
ИЗДАliИЕ НА СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО- ТЕХНИЧЕСКО ?'ЧИЛИЩЕ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ „цв. РАДОйНОВ„ 8ФЕВРУАРИ 1969 Г.

?;·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111?§3
?
?

.,АЗ ПРЕКАРАХ ЕДНН БУРЕН ЖИВОТ, НО БЯХ ЩАСТЛНВ,
ЗАЩОТО ПРЕД МЕН СТОЕШЕ БЛАГОРОДНАТА ЦЕЛ - ДА
ОТДАМ СКРОМНИТЕ СИ СИЛИ ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА".

ЦВЯТКО РАДОЯНОВ

людмил стоя нов

тои IIE УМИРА1
Аз знам, че съм а ръцете БИ здраво.
И вие ме знаете н аз вн по-энавам.
Тук, в моJ11та родна Бълrарня, днес
спасявам аз неНното име н чест.
Червенеармеец, пргплувах решително,
посланик на армия освободитепка!
И аз провъзrпасявам с пъпни rьрдн:
..Червената армt1я ще победи! ..
Аз няма д> •ндя победата. Нека\
Ще бьде победа тя на Човека.
Победа на разума, на съвестта.
И само скьрбя -
"де рано смърnа.
И краяr вн близък аз няма да видя.
Ио ще остане в мен образът свиден

на мойта земя н на моя народ
н споменът не моя живот
ще пребъде за невяте хора.
Вий сте ЖНDН покойници,
с вас няма да споря.
На моите бnнзкн оставям завет:
умирам като друrн безчет,
спокоен н с вяра, че ние сме оечс
пред npar? на ново, щастливо човечество.
Отнеха J..\Y думата.

После - о nрнцеn
nаnачнте чакат пред тъмен тунсn,
отдето се нсея във порна неспирен
бунтопната песен:...Той ,10 умира!

ПОТОМЦМТЕ

мзпъпнявдт
ЗАВЕТИJЕ НА

(ВОЯ ПАТРОН!

НАШЕ ЗНАМЕ,
НАША ГОРДОСТ!

Десегилетни епични борби за свобода, щастие
и национална независимосг!

в тази борба против омразната тирания на
наши 11 чужди господари революционната бъл
rарска младеж е на челно място, Още през два
десетте години на миналия век о средните учеб
ни заведения се поя вяваг първите марксически
кръжоци. Такъв кръжок ръководи сам Георги
Димитров в железарското училище в гр. Само
коn (сегашния Техникум по механотехника о
София), а 01·1е през първата учебна година след
откриването на Техническото училище (сегаш-
ния строителен техникум "Хр. Ботев") и там 'Се
учредява също марксически кръжок. Младежки
те физкултурнм дружества, органиэирани от
Партията на тесните социалисви сред работниче
ската младеж 11 ученическите кръжоци слагат
началото на реоолюц110111111я Съюз 11а българ
ската социалдемократическа младеж през 1?12
r. n Русе. Под алияниетв на осв.ободнтепните
идеи на ВОСР през 1919 r. той преминава в
Български комунисгически младежии съюз и ета
ва член 11а Комунистическия младежки иатерна
uнонал.

В редовете 11а Комсомола растат прекрасни
младежки дейци, които през се.птеморн 1923 r.
повеждат рабогническата, селската .и учащата
се младеж n кипежа 11а революаионниц, борб«

Обгръщаме житейския път на 11аш11я патрон
генерал Цвятко Радойнов Jt пред очите ни се
възправя ед1111 живот-борба, един Ж.'НВОТ·ПОД
виг, Той стана наше знаме, наша rордостt

Твърдо и неустрашимо, някогашното poworna
во селянче от Кръ» получава първата си закал
ка 8 марксическите кръжоци в Кръ11, Мъrп.иж,
Казw1nЪ1< Години наред дет, горчивия залък
на селските учители-комуиистн, за да израсне о
борец-сеатемвриец. ,,Мъr.rнtж беше пръв." Пръв
със знаме n ръка бе 11 крънският уч11тел Цвят-
ко Радойнов, впослелствие израснаи в опитен
noei,ett командчр, боец no фронтовете на изсградnпа Иcnniнiя, нелегален партиен фу11кционер.
И къаето и да е - в дебрите 11а Балка11а и
Страttд>Ка ипн във великата и необят:1а съвет·ска страна. no fiой111пе полета при Гвадапахара
или в нелеrnnюtТе квартааи 11а работническа Софня, тоА нито за миг не забрави своя дълг на

борец, комунист II когато идва коварният поо-
вал, враговете срещат в негово лнЦе не човек,
а окапа, твърд и неустрашим войник 11з пар-
тията.

„Завърнах се в родината с11, за. да участву
вам заедно с всички истински патриопи за пред
отвратяването на нова 11а•,иощ\лна кагастрофа.
пред която е изправена България". Такъв беше
отговорът на първия подсъдим от съдебния
процес срещу подводничарите II парашутистите
през юни 1942 г, Фашисткият прокурор е вбе
сен от този отговор и от хладнокръвие-то на под
съдимия комунист. Палачите се задъхват от
злоба, жестокостта 11м съперничи 11а среднове
ковната инквизиция, rНО смелият народен син не
отронва нито дума, не скланя глава. пред освн
репелня враг. Цвятко Радойнов се държа мъ
жествено до последния миг на живота си. Той
и неговите другари смело посрещат смъртта,
Мрачно отеква залпът на наказателния взвод.
секват в гърлото отправените към народа 1t nap
тнята прощални слова.

Двадесет и седем rод111111 оттогава. Двадесет
и седем годили без бележития комунист 1t наш
Па'Т'()ОН Цвя"ГКО Радойнов,

Светлото и жадувало бъдеще, към което се
стремеше с цялото си сърце, днес е настояще,
сбъдват се пророческите думи, иэреченн пред
лицето на смъртта. Днес ние, учители и учени

1.1,11 от нашето училище. свеждаме r.11ав11 и дъл-
боко се прекланяме пред светлата памет на
верния <:н11 на нашия прекрасен народ и партия
та на Благоев J1 Д11митров, верния син на Лени
новата партия, ннтер11ационал11стът Цвятко Ра
цойнов. Той е с нас J1 ра.достн11 .Jf трудни час.о
ве с; 11еnоколеб11мата твърдост, с неустрашимос„та 11а своя живот, с nословнчната си скромност н себео,рнца1rне. с мечтнте с.11 по 11ов 1ftщастлив ж1tоот. Учете ct, драги ученици, учете
се от борчесю1я и см1,с.'lен живот 11а нашия патрш,, гордейте се, че училището ш, носи неговото uме - името на rерОR·КОмvнис.т Uвятко Радойнов!

ПАНЧО ПРЪМОВ
директор на СПТУ по „аш11нострое11с

"Цв. Радойнов - София

lf,1кoo ще ни дадеш, исторно,
от nожьnтсnнтс си страннцн7 -
Ннй бяхме нснзвсстttн хора
от ф.18рнкн и канцеларии,
ннй бяхме селяни, конто
миришеха на лук н вкиснало
н под муст.:щнтс увиснали
жиоота nсуоахмс сърдито.

За мъката - не щем наrро1дн,
не ще дотегнем и с нлнwетана томовете ти грамади.натрупани през вековете.
Но разкажи със думи nРостнна тях - на 'бъдещите хор.а,конто ще поемат пост.:. ни.
че ние храбро сме се борили.

Н. Я. ВАПЦАРОВ



..Нещо осо!ено z,рнnтно и задушевно нма"ше у Цоятно н Бон·
на Радоtтови. Отноше,нията н атмосферата, създадена о техниядом, напомняше 'la вснчно н-ай-хубаоо, запазено в бъnr.арсно·то семейство!.. - разназоа Карло Луканов.

,,Мнnа моя дьще, Нночка, Аз наырно няма nооече да те
видя, няма да чуя теоя rnac, няма повече да те целуна. д как
ми се нека още веднъж да те norneднa. Тук, на евев роднаэсм11 Бълrарн11, аз попаднах е плен като червеноармеец н врагьт н11ма да ме пусне. Нsама да мн прости, защото аз се бе-
рнх за ,вободата на свея народ, за неговата независимост.
за мнр. Аз чуастауаам, че е настьпнn мostr последен час нмога да тн кажа, че твоsа1 таrко умря с чест н можеw да сеropдeew, че ен моя дъщеря. Как ми се нека да вндsк края навейнвге, радостта на народите сnед победите на наwата cnao·на Червена армн11. Но ще умра спокоен, защото вярвам в noбедата, вярtц1м, че ще настъпят хубави времена за чевечеет-§ вото. Вярвам, че н тн ще бьдеw щасттtоа. Спомни сн тегвва? своа таrко, който те обнчаwе. Аз със съnзн на очи н с болна
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на съНрцето сн сnомнямобнаwнsа Спартак. Той сн отиде рано 01нос. дн на неговото rp че н nопожн цветенца от мене. Уте·
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шаван маНка сн, както това npaoewe н пе-рвне, н я цеnуннвместо мене. Бъди вннаrн nрнмерна гражданка на вепнкатаСъветска страна."

?
(Последното nмсмо НА Це .. Радойнов до дъщеря му)

иа СПОМЕНИТЕ

НА НЕГОВИТЕ

СЪВРЕМЕННИЦИ
•Помня Цоятно Радойноо нанашите учнтеnснн нонфоренцни- ра:1назоа проф. Яним Яннмов.тоrаоа млад учител. - тмх инезабележим, той c::nywawc оннмателно наwнтс иенааеанвя. Нинога не заемаше nо:1ата на ръ-t<оводмтел. Който за пръв пътro виждаше, едва ли би подо·зрял, че тоА с нянанъо отгово-рен деец. Коrато обаче станеше

1да се н:Jказоа, преди оснчно из· ·

nъкоаше неговия талант на

ор·,
rаннзатор и ръководител. Него·пито нзназпання и напътствиясе орязваха дълбоко о наwстосъзнание i, ние се разотноахмсокрилени н ентусиазнранн ...

ЦЛ,'18. 1fУПЧ11Н8, аапааени ЦОлнес Фотогрnфнн II адреси, 1111говорят эв оОнчта н прианател-
IIOC'МU. на курсантите н-ьм люQ11мнn иомвндир, другар н учнтел.

„Hn увашаемип пвчвпнии-щаё
,"\РУГDРН Рн.доnноn от вомвцдуввното It нуреантите" - п11ш81оф1щсрн-rс It слушателите ОТ поделение 135 на 1t11еnс1шя. гар-
•111зо11.

.Драгн другарю Радойнов. слушателите ОТ 7·МО ОТДСЛС1111С, 011)1(
?tаJ\нн uъu Ваше лице ивп-доо-рия другар, 1rому11..нст н в-ьапитател. зn Вашето nн11ма1111е веъмнас. отнесете дъпёожатв 1111 б:Jагодариост" - пишнт група 11с·гови в'ъзпитаници от киео.

В пос.tсдната среща със своя
та другарка, изправен пред соб
ствената cu гибел, Bantfapoв с.:..и

спо.,и,я за Радойнов и казва н,,
Бойка:

„Когато се освободи нашата
страна от фашизма, постоаю
хубав, просторен u слънчев дет

ски до,11 на zмtетп на Цвята
Радойнов",

„На последната '"' среща с
него - разказва другарка г:
Мара Георгиева - Радойвот
ми каза, че има провал в opra
ниаацията. Съобщи ми, че t
арестуван Ата,нас Романов. Br,
чко това обаче тoii предаде сл;
койно, без всякаква паника
Безграничната му вяра в побс
дата го правеше смел и обая-
телен. В най-тежкия момент, го
na беше n периода на проваля
бях Cit купила с последните 11а
ри 1131щ11С11. Радоiшоn не 01tm1
на без 01111ма1111е таен моя проя
па. След свършване на пеловчя
ни разговор, когато се разделя
хм.е с него, той погледна цве-
тята, на лицето му се открот
ра?оСТ111а усмивка 11 каза: "Пра
вим революция. за да има В Ж I

вота 1111 повече цветя", Неогра-
иичена, неизчерпаема жизнела
сила лъхаше от този човек",

И3ваде11 11а очна ставка с Ра
ДОЙНОО, едия ОТ подсъдимнге,
смазан от бой, се завръща Go·
пър в килията и казва 1-1а другарите си: ?- Погледнах го и ве.днаоа 1·0
познах, разбрах. че също ме е
nоонап, 110 нито един мускул не
трепна no лицето му. Отмест•t
nor.'1eдa с11 и спокойно казd:
11Тозн човек аз не познавам.....
Cnat11 ме тоn, другари . . . Да
6Ахме вснчки таки1а ..•

/

МЛАДЕЖКИТЕ ГОДИНИ

НА ЦВЯТКО Рддоинов·
Живеят онези, които се борят
и с вяра в сьрt?ата се ка'lват нагоре
110 стръ.?tното бrио на с.rаоната цел:
за.нис.rена краlfат u взорът и.ti с.мел
с,1еди денонощно h\1hвo повелява
дъ.?гът, на11сртая от ..rюбов оелuчава.

i 1,1:1. ?1?1aitO.:т кр11.1ат.1. 11з11ъ.1
1:е11а с велики, ro.1?.,111 .?.ела. Т)
ua е- ?1.rш,1.осттп 11а 1·epoиrre.

1902 го.1ш1а. Cr-,.]t".\tro,tиш?.i.
Цвятко 11рнСТ·ы1ь.1 прага 11 ·1

схлуnс:н1т:? crpct:t:1 на Kpu1cxo·
то ш11н1.1;ю y111t:11шt?·· Пърu11я i
у,1ебе11 ;t<:'?t! Toi, юtаше 11пн.шв.1
c.\11.,r11a. 11.!ЯC!lil нре,дстава 1а
този Ч;)С. Кь.\1 \'1111.111щ?то той
кр.а11ешС' :-а:-.1. Б3ща "У бС'Ш(!
тръ:i1а.1 на:, з.:? .11ш:ъ.1с", тoil
оър1ешс търrоn;:нт:1 с11. А .\1;-iil·
к:? .\1у? Тн бешС' с \i::oro 1·рнж11
11 с .\1110ro рабо rn. Jleeo110 лн ,:.?
г.1е:tат деост деца! Пред тихо10
11 пос.r1ушно. ,ю решн-rе.лно II лю
tознате.rшо .\tомче се разкр11
елин HOU С"ВПТ -- сuстъ-т 113 бн;
Ull"TC, на КННГIIТ'?. И то?"1 ГII 06111<
на за ця.1 жirno,-. J<н11r«та - 1:е
ron оё-рен другар, 1 J псвод.с 11:1
11ред. В 1ш•1алоrо друrа·р?ите .\!У
го 11осрешат с np1t?.\1ex. Но кол
1<0 i:-nopo те започват- да го об11-
11ат II дъ.1Jбоко уважават! Tn
iiaл11 Цвятко е ва11аг11 готов с
урощrте сн, та нали той в1шаг11
отrов.-1ря ва рнtrrеля! Бъ,)эо мн
11ават чет11рн години. до малкоm село !(ръи се наш,ра · семШипка. Там, па мегдана, се 11з·дига прогна.шазията. Зав14>ш1t.r1с оттrч1rе началното · уtmлищс
Радоit11рв про_дъл?а.ва уче1111еr?
<111 тук. То ?,рде бързо зJ6рао11
тoii буй,rите иrр11 по пас11щата,
мо><чещ"'нте лудорн11. Твърдеpa,io се лрощаоа СЪс an11д11o,ro
детство. Театърът, теаТf.)алши с
представлення - КОJ\КО б'ЬJ)JОго увлякохс:?. плениха! С мо;1(1е-тата ot махЗлата той разучава
ше п11ес11, ко11m предст.11Jяха
ПJ>ЕЩ по-малк11те деца. Еитус11а
эщrсищте „театрали" nредСТIЗвят сцеt11ю1 за Ботев, Левски за
хайдути II бу11rов1111ц11. Мо.,;чс·
тата хоъ.рлиха о-аичюrrе 011 011m,
в играта, в подготовката на пре·дстаолешшта. Любимото мясю
11а Uoя1U<o II неговатс друг-ар11е Бузлуджа. Тук той ю, nазказва за ПЪ!)В111'е соц11алt1С1111 lld-
11eлo с Ди)штър Благоев, конто
осщооаоат Соu1t?ыrнст11ческата
партия. Още като учг1111? Uвя,ко Разбира, че сощ1ал11с,·1f1Те

·
с3:

най·спраое.ц.ruшпте хора на эе·мята.
Ето •te дойде п.ро.аетта н?

1909 rод1111а - с м11оrо цветов?
и топлина. Завършва 11 посл?·
1111ят сро·к в Шнn'lеа-кката про·
r11м11,аа11я. Цвятко Радоfuюо е
със завършено основно обраэо·
ва1111е. Съюровеttюто му желJ-
ние с да продължи. Но какво
ще кажат за, roo.:1 баща му .

)lafiкa му, братята му? След
дълги разм11шлення Ко.ТJьо P?J
дой1100 решава да запнwе сн11:1
си о Педагоrs1ческоrо у(шm,ще

в Казш1лъ1<.- Нокт11тс сн щ? ;,ро.1а_\1, ro
ще !'О IIЗ\ 11:i. Лз 11? ,южах, riч 1

rori шс ста11? богат тъ.рговсн.- В Каза11.ТJъ-к ..-1н?- Ащ? ·1И, ,1е \IИСЛиш? В П:1
р11ж .,н? - 0113ъ1ша 6аu?1та. В
П<"дt1rоп111·.е1юто - пък ако 11r
1ютсr.ТJЯ баш 110 търrовшtта
:н1.:-:.::а.1 ..1:-i сrанс!

11 cro 11С' iJ едва ранн.? ссп :е
•.шµнi?ска )71"'" 11а 1910 r. llвч
1ко зас-:шо ? баща с11 11oi-:'rл11
з.? rpn;1a. Е;ща огромна ра;х.01.:т
стр,шашс сърцето му. Toil беш?
.1ош1w1 туi\ да се yt111, да сrанс
у•111тел.. .Като че беше 011<р11.1
ещи1 чу..1-еа r1ът. эа който беш??
.\1е11т.а.1 то„1коnа ro?И'illl. Тоэн
път трябваше да ro зав?е nрн
ж-слана-rа цел - светла и бл1·
rород.на. Още в riъp в1nе меосш1
Unятко 11рав11 впечатдОJ-111е съr
сnnпта задълбоченост в серио.i·
110 от-11оше11ие къ?t учебната ра-
бота. Toi, oб1l'ta да чете II де-
кламира СТIИХОВе. с lfC'J'llfНCKit
неподправена любов той се ПР!f
в?,рзва към Горк11, Бо-rов, 51uо-
ров, Нскраеов. Хай11е, Чер1111шс:n
сю11, Лермо11rов. Възторжен11чт
rимназнст не само г.и обича. ,1э
11 разбира се, вълнува се от кри
патите нм

-
мисли. от 1r\\l.ec.J111 r?

ю1 дела. У него се раж.цат м?ю
го въпрос11. Кой да mt разреши?
,'lюб'i1мнте n11сателн 'lесто мъл.
•tат. Тогава все по-често Uвят-
ко започва да разл11ства стра-
ниuите на соц11али?тиt1еската лn
repaтvpa. В rouшtт_!! клаrове 111
rи?rнаэнята той е oe,re оформен
СОЦ]Ш.ТНfСТ. Става f)ЪКСВОДll'Т'"\11
на марксн,1есЮ11 кръжок, кoilro
се съб11ра редовно о 11еговата

кuартнра. Под нerouv rн,коаv1-
стnо с образуван хор u r ,1.1адР.
ж:1, кщпо разу11аuат 11 11з)1ълня
ват ,.Интернаuноналн" 11 , .1ру;:,
на песен". За 11c-ro, к.?j.;·10 11 З:!
nс111fкн соuиалю:ти, ант11рел11rис
з11атз пропаганда н оъзпнтJ°нче
то ва народа и м.ча1Uежта бях(I
11едел11м.1 'lаст от общата рабо·
та 11:1 партия-га. Toil използува
oc1ii1кo - ?атър, разrооорн. "ъ
брания, за да OTBO?lf ОЧНiС ll•J
хората.

По-къс.но Радойнов у11аствуn;?
n боitко11ираве скаэкатr? на Сvф
рони J-111ков от Соф11я. След ,1>1

колко меtеца тoil с u цон,-ър 1

на орrа1тзнра11ата y1101ш11ccr<n
стачка, която т,рае цял мосеu.
Неин повод са ВИ'СОКНТС у1111л11
щш1 такси II рещщ1ют11rrе П')·
рядю1 в уч11л1ш1ето. J-1ев11д11м11-
ят за училищното ръковод.стоо
орrанизаrор 11а стачката. тоз-и,
кoitm съб11раше уче111щ11те, ра·
зясвяnашс. 11м исканията, подrо
'!'Ояше rн за 11здръжл11оост в
предстоящата борба, бе учени-
кът от поСJ1едн11я курс - U,?ят
ко Радойнов. В 1914 г. с д,m
лом в ръка той е п.ред прага на
нов живот, на път към 11збра11;1
та от него профео11я - наро-
ден у(ш-rел.

Иван КИТОВ
учеНUU< от I'll "r" курс

,.През едно лято аз „ 110-голе,11ия Aiu t>рат?сrsказва Cell·
rе,,врана Радойнова - бя,;д?е в пуонер?,ш лагеп: При нас
дойdе на гос-rи МТК{). Нашата радr,ст беиtе нец:ы-1ерt1Аf0 голя-

.11а. Неговото идване стана 11овод за органl(зираnе на праз
nенството о лагера, с което радосгта "" се удвои. Още от 11ър.
вите ,111ш1ти на нашата среща Jtoeтo любош,тстоо беше събу·
дено от дие дървени :андъчем. които забелязах в авто,1t0би-
11а. с който пристигна татко. След като наитят скъп гост no·
говори нещо с пионерската ни ръководите,лка, бellte обявено.
•1с а ла?ера ще се проведат спортни състеза'ния. За съдия etJu·
нодушни бе избран мтко. Bcurш.u ние с ентусиазъм се ?клю·
,н,хме о състезанията. Физкултурното търж?тво завърти с
песни и тинцu. В тях та1ко озе1наше дейно у11астсlе. Той зние-
те българскtl и съветски 11eCJtu, свиреше на tfttгyлкa, обичаше
rJa nPe.

Лагсf)i'ата тръба въ1вест11, ,,е е време за обяд. Особена ра·
дост за на.с предизо11ха новината, че като награда за хубавия
успех на спортните състезания осuчки ще полу11ат допълн.ител·
H'l nopцuJt бонбони, биtкьити и други лако.мства. Съветската
страна тогава преживлоаше още трудностu и тия неща се da·
6аха с купони. Скътmт детски подарък беше няколко.иесечна·
!'й dажба нп татко, кояrо 1ой получаваше от службата ои. Ча!\.
·,огава разбрах съдържан.uето на сандъчетата о авто.t1обила...

ЖИВЕЯТ ТЕЗИ,
КОИТО СЕ БОРЯТ.

1942 год1111а 26 ЮЮI. ,\1рачен
T}ШCJJ, (:ЪС сте1111 от бетОJ!, дълъг? крач?н. тъжан II тнх, чy?ri 1и скъ
1 ;1л воллнте J-1a хиляди у611ти. Ote,1шuссет ОС'Ьд.СНJI на ?с?1ърт, o:::юuia
!tе:ет вер1u1 ЖlllIOТa, ОС(Ш]IЗ!;tа."е'Т'
разл11,1ни <:'Ьд.ООI 111 ?ахва о?tlфт.
Те слушаха nрн....""Ъдат.а, :но rrя сне
дo:::тnrr11a до сыншшеrо IИ,\1 - вре.цвар1гrа1но я знаят. Устните ю1 ,са
ст?1011ат11, а в уш,rте звучат друr<1
с.1ооа, те виждат друт1 лица, ус.
.1111вк11. Една сл? друга се разrч>ъщат ?ашщн-rе на нсrСУ,Ю1ят.а 11
тяхшата <:ц.:J.ба, вплете.на о 11.ея.

Но защо, nъпрекн ВОJ11rко, пол
козш1Кът О'\' Н!(ВД Uвятко Pa.:toit
нов е ооокоаа, твърд, не нервкн·
1t;1? Н:!Dta не съжалява, че се разделя с ж11вота? Защо от вр<»tе IНа

npe.\te се ?,а.,ы1,х,оа? Ннма не разби
ра - сто кра••Коt оо делят от
С.\\'ЫрТТа. Срещу 1\18ГО (:3 кола
вете, 11а 11ЮJМ'О ще б?.дат привър
заш, :тex-mrrre тола, по ..:.тош1те .тu1
t1ат .\lam<iн дупюн, CЛ{Uill от .куршу
.\ШТе. Но !И.е: эn С..\11:Q)ТТ? ?ru-1CJ111
тоi1, .а '011 .ПJ)1mo?1'Шt Plo.xiaн:

„Безу.,щи! Всяка капка ,-.·µъв
пред вас

ще б.1111<не нови хиляди борци/
Beit бий дванайсетия кобен час..."

Hero деклам11раше Вапцаров в
м11rооете ·на отмора и унюше.
Топ.,а вълна го зал11ва. Ще разбе
рат ли другарите, ще разберат л11
бл,1зюrте му, милата 11 упорита
СПЪ'IUВЩа В труд1111те му Г(?дШШ
Бонка, дъщеря ыу Ина. А обични

я r нзче.энал о1' света Сrrартак.
1шкога няма да уэJ,ае страшната
вест.

J"4исл11те 11ап11рат, 11е смогва да
rи сложн в ред. Ето го малко, за
см.?но момченце, бмно облеча:ю,
защото парите никога 11е CTJ1raт
даже II за хляб, ето го учЕ»шк, бу
ден II ж11в, школ1111h в ШЗО, оф11
церск11 1<а11дндат в 29-т11 ямболски
полк сред бясната WOOitHIICTHЧ!la
nponaranдa за война. А\ладннт,
пъргав, весел оф11церск11 ка11д11-
дат не крне своето от-р,щателно
01щошо:ше към войната, оод11 сър
л.еч1111 раэrовор11 с воiшнц11те, спо
деля нecroдJrre на вой1шшю1я им
живот. А пос.ае. . . С у,;:нле11а бор
ба са нзпълне11и д11ите иа народ
1<11я учител и партиен органнза-



ИСТОРИЯТА

УЧИЛИЩЕТО

КРАТКИ
БЕЛЕЖКИ ЭА

Ана тръrнсw из многолюдните
улици на с.толичниr. rрад. поrлс·
дът тн ще се спре на рсднцi\
нраеиеи училища, о които съби-
рат знания и усвопаат умения хн
ллдн младежч в ДСВОЙIIН, с НСНРЯ
щи от съзторг очи.

Но '2НО нашият ггът нн савепо
по бу.'l, "Слн.эннц.:?... не можем даотминем без оним.?ннс едно от
най-старите у·?сбнн ::.:11:sсл.сни:1 г-столицата - н::осстно от дълrн
rодннн като неизчерпаем н:::сор,
от нсито с широии wcnн са чер-
пили сръчност и мъдро:т нзтън-
нати сnсциалttсти и майстори о
профэсипга си. Тооа с биошсто
Занаятчнt'tсн:о училище, сега Сред
но nрофссионално·тсхничсс1со учи
nищс по машиностроене „Цо. Ра-
дойнов". Летописът на училище-
то аапочва тDърдс отдавна. То с
основано през 1932 година. Тун
са се учили не м"nно прогресиа
вс настроени младсжн·рсt.1снстн,
нянои от конто по-късно, просее
тенн с идеите на м.:1риснзми·лсни
низма, nocnи пътя н.:? ревовюыи-
снната борба.

Преди 9 ссnтеr„сри 1944 г, учи
лището се с наричало Допьл11н·
телно эанаятчийсн:о, ? директо
р-ьт-герэ..анофил го наимснуоа
„Симеон Кня:? Търносски". Името
и .методите на обучен не не са се
otnaз"lnн оърху психиката на
трудовата младеж, която заедно с
и-.:1ароансто на прехраиага си,
поглъща эхаанс нnуv.зта. Същите
младежи-ученици са" разписали
трескаоа дейност о м.?расичесн""
те кръжоци. Тук те еп nonyч•tm1
nъооитс енания за истината и лъ
жата.

След 9 ссптсмори наwето учи-
лище носи името на -ш.виенния
реоолюuнснер и родолюбец Кочо
Чсстименсн:и.

Fто к:ш се поо,..еня H"'l"Tn и
харвитерът на нашето ,училище от
1944 r. до днес.

От 1949 г. - 1951 г. носи наи
мснеаанието Практическо проми
шлено училище по метаnообрабо
тоане и дърсообработоане.

От 1951 r. - 1956 r. - УТР
п, 21.

От 1956 r. - 1962 r. - ПDОМИ
wлсно училище no металообрабо
тоанс.

От 1962-1963 r. - Средно npo
фсснонално-тсх:ничссн:о училище
по метаnообработоанс.

През 1966 rод. се онесе попрао
на като мет:?лообработоане се за„
мени с машино:троене.

На следоащат.:? година за пат·
рон на уч?лнщето избрахме Цбя
тно PaдoAt:ton

Курсът на оSvченис пред? 1944
г. о бил n..oтron_1two?---двc rоди
ни чирешни, две години наnф?нс·
ни н след е?11оrоднwеи стане се
полагало изпит пред търгсасиата
ИНАустр1"!аnна н?маr.;1 за получа
оане на майсторено соидстелст·
оо. След Девети ссnтемори курсът
н;:. обучение стаrоа тоигодчwен.:,
en,..,/\ ...ооа - досrодишен до 1958
еовина,

Уч„ниuитс еа пn„тъпоаnи о учи
nиt1•ето. нантс cncpoa:

J)o 19„4 r. r:a tliиnч приемани
учСН'4L'И t'.:tд 17-18 гад.• натс се

изч'"'ноаnо едногодишен чмраш-
сгоэн при ?aйfT()t1. а от 1952

l". ро „ИСН: - O'Z' 14 r"QДИljlHa ОЪ3
раст. до 9. IX. 1944 r. не се о
нзнснр:,nо определено образова
ние. Постъnоали еа ученици и с
нсзаоъошеtJ? начаено образова
ние (IV·TO отделен-.е\. Cner\ npco
ръщане на училището о УТР и до
днес се изи-коа аав-ьршено осно
оно обоазооанно nuн приемането
на учеч.-?на. като кандидатите со
ПОl''ОСЖЦ.lТ по успех.

Докато ее-ране оъзr;нтаниците
на учиnнwето ножеха да стенат
само. обнн:нооенн зан.:?ятчии, то

от 1952 г. училището nодrото,1соалифицирани н.?дри за nромн1·
леността от 111. ·1v и V разрядиПрез различните периоди о?сооето същсстаJоаиие училищет,
се о намирало под рънооодстоотсна С'nсдните оедомстпа и мннисте?:етва: Со:рнйснат,1 търгооска инд)стрнаnна намвра, Мннистерстоотс
на индустриято. rрадсн:н народен
?:::?:. ??;,аоме:::ст'":::НДНОЯВИС'ЪD??,
Министсрстоото на тежката npc
мишленост It cera - Министерс
:???е??т:gfоодна;g "???:??с1р:?
нето.

Ето и.:аноа е била матери.?nиат..-
ба:"'? пр.-" Qазnнчните nериодн:

През 1932 г. училището ни
разnо11«!:г?r.о с малко м.?шнни з;
металния отдел - една бормаш„
на, чети;щ струга с обща транrr·исия, а дъроодслскиnт - еднl-'банциг и един цирнуляр. Иъ•
1920 г. :;а ну:ндитс на учиnнщет
се онася от Гсрr.,ания номпnск·
дървообраGотоащ? м.?wинн. Пре·
1951 r. се заку_пуоат оноnо 15 м
wнни (стругове, фре3и, бормаw•·
нн и др ). Т?ка се създава маwн1
ният парк. Тези машини се инст,
лнрат no нооите изисноання н·
елентротехнинат.?, нато осекr
струг се пуска о движснJ1е, no·
рсдством собствен елсктродоиг.-теn. От тог.:?ва до днес нспренъс·
нато re обогатява машинннл·
пари. Нсг:?то о сградата на учил·
щето се настанява Институтът nt
машиностроене - по съоместнт•
лстоо, много от маwините са б1
ли демонтирани и пренесени 1

различните работилници на уч?
лището изоън неrовата сграда -
о змм и др.

Поради занаятчийския харан·
тер на училището не с имало мнr
го учебни nлаиоос и програми,;
откъслечни указания и инс,:ру1
ции. Плановост при обучението•
проиэооА:твото се въвежда, cnef
като училището преминава къr.
Управление на трудови резерви- 1952 r.

Преди 9. IX. 1944 r. n училищ,
то c.i се nроnеждали преди оси·
но теоретични занимания сам,
вечер, а практика (много огран·
чена) с водена в не добре обзао
д"НИ работилници. От 1944 г. дr
1951 r. учебнат.? прамтика е прс
оеJндана в учебни работнnннцv.
по-добре обзаоедени, но в тях с;
се водели само треннрооъчни yn
ражнения, След 1952 r. nocтene,
но в учебните работилници се
преминава към пъnноцснНа npo
дунция, при фронтално прооежд;-
нс на отдолннте операции и пр1
л.?гане на фронтаnно•номnленСн:- -
снстем:?. По някои дисциnлин..,
учеDн.:?та nрактнна се оодн о за·
ооднте no липса на матсрнаnн<
техниче-на база (монтьори н·
еnсктронари и мотокарн и бнвw1
те нотлостроитсnи).

След заоърwоанс на учнлищетr
по·голлw.? ч.:?ст от учениците no·
тъnсат на рааота о завод "О·тv
сеnтемори'\ други продължава·
обучен·,?то си оъв онсшитс y?r'
ни заоедения и една част nостъn
оат оъо ооенно-техничесин учи
лища.

С":;):з:нtтан1щите ?:. учиnищетr
ни ще бъдат и занапред оъзтоt
жени сnсцналис.ти. които с чуос·
оо на n.:1трv.отичен дълг ще с,
олиоат о родното ни маwиностр·
сне. Те ще живеят и работят р•
стайно - по комунистически
тъй накто жноя и се бори наw1
ят патрон, народният син Цвятк<
Радойнооl

Минчо МИХАЯЛОВ
за,1.-дщю:пор на уч11л11щето

НИЕ ПОСЕТИХМЕ

ДОМА НА НАШИЯ
ПАТРОН

Ран:на неделна утр.нн. C.oфJU
още спи. Улицr?те са глуж,и. ГJред
Цеr1<rралната гара wумно ,разrо·
варят млад,1 хора. Това ,оме ние- к,урЭtстюе от 111 11е" сн 1"11 „д."
куf,сове на Gредно тохкнческо
·учили.ще no маwннос11роене

11 Цвятко Радойнов". Ние сме
ра.звълн,уванн и оживени, Дке:
.ще noceJiИМ ?ро.цно·то място на
наuшя патрон Цвst'Р(о РадоWнов- село Кръ.н.

Пътуваме no Подбапк:анаса.та
то железопътна пмнл-и. Тру.nаме
се по прозорците - J.tМa какао
да се г.nедаl Тоnков?а юрасква е
ноwата страна( С,,окойко са с,е
wирналн огромните none'М. •.
ето изведнъж изд"И·rа се планина
та и.. , тунели. Мн:навам·е nреэ
най-дълrия - Коэнн.ца. • . и от-
11ово равнин.и ?и тунеnи. Още ю,
коnко мi.tl-fYТ:и i1 сnмраме npe.q
краонва, намираща се е ремонт.
гара. Ето че сме в Казанлък.
Рейсът ни 01''8&Ж.Да .е ceno Кр-11,н- малко селце, намиращо се в
ЛОДНО>ЮJtеТО на Ш.11nчВНСК!ИЯ npo

ход. Ту,< Се„е родкл един от нi!IЙ·
ое.лмкиrе синове но България.

Тръrваме tеъ.:.м къщата-му3ей.
нам,мраща се близо до центъра
на сеnото. Вn'н,.заме в двора. Той
е твь:рде малък, оnасан 0111сяк1-
де с оr,рада, висока около 2 мет
ра. Тук м14а мноrо овощни дъ.р·
вета, а пред старьта къща С(! вие
кичеста лqэа. Струва ни се, че
о.ончко 'Т·УI< JOBOP" за неrо. Наnм
този дом t)рмю11н неrоаою дет·
стао и pai,ila мnадост! С енкма
ние слуw11ме уредннчкатА на му
зен, която ни запозна nодробно
,: ""'11ОТ4 't4 rероя Цаяжо Радо?
.нов. Сл?д TOD.A куроисrът Еми.л
Андреев Pf?"••• момеН11н от ко
му.кнстиче?тс1 дейност на едиtf
от nодаdрничьр1Пе. Елеонора
lle,,poaa а?.n?ащо „з.m.лни nо-
ематА „ЦеЯnс.о P?oйttOD" о,
Лtодмил Стаяков. На музеи ние
ПОДарихМ8 една rоnяма С,АКОl·А
с ф1<кус. С е)\номину,,,о мъt1•,а·
Юtе, ,кonett№.(!'ttш, ние почетохме
nАМетта но rероя,

С ron? и_нтерес раэrлеД4"Х'Ме

маnкат.а къща. Бедко.с,тта ое от·
крояза яс.но - едно лei,no, ед):
на маса и няколко столчета. 'Hh
ма тук е жи:вяnо мноrо6рой"Ното
с.емеНсТ8о1 Своето у?д.нвnе.ние не·
можем до опрем. А ето н рсtДио
то. Представяме си КчЭ:К с nJ))ITO·
ен дъ.х нsжоrа с-а cnywanк nред"4
oaниsrтtt на ,радиОСТlJНЦИ:НТе 11Хр.н
сто Ботев 'f и Радио Москва. Мно
го6ройн?н·е с,нимюн no С'JlеИНТО
kH въвеждат още nо-nьпно е жи
вота на този честен и беостр?·
wен чоае-к.

·

Тръмамв към рейса. Повечето
от f1i1C мъnчn - see още вrnъ
беки е себе с,и. Жкаотът +1а· ,ка-
ШJ.fЯ nатрон е К'раоив и .нttтере-,
сен. Жt.mо·т..подв:кг... И оякаw
есеки о. -нас дава мълком dО&-
то обещание. Нека нашето npe·
клонение, обич и .npн.знaт.ent:tocr
към Радойнов nр?ърнем е ис·
тински блеrородни дела.

Ве11циспав КОЛЕВ
учl*!нк от II I „е" куре

тор. През зt1?r.:'и щ1е11нu11, дъжд ТЪТ' и колко дълъг понякога измн
н nятър roit крачи по пътищата 11аТ'11ят път. l(ъроава if напреn?ата
на с,,ра?щжа11ск11те села II рзна борба. Нима съжалява? В род11
ол праа.цнш!.rс чоnошкн 11д.с11 нз вата roi1 н.,1ашс в?рнн 11 11зпнта1111
партията. Хората or схлупе1штс другари: саМО'Тt}ШЯТ оъзрастеh
сламени К'Ъщурки бързат да чу мъж. с умiш прон11uателн11 оtш Ан
ят думите 11а карабу11арсюш дас тон Иоа,юв, оеюретар на ЦК. ед;.11
кал 11 шв1е,р-ил11 бламдат11.1 по?1- от 11аit-умн11те. най-старите, на„й-
nа, ope;J. тях иэрастnат 11редаю1 оп1111ш1те дсfщ11 на парт?нята, тъж
борци. Започват ?11111111rn1 срещу ш,я„ c..rraб, 110 11здръжл110 поет Ban
фаш11С11(ите преnратаджш1, акция цароn, hеrовата дясп1а ръка, към

?а съб.ара11е на жито n помощ на fl:ororo ·го привърза още по-ои?,.-10
r.1aдyn..1ш·1rc or Позэ.,ж·?с7'<> любовта 1<ъм поеэвята н муэика-
Сnс."1 деоетоюsскня nревFат се cny та. Те решаоаха 1'J)уд1111 11 рнско
скат белите септсмор11i1ск11 нощ11, оаrш зада1111: умножение на nap
n коаrо а?штс се затварят, а в за т11за11аN1те сntряд11, акт1шш1 дей
а.1ъr.1ошtя 11or.1e..1 1?е ,,яок--.ат без стш1я 11а бойни груш1, разлагане
11мuаш1 гробове, 8 ушите звучат 11а царската армия, nрнвЛ1t'lане
удар11, 11зстрмн ... , а после - на 110011 прогрес11вш1 с11лн, връзка
бягство зад грашша. Там, в стра с рево.,ющюнhн окръзи. За какво,
11ата 11а съn?11тс. сред. родни бра за коrо? Та налн за нея. за Бъп
тn. cpo:t топ.111 ус?шnкн тoit чува rарня - това е скал?1rnшт брцг,
01U1ав:1а жа..1,·nа11ото...Здраnсrоуй, когото с такава болка н об11ч по
тооарнщ!". Когато през 1936 го ram,. коrато лодКата ОПFЯ о бре
;щна 11ад с1111ьото 11ебе 11а Испа ra. Дебнеха го фаш11ст11, дула на
1шя Ш:1..'1D11:Ва t??ры,ят об.,шк на рс,волnер11, душеха спеднте му, 110

фашизма, коrато н?панският на тук бяха ония, конто го прнюти
ро."1. вкусил от свободата. започва ха II му дадоха храна: же11ата. ко
борба. тоr, заминава с 1111тернащ10 ято оъздъх11а болезнено: ,.За къ·
11ал11а бриrада. Колко J<ЪС е ж1100 це сме с тая сцромашняl" Но раз

Цвятко Рацоннов с група 11нтербрнrадистн в Испания

.ърза вързоnчето II му даде хляб;
сrарецът, койrо се загледа в очи
те му: ,.От Русия л,1 идеш? ,Гlошо,
лошо, cra11a, c1111el Ако Руоия
удържи. ще удържим II н11е. Ина
че, с нас е свърше?,о". А на раздя
да ,развъп11ува110 му каза: ,.Вър
в11 си със здраве, clfнкol Ти е11 111а

ро.10:1 чов?". Не, не за лую бе
тръгнал. И той м1ша през гори 11

ба11р11, по каменнстн пътеки, ч.а
cone -се лута, краката му потъва
ха о напластената шума, подгъва
ха се от умора, 110 той вървя. И
пак орещи с ов,1ар-11, 11 пак ю,шул
rо1ращи думи: "Ние не юшеы сър
цето с11 от Русия. Тя 1111 е осаобо
дила, тя ще н11 11збао11 пак от ро
бнята". А в София, о сърцето ha
родината, в адсюtя огън на бор
бата. попадна о ръцете 11а фашн
ст11те. Може 611 e;t1111 нео6,шсде11
ход. малко неnредnаЗЛ11оост1 пре
капе.на са)ю11адея11ост. Може 6'1.
Човек се е родил на тозн ,соят не
само да живее, а II да ос борн,
да ГOFII с пламЪl<а 11а борбата 11

да 11зrор11, ако трябва, о нея. Ар
мняrа го 11anpan11 cypon, служба
та о НКВд. 11зпъл1,е1111ето на бой
1111 задачи, участ-нето в Испаmtя,
закалиха тялото, волята му и тоА
беше 01n1aru1 напреrнат, готов за
11з11е11ад11, отдаде всичко на борба

та на живот и смърт н не издаде
никого. Кой би nо:шал в негово
то небръона,о, окървавено, из
мършавяло пнце, в осакатените му
ръце, еnергн?шия, силния, жизнен
Цвя'l'Ко Радоftноо. Какво от тооа?
Не ум-ря ли така II Левски.

Прок\•рорът продължава да че
те щmсъда,а. Ует1111те му се дв11
жат, но от тях кaff) че ли не изли
за 11икакъо зоук. В ушите на вс11•
1<11 осъдени зоуч11 1'оърд11ят rnac
11а .набнrnя мъж в грубо разпран
заrеор.н11чОСJК41 халат, техния за
щ1111ы1к Цвятко Радойнов: ..Ние
доl\дохме с подвод.111щ11 11 парашу
1'И " род1111ата си··да се борим за
нейната своt\ода. Аз се эавър11ах
о България също, за да учасrву
оам заедно с 0011чю1 патриоти за
nредотвратяоа11е fl'II новата иацио
11ат1а ка,астрофа, пред кояrо е
изпраовна нашатf(таткоwша. Неа.,1
шrre ще бъдат разгромени по-зле,
011<отоото през Първата соетов11а
оойьаl В началото на декември
настъnлен11ето на Черnе11ата ар·
мия под Moa<na бе спряно. Ис
т1111а е, tie хнтлерtlС'М(ltте войски
още държат о cnoi1 ръце цяпата
територия на Европа. Но на тая
тeJ>lrroJ)IIЯ те нямат •овеwкн ре-
эерои. В Европа вече бушува щ,у
ra война. Парт11Занскатаl Пornt'.!I

11ете Украйна. погпедне-rе Юrосла
011яl Погледнете II нашата малка
Бълrарняl Къде в Европа няма ое
че пар111,заы1l А norneд11e-re ,каква
огромна територия има зц ?68:
си Червената армия. ? 11.азчкта.
ме в ьъпrщ,ня Q6a,ie 110 себе- cal
Huie разч1rга>1е на оил11:те 11а аЩ>О·
даl Прав11тепс1'ВОТО създаде Ве
лика България. о която господа
ри са немците. Ни? ще съзД'цем
щастлноа БъпrаJ:)НЯ, в кояrо roe
подари ще бмат бъnrаритеl · И
ще наст:ьшt · такъв .де.и, когато с
костите на таюfDа като 111ас. "qe
ю1с.r11 11 предатели", ще с.е 1rамие-
позорът, лепнат върху л11цеrо на
България от такива "патр11оn1".
които ш1 съдят сега•\

Глав1,те гордо се однгат, norлe
.дът като cтoa.taJteflo острие се
wшоа о палаtt11те, кorro прJ1стъn
ват с чер1111 кърпи D ръце. С.Ц,.1
ват се соетлиыште на живота, 110

ое понася с11леа вик:- Да живее свооод11а 11 11езао11
снма Бъпrар11яl Да жноее Съвет
СКIIЯТ съюз!

Ca?to Т}Vtелът помни оrлуwнтел
1шя залп. Само тунелът 11 ДJIC:
безмъпо1ю напомня: "Живеят ?е
ЭJf, KOlfТO се борят".

МАРГАРИТА ХРИСТОВА
уичтелка no mrropaтypa



ВИUАГИ ЗАЕдИО!
В далечните страници 113 исгорп

ята се губят следите на нашите
.прадеди, преплували буrnш1те во-
•111 на Прут, Днепър и Дунав 11

хстановили се на Баяканския во
, луоспров,,

Технлте поколения обаче нико-
;а не забравили, че там. на север.
е останал по-големият им брат. И
u д.1ш1 113 пежка угроза 11 беда 1е
отправяли към него поглед 11 зов
11 винапп получавали закрила и
подкрепа. 11 нлкога u1e секнала
6ра1':':{а1 а любов. Уегояла тя- н
"Р"• лукавия фанариот, 11 пред
кр ьвожалып озлчер. 11 пред без
,·круну.1101LЯ фашист. Таз.11 любов
?· 6и.1r1 ,·па..11шюю н надежда на
11ашаn 1131)0.:1. Завещана ни ат бя
ЩII 11 ·.J.0.:ЫI. 1i11c ще SI 11J)С{д3.д0..\1 QIЯ

.1е11а 11 :ВН\'ЩI.
Or лен 11ia ;1011 тя 11)Ябва аа era

па по-кропха 111 110<11.111а. За тази
н1.?.1 в у1111.111щетn се основа к.11уб
11а ;и·HТt-'IJ>11a1t11oнa.."i111aтa дружба. Ка
то негова осиовна задача е \.18 се
установява дейна връзка с yч.1J.1Joil

ща or СССР.
С голя м U111Т)'ОШ1.ЗЪ.\1 пради 3

ro;t111111 11с111шiс въивпашши аапоч
наха кореслонлонцпя с учениците
or Интсрклуба l\PII Държавното
професионално у•шл.?1ще - rp.
Уляновск. Разменени са )ШОГО
пиоча, фотоматериала 41 подаръ
1t11. Голямото разстояние на хиля
.1.11 каломегря беше стопено о r 11с

крениге чувства, помисли 11 въжде
ления 11а учениците. От .асяко пнс
,10, от всеки rред 11 ?!(ушtl,блика на
раз на братска любов м i!\1JYЖ6a .

В отговор 11з нашето Ш!С.\10 по
с.1учай 50-rо.злшtпtната на Ленин
ония Комсомол те отговориха:

„Доро1111е ёолгарские друзья!
От всего сердца благодарим

Вас, членов КИд, веех кто прие-
Л3;1 нам"спои

...сердечные поздрав-
леиня в связи с 5U-лет11е:\1 Ленинско
1·0 Комсомола, искреннё ВОСХ11Ще·
иы 11 до глубины душ троrнуты.сер
дечностыо Ваших елов, прекрас-
ными открыгками и чулесаым
болгарским сувениром, а гаавиое
соС1"011т в том, что Ваши поздрав
.1сю1Я еще раз убедительно овиде
тельстауют что у нас, советской
молодежи, есть самый надеждный
11 шмыта,?ы,, лруг - наши бра
тья болгарская молодёжь.
Пусть же 11 вперед а солнечные и
rрозовые лнн мы бущем всеада
вмеете о (1.111110)! строю борцов за
ooe-n,oe ёудущее, за мир, ·д,e.\lOJ<pa
1111ю и ооциализм ·DO всем мире!

Наш праздник прошел очеяь Х(,
рошо, 29 октобря на торжествеввоь
собрание мы прлгласиош эарубеж
ных номсомольцев, которые в э1111

;з.1111 бы.111 о нашем городе, В чие
ле тех, кто t1р1111?тстоu11с1„1 нас,
был 11 ч.1е11 ДК.\\С офицер На·
рснноii армии Болгарил. 011 при.
крепнл К ?!аЩ0\1)? KQ\fCO?ЛWKO?ty

ПРОГРАМА
НА 8)3ПОМЕНАТЕЛНОТО тыЖЕПВО

Вьзпоменвтелного тържество по случай 74 r0Ди1111 от- рожде„
1111ето 110 Цвятко Радоiiнао Ще Се състои на 22. If. 1969 година
нр11 следния дневен ред:

1. Откриваие на тържеството от заместник-директора Cana
Траянов. ,

2. Доклад за живата II дейност-та па Цвятко Радойнов от
директора на училището Панчо Пръмов.

з: Даване думата на представители от друг,1 училища за
поднасяно на приветствия.

4. Л игературно-муаикална програма.
5. Закриване на тържествената част - Сава Траянов.
6. Обед за учителите II служителите в училищеrо.
7. Органиаиране на тържество с танци за учениците в сало·

на на у11щ1нщето.

з11а'!е1111 знач? дКМС. Зал стал
щшве1'.'11ВОвать цредстав1rrеля б!)ат
С'КОf'О д,i1?tJl11pOВOКOro KOMM}111\fCTII·
•re::«orQ союэа ?1олодеж11.

„БКП - КПСС!", .Ленп1J1 - Д11
мнтров" - скаид11ровал зал.

В ero ЛIЩС '1Ы 11р11ветс11Вават1
,1 Вас, дqpor111: бощарсю11е !ЗJ)узья,
всю бо,1rа,р,.жую :.10.щдежь er ero
боевоir ава?нrЩ>.Ц ДКМСI

Еще II еще ?раз цр1"111те от нас.
наШу сердечную блаrодарность 3'3
все, •rro Вы одела,л,11 д.пя т.оrо
чrобы наш цpaЗiдltltK бы., еще IIOJ)B
шеl" ...

в Та!<ЪD дух са IВOIIЧKII mtc>ta,
разме11е.ю?1 меж,ду уче111щите от 111,ве

те учО111>11ща 110 повм по-rолеюr 11а
1ШI 11 rextta 1(31.IJHOH3o11HH лраэнащн
н по-сажпш ·съ?бнт11я.

Тези m1.:..,1a се о•?аю33.т II аrщр<1·
щат с rоля"а радост. Те .цor1p,uia
сят за укрепва11е nia дружеск11-
те в;ръзын II ло-лълнот.о опоона.ва
не п1а "·•а;з.е,юите от двата 0ратс..,1
народа.

Т. КИСЕЛИЧКА
уч11те.жа •to руски сз111<

· мнnко джоРЕВ

СНМЕОН СПАВЕRКОВ

МИРА ННКОПОВА

НАШИТЕ
НАЙ-ДОБРИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИЦИ

СТОЯН ВИДЕПОD

ГЕОРГН НВАНОВ

ТАНЯ ДНМНТРОВА

ЕОРНСПАВ СТЕФАНОВ

?ч

АПЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

Върху всеки детайл трябва да с?
извърит допълнtпелна обработка1
за да бъде сглобен като състав
на •tаст о Аtашuната. Препода
оателите Кирков. Кай11анов, №·
докланов обуrtават курсистите о
този завършващ процес иа .итии-
110строенето. От отпнитс ръце на
1-щрсаститс Атанас Иоа.ноа. Боян
Б. Кир11.1ов; Cu.tteoн Cu.lleoнnff,
Стоян Виделов - nрl'цизни о con
ята работа, uз.шзnт ка,,есто,ни uз
де.тя. Минавай/iii през учебните
ра6оти.1ници; ние ще види,?t бледо
сшште nробляс·ы1и на електричес
,,:ата дъга. Посещаоа.11е eлeктpoгa-

?161.Мill?!Sil
; :юзаварчиците. Цялото по.11ещсние

с разделено на кабинки със стени
от брезент. Cpeщa,tte се с препода

• вателя Цветан Стоянов. Той и
неговите колеги обучаяат ll'Jeнtщu
те в заваро•tната техника. 11од
неговото умело ръководаво у•,е-
ниците изработват прочуmте и.,
11л.1ата страна еенератор11 за аце-
тиленов газ. Тяхната прод11к11ия е
висококачествена. Тук паботата -е
така устроена, че всяка оперт1ия
се ttзвършва СйJ.IОСТОЯТСЛНО, под
11рекия контрол на пре11одавате-
ля. Завар•11щите се гордеят със
своите другари, отлични11и Q пра
11эводстоото. Те са Ди,штър Гу
рисо, Васил Георгиев, Борислав
Атанасов, Бор11слав М11рчео,
Александър Ганчев и др.

Неусетно стигаме iin 11.,ходп.
Дворът с почистен и спретнат.

Той е удобен плац за нашите Аtон
тьори на електрокари и ;.,отокари.
Интерссно с да погледаАtе сложшl
те маневри на високоповдига,штс
tl платформените електрокари.
Kypcucт1tre се на,,ират в про11з-
водствения кабинет. Тук препода
вателите Иван Георгиев и Весе
лtтов изясняват действията на
отделните механизми п тези CAO'JIC
ни маи.шни. Та нали завод „6-ти
rептември"' чака нашите възпита

11уждата от 11роизводство, което
1 rJa· эадов"о.tява нашата UКОНОАШХа,

беше 11ричина ,нашата партия и
щ1аG:.1те.1?тuи da създадат и1ирока
.чрежа от учебни заведения в об
.1астта на техниката.

IIашеrо y•m,iuщe 1'ато предста-
оите.t на този нов вид у•tсбни
эаведе1шя се стре,?и да бъдt ра-
детс.t на новото в обуч?нисто на
нашата .,ыадеж. Като 11отвърж
dснш! на горното идват 1-iatmlrc
прекрасни кабttнети и работилни-
111,. То се соч1, за 11ри,11ер пред
dругитс у11илища о страната, rio
ради 1т1..•то често се посещава за
об.11яна на оnит. Първо, тук се
t·,..?;щ•р11.мс.•нтир?1т нооостttта при
про.щтянс на програ.,штс. ОгроАt
ният труд и непрестанните уси-
.сия на преnодаnатсыита Кисслич-
""· Въ.,,,сва, Jl11.читров и др. са
рса.tизирани и богатството и
пъ.1нотата на техните 1\йбинети.

//ас.,сди.10 с.,авните тради11ии
на .1ttma.1oтo; старото занаятчий-
,.жо учи.1ищс пр?'расна о модерно
Tt'.XHti•tccкo учибно заведение. Ста
pure занаятчийскtJ начини на пра
?водство са заменени с нови ин
1устриа.,uш методи на рооота.

КАДРИ
И .ПРОИЗВОДСТВ·О

.)а целта известна част от npou:t
водствената практика te провеж
да в завода-база при 11роизвойст
вени условия. Стремежът иа у_,,и
л11111ето е да оборудва така своите
рабо111лнш4и, щото ученrщите ни
да свикнат пре?111зно да работят
u дават 1'ачествена продую1ил. То
оа о известна степен се постига
•1рез новите Atauшнll, 1\ато струго
вете СМ 10, С II, фрезА1ашина
ФУ 320, ФУ 250, УК шлайфапарат
и други на училището.

Да направи,? една малка разход
ка из училището. Работилни111,т?
по 1.:трµг{}рстоо dеднага прив.щчат
нашето внимание. . Тук нашuтР
mециа.,1исrи-препадаоатели др. До

нев. Даруж:ки,. Ненчев, · Мирчев
у•,ат курсистите на сръчност. Тук
се t1зработват готови; детайли на
фрсЗ.,,атщште, бормаµтнитс? окси
жсновите апарати, шмиргелите.
От,1ичн1щи от стругарокия пра
фил са ученut1ите: Васил На11олеn
нов, Георги Кир11л()в, Мира Нико
лова II др. Те са готови кадри за
11ро11зводството. Гордост за учили
щета е производството на универ
салните фpeз.ttatuuнu и бор.1саши·
ни.

След като детайлите бъдат об-
работени от сръчните стругари, тепо?пваr о работилниците за
ицосеро·мочrажни операции. Тук
пре11изността си казва думата

ниц11! И тук не л11псват отлични·
ци - Георги Иванов, М11лко Ми.,
ков, Таня Тодорова и ?,о?
ля.rtата част от эат1.ttан??т_а?
1ш11ите провеждат в завода,

Ifо нека отидсАt npu ръкоаодите
.1я на ця??ото това производство
ин:ж. 1Иин110 Л1ихайлов. hепрекъс
нато 1ipu него идват за съвет и
по,110111. Той е ръководител и дру
гар.

Прои.1t1од..;rduг.1 r..uuro са засrъ
11ени в наи,ето уч11.шще,- са твърд, ?сложни. Колко трудно се създа· •оит такива .лш1иин:l, като фрезJ1а·
ишната, съвред1енната пробивнt.
А1й1U11на Б 12, ацетиленови гепср
тори/ В нашето училище се рпбl!
ти и по създаването на ново про..
uзводство. Наскоро в действиt ще
влезе новият шАшргелов anapll!·
Той напълни ще задоволява нуж
д11те на иж:тру,,енталните цехов,
о заводи:?.

Активен по,ющник на р·жовод
стоото в у1шлище се явява КоМ
со.11олската организация. Сред
,нладежите се разгаря rnpeвнosa
ние за високо качество и преиэ·
nъАне1-шс на плана. Комсо..1солцu
те обещават да отделят от neчtLI?
бата II подарят един cъвpe,WftWi
струг С 11 на училището. Иници
ативите при KOMCOAfOAlJUTe HUKll#f
непрекъснато. В учuлищ11то ...1.1

почна да функционира комсо,?о,,
сл·и завод. Той си ·U,tra соос ръко
водсrво и план. До края на учсбн"та година тряби,1 а.1 се израбо
тлт д?е пробивни AlalUUHll Б 12, I
генератор 1000 волта и др. др,бни
пособия.

Обликът на училището ежеднев
по се ,,rени. Kadpllтe. които създп
ва,1tе ние, са прсени от всяко мо
дерно 11редприятие в нашата стра
на.

l(ОНСТАНТИН ШИШКОВ
nреподаоател по електротехника


