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НАШЕ ЗНАМЕ
Низ от славни имена е героичната летопис на ?1110-го български градове. Един от тях е нашия„ роден Сли-

вен. Скътан в подножието 11а хайдушкия Балкан, тон
е люлка на много героични българи, чиято слава години-
те 11е могат да заличат. Д·р Мнркович, Д·р Селиминснн,
Добрн Чннтулов, Хаджи Димитър, Паиайпт Хитоn II цялапоредица от други имена, сред които свети с неувяхващаслава II името на Съби Димитров - пламеиюrя три-
бун на работническите маси, легенцарния борец за сво-бодата на Испания, безстрашиия антифашист II рево-
люционер.

Toii загина със смъртта на храбрите в иавечсрнето
на най-ожесточепата схватка с врага. 1/{ивотът n1y бескършен в една тъжна есенна утрин на 1941 година,когато е canto в Сливен II в България, но и в цяла Европадвата свята се бяха хвърлили един срещу друг в стра-
шен дубой. В тази безмилостно жестока II еп11•11ш бор-
ба, както я нарече Вапцаров, умираха най-смелите, най-всеотдайшгп, и едни от тях беше Съби Днnштрос. lie·говият път е път на последователен борец не само снационално, 110 дори и с международно значение.

Израсъл в бедност, познал сирашките несрети, тойот малък намира своето място в професноналннте оргп-ннаацни JI В младежкото комуннстичесно движение.През 1922 11 1923 година Събн Димитров е ед1111 от най-деятелните стачници на сливенския пролетариат. Зарадиактивната му борба срещу енсплоатацията, той е увол-
11е11 11 за него няма място в сливенските прецприптич.
Принуден да работи в други градове, той нито за миг не
се откъсва от работиичеснотв движение.

Когато пеа 1928 и 1929 година настъпва ревплю-
ц11011е.11 подем, Съби Димитров е отново в Сливен и е един
от най-ангивниге II безстрашни ръководители на стачно-
то дв11же1111е. Скоро тoii израства като любим ръковолп-тел на пролетариата в Сливен. В знак на приэнателпост
11 доверие през 1931 година е избран за народен · прсп-
ставител. На гържестввп общоградски митинг пред друга·
рнте с11 избиратели и народа Съби Димитров дава клетва:- ,,Саnю смъртта може да спре моите }'с11л11я да
слуша на one, трудещи се, на моята класа!"

Toil 11з11ъш111 своята клетва като сля по прекрасен
11ач1111 думите и делата си. Преследван от полицвйсння
терор той влиза в парламента с пребито тяло, 110 мощ-
пия му дух не е сломен и пламенните n-ty речи са 1!<.:-
тинска зашита на правата на трудещите се. Органиас-
торената niy дейност се простира вече II в цялата страна.
името n,y става скъпо за хиляди работници. След като
прекарва известцо време в нелегалност, през 1935 го·
д1111а, Съби Димитров е делегат на нашата Партия на
Vil-я нопгрес на Номинтерна в Мос1ша. Велико щастие
е за него, че работи в непосредствен допир с Г. Димит-
ров. Избран за •1ле11 на Нонтролпата комисия 11а Ко-
минтерна, той допрннася твърде много за провеждане 11>1
11ов1111 курс на Партията.

През 1936 година избухва Испансната гражданска
война. Съби Димитров е ед1111 от първите в борбата там
11 покаава блестящи качества на военен комисар. След
рвагрома 11n Испансната републикаиска армия, ние естс-
ствено го виждаме във великата Съветска страна. Но
немското нашсствиь из Европа II Съветсния съюя го ао-
ве към Ропината, която също с окупирана II има нужда
от най-смелита си синове. ·

На 1 септември 1941 година Съби Димитров е в
Сл1ше11 11 влиза във връзна с ръкводството на Паргията.
организира актива. набелязва мероприятия. Но по,111-
цията усеща раадвнжването и усилено търси беасвгърт-
1111я революционер. На 8 септемврп 1941 година, кога-
то се намира в скривалището на своя дом, коiiто е об-
граден от войска II полиция, преди да тегли спусъка,чуват се 11ос.1сд1111те ,1у думи:

Няма да се оставя да се гаврите с ?1е11! Победа-та ще доiiде II вие, палачи, ще отговаряте пред народаза пашите зверства. Партията 11 Съветсння съюз щепобедлт!
Уд111111тсл11а е вярата 11а героя в крайната побепа на

сд11а борба, която тепърва се развихря. Toii е унищожспфиаичсски, 110 борчесння 'tY дух витае нап С.11ше11 11 сгра-нага, 11 зове 110 борба като бронзова тръба. В тази бupGa
победиха идейните братя па героя.

Днес 11n1ето 11а Съб11 Дюштроn блести наред с име-
ната 11а много голсми българи, На Съ611 Дю111тров са и 11<,
11уuш111 предприятия II уч11л11ща. бр11ruц11р, щ1 и п11а11?11·
сю, отр11д11, уд11ц11 11 ПЛОUЩДII.

ИкollOl'l111ЧCCitlfR TCXIШK)'l'I n с„111пс11 nечс 20 ГО::\111111
11nin за патрон Събн Д11м11тров. 20 год11н11 1шсто ,iy uдъх-
rюнлоо 1,?·рс11стнте u стрсмсtна 11:'11 за оп:шд1шn11с 11а rн>-
uечс э11а1111я.

И сега, когато борбата на 11део.1ог11•1ес1{ня фронт
все повече се разгръща, ,шгато враговете търсят 11po.1y-
t<u n 11шu11тс редове 1111е, нурс11ст11тс 11 уч11тс.111тс, трнбun
попече от вся11огn да бъдем вср1111 11n завет11те на С i,611
Д11n111троо.
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Важно условие за по-
нататъшното разnнтне на
нашата нкопоr,ш1ш е по-
вишаване ефективността
на народното стопанство.
Наред с внедряването на
всички видове постижения
и открития на науката и
техниката стои и въпросът
за подготовката на средни
специалисти. Сред средни
те специалисти днес, особе
но ярко се откроява - ико
НОl'IШСТЪТ' който трябва да
познава научпата органи-
зация на труда, да усъnър-
шенствуnа и управлява
производствения процес.
И1юноnшстът е навсякъде- в завода и кооператив-
ното стопанство, в търгов-
ското предприятие и уч-
реждението и т. н. Той е
необходиn1 за всички отрае
ли на общестnепо-полити-
ческия ни жиnот. Неговата
подготовка и знания ще
спомогнат за разрешаване
то на rолеnште проблеми
на новото вре1'11е.

Пред икономическия тех
никум стои главната зада-
ча - подготовка на nисо1:о
квалифицирани средни
икономисти, въоръжени с
теоретични знания, готови
за пратическа работа.

В продължение на 20-го
дишното си съществува-
ние техникумът подготви
общо 2 310 средни специа-
листи, като една част от

Ю&ИВЕЕИ ЛИСТ
БРОИ ЕДИНСТВЕН
ИЗДАВА: Иконоnшческн техникум
Диnштров" - Сливен, 8. XI. 1968 r.
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честnуnания на бележити
дати II л11чности, посеще-
1ш? на r,1узеи II паметници
на ку.?:турата, истор11чес1ш
1'\1еста, стопански и тури-
стически обеити и т. н.

В техникума работят
различни художествени съ-
стави с ръководители Яр-
n1ела Костова, Корнелия
Шишкова и Маргарита Кю-
чуиова, конто не веднаж
са печелили първите n1еста
в състезания и прегледи.
Интересът и1t1 иъм литера-
турата и n1узиката не спи-
ра до тук. Те са постоян-
ни посетители на театрал-
ни представления, рецита-
ли и концерти.

Иконоnшстът трябва да
бъде всестранно развита
личност - да познава за-
коните• на общественото
развитие, да иn1а научна
подготовка, да се интере-
сува от литература и из-
куство, да разбира n1узи-
ката, да пее и танцува.
Ето къnт това са насочени
нашите дружни усилия.

Педагогическият колеи-
тив при техникуn1а и за-
напред ще работи все така
настойчиво и всеотдайно
за подготовката на средни
иконоnшческн кадри и за
идейното изграждане на
младия чоnек.

На
============================================ ·=================

Катя БОЯДЖИЕВА
зам. директор

тях продължиха образова-
нието си въn висши учебни
заведения, а попече от за-
nършnащите остават да ра-
ботят в областта на про-
мишлеността и строител-
ството, в селс1<ото стопан-
ство, в с11стеn1ата на търго-
вията, в учрежденията и
т. и.

Сега в техшшума се обу-
чават 910 ученика (от кои-
то 400 по пъ1·я на вечер-
ното н задочно следване)
n следните специалности:
иконоnшиа, планиране и от-
четност на промишленост-
та и строителството; пла-
ниране и отчетност на сел-
ското стоп:шство; n1ехан11-
зация и отчет·ност на из-
числителните работи; фи-
нансиране и кредитиране
на народното стопанство;
търговия; стенография и
1нашинопис. В техникуnта
работи преподавателски
състав от 38 учители на по-
стояюю място и двама
лектори. Всички са с необ-
ходиnшя образователен
ценз и педагогическа кnа-
лифниация.

Педагоrичесиият колек-
тив работи систеnшо и с
чувство на отговорност и

Оъби

граждански дълг по изпъл-
нение на задачите в об-
ластта на учебно-възпита-
телнат11 работа.

Проблеnшостта n урока
стои пред nсеии учител.
На учениците се даnа въз-
n10;1шост да проследят из-
ясняването на даден въ-
прос от страна на учителя,
или сами да разрешават
поставена от него задача.
Учениците се приучват
къrн самостоятелно n1исле-
не и творчество в работа-
та. Чрез решаване на прак-
тически задачи се ос1нис-
ля и затвърдява теоретич-
ния материал.

Чрез кръжоците учени-
ците разширяват познания-
та си и наnшрат място за
творчес1<а изяnа. В тех-
иииума работят предn1ет-
11и 1<ръжоци по български
език и литеР,атура; по nш-
теnтатика, по стенография,
по политичес.ка ииономия,
планиране и счетовод-
ство, с ръководители: М.
Кючукова, В. Динева, П.
Йорданов, Я. Костова, Д.
Йорданов и М. Долапч.ие-
nа.

Освен това са изградени
и работят КОМСОl'\IОЛСКИ

Димитров
Тnойто иn1е техникуnш носи
с него се гордеем ннй -
твойте бъдещи потоnщи.
Тайна сила n пас ,се крий.
Твоят път бе толкоз труден,
път нзnшнат със любоn

в редовете на борбата
T?I на ВСИЧl(О бе готов.
Ти живота си пожертва
и спаси жена, деца.
Твоята усnшв1<а вечна
е по нашите лица.

с Е п
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Есен е! Листата баnно падат
плачейки над своята съдба,
саnт саnш останаха на двора
Jtестена н старата върба.

Както влюбени тъгуват
те за своите листа,
есента от тях открадна
огъня на любовта.

Няn1а ги листата златни
техните деца,
n1ъката е тъй голяn1а
nъn саn1отните сър11а.
Есен е! Листата баnно падат
спуска се мъгла
земята всичко със любов прибир:1
n своята жълта пола.

Надежда КАБАДЖОВА
ИТС IV курс

. мnш?н?nи(

Пf??r?АФНИ
Нуждата от машнно-

пнсни и стенографски
кадрн в онръга нн беше
AIНoro голяма. Със съ-
действието на СтеРо-
rрафсння институт IIГ,!!
1\1 НП само една годнн<1
след като се отнри
София, 11 n Сливен нъл1
тсх1ншума от 19GO r.
се създаде профил „Ст, -
ноrрафия н ?1ашш10п11с ·

за подrотовна на сс1:р?-
тарски. маш111101шс1111 11

стенографсни 1,aд:Jn.
!,{абинета по ?н1;ш,но-,

пие започна работа ··

дnе 1111шещ11 ?1ашнн11, а
сега разполага с над
30, два ц11клоста.1,:.
спнртограф, м1101·0 .\1,:

I<сти и други покаэнн
материали. Тазн ;·01111на
голяма част от и?1уше-
ството на кабинета ще
се подмени

Материалната ба,?а
даде възможност за се·
лидна подготош,а <1.1

учениците, кои·rо p.i6c, ·

тят по програми с поRе-
че часове по машино·
пие и стенография.

с гордост трябва ;1.1
отбсленшм, че в окръг:>.
за пърnн пъ·r квалифн-
кация ,.машинописец·
спсцналист" 1-na кате-
гория нолучнха nъзп11-
танш111 на ш<01-ю?шче-
сю1я тсхнику;11. А re Н<'
са малко. [-la урса(данР-
тс от МН П републиl\ан-
скн състезання по б1,р-
зопнс. учсницнте о-
профила „Стенографнн
и маш111юп11с" се н:?а·
снрnаха n призовн re

(на стр. 2)

На пра?пика по 1'\Iашипопис.

кръжоци. Млад ленинец,
История на БКП, класици-
те на 1нарксизn1а-леюши-
зn1а, философия и др. с ръ-
ководители: й. Изnшрева,
П. Чобанова, П. Стрелко-
ва, Б. Георгиева.

В кръжоците учениците
се подготвят и по-нататък
участвуват в олимпиади,
състезания, рецитали и
др. Издават нагледни ма-
териали с интересна те;11а-
тика и художествено
офорnшение. Особено доб-
ре се проявяват ученици-
те: Лиляна Иванова, Мари
Чакалян, Саша Георгиева,
Стефан Тенеn и др.

С особена острота е по-
ставен и въпросът за кому-
нистическото възпитание
на нашите ученици, за на-
саждане на граждански до-
бродетели у тях, за изrра-
ждаt1ето им като пълноцен
ни личности и творци на
новото. Възпитателната ра
бота в техникума е богата
и съдържателна. Тя включ
ва подготвяне и изнасяне
на теоретични конферен-
ции, дискусии, състезания,
рецитали, тържествени че-
ствувания на патроните на
комсоn1олските дружества,

На пай-добрите туристи - наrради.

РОДИНО
Преди 20 години бе

ocнona1i нкономнчеснн-
ят техникум „Съби Дн·
митроn" - Сливен. С
това се сложи н начало-
то на нашата турист1:-
чсс1<а секция. Първите
задачи бяха: широ1:а
агитационна работа, ,1ъл
на масовизация на сс1<-
цията, походи, екснур-
зии, излети и бриrадн.
Рсзултатнте не закъс-
няха. През 1964 годн·
на секцията получи в1:-
сокото отличие „Образ-
цова туристическа се1;-
цня".

Лозунгите „Опозн.;ii
родината за да я об111<-
11еш" н ,.Почивния ден
сред природата" станал:?
ръководно начало н:-1
нашата бъдеща дейнос".
Зареднха се мессцн н,t
антиnна масова нзле-:-·
на дейност. Туристи.с
от И1<0иомичссния ТР.Х-
ннкум под ръноnодстБv-
то на Порданоn посетнха
много градове n иашnт.1
страна запознаха се с
новите социалистнчес.<н
строенш. с нно1юмнкаrа
на отделните районн. с
нашето rерончно l\1111ш-
ло. Q тypliCТIIЧCCIOI пес·
11и оrласих?1с планшш :·с
н върховете. Е)!(еrод110
се провеждат 1{урсо3е
:ia ?1:1а,1ш11 инстm·.<тора
по т? ризъ?1. Експе;н1-
щюнн11ят отряд. изrпа-
ден към CCI\ЦIJЯTa, уч:1-
стуnа П ЗаI<ЛIОЧИТеЛJJ\[,1
етап на Втората II Тре-
тата дюштровсна енсне

диция. Организира re
група от понорнте.пи иа
планинските първенци.
През периода от 1964-
1968 r. сме понорнлн
всички планински пър-
венци с изключение на
вр. Руен. За rv димит·
ровена експедиция ще
направим всичко въ:?-
можно да понорим и то-
зи връх. Туристите о r
нашата секция с радост
11р11еха благородн•?я
почин ,.Маркирай пъ-
теките до любими;?
обект·' маркираХ!·!С
туристнчсскнтс пътс.:ю1
до Наранд11ла и Мочv-
рите. от Аглинина 110-
ляна до Даул11те, пътil
на четата на Стои., 0011-
nода и др.

В чест на Третия •<оч-
rрес на БТС 11 70 Г('·
дини орга1111зирано т-·-
р11ст11чес1ю дnнже,,;;,.,,
?1асово излетната ,r
учебно-спортната дс1i·
ност сред турнстнтс о,·
IIKOHOMHЧCCIOI техн1шу?1
.. Събн Д11щ1тров·· се ?cl
снли още повече. По?·.1-
рихl\1е пла11н11снитс IIЪP·
венц11: nръх Ботез --
Стара плаюiна. nръх
Богдан - Средна гора,
връх I\lycaлa Рил.,.
nръх Персенн - Ро;tо-
пите, Черни nръх Вн
тоша.

Секцията взе дсйн')
участие на турнстнчс
ския събор. орган;1;:;r1-
ран от ОС на БТС -
Сливен и т?·ристическJ-
то дружество „Сините

МИдА
камъни" n местнос;··; а
Нарандила. Незабрав1ш
ще остане похода по с rы1
ните на Подводничаратс
от устието на р. Намч11.1
до Агликина поллна.
Водач ни беше учин:-
лят Панайот Иорданоп.
Преминахме стръщ111
планински пътенн дою1. ·

то стигнем до Аrл111<,1-
на поляна.

Туристите шадувах:1
да се срещнат с ро?1г..1-
тината на Аглинина •ю·
ляна. Заваляваше. ;l,1,-
)!(Довните каnкн удряла
по платнището на щ1-
латните. Неопнсну:.ю
романтично, 11яма11:а
равна на себе сн по-
чивката след умора1;?
от пътя. Незабраnшш
днн, прекарани в плюш-
ната! Огънят гори 11рс.:1
палатннте. Гоnорю.:?!1?
за прнназ1ште местни
легенди. ronopиxi1e за
нрасотнте на наш::т::?
Род1111а. Ile лппсваха и
шегите, закачките. С,,с
затаен дъх слушах?.,е
разназнте на борц;.пс
против фашиз?1а и t'.i-
пнтализма, конто Gях.1
Заl'дно с нас на IIOX<Цa.

l{ръстосnаiiнн ома-'11:а
та наша земя. n11дях.11с
?1ноrо строежи-rига:п:?.
Възхнтс1111 ci1e от nслн-
чието на Батак и Рi1ш1.
от дивната красота 11n

Пирин и от Гордата Cra
ра планина.

Марпя ПОПОВА
ученичиа



ПОЛИТИЧЕСКИ

Първостепенна зада-
ча на партийната орга-
низация в техникума е
да организира разнооб-
разна и високо ефектив-
на учебно-възпитателна
работа, за да излизат
все по-знаещи, ориенти-
рани и идеологически
добре подготвени над-
ри със здрав марнси-
стко-ленински миро-
глед. За тази цел орга-
низираме системна и
разнообразна идейно-по-
литическа работа.

В продължение па
две години с всички пре-
подаватели изучаваме в
теоретичен семинар
Марксистко - ленннс1,а
философия. а сега про-
дължаваме с научен но-
мунизъм. Иэполаунай-
ни различни форми по-
литинформации, теоре-
тични конференции.
двубои. състезания и
др. ние правилно насоч-
ваме учениците за пови-
шаване на техните зна-
ння и интереси. С пра-
вилен политически усет
и разбиране приемаме
и откликваме на всички
решения на нашата Пар-
тия и Правителство.

Нато политически ръ-
ководител и орга1111;з11-
тор в училище ние се
стремим все по-широко
да пропагандираме
марксистко - ленинского
учение като насаждаме
любов и преданост към
нашата Родина. към на-
родите на великия Съ-
ветски съюз и другите
социалистически стра-
ни.

Наша ежедневна гри-
жа е подобряването и
издигането на още по-
високо ниво раёо-ата

МАШIН?П?[

П[??f?АФI?

(от етр. 1)
места, като в нянои от
дисциплините винаги на
първо или второ място.
По масово участие в
тия състезания иконо-
мическия техникум а
Сливен е първенец. ,1,,-
мании на V-те републи-
кански състеванпя fl1e
бъдем ние, ПОДГОГОВК.1-
та за което започнахме
от сега.

Всички младежи 11 до-
войни, завършили гозч
профил, са настанспи
на работа. Те са довел-
ни от избора на профс-
сията си и работят с
желание.

С. ТОПАЛОВ
учител

РЪКОВОДИТЕЛ

на комсомолската орга-
низация по комунисти-
ческо възпитание на
младежта. Нашите ком-
сомолци с всяка изми-
ната година ёелснат
все по-високи успехи в
цялостната си работа.
Обичат. гордеят С() и
обогатяват славните
традиции на технпку-
ма.

Зе резултатност га от
нашта работа ще се съ-
ди по това, каква поп-
готовка даваме на наши-
те възпитаници и до-
колко те са готови да
осъществят най-сложни-
те проблеми. Партийна-
та организация насочьа
своите усилия към из·
дигане на по-високо нц
во идеологическата ря-
бота.

Учителят, бил той ко-
мунист или безпартиен.
е работник на идеологи-
ческия фронт в еано
изнлючително важно
звено _ училището. 3?
него е абсолютно за-
дължително да влагсе
цялостната марксистко-
ленинска идеология, пар
тийно да обмисля ця-
лостната си работа и
лично поведение. Са; го
тогава ние ще можем
да превърнем нашето
училище в могъщ идео-
логически институт эа
правилно възпитание и
идейно въздействие вьр
ху младото поколение.

Това е дълг на учите-
ЛЯ-КОМУНИСТ, ОТД<.\Л Ct>
бе си на най-отговорнл
та професия - да фор-
мира строителя на ко-
низма\

Тодорна ВЕЛЧЕВА
учител

и партиен секретар

ИАША fDPДDCT
(Имената на част от ония, които

завършиха техникума)

Петър Келеведжиев - вам. директор на двтн:
„Г. Димитров" - Сливен
Майор Антон Петров - главно политнчесыо
управление
Иван Драгнев - председател на ТКЗС „Ха-
джи Димитър" - с. Гавраилово, Сливенско
Димитър Керемедчиев - rл. счетоводител на
завод „Победа" - Сливен
Венко Великов - зам. директор на ДСП „Ро-
дина турист" - София
Богомил Стоилов - драматург - Пловдив
Борислава Георгиева - учител - Сливен

на дзпЮлия Георгиева - управител
Сливен
Ка?нен Васевски - поет - Сливен
Ка111ен Мирковнч - научен работник - Софн11

Николинка Атанасова -научен работник
Варна
Талимка Йорданова _ секретар на ГК на БКП
Веселин Гандев - директор на ДТП „Проnшш-
лени стоки" - Сливен
Ангел Апостолов - директор на Държавно по-
лиграфическо предприятие - Сливен
Гени Добрев - зам. управител на ДСJ{ -
Сливен
Възкреси Киров - зам. директор на ДСП .,Р•>-
допа" - Сливен
Тодорка Велчева - учител
Иовка Изыирева - учи-rел
Росица Маринкнева - учителка
Димитрина Твракчиева - учителка
Георги Коларов - началник на ТРЗ - завод
,,Победа" - Сливен и др.

Художествената са-
модейност е най-прекия-
и приятен път за есге-
тнческото възпитание
на учащата се младеж.

За нея тя е душевна
потреба. радост и отмо-
ра след напрегнатия
труд и училище и у до-
ма. За това тя се масо-
визира, за това и много
комсомолски коленти-
тиви стигнаха до висо-
ко качествено ниво при
изпълнението на прогрз-
ми. при концерти и съ-
стезания. В своето 20-
годишно съществуване
нашият техникум не ос·
тана назад. Напротив,
той изпревари много
техникуми и средни учи ·

лища, благодарение на
дружните усилия на
учителския нолектпв.
на сговорната работа Hd
комсомола и най-вече
на правилното отношг -

ние към самодейността

комсомолец. При изучава-
нето им ние разбрахме
какво ще бъде мястото ни
в тяхното изпълнение.

По желание на номсо-
молците в техникума се
сформират различни кръ-
жоци, лектории, клубове.
През тази година функци-
онират следните: .. Нласи-
ци на марксизма-ленини-
зма", .. История на БНП",
„Философия", клуб „Млад
икономист". За добра дей-
ност клубът беше награден
в сървенованието през ме-
сеца на науката и техника-
та с грамота.

През миналите години в
работата си по идейно-по-
литическото· укрепване и
израстване на всеки мла-
деж и девойка, ние се стре-
мяхме да разчупваме ста-

Песни за нашата младост.

С любов към муэнката

ЕДНА ХУБАВА ТРАДИЦИЯ
на бивиl'ия директор га
техникума Ирина Бушс-
ва и на нейната благо-
родна амбиция - наши-
ят техникум да бъде
винаги на челно място
между училищата в гра
да. Та1щ„ години наред,
в технинума почти
всички курсове имат
различен състав: класни
хорове, битови състави.
танцови групи, театрал-
ни групи, естрадни съ-
стави и т. н. Мъчно бих-
ме могли да изброим
участията на състави гс
в тържества, вечери, съ-
брания. прегледи, състе
зания и др, пред изтск-
лите 20 години. Пре-
красна б? традицппть.
такава е ? сега - в но-
следния ден на втория
срок да се провеждат
прегледите на худ. са-
модейност пред гра-
жданството. Това моби-
лизира учеництие, кои-

\
)

rодиии НА УПОРИТ

'

Част от сградата на Икономическия техиикум „Съби Димитров" - Сливен

пел с лика на петимата
ремсисти и диплом от ЦН
на Дl{МС II Днмитровсио
знаме с грамота от OJ{ на
днмс.

Традиция в тсхнинума е
закриванего на месеца на
пролетта и младостта (ме-
сец март) с вътрешните
прегледи на художествена-
та самодейност. Тук пран-
тически се осъществява
решението на XI конгрес- ИОJl!СОЛЪТ да стане ця-
лостен организатор на ху-
дожествената самодейност., Ние първи преди шест
години въведохме номсо-
моленото самоуправлонис
като метод на работа. От
три години в технинума
функционира ЩАБ за
културното поведение,
който е пръв помощник

(СПОМЕН И)

ни. Духаше от вратите и
прозорците. Дирскторъг на
мъжката гимназия беше
директор и на наша-
та гимназия. Въпреки
трудностите работата в
училището тръгна добре.

Учителите работеха с
ентусиазъм. учениците бя-
ха работливи и дисципли-
нирани! На другата година
условията се промениха.
Благодарение на грижи-
те на ОНС - отдел „Про-
света" гимназията ни има-
ше вече повече стаи, по-
светли, по-топли, имаше 11

свой директор Иван Пех-
ливанов, а и учителският
колектив се разраства. Но
вият директор се зае с
умение и желание да на-
прави училището образцо-
во. Той прекарваше по цял
ден в гимназията. Тя ста-
на негов втори дом. Нови-
те учители по специални-
те предмети: Натя Бояджи-
ева, Сотир Топалов, Диню
Тонев. Янка Костова, Чав-
дарова, Граматиков и дру
ги бяха млади хора и ра-
ботеха с жар за преуспя-
ване на училището.

Спомням си как задруж-
но, сплотено работех-

рита Нючунова. Иванка
Минчева и др. за които
репетициите на състави-
те са втори живот, а
училището - втори до-11
11 благодарение на тях-
ната предана работа
съставите на технику-
ма стигнаха не един пъ г
до първите места и ввс-
ха награди при прегле-
ди и състезания от
градски. окръжен и зо-
пален мащаб.

Художествените пости
жсния на големия хор,
на танцовия състав, на

С КОМСОМОЛСКИ ппнмък

На 8. XI икономичесни-
ят техникум „Съби Димит-
ров" ще празнува 20 годи-
ни от основаването си.
Двадесет години! На1{ бър-
зо изминаха те и колко
промени станаха през това
време! Ногато се заговори
през 1947 год, за създава-
не на ново училище, за
отваряне на Търговска гим
назия в града. която да
подготви J{адрн за търгов-
сните предпрнятия изтък-
наха се много причини.
Най-напред нямаше под-
ходящо прмещение, няма-
ше учители специалисти,
нямаше помагала, учеб1ш·
ци и най-голямата пречка- нямаше достатъчно уче-
ници. Сериозни пречки! И
въпреки всичко търговсна-
та гимназия започна своя
живот с три паралелни. А
учителите! 4-5 души бяха
отделени от нолентива на
мъжката гимназия и то по
общообразователните пред-
мети. Имаше само една
учителна _ по счетовод-
ство и търговия. В най-ста-
рото здание на мъжката
гимназия, където беше
салона по пеене. ни отдели
ха три стаи за учениците и
една за учнтелите. Станте
бяха мали11, тъмни, студе-

Наши танцьорки

то с тревога и радос.?
очанват кой ще бъ"е
първенецът на техни1,у-
ма.

Младежите и дсвой-
ните поназват посгю·,С'·
нията си, изнасят из1,v-
ството си вън от нласни-
те стаи и тана затиа:1-
ват с чуството за 11з-
пълнен общестен дълг.

Не можем да не от-
бележим дела на снром-
ните, работещи в само-
дейността учителки Яр·
мила Ностова, Норне-
лия Шишкова, Map1·:;i-

ТВОРЧЕСКИ ТРУД

Младост. Има ли нещо
по-красиво, по-поетично от
това. Младост. Онази въз-
раст, в която и тяло и дух
трептят като струни и реа-
гират на живота с чувстви-
телността и готовността на
неповторима възраст. Мла-
дите - утрешният ден на
света. Дано и днешният за
щото там където сега се
чува смях са младите,
там където има болка, от-
ново са те. Те са навсянъ;?е
лакмусовата хартийка на
доброто и злото, хилядите,
милионите човешl(И сърца,
чито оръжие се нарича
младост.

Ние, комсомолците от
Икономически техникум,
потомците на Съби Димит-
ров в навечерието на 20-
ия юбилей от създаването
на техникума, рапортува-
ме пред ГИ на ДКМС и
ГИ на БИП с големи ус-
пехи.

Най-главната

ме! Нак си помагахме прн
трудности! Наиъв упорит
труд, нанви разисквания
на съветите, за да разре-
шиi\1 трудни•rе задачи ·-
успеха и поведението на
учениците! На следната го-
дина търговската гимна-
зия се премести в друrо
училище - зданието на\
първа прогимназия. Сгра-
дата беше нова, с много
стаи. светли и големи.
Имахме набинети. пособия
и голям брой ученици.
Промени се и името на
гимназията. Наречена бе
Стопанска rю1IIазия. Сфор
мираха се два отдела:
стопански и търговс1,и.
Започна трес1{ава художе-
ствена самодейност. създа-
де се драматичен кръжок,
който изнесе няколко бито-
ви сценни. Танцовият съ-
став, под рЪ!{ОВОДСТВОТО
на Пенна Мундрова, беше
городстта на училището
ни. Прослави се с преирас-
ниет си танци и ръченици.

•
Стопансната гимназия

получи още едно кръще-
ние - от търговсна стопан-
ска гимназия стана „Иио-
номичесии техникум". Пре-
мести се в друго здание, с
по-голям колектив и най- ,

дисплинираните ученици
в града. За преу?пяването
на HI{OHO!IIИЧeCIЩ Т<!ХНИ-
нум даде много СНЛI! и
бившата диреl(торна на
училището Ирина Бу-

1шева. 'I
Нека пожелаем на И1ю-

но?шчесиия техникум да
процъфтява и да дожнвее
50-rодишнината си!

Гинна ДАНЧЕВА
бивша учителка •

отделни самодейци на-
то Радост Николова, !3с-·
ня Съмиалиева, Гаш?-
на Бояджиева, Иnан Р ..-

силев, Беса Бондов:1,
Рада Ненкова, Ден?-;а
Сярова II др. остаnат
паметни.

Ние живеем във ;.с-
нът на тех1ншата, 110
ние мислим. че не мо-
111е да има голяма ?,::.-
тематика, голяма хим11я,
голяма техника, ако ня
ма любов към музика1 '1,

танца, театъра, лите·
ратурата II нзобразител-
ното изкуство, ано н?
расте художественото
възпитание и културата
на комсомолците.

Илия ЦЕI{ОВ
учител

задача,

ноято стои пред номсомол-
сната ни организация е ра-
ботата по изграждане на
комунистически миро-
глед и комсомолците. Са-
мо въоръжени с уче-
нието на Марнс, Енгелс
и Ленин, ние младежите
ще можем да тръгнем по
пътя на комунизма.

Още в началото на го-
дината ученическият ко,ш
тет набелязва форми и
начини за работа с комсол
ците. Изучаваме борбите
на нашата Партия в годи-
ните на фашизма. Запоз-
нахме се с живота на пе-
тимата от РМС, с веруюто
иа нашата Партия.

ДНМС на своя XI кон-
грес начерта големи зада-
чи за изпълнение, които
станаха решение на всеки

рите и да търсим пови
форми на работа.

Петдесет iJодини Онтом-
ври! _ това бе смисълът и
съдържанието на нашата
носомолсиа работа пред го-
дишнината. Ние първи
призовахме младежта от
окръга на съревнование в
чест на юбилея.

Призив-обещанието об-
хващаше много и ра;зно-
образни проблеми, възпи-
таващи в интернационали-
зъм. В обявеното съревно-
вание под наслов „Сияние-
то на онтомври" се нласи-
рахме на първо място и
бяхме наградени с вимпел
и грамота на 01{ на
ДНМС. Не беше лоша ра-
ботата ии и в навечерие-
то на XI конгрес, за което
говорят наградите - вим-

на адмии11стратив11ото н
иоr.1сомолсно ръноводство.

През брнгадирсното ля-
то нашите комсо?юлци по-
J{азват, че са не само доб-
ри ученици, 110 и отлични
помощници на нашето
ТНЗС. Две години технн-
нума е онръжен първенец
в бригадирското двюкеине
Ilашите най-добрн брнгадн
ри са Стоян Господинов -
нанцонален първенец през
1965 и 1966 година. То-
дор1<а Танева - на111-юна-
ле11 първенец през 1967
rо;1,нна.

Здрава е връзката ме-
жду УН, партийното II ад-
J\1шшстративното ръ1ювод-
ство. ;,.,тежду КО?!СО:\ТОЛЦИ-
те и н?·рсовнте ръноводнте·
ли. Ня?1а курсов ръководи
тел, който да не живее с

мероприятията на курса,
да не работи за сплотява-
не на колектива.

За постигнатите резулта
ти своя принос дадоха и
секретарите на УН Мима
Бойчева (2 години бе се-
кретар) и Елена Иванова
(сега студентна). нонто съ-
умяха да спечелят довери-
ето и обнчта на всички ни.

Ние считаме, че работа-
та ни през миналите годи-
ни обхващаше всич1щ про-
блеми 'на номсомолсиата
организация и доказахме,
че сме в състояние да из-
пълним всяка задача.

Д. ПАВЛОВА
ученнчка

I

СЪОБЩЕНИЕ
На 8. XI. 1968 г. в сало-

на 11а ДНА -- Сл11ое11 - тър
жсствс110 чествуване 20 годи
ш, Ино110,111чесн11 техщшум

Сл11оеп.
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