ь11 връзна с пред.,оw.епието
на съветення пратеник с«о-
лев 11 събира no:mиc11 оод и,

11а

ro. l!pt!IJICI& 11 p?JDJl(lttpl.llJlaaстаnш от 11eлan:ut? 1еСТЮD1

;Работа11•еско .це.,о· н nporpa.iiтa нв ОФ. с:ъонра с llpyral)A
с11 Тодор »tenc1 o?»:lle 83оr.опнлrе ила

През 19·12 rо411н1 Tta'IO 1нзн.,ючен :ia1и11ar11 от rкмнаu
1118 с.,ед 113К111ОчUJ1,то му ,приет :ia •1ne11 на ВКП • JUurнат за член wa ОК 111 РМС 1Хасково През есента 81 1?2
!'OДIIIUI ilocтъnu I J<l)lplt&Ta
111 rрад КърджL,11. Тух тоА 01падвu .цо cъn.pweнr:тllO aot•
11ото шnсторс1во :It .с.а ro аасочи срещу q?1шнстките палаu
През 18·13 rоднна, :1а,4но с Пе
тър Мирчев н К1>11чо Иuаоа11знасят от 11831рмнте OJ)'UU!t
:rрая11тепн11 nра.цукn, и 080:ip.
аас11 за 1Jужд11те 111 81,0?,ка
та борба, Mnoro скоро те се ар8съедниваат tn.м xat1101c1eaта ••
та .AHN!., IOAIIOдa" " араuтопит да се с1ър>«ат с inp10•
.маnсния отряд, На ll'Ъf :и Хас
1:010 Тенчо се ОТбиu 8 i:uo
к.,011отщща. 111,дето е ПР«А&деll
н за.;;оаен. Cera заnочаа 1111
теЖliото. Смазват ro от бoll 8
IIJTeз&lillll. Но тоА 111,Jf'IJI, Н
38 :111 11:ттръrнат от иеrо 0011,
д}-.r11ЧК1, ro н:JDращат I бoJIJIJI.
ца. Ле!!) ваr ro :ia .ца ro м,,чаr
OtllOUO. Иtuт Ull!CШI& иа ?У·
raрите, gкпn, 11С1Са т да С'Т8JМ
пре;?ате.,. Текчо in.,'111. Х.тро
r:тта 1111 со.,1щ1111та д1 ro 111ка·
рат .ца говори npooa.uт ар11 1.11·
111 11епоко11е61111, аоп11 Al ww.
ЧII 111оже бН II.IQ Ylpe,tl,AIIII 1
1·овор111111 апарат? 1 oraaa от 111
ro 1111що 11/IIU да научат. Н от
11ово ro пе.куват, и от? па,
тат Само мъ.,ч111неl Н ето
11два де11вт 111 съ.u. Тук Т•••о
отаово проrовораа. Пре,11 ?
тоя трябва JI& Op&IIII от ХJЛ1Пt
11а фаw11стнте сает,,нте И..UIIJI
111 l:CШ)'IIII.JXI, трябN да Орап
де.,ото 11а което са посита.u
IНJIOOTI CU 111Й·Добj111Т8 CIIIION
111 човечеството. И тorua фl·
шистнте разбират· TIН'U 110•11
ue ыоже да бъде CJtOXeк. Hno
ИЗтез&ИНJIIТI„ НИТО aatllll.Qтt
uоюаrат. To.I HOCII нещо l'O.ltJUIQ
а сеОе сн, нещо, wоето wy ,1&8&
н твърдост II cu.u.

Пред съ;?а Тенчо • cmioм
8Лlr.lT0p'ЬT, &TU}111ЩJUI CW
с.,овоrо t.O?IUlcт. Huo11ra
бо;.рост е пос::0111,111. ? t"--
жa.-ina само за то.а че •• мо
ЖС д;? ПJ)O;i1>1Dl!II борбаn, 'It 81
1102!!11 да дож114ее А& ан.u, ?
uдеа., осъщестки.

П11tд .iu·nara на yбdWn't rot
застuа спокоаво и )'8tpell0.,
Неrов1111 npиcJUX иад n.цaara
е уш1щож1rrе11щ Нr:оаото apt
uъno:ii;Т80 е пpeni:ro.тicтwo u
uрав.uта. nржктаото иа цu
те 113 работ1111ческата класа. И
ТОЗII ИШ', ltд/10 С Цe.:tl!JI му f'I
ро11чси ЖIIIIOТ ro к,;:аrна IP
Ое:?аnртяето

l\1anpaua 80.16Ра:
Deua АТАНАСО8А

11111 с napntl!JIJrU IWICl(88.
н11n. •ы ос:ш,аа иа :1&,11,,&бо
'lft::I II ТО'11:а l!Jll!ТIIX8 „
с.ur:.остнте II nри,1111П1П а
тях. дpyzecnara траОА u
npнvrar рецни. i:rllC'ТКD
uроrраки :а ?а:n,яне1111& u
auA'IНte nocraИ!fll or Х

U'pct 111 БНП и XII IФll-
rpcc р дкмс през са.Р&·
ЩITI ГO:IJUU /u IIQ1l(U&al
1ia II08lffe ЛP)"aectRJIII -

n; работа
nocmraвe u воаи. още)? тянков.

CIUJlt18P а VII
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/ Краят на годината

ревеп, очакв н

IJ ?I I.I ?? .'111 го
П Ч r11i.111QI, I 1.,1,и .11и11уаЩ

ОТI т xop:ir с JJAJ ич
11р;:?ктер11 11 IIIITeJIC'CII

11 11 pl:U: !p,'IIIIIП Що! 0(1

,11 тно О TCAIIIIIC)'at1,T
чст11р11rо, 11w11111r WJ II ь:?1111

111111Щ11 Щ 111 lllll)CIIIT I
ICIIP II С an.1(11 Ще си тры
11.11 .1a,1111ar11 11nкоr11Ш1111Т
IIЛD?II ?ЫITII, С 11еофор11с1111
еш ЛIIIUI ео •tC:ТII II MOJolll'I<'

TD, J(C)IIТU IIOД 11еrоьот11 G.\ЩJI
uo кр11.,о iuni.i111t11 11 се uфu
plllllD KltO /111'1110CTII, CТIII&

s;a аrЫМ! 11 Ne? твх. Ц11е

М.1' Ill te1,Иl1K)')II, теаи, ICOII

то 11 niю?e1111e на •1ст11р11

ruд111m OТCTOllll&U 'I СТ1'1 11•

TCJIIIIН)')II 113 TJ>)'ДIIIIII фpolll
111 111у1;nта - от.,11•11111u11тс

11 111/ТIIDIICTIIТC llpll a111on.,

01 111,i ;?вет.1 1101111111? - от
:111'/IIIIK И IK111111CT се ПОКрll
ват, 38щото 111 ,uш:кааw от
APYrlm ?11ач11 n• с11 :1113 111.·

nt по.1)11скап.,е11 1n.a1 себе
с11 tfj\Ш Jtll юбролnа)1? ct11

ч?ш 11r,seita - с1111с1,1fЬТ 611

C1'IIIIJI по.дълъr от ыатср11,1
па, 110 не /,IOIIICW JII IIO;t\111

lie.II 11wс11ата 11а ?l11xa11.1 Жt
.IICD, лозко Запр111101 11 Геор
r11 Ло?НОI ОТ курса Ilk ДJ)
Нъ11а.,11св, 11D Геор: II дж11rо
ве•11111 11 I ?'Opr11 Нар11бе.1ьо1
от мурса Ila др Р ДоОреu,
111 п,ас., Tn111100, Л11ато:н1
Хвр.,ов. Д11w11np Л!Обс1101,
г.111111 Тс11?с111. Jleтp;a Jinn
дс11оо;а от 11урса 11а AJI, ;\lat,
1'011:1 111 P)CII геергисе. Д11

AIIIТ'ЬP Gр11та1101 11 иван Д11

""11 ОТ l()'J)C8 11• ДJ). ДIUIOD,
Ill Сребрю Cтan1,QD 11 'ГОШН!)
В1с11пе• ог 11) ри 11? r.P Х
Добrе• 11:11е11а. 1щс11а\ Вся
i:o нрне 31,1 себе CII четири
ro:111шr11 уnор11т труд, uом
11 a?'OIЩIUI IIЯKOII с11одс:11?ха
С IIJC CD0111'1! ЫIICJIII II Пре)l,11
вясnк11м, сега 11а края 111

учс611ата ro:111111 ICOfilTO BCII
•1110 С вече &11111no 11 11 IПIП ....
н1u?та. 11 маеtш 11 i;oucowo.,
Cl:;\ \):IISoтl

. '•
IIAB?:-1 TЛIIHOB - l\'11

Как I01c.11nt', че тряGва да
)''Ill CДIIII )°'1Clllllt, :la да 6 Ь,
Al OT.:JIIЧIIIIK?

llan·iallшoтo, спереа а1с11,
е nостоnн110 11 с11сте„110 1111

со .lа)'Ч? n?t1д111111\J1 ыа
тtр?л. 11 то д.? се вауuаа
с р:1зСi11ра11с: • 11с с 11111э)·
ст1111111с 'lовек трябuа с11

С1С)ШО Al раGощ със ееёе
с11, :а да ыож; с.wостояrе.,
110 до се сnрам с 1юu, lie
11peno.?.aaa1\ I ??ll?IIЩC иате
р111п. Ton ще .t)• noшro да
разw11р.Ьв 11cnpeln.CIIJTO
CIIOIIТC 311AIIIUI

Иlк « Ч) ICТD)'n:IT\! aim
1:oraro сте пред 11p&J1 11а > ч
впчеекнге ro.'UUll17

Ви оща 110 &IOПI да свик
111 С AUICЪЛTD, че oa1i.pw111щ
tJ)CJIIIOТO CII ?paJOIUIIIIIC че
C1J OТl!Ulol ОТ )'1111111ЩеТО, Kl,
.?:ето четf1р11 ro.111111 работех
е ?•ю?е

1(4 111 са nr.:IIIODtтe Ои
311 If Сh.Аl:щето

СШIтам да 11 pQ:t'ЫIIКII об
JIUOIIUIIOТO tll 111>D D:\IEII- СОфшl 11:'JI Dзр11а

ивхн димов l\'r
На 1:акво се д,.1111,аt )'СП
хите, liDIПO сте r.ост11r11ал11
8 )"ЧебнаТ11 деl\ИDСт

Ыоте )'CIIIЩ! 1tЪJU11D ua
CIICтt:IIIIICТtl :SIIIIIIIJI U l'OJ\11·
II01V IIIU 'IIIIIC n час, което
М1t =во.,мва да ) CIIOЯВIM
)'ЧtбlltlЯ at:IТtJIIIIЛ ОШС 8
)'111111\ЩС

CpfЩIJl\1 JUI ете тр)'ДIIО
en, 8 OWIIA/IIIIIIC!ТO 111 у'lсб
u,111 матер?u п u от кatn.11 ц
рантср са те?

Н tы1 Срсща,1 ТР)'ДIIОСТ11
I 08JIЦllll&lteТO III тсра Ио111ro CJJ IIOCJI

I

т ,евоrа
.ё.Jt Oltt18t Н • t. tlfJ Ct

С p:SIIIIW С r.pe 10/ikl• 111111 а
тер110.1

Нъде 1о111ст1те да продъ:?·
11,111r оОразо1131111?10 i:117

В1,о BI\IEII Соф1111

l'EOPГII JЮЗНОВ -!Vo
Сред 11nно11 от уче111щ11те ,.
раJПростра11?110 схuащ.а11ето
за .:tобр11 11 •.1ow11· у•111те-
:щ Нnм,о инспн1е B11t• по
ТOJII 01,npoc'/

спорс,1 1,1?11 .добр11 11 •.10
ш11· у•111т?.,11 1111ив Тооа
CJtuaщa11e е paJnpocтpa11e110
о6111111оие110 с?д c,1a611rc
уч,•111щ11, 1<01110 чрез нсrо
IICIIIT ДI np1111p11nr IIOWIIII
с11 успех

1<11110 чуосrоувате ccra.
нor11ro аавършоате T<'XIIIIКY
ма?

Дооо.,е11 съм от BCll'IIIO.
КО<!ТО 11ay•tllX тун r,pe.i TUJII
•1ст11р11 rодшш Те ще оста.
11ат свет1..1 е110'\11ш u а,1111u-

то
,f?i,.e ще продЫIIНIIТС об

раэооа1111ето с11·1

Желаn да продълща обра
;юоа1111ето CII nъо 131\IEII

P}'CII l'EOPГIIEB l\'r
liaтo ;11.nroro:111wc11 110:,1со

AIOЛCl<II BIПIIBIICT, 1,31( C1r
че I BIIBtu 38дът1,е1111111а CII U
уч11.,11щс 11 1,0?1с1,,10„с11uта
работв'/

llpc;111 ос11ч1<0 трн?оа тана
да с11 раэ11рсдсд11w вpc.,1er1J,
че ;in ND:llcw 11ар1щ с 1ю.:tro
TODl!ilTa на )'рDЦ111С да llbp
w11w II но?1со.,10:1с1,а paw-
тn llo 11е са?,о ruaa с до
сrам.•1110. дН„ШIIСМ.Т трн6
оа да вэеwа у•1аст11е u ьu
DCIIЧIOI liOЛCH111UВII А1Сропр11
111ш1 11.1 др;жuс1uото 11 0µ111
IIIIJBl\111\ta,

!iъде а111с.111тс да прод1..1
1юне обр;азооа1111сто с111

Н.е.,ан дв nродъ.,иш обра
ЗIIDIIIIICТO CII U1.U B?IEII
t\110 11? ме пр11еJо1ат щt.' ра
001,1 no спсц11а.111ост11 сн

Накво ще 11011tс.,аете 11а
110.ыа.,?11те от Вас у•1с111щ11
OJ 11aw11n TC.IUIIIН,'1
Пон,с..1а11.а1 11а no- 1n 11,11
1е от мс11 да се учат )'С'Ьр;?
1111, да оаnадяват n.11кост11
те на профссш?та с11 11 na
'ЧDCTD) DDT 8KTIID110 U HO?ICO
IIOЛCIIIIJI ЖIIUOT Ila 11аwата
opml\llJIWIR

l'EOl'l'II Д)ЮIГООЕЧ
liH U11e бяхте се11рстар
II.a др) IIICCTDO l(a11 Cl.' Ч)'U•
CtU)'llaTC ccra.

'l)'DCTDj ааы се ОЪЗМЪ·
шап През тезн rодшш
)'ЩIOПIIIX ф11311ЧССНJI II Щ.
хо1що, nр11доб11х 11ов11 1,а.че-
ст11J 11 11аь11ци l,OIITO ще ЩI
no:1111raт по-11атотъ11 в 11111110
то - Pcд?lt' л11 се че :ia·
оърwнnе?

11 д11, 11 11е Всск11 кра/1 е
11ачаnо С'ыl:амв:?u че сRЪр
ш1?х11 добр11re ) че1111чесы1 ro
ДIIIIII, fO,lllllllТ IIOIITO оста
UT 38 цяn 11:111от D С'Ъ:1111
1111ато 11 шшоrа 11с се повтn·
рлт, рад11111,1 се че yonew110
Пj)t:WIUl:IX 110n ТР) НIIJI етап
ОТ офор:111!.\СТО Ila СССН11 ЧО
DC I I.JITO ЛИЧНОСТ

Ще к.111;.11даn:то) вате л117
Д.? IIКOUCШlll,D 11Ъ11 Вар-

1111

Р?1щ11J1Та 11D ьест111m
.Но ? CJ а ru:ipд11n· съ-
що поа.'е.'7881 118 IICI JКII :111

• ,P11JDJ1Щ11 рnдост щастие 1

) C:lltXII • IR 1nor:i 11 11.1 IЦIU:Ut
Дlttfl),UЩHТt pUeJ,1111

На liЬO,,p час

В nьрв те

редици

идеопоrнчес-

кия

фронт
llов•тв, 1:1 c11trt още една но

80СТ 8 ТCXllll?)'M3 "" Hv 26 I JII
nръ8 път се събрз 11овосьзд11Jtе
IIIIЯT, e;11111crue11 no POii? CII О ок
rыа 1U1yll „Мпа., кому1111ст" Ве
,1е беше 11а1рмпа 11еобход11wостта
от еъ3д1оа11ет,, 111 кр ьжок. кofl
Тt• да обеJ\111111 KO\ICO\IOЛЦIIY-e С ко
И}'IIIIC'll?l?CKII оыr.1ед11 11 ПОЛIIТ!I
чrс:ка акт11011ост Така 11а nопнтн
11t-еката сц?11n 11.1 нnш11я техш,
ку1,1 се nояо11 вnдсщото зое110 no
въnрос11те lld ком111юма Задач11
тr 11а к11уба са да съ3еАстоуоа эn
КО'4УIНIСТ11ческото DЪЗПIITdlllle 113

11еrов11те ч.,с11оnе, до формира )'
тя? здрав 'lnркс,,стко пе111111сю1

м11роrпед, до 11Jrroждa 11деi1110

убед?11и II морално устоА•111011 л11ч

11ост11 сред комсоыо.щ11 re, достой
111t стро11теп11 11а розв11тото со1111•

ftllCТIIЧeCKO общестоо у IIBC,

Ко11супта11т11 11n клуба са др
Я Хр11стозоо 11 .IP- Х. Лулчев а

•

Но CJll(!l1RDTD •111ст от у•111ст шщ11т? в кпубо определят с:;,ед
нащnта rемо.

nредседате., /lo 1ко Заnря11ов
Тсм11rе. конто ? разr11еждат 11а

сб11рк11те са 11нтерес1111 11 nреднэ
011коа r puзГOf't'ut'-=1111 СЛс)рове. Клу
6ът лоддър?ш nостоnшш ор ьзка
с ОК II ГК 113 IЩГJ Чесrо -ПЪТII
те1111rе се 11з11асят от рут11ннра1111
пектор11 11а ГК 110 БКП. 110 о по
вечето случа11 .,екц1111те се non
rотвят 11 11э11·1ся r от саъште чпе110
ое. Сб11рк11те се провеждат в ня
кой от каб11нет11те, n cera през
nропетrа сред nр11ро.:1ата. Трад11
uня е CJJeд всяка сбирка да се по
сещават к11но II rеатра111111 ПОС1'3·

.?оою1, конто r? 1Jбсъждат колек
rив110. На особено 111100 в Муба
са nостаеен11 с:)мuднсц•ш.'1н11ата и
?тrооор11остта. ЗJ тооа ?ято клуб

„Млм Комун,1r.т' нма 11пан11ра
1111 м11оrо ъ1ероnр11ят11? rред кои
то 1t ексnед.1шня по "Тъnкнте 11а

ы-.ртнза11скн отрид.
И5м1111а ПUЛОВНII година ОТ С'Ъ3

даоането 11а кnvn.1, време пре,
· което тоi• укреnнn II се оформи
ю,то боева едшшш1 о rе'<нttкума i
През лятот1) 11е,гоп11тt:.. членове ще
калят още пове11с своята ооля,
ще обоrатят соо11те ?озиашщ а

8 началото на след})ащата rодн
11а неговите рсднцн ще се попъп
НЯТ ОТ НОВН ЧЛСНОDС:, ОТ НОВИ

строители на комунисrичеа<ото
nбщество.

Я:?рца11Ка ДИМИТРОВА

VI пр11rлвд ма ТНТМ и

уiаст1вто на нашия

т ВХl,МИУМ в ?его
Пр11яrел11 na rех1111ката, npeJ

rозн мес,щ ще се проведе \' I нре
rлсд. на техннчсското н научно
ruopчeC"l'oo 11n младежта. На 11ero
учащата се 11 тру.1ооа 1о1падеж
ще се nредстав11 с експо11Jт11 от
разпнч1111 обпасrн 110 тех1111ката.
Ьопwннсrсото от експ?нат11rе без
спорно ще бLо.1ат внедрен11 в npo
.\111Шnе11остта II тоm беэсъъше,ю
ще б-ъде rопя" пр1111О1" за народно
ro сtuпан.ство

Ръкооодстuот<> на КJ1уба эа т,:х
1111чсско 11 11аучно тuорчеС"Тоо ш1
.w.1'1дежта е оеш11.10 нt.twнят тех
HIIK)'>I да )'ЧаСТU)'911 U преrпеда С
1в•десет експочзтJ, раJработе1111
11)) ПОDО 11 IIIIJIIRH 1yn.1HO.

l'tдактор от .Kn:1cOJ.10,1cкa roap
д11я· с'С срещна II rовор11 с ръко
?о.111те.,я 11а ..,уба за техннчсско
11 11ауч110 творчес, uo 110 младеж·
тJ, др. Дс.1чеR. ко(11u отrооор11 HJ
JOд9JICIIIITC llj BЪllpOCII,

Др Д::.,ч?в. как к.1убът 110>1а
ra 11J учur1111щ1н? " \'I nper,1eд
11а ТНГМ?

Ila участ111щ11n.· в nper,1e.:1a се
оказсв tсестрв11нв по"ощ. Oc11ry
ряdат .:е w11тер11ам за експо11а
т11те II рабо111.1111щ11 ?· TЯXIIOIO
11J?аботва11е Лк? н?коn от участ
шщн re среuн<с тр,·.111ост. m тон
wоже да се ко11су,,т11рз rъс rne·
u11а.1111:111те 1111жt11en11 др, .,1а11то
оа. др l'енqева 11 :ip i.lоков

Ко11 са no 1111rересн11те ексnо11а
тн. С конто 11ашюtт IC?IOIKY\t ще
се nредстааи м преr.,ца?

Ексnонат1пс, с кn11N те?1111ху
"1'ЪТ ще се nредстав11 11а \'I npe
r11ед 11а TtlT?1 се 11эр.1ботват or
paэ.,11q111ne кръ111оu11 11 от от,1еп
1111 )'Чзсn1нuн. 1\о 1111терсс1111 ек
cn?11at11 са· Kan:11?1110110 ре.,е. ю
работено от коъжокn по рад11n
тех1111к1 с рък?вnt11тс., ,1р Pan·
чеа. апарат ,а еп,•ктрон110 закапя
сз11t:; rpa11э111.·тot.11:i )С11.11nатс.,11;
чc1:1uruwep: фотобронч, Dl,/\11owep.
u11фроа суwат?р 11 i,11oro .11р}т11.
Част от експо11а111rе ще с? 1uno.11
?VBIТ JI oнarllt'дMDDII• на }'Чеб
1111? wan,pi1n., no t',ектрn 111ка, '4t
та; орежещ11 ,iait,11111, е.1ектр11чсс
1111 w.1шкиn 11 .11р

На nper.,eдa ще Ci! .1аде oue11
к1 11з т-t11111е(к.1т.1 по:?rотовхз
?· курс11ст1rr.- J IIDШIIA tXIIII\C\'W

Стt'фам 1\1АTED

Расте аостоiна с·мина

Възш1тщ111ето на 11дсi1110
убецекн, морал110 устойчиви
11 обществено ант11в1111 лично
ст11 с в11со110 съз11ан11е за
д-ь:11· 11 отrоворност пред со·
ц11ал11стичесно,о общество.
стои в центъра на идеолоrn
чесната работа 11а нашата
номсомолсна орга1111зация.

l!деолоrичссноrо възпита·
1111с о нашето учебно заведе
1111е се води яо разл11ч11н 11а
чини: чрез пuлнтическауа
учебна rод1111а, вестшш .Ном
сомолсна rвардия·. радиоуре
д6ата, поn11т11чесн11те и11фор
маци11, 11011то редовно се 11з
11асnт в часовете 11а i;ypco.
вия ръководител, разл11ч11нте
фототабла 11 в11тр1111н които
са постввен11 във фоаето на
втор11я етаж. к.?уб •Млад 1<0 ,
мун11ст•.

През nод11тичес11ата учеб
11а rод1111а liOMCQMOЛЦll1е от
m,рв11те. вторите II третите
нурсове работ11ха no разлнч
1111 те?111 на клуб „Съвреме-
шш·, а четоърт-онурсн11ц11те
разработваха реферати от те
?ta „м.,адежта II соц11алнстн
чсската родина"

!lърn11те нурсове работи·
ха о се?щ11я •Про?1етеi\" 11

?? Jnпоз11аха r 11сторията на
м:1адснll<ОТО реВОЛIОЦН{)\10 ДBII
ше1111е.

Второ?;урс111щ11те разr.,еш
.;а:,а темнrс 113 сс1щ11n .Оте
чсс100· 11од общото заr.,аоне
.XIII вtна БЪЛГАРИЯ"
Първ11те тр11 теш1 бяха раз
г.,еда1ш 11а обща сбнрна в ак
товата за.та. Ле11тор беше
преподавателят no 11стор11я
др. Ха;1ж11DЪJ1ЧСО,

Третокурс111щ11те се запоэ
1шха с дсn11осттn II щ11вота
113 Фр11;?р11х Енгелс

Сб11рю1те нn по.111т11чес11а
та учебна година се nосрещ
щаха с особен 1111терес от
liOMCOM0,1ЦIIТC II Cl' nревръ·

щаха в ожнве1111 дуснуснн.
Четвъртокурс1111ц11те бяха

полош1111н доста ус11лня 11

труц при нз1-отвянеrо на ре
фератн. В техю?ку?1а пърон
те тр11 места заеха: "Годор
3ГУf'ОВ - IV в, Рай•10 11U
ЖАРЛИЕ\З - IV в, Мария
ДНМОВЛ - 1116. 1-ато То·
цор ЗГУРОВ се класира за
01,ръжното 1rьрое11ство.

За 11цео:101·11ческото възnн
тание на 1<0мсомолцнте осо
бенно много до11ри11ас11 редо
окото излизане на наw1111 вее
тю1к Номсомолска гвардия·
На неговите страници често
на?шраме разрешени пробле
ми, 1<0нто са тясно свързани
с учебната н извънкласна
деJiност ка всею1 един от
нас.

311 оформяне 11а правнл·
1111я мнроглед 11а комсомол·
цнте спомагат II часовете на
нласшш ръководител. Чрез
по1111т1шформац11нте 1111е цо-
бнnаме реална представа за
полнт11чес1tото положение в
света, за rра611те11ската н ре
акц11онна nо1111т11на на каnн
талнст11чес1ште стра1111 11

още веднъж се уверяваме
11 прав11.,11атв м11ро111обнва no
л11т111,а на страните от соц11
алнст11чес1,11я narep.

Целта на ндеолоrнческото
nъзn11тан11е е 11а се създадат
11равстве110 орrа1111эира11н n11
•1ност11 с опреде,,ена цел в
ЖIIBOTD 11 no танъв IIBЧIIH
11део1rоr11чес11ата диверс11я от
страна 11а каn11тал11ст11чес·
111111 лагер 11яма да намер11
откл11к сред нашата мnадеш
Тех1шческ11 подrотвешшт 11

ндеnно убеде11 надър на 11а
w11я техшшум трябва ца бъ·
де n1-.n11оценен rра!Кданин
на соц11а.1нст11ческата 1111 ро
д1111а II бъдещ строител ка
nOM)'IIIIЭMa.

811ад11ш1р ШЕНRОВ

Съобщенuе
Търис-ти1::?т:1 събр11rn1е·1.оицерт по c.,yqвfl 25 rод11·

1111 от C,,З)t:!Baneт:i 110 T?XIIIIЬ'Y''B u 100 rо;щпв от СЪЗ:tU·
ватто м 111,роото пpotj:.ecпoнa.'Uto учиппще ще се съ·
стоu 110 2Э ?tali 1073 rод1ша (сряда) от 10 часа в cn:roнo
114 ?,-:J1apR"



ПРЕДИ 25 ГОДИНИ
И СЕГА ...

Откриването на техническо
училище в Хасково беше стара
мечта но стана възможно едва
след 'победата на девети сеп-
тември. когато партията аапоч
на планомерно да подготвя тех
нически кадри. Уч.ебиите заня
тип започнаха на 15 октомври
194В г. един месец спец начало
то на учебната година, в crpa
дата, завещана за техническо
училище от хасковския бога-
4. ·-

u
I

pt
Bl
111 Беше мъчно да бъдеш учител
10 тогава. Учиш учениците, а не
,l\i I можеш нищо да им покажеш.
Го- Снабдихме се с още стругове,
за

но нямаше ток, а два от тях ни
1пв нога не можаха да работят ме-
)(!) тал, бяха на ниско техническо

ниво. В шлосерното имаше ня

Илия СТАЛЕВ

!ltO

вее
ия' колко менгемета, пили II сека
cw чи. а бормашвната се задвижва
б.11 ше ръчно. новечното отделекие
?= разполагаше с две крачни огнн

01 ща, шест наковални и няколко
ръчни чука. За сметка иа това.
ентусиазмът на учениците бе-
ше много голям., През лятото
се проведе първата млапежиа
бригада която водеше пълно-
кръвен трудов и органиаацно-
нен животе В
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Не знаw как но от строител 11

Ьптаж11нк на завол станах учи-
? Беше време на промениге.
1<Ханоте?ннкума ct трансфорыи-lwe от ед11а сиецнваясет 110 дру
• • эведно с roou трябваше дn

прекам11ф11ц11рат учнгели 11
цн. Споие1111, спомени
изпратен 1? два весецв на

11 • 1(1,рца.,н с rpyna от 70

Когато дойдох о техникума.
най-радостното беше •re учебни
те работилници имаха електри
ческа енергия. Завъртяха се
трите струга, аавъргя се борма
шината II шмиргела в шлосер-
ното. Заработи вентилатора 11

аспиратора в ковачнотс. Влезе
о цеnствие II вагрянката коя
то дотогава стоеше като памет
ннк и служеше като нагледно
средство. Същата година номсо
,..олците саын построиха модер
на баскетбоЛна и вслейболна
площадиа с електрическо освет
леиие

Же.,ю И,1ИЕВ

ученика Гая с-е срс цннме с уче
н1щ11 от Кар,101\О. Те се смятах•
_•а по-добре псдготеелч првктз-
чееки Jt технически II затова ?
шяха да остчнаг а КърдЖА-'"· а
1111е :ta ста>t.уваwе в ?•Aotl" на
Мадан II Рудозея Зscer:p- '>Т то

, ва, J!Jlf,1.10$tlX да се ПJ"'Be;ie съ
стеааняе между '1?ст?а11те.1нте
11 4JITI ?Xl/lfltVII• 1'\*,:iirreJ111

Години, годин» Cera, когате
външен човек влезе в учебните
работипници не може да се орн
ентира дали е о завод 1?л11 11е.
Вс11•1ю1 оглеленпя са 06урудвnю1
с най-модерна техника н маwннн,
а машините. които техникумът
произвежда са търсена марка 11а

пазара. А новата учебна сграда.
Човек не може да познае дnл11 се
намира о ёолпица нпн в научен
институт, цотслкова всичхо с чис
10 и обзаведено. В кабинетите
всичко е механиаиоаво н автояа
т11з11ра110 до послелиа степен. По
коридорите не можеш да се пвв-
жиш с обvою1, а ако ти дойде
на ум да се затичаш ще те спре
не преподавател. а дежурният
комсомолец,

Ежегодно о Мех,шотех1111куиа
завършват около 160 средни спе-
аиалнсти с иехаисеаектрегехин-
чески специалности. Над 30 на
сто от дипломиралиге се курси-
сти продължават образоваиието
си във BIICWII учебни эаведения

те оставаха а Къражалн, -шка
че след състеэанието нато по-сил
ни, ние останахме в Оловноцип-
ковия завод. Накрая 11з стажа
сключихме шефс гво между тех1111
кума II эапэаите II в продълже-
1111е на 4-5 1·0:1111111 провеждахме
съвместни ыероприя гия

Атанас ПАВЛОВ

На с.,едващата година в ст-
руrарното монтярахме фреза. а
и шлосернсто шепинг ывшина
В Леярното имаше тиглова пещ
За машн11110 отделение беше
присгосоёено друго помещение,
11 наето бStxa ыонтнрани два ста
Г?н.,нн карбураторни двигатела.
?д1111 .101;омоб1L1 11 два стари
бpan)'UНII трактор« По това оре
ме коясо шлците IIJПO?) оаха
11аА·рац11она.1110 свесге ,•ре}:е Ор
rаю1Э11раха се .•rr.cpaТ)-pнn вече-
ри н забави. наit·разтrчиn спорт
ип яерепрннгпе в дpyru тезвпчес
о C1,CТ<J,nn•

I ?J о

1.Jсяко учеён« заведение с,, Бойдев, др И.111п Ствлев. др
11:,:а своя сдава Вече 25 годи Атанас llав.,ов, др. Же.,ю И.111
пи славата н;,. Техникума no .\Ii, св са живата )t)' 11с,ория. Т?х
ханотехнина •Тенчо Хубенов· 1111те носи са посре6рен11 от го
,? разнася из ця.,ата страна- дините. преиаран.1 в непрекъс
с,,ава напълно заспу ...?ена. за нат rpy;i II напреmен11е в учеб
щото въ3m11аниц11rе на 11ашш1 ните cra11 На1рупа.1и богат пе
rехникум са навсикъде Ня· даrоrически опит, те продътка
кои от тих са научни работни ват да <п,,дат в че.,ната реднц„
ци. други - июксиери, учите, на пецаrоrнчесниn нолектив
.,и. техи11чесю1 1<адр11. Едва част Послу'!аl! 25-rодиwнината 01
от сегашните преподаватели в от1Ср11ва11ето на техникуъtа, ре·
техникуъ?а също са неrов11 въа да1щ11Ята на .Кооtсомолска гвар
п11тан11ц11. а други. 1<ато др. Хр11 ц11n· организира среща с дъл-
сто Добрев, ·спомнящ си с оъп rоrодишните преподаватели. на
ксние за първия учебен ден. 1юято те сподепr1ха соои м11с-
пред11 25 гоц11н11. др. Георr11 ЛII и спомени.

Христо ДОБРЕВ
таш Стоl!чо Марчев. В начало
то на учебната година биха от
крити три специалности: общо
машиностроене. е.?е11тро- и
двигатели с вътрешно горене
Учебната сrраца беше оборудва
щ1 със стари чинове. бра1<ува1111,
от l·Ba r11мназия. Първилт ди
ректор 11а новооткритата •Тех
ничесна гимназия• беше ниже·
нер Захари Петков. Една част
от преподавателите бяха редов
ни учители. а другите - 11екто
ри.

Почти липсваше материална
база, но затова пък курсистите
11 преподавателите по цял ден
не се прибираха по 1(Ь!Ците си.
Иомсомолската орrанизацня застана начело. Орrа1111з11раи11,
курсистите отдаваха своя доброволен труд за обзавеждане на
учебните работилници. Те биха
непригодни, 111олусрутенн помс
щения, използувани някога за
маслобойна. През лятната ва-
ианция преустроиха старат?
сграда в общежитие. Разпола-
rахые само с два.три чуна. Има
we II едно стругче. но поради
липса на en. енергия се задвиж

ваше ръчно от учениците.

1·еэи }'Cnex11 дълж11w иа дъ.,roro-
1t11w1111 11 OПIITHII )'•111тел11, KOlltO
не >1\&,,яr CJ10? тру.t 11 11ера11, 31
да 1111 възп11r:?т 11 11Jу??т като ?
upe11e111111 хармо1111чно ра1а111н п11ч
11ости. Неуwорнnят труА 111 11я ·

КОН ОТ ТЯХ 110.1}"111 fJбllltCТOCIIO
прuз11а1111е. Прсп?.:11аате.111те
Илня Сталев 11 Же.т Н.111ео са
11оснтеп11 на орден .Кнр11п 11 Ме
тод111i" - 111 сте11е11, а Атз11ас
Пnnпов е оr.111чю1к 11з /1\IIП. В
своето развнт11е II утnърждава11е
Меха11отех1111ку•1ът ,1ос.ч·ж11 к:?-
то r.ървонзто•11111к, от коr1то про111
ЛЯЗОХU ра3ЛНЧН11 :IP}'ГII TCXIIIIK}'•
ун: Тех1111ку,с по NCXJIIIIЗЩIIR 111
се.,ското стопз11ство, Тех1111кум no
м11ина проwнwленосг, Вечерен we
ха11отехи11кум о Хасково 11 ф11т1
an в Д11,штровгра11, коАта по-къс
110 се офоры11 к:? то вечерен тех-
ннку11.

Днес, оr.1еж.1аr?кн нн11111зт11я
•rетвъртоекоеен 111,т, ,ше с 6.1аго-
дnр11ост Cit CПCJ\11\R\le за ВCIIЧКII,
ко1110 са ;i:1.111 сроя пр1111ос за раз
рзства11е н.1 Ме.?а11отех1111куwа 11

}1'DЪрждавз11ето му като e;i110 от

н1А-11юрнтеn1нте yчdl.t;. аа..м
11ня а окрv3 м странатL Но м
wнте тоа.111 A)WI' Cl OTIIIЦ!8IQI
11ре4н аснчко към n1pnt•rl' 11 11,
родмата а.,зст Ь.11ro.1ax11J1e "•
1я,111та rрнжм !11114.'::1113 IIOICff
crp1.11a 11• rexRl!J!P.'O, ?•ra•f
се маwю1н11ст ? ira 311q;i?,- учебна рзбоnикnа, IIIPacYU
РОЛЯТА на KO)ICOWoacaT• o,no
Jац11я Н11кога 11?r3 ICO!ttOIIM•
ско,о ca11oynpsa.1c111:e е П.IIIIICJ'
NI lie е б1L10 Ill TIKJIII ••сота
flo с.,уча? 2!i-ra:1нw1111111т1 от

Эl
11ааа11ето 11:i теJ.1111кумs н 30
:IHWIIIIН&Ta ОТ CN'Ч)nl HI IIICU fna1pon Тенчо Ху\\с11оа 1WМ-
ц11те участау?ат актнано а apnt•
IIHJIЦIIOIIIIHR Ж1180Т на коwа?ма,е.,,,
ската орrа11111щ•1? 11 с дp,.lll!J8t·
1111е щур11уаа r а11рхааете •• ••У·
ката. Вды11оаtн11 от op11'1N)1 111

саоа nатро11, те 11е треnаат npcs
трудностнте, тъ/1 махто 1tl!IOl"I 118
трепна пре, А,,,1тз 01 фаwмаu
те нзырг?t Тtн·10 Х)бсн•а н ?1188
c.wъpna си ИN ОСТ1DH .,p11w.p ••
бe)CW1>pTlf1'.

Р1эrовор с,с се1ре1ар1
(интервю)

Ко)1со:.1011ската работа - скука нлн труд. ноllто досrщ
)'ДОВО.1ств11е. НИЩО Н никаква работа И,,Н IHCOKI 01ТО8(/рU
до:,1ност IIJll'Ы!нeнa с много трудности. Ето ?эи nпросм н
инr.011 црут се помъ•11tD1е да засегне» 1 раэrовора С'ЬС c:t?
·1i1ря н.? , 1 а нурс - 11111:хаил Желев.

1. t:рещан, ,ш трудl!ости II от нак-.1 uрактер и те7- llroжe 011 малко хора знаят че opr&Н11311ЦJЦ)lf/!8ТI Р800Т.
" е,111„ uт на11.трудн11те no вид цеА.ност11. защото да работк.ш
с хора, не е никак леьо. В нашия нурс все1111 се е ооо?
вече иато отделна саwостоятел11а мчиост н эа да ycneec дcy?urpaw общите ,111е1111я в e;u,o е нужен такт 11 tмен11е ОС'
ь,:11 ·11>ва трудности среща.и н • нраткнте срокове 31 11зm.11нt
ние на nоставените задачи. Нужно е постоянно на?
11 бързина за да са1оrнеш да свършиш асичко навреме.

2. иак се справяте К1>rато 1ша раз.?нч1111 м11е11НЯ а wypc:aT- Всекн дооър сеиретар трябва да !103Нава хорап 11
които работ11 11 да уа1ее да различава въпросите no конто .-
гат да се долучат разногласия. При такw случаА npe;iaap1•
те.111о пnдrотвям общественото мнение. На сбирка u дРУ*t:
стве1111я комитет разяс1111вь1 същността на в'Ъllрои, уточ1111•·
ме подробностите н общественото м11еw1е се оформ11 111,-;i Wf·
.10. с.,ед тоnа пр11ятелскt1 поприказва•? с хората така iupe'l'II
1111 .ьечната 01rо:1Иц11я·. Едва тогава разглеждаме nnpou I
1,урса. llp11 танаоа .подrотовна· об11кновси1ю ня.wа:1:е pa:111D-
r.1<1c11a. APYГII въпроси реша.ваме чрез rnacytaaиe Коrато ,uц
\)().11UIIИCTВO означава че ВСИЧl<И U 3&д1оЛЖени да ГО CIWUf,

:3. Нак npenp ьщате снуч1111те а.:еропрнят11я • ннтересви7- За м1:11 спе1111а.1110 с?.-уч1111 меропрюm1я 11В»а. С,.Щесt•
nува едно общо t1неиие. 'le С'W!равкnо е нещо ar,"1110. 11:ШО
оези11теrсс110. 110 пр11 нас не е така. Въпросите, IIOJftO GOA·
ullpa)I Cl: старая да 38CJU'&T DO-l'OIU!IQ ЧI? ОТ ЩIКС:ЬСТ8Х11•
Щ11т1:. а 1·ora1n 1wa rоляъ1 Оро11 нр11тич1111 из1<118аl111R lloilQI
с.,уша с щ11!-голяа10 в111Е11анне и на КИIIОГО не е Cll)"UIO (!poi,
светн11те събран11я са нещо по-безl1нтересно. 11О тоrааа enc
вс11чно зав11r11 от .,eirтopa. Във асенн курс има хора, кoirtO
,:оrат да rоеорят така че да 3111111тсресуnт С.'!}'ШатеJ!Пn! ta
Ко.,кото за Н}!КОЯ eKCK)'J)GIIJI, аабаN RJ\R 83Леf C.IIIIТUI, 'le ?
iu11,oro не с са.)·•1110 11 безинтересно.

4. Как съчетавате н1»1со"'о,1ската си работа с Y'leбlla
процес, така, Чf.' .:ха ви остане време эа DO'IIIBкa?

B1111ar11 съм се оппанаа.1. че тия м?аt11 са мноrо "118У
ки. В желанието си да с:аърwа 3&11ОЧ.IL1тата работа 'IКТО oaan.c:
нлваи за час. Поияноrа се случва и да и.е апиза,с 1\ nоси rpaO
ва да 11а11ансва?.s пропуснатия материал. Но nпрекн 1088 • 11ОХ
сомо.,ската рабата, като всяка .цр;та .11оставн Y.11080.ICtWJIL'.

с.,ед обед време,о сн раз.:,.ем» межд>· nочнаката. )"'1\!КИ'nО
11 Н0)1СО?ОЛСК1\Та рабата. Още 8 nонедетmк CJleJI OlleJ)8tкall&ta
11а6сллзnа I а1еропрш11ията эа сеД)!Нцата II се стара11 CJ:tC • 11d
нота 11:1ча:rо да II извършва, за да С'Ы1 по-рuтоварен II rioc:.:e-
;vштe .:11111 1

5. 1'азб11рз се. за да бъде човеи ръ?:аао,.на к.?чиост. трАС8а
;ia 1ша 011со1111 11шсква11ня И'ЪJ.1 себе си НаК8Н и те7

Още от малък n,1,1 сп11ю?а.1 да треннрам ao.'!llтa ai Ч?
11аблюде111?л 11 ca:i:oi;ouтpo., СЪJ.1 се старал да офорu ио.1 IOI·
роr:1сд II ЛIIЧНОСТТ11 Cit, Тези l<l'lectU тряеiu да форхнра 8CI
ю1 чo!lt!11 у себе с11, Но ноrато се ?»нрз иа orroвoptН посr ,:p,i

(!113 да пр1?тежш:а 11 редпца друm. Трябва да nрuтеа:ава впсоq
съ;111атс.111ост н чувство :i:i о6щестика отrоаораост. Не ва аос
• С;\110 WICТO е ;yJJЧJl!IЛ ПрЮIСР др) rарсюrте чувста, 8UCQIOUI 00
ЩССТ&t'U i.:opa., Тр116в:? 1::1 бъде ОТЛВ'1113 IIOШll•'leciDI npOC.A',..
да 1u:a эдрапн ндr:опоmчеаш ао:пщии.
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Д1 alt аа••• /.\::UeJllrtt I<

11c1ol\1U1Тt 111 tпn11кито тоuа•?= с1 fkцanop/lТI 111 11tет•и .I\DIICO? ска raap.:iиa• От
AIIO na AIICBU н,. u по то
IU 111?111 э, J:I )'бn::11 IXJII D

rp1tбoa 110 11 ,ч)'l!пш raa ата Т •

11:1 Да 11мс11и11 ccra r.,с11т1
Н1 ptJIIIQlll11 Ето ro T&III То,и.
IIMKUtllll„ с JCQl'010 са кеmсуп
111рат Бu• CI\Шillll ?щио. 110

ro отр11J111 На.."11 с тпосn. тр•б
1?0 А? отде.,11? Д:1J111 "•
lkTMIII Jm?I( "rl'!J DЬПросJIТе КОН

то NY ЬAt16r. ,к.ш.скърr.н ,? то
•• ,с ,?111 An 'пpe.:tm 1a.i1111
о 4pyrn ? l:.t, Al ыожеше .na
Ol:'rl'IC r.1111t: ui:1111 Не мо:«сl.lOl'DJlt IА?Щ Al е. Да му' япе
1111т ro.acшllr'c..." 1!11n?11 110• 1

с е1••• ц:11:!tЬ 'fie ta 11)11:IDI

Т о .-{ с; DЖIJ ре 111 OТ!\llt.111 от
с ? 116 1111 Nll?,и '2111& er
„ nт JiY сре:ат3 с Стефаu
i 1Q1u\t1 ?О IISll.4pell4 ,и,uост,

1 еет 1ик r1р1ен pc:in\ёtop. roroa
асц,1 ND" и( .:ia 111рт1 rлu1111я
Ф:пuж\!Ъ 11 риб2р (все ош 11

с )llllJCl-,UilpJ11) JtHIIWSDI Cl: С

111r11ет? ? обНQ4 :111 rлeJia 126
p1r111111 ф1U111К. rрАт,с. с:; ц вечер
к111 час Но 1с111к11tс wy с'rрастн
б.,с11uс1т nrc.t cтp?trrA NY 11а уп
р1м111а OIOfDUUIUleT l)rA•c 10 114

\.Tt:tan - )1111Qett1 З111сс,н11к
CtXl)CT.811 111 :rк 11а -?''t;. С не
npncu1 o<iu,n ?J Na,(\, коrато
ще ее сбоn аа с ш Ф? с11 lie обн
., roa111rte са poDC (KIIЧM е
11rпо) 11 .iщrp ,uo 11р пк.,1111ото
ар,:11с Много доОрс no111r11чc!:X11
11 IU?orJNJ::KII 110.ноr 11, IЯ
an, ОЩt щ, може JIA HINCpH от
кра11111трто ? .сн11.:1жнрчс От
,р111 е t,\11tko, Д11vuтpourpuu
IIIIH /.\Q>t.0 OIC ТО88 8 •осrаn,чно·
1? 11ет:?та х11fак,ср11ст11к1 Ху·
11ор11ст, обnча да се проа ...ят се
ра 1111 """"1,m11. мо ме r.a к:tо
DI IIIIIL ОТ J:IIIOCloAO'l'C' 1:11 )l?X:C
111 IISIПUII ко.,1ото жс.,ас РИ•
аоас ПО11ак.оrа се 11ин .111 ?зств
11 сср11о:1

•
• 110 тcr.ia 11е ку се от

•• на rости у СIОЯТЗ nplfAЦAU.- Знаеш JIii, тоА нещо не е
1 peJ. Ло пя.а .,ек 110111 раба 11ое

аанат11.- Toraaa бн трябвам АА 11,

викаш пенхаатьр.
As също м11с.1ех эа 1'081. t11

таrа м11 се яде ряба...•
Вие имат• прекраене «)"IC.

сър. Кажете, а може яи •а ее
ар11бл11жа АО Н<'ТО.

... Разбира се. Кок 1111••• го
чоже А& 1акус11 с аас?•

J(IIII038'e3AB уи011НА14 CDOtlTt
nриспу11tкицL- За кnхео? - niпa- Эа това че А11е иа
казвате че с11у.111нте 11рн
Т1)Rд,еССТ tOAHKH.•

n бнблооте?ат. щ,аа11т 1111ее11·

тариэацНА на к1111r11тс.- На седма страница има Ayn
ка! - въsr<ликм мпада бнб111Ю
текарка 11 като обърна;rа 11аста
д.обавнла !- И на осма също...•- Как мислиш, Фриц, - mrтa
ro жена му - яеченяете • to1•
canaТOJIIIYM noмara JIii 11а М80·
ro?- В roaa няма кпкакао ?-
HI!:, скъпа. Ти само nоr11,дн1,
колко прекраско кsrn?a .ti
служващнnт аерсояа11. .•

Семейстоо се oтnpaol\J!O на а•
томобн11на разходка 11sа„н rрца.
Джо11к, коАтn ceд11.ll на заА11ата
седат:а с,о раsnлнчм както 1/fD'
же:

На х1шоаруwА старец пит• съ
tеда CII,- Кахаа е цt11та на те11 с""
теsаuнА?- Копят, iroAтo npкcn1n1c nръ1
nолучаоа 11.,rрада.- Разбрано. Ito кажете м• 3D

K3K11u бяrат ес11чкn остана11м.•
As эаnо•1пах да ходА, коrаТ'О

бАХ па дссrт месеца - каsапо
мапко мо•1ичt11це na своята прня
rе.,ка.- Помясn11 си само? А3 също
започнах да ход11 на Аесст месе
ца, 110 не казах эа ,ова ш1 свои
т,, роАители, к те * носеха 1111

ръце до д1е rOARRK.•
Равrосор между даама щот11111

дцв:- Заrубнх ед1ш пенс н nретър
CIIX BCIIЧKH СВО\1 джобове, освен
едня, но ннкьде не ro намерих.- Тоrава nortopc11 ro в тозн
А•обl- Боя се. А ако 11 там ro на
ма? Тоrава оэ ще получа нн
фарn1 •

Една дама се пр111!11нж11 към
apyra 11 ti каэа: .- Кажете, 1шкоr? 1111 не са ви
казвали, че при.111ч1tте на Бр11.11·
111ит Бардо?- lie, RIIKOra -- Мноrо nравкл1101•

Джон rледал 110 тмсвнз11ят11
??:оюесн моч н зncrraл. Раsбудклз
ro же11а му!- CтaвaJII Re•1e е АВа11адссе-т.- За коrо? - а ужас викнал
Джон. •- noneчe na„a ла стъпн11 а
у,mпище. - твърдо 3аяонп nър
воклае1rнк на маАка си.- Защо?- Защото не мorn Аа чета, да
nиwa също, n да rоаоря не ми
дават. •- Как се чувсrвуеа твоя мъж- эnm1тересув?ло се дама, доw

•

,( ц11але11 nnar, эJщото коrато в.111
,? в pe;iaщ11nra е Gяпа, а кor11ro
11э.111за черна, черос11.,. зелена 11пн
CIIHЯ(D 38В11СНМ0СТ ОТ Jl8CTll.10TO
на ntстн?1ка) 13 редuкцнята Иван
е 11ато о ада 1(01 u ro нещо ?.уца,
не 11.1ЛОЗЯ 11.lH е oC.ЪpliЗIIO, тоn
nо11ася 1оп,11:11те на пр11коnан11я
I lpoмerei1. 111,а rone,111 раз.пра·
ан,1 ? г.ожар1111керкrс понеже се
мие с бснз1111 11 им? опасност да
?ann.111 тех1111ку31а

Та 1ак11оа, пр11я1е.111. са naw11тe
редакrор11. Ннuчс са добр11 мом
чета н J.towнч\!ru, само дето ни
усы11оот iшoro nъв вестника. Чо·
&ек не Nоже спокоnко да т11ча 11э
rех11ику1о1а, от страх да не се поя
011 11а стран11ц11rе на .,rвард11ята"
Но 11 аз с11 зная рзботато. Ето ое
./е oropa rоднка ,?зка.11 дз пропад
t'c, да 11зче.энt dес•1шкът. пиша
r) к-rаы крнrн•щ11 матер11а,1и за
PD.?fК10flltre, ПOW)'WDBN на прня
ТС.111 'i"ИXHIITC таА11н IJO оеСТННk'"ЪТ
to 111.рн:н. Но аз ще чака.а. Все
ю1 .Qй ден Cre ??11 ще у,1ов11 р11ба
11 нямэ дn ::е з;?нны.1nа ае:1с с
DCCTIIIIKЗ. ,\\11тко ще 11эrуб11 BIi
цо<ете no pei1cJ. Дакчсто ще се
аашщаnа само r пряката с11 рабо,з, а Ян?а е сще мз.,ка. Оста
11а lloaн 110 като няма редактори
не са 11уж1щ II тгхшrческн таюш3.
'!'а аз ще чакам. Ако трябnа ще

uстзна ед11а-д '" rод1ш11 110 ще
ча?аN .rвар11няr?" да фалира

С по•1нт: nо.1копnаащ авторите
TU 1Ш В!!СТПИRО.

4881 Трс1111ра у?11 ellD 110 KIKDO
и roA I с знае 11, 111w1111sтa -
Я11ка И а рr.,еrц11?та оn1оше11ия
та .s11ек• - .стар кок?:?· С3 на
оеобс?11 no,11r :\l,1;u1ne тряl>оа
An рабоrnт 11 да се ;-чаr, а ст:1
р11? пре, ;оса c?•tc с:1 к.,зrяr
кр?като Сыuа ,111111трооrрадча11
к1 ?\сжду другото с 1111oro Clora
rh, wак.1р '11' пар111е са Аържао
11н. Хобн - фотоде.10 11 ПCCIIIIТC
И) Л11.,n Jlaaиon.,. П.::11якоrа се
xaqaa па тавана 11 n11we ст?1хоос
то,11. ра,събле-1е1111ят по риза, па
.tlP)TDTB CIII >It с TC?IIII 1:CkHRT ре
дDКТ"Р 11 ,,, Р11 • т, чv е от enc

Мм„о, DH>I\ крава!
Мамо, вкж жребче!
1\\амо. виж патка!
Тате. тате, виж б110НJ11111каt 4•
Колко nравн три и четири?
Седем.
А седем н четири ко?хо npa

aAlПа.µхаrа kр".Ьстословица Не sк,?.я. До
още ne сме учм1111.

1ю,11ораа110 1 Днеn: 101с11а
111 ?uтраnът 11а '11\1 r rp Хос
t."Ollo 7 11on111 tmщa, 8 lllan110
ТО 1111111 tla IIJDet'n:K D ащщ111ото
a'llep111Qкc1.n raurcтep 11. Uнn
ao.:1op11r:a 11, Чonc1r \-Чnстоу
81Щ I ТО8тр811m1 IIJ!h 1111110 111)СД
ст1111111ка , 13. И?nщ11ап?1то 11а

IIAII ro.,atlA IIJIICIIП ка IIJЩ1d\
ската лктерnура. ПОJ1уч11.1 Но
Ofll?TI lllrpaдlt.. (1111)1 10111)
14 ОС1Щt:tт111:Н pitfYU, 0011З"10-
К)11&Щ CЮl10'1UIICTO 118 брак. 16
M1pta1 .:pnu11ofepм111cк11 11еИ11
ко.,1ч„1V·Аuторът 11а .111111о.:11·
м .OARcen•. 10. Френска 11&ц11
oкaJll\a n:ponиn oqi1uciiз оа ерс
!ИЧIII 11 Юrоре!? ? клада

(1412·1431). 20. Пар11ч11ата ед11
юща 11а J111товс1iата ССР. ::н
IIDR·B:111\JПIЯT opra11 llil Хр:1110·
са?11.:1отс.1ш1та с11?тс.1:а. 1<ъ.:tето
се 11эвърwва nо.rо11л113та част
от хра11ОСА11111а11сто. 22. llърво
то ю1е 11:i Цезар, 23. Река о
Ha:iaxcna CCI' 11 Н11т11n. 2·1
1\111щ11м11rе 11а :1:1с.ч-ж11.1 орт11
СТ от t:а1шт11ч111ш театър, D0ДIIJ1
r,pъu зn?авноr0 npcдnoa11c .Съ
бота о?чер. IICДM.I обед". 25.
Гр:ад u Jlopoenrn. 26. Двете
11 1с11 ? 11а l')'C1t11 съостс?:11 no т
( 11!06). :J7. !1аnшсна бУКtlа, с
1 оnт11 се оз11ачnо.1 11оп11честоо
топл1111а. 211. Uнд зър11сш1 хра
11а :ia i.011c З 1 В11д стара пуw

на по.1уч11.1а 11111ето сн от Нр11м
ската во.111а. 33. Jlenкasa почва
С.lСД дъжд. 35. Го;10111n IОЖНО·
а.\lсрш.анска жабn. 36. Вид оър
ба {)IН. ч.). 37. 1\Iярка за WI!
рнка на тръ611. 38. 1\!а:rкото
11а,е 11а в11де11 фре11сю1 ю111оар
шст 11 естраден nепец, участву
са., пъо • r опямато 11аграда". 4U
Госпоиuща (011rn.) 41. Съдебе11
1ерм11к. 42. И11нц11ап11те 11а от
1:р1ш.?тепя 11а първото бългор.
Cl,O СDСТСКо YЧIIЛIIЩC .(.\ 7ЩJ·
I 847).43. I'О.,яма река в Румъ
11110, в.,11оаща се о Ду11ао. ,J-1.
JJ0?1araч11 ю1 партнэа1111. 46.
Марна съветсю1 са)10.1ет11. 47.
Сrо.111цатn на ДР В11сп1а)1. 49.
Дnетс ю1е11а 111 бъ.1гарсю1 ща11
1 IICT, IIOCIITC.1 на з.,атен '0.1IOI·
ПIICltll а1едn.1 от l\IIOH?CII.

Отоес110: 1. са?10;;.u11жеща се
nодuод11а м1111:1 :ia потоnлоане
на 1iОраб11 (?111. ч.) 2. Пок:?он.
111111 11 це1111те.1 11а нрасоrатз.
щ1 Х) бавото. 3. l\la:n,м джоGен
а?уз1ша.:1с11 1111стр)'111е11т за свнре
IIC с уста( MIi. ч.) .J. 111:КBIIO .Ja
нзпъ.,11е1111с на нещо. пр11дру·
11.епо със заплашване. ако не
се пр11сме. 5 . .Матсмат11чес1ш
тср•11111 оз11а•1аващ осъ:оъrъп·
111111, О lll)-:i111,nлe11 тершш -
с трептс11е. 7. Геолоrнческ11 npo
uec пр11 коnто or резл11чнк с11.
.:?1ш1111111 ш?р11ап11 се r:о.,;-ча
on 1 <10111111 10 . .Хора. пр11и,рн:с
НПЦII 118 (10?1TIIШI, DCIIOD3DIIЩЗ
се 11n nсропомства, из,ш1t11 11

?бl\J\СТDЗ 12, l\lnpк:i CЪDetl:1111
с?10.1ст11 .15 Про1uведе1111е 11а

Данте ЛJ111n1epn. 17. С'ьuетСЮt
аиуwер nшекопоr. 18. Г.1:?u1111-
ят древ11оеn1пстс?.11 бОr. 29. Рс
иn о се11ер11а Бъпгарня. 30.
Mnp ;а 11:iw11 мотопеда. 3 I. Це
1111. По която се 11YП}'IIIT Ч)1К1111
те Цl!IПIII 1111\IЖII. 32. Е1111Н от
САЩ ЗЗ Нац110W1J1ш nпонсна
дреха 34. Съиетс? 11 • е?:оотпет
сnсче.-?и., з:?ат I OJUJмmt11cш1 i.:e

В.I в MIOIUell ао ДСС?'ТО!\оll

...........? ...., ._ ...

Cnopm

Отново сред първите
Таз11 rод11на сnорr11ст11те от на

ш,ш т1щ1111,ук эавоюо,1ха ноnи
успсх11 по сnортн11те площадки n
стадно1111.

Hu 2:i. 1. о rnорт11зта запа
..Друж6а" бе проведено градско
nърве11стоо no свобод11.1 борба
С.1ед м11010 оспороя11н срещ11 на
w11яr отбор зае първо а.?ясто. Осо
бtно 11зnъкиахd със своето маQ·
сторстьu Атана? 13а'tТИ•1ев, КоАно
Н11ко.1ов, Таньо Петкоо. Бечо
l!ълков и др.
Същевременно о спор rнота эапо
,.Дружба• ? проьсждаwе окръж
ното m,рве11ство по борба. Отбо
ры 1111 се к.1ас11рJ но второ .аяс
1.:1 сг.ед М11не11 те?1111ку1,1 - Дн·
w111ровrрад 11 !'о .11опуснат да
участвуоа на реп?бпикв11ското
uърве11ство.

Ila I G. 11. 1973 rn,t. ь са.,011а
11:1 11 r111о111аэ11я ,е нроведе rрадското яървенстnо no rщшастнка.
liaw11яr оrбор се к.,?снрs 11а nто
ро wясто. като отстът1х"е ед11н

стsе110 на Иконо1111чеаша T&X!III·
кук. Добре се ПJ>Сдставкха ,Ла
te11 Тянков, Нtдк.о Иваноа • .11р.

Наред с похвапнrе, :.:онто тр11G
аа дз изкажеа.? на 11аwнте бoplUI
н rщ,111астнц?1 този дw трябваwа
за съжа.,екuе да .:е orтernu11 от
t>ОАкото поле с Nалко :рам. На
wuтe nредсrао•щ:.111 Р кр·,са на
?WU мет9а, ко(1тu се ар11в11.11•
краА Мпадежк11я дом, не се аан
ха в пълен ?ъстав и трябааwе
дu се търсят доп1,11ю1тел110 хо·
ра. В краnното кл•сираме отбора
остзнu на nero 11ясrо от всичко
J.евет отбора. I lop11J.1aн11e аасnужа
ват - Нiч!.КО I OtOa - 111 .г.
Гоwо Лотуноа - 11 .б", (.;те,раи
Георr11ев - 11 .д· м АР·

На 23 11 1973 rодн11а
отбор в салона на JI rнмнаsня на
състезанието ао ху;??жестаена
rнuиастика u1w11•т отбор се хпа
снра 11а трето място сп?д Икоио
1щчес1<11я н Мим11нм техн11ку11.

Същия ден се с1оет:>я и rpa.:i.cкo
m.рвенстао no ffHHc н1 uaca. На
w11те предстnеи?ел11 Георrн Дж"
rooeq1<11. Те11•10 Звnря1юа и 8апев
TIIII д?ко. ycllMXR :ia се IIIIJIOЖ8T
1111.11 rвомrе пpan111h11:iн 11 отбор
,ю а3еха m,рво uясто Борбата а
Т02Н ден бе, roaяNa. UD р3
аостrа Ge още no·ro ••м1 - ;,.at
ПЪр8? WКТI

а

38. Mn.1koтo 11ме на автора иа.lloд 11rото•. 39 Го11емн ъ1ета.1·
НII съдове ?а къпане. 45. Бъп
r11pcкi1 нац11онмрево11Юц11011ер
роден в Габро11о (1844·1876)-
11?uщнмн 48. Френснn комnо
:?нтор, поет w драштурr с 1240
1288)

е


