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с о Ф и а

гат« мина 11а nлатенза: работа ка- 110.1и.1ня1а попаднахме и много ак
го член на ЦК на НРПС, а ?•ед гиьастк,
тuu.i и хато негов секретар тоА Стоях до прозореца в ареста и
о, ьнваше It замръкваше в клуGа Чtsfl.tt,c' да ме разпитаат. r ..,ед.а,: ha
u"з н_ай-раэлнчна И оргаянзациониа отсрсщния прозорец между же-
работа, провеждаше събрания и леэпнте пръчки се усмихва нла-
кqнференцнн с ръководствата на деж с u11нтована глава. Светнаха
шивашките н Обущарски работни- само две хубави черни 011н: той
ин, генсгнлцнте и металиците, стро ?еше Начо. Направи ми знак с.

if н!еJJ1;1те и тютюнсраёотнвците. npъcr на уста, че нищо не е I о-
Прщ:ъструваwе на техни заседа- rop11., пред врага. Постся малко
ния; ва эас.?ания. на стачните ко н се дръпна. Навярно от Goa не
мнтетн и работнически събрания. можеше да се държи дълго вре-
·уреждаше излизането на в. "Един ме на краката си. След това (k-
ство". uit· изпратен в затвора.
д)мнте му тежаха, печелеше CCI!,'!. След преврата от 1934 г. НРПС
кн, с конто имаше рабоrа. Елна беше забранен. Но каленият ко-
вечер в салона_ на клуба беше пре муннетнчески и профсъюзен дся-
пъльено с работници и стачннцн, т?;, Начо Иванов не беше свикнал
Докол1<ото си спомням бяха от да скланя rлana пред трудности-
металната фаб)>нко „Орел". С то- re. Трябваше нелегално да нзле-
пли II правдиви думи той rн на- зе профсъюзния орган „Единство"'
сърчн, отпусна им първата мате- да се съберат отново силите на
рнаанв помощ и nредлож? присъ работническа га класа, Начо Ива-
ствуващите стачници н членове на 1100 успешно реши гази задача. Жалба непрежапена,
стачния комитет да се разпреде- Намерt иомешенне, пишеща г.а- обич недолюбена
лят ha rpynк, които да OбxQr:tqт шина н цик.?1оrтил, хора за рабо- младост непогалена -
стачниците no домовете нм и да ,,. и редактор. <Лично той .гъбн- в бой свиреп заrубена.· разr!)о!Jрят с тях. И крайно нуж- раше материала за весгчика, пи- В бой за свободата ан.лаещите се да се поппомогнат па- шеше статии. Но прнингнанчга В бой срещу предатели.•
рнчно. устроена печатница беше яаскоро Жив си днес в гърдите 11а

(·кромен н тих, тоА се стреме- открита от полицията н вее 11111- · твоите приятели.
we да остава неааёевяван, инкО· кът нё можа да излезе. Помним твоите приказки
ra не се хвалеше. нито се опяак- Някояко години Начо живя ка- rвойте речи искрени,
ваше 01 несгоди и беднотата, с 10 квартирант у нас. В къщи вси времената рицарски -
която се сблъскваше. С вълнение чкн го обичаха, особено , майка пъпни с бунт н вистрелн,
и. загриженост 10А сподели и ра- ми. Арестите и побонщаiа, мнее- Мир на партиваннна -
аостта сн, че Партията му оказва рьята н напрегната работа сернов слава на безсмъртните!
доверие и го изпраща делегат на но бяха подкопали здравето му и Повест не разказана
Профн11терна в Моск!(а, Начо заболя от туберкулоза. ,,ДА- подвигът на първите.

,,Млад съм още дали ще може до" (Рачо Ангелов - пекар поч- 1 Пръв герой в родината,
д? нзnъпня- тази задача добре. Но тн на всички наши другари) по- паднал о бой с безчестните
щn" Партията ме праща, ще на- могна да го изпратим в Ис?ре11. ний с десница вдигната
правя всичко .аа да оправдая 110- Като че сега го гледам как лежи
?нето." с влажня от пот ръце и чело н

Другарско чувство, дълга да под се тревожи. ч1;. не може да рабо-
nомоrне нуждаещите се, Начо проя ти. Беwе бодър, напълнен с ре-
екваше без шум, тнхомъпком, оеа- шнгелносг да надвие болестта. Изкуството, като творчество нв Част от приложно-декоративно- Тяхното оцветоащо вещество е
да се забележи: Веднаж беше сту "Плетанов - казваше тоА - пи- художника, съвсем не се огрвни- го изкуство е 11 десенирвнетс на неразтворимо н обагрянето лесно
де110 и работниците бяха доwлн сал книги при 40 градуса теяпе- чава само в сферата на иаящннте гъканите. Стремежът у човека да се изтрива, нвинва. иачезва, Трай
яа се стоплят в клуба. Стана ратура, а аз с 38 rp. ли ще се изкуства - живопис, скулптура, разкраси своето облекло с цвете- но багрилно вещество е могло да
обед. Начо Иванов извади посяел предавам." И наистина със силна графика. Изкуството притежава ве и форми се е появи., твърде е<· добие от спецнапнн растения
11н1е стотинки от джоба н нм ца: воля н дисциплина в режнма той всепроникваша сила II пържи под рано. Първоначално той е шари 11 животни. Дълго 11реие човече·
де да си купят хляб, защото знае ycnA да спре процеса, стъпи 11а своето влияние цел11я наш жн· своята кожа с цветове н рисун· ството с11 служило с багрнлнн ае
we, че нямат инкаквн пари. краката сн и наново се хвърли в вот. Колко че.:то, подхвърляАкк К11 .Това са първите десени. щества, като: nypnyp, индиго и

n напрегнати моменти Цачо вн борбата. думите „краснва тъка11" 11ли „11е- Доста дъпго време е минало, 11руrн.
нurн умееше да запази самооб.,а- Начо загина в партнаэнскня от- .красива мебел", 1111е проиэ11асяме J1окато се cтнrlle до ?tэнамнране Наl\-често 11ародът е употре6А-
данне. Една вечер бяхме нц засе"- ряд, в непосредствен боА с фаwнs своята оценка върху творчество- на тpalillll бон. с ко?tто да се ва,1 Go11, полуqенн от писта, 11110·
дание' на ЦК на НРПС • нлу- ма. в наll!нте редици тоА бе и го на художника ип11 на целия оцветн платът. Не е бiino лесно 1100? н растения. В nocneJUto вре-
Сlа. ПолнцеАски вsвод обсади crpa вш?аr,1 ще оста11е един прекрасен rворчесю1 колектив, който съэда да се открне начин за рисуване ме нзнаr,шра11ето на химнче.:ки,..,
да,а. Начо бързо ста11а, npen.pc11 ръковод11теп, твърд комунист и ва едно или друго пронзведенне ?tлн nечвтаllе 113 плат. Естествени ан11nннов11 бо11 даде лесно до-
няколко чекмеджета, взе някакви любн>1 другар на работниците. Със б б стьп11и и 11еограннченн възможно-на така нареченото приложно де· те аrрнла са първи.те агрнла, нэ -· за оцветяванете на тъка1111те.материали и rн sаиесе в своите це11нн качества, конто при·

3 бо ?·"
коридора, където навярно има- тежаваwе, той се издигна между коративно 11зкуство, което е кри- ползвв1111· от човека. емннте 11, • r11сувв11ето н nечатане-rо върху
we свое скривалище. Минах- наl\-вндннте наши профсъюзни 1оваио да украси нашия бит, на· конто той 11ай-лесио намирал, не м,,r 11ма nо·сnецuапнн изисква·? през nолнцеАскня шпалир дейци. С. БОГДАНО В w11я всекндневе?t ж11вот. са могли дъпrо да му служат. (Пpoд"4Jlta81 на стр. ?)

? J]РЕДАН КОМУНИСТ
И ПРОФСЪЮЗЕН ДЕЕЦ

С безrра11нчна вора в правото
?цо на работt1нчес.ката класа,
цол отдал се на профсъюзна ра-
бота. където Партията ro беше
nратнла, такъв беше Начо Ива-
ноu.

Jl?боэнателе11 и скромен, 10А
старателно се учеше от опита на
110-старнте профсъ1ознн деR1елн,
следваwt: техните с?всти и раст?-
wе к?то ръко.водител. Фаwнстка-
тц влас.т непрекъснато вилнееше,
?р?следваше активните деятели, в
това чнело н Нач!). Но той ст?-
ще неоrкмнно на своя пост. Ко·

11 за наша изненада nопнцанте не
ни закачиха. 11 Пснхhческа атака,
нr?,,а,н на нервите ни11 - спокоп„
но r;аэа Начо, спед като се иэмьк
!i'?x,1c от обръча. ТоА беше в ст11
>.11ята сн, коrа10 се подготвяха
и 11vовеждаха акциите. От nартнА
ните. заседания бързаше в печатни i
1, ...та Лj.,Н .11рофсъюзните ръковод·
r.:tRa. ставаше неуловим. Потщн·
ято обаче винаrн беwе no след••-
iе му. Веднаж в разгар.а на .;ц.
маrа :J:OJtroтoвкa на антивоенна,. 11е

1t19Jt:страциа тoii: беше арестуван,
& Эаrдно с неrо в Дирекцнятd н:1

1904 1944
НАЧО НВАНОВ е poдeit 8 с

Пет >1оr11.1н, Новозагорско (=•
Сливенско) Израсна., в труд и А•
шешш, още в наn-ран11а възраст
е nр11нуде" да работ11 111 селскRтr
богаташи. Отначало Начо yu •
род11ото cu село, а след тоаа ,а-
върwоа проrюшазня о с. Рuдне·
so през 1919 r. През есента на съ
щата roд111ta et записва учt??нк 8
Търrовската r11м11а,11я в Бургас.
Тук Начо 11оонов звпочвв саоата
комсо,1олска н nspn1Aнa работа
През 1920 r е приет за редовен
член на коисоuолското Аруж°'т·
so .КврА Лнбкнехт". Копнеж аа
повече энан1111 нес1111р110 crpRaa
сърцето нв Нвчо н 11а 1. 111. 1924
r. се озовава в София. Записва ·се
студент в СообQа11ня у11нверснтеr

През 1925 г. е арестуван зае.:,.-
но с 28 свои друrар11 във връзка
с КОМСОIIОЛСКНЯ процес. На 18. 11
1926 r. е амннст11ра11. След излн·
зането от затвора, тоА става сехре
rap на Соф11Аското ремсово дру·
жество II член на ЦК 11а РМС.
Редактнра в. .Млад работник·
Но Начо Иванов бнао Ьтноао съ·
де11 11 прекарва 111юrо вре11е в со·
фнАск11те участъци н Дирекцията
на пол1щнята. През 1933 r. тоА е
•.еч'е секретар на ЦК 11а профсъ·
юзнте .а през 1936 r. е 11збра11 за
член на По1111тбюро 11? ЦК на
БКП. Тук с ОJ:Обена снла се раз·
крнват качествата 11а Начо Ива·
нов като плаие11е11 агитатор и ръ
ководнте., на борбuа за 11зrра.
жда11е 11а ед1п1е11 пропетарскн
фро11т, в орган11з11ране 11а стач-
ните борби 11а текстнл11нте работ·
н1щн от Сп11ое11 н Гi!брово.

Цялата с11 революционна деА·

* А n I А

ност На•10 Иванов 11заършва прн
80nрекъс11ат11 преследва11ня, аре·
ст-1t, затnор11, ко1щлаrtрн, ю1квн?
JИЦШI.

През 1943 ,.• нзбяrваАки от

твоАта памет чrсtааме!
*

Батулня беше
твоят epar эак.nет.
Там земята вреше
от фашистки гнет.

1

Обкръжен в балкана
тн <е би бtз страх!
Сам със сыъртна рана
с внк n.pмewe прав.
В боА за теб РОАИНО,
nадна с дух 'н чест,
пленница t rодннм
по-свободна днес.
Пролет ще покрие
всеки земен рид
цват не ще раз1ке
цето сн убмт.

Никола ЛАНКОВ

концлагера в Асеновrрадско, тoil
се включва в борбата .с цмата
си снла 11 enepr11я. Сам 83НМа уча
стне в партизанското движение н
с;тава полнткомисар на Трънскня
партизански отряд. Така, с ny1111<1

в ръка, тоА води люта борба
врага до nоспедннк си д11х н и-
rнаа със смъртта на repOIIТe.

4ЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИТЕ



ДЕСЕНИРАUЕ НА
ТЪКАНИТЕ

(!Jродыж<sие от етр, 1)

н111 11r е достатъчно само трай-
на оцветяваша боя. Тя трябва да

е r rнrодена да се полага върху
плша, с нея да се рисува. !w-\1ша·

по дс,ста време докато хората се

ныуе11п11 да смесват боята с лру-
го вещесгво. глниа, оризово или

цаuе1 11•,110 брашно II др. Така бо-

ята, превъриата о паста, -лесно Cl

нвиеся с четка, дървен печат, ша

бЛОII 11 пр., върху плата, 61.'1 ,13

се разлива

1:1 документи от 8 век е отбе-

?11:jAl'Ot 'Че преди векове в Китай
се украсявали 'rъка1111 чрез рису-
вене. Част от плата се покривал
(. течен восък. Пр11 погапянол O :,.1)

в боята се оцветявала само не·
похритата част. Тоэ11 метод бнп

пренесен на остров Ява. а оттам
се раэnростра1i„tЛ no света 11 се.в
се 11p111.:,ra под названието „бя·
тяь". 1lамере1111 са дървени печа-

ги <i't копгите (4-5 в.) за прила-
гане 11а същата техшrко.
•

1·1а(1·забележ11тел11ото· събитие в
о?.?.естта 113 ръчното

•
Печ·Зтане. е

m,нла1·&11ето на ситовия печат или
к?"то го наричат още „фнлмов пе
чат". В ·1893 г. француэинът Еду-
ард Кузен изнамерил своеобразен
начин за ръчно десеннране на пла
геве, 76й нанасял сгъстената ка·
то -ааста боя върху плата с помощ
та на валяк през шаблона на кар
гонени изрезки, валепени -върху
рядка· тъкан (тюл). През 1900 r. в
( АЩ започнал да се прилага а.. ·

'dо?н· способ за печатане. През
19Ш r. в Анrпня Самуел ""''·JII
ат„ Ма11чЕ!стер· -патентовв т поле-
беи начин. В 1915 г. Джон -Пнл-
суора от Сан Франциско в ьвся
многоцветен печат с шаблони.

:' ?-. •
t.,

•

Като , най-съвършен 11?чн11 эа
?есе1шра11е на платове с.е приема
t;,oтO?JI_MltЧJШR .НЗЧ!!Н на Д>t11 )3llЛ
кер.' To.ii дава възможност .да' се

вапаэят художественнте качества
на де?н.i, поради което в краткэ
време се разпростр .Н11n в целия
свят.

У
J
нас ръчният филмов печат

е въведен през 1934 г. 9т, ипж.
Атанас Ацев. Първоначално 1.0.ii

дutтавял rо'товн шаблони от Гер-
мсьия и Швейцария.

Оттогава са иэмннали много годи
ни. Ако се случи да отидете в Га
брово, отбийте се в цеха за шзм-
па на текст1?л11ия комбинат „Ва-.
сип Коларов::. или Пък идете в
!\чяжево в текстилната фабрика
„Б'Ьllгарека коприна". Швейцарска
та маwшiа "Баузер?' за филмов
печат ще ви покаже .чудння ус·
nc'< .с койтс са увенчани у;11.1н5:1·
ro ва художествено десеннране на
тъкани, Посредствоы десет u•аб·
лo:iu върху плата се отпечатват
,?есет цвята едновременно, а ско-
ростта 11в 1iелнкопеп110 отпечяrа·

?ня' плат е ДО 50р метра В '<З?.

достоиnи na:CREДOBATEIИ nA ?своя ПАТРОn

БРАВО КОМСОМОЛЦИ!
Не може човек да не напита ха, ёригалириге навреме и без

задоволство, когато види с очи· ваrуба прибираха касиса. За 10

те си силата на нашата органи- дни 10 души набираха no
вирана младеж. Н онви, който 1€ 000 кr. Това Н11 подсказа, че
се съмнява в това, трябваше эа следващата година беритбата
да посети селскостопа11ската бри- трябва да се извършва с 350 чо-
гада „Начо Иванов" в с. Про- века. Ние, конто имахме постоян-
леша. на връзка с бригадирите, с'!.!О'·

Комсомолците от текстилния нахме с тях и запомнихме на оси
техникум 11Начо Иванов" - Со- чки имената, а и на тях 11м се

фия пристигнаха в стопанството хареса при нас II постоянно ю1

още на 2. VII. По време на обо- питаха ще има ли II догодина
рудването на лагера много от бригада, за да дойдат пак.
коопсраторите гледаха с неве- Ще 11\1а! добре е да има бри-
рие на 6рнгаднрнте, 110 owe от гадн! Тук младежите свикват на
първия работен ден това неве- труд 11 дисциплина, на колекти-
рие изчезна в се превърна в ьен живот. Това е своеrо рода
обич II уважение към тях. На ?кола за изграждането на бъде·
място беше разяснена техноло- шия човек.
гията на беритбата на касиса Адмшщстративното. стопанско·
и съвсем скоро бригадирите за- н партийно ръководство от .:ър-
nоtшаха Да нэnълвяоат нормите. це благодарят на оси(1юJ )мадс·
Умелото щабно ръководство под жн от селскостопанската бр11rад?

По хубава трад1щ11я в 11аw11я тех водачеството на инженер Геор- .На•10 Иванов" 11 пожелават. лреэ
ннкум се проведе едно голямо съ· гиев II друrаря Арсов подържа- следващата r<iдltнa отново да ги

И -таз-и година с11 спо?рtяме с ревнование - фестивал на тема we през всичкото време труда- срещнат по· н?ши? nрекр?сн11 ·nо-
възторг за rеро11ч111ш подвиг на „Ж?:веем в мир II дружба". Отра· оня ентусиазъм. Сключеното съ- '!"· Ние сме уверени, че както
братята руен. Младите нстори,111 1ю готв11л11 се за своето nредста· ревнованне между отделните че· тук при нас, така 11 в училище
от техникума кръстосаха wпarii n>;не, сутринта на 30 март 1968 r., тн се разгаряше с голям уtтрем през учебната 1967-1968 г. we
n нооня конкурс, посоете11 на 90·ro у•1с1шц11те изпъпннха салона на II бригадирите жнво се 1111тере- работят упорито за отличен ус;
д11wн1111ата от освобождението на rеа1ър „Трудов фронт". Сред при- суваха за постигнатата зара· пех, за радост на семействата и
България от ото,1а11ско нrо. съствуоаwите на фестивала бяха ботка през деня. Имаше серноз· на цялото общество.

Отново започнаха да се редя, рс,днтеп11, на наши съученнцн II на борба 3,i uнсоко качество. Стискаме дружески десющнте
картинн на боя. грохот на оръ- nснuкн преподаватели. С. нетърnе· Прибираше се II последното зрън 113 ръководнтелнте на бригадвтd
д1щ зазвуча победния марш иа 1111е, 0•1аквайк11 своя ред. раэрръ- 11е от полето, работеше се с 811. 11 нм пожелаваме щ"Встне. радост
руските войски. с11ат11, rрупи ученици репет11рах> с6ко съзна?ще. А вечер, след ве· 1i" ycпexli. Нека все така работiiт

С очн, устремени към бъпгар- 11 послед1111те минути, nредн да се чер?tата проверка се съобщаваха с младежите, за да можем в бп?•з
скня бряг иа Дунава, ръцете на· однгне завесата. Навсякъде се Jезултатнте, връчваше се преход ;0 бъдеще да 11зrрвднм комун:?·
тнскат до болка веслата на пои· ч?вствуваше трескавата подrотов· ?ото червено знаме и пред сrроя снi•,еско общество.

·

r?шште лодки. Заповедта на ген. ка за по·хубаоо представяне 11 гръмваше бурно „ура". Ст. БОГДАНОВ
Драгомиров ще бъде изпълнена. кльсиране. Трябва да се отбеле· Дните един по един се 1111же· зам,;председател - Гlponewa
Грохота на боя ш1 . пренася край ж11 доброто нзпъпиенне на хора
Плевен. На ,фон от черни, барут· при нашня тех1111кум с ръководн •

1111 облаци II refiзep11 от пръст. ten др. Карабашев.
rен. Скобелев е устремен, аз коi! Всички курсове 11з11асяха поред
лн път. съв вихрена· атака със cuc·иre програми - плод на ко·
сво11те войннци·богат?1р11. С тон ;1,к1ное11 труд. Бяха 11зпъл11ен.u на
на дь6ър поэнаоач i1лад11те ?1сто- рс,r.ни танщ1, пе?ни на народftте. з
рнцн 1111 разказват за пленяване· с1:-шо така много от курсовете бя
ro на Осман паша, за смелия ка ?а 11зпъстр11ли сво11те програм1t с
пнтан Бураго, за превземането хумор II зпободневнн сценки.
на София, за мира о Сан Стефа· Според журнто, а така също 1.

но. . Патрнотнчпа гордост из· по nсеобща преценка, 11а1"1·л.обро

nъпва сърцата 1111 при спомена за представяне нмаха курснстнте от
боевете при Стара Загора II Шип- IV б курс ръководител др.
ка. нъдето шепата юнаци бъп- Александър Николов. Другнят
rарск11 опълченци II руски оо.iiин· курс. на коrото беше определена
цн задържат пр11ст-ьпа на 40 000· следващата награда бе I I 1· курс
ra врмня на кръвожадния Сюлей с ръководител ;,,р. В. Спасова. По
ман паша. Там бъпгарскнте опъл хвапно беше представянето II на
qснц11 завоюват наА-rолямото си [.а курс. Осве11 тезн три курса бя

ЕХО or

0[ВОБОДНifЛ8АТА ВОИUА

приз11а11не.

,.Опълче1щ11, D11e се бихте как·
ro русюпе войшщнl" е оценката
на ге,1. Столетов.

Само от време на · време гоr1-
rът прекъсва дв.убоя II от?юво се

разгорещява с нооа с1iла. Най-под
rотве1111те, нсторицнте от I г курс
завоюваха· ценна победа - пър·

ФЕСТИВАЛНИ ДНИ

ха отлю1е11и и участ1шчю1те
фестивала от вторня чет11р11rоди-
wен курс „Начо Иванов" - смен
на паралелка. Техшгrе песнн, 11з-

пъ;шею1 с голямо усърдие и май·
аторс1 во, за-служиха аплод11смен·
гите ш1 nрнсъствуоащ"т.е о са.rю
на. Те също бяха наградени.

Определяnето на индивидуални·

МАРШ НА ТЕКЕТИЛUИТЕ
...

Н?е млади сме такстилци
учим техника със жар.
fl\аwините СJJОжни, нови,
те са наш пюбим друrар.

С тях по звезден път вървим.
комун11зъм ннll строим!
За Родината прекрасна
с_ъс младежки плам творим!

Поrледцете,. вий,

00 място сред участшщите в коJ1• т,: първенци ставаше за лична
куvса. • твqрба II изпЬ11не1ше, з.а песен, ре·

. : Гопя>1 дял за достойното пред· цитация, танци и т. 11.

С'Тавяне '! орга1111з11раие на кон- До обяд звучаха песните и тан
'Съ11ремен11ата тех1111ка пред.оста курса нмат преподавателката по цнте 113 курсистите и въпреки "

вll пО11т11 11еогра1111•1е1111 въз,rожnо· история др. Пенчева и др. Алек· не ·всички кпасове се представи·•
3 б O снева. Гост на конкурса бешести а ъдещ то развитие на тек

др. Здрав•а Малинова - ннструк ха както трябва, този фесТ11вал.
,;тнлннn ;есен. С всяка нз?nшата ?

юр от РК на Комсо>1опа.
rоднна се .1111асят 1юв11 усъвърwен
ствуnання. В ре2уптаr на .това,
няе с.е радваме на по·краснвн м,.
канн. нзрабсrrенн с rопям вкус н
мвАС'Торстоо.

Эдравка..ДАНКОВА
преподаоателк?t- по жнвопнс

н компоэиuня 11а печатна·
та рисунка

Печатвиuа , I wait' 7710 600 68

Конкурсът оt>1нна: 110 младите ?ооСрази живота на комсомолц,1·

нстор11ц,1 от техникума с нов жар . те от техникум по текстил „Начо
се гmвят за провеждането на кон Иванов", направи техни.те дю.
курса.•с пламъка 11а героите". през учебната година no-111rrepec·

Иниц•етивата В'ЬIIНува сърцата нн и хубави. Аз. к?то техен съ·
на сред11оwко.щите. Те проявяват
ннтерес къ>1 жнвота II деRността
на бълrарскнте революционни деi!
цн.

Ст. ИВАНОВ
ученик от 1 г курс

със обич
на текстилец вдъхновен!
J(ак с машините работи
и с любов твори десен.

това вътрешно съревнование раз- Станът диша, оживява
с ваш'те пъргави ръце.
Цивна песен цял ден. пее,
ридва нашето c'lipцel

Всеки стан дъхти на м.1адост,
че над неrо ние .бдим!
Всеки стан сърц? cit ;Hr.\?,
то ! "?!!-'ето· сърце!

С нова техника прекрасна

Припев

J че1шк им желая отлично„лредста·
вяне II успех на фест11вал11те през
ндннте години. към звездите крачим ниА.

с нея нов човек израсна

?
н небето покори.

?...,..,..,,.,.,..,,.,..,,..,.,..,.,.,,.,.,,...,.,,..,.,.;.,..,-...,..,..,...,.,,...,..,..,..,_,..,.,,,?..,.,.?,,.

, ПJ!ИПев ..
Кирип МЕТОДИЕВ
ученик от IV б курс

Хр .. ПЕ.ЕВ?. преподават?ка


