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„Христо 6отев" в Михайnовrрад

ХАЙДJШКА ПЕСЕИ

Над мамката тиха полянка
понасят се згуцu в нощта
и тихо, с невидима сянка
в гората .аетн песента,

Тъжно кавапьт я лее,
припомня днез времена;
след спомена с листи запее
и старата мвйка-гора.

Разказват гората, кагаАа
за верни народни чеда;
редят за хайдушката слава
и тежката робска беда.

Редят за незнайни герои
росили тпевите с нръвта,
и срещнали в мраччи усон
достойно и твърдо смъртта.

С тъга песента е пропитаот робските дни и беди,
но гордост " тьгата е скрита
за нашите славни деди.

Стоил ЗАХАРИЕВ

от IV курс
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подвиг
Има яна, кенго еставят огнена виря във

вечния II неспирен ход ца времето. По
ръста на своето ве111111не те се мерят с ве-
кове. Отблясъкът на тяхното зарево озаря
ва пътя на цепи поколения в борбата им
за тържеството на най-светлите човешки
идеали, Такъв ден н съзнанието на бъагар
ския народ е 2 юни. В историята нв на-
шето нациоиаянс-освоёодигеанс движе-
ние той отбеляза гибелта на най-пламен-
ния патриот-с ревоаюиионер и възгоржеп
певец на ревоаюцията -Христо Ботев и
сложи начало на неговото безсмъргие, из-
купено със саьюжертва пред оптаря на
свободата.

В този яен ще потегаи живият човешки
поток от Коз.'lодуn до Околчица, за да се
слее в едно мощният ритъм на сърцето с

?зnр11мер11ия подвиг на rеР.оя, станал ле-
генла за признателното поколение. 1 ози
подвиг рови плеада борци, които о мрач
ниге години на фашистката реакция стана
ха иакупителни жертви на свободата. Зато
ва съвсем яогично е този праалик да съби
ра в едно любовта и прианагеаността ни
към най-пламенните, най-самоотвержените
чеда на българската маяка ючашка.. към
всички, конто напоиха с кръвта си зеияга
и пръснаха кости no скали и по орляци,
за да изгрее свободата над България.

На 2 юни всички стари и млади ще
склонят благвговейно глава пред белокамен-
ни паметници и братски могили. Неукреп
напи детски ръчички ще кичат с рови 11

мак сяъпи гребове. Ще застане на почет-
на стража младостта, алените връзки 11 си
ните чавдарки, Ще псе Балканът н>l<ив е
гов, ж1tо t:'\ Ще крачи Ботев с нас.

Роден срев китните веёри на Калофер-

- ЛЕГЕНДА
скня балкан, осмуюЗ:JI с а.tаАЧ?IНОТО WJJЯK(t
вековния копнеж по свободата II яевавнст
та на роба към тиранията и васивието,
тоя надрасна 6урното време, което ro ро-
ди 11 оформи бунтовния "У дух. В редове
те на борбата за свобода и човешки прав-
дини тоR намери своето призвание. За не·
го тя бе цел и смисъл. На тази борба Бо-
тев отдаде безрезервно една неспокойна
младост, несравнимия талант на огненото
му С.'1080, спят С революцвоянота д6110, era
нало символ на беззаветно иэпълнса сино-
веи дълг пред народ и Родина.

За мъките и робските тегла на своя ••·
род, за неговите герои той изпя наЯ-хуllа
вите си песни=-иеувяхваш венец на без·
сяъргието му. В мрака на робството re
отекваха като камбанен звън в сърцата,
палеха копнежа no дълrочаканата своёояв,
8дъхна-ха11адежда, пришиваха криле на
вярата, буаехе съэнаниеео за една борба,
която се надига, кипи и ,,със стъпки бър-
зи върви към своя свещени конец."

Тез11 песни вдъхновиха бунта на Аnрип
ци, изпепелиха се в пожарите на Батак и
Перушина, окървавени през септеывря
1923, те оживяха зад дебевиге стени на
затворите и телениге ярежи, за да изпра-
вят непокорни глави пред дулата Ila фаа
шистките пистолети. Те напираха неуАЪР·
жвмо в посинелите устни на пребити до
смърт партизани II концаагернсти. Тези
песни посрещнаха свободата. Те възпяват
11 янес неспярния устрем 11а ед1111 народ
към висотата на неоёхвагното човешко
шастиё=-комунизма. Те С3 с нас в ·ндни
на борба горда и дни на падение", наша
сипа, наше вдъхновение. Те са Sотев. коА
то живее у нас.

ToR бе удивнте?но съчетание на поеtч
чен талант с титапнчна духовна cиJta, w•
жество, себеотрицание на патриот и реве
аюционер-пракгик. Безграничната вяра •
силите на народа му вдъхваше же11з"tсе •
воля за борба срещу проrннnи• ото„1нск11
феодааивъи, която за него 6е само "Tpyu:
на смъртен одър". Тоя прнэоваааше н1ро
д? нда не певсмърча пред чуждите 1ратм
за милост», а да се вдигне с оръжие а ръ•• на ревоаюционна борба-едкнстве11 ••·
хо.1 от робското гегяо. И поетът .11де npt
иер.

С пира и бойна тръба той тръгна п?,
страшния, 110 славен път на борбат1, коl-
то започна от ропния Калофер, иииа 11?,
чистиаката на прогресивната руска реве-
люцмонно-леионратичнв мисъл, отвеяе Г9
сред събратята no съдба -.,неыипн-недрl·
rи" в Браипа, Букурещ и Гаяац, 11рове?е
ro през „Тиха, бяла Дунава" na родн111
бряг, за да го иэвеве до в1tрха иа 1:1ero10
то lезсJ.1ърт11е-Околчнца.

ЕАНн куршум прекъсна тоан кpan.v,
пъпен със сыис1,л земен nът. Нсочакаа1J1
остама своб1дата, медо11е1н :чy.aaw.re J.tf
11есnи. Но Балканът 1·н 110.1.е н ра ,псе от
,,Бяло море яо Дунав no Ру„епиlскн ПQ·
п?та1\

Едwн rраниrен r1аw?,ннк днес нзансиа1
връх в небесната си11tва и кат• ?,,,.к 11v
сочи пътя напред. Едн11 си„воп на ред•·
яю?11е, са11ожертв1 н rtpoиn11 прнв.,нч1
днес .,юбовта, дъпбокатз 11оч11т на Gъnг1-
1нн1 к1а,а.1 своите н18-с11tдни сииове.

И тя, маАка Б1,пrария, nрнзна?пн• СК,'11•
НJI гпааа.

В. КЛМf:НОВЛ

Уч11телсният

ко;1ектнв
през учебната

1967168

ГOJI.HHa



С ботевски устрем
към поврат
в работата на ДКМС

От1иумяха дните на XI
конгрес на коАtсомола, om·
шумяха въ.1нvващите днtt
на розисквания върху реше-
нията на Деке.?tвриnския
пленум на ЦК на БКП и
тезисите за работата с
.иладежта и КОJIСО.МОЛО.
Идват две крупни годишни·
ни в историята на нашия
народ=ёб-та годишнина от
победата на социалистичес
ката революция у нас и
45-zоdишнината от Септем
врийското востание - 1923
година. Два повода -за раз-
грьщане на нашите сили в
труда и учението, два no·
воdа за роэмишление и от-
чет пред народа и партия
та, Пред нас се открива
еоно необятно поле за два-
ствие s духа на решенията
на конгреса. По дружестви
е рамките на организация·
та се проведоха събрания
за изучаване на нонzресните
решения; Пред акmива ярко
изпъкнаха новите зада1tи.
Нвй-актуаяен и жизнен е
въпросът за поврата. Наши
те «вмсомопци знаят, че
поврат&т е нов етап в ра-
ботата на орzанuзflцията.
че molt няма да re иввьрши
за един илu два дни, нито
за седмина или .меtе14, че не
е завой на 180 градуса, а
борба и т. н. Нашият ак-
тив знае, че ко.Ассо.11олът
трябва да· стане иэразитеп
на гсtстра11,ните интереси
на мяадежта. /(а.11сомол„
ската органиюцчя трябва
да стане средище за изява
н11 тези интереси и важно
звено в реалиэирането им,
и това е коренът на реше-
нията на ХI конгрес 11,а ком
сомола. Дружеството=цен
тьр на сr,(}r,ржатtлна ном-
сомвпска деаност. Вьзпито
ние в колектива и .чрез ко-
лектива - това е нсtтата
цел. Но най-главната наша
задача е преди всичко да
превьрнем училищ,то е ко-
вачница на възторжени .,?ла
ди борци за технически про
грес, убtдени строители на
COlfUGЛUЗ.мa и l{OAIJ?UЗ.AIO в
нашата страна. Доколко
нашата организация се е
справила с тия задачи -
най-красноречиво за това
говорят фактите. Q ком-
сомопсните дружества ве-
че ве чувсmвуаа стремеж
к&.1t внасяне на сьдьржание,
кьм изпьяване със сьдьржа-
ние на вси•tки провеждани
мероприятия. В работата
на УК също се чувствува
стремеж кьм нови фop.Atu,
нови мероприятия, но .11е-
роприятия, които да оста-
вят трайни, н.езалича.,си
следи в съзнанието на ком-
сомолците, В това ние ви71С
да.11е и смисъла на 'нашата
ра15ота-младе,. .:та да прие
?,е дмбоко 8 сърцето и С&·
знанието си славните рево-
лю14ионни традиции на nap
тията " народа да насле-
ди и развие тези тради-
14ии, да се в1,зпитава в дv·
ха на тези традиции. На-
правени бяха пьрвите опи-
ти ?" иялизане из сферата
на скучните събрания. Ире
зултатите са насърчаващи.
В чест на 90-годшинината
0111 освобождението на Бьл.
гария Gm османско иго пра
sедохме дsубо,1, посветен
на тази годишнина. С голя
Mt< любов II старание се
подготвят участн.ш4шпе в
двубоя. С голя,, интерес бе
посрещнат и-самият двубой
Om BCUЧ}(U KO.A(COMOЛl{U В
техникума. С.ъщо 8&8 врьэ-
КА с инициативата на ЦСЩ
.. Син C&At на мал&ll, но 2е-
роичен народ· посеmихме
(цялата организация) гр,
Плевен, кьдето се яапезнах

..не с историческите забеле-
жителности на града. От·
делни дружества провеж-
даха екскур.11111 и до гр . В.
Тврновд, до с. Чипровци във
връзка с 280-годшинината
от Чипровското въстание.
8 рамките на организация-
rпа беше проведен 11 прег-
лед на революционната мар
това песен „Учи?,t и рабо-
mu.At с песните на поколе-
нията=, в който не взеха
участие ca.Ito номсомовсни-
те дружества при 1-а и
Ill-в курсове, а най-добре
представилите се дру-
жества на if.в, 1-б и Ill-a
курсове взеха участие 11 в

градския преглед. За рабо-
тата по политическата ин
Фор.11иранос111 на комсомол-
ците в техникума се nofJ-
ion вят тематични полип.и
ч'!ски инфор.t1ас4ии, като на
пример: .Какво знаем за
нашата с&седка Г&рция''·
При тЯх не се прави както
оби11:новено .преглед на пе-
•tama'\ а задъл601tено се ра
зисква върху географското
пвложение, истори11еското
.AtuнaлtJ, икономиката, сел-
скота стопанство и поли·
тиката на дадената стра-
на като по отделните еь-
nр?си се подготвят различ-
ни комсомолци- Такива по-
яитинформации изнесоха
пред своите другар11 ком-
соJtолциые от горншпе кур
сове за a.1,epu«t{Jн.cкama аг-
ресия Bfi8 Виетна .и. И наис
тина човек не може да не
се в1,;хшцава на такова за·
дr,л6011ен.о тълкуване на Crt·

битията, голяма информи-
раност u 11равална оценка
и ли?tно .АСнение.

Но не nо·.малко важен е
и ед11н друг пробле.11, като
се и.ма 11редвид z.лааната за
аача на технш,у.ма-да в&з·
питава добре подго111вени
кадри за нашата родна елен
тропром11шленост. И не
случаflно нашата организа·
ция постави в rJеюпъра ?а
своята деflност омадяване-
то от всички средн01икол-
1,и на трайни знания, вzз-
пшп!lнието u.At в любов къJt
науката и техническия
прогрес. С.екциите на клуба.
,,МК" са събрали наi1-лю·
15ознателниmе, наi1-дръзно-
веншпе утрешн.и с11ециалис-
rш-техницu, инженери и
'lансmруктори. През .11есща
на .нателtатиката бяха
проведени редица . двубои и
вечери по радиотехника,
електрочrzка, електротех-
ника и др. Месщ февруари

· бе обявен за Jteceц на об-
раз14ово провеждане на учеб
ната практика под лозун-
--zа. ,,Практиката под KV.At·
со.1tолскu коюпрол". Р4дица
дружества се свързаха с
бригади 0111 завод „Елек-
троакустика'" къ.Аt които
винаги ,,огп111 да се об&р·
нат за съвет и по.1tощ, дру
ги проведоха срещи с инже-
нери и специалисти.

Едно ,11ноzо Uktnepecнo .11е
ро11рия111ие бгше ве•1ер111а на
отличника. На ве1tерта в
топла 11риятелсуа обсmа·
новка у11ители и у11ен.ици
раз.нениха .Аtчение по НЯ'€ОU
вr,прсси на учебн.о·възпита-
телната работа в техни·
ку,11а. lia вечерmа прис&С·
твуваха повеце от 50 KO.At·
CD.AtOAliU·OnlЛU'lHUl{U, WP·
дост за нашата организа·
ljUR.

Гордост за организаt1,т,
та е есmрадният оркесmбр"
•.Елекmрон б7-а", "oi1mo не
веdн?ж е защит11вал' чест-
та f, на преzледи и концер
ти. Танцовият е&сmав при

технику,11а се класира на
п1,рво .1tясто на окрr,J,снил
преглед на ученr1ческата ху
дожествен.а са.,1одеt1ност.
!(ато .,iuл спа.Асен. ще оста-
не в nа.метта на нолссолtол
11шпе и проведения 11роле-
тен. l(арн.аваА с ревюто на
кocmю.itu, тачците на н.а-
граден11те двойки за наll-до-
61,р карнавален ностю,?t.
Още .,tчого .Аtоже да се го-
вори за нтиата работа.
Мно?о е направено. но UAta
1z още ..1tн.ого, което .Аtоже
да се направи. И вмреки
всички 111руднос111и и неуда·
'IU, В HfJUl.llll aКtflllB UAta CU-
ЛU, u.,ta разбиране и от на-
ша. 1z от страна на парти,1
нота р&ководство и на y1u1
теленото KO.AtCD.l{OACKO дружество da се справи.,, cr.c
зада1ште, поставени от XI
конгрес на комсо.мо.ла, да
npeвzpнe..it орган.изацията
в дееспособеч. колектив, .1и;
сто за откровен разговор
за изява на лично y1mcmue
в изrzълнение на конгресни·
те решения u задачите, по-
ставени пред нас от род-
ната партия.

Синовете и дъщерите на
родината растат uдet1kD
закален.и, непри.1три.-1,и кь.,с
б}1ржоазн.тпа иdеология и
.11орал. Те ra убедени, не110-
ноле6u.чи бор1,и .1а нау,то„
техническа револю1(UЯ,н.а ис
тинсни гра:»сдани и cmoflaнu
в cвorzma социалис11ш1tеска
страна, готови да защшпат
неifните за1оевани11., верни
на иdеите н.п пролетарсния
t:н.mepнllЦllOHQAUЗЪ.At.

Обещава,,е все 110-задмбо
цена да овладяваАtе велико-
то yiteнue на .Atapкcu."l.1ta-лe
нин.uз.,са, да pncme.it като
истински патриоти и висо-
коквалифициран.и .11лпди tne
14иалисти - с1,зидатели на
нosar.ia ucmoprzя на роdин.а·
та.

Свято ще 11а..а,1 любовта
КЪАt C1,вemcl(ama страна и
партията ни Ленин, заве-
щани ни от деди и бощt1.

Ние знаем повелята на
епохата, знае?н своето .мя-
сто в строя - то е в ин.-
тернацl(оналните ко.1еунис-
ти1lеСюl колони, кръстосали
надлr,:нс и шир планетата,
и н.я.,1са сила, която да спре
н.а,иия ycmpe.At къдt завет-
ната ,,ел.

Ще пренесем плашпяща-
та щафет•-вечн.ата свет-
лина на кoJtvнuз.Ata, за да
озарява 111?тя на ионите 110·
коления.

Роден в бурите на тита
ническа класова борба. за-
кърмен с 11деи111е на БКП,
Ди4ши11ровският ко.,11со.,11ол
върви в бо,lния ,,арш рало
до ра,110 с парmията на ко
Аtунистите tl dава своя
dан в изгражdпнето на со
14иалис111ицесна България.

Величието на и.1?1шн.али·
те години сьхрани чисти и
свети революционните тра
дш4ии1 укрепи и напраеи не·
11околеби.11а 8Ярата на .мла
дежта в тц1Jкеството ип
KOAl)'Hl/З.l<й.

Нащата ?•сладост е за
теб, KOAIYHll3'1,A(, 3(1 ,netJ,
napmaflo!

Станин11а МИЛЕНОВА
секретарка 1111

Н< 1а .IJl<MC

комсомолът
И ТЕХИИЧЕСКИЯТ ПPDfPEC

Подrотовкатз на средношколската м.,адсж за
бъдещото ак1иnно учасrнс в борбата ::\а тс:хш1·
чески npor·pcc заема'не11трал110 място ,, ж1шота 11.1

комсомолската организаuня 11 Техникума 1ю елек·
тротехю1ка „Христо Ботев". Дружес,вата на
ДКМС са се насоч11лн към решаване пробпеыа
3а затвърдяваRс, задълбоtrаване и nрилага11е 11а

практ11ка знаш1ята на уt1е11ика, получеш-1 о уч11-
лш11е, съдействуват за правилното 11рофесион."1Л·
но орие11т11ране, и ат друга страна - развитието
на културните 1штереси о разт1чfште област11 на
науката и техниката, уптtt•ането им в аh.т1шно
у1щстие в обществе1111я живот Ii социалистн11ес-
кото строителство.

Затова опитът на комсомолската 1111 организа-
ция в техникума е интересен и 110уч1пелс11. В
него с разгърната шпсресна и съдържателна из·
оънкласна работа. Обед1ш1пе.111О звено и ръково·
ден uентър на цялата иэвъ11клас11а работа по нау-
ка и тсхш,ка се явява клубът "Млад конструк-
тор".

Клубът „Млад конструктор" се утвърд11 като
творчески център с широка Пfl!1улярност сред
комсомолците в техникума. Структурно тоя се
състои от техfш111.:ски съвет-председател, заnеж·
дащ секции и учители спеuиалисти-консуптзн 111

и секции на клуба с членове. За ръководство на
клуба "Млад конструктор" служи годишният му
план за работа, но?то се 11рие?,а всяка година
нг. общоучнлищно събрание.

I!рез учебната 1967168 год. към клуба се из·

I ращtха; С('КШIЯ no Ci1Гll3?111a Н ХНИl<З И авто??:)·
тика 11 секция по rзд11онх11v1<а. Работата 11а клу·
ба се отчита на tС:щоу11н:1ищно С'L(ра11ис. Едно
от основните шшrав:.снlfя на работата му е да по·
11уляризира постиженията на световна-:-а наука,
пост11женията на родt1ата промишленост. l{лубът
е акrивен участник в месеца на J.1а1сwап1ката,
техниката 11 физ11ката. По трад11ш1я тоn се от-
крива на общоучи.1ищ110 тържеС'JВО. Провежда·
1111те тех1111чески двубон се оказват nee по-резуn·
татна форма па работа.

М1111алата rод1111а в клуба „Млад .конструктор"
работ11ха 98 кандидат-члена и 32 11лена. Тази ГО·
дина чдсноьеrс на клуба се уnсличиха на 46, .

Разнообразна r дедноспа на новооткрития ра·
диок1-,уб. За една година членовете на клуба по·
лучиха диплом за люб11те,1lКИ клас ,,С·•, а трима
за клас "в••.

От своето създасане до сега през клуба са ми·
IIЗЛII 182 l(ОМСОМОЛlШ, 85 от които се учат във
ВУЗ, други са добри производствениuи, а трети
още овладяват тънкост?tтс r1a техниката в тех-
никума.
Ако трябва да търсим наА-характерн11я белег на

изоъню,асната работ? на клуба „Млад конструк·
тор" в техникума, това е дръзновението. Със
своето трудолюбitе младите техници са пример
за всички средношколци и гордост на техникума.

Димитър ДАСl<АЛОВ
председател на клуба „Мпад констру11тор '

Патриотизмът нп rероите
наше знаме!

„АЗ ПSIX ЗА БЪЛГАРИSI
ЗАЩОТ(.) SI ОБИЧАХ"

ИВ. ВАЗОВ
Два са изворите за паrр11оп1ч

ното възпитание: нашето славно
мишию 11 героичното съвремие.

Патрнот11зъмът е велика сипа.
Патрit0тизмът вдъх11овява111е 11а-

11111те дед11 11 прадеди о борбата
срешу петвековното турсr<о иго,
в дните на repoittiнoтo Априлско
въстан11е през 1876 година. С,1а-
в11ите герои от нашата истор11я,
IIIIHTO ющна будят у нас 81,ЗТОрГ,
са блестящ пример на пламN1на
любов II вярна служба на наро·
да и род,шата?

Патриот1111ни чувства пламтяха
nс<:ърuата на Па11с11А II Софрон11А,
на Ра1<овсю1 н Хаджи Димитър,
Ботев II Jleucки.

Патр1tотизмът даваше с1uш на
славю1те аr1р11лск11 въстаници
вдигнали се с бrаав11 11 шишанс
та срещу вековната отоманска
империя. Любовта към родината
uдъхновяваше млад1пе оnъп11е11?
uи, ко11то заед110 с руските братя
с телата си преградиха пъrя ш1
СюлоАмановите '1ъnt1нща.

Няма сто,,етне в историята на
11ашия народ, нрез което тоА да
11е е ПJJ(IЯВ11л ярко своя свобода

любив дух, да 11е е вод11л смела
борба про111в вътрешни II вън·
шни поп,снишt и експлоататори,
да не е създавал матер11элни 1t

11 духов1111 uенносп,, да не е да·
вал 1шшо на света. Някога:эапаз
ването на делото на К11рип i,
МетоднR и възникването на ан·
тнфеодап11отn учение II дс11же·
ние на богомилите, в наши дни
-11спомшск11ят д вубоn 11а Геор·
ги /1.11ш,тров в ЛaAnu11r срещу
х11тлер11зма 11 дчес соu11алисп111е
скота строителство-с теэн депа
ние гордо излизаме 11ред света,
11ечелим уважение сред вс11t1ки
народи.

СпедваАки революниошшя 110·
n11к на пар111ята, бъп1·арсюпе
аоnшщ11 11ърв11 след ВОСР се
од11гнаха през 1918 r. на оъста·
ние, обяв11ха Радом11рската ре·
nубл11ка, тръгнаха да търсят
сметка o·r предателската монар-
хнчсска буржоазия, а през
1923 1·од11на народът от цялата
страна се вдигна на въоръжена
борба 11роти11 фа ш11стк11те глава -
рез11 и деветоюнски преврата-
дж11и. А по-К'Ъсно no 11риэива
на Г. Д11митров в родн,пе ба,1·
кани нзлязоха 11аА.·смел11те 1t пла
ме11ю1 родолюбци, които с оръ·

жие в ръка се бор11ха sa наша·
та свобода. Комунистическата
r1арт11;; в11спко разья знамето НА
патр110тизма. Под тона знаме
все 110nсче се сш1отяваха наро.n·
ните сити, обединени в Отечес-
тве1111я фронт. В борбата прот11в
очпаторите народът 11,воюва
свободата н• родината II от1<р11
пътя на соцщJлисп,•1еското строи·
телство. l{акво значи да 61,де ш
патриот днес?

Да си nатриот-озна•,ава да
любиш народа си II отеt1естnото.
както Ботев и Левски, Аа 61'деш
готов да пропееш кръвта си,
да дадеш живота с11-наn-ск-ь1ю
то, което ш.1аш, защото rлau1111nт
смисъл в живота на осеки е слу-
жба на народа II родината.

А, ш1е, комсомо11.н1те. учащ1t-
те се трябва да 11аб11раые нови
знания " уиереност в близната
победа на кому1111зма. Ни.с, 1<0м·
сомолшпе, трябва да носим в
своите сърца or ъня на славните
борци от ми11алото,. да горим с
техния революшюнен 11атос 11

сега в нов11те условия като тях
самотверже110 да се бориы за на·
роднот0 деле, за проuъфтяsане
на трудова България.

Анастасия ГОЧЕВА


