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НАШИЯТ ПА ТРОН

48 ГОАННН

11 otJJ< Г.,1uииr.ов

-

с родl'н на 20

НАШЕ ЗНАМЕ
oкro-"llp,, 1921 №. t1 r. Са

?

мо11оJсне Проu:цохда or (kдно Cl'.UXO ?/11.l'Ol'AUO
с rио. Осноt1ното cu оllрозовани?
заnрш//0 с orAU•Ш'

ноrо си

llo

a/II.Ill•
ti

с?АО.

характrр roiJ ? тих, скрожн, ocx.1ut1 а трuдоАЮ6щ
Прс, 1911 юд. npolh>AXatJa iJa се 11чu, като поспма о к.;.

ti ?р. ГорШJ OpJ1XOt11Щa (noOUJCrOa·
щ,•м Тl'хнш.ум no мцт.отtхника), Още с 11c10J<0•11-тocu
l'l' о,;,сючоа о
на P.\IC Преди да nостми ti Kr;.
rарсщто yчu..ruщl', тoiJ чеп .шrрк.tичrска Alnl'pa111p• BИ/II.JI
участие о учщищнu кр-ъжоцu. 'l.ин11аа u
P,\IC с. Сажн,оiJrне, к<1то nodrh,pжa оrrъзка с дt1сте zp11nu.
мс)оtJш, cnp•
J<Jн11 u ocol'iJoм.•вaнu от Ок.р. комитп на РМС.
•fИ·
:,r на 1юкан11иитс тoiJ с nр,,нудсн да Р<1ботu, за с}аПре,
nolftНМ
1<а ссмtйстопто cu. През зимната t1aJ<aн:1u•
роботи но IC4.UI<·
,:ara кариrра 1<pail J)Од,юто cu ctAO. Заедно пс ctюurc dp11·
,орu·рсмсuст11 lfuaн Г.1ушк.оо n6upa цю,,а, ра.иuч,ш
npoiJyктu. дрехr, за 11артижтите от Горноориоt1скu11 парти,а,,, к„ 01ряи. Като рr.чсuст от 1941-19# юд. той изе-.р,,иа
аниона дrйносr. През м. мaiJ 1Ш
с.ио :юа11рш11ОJ<1
,а III курс тоа nода11а доку.?интиrс cu о ср. Русе,
,:,а да
nporh,.cжu о6разооани.-то си. ПрсдtJид на ТOtJa. чt е ш?а., au·
сок успех, roil бива npuи бl'З ос.м?.вu ,rонкурснu uзnити
На II; v. 1914 lОд. стаt1а flJIOBa., Гр11n11 JUaдl'ЖU or ,. П-.р·
110,юur1u, поддържащи np.ua в?ц?, с ремсооата омахuза.,аро·Ж<'А<'ЗО{J(КОТО У·Щl'

?оопс

"

Gpoli единствен

О. Оряховицв 15.

1.

11.

?.

юбилеен лист

1969 г.

ВЕРЕН НАРОДЕИ ТРИБУН
където беше той
ховнца,

Пunono,

-

1,и.•

,а

G.

- бря,,

Червен

111. 1925 r11.щ1ш.

на •1ер11а . r1редателска ръкi! стрс:·
в Ха.ралзмп11 Стояноu. Тя 1tc·
каше да го уб11е. да ro зат,чн,
a.u го t1ремах11е от света. Но 1111·
ма куршумите моrат да застиrнзт л1,•11пе на 11сrовото лело, 1111·
ма могат д:t уб11ят nяр.1та му,
x11.1srд11

""

IIЗП'ЪЛIIС·

затрупват с np?Jcт.
На II. (Х. 1944 гоd. груnо другари с ммощrа
на XII·
Tl'.tu от с. /i.онстантuн изравят трумt1ете
на мртuзанuт, u
погребват на 13. IX. в ссАското
с. Са/11.Оtюдtнс,
доа <lни ttpl'дu да uзгре? соободатацо6uще
на нашu11 народ
стаоа да туnтu ст,рцето на оъзnитОJ<wса
на l(o.capclCO:O V"4·
,шще. на м.1адежа рl'мсист. на см?,1u11
мрти,анrис н,.,,,.
Г.,у,иков
nатJ)Он на нашата Комсом,1ска
орш.н11З81ju.я..
J!onucнwc ЛftUlcapura ПАВЛОВА

м.1nдеж11

деuоiiки, уче11ици с ве1щн и
факпн да прекпо11от чепа пред
светлия му подвиг, пред .1юбнм11я чооск, стана.1 наш naтpou 11
СПЪТIIНК о жннота.
11

Стефа11

„

t

хора?

Затова ВСАКЗ rодина
1ш с гордост ндва т тук

npe-·

-

lд·

•'IR

понесена от

(.\lподu), Дш,,

,и

Горна Ор•·

Оборище, Гюмюрджина
сееше семето на борбата, на вяраrf.t в светлото бъдеще. To1i ста
11а трън в о,1111е 11а буржоаJ11ят,1
н звезда за рабо гниците, кояш
осветяваше 111.тн 11м, която ги
водеше.

Дойде

npu с. Самооодrнс (Kupu.1 Д ••ЯНllкuett

Кара11ванооа (Ссода), 11ордан li:ъндt:о (,\ни,1)
,1,,r о не.,е.-а.,ност. Тс се вк.сючват t1 ГорноорJUО/JашА
М/1•
т11.тщки отряд краа с. Сrраж?ща. Участ1J1111а
есu'<Ки
а,;ции, като nрояоява lOALW щюu.rт.А и сс&·
??;,???:?,??и
През есента на 1944 №. нacrr,nлa ЧcptJt>uZN арця.
lfздапа er за111,,1сt) да с? =/II.I! в.,астта. Ila 6. IX. 19«
?·сиJ. партизанска чета
.1авз?ма НRKOAJCO сс.Аа и с? VC'f'fJJIO••·
,,а ра6отнuчес1<0-сс.rска вАаст. Рт.о cvтpuнra
на 7. IX, ....
1а1а Cl' оrправя за с. Константин. Тс,1сфоннuтt
жици са npt
ря:rани. ВАастта е о.1ета. но к.оварен
apaz, син на ActJ( П11.111011 (т,•а,1и 1<.Чl'Т на Софu11) с?
?а,11а на ,rон u мшю
L.teнa :ta по.1щ4ш,. lfзnpaтl'нu са камиони
с MAUЦWI u XDH·
,Jармср11я
600 души. llapтuзoнurc са о6кр&?u. По.шцаитl' nостаоят картtчнuча на ка/11.(jанарш,та на
ц-.ркеаrа•
1/ищо не поdозираlЬШ, партизаните ,,. д11UJIC4т
ст,с 7 мр •
lfll. Още от ttъроите uзcrpeAu lfван Г,1ушкоt1
ранtн. ?о
111,пр,•,ш 1ооа тоа nрод11,1жлоа да се
сраж(Цfа хро6ро. В pt·
зу.,тат ж, заа11рза.rата се npl'CT,,.AX.O ГAIJШК.Otl 3<идно
с 8
другари е убит. Четата е nр11нудена да се OТТl'lAU. ЖОJ<дар·
,Чt'р11стите се ,..аt1рят с те11ата на убитиr? и си
npa••r CHIU/I·
с тях. lfan11.1нo о6сзо6разенu ги хt111р,111т
II ЮШ/. трtи1 u
ги

т

?

-

БОНЕ!!

48 години ТЕХНИКУМ no МЕХАНОТЕХНИКА
В 1921 rод1111а със запоnед на
1'111н11стерстаото на търrоо11ята.
про11зоо.1.стnото II труда N', 12'П
5. VI 11. 1921 rод. се откр11 Дър·
жао110 ко.,арско уч11.111щс n ,.
Дpara11ono. За д11р?ктор 11J уч11

лнщето е

Дойдеш лн в Горна Оряховица

видиш

и

обновения

эаводиге,

град,

извисили челата си
гордо в небесата, хората. щастлнви ге; осеело забързаните хора, ти 11с бързаГ. да с11 отиваш.
Свърни о тихата алея, където
дърветата са свели 11еж110 кпо'1-111
11 ще видиш онези, които ""(О·
para обезсмъртиха, за да са 011наги при тях, да им вдъхват о r
своята сила и вяра. Ще вициц
тия, които умряха за шастиетг
на хората, за да живеем щастливо, за да се чува радостния r
смях 11а децата.
Приближи се II преклонн глава. Пред теб с бюстът 11а Харалампи Стоянов. верния яароден син,

Харапампн
ония тежки

Стояноо
години

на

живя

о

борбат»

реакцията, върхът 1..:1 която
беше 1923 година, Партията 110
хомунистите
имаше нужда о r
верни синове. И та r1t имаше.
Сред тях беше II той, рьководнтепят 11n Каптн11ската репубвика, пламенният народен трибу11, верен другар II приятел. ТоГ,
отхвърли мисълта за .,нч110 щастие н подаде смело ръка 1н1 рабогниците, сплоги ги 0,-.0.10 себе сн, накара ги да заживеят с
борбата, с вярата зп щастливо
бъдеще. И всеки, hOГ.ro го чуес

ше м вядеше разбираше, че има

правда в неговите думи, защото
ги so1«:11e 11а борба срещу войнага, царицата на смъртта, за·
щото ги зовеше 11а бон за прав·
AD II свобода.
И там в душите н сьрцвга
на ра6отницнте заrрубе.111, отб.,ъс
натн от суровио жнаот се раж·
даха нtкрн, хонто б.1нка1а, гого-

•• one

А&

sапшт.

11аз11а•1е11

\ r?·,ac

Пър-

ва11оn. Зап11са1111те уче1111ц11 за I
курс са 20. Помеще1111я за работ11.1111щ11 са 611.111 :11г·.:1мнрач•1 01

И

огънят пламна. Не димяха
вече KOMIIIIIIТC, не тракаха
ЛО·
общ1111а,
коя;u
комоrнu1tтс. Железщ1,шрите стач- Драrа11оnската
куваха. Те бяха твърди, защого noe.1d rшзход11т1..• по отоrые1111сто.
осn?т.,?ш1ето
11ае,1а. Учн.,ащето
иснаха хляб за децата
cu, не· i: 6и„10 с11а6дено с 20 тезr я \J oi
хаха те да живея r щаст.1нво.
русе11ското уч11.111ще 11 20 ко>tп.,ек
Те бяха твърди, защото ги та дърnоделск11 н11струмс11та.
ободряваше
насочваше ХариОт началото 11а уч. 1928/29 го·
лампи Стоя1100. Но имаше
такива, конто измениха на стачка- ;J.IIШI )'ЧIIЛНЩСТО се np?\tt:t"'TBR 0"
та. Тя беше провалена. Но зиа- с. Драrа11ово u rp. Горна Оря
прнзем
чеше л11. че всичко е загубено, хоu1ща II се помещава
cer?
че всичко трябва да спре дотук. 1111я етаж на rнмназнятn
От думите на Стоянов разбраха, ..111СП.111ССра. в СЪЩОТI) у1111.,11ще
ра6от11.1111ща1t', кон
'IC единствсннят техен път е бор- се на ч11рат
бата, 11е те го бяха поели вече то nпос..1с.1стn11с С(" пре)1ест11..tт
n па11анр1111тс бзраю,. 11ам11ращ1t
•1 той ще стане тяхна съдба.
с? на \IЯС'ТОТО Ila С('Г3ШНIIЯ j\1н
IОмруц11тс останаха свити. сър кротt.'.1фере1t заnо.,.
Учн..111щ1..-т,,
пата аакаленп, чакаха энак.
npo11зueж.1:i
r.ыuно h.3p)·цi1 it
Доiiде есента 11а 2:1 ro.1.111,a. раз.111ч1111 откоою1, 11:шо.,зуоа1111 1,
Тя беше така приказна н неж- коларст,ютn. Пре• 19.11 ro.11111,
ш, с т11х11я ромол на лисгага. у?111.111щt•то е nре11ме11у11а1т n Дър
Но то бе за кратко.
жашю ко.1111юже..1t•ззрско в аотu
) 111tn11щr
Загърмя буро, 11зn11 се а11хруш ,so61L1110 Jшport•p111шo
ка
есента, ипй-злочеегага есен 11111н?J..1ор на уч11.1нщrто е Хр11стu
Tpai1кou. кoiiro ro pыюno..tit .:iu
трябваше да побере мъките
1918 rоз. В _уч11.111щстu се 11а,.,11
сълзнге на itA., народ.
par \JIIOГO npurp?IIDIIIC &!IТ3?'tt"ЖII,
Партията беше тежко ударе- )lt'Ж.\\ кпито се ра1простр?н?ва
на, но tA щ: загина, тя 11е мо- 1е1 алн11я nccr1111к 11а БРП .[;,о•
жеше да загине, Оцелелите ней- Пporpecнni. 1тс ?1.1а:?сж11 държат
ни синове провължиха борбата. врыса със сrкрет?ря ,i? Окръж·
Именно тогава зазвуча твърдо 11 ?,,1я ко111тrr 11а БPfl
?Р I len1>
смело глас ы 11а Хара.1амn11 Cto· !la11antТoO
янов
Заявявам, че ,:tOti;aro тая
Пре, ,., ?eк<'t0pi: 11а 19.11 го·
KHlil}'IШtJIIIICCKJl партия, която е
11

11

11

11

-

11

11

...

?er.t.111:t, прн1 IJ t. l)r .tOCCГЗU.Нlt•
,. звкоин. ,ъ111с1.. 11?? вл, шс про-

1

.11..,жзвам д.t
?t1бра11

съм

бъпа

като

11с Pt ч.1е11
I\O?IVJlll('T
Н

uina u ) чи.1r.щ?о

1111

се cы;iana

рс1.1сооа opra111t1au11я Орrа111ш1ра
1111 en "аркс11чlХ'к11 кръжоu11, ко11·
тn nроnсжп.ат а11яn1ята с11 по
кьарт11р1L !lpr, 193? rn:11111a
)"11

като такъв оставам аа защишавам д.око.,кото Cl\.1Ktt 'Ill поз ао- се провежда стачка с 11ска11е or
ляват интересите на тия, 1\ОИТО• )Че111щ1nе да бъ.:,.е уьо.111е,1 )ЧII·
те.1я \lo II Кр)шев. Сr.,чкото про
са >1е 11Jбра.,н".
Нtrовнтt с.101а не roaopexa, ължава 42 ;1ю1 и 1ааърw111
не пвгаха, те ра106..11tчааа.ха, tr \СПrХ )О )"1/Clll[ЩfТt'.
oll1инsaaxa, те ,оааха. Навре"'
През 1940 rо.дии• се постаuт

,

Ха-?

OCIIOOIITCна a;t\.lllllHCТP4TIID11IT.1 е наз11аче11 EJAo
crpa.:ta на тех1111кр1а. В 1942 го· Ущлнщпо е а1аб.:,.е110 с аuшм:
.11111а уч11.111щето се пре111.1е11)·аа 11 1111, с 1<Оt'ТО се по.:?.обрмаа opatrn1·
Д1,ржаn110
сре„що учн.111ще •• •еската ПО)IГОТООКI HI Y'Jt'iCIUlllтe.
npenщ1111 срrдстоа През 19Н ru·
Прr1 1960 ro,Utкa w1rep11Uнa·
.1н11а продъ1жа11а строежът н1
та

база на уч11J111щето е краhи
ноn11те ра6от11.,1111u11.
lleJIOCТIТЪ'IIID. В 8 )"Чебltм стаи
ПреJ 1947 rо:111на се 1аоърwь. се
оG)·•ааат 527 )"'ICl/1\U от
11опата сграда 11 )"11е611nта roдll·
Дlle/leН. Dt"lept'/1 И 3840'tell 01'AtA.
lie
заоър·
на ,апочва в 11сА
cu
06) Чеt/ИС'ТО се ID8ЪpW88 111 трк
1ue1111 .IIIПJIDIIYD3tll\Tt' б311А Н ОТU·
П.1f"ННе.

C.Мf'lllt.

-u

Пре, 1!148 ru.11111a yч1u:.1шe-rn
Пре1 1962 година се
с прс Ptl!!r)'ltaito о llгpo.zю LЩ:Х./\0 разw11ре,1ксто на учебно r<OpDyc.
r111111а11Гя
тr;?1111ЧL'СКВ
Д ,ректор Сле;? эааърша111еrо 111 c-wцu -тсх
111•,суwът paзno.,ara с 20 uбtule
116 r1111на шята е 11нж. ,\нгr., Ма
амоо. От сrоте11вр11 19-1? rоди11а та, к111ю:аа.,а II фnзку„rурев с:а·
до cenтcNnpн 1<14'1 год1111а е All .11011 За nръо m.т про 1?/64
prкrop 1111ж lloaи llеткоо.. От ro.:,.111,a 6t' opnrnuщ,aн и •ecnr·
19.11 ГО;\11118 )"'IЛKЩL"'ТII с lex1111·
К) И ПО lll'XDNOТt'Jt/lKKI Директор
на )?1,л11щмu е Бор11с lla;шnn
В 1953 rод11на уч11.111ще,о е ПР<"

UJI

118Tl)OIIKl!JI

opl3ltl!J: на

ПJt/111

куиа С пострс11ааn? ru uб•
, miтe nain..1110 ? ?ен D"Wl?T
u )-Чебките стан През 1900 ro
иимl)Ва.ttо о Tex1111K)W no wаши .:,.нна ra 1t1рабатtки ,шкумевта
uстроо1е 11 ) рtдостр? • Marc· UHH а-1 110811 t"'ltбH• paбon.t.....
р11а.111ата ба1а 11а ?1111куw1 е а npn 1968 ro..t ,111О1Jва тriilo11едосr.?тъЧ11а l111a 6 >•ni11и ста11, ro с.-тро11те.1СТ80
е ....
к:?ето 11a.1arn oб)"'lrtrneтo .u се т?р112.,1J&Та база • )"1е(,Кпr ра
С.ОТКJ1к1щн. като с.а
ао:?к 11а две сwе1щ
110Пра, 195:i roдlOla аа .:t11percтop uwa::iu1111
1

?
о?

ащ--.

------един от пионерите

УМЗ --

страната

в
В 1,щн.•ю1 посшжспията

кръжоци.

1111•11..•сю11е

11u

тех-

осиовппта

Jt.•ж'rc1 1.1 навлишисто 11а тс,1111·
ческия прогрес u уч11.111ще сс 11з
?:.\:i 11", Учс61111я '13111111юстрш1те.1е11
·

·,:100.1. Голяма помощ 11р11 11t·111a•
-a,tl'TC> на тази задачи 1111 оказ-

'"". др

Наша

I

.1\:1кс11>1011 11 К.
?'·1?6111нrт ?1а111111юстj)о11тt.'·

1111жс11ср

Попов.
.irн завол участвува

в произвол-

Има ли llO·lOAЯAШ „ piJocт 'Ш tfJ1щ lllfUТ<ЛCli

11ш1

11

lпитан111411

иозпа-

11p,JKТ1t1l1..'Ct-.11

умения.

мазигслиа га

с11·

нор гоновата кутия

на

no.106pn11a11e на
11..t

C:V-2

"'

тооt1 ,Ja rrocoч11 нnuo1.Jo6pmr
11t,
OНIIR, каню 1тlаина са напусна.111
,Jfit'lll11.tt"з.iu ,, ж11вити и ти:м

учидшцtt 11
нип·. :,а коию ,еги сре6?лт коситt•
Лfщtt'Tl' .т ..,рай тl'tнику.11а, lф.' тнlите а.Асят,1
на nъput•HtfJ.Нt•, ни yчt'Hutfuтc с най·доо-ър успе
I II трудоllи наu?щ11. Тоои <' а ,еqта на нашата юр
'дост. Все,11 сро« ,тас" нппц 11ро.11сн11. нп гя
алl!лта, tтнаги е п-ъ.,на
Нашат гордос» н11кпт н,· 11п.wрь,ша Гврдос:
за нас са yчt.'HlllfllTt от/\' .. г" ,-;урс Половннт а
от +я« са с от.ш•1сн и .vн. Uо6ър испех. Гордост
1
эа ние са Петър I що11 и Cw•m Жr.с.ч ков

Ко1н.·труhт1t1нюто

Uюро рвзработи .ше рапионшизагорски предложения. Тази го·
.111113 постъпи
предложение за

стеив

-

I комктщ1 от

1t,)·ru.1r,111

11u

от Jl11ш1 Canon Кръстев,
Проведе се среща между ком
сомолското 11 ал '-Нt1111стратнщ1ото

ьн,-:1,l{tUJ Utaнu
•o.1111r.-r II бивш ,

какл»

Ч.&t'n..

,

н(l M'tl"НU?tки•

крпар Тодор БорщОit (11' .1,•
'-!/РС), по топа н.· .1111 пречи iJi, бt>дс от.1::1СНик.
llико 1afi Ником» I с ч?ири N>ди,си tt-,:.pпap

1

/\ ...о ?ур( l./rтupu • ш.и rол -.:
наi1-Мри11т у11tни;,;
Винаги .эасrа с ким 1.110.A,l\u поръч ни".
nJICD
ur наи·а1<ruвнит,• чяенки на коясдяо ,а ,lfop.'IJ,
p11ra flao.io11a (у•rни••а
.л• "!IP<')
.,
ог.шчничка
на iiюрото в

,

Ill

Гпрdео, cl! с

наш111? nзп11ташл1и

учснш411 и Тl"хни:411
Иван Игнаюв и .м11О..."n

11и

I
I

прс,;рас

с

.tр11сто flпpoo
дру;и. Жа...шсм 11..1,1 ,..
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01Ед??,т?:?,

":я,?lf'??дс.1я

то.101\Uа време .Ju

11c11rx11

I

за т•хна и аi!ща fflpiJo.-т

С Б,IК.1."/0/1

t1J

'

НА РОДНИЯ ТАНЦ

С

Т .JIIIIOUIВIT H0.1C'KTIIII 11 11аш1•,?
Tl'Xt111кy,1 същсству11а чн.•та 1 ,.1,1
11а. Той CL' ?·,А:тон от f)() 11 1?·11.1,
1т ка11то око.,10 2U 11ървокур(.·ш1
ю1.
Въпрею1 (Je за пр1,н п-1.r

отлнtшо уснон11Jr
;,ш1же1111ята 11а танците. Ръкоuu·

••1·

а г о рдо ст

'Г

rсшцуват,

те

д11те.1 на
\.1(•кc-11rn.

състава е .1р. Кнрн,
Ко.,?кпшът с 11з11rсъ.1

IH,T ')

Прl",1С"ТО{Н11н.,

1111

uoro на f(:Xlllth:)'\1,1
.1а1 C'f'Hllh0.1a на
)t31t.1c111p .Ja 12 .111н.
11,i

н,1

111.!'

I
1111

Kan

,..J1-0.,

•

IJ ,о

,

11111р.1Т11

n?rr.,eл ще ,-чаМD)в.1
Ссоер11яшк11 т•нu

II

тр11 1а1111а

1скня
I lo т
.1а·
61.:ш? C?\ltl UT.:111? от )Гlt

••

r

.Прr.1сvат?1111 трак11fiс,;11

1

ю1"

1

.Връст111щ11

11

11з

.=u

Таза е ?1ш1

1

с1юGода1.1
l'n.1R\I та щ

jlilбora прt 1 )''ll0UIIJT:t Г("
CЪIJtt?npr1н.•1щo
1р?ден, кoftr
-:.1111:i. Засн.'111 ,:r ощ..: rtOU("Clt· nu.i·
111,t.· 11ожnц.t1.
да n х-тоrщ}t II nc
.нr ш;ата 1111 n11 nucтat1L'1111т? 1а11 чv тrщ 111.,11 11,1 11гра1.·11 11.1 ru
1L 113Т3

Ту,

1111,

11

Пp!\.lll'IJ ГOЛeMIIRT е11ту,

нат:1.

•

' ··,·rupт?:

учиаишните

КОСТ() ' ;\303Т

ръкоnодтuа

на

ЗГТ

„Металур11а
У МЗ.
бяха
1,o.11iшi
11ро11зnедс1111 14 стру I la таз11 среща с? 110.1n11ca ;щrо·
:.'f.'й;/?:,2 11а стойност 30 800 лв. nop за сътрудшtчестоо. С 1оз11
..J?pp,?qтe1111 бяха над I 00 дърво- дor·onop УМЗ се за;11,,1жаоа .1а
стяги, \ЖОЛО 20 тръбни вземе за конструкп1nно разреша, ,,;,1с4с?11
разJ1_11,111н шлосерск? uа11с 11нко11 тс?rн от nро1пво:tст·
t,\ /тi\c;K.t,t -· 11,
.. }у?че\а./ Беше напрацена 11а11 Iv
uото на ЗГТ .. ,l\ета.1урr11я··. а
тона __ ')?1Г,УНС112 огливка.
З ГТ се задължаnа да np11c,ia з,1

През

.· РНРРПJЛ111i,1н.

11зм1111алата

r,111··

11

РЪКОUО,1С'ТUОТО

_
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.У•1е61111'11т .•J?IUHIIOCTPOllTCЛCII

?
J1q4
..

съ??аJ1-ц11 110

y?c111iчt?ltя.
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rТр:t'щiЯт'а

инициатива

K<IM?TCT

за кратъ1, neiнro;i на обученне 11.,е·

на
адщ11111·

II

техникума

HOUt.:

113

TCXIJOЛOГIJIIIIIIЯ

структ11n1111я

отдел11

на

II

KOii·

УМЗ n
ЗГТ ,.Л\t--

през съотоет1111т? от:tе.'111 11а
Ц.яло- та.1урr1111'·.
лирек
Сс-га n тсх?111куча се npOJ)CЖ·
'' тoi,'il „iГrл: ·1щже11ср до 6p11raд11!la първия кръг ш1 състезаш1сто
-??}1)tC/'-:- ·:с съставено or КОМСО· „За най-добър стр)тар". То ще
се избира на 06- заnърш11 КЪ:\t кран ш1 \1. март
. \\ол111t.''с,,ща,о
.
съёрание. Както т. r.
':j,(а:уч11!!iiщ1ю
i1·a

-

,у•«:б,11а.:rа
.1.9.61/62 година.
•
·_ч
тЬ •lY. JJЪKQDOll,CТQO
от

1

'"·)!.11?.?.,!тqрът,1 така
tf)fc1loйe ?,а Д..'С,
Cf
·
у•1е1111•1еск.-ш

, к?реове

II
останалите
Ч.,е,юnс 11а УМЗ ще разрабn·
'\?значапат от тят 1"("-\111, с конто ще у11астоуnат

k'o?ntcт.

Отдел1111тс

еа ·раздсле1111 11а две бpir·
.1<011то с11 11зб11рат 6р11rад11-

11

за Т('Х111111('СКО iBOP·
майсторство.

Пj)РГ.'l('.13

11Сстnо 11
Вс11ч1ш

-

uко.,о

;ina:trccт
концерта
n сщ1зъ\1 нз та1щьор11 " Всею1 .1.t•11
llаднвамt• Ct.". ЧL" 11 о Gъ.11.:щt
rra.?a. гара Гор11а Opnxou,щa
..,ект1111ът 11pa11t:1111..· }CH.1l'll3
СЪС'Т3011Т Щt.," L't!' 11.tpt·.111 119 t'1НIG
Pt'
11
Паол11ке1111. През ю1111 19f,8 го- 1е1111шя.
Б.1зго.1.эр,.ш11r 11а }tю· uт n1,1нш1с \IССТа
ще noct11r1:
1-1.о

11

дина

КО."J('КТНОЪТ у11астпува 11 ОК·
р·ьж1111я преглед оъn В. Т1,р11111ю_

Тук, н,1а:01е- доста

сс1нюJ1111

hOII

р1гr11н тру;t. който П0.10Жll:\?ll' 11
C:'ЬЭIJ;.lft•.111nтD OТIIOIJJ?lllt.C. 113 IIC"Ч·
к11 тa111twp11 комкт11uът 111r у•1з?

ощ? ПU·ГU.lf.'\tll

rадн,
тез11 ?1срnnр11ятня no· куре11п1 :1а заооюuанс 11а пърuо- п,r u rpa.1cю1n яреr.,е.1. Въnре·
рн, -?ъз?аuа11сто 11а заnода доос- ;щт до популнрн1щJа11е 11мсто на то .,1яrто
nъnрсю1 uc•t•rкo 1111(' КII 'IC 33,;], rъpfia CII 11\IJЩ." (.J\IO
' ,де до 11<1дo!S1»roa11e 0111юше- 11аш11я У11сбсн машнностро11тс.1сн го нзnоюnахмс. Това още 1to1srti(\ Т[Нt год1t1111 подrотоока.
: ?нрто на ко\.1ёо11ол,щтс към на- запад 11а тсрвтор,шт:1 ШJ окръrз обощш нс11чк11 та?щ1.?ор11. У nc1111 01.,Т IIJIIOIOl!<:t ПO'lt;'ТIIO МЯСТО.
ко.1tкп1-1
T1t·
спома·
u, стра11ата.
лl1ч1l1tя :. маuщис11 парк ,
·ю1 заюmя жаждата ..за с»цс :no-yrto
U:1 HMl.!'IIIIO IШ .tODl!;J.C II д.о учасra за 1)1..ЗПIITЗIIIICТO на KOl\lCO·
р11та работа, за още no-orrooop
111е 1) ОК!)Ъ}ЮнtЯ фt't"Tll83.1 ОЪ11
\1Олц11те о дух 113 трудолюб11е,
Иоuко КАЛЧЕВ
1111
ко1щерт11. Доnотю от усnеш- В. Тър11uоо на 16. 11. 1969 ru.1.
11

11

'Главната задача

1ш

ДКr,\С е дина.

орrа11нзнра и раз11ообразяоа
ж11вота 11а мледежта и спомага
за неАното
комунистическо II

да

възпитание. ·
-Тези задачи са стоял?t н стоят
пред комсомолската организация
в Техникума no механотехннка
11Харапа.мш1 Стоs111ов•1, която J1a·
броава 625 комсомолщ1, обхванa'fl! от 17 дружества, ръководе·
нн: от УК, нзбнра11 за една го11рnвстве110

?

За прав11т?ата орrа111,эац11я 11
като помощни орrанн към УК
са 11зrраде11н физкултурен съвет,

УМЗ, ДС, БЧК
тереснте.

·

-

0 11редnрШ1Т//Я, OT.IIJЧHI/ 11роUЗО0д·
tr11eнtщ11 и рт411она.11.затор11.
1
l:Jт 11pN:oдaoare.111re 110 спсциа.1н11те и об,цо·
технически 11р"едмст11 в Тt„хнику.11а 90% са неlо·
1111
в?1111тан111411.
То11й са 11нж. Стойков. шtж
Максимов, инж. Петров, К. По11ов, Гrорг11 Къ
Л'tJOdдuT,',111

·

н11·

на

Виетн::?м.

Вечер на руск11я е,ик, Вечер

11а

Партията
посuете11а на 9-т11•
конгрес 11а БКП. 11рндруже1ш с
ко11курс за най-добро 11зпът1е11ие

ференц1111.
ГО]tнtнt.
rta

шо, Иван Савов, Хара.,а.чби

Ла.wбр11ноо, А.,rл·
Косева. Е.,ка Ку.1111икооа, J/ван Hrнot1.
Ст.би 1/птеп, Пет,;о Петкоо. Jf,111.• Г11гоо, Тодор
Тодоров, Бо.-0.1111.1 Нш,0.100. Тодор Пrне11, 1!,1ра.ч
,\пра.чао. П,'ТТ!р Дончео и Критю Саиоа.
ГЬ.,я,wа част от ръководните Тl!хнически каа·
ри ,, :,аоод .'1„рвена зо,•зi)а" с Дебо.1е14 ra .,.,. ,
т1танш111 на Тt„хникума като .-1. ,\fутоо
начаJни?
/(ех. Jf11aн Ка.1ч.-п
на•а.1н1и. цех, В-ърGаноа •
.•.1<1,itн .11rхан11к II др. В ЗП ?Н,·та.1урги.ч· и Ба
:.ата J/1 техническо развитие рабоr11т също юtо
'?о наи,и 11-ъ.зпитаниц1t като директо,,-.т на Би.,а·
ra :,а_ т,•хничrrко развитие Ш<Ж. С. ДоGрео, г.1ав
t:11ндра

-

-

r1pooeждa1t•t

8CRK3

През 1965 rодн11а бе проведе·
теоретична
ко11фере11цна на
J.BT0r.lJTH33·

стнхотоореш,А н най· ТС'М3 „i\\exa1111J3ЦltA,
щtя 11 химизация 11а 11арод.11ото
добро нэрабо1е110 художестве110 стоnаttство
...
таб.10. Предстои клубът на ю1терес11те да проведе Ве•1ер 11а тех
През 1966 rоди11а
.. Геронч·
11нката, Be•iep на футбола и др. IIOTO мнн::1..10 на Н8ШНА край''.
Едни от наА-го.,емнте мероnр11я·
През 1967 rодн11а
.. Род110·
тия на У К са теореТlt'нtНте кон10 мuш1tttocтpoe11r ,ta световни•
пазар".
.. На ПарПрез 1968 годи11а
rнята, вннзrtt вtр11н".
Комсомо.1ската орrа1t1tзацн1 е
1ехннкум.1 t във врwко. с 1ехж1ят технолог на ЗГТ июс. д. Станчси и rJp.
ш1ку?ште в rp. Кре.'lенчук,
Възпитаници на техникума са II пре11одаоатс·
По,?ша
СССР н ВроцЛ88
лят във ВИ МЕС 11нж. Гужго.,ов, г.,авният кон11
се орга.1111з11рат 8З811?11111 по·
структор на эаоод .Янтра" о гр. Г. Оряховицо
сещешrя.
Христо С-ъбев, гл .11ехаж1к на В11нэа11ода ,р. Ляг
Добре се раJвнва II ху.,турнокоаец Ч Дончев, г.1аьн11лт ш,женrр на бJЮнзО
часов:ата работа. Посещават се
.1е11рната о с. Д Ор.•хов,ща
Хр11сто Кооачси
филми н ,еатрн. Всв•а година
11 .wного др.
се
провеж ?" вътреw11о·учн•нщен
През последните ;од11нr1 се подобри .-,ат1'р11а.?·
Съ,дu.1с11н са духов
фес, ива.,.
нота база эа обучен11ето на у•1сн111411rе fla11t,.1нo
оркестър, сстрадс11 opкtcn.p, тан·
et„ премина на ка611нстна систt•ма. В техникуми
цова трупа и естрадно-битов съсса обзавrдеж, 20 кабинета.
П р,•дсто11 т.•хното
тав. Орrаннзацнита t ск.,ючн.,а
поr:ъ.ща11е с //0811 нагмдн11 сред.-тва. Подобр11
wефс1 во с Доиа 11а ху.,турата 11а
re II о6завеждансто на учебните работ.1ниц11
гара Горна Ораховнца, под чие·
Доставиха rt• нов11 с1,врсменн11 машини Напъ.t?
то ръковод.стао 11ах.он о, нашите
но с обзаведена .1абораrор11я 110 .,еярство, np,•d
с1tста1м
рспетмрат н нзrот11т
cio11 доо6.1авt'ждане на общотr:rни•еска .1аборасъаиест11н проrра•1н. ТоJн ?,-..,
тор11.•. Постро11 с.• ново .rеярно отде,1rн11е, ко.-тп
" б.111зко 11ре.11,• щr бъде иэпо.1эувано. П редсто11 nреrмд да.,еч не нJчерпва богатата н ра,11ообра3На АtАност на
построяванl"тп Hll 1100 корпус у•1t6н11 pa(ioт1t.r·
...юбнмата орr-анн1аuн1. Патрон·
1:и,411.
HHI пра1ннк на )ЧН.1НWС10 'lrt1•
/lодоGряоан,·то на .шнrриа.1ната бйЗll ще спо
ву1амс с-ы J.ЗQ) жt110 повнwснu
.чогне възпитани14иrс но rсхнику.11й да G-ъд?т с
самоч)·аствнс и rо,оаност sa no·
no·rJo6pa тrорст11??СJ:й II пра,;тичrс,;а подгоТО1Jка, да 11зраснат ?ато доrrойни с; rpour....1,u но на·
упорита н снетrмна б"••= аеА·

Към радиоуредбата е създаде·
11а група, която орrа11нз11ра 11ай-раз
нообризнн nред::аоюшя с отговор·
ннк от УК. През есе11та на 1966
rод. се създаде Клуб 11n ннтереснте. Клубът с nрове.1 4 ме·

Техн11ку,?ът по .wcxaнoтcxmllia о ар. /"орна Оря
,,,r,qtyцю 1! единствено по рода с11 у•,ебно эаае" 41fнш, 8'ЪО Вс.1111.оrърнооски окръе. 8 него се
днсоно. вечерно
it: ,(!бучаоат кадр11 по тр11 на•шна
, 11- ;щдо•то. От 1947 zод11на до сега са д111111оми·
"рани 't,130 средн11 технш411. Същите достойно заЩшцават 11.11сто на техникума оъо 011с111итr учсG·
11,ui зilвсдшщя и нашите заводи. От оъз11итаниц11
те· нll технику.110 11зраснаха добри инженери, ръ·
,•

,

Клуб на

-

Вечер

шt

nec11111

-

-

-

11пто п6щс.-т110

IIOC'Т

СТОЛКQВ
MAKClf,\IOR

UНJo:

11нж

ГАRДАРОВА
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llаш11ят ;r,шlK)W вниаrн ?tкато 1t.•x1111ky•1 с до6р1
спор r11a upr .?ш1 1aш1tt. От 11aw1tт?
c.,aв1t.1

са JIЗJl?'l..111 •шсrо от.1•1ч:
C'ЬCTcJatt.•.111, KOIITO С АОС'ТОЙIJ
CTDO защнт11ха 'Н.'СТ:1 113 тt'.XIIII
кн,а. Сtефан ,\\1111чео, Jt11111rn,p
р?.:?1щ11

Д11щ1rроо II Д11w11тьр Кома с
nредстао11хn лобре 11е само о ре
П\'блftK3HCКll're

ка аr.,етшu,.

C1iC'ТM31111JI

110 JI

.10Dlla

НЕ

.1

U

or д·во • noкo.11on1n" rpaA

1111те

сю1 11ъроt.•11nва 11,1r 1шн..1r11 ..-:Nt"
зае\/а.111 11р11зов11 места Таэ11 ro
..1.1ura ние с-3,1г 111 първо .място о
ссе111111я кръr 11а 11ървенстват
no
баскетбо:1. (tорба и ю.,сf16о.,
no фут('°'7 4tка зт.1ет11ка II тr
1111с на "8ICII ewe 111 второ w11
•то П роосде се II Т)'JIHHP по бас

кс•бо.,

чrcr

11а
11раз,111sа 11
уч11.,11щсто За TLU
а.1я>1а эас.1)та нwат пр11креr. 111
КЪ\1 от \C'.111HTt' cncu1ш )'Cllr\1
11. Похо:..,11а бt'we деА11осттn
11

патро11а

11а

11,.,.ров 11 Двскuоо
др Towoo по баскrт<,о;
11 др.
1/отео II То11qеосхи по .trкa nтлет11ка
Освен }'<lllreJIКТt
1111ж

1р

:

рбо.,.

11ас 11д88ХВ

пр11

II

• .:loкoi.auтнn...

ТJ!f'IIЬOpll

ОТ

UJJoru
nомоrш,ха 1а 11аwсто добро
1111
класиране /10.1 тях110 ръко11111ст
00 IIDWllтt' 6орц11 11 Jlt'К03TJlt'Т11
?()('1'11П18Х8 ro.1tWH )CПCXII И 11
о•р1,ж1111тr, 11 на JJ('П} б.111ка 1tК11Т
C'ЪCТCUIIIIЯ Н) ЖIIO е cawo
че да се работи с 11аwн1с n,.тr
l.l. DfJ

)ITC,111

О

KOIITO

np?aв1ne? IIITC
итьър

11
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1
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