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76 основно училище „Любчо Ба- бяха родителите и общественосттаръмов" бе съградено II оргаииэира- в секцяга. Новото училище събуди
11с при народната сласт. Уч11л11ще- у хората активност за неговогр ук·
то беше тържествено открито 1111 репване. В задачите на училището
I .Х]. 1958 r. Има нещо зиамеиа- те пиляха свое близко дело. Тази
гслно в това, че обновявапетс тук подкрепа и грижите на РК на БКП
на стар11я квартал злпочна преди 11 на Районния народен съвет .спо-
всичко с издигането на ,УЧt1J111ще. То могпаха на учителския колектив
е голям а прrrдсбrrвка за жителите макар н З? кратко време да пости-
на I 11 37 секции 11а Димитровски гне големи успехи в учебно-въэпи-
район, В него всяка година се учат гателната си работа II училището
над 1000 деца. З:1 10 години в учи- ла се нареди 1на едно от първите
лшцето са завършилн основнсто с11 места в района. 1

образование 1326 млади граждани. Чествувайки \О-годишния юбилей
Голяма част от тях работят в про- учителският колектив с гордост от-
иэвопствеинте предприятия. в уч- чита резултатите на своя труд.
реждения, а други са студенти и Болшинствого от учениците се
ученици. в средните училища rr тех, учат системно и с чувство на отго-
пнкуми. Почти всички активисти 11 ворност пред своите учители и дру-
отличници rr сега са първенци там, гари. Сведено е до минимум второ-
където се трудят. гоцничеството. Има много учители,

Откриването на училището де- конто през десетте години не, са
несе голяма радост на много хора, им али второгодник в класа си. За
на ·децата, ксито ставаха ученици, учебната 1967/68r. общият успех за
на родители, на учители.които дой- началния курс е много дсбър 5. 15,
доха тук да упражняват своята лю- а за средния курс мн. дсбър 4. 65.
бим а професия. Другарките Анто- В училището има изградени 8 пред·
анега Иванова, Лиляна Тодорова, метни кръжсци, 4 клубове и 4 физ-
Елена Mtt.neвa, Савка Тренчева, ку.nтурн11 секции, духова музика -
Стоянка Ганчева заедно с хченrщ11- първенец в района, акордеснен ор-
те от I клас прекрачиха за пърВt\ кестър и пионерски хор. За втора
път прага на своята учителска про-. година писперската дружина е ра-
фесия. Те 11 всички останали учите- йонен първенец, носител на район-
ли започнаха своята работа с го- ното писнерско знаме и вимпела
лямо желание II амбиция да ивгра- на ЦК на ДКМС „Дру)l(ба навеки".
жцат един целеустремен педагсги- Учениците сбичат да пеят, играят
чески колектив и да наредят своето и се веселят. Техните пионерски
училище в редиците на миого доб- сборове са богати на песни и игри.
ряте училища в райспа. Трудности- В районния преглед на хуцоже-
те не ги отчайваха и много такт, ствената самодейност пионерският
много грижи II упорит труд стпадо- хор се класира като хор-стличник.
ха преданите просветители от на- 'Почти всички ученици имат изгра-
ШИf! колектив, за да излизат ?Т дени навици за примерно и култу-
училището образовани и възпитани рис поведение. Чистотата и уютът
потомци, достойни за н!шето време красят постоянно този дом на про-
11

· социалистическата ни pdд1-11ra. светата. Години наред училището
Първи помощници на учителите заема първо място в Димитровски

Колона на отличниците, маннфестиращи на 24 май

район пс хигненизирансго. Непре-
къснато се сбогатява неговата ма-
териална база с 11ов11 технически
нагледни средсва.

Учениците на 76 о?rюnно училнще1
имат правилно отношение към по-
лигичеоките събития у нас II в чуж-
бина. Всичко това, което беше пос-
тигнато за 10 години. е плод на съз-
нателна и системна работа на всич-
ки учители, на партийната организа-
ция, на учителската организация, па
всички пионери и комсомолци. В учи
лището са създадени условия за
творчески търсения и работа както
за учителите, така II за учениците.
Сега в 76 ocrr. училище, което но-
си името на такъв патриот и борец
-за делото на работническата кла-
са като Любчо Варъмов, работи
съзнателен педагогически колектив,
който добре разбира своята отго-
ворност, своя дълг пред партията
и народа за възпитаването на мла-
дото ·поколение, за формирането на
всестранно развити личности. По-
вечето от учителите са получили
званието „Ударник на ком. труд",
а целият колектив се бори за зва-
нието „Ко.?ектив са комунистичес-
ки труд".

При приемането на едногодиш-
ния план за учебната I 968169 г.
учителите единодушно 1.>пр11еха да
работят упорито и послепователно
за подобряване качеството на из-
вънкласната и урочна дейност, за
достойното посрещане на 25 годиш-
вината от социалистическата рево-
люция в България.

Нека юбилейната година бъде но-
no стъпало, нов старт на учителския
колектив, на· учениците - нагоре n
сложния, по светъл път на обуче-
нието и възпитанието.

Любчо Барьмов

. \
I •

рисунка - Е. Андонова

ПОСВЕЩЕНИЕ
на Любчо Баръмов

Отново зашега в гората златистата есен -
омайните· багри оглеждат се в наште очи.
Отново притихнали слушаме твоята песен,
в която размирният глас на бореца ечи.

Годините нижат всевечната си огърлица.
Но твоето име със блясък елмазен сияй,
че гордият дух на героя превръща се в птица,
политнала волно из синия роден безкрай.

Ти светиш в усмивката детска лъчиста.
Челикът на морния шлосер е твоят челик.
Ти крачиш уверено в похода ва комуниста
с мечтата за бъдния празник - щастлив велик.

Отново вашета в гората златистата есен
омайните багри оглеждат се в наште очи.
Отново в простора ще екне възторжена песен
и като· безсмъртна симфония тя ще звуч11.

В. Симеонова
преподавателка

по български ез11к

...................................................................................
Двсрът не беше подходящ за иг·

ра на децата. Необходимо беше
той да се асфа.п11ра. И тук роди·
телите-активисти положих.? доста

Точ110 прсд11 лесет годнrrи за пър· труд, за да получат съr.nасиетс на
ви път бяха от1юре1111 11ратите на съответните организаuин, l(OIITO ас·
76-тс oc1ron110 у•1ш111щс за децата на фа.nтираха двора. Учит?лката по
жноущ11те n тоз11 1н111ш1 rраждашr' гесграфия - л.р. Балджиисr<а зави·
на СтоJ11щат11. От сутр1111 до вечер маrза много пъти бюрото rra роди-
nесе.nн летсюt rJtaco.Re се ,110сят сол- телския комитет, за направа rra
но по !1сфа.11т11ра1111я у•111ю1ще!r Геоrрафс1<а п.nо?.ад1<а. 11'\нсго труд·
двср. Но доl(ато се стнгrrе до това, 1ro се намери кои да направи тазrr
(iюрото на rод11тс.nск11я 1<0митf'Т 11з- площадка, но постоянстnсто и тук
nър11111 не ,raлt<o patJoт,1. се увенча с успех.

Първат;? учсiнtа rоднна .,апочttа. Уч11J111щето нямаше ?1уз11ка. С ПО·

/1tttt1'C <:С 111111,<'ха t•дi111 след друг, .1оже11 от децата труд nptt учи.пи·

а oтcrtJr<'ttttt' ttялtnшe. Бюрото на щето и агитацията на рсднте.nския
poднтcJJCt,ttЯ ,ш?i,пст ttзбра една комитет сред родrrтелите, получе·
л.слс?·,щ?tя ,н роднтсю?-актtrвt?стн, rrите парн бяха дадени 11 се купи
коstто xoдtt по учреждсtrrtя _rr rra- хубава духова музrrка, под.звуurrте
края бetrt<' прсдължеtt топ,юnрово- на която ,er? бодрс стъпват наши-
да от старня ttttpк л.о у•шднщето, с те

'?I
eua.c

много работ11 ttar1paш1 ро·което се rазрсщ11 отоп.?е1111ето на • ощ
училището: продъ.nженне на стр. 3-та

НАШЕТО У.ЧИЛИШЕ
Като, че JIii беше вчера. Спомням

с11 разградения кa.nerr двор с ttЯ·
какви малки постройки tr разхвър-
ляни железа. Тук гарнраха фургс·
!ИИТе на цирковете. Понякога дре-
сьорите на мечки провеждаха свои-
те репетиции II дресура на зверове.
По ул. ,,Найчо Цанев" бяха наре·
дени схлупени I дюкянчета и една
фурна, която вадеше· прекрасни
хлябове, с розово препе11е111r кор11 11

сладък арсмат.
Така беше преди nonc•tc от десет

ГOДИIIII.
На това място, дето се прес1Р1ат

улиците „Бр. Милад1шовн" и „Най·
чо Цанов", за мнсго к?,атъt< срок
Народ1ната власт издигна триетаж-
ната училищна сграда с гимнасти-
чески салон.



Любчо Баръмов- жив пример за потомците
If ако с.1 ьнцсю угаmР f/ боевеп: -
n мьет сърце ка, с.. ьнцс ни. и.11

11 )('? .fiцp•<llltl , 7,1111.

.\ рисю Смирненски

Гсронт, 1,1, vщ1pn1. Сърцето 11,1 се
IJj'lJl[>ЪЩ,1 11 11,l'I {.!, '111!110 СВ!'Т.11111:1
.. 1( О .арива II освстлява !IЪl Я 1111

к ьм 61,дс111с10. Потокът на годините
11? ) с11н11а ri.? угаси ra.111 светлина.
агиото i SI t.' вечна, ьикго С вечен

l I чип живот
1'.11(,11\,I Bl зла (' 11 героят анти-

· -лъ.тбоко цената на човеш-образен от полицията. .Тюбчо оста·мисля по .,
ен о устатакого с11 съшествувание II става по- ва твърд 11 непреклон · т , ,

силен II по-уверен. чу се отронва една единствена ду·
.По-рано животът мс плашеше ма, която непрекъснато мълви (11 с

със своята бурна .неиэвестност ... това вбесява фашистите) .лгарти-
Влязох в него, видях го право в ли- занин''. В нея е вложено вс1?чко:
цето ... Сега нагазвам все по-на- борба, идеал, вяра. готовност за са-
вътре и по-навътре в него с я?на можертва.
представа за бъдещето, 11,,1аик11 В полусъэиание, изживяващ нечо.
пред себе си разрешен въпроса „За вешка фнзическа болка, непрек.тон-
какво съм на този свят, какво тряб. 1111ят борец намира сили да се из-
ва да върша и накъде да вървя" - прави в последния миг, с111111те

__

очг
пише до баща с11 Любчо. просвятват в сребърната маиска

За възмъжалия всред суровата нощ, а гласът му плющи по г.тавита
школа на 11зп11та1111ята Любчо Баръ. на палачите: ,,Стреляiiте, убийци!

Ще дойде и вашият ред ... Смърт
на фашизма, свобода на народа!"

Зловещият изстрел прекъсва мля-
дия живот на героя. Любчо Баръ-
мов не доживява да в11д11 деня на
свободата. I Io чистият му, иэпъя-
нен с богато съдържание живот 1111

честен и смел човек, всеотдаен орга-
низатср, възторжеп борец, ще бъде·
за нас в1111аг11 жив пример за чес.т-
пост II правдивост. за преданост
към партията, за всеотлайност в на-
шето соц11;?.111ст11чсс1<0 съвремие.

Нека потомците на Любчо Баръ-
мов, учениците от 7f, основно учили-
ще - достойни 'за името 11а своя
безсмъртен патрон - да се трудят 11

се учат така, както работи Любчо
Баръмов, за да израснат влъхно-
вени строители 11а коыунистичссксто
бъдеще.

спетн

HaLUaтaпионерска
дру....нина

Една година 11зш111а олизо от пу-
б.тикуването на тезисите 11а до, Т.
Живков, от решснията 11а Де1<е\1·
врийскпя пленум 11а ЦJ( на БКП 11

Х I коигрес 1111 ДКМС. Сега. в наве-
черното на своя патронен празник
пионерскатп дружина прави радост.
11а равносметка. Последната година
бешс година на смели II дръзнове-
1111 дел а. Написаха се 11on11, интерес-
1111 стра1111ц11 в легописа на 1шv)lш11а.
та, бъдещият музей се ооогати с но-
011 11е111111 експонати.

П11011ерск;?та .?ру?о111а се класира
на първо място в съревнованис 10 11

Лимитровскн район II стана носител
на преходното червено знаме „Jipy·
ж1111а-пър11е11е1l". За много поора
работа беше иаградспа 11 с грамотн
от Цснтралпия II градския комитст
11а Л.КМС.

И11терсс1111 и риэносбраэни 111111·

ц11<1т11n11 се оргвпизира хл за иэуча-
пане революционнитс ,бой1111 н тру·
лови траиипии на Паргията II наро.
да. за възпиганието на пионсригс
във вярност към работ1111чесl(ата
класа, към. своята Род1111а. I la много
срещи със стари п;1рт11ii1111 дейци,
на походите н иалститс до забсле-

I
ж1пел1111 места оживяваха славните----------·------- борби на пролетариата в Ючбунар и
Коиьовицв, в Гевгелийски квартал
11 Захарна фабрика.

.Ч. Баръмов със семейството 11 близките си

фашист Любчо Баръмов, Той не жн-
1111 много. Обаче върху неговия
кратък ж11з11е11 път слага отпечатък
цяла елна епоха.

Ролен през 1914 г. в прогресивно
семейство, закърмен с революцион-
1111 грациции.Любчо от малък пре-
·mpi1 песправслливостта в. 01<0.1111н1
спятьи 11a?111p;i правилен път пъ-
тя на борбата. Голямо значение за
оформяне на мирогледа ,1у има не-
говият В)'ЙЧО - комунистът С 1111·

тср11ац11011ал11а известност, героят
от Лайпциг Георги Д11шпров. От не.
го м.1ад11ят патр11от се у•111 на упо-
р1пост II rюс.1едов.ател11ост, 11<1 твър-
?ос1· 11 ?,ъжестnеност. .1юбiю се
rтарас да бъ;?е ;,остоен пос.1едоnа-
те.•1 на го.1еш1н про.1ет<1рск11 во;,ач.

;1\1е11 11 трудолюбив, първе11е1, 11<1

у1111.1111цсто, ?rfюбчо не ыо,1,;:с л..а 3а-
i,ър11111 образованието с11. Вратите
на учсiiнсто заuеде1111е се затварят
:<а м.1аде)l,а-кочсо,ю.1ец. I I запо•1ва
YIIOЦIITC l'II )''111 re.1SIT·)l\11110T. ,\ те
са 11;1прег11ат11 11 сурови, често пътн
1°>Рзпоща.1.1ю сурои11. I lo ?,.-1а;1,11ят бu-
рс11 не се страхува. Ка.,ява се него-
впят \арактср. Тазн за1,,1.r1к'-1 ставrt
още по-.црава n затвора. М1111а.1
пре:1 ТСЖ\(11 IIIIKBИЗIЩl\11, по11а;111а,л
110;{ въэ,1еiiств11ето на 11звест1111 nap-
т11ii1111 ,(eiiц11, CIIIICOl<IIHT м.1:цеж ОС·

мов няма друг път, освен пътят на
борбата, няма друга цел, освен ед·
на - събаряне на омразния строй,
който е стоварил плещи над трудо·
внте хора и изграждане на нсв
свят - света на свободата и спра-
ведлнвостта. Борецът е навсякъде,
където кипи борба. Изцяло е погъл-
нат от трескава нелегална дейност.
I I когато класовият двубой достига
връхния мо?tент, когато се разгаря
последната схватка, смелият мла-
дежки ръководител Любчо Баръмов
поема по стръм1111те партизански
пътеки. Той е щастлив, че ще може
с оръжие в ръка да се бори срещу
фашистите. Като политкомисар на
1'ретн батальон, Люб•ю изживява
както суроnостта, така и ромаити-
1<ата на парт11Занс1<11я живот. Близ-
кнте хора са далеч. Колко снюю е
желанието му да погали с 1'опла
бащинска ласка главицата на не-
връстния си син. Но борецъ,- знае:
,. . • . трябва да бъдем готови на
в-:11чко . . . Борбата нека това от
нас ... заради децата 1111, зарадн
тяхното бъдеще."

II ето в един чуден майски ден,
през 1944 година, когато природата
празнува своето великолепие, е no·
вален младият политкомисар. Теж·
"о ранен, из?1ъчва11 жестоко и обез-

/

,)
Пр11е.\lа11е в Пионерската

орга11изащ1я

Отliрнванс на новата
у•1tб11а год1111а

1J отряднтс, да ЧС1'3Т CBOII пронзn •
:lе1111я. П1ю11ерите са първите съд1111
цн, от тях те полу•1ават първнт
оце111<а.

Последната годю?'а беше годин
на нов поде,1 на физкултурната
спортна 11. ,-уристическа дейност.
Тур1111р11те по хандбал, баскетбо.?.
народна тош<а II футбол привлякоханата 11стория, записаха се .,?,юго неспокой1111те п11оиерск11 сърца. Ут-1 спо.,1е1111. П11онерск11те вое1111оспор?; рнннаl'а Гll,\IНаспша, туристическн-

1111 кома11д11 с1а11аха прнт?гатсл:11 • те из.1ет11 ,голямото междучасие ста-център за всички ПfЮН.ери ..\кт,ш вп постепенно п11011ерско дело.qр11ятел на нашата дружина стана '
•

rеР.ОЯТ на Съветския съюз, ген. полк. По.? ръководствоl'О на партиинатц
Захари Захариев, за?1.-м111111стър на орга1111?а1щя n?ю11ерск11те отряди нз
МНО. ра<;тнах;?, превръща,- се в нстинс:t

коле1<т11n11 на п11011ерс1<0 сыюупр;\О
ление II са,юдеii11ос1'.

Установиха се сърдеч1111 и делови
връзки между пионерите и воини от
Българската народна ар.,ия. Проу-
чиха се реднца нови ,\lоменти от ней-

На щюго сборове II срещ,r 11ио11е-
рите изразиха своята солидарност с
борбата на виеп,амския народ и не-
говата .1ладеж, с внет11а?1ск11тс
деца.

,.I-la борба с .1е1111в11те 11 ?,ързе·
ливиrе", ,.До OTIOl'IIIIIKa да IIЯ,\l<i
изоставащн'· - с тез,i девизи n пно.

,верските отрядн се орга1111з11раха
интересни неща за възп11тава11е у

_п11011ер11те на отговорно отношение
,към учението, за възп11та11ието нч

в юобов КЪ)I науката II тех111шата.
Пионерските колектнnн се преnръ·
щат в орга11изатор11 на богата пред·
?1СJГ11а II техническа самодейност, на
клубове, кръжоци и др. ·

Като хубава трад11ц11я се ус,-ано- j
uи поети и писателн да гостуват J

С 11ов11 де:1а нионерската друж1111а
ще посрещне сл<1n1111я четвъртвеко
вен юб11J1eii
револ ю1J.11 я у II ас, :?вадесет и пети
рожден ;?сн на .11об11щп,; Д1rм11тро-
uска п11онерска орга1111зация.

С още 110-с,-рое11 п1ю11ерск11 стро
с по-и11тсрес1ю, съдържателно II iie-
.1e11aco•1e110 ежедиев11е п11онерск1п
ко:,ективр в у•111лнщето ще отгова
рят на повелята на Партшtта, на
111ето с.?ав1ю съвре,111е.

••••••••••••••••••••••••в••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••?••D••••••••••••••••••••••••••••••.

ЕмиJ111я Воденичарова
друж1111е11 ръкоuодите.;

Пре;.11 десет ГOДIIHII 1j'I( ю,аше
11я?;о.1ко старн бараю, 11 1<ъщ11, раз-
р? шен11 от бсмбар;щровюпе. H;i
i-1ястото на тези ?1а.1ю1 разнебитс·
1111 останюt, с1вшо.? на 11ос.?ед11ата
вcii11a, 11аро.1ната в.1аст решн да
11 ц11п1е \уч11:111ще. Сградата расте-
ше бързо n нея трнбваше да учаl'
дсц.па от кварта.1а през новата
) •1cii11a годнна. Наоко.1с cpe;i куп-
1111111 гс пясък II зае\ ка?1ар11те с ту-

х.111 нграеха ?,алч)таннте от ?,аха-
:1ата. Те се крнrха нз по;?зе?шята
1, 1 11,вата сграда, тичаха по ета-
ж11тс II скачаха OTBIICOKO В ПЯСЪl(а.
I lгрнтс на тсз11 деца бяха ж11з11е1111
11 очаровате.'IНИ. ?·11есе1111 ·в свс11те
за ,нце111111, те прекарваха послед,·

ВТОРИ ДОМ '
1111те дни 01' радсстното и безгриж-забн пулсът ,на един нов живоl'. Се·
110 детство в двсра на своя втори га наред с учението трябваше да
до11-училището. изпълняваме нови задачи, възложе·И ето 11астъп11 с11я незабравим ни 01' пион?рската организация.септе?шрийски ден, в който за пръв Всички в класа заедно орга11из11рах-
път тръгнахме на училище. И сега ме сборове, заедно участвувахме в
с11 спсмням какво вълнение бе об· съревнованията, заедно се борехме,
хва11аJ10 душата ми. Вълнен11е II за да защитим честта на класа. Та-\tалко Cl'pax от' бъдещето и от гру- зи .работа ни носеше радости II ра·пата у•штелки, които 11и посрещна- зочорования, тя изискваше поняко-
ха. Ние, седемгодишните момченца га и риск. Именно тук ние раз1(р11·
и момиченца за пръв път се отде· вахме истинските си характери, за-
лях?1е от родителите и трябваше щсто пред опасността не може дада се справяме с преч1ште сами. има лъжа. Всичко блестящо, но фал-
J-lо в една от светлиl'е ста11 на но- шиво пада, остава истината. Такавото училище ни посрещна усми- ние се разкривахме и намирахмехната и ми,1а жена-нашата бъде· истинските си приятел11. Пионерска-ща уч11теJ1ка. Още в пърВИS) у•1ебе11 та срганизацня 1111 учеше да под-час тя завладя сърцата ни с то· чиняваме личните и,нтереси на ин·плата си реч, с,- която .пъхаше тересите на целия клас. Тя калява·
об11ч II доверие; накара 1111 да за· we нашите характери 11 1111 noдrol'·бравяме страха II вълнението. Тази вяше за бъдещия живот. А класътнриветлнва жена ни научи да пи- бе ве,,е един; здрав колектнв. Об-шем и четем, научи ни как да се щият интерес ни обединяваше.държим в обществсто. Тя беше наш Постъпихме в прсгимназията. От-добър другар и ние горчиво пла· ново уроци, изпитване, класни уп·кахме, когато трябваше да се раз- ражнения, радости от успехите иделим с нея. дълбоки разочарования. Но тезиl?огато бяхме трети клас 1ш прн- разсчаровашrя ни учеха да мислим,еха пионери. От тозн ,юмент в нас да т;ьрси?1 11 от1<р11ваме правилния

nъl' към победата. Работата 1111

у•1еше да мислим лог11ческ11, да взе-
маме прав1-1л1111 реше1111я, да не с-е
1<олебаем, а да действуващ) свет-
кавнчно-самс това можеше да ос11-
гур11 победа.

Учението и пионерсRата работа
изпъ.?ваха живота на всею1 ст нас.
Тези задълже11i1я не си пречиха
взаимно-напротив, уроците се учат
бързо и лесно, ксгато пионерс1<ата
организащт зове, а пионерската
работа мсже да има. успех само
ако се опира на знанията II качес·
твата придобиl'и в процеса на у•1е-
11ието.

Ние вече 9чехме заедно седем
години. Заедно изпълнявахме пос·
тавените задачи, заедно посещавах-
)1е кръжсци II играехме в танцовия
съсl'ав на училището. Вс11ч1<0 това
1111 свързваше със здрави връзкн,
конто превръщаха класа в едно го·
лямо и весело семейстnо. Класна-
та 1111 ръководнтеJ1ка бе 11аш11ят
наii-добър и обичан 11астой1111к. Учн-
лищсто бе за нас 11аш11ят вторн
дом.

И кол.ко скръб дснесе раздяла,-;?
в осми клас. Ние се разотивахме-
всеки по свой nът. Голямоl'с II ne·село семейсl'Во на нашия клас серазпадаше. Осмн „в" KJ1ac преста-

на да същест.JJува. !111е се раздел11
ме II добре знаехме, че 111,кога веч
гяма да ж11веем тai<;i хубавс II за
;,ружно, както през тези осем го
Д111111. )1(1шотъ,- изискваше таз1
раздяла .!. всекн избра свой път
Нне се раздет,хме, нс за11аз11хме
онова, 1<0ето уч11.111щето 1111· даде
през тези осем год11ш1 - з11а1111ята
11 воля;га за псбеда, силата 11 реши
.юстта, твърдостта в характера.
това на?1аляваше горчиваl'а бо.1к
110 нашнте скъ1111 пр11ятел11. Ние н
бяхме 11згубию1 безцелно свсет
време. Ние взех,1е всичко, коет
училището ?южеше да 1111 даде
нямаше за какво да съжалява??

Нека с тези последни редсве с
обърна КЪ)I Вас, младн пр11яте.1и
1<011то заемате нашите места на ч11
новете н 76 основно уч11л11ще. Уч
те се така, че да не съжа.?явате з
11згубе11сто време. Ви,нагн помнет
че това, 1<оето ще вземете от наш
то уч11л11ще 1/е 611 могъл да Вн д
де 1111кой друг. Пазете честта 11

учит1щето. Het(a то бъде Ваш11
втори дом!

бивш
сега· уче,1111( в ги?111аз11я

преподаване на а11гл,11iiск11 ез11



организация
училището нове, 1юс11тс.111 11а з11а•(',11 ,.,; ллр-

1111к за комунистическия труд". To-
na са: A11;1.011ona, Андреев, Накова,
Величкова, Д. 1 [иколова. В. Ивано- ll11тер11ацио11алното въэпитапие <'i\l'!arи са предсгаплявали иптсргс 11

па. ,\. Велкова, Костова, Кабза\lа- важна страна от всеобщото възпи- ?а пр1ш.11!'1а.111 голям Gpo1i }Чсшщн
.•11111 11 Савова. В центъра на своята та1111е на младежга. I le напраэно се Незабравима ще осгинс сърлечната
работа те поставят повишаването на казва, че койтс обича своя народ среща с виетна мскиго студенги. на
идейната си, научна II педагогическ.а е 11ст1111ск11 патриот, 110 не \!ОЖе да която Т(' разказаха много неща за
подготовка. Ролята 11\1 за премахва- 11е обича вс1!'1к11 11аро;111 в тяхпата героичната борба 11а 1111ет11а?1скш1

нето 11а вгороголничеството през ПО· борба за по-щастлив живот. Интер- народ. I [езаличими 11!(' останат 11

слслните 1р11 учебни 1·011111111 е голя- национаяизмъг това е едната · песните II спомените с тях..Пюбов н
ма. Т11х11ата учителска съвест 1в1 ли- страна 11а медала. а патриотизмът сърдечност свърза тпзи вечер сър-
КТ) аа да работят така, •1е името 11а другата. И двете страни lie могат цата на нашите ученици с виетнам-
76 у•111:111ще да се нарежда 11а ед110 · една ёез друга. ските борци за свобода.
от първите места. а пашите възпи- Пред вашето 76 основно училище · За голямото жс.1а1111е на учени-
тиници да израстват ка го културни 0111,агн е стояла залпчага за 1111тер- ците да се включат в работата на
граждани. 11 ние дсйствителио 11 иационалното възпитание 11а уче1111- Клуба е локазателство II хубавото
те•1е1111е на 10 учебни години подгот- ците, Ед11а от г.тнвните форми на то- представяне о турннра „Какво зна-
вихме за живота добри граждани. ва възпитание е „Клубът на 1111тер- еш за Съветската страна", 11а който

1!11е учителите се гордеем с националната дружба", който раз- те изляаоха на първо място в райо-
нашиге випусници Теменужка Нен- вива иитерсспа дейност от основа- на. Всяка година клубът е награж-
кова, Таня Щерева, Магда Весова валето си. Toii се ползува с голяма даван с раз.11!'11111 отличия: грамоти,
11 други, които се отличават като популярност всред у•1е111щ11те. Таз11 фанфари, ю?иrи и т. 11. l-?я,,а почти
студентки в Ко11серваторията. Доб- популярносг II активното включване пионер, които да не с11 кореспон-
ре' 1111 представят II Васко Гочев. Вл. на учениците в разпоебразиите му дира с пионери от други страни-
Бож1111ов, Сърпухи Сарцжнян, Ма· форми свидетелствуват за оформя- Нека „Клубът на ингерационал-
1111к Казнсян , Раф11 Ишханян 11 др. ващо се чувство 11а пнтернациона- вата дружба" работи II за u бъдеще

Увлекли' 11 д1111же1111ето за комуни- лиэъм. Вс11111ш мсроприятия. про- още по-добре, да включи в редове-
стически труд своите другари, 11а- нсэклани от името на Клуба винаги те си още повече ученици, което ще
шите първенци попълни хи редиците са обхваишли голям бpuii ученици допринесе за сплотяване на силите
С11 С нови членове В своята група, пионери 11 комсомолпи. Предава- 13 борбата за мир 13 Ц('.11\Я свят.
която нараства на внушителната 1111ята по ралиоурецбата пс случаи „
цифра - 22. 1 lашето у•111л11ще 11з;1ъ- чествувания на год11ш111111и, срещите,
чи много наградеии учители, ръко-

_ оргапиэир анп с политически дейци ? ·;;:.:? _
водени от директорката Р. Вълкапо- 11 чужлестр анни стуцснти, вечерите,
ва, която стана носител на орден посвстени на различи/I страни. ви-
.. Кирил II Методнii" - 11 ст„ а др.
Минковска получи медал от J\•11 IП
за трудово отличие.

Целият колектив работи по при-
зива: ,,Ако сам можеш. научи дру-
гите. ако изоставаш, повикай друга.
ря си на помощ", ,,Така да живеем
и се трудим, че да бъдем образец в
живота си".

А. Атанасова
Председател на учителската

организация

Ролята на vчителсната..

С роднтелска всеотдайнсст vч1?те-
лятс от нашето уч11.111ще разкриват
прел своите ученици завоеванията
на човешката култура, величието на
нашстс героично време. Голяма
роля за подобрявннс на у•1еб110
въэпитатеэиьата роля. играе )"111·
гелската организация. Тя вижда

rr:всята задача В ,10611.шз11ра11с енср-

в
;1ъ.1ж11 на стегнатата органиэация о
учебно-въэпитателнатя работа. Ние
се гордеем с постиженията си по об-
мяната Ila положителния опит. С ГО·
:111?,а упоритост II чувство за отго-
ворност всеки наш съюзен член с·11-

1·11ята на колектива. I lашата ор1·а-
н11зац11я е пръв пом_ощннк на адш1-
н11страт11вното ръководствс. Ед11а от
ос11ов1111те за;1ач11 е усъnършенству-

.; nа11ето на учеб1111я процес съоб-
разно 11ай-нов11те 11?11сква1Ния 11а пе-
дагог11ческата теория и практика. В
тая 11асока добре рабстят вснчк11
учнтелн, ръкоnоденн от членовете на
твсрчес1<ата ком11с11я: другаркнте
Пеева, Вълчева, Т. Георгнева, Вел11-
чкова, В. Иванова, конто проявиха
голяма загриже11ост, за да въоръ-
жат уче11иц11те с трай11н з11а11ия.
Добрите успехн 11аш11ят коле1п11n

сте?1ат11з11рва ,., обобщава ежегод110
своs1 01111т, за да го предаде 11а 1ш-
легите си. В тая 11асока се от.111Р111ха
другарюпе К11сьова, Георг11ева, Мн-
ле1шова, Въдчева, Балджийск,t, То-
дорова II други, които с . готовност
обсъждат своите постиже11ия в ко-
лект11ва. Затрогват другарск11те вза-
имоот11ошения между учителите по
руски, български, география, био-
лог11я и в начам111я курс, които са
l!CTIIIICIO! борци за IIOBOTO 13 своята
работа. ·

Чел110 място 13 у•1еб11Q-ВЪЗПIIТател-
11ата рабо,та заемат съюз1111те, чле-

ТРЛКИЙСКИ КОППИК
Щампа по ср?бърна плоча

от koнcka амуниция
с. Летница - III в

Е·. J\.пдонова

НАШЕТО УЧИЛИШЕ
продъмкение от стр. 1-ва родителите, да се полюбуват на ус-

пехите на своите палавшщ11. Ре-
довно пс два пъти 1на годината ро·
д11тел11те отиват заед110 на театър
където взаимно се опознават, а 11

приятно прекарват тази вечер с ге-
рсите на пиесата, забравяйк11 сво-
ите ежед11евни грижи.

Вся1<а год1111а завършващите ос-
моклас111щ11 nравят с11нмкн по па-
ралелки на ПЪJlrHIITe OTЛIIЧIIIЩII 11

тези снимки се съхра11яват в учили-
щния албум-история 11а училището.

Бюрото на родителския а1<т11в

благодар11 на всички родители н
особе110 11а активист11те за тяхната
цен11а и всеотдайна помощ, която
оказват по възпитанието и обучс-
ниетс на 11аш11те деца.

Ръка за ръка с у•штелите. да
дадем на нашата скъпа Татковина
добре подготвени и пр11мер110 въз-
пита11н утреш1111 строители •на ко?,у-
ннстическото сбщество.

дителскня комитет, псмаrайки на
училището в таз11 му дейност.

1 Бюрото на род11телскин комитет
отбл11зо следи учебно-възп1пател-
11ата работа на училището и при
нужда се намесва със своя п9?ющ.
Активисти-родители по класове.

- държейки тясна връзка с клас11ите
ръководители посещават по дсмо-
вете родителите на деца със CJJaб
успех и лоша дисц11плина и в дру-
жеска беседа обръщат в1111ма1111е

на родителя за 1негсвото задълже-
11ие. Тези действин на родителите,
съвместно с учителит? дадоха 11

дават м11ого дсбрн резултати. Т.рн
· rод1111н подред училнщето 11я,1а
второгодник.

Културнс-масовата работа на
бюрьт'о на род1пелския актив се
състо11 в реднца нзнесе111r беседи

- , п1Jед родителите във връзка с В'\,З·
1- растовите особенсстн на децата, з9

тяхното възш1тан11е. Изнасят се 11

здравнн беседн. На ежегодните
ко11церт11 на у•111лнщето, конте се
изнасят от нашнте деца, се канят

Даиаил Захарие?r

председател на бюрото на
роднтелс1шя 1?смитет.

·да създадем
Втора' година едно учвлище от

бор•1ески Д?н111тро1.1ски район с де-
сетгод'ишна история носи името на
з11аменития борец за правда II сво-
бода, за равенство и братство Люб-
чо Баръмов. Уч11тел11, •1авдарчета,
пионери и комсомолщ,, род.ите.чи 11

общественици от квартала с бл111,-
надн от радост очи приеха нмето
на верния с1111 11а Българската 1ю-
мун11ст11ческа нартия и предан бо-
рец на нарсда Л. Баръмов. Всички
уче11иц11 започнаха активно да нзу-
•1ават неговия кратък, 110 героичен
живот. Нзабрава"111 са спомените с
неговня съвре\lеllник 8011чо Несто-
ров, сестра му, неговата свидна
майка II друГI\.

С какъв трепет очакваха пионери-
те от V [ 1<л ас 011з11 радостен ,юмент
да видят род11ото оrннще на този
български сокол в град Саыо1<ов. Но
с каква скръб, притнс1<аща .дълбо-
ко сърцето, посетиха nионер11те 11

КО)!Сомолците лобното му ?,ясто -
там, J<ъдето за последен път той е
прошепнал думите: ,,Нашата Пар-
тия, нашня народ, братя руси".

Вснчкн мечтаех,,е да се постави
началото 11а един музей, отразяваш
нзцяло неговия кратък, 11зпълне11 с
борб11 жиnот. В момента у•1илището
разполага със стая, в която ще се

Пашият
интернационален kлуб

)
т

)
lj

М. Бояджиева

ръковод11те.1 на Клуба,
учителка по руски език

J11ua••01•••••••••••••••••••••••••1141111111111e11111111111••••••••••••••?1a11111111•к••

Аз бях една от
щастливкитеI

I

Няма да забравя тържественото
му откриване. Имаше много гостн,
родители. Ехтяха звънките детски
гласчета. Бях много развълнувана
и радостна. Щях да държа лентата!

\ Всички вече се бяха строиди и нне
, с моята принтедка Свет.чош1ра поех.

··1 ме с въ.?нение пентата. Сякаш вi просъница слушах тържествените
., речи, песните, nриветствннта. И IIJ·
'' веднаж лентата потръпна в ръката
-5· ?111. чу се музнка и праз1111чн11я по-
?, ток се разля в к.часннте стаи.
? Сега навършнх 20 год111111. Завър-
? ших руската гимназия. а сега съч
\?студентка IL курс на ВМЕ\1. ДС'сет
.

ГOДIIIIII, НО в11на1·11 rн CIIO\IIIЯM \!Ое-
?iто у,шл11ще. което за първ11 път ,1е

·запозна с героичното м?1на.10 на на-
Rях на 10 rод111111, когато беше по-i11111я народ, с таii1111те на пр11родата

строено 76-то учнJ111ще. После, то/11 величието на човека - творец на
ста1rа мое, мое и на монте дру1·арн.'1всичко прекраснt>.
1/ашето у•111лнще жнnсеше, дншаше?
чрез нас II нне го обнчахме. d l(остад1111ка М1111е11к.ова

rто pBOЛIOЦIIOH!/0 Mll!!aдo .?1узеЙ На

: у•111дището .музей, който ще отра-
' .зява II традициите на нашия скъп

п I к ъжокът по rеограф1ш осъ.!.';борчес1<11 Димнтровски район.
113 т?я/ ази мечта. Пъ вите ек-';' l111e, основателнте па музея, прн-щес ат т

б
Р

режд ?\lканваме nсиЧкн пионери, комсоыо.1-
?юнатн са. съ Р;1111 11 се ?о?а на:::·,· •ц11, учители 11 бл11зк11 на Любчо да

озн музен ще ъде музеи ..
·

, събе ем мате налп за нашия шо-
nоста?щ началото 11а такъв музе11.1;/1!jб р р
Uелият педагогически колектив, ро-Р

I

нм патрон,
,

д11телс1шя1 1юм11тет, пионерският ак-" · '

наш музей

Ц. Доцева

Духовата музика - районен първенец



УЧЕНич·ЕСКО

Рисунkа по памет
Лобното място на Л. Баръмов
Людмила Захариева, VI а kл.

Резултати от проведените конкурси
за рисунка и рецитал на

художественото слово
ва рисунка, общо участвували

36 ученика
1. Светлозар Захариев, уч. от

V „а" клас с 6 рисунки.
2. Двнаил Димитров, уч. от

VIII „r" клас.
3. Огнян Павлов, с 3 рисунки.
4. Пламен Балев уч. от II I „б"

клас. {

5. Мария Сярова уч. от VI „t"
'

Николай Иванов, уч. ОТ IV „в" кл.
от V-те класове

1 .•?етранка Здравова, уч. от
V „а клас.

От VI-тe класове
1. Владимир Кърджиев със соб-

ствено стихотворение „ В името на
Партията"

2. Добринка Донева, уч. от. VI
нб" клас.

От VII-тe класове
J:

Верка Величкова, уч. от VII
,,в клас.

2. Мария Колева, уч. от VB „б"
клас.

От VIII-re класове
1. Мануела Милиева, уч. от

VIII „б" клас.
2. Зоя Генчева, уч. от VIII „r"

клас.

клас.
за рецитала

От началния курс а
Анелия Велкова, уч, от I „б" клас.
Тодор Топалов, уч. от I „в" клас.
Ралица Петкова уч, от 11 „r" клас.
Росица Михалкова, уч. от 111 „в"
клас. I

Бисера Бъчварова, уч. от IV „в"
клас.

ТВОРЧЕСТВО
?-···············?
100000000000000001
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ЛЮБИМО
УЧИЛИlЦЕ

Родно
•

училище
Ивднгнаяо си ти снагв
КЪ.11 синьото небе
11 каниш 1111: 11E.rta, 17.11а.
влеэ, ?,ъ11111Jко дете!

Небето прелестно сияе,
оглася небосвода пт111J11 глас.
Училището пак събра 1111,

Ннй влизаме във тебе плахо
със поглед скрит, недоверчив.
Но той заменя се веднага
с друг поглец - вечно жип.

отново IIIIC сме във 1<.'1!1С.

Здравей, учителко любим а,
привет, другарчета добрн!
Доiiдс учебната го,11111а,И т11 ни даде светлина,

която трепетно разби
пред· нас бсздъниа т11м1111ш1
11 даде наука II искри.

отмнни лятото в и1·р11.I
Наистина. ще бъде трудно.
110 пред това 1111 ще се спрем:'
Нима това дете тъй му,'1.110·,

ще п11111е, учи 11 чете?
и ето скъпите учители
със побелелите коси
стоят II бдят над нас горещо
да станем граждани добри, На ч1111а ще седим пр11.11еж11<",.

ще -пазим т11ш1111ата в класИ ти р азкри ни свят чулсссн
приказен, голям II поп!
Спят, който сочи 1111 направо
към новия щастлив живот.

и тъй ще мине неусетно,
протичащият бавно 'lac.

Помнете своя лълг, помнете
завещаното от Димитров.
Л.остойн_!! граждани станете - .

строители 11а ж ивота 1100.

u
11

Kykepckи масkи
Данаил Димитров,

VIII r kл.

Бъди шасгливо, силно, младо!
При теб да учат всичките деца
н после 1<ъ?1 живота светъл
да тръгнат с весели сърца!

Бащата имаше свой метод на
възпитание - боя, а майката
свой - бонбоните.
Когато синът им порасна, в
единия джоб държеше нож, в
другия шоколад.

внш едно кафе?

В духа на времето
Дъще, защо не 11и пригот-

- Приготвих татко.

Битов хор при 76 основно училище
Райрнеи първенец 311· 1004 г,

- Защо не ни поднесеш?- Татко, нали сега е векът 1111

самообслужването.

Защо правиш безредие. Та·
кали те възпитават в учили-

. ще, - крещи бащата на снна
си.

А пък в училище питат: ,,Та·
ка ли те възпитават в къщи.",- отговаря синът.

Ивелина Колеаа,
VI „б" клас

Верка Величкова,
у,,. от VII „в" клас ,

•(,(:

- Защо си така тъжен, м6м·
ченце?- Защото батко има ваканция,
а аз нямам.- А защо нямаш?- Защото още не ходя на учи-
лище.

Синът на плагиатора пита ба-
ща си:- Татко, как трябва да си пос-
?ужи човек с художествената
литература.- Така, че никой да не разбе-
ре, - отговаря бащата

Едно момче не искало да нде
на ·у1J11л11ще и решило да се
обади на учителката си от
името на баща си и да и ка-

, же, че е болно..- А кой се обажда? - Попи-
. гала учителката.

Баща ми, - бил отговорът.
.. *1):*

- Петърчо, кой т11 помогна да
нарисуваш картината? - Пи-
та учителят.- Никой, - отговаря уверено
Петърчо.- Но, Петърчо, ти не можеш
сам да нарисуваш това. Не ти
ли помогна брат ти.

Не. Той я нарисува цялата.

- Филипчо обичаш ли да хо-
диш на училище>- Обичам.- А обича?Л ли да се връщаш?- Обичам. Неприятни са ми
само часовете между отиване-
то и връщането.
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