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Нашият патрон

,,Учнлнщсто трябва ла стане не само ковачницп за под-
готовка на добре обучени труженици, no 11 ,101·ъщ идео-
логическа •1ст11тут за правилно 11дrR110 възлейсгвие еърху
,.,:.1дото поколение...

ТЕЛЕГРАМА
до жителите 11а с. Крива бара, М11хаltлов-

. градс1<0.

Другар1<и 11 другари,
.Общинс1<ият комитет на БКП - с. Василовци,

Мкхайловградски окръг, Ви изпраща своите
пламенни комунистически поздрави по случай
J 45 години от основаването на основното учи-
1111ще в с. Крива бара и откриването на ново-
построената училищна сграда в селото.

В резултат на Вашия героичен и самоотвер-
жен труд под ръководството на любимата БКП,
Вие издигнахте училище, което съадавв всички
условия на учениците за максимално овладява-
не на знанията no отделните учебни дисципли-
ни.

Ние сме уверени, че учителският колекяив в
основното училище ще вложи изцяло своите
сили, енергия и педагогическо майсторство, за
да съвяава и възпитава от младото поколение
пламенни родолюбци, които безпределно да
обичат Партията, българския народ и смъртно
да венавиждат и мразят враговете на 'своя 11а-

род.
Нека ва Ви е честита новата сграда!

ОБЩИНСКИ !<ОМИ'ГЕТ НА вкп
с. Василовци ?

г ев в г е в м в
Чрез Вас поэдравляеам учениците, учи-

телите- и всичка жители на селото с
голямата културна придобивюа=-новата
учебна сграда, която ще допринесе за по-
правилното обучение и възпитание на
цялото население, творителите и стро-
ителите на социализма.

Присъединявал? голямата си радост
нr,м Вашите мечта н желания, на бив-
шите Ваши учители, че е вече щастли-
ва действителност.

На учителите желая ползотворна и
народополезна дейност, на учениците-«
висока успехи в овладяването на научни-
те знания.
:. Да Ви";..е честито новото училище!

Софuя Генова - ривиtа уrттелюа
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.,О, неразумни юроде,
поради что се срамиш
да се наречеш бсягарян!.."
Като ехо от уста на

уста се предават думи·
те на llаисий Хилен-
дарски. Събужда се
поробена България! Пет
вековният сън е раз-
търсен. И започват
малките българчета да
търсят правдата и
българското име в Ки-
рило·методиевото „Аз,
буки... "

Разбуждат се бъп-
гарите от Ломения
край. Тук се откриват
и първите български
килийни училища. Меж-
ду тях е училището в
родното ни село Крива
бара. Това е отдавна,
много отдавна. llреди
145 години -- 1823 г.

От тогава и до ден
днешен първата искра,
sanarneнa в очите на
жадните за наука кри-
вобврсни деца, не
угасва.

Отшумяват години и
с ъ б и т и я, отшу-
мяват поноления! И
всяно поноление, мина-

по през родното учи-
лище, носи и дарява
нещо скъпо и свое на
народа ни. Оттук, от
нашето училище, се
дава зелена улица на
доблестни българени
синове и дъщери, кои-
то подаряват €ИЛИ и
знания на народ и Ро-
дина. Оттук иарастввт
по-нататък учители, ?·,,.
женери, агрономи. т..
се научават да обич.,
вената много тружень
ци на селеното стопан
СТВО, ноьто ПОРЯТ ПЛОД
ния дунавски чернозем
и от него получават
богати плодове.

Сто четиридесет и
пет години! Един век и
половина Кривобарсно-
то училище пръсна
светлина и знания в
жалните за наука дет-
счи души.

145 години! Минават
годините, Расте нужда-
Тd от знания, животът
иска своето. И мално·
то килийно училище се
превръща в светено
училище. След години
то става начално и ве-

че дава завършили
'четвърто отделение де
ца на живота. Недо-
сгатъчно е и това, и
през 1922, 1923, 1924
година пьрвоначапното
училище расте с по
един клас-първи, втори
и трети и става пълно
основно училище.

Минават десетилетия,
расте нуждата от
.знания. Народната
власт исна хора с
повече знания, умения
и сръчности. Тази нуж
да довежда в 1983 г.
до разнриване на осмо-
класно училище.

145 години - све-
тлина и знания!

Нена венове напред •
още нашето родно учи·
лище дарява Родината
ни с умн? способни
граждани, творци на
бъдещия номунизъм!

Мщшил П. ЖИВКОВ
директор ?а основно учи-
лищс .П. К. Яворо?" - 110

сигел на ордена „Кирил 11

Методи!! - първа стелен",
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БЛАГОДАРИМ ТИ,
ПАРТИЙО РОДНА!

Нашата партия' Та·
на я нарича народът
ни, З\1\щото я обича,
защото и вярва. Тя._
Партията, е проникна-
ла в душата fin. наро-
дното сърце. Тя е на-
всянъде. Обърнем ли
се в миналого-ввжпа-
ме нейните борби и
подвизи, вгледаме л,и
се в настоящето-виж-
даме живите и дела.
Нашият народ казва:
,,Няма в нашата исто-
рия друга партия, ноя-
то още от първите
дни на своето ро нде-
ние да е понесл а зна-
мето на революционна-
та борба против
енсппоататориге и под-
тисниците и да го е
носила тана смело
през всннанви 'Трудно-

сти и изпитания." Ти се
бори аа свобода и ра-
венство, за· щасгпив
живот и мир. Под ней-
ната грижлива ръна
израстват завод след
завод, издигат се ко-
мин след номин на но-
ви фабрини. Издигна
се и най-големият ме-
талургичен комбинаг -
Креминовсният. Постсо
ени са много културни
домове, спортни зали,
болници, ,театри, учили-
ща.

Едно or тези -учили·
ща се издига Пр,6,1\ .

.нашите очи. Бяло, кра-
сиво и светло, То съ-
що е дело на нашата
Партия. В него ние,
пионерите и

· номсомол-
ците, сме длъжни да
овnадяваме · науната и

Новото уч11лнщс - наша гордост!

нуптурата, и да се
гордеем, че сме потом
ци на славните септем
арийци, отдали живота
си за нашето светло •
бъдеще. Щастливи сме,
че учим в него.

За твоите бащинсни
грижи, ноито полагаш
ежедневно за нас, бла
годирим ти, Партийо
родна!

Юбнл;е,; ·?CTIIII?.
Бро41 единствен

1.3. XI. 1968 го.а.ине,

с. Крива бара,
J\\uxailлoвrpaдcкo

Издава учиелско-родителският
комигег при у-ще „П. К. Яворов"

•
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ОТЛИЧИЕ

Президиумът на Народното събрание
21 май 1968

\
година

НАГРАЖДАВА

с орден „Кирил и Методий - I степен" на•
родното основно училище „П. К. Яворов:' по
случай неговия 145,годишен юбилей.

шиха през зимата. Започ-
на да расте сградата. На-
ливвха се основите ври
крайно лоши· условия, no-
P•At• липса на техника.
Всичко се извършваше на
ръка,
И колко воля трябваше
да има човек, и колко уме
ние и твърдост трябва да
са притежавали членовете
на строителния комитет и
майсторите, за да върви
работата. Макър и късно,
но на помощ дойде техни-
ката: една бетонобъркач-
на, за конто се грижеше
работникът Иван Живков,
построи се и хаспел за
издигане на материал гте
на втория етаж.

Новата сграда вече из-
дига огромното си тяло
всред селото ни. Строи-
телният комитет и майсто-
рите забравиха тежкия
упорит труд, чувствувай-
ки гордостта от постигна-
тото.

Аленсандър Ангелов -
аам. преде. на tlC
с. Кр11ва бара

От учениците в училище
"П. к. Яворов"

!
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Новата уч?.nищна сграда
дело на неводната власт

Една вековна мечта, ле- Матей Велков-учител-пред-
леяна в душата на криво- седател на обзаиаскня к-т
барчани, е осъществена] на Отечествения фронт,

Труд и напрежение тряб Александър Дамянов-пред-
втше, за да се постигне тя. седател на БЗНС, Цанко
Много усилия. костваше Дончев-вам, председател
н т неродните съветници II на Тl<ЗС, Трифон Ермен-
партийните ръководители ко11-майстор строител.
на селото. Другарите Алек Строежът на сградат11
сандър Ангелов, Димитър бе. поверен на опитния ме-
Веселинов, Михаил Жив- стен· майстор Трифон Ер-
ков и др. тичаха години мевков и бригада маi!сто-
наред ло окръ)l(ния 11аро- ри - строитедн от село-
ден съвет и ОК на Бl<П то ?и: l'еорги Ерменков,
до1Сато издействуваха Страти Хdралампиев, Геор-
оклю•шане1·0 НJI за строеж в п, Васи.?ев, Петър Иванов,
държавния план. Разреше- Иван Су11 111 и Кочо Велиев.
нието е поJiучено. Отново Строителниит комитет не
тичане, до1щ:?·о се ут11ър- дочак? пролетта на 1966 г.
ди планът н Комитета 110 и започна $=Тро11телството.
планиране Hi.I народното Първата копк11 бе напра-
стопанство. вена на 16. XII. 1965 rод.

И ето през д?1,емвр11 Колко ра.дост и вълненин\
1965 год. разрешението Това бе празник на ?,сич-
дойде. Неописуема бе ра- ки ни.
достта на всички от пое Празню< на селото ни!
тигането на дълголет11ата Празник-мечта, сънувана
меч1 а. Организиран бе години наред, чакана, ка1<-
?троите11?11 комитет с пред то любим чове1< се чш<а.
седател: Занизват се дни на уц.о-

Димитър Веселинов к, рит труд. liите СJУд,
членове: Александър ,нито дъжд nре-'Ангелов-з?м: предсtдател чи на е?тусиазирnните
на 1-lC, Мнхsил Живков- строители да работят. 1 lз·
директор на уч1111ищ.ето, иоп11ите работи се извър-
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УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ
ЕДИНЕН И СПЛОТЕН

Народът ни казва:
.,)Келязото се кове до·
като е топло", .Дърво-
то се превива докато е
/!1л11до". Тези нвродни
умотворения са валидни
и за нас учителите, В
това отношение нашият
колектив е свършил не
малко работа. Много са
усилията да се обеди·
нят различните характе-
ри, да се приравнят
до едяо.иэнсквене в дет-
ската градина, о първи
клас и т. н.

След IX конгрес на
БКП, XXI конгрес на
СБУ и Тезисите на .11:р.
Тодор Жн111<оа за рабо-
тата. с младежта, пред
нас се поставят важни
и неетасжвв 11а)l.ач11: поя
гововката •• кадри - кул-
тур1111, внаешв и може-
щ11, СИЛIIО обичащи (ВОЯ·
та родина, пламенни па-
триоти, достойни а11щ11-
тннця на нашето отечес-
тво. Членовете на наша-
та съюзна органнзвцня
приеха теви задачн при-
сърце и работят о пъл-
ни усилия за осъществя
ването им, като се за·
яочве от общото вълве
ние по построявввето
на учнянщиата сграда,
по вътрешното обзаве-
ждане и се стигне до
самото преподаване на
учебния матерна11. Кол-
ко сили бяха нужни на
нашвте съюзни чхенове
като директорът, който

и по приемствеността,
Нашето училище ра-

боти по проблема, по·
ставен от отдел „На
родна просвета": • Индк-
видуалн1иране, диферен-
циране и управление на
учебния процес". Освен
тоаа и всека учител
работи по свой про5лем.
Много en мероприятня-
та, но учителските сър-
ца са единодушни и
лесно се справят с
всичко. Нашият колек-
тяв е аавружев. Всеки
живее с ивсляге и
вълневията на остана-
лнте колеги. Традиция
стана колектнввото от·
празвуване на аабеле-
житепнн празници: Нова
година, Първи 'май,
Девети септември, ро-
ждеин дни • др. В
вадушевна прнягелека
обетановкв се изказват
пожелания. Всичко това
сплотява колектива, пра
1111 го еяннен и силен.
Няма съмиенне, че и
занапред в нашия учи·
телскк ко11екти11 ?це
цари единство, колеги-
алност, буен стр?меж
за възпитаване и обуча-
ване на иай-ма11кнте нъл
нове на нашия народ-
децата.

непрекъсваго тичаше по
строежа н до развичии-
те органивацня: на дру-
гарите М. Велков, П.
Иванов, В. Петров, С.
Марин.)11 и др.• които
колеиичнли ревяха ПЛО·
ч1<11 до плочка пътеките
към входовете! Учител·
киге пък почистваха
првворцитв, лъскаха пар
кетв, миеха коридори. И
ето новата сграда е го·
това.

Сега нред нашия учи·
телски коаекгнв стоя
друга задача: внсокк и
качествевн звания за
учеввците. А това не е
малка работа. Семинар-
ното разглеждане на ре-
дица OCHOIIHИ педагогя-
ческн въпроск доприне
се много за научното и
методнчееко иарвсгване
на учителите. Оргвниаа-
циягв ми прие П-'8Н за
осъществяване 111 тези
задачи. Така например
за всеки эвбележитеаен
празник има планувани
до1<11ад11 с програма,
иэнесенв от учениците.
Години наред органнвв-
раме педагогическа лек-
тория на която се изяа-
СЯТ дсклвдн С ПОДХОДЯ·
щв теян пред роянтели
те. Ре,1.ов110 на методи·
чески сбяркн се изнасяг
педагогически и полити-
чески информации. Уста
новено е и взаимно по-
сещение между учители
те. Работи се не малко

УЧИfЕЛСКИЯТ КОЛЕl(ТИВ: от ляво на дясно - Бойна Ценнова, Фидана Тодорова, Цветана Благоева,
Вътка Жнанова, МVпка Антонова, Днмигра Томова, Цветана Цветанова, Петно Иванов, Любка Бсжннова,
Мн&аип Живков, Гена l\lихаl!лова, Лилич Цветанова, Цветана Георгиева, Райна Дончева, Васил Петров
11\атеl! Велко•, Геновева Апостолова и ЙDрданка Иванова. - '

.Децата- не са л11 това
наА·ми.1нте, най-нежните,
"•Я-дъхавите цветенца
от букета на жнаота?·

другаря снl" Много ин-
тересни сборове, вечери,
викторини, математиче-
ски двубои се прове-
ждат в отрядите. А лю-
бовта към родното, нъм
българското, самобитно·
то намира широк израз

· във вечерите, посветени.
на народното творчество
Дописката, отпечатана
във в. ,,С-че" за една
такава вечер стана при·
чина да долетят десет·

чивост, упоритост в рв-
ботатв. Голямата любов
и всеотдайност към ра-
ботата е сигурното
средство, за да се 11а·
мери пътя към детски·
те сърца.

Пионерите от пашата
дружина умеят да
работят. Всяка есен се
притичваме на помощ
на ТКЗС в прибиране
на реколтата. Обелваме
по 500 тона царевица и
една трета от зарабоге-

и вълнение слушахме
разказите на бивши сеп-
темврийци и участници
в съпротивителното дви-
жение. Дълбоко в сър-
цата си ще запазим и
скъпия спомен за въл-
нуващата среща с ба-
щата на Митко Пада-
узоо--проведена по вре-
ме на една от органи·
вираните екскурзии.

Пионерите обичат да
четат. Тях ще ги видим
често в читалищната
или училишнага биб.11110-
тека. Членове са на
клуба-.Млад приятел
на книгата", който е
главният ръководител
при провеждане Седми-
цата на детската книга
и ивкуствата за деца и
юивши. Обичат и техни-
ката, участвуват II тех-
ннческнте кръжоци и о
мероприитията, провеж-
дани по време на Ме·
ссца на математиката и
техниката. С всеки из-
минат дев се заздравя·
ва приятелството им с
бригадите за комуни-
стически труд.
Имат шефство fl иад
животновъдните ферми.
Под ръководстаото на
дружинния съвет, пио-
нерите умело органнви-
рат интересни дейности,
които не прекъсват и
през лятото Органиаи-
рани 1в пионерска. бри-
гада, те дадоха своя
дял в довършването
на яовата училищна
сграда. В нея при по-
добри условия с удвое-
ни усилия ще овладяват
качествеяо знанията, за
да станат досгойни
сгроигеяя на новия жи-
вот.
Лилия Ц8ЕТЛНОВА и Цве- ·

тапа БЛАГОЕВА
учит_елю1

н е идват ли те на
тоя свят, за да ни

донасят много радост,
J:I ни карат да виждаме
света по-иначе, да го
преобразяваме.

„Човек може да бъде
унищожен, но не може
да бъде победен." Не·
говата сила няма грани·
цк. Човекът със своята
голяма мечта непрекъс-
нвто изменя света, Дете·
то ед1а тр1,гмало на
учнлнще и започва да
има свои желания, кои·
то придават смисъл
• красота на дните
му. Децата не обичат
да се, опекунства над
тях. Те имат свое само-
чувствие, честолюбие и
стремежи, които трябва
да бъдат уважавани, ва-
чнтвни, ако искаме да
ивполвваме техните сили
за постигане целта и за·
дачите на нашето учи- иите средства отиват о
лнще. За това се и съз- пионерската каса. А кол-
да.1.е ДПО „Септември· ко вторични суровини
йче". Пионерската рабо- предадохме? През про-
та спомага за изгражда· летта започва брането
нето на сплотен колек- 11а бил1<И, та чак до къс·
тнв от учащи се, спо- на есен. Отделнн пионе-
мага за въз11ита11ане ри предадоха до 30-40
у тях 11;?вици за общес· кг билки. Със средст11а-
тае•и д1tйности и внася та, събрани от предаде·
нови мотиви в дейност- ннте бидки и вторични
та и поведението им. суровини, участвувахме
Ръководен принцип в в построяването на ко·
работата на пионерската раба „Радецю1" и заr1ал·
организация е връзката 11ането на вечния огън 11а
на пионерското движе- септемврийците в Ми-
ние с възпитателните, • хайловград. Дадохме и
и образователните эада· много трудодни за под·
чн H'i училището, само· реждането на °)'чилищ·
дейността на децата, ния двор. Cera сме сто-
колективното съревнова- пани 1111 новата сграда.
н11е, революционна ро- Всеки отряд е поел
мантика. шефство над класната

Всички учители и пи· си стая с обещание да
онерски ръководители я предаде в края на
трябва умело да направ· учеб11ата година такава,
ляват интересите 11а каквато я е приел. Във
децата. Необходимо е всеки отряд се издип1
rою1мо търпе11ие, наход· лозунга „Помогни 11а

l(И писма ОТ всички

ПАШАТА -1
ПИDИЕРСКА.?r АИИЗАЦИЯ

Фидана ТОДОРОВА
предсеАател на съюа11ата

орrа11nзацня

....
краища на страната ни,
в които пионерите се
интересуват за 1шчина,
подготовката и проuеж·
дането на тези вечери.
Инициатор за провежда·
11сто им е отряд .Вален-
тина Терешкова." ·

В пионерската ни
дружина с работено и
по показателите 11а пре·
глед - сърев1юванието:
.Дружба -навеки", а се-
га се работи по изпъл-
нение показателите на
пионерската двулетка и
IV-тa Димитровска е1<·
спедиция в чест 11а сJ1аrз-
нип юбилей- 25-годнш-
нината на социалистиче-
ска1·1 революция у нас.

Издигна се лозунгът:
. ,,Всеки отряд-експедн·

циоt1е11!" С колко трепет

·-

На сt1имната: учипнщето в с. Крива бара, построено от селото през 1922 г.,
в к1Jето учиха селските деца _цо новата учебна 1968 гоАина.

Соъднотп мечта
. Дълги rодвни учtни- гите обществени \орrа-ците от нашето село

учеха в две стари полу·
сруте11и пвянтоuи сгради.
На всяко общоселсl(О
събрание или събрание
111 родителите се поста-
вяше_ въпроса l(Ora ще
бъдем планувани и ние
да си построим t1ово
училище. Най-после
дългоочаква11ата ?ест

I

.u.oiiдe. Есента 11а I 965
rод. ние бяхме включе-
ни в .цържавнкя план н
ни бяха отпуснати сред-
ства за построява,iе на
)''l?.IЛИЩС.

Таан вест се прие със
задоволство от всички.
На общоселс1щ събра·
н11е бе решено родиге-
лите на учениците, за-
едно с останалото тру-
доспособно населе11иt:,
.да дадат по осем тру-
дов11 дни за изгражд1111е
на нове1то училище.
:Г•к1, под р1,ководство·
то на П?ртията и дру-

и GЕГ'А. . .

CJrABEH ЮБИЛЕИ ниэации, в селото ни
започна строителството
на новото, с11ы1чево и
хигиенично учн„ище.
Много труд11ости бяха
преодолени по време
на работата. През зима-
та бяха изкопани на ръ-
ка OCIIODИ're. При тру.11;-
1111 у?11овия работеха i.
?1,ъже и жени, но те не
чувствуваха трудности
JI СТУА·сrряваше ги мк-
о,лта за оtюва, което
градеха. През пролетта
на I 966 год. започна

В toдиttu тамни ти изzря.
В ао,ини рQбски ти б.1,?на.От поргиm• киАиflни бtшt" факца смелп д&ржt111е.

Ctc cmp•x 11paia ти 11рекрачваха,
но наn-буднитt то,а бяха.
Срещv хули II бури отстоя
и C.«t.lO «обеdата ср1щна.

О,п килия. ти начална стана
по нr,сно- , оено,н.о пр,раен?.
На ICIKU да,аше ти "етли?а,о•ит, му от,аряш, н&м б&днинс.

Хиляди преэ тtбе .11.нaxtt,
хи.1яdи сэ буни раабрахп.
Вtеки tnо.н,н за теб т11и,
sс,ки с по•,ит за т?бе м1.11и.

на,111иа11е на основите.
Мкого бетонбе прехвър
леn t!a р"Ь1<а, тъй като
нямаше бетонобърка-
чка, и паr< работата вър
веше. Нямаше човек,
който да е нареден на
работа й да откаже.
Най-активнн бяха роди·
телите, които имаха .1.е·
ца-ученици. Те зн111т, че

Дн,е 11paзнv1a.Att твоя юби?1tt1,ltN и поло,ина , mt6 оzън жи11йИ но,а, t1em.1a ,ipod« иА1аrи •tч.,
·

• бяА нараб Щt ,,р,щu напред, да.21•1. На снимката: Йорданка П. Иванова - класна ръководителка 11а l·б клас в , .

новата учебна стая. За своята д-ьлгоrоJ1.иш11а и 0,1;-!IИЧИа оеяагоги11ес'i!! _рабо,:;а е
11аградена с орде11 .Кирил и l\leтo.циll - III степен•.

1\1. ЖИВIЮВ
на училищетодиректор

СЛЕДВА НА З СТР.



УЧИЛИЩЕ НА ПАТРИОТИ
Малъ1', но героичен

е нашият народ!
Много страдания и

мъка е претеглил бъл-
гаринът.

Петстотин година
тежко, черно робство.

tl7!Ji[11cmomuн' години сья
зи, пожари, черна „щ,-
1<11/ Не непразно селя-
нитв от нашето село
мас1110 се изселили 1
Русия. Но н в царска
Русия сьщото тегло:
данъци, болести и го-
л11ма част от тях
отново св връщат в
Родината, в родните
места, · но тун вече
Генчо Кривобарски за·
zpa61tл земите им. За-
почнали пак борби,
тегло, сьлзи. За-
почва бtJрба-борба за
х.А11б, за с11обода соци-
а..сна и национална. И
ето най-сетне извою-
ваната с 1<р'Ь8 сво-
бода iiойде. Тя дойде с
квзацитв на дядо Иван
през Tux бял Дунав.

Свободата обаче не
е пълна. Отново борби,
борби за права, борбп
за по-добьр живот.
Будни. учители: просее-
щават · народа и кана-
лизират борбата ..tty,
всмислят .я, Войните,
квито се зареждат
една сявд друга, вэе-
мат свидни жерт11и -
42 нpU!of14pЧ4НIL са уби-
ти през периода от
1912-1918 год., остави-
л• костите си при Ча·
твлджа, Енидже Вар-
дар, при Бунар-Хисар,
при Забоя . на Черна,
където черната жътва
не спираше.

Но ето заревото на
Онтдмври озари с но-
,а светлина бt1рбата
ни/. Пвртията смело
поведв народа напред.

Колко чеда проляха
«рьвтв си II дните на
бунтовния Септември
1923 година!

Двадесет и трети
септември 1923 година!
Дата-символ на бор-
бата против фа1иизлtа!
Дата, записана с крья-
та на свидни жертви:
Владимир максимов,
Гитьр Виденов, Кирил
Рунчев, Васнл Ценов
и др.
7 ова са герои-мьчёници,

родени и вьэпнтани в
борческа дух несломим
от героични майни.
Крива бара не cd,110
че даде свидни жертви,
тя цяла се вля в оня
поток, залял нашия
край с вьзторга на ре-
вояюцията. Нопко ,иъ-
чения и изтеэания са
претърпелн арестувв-
ните н затворени вьс-
тоници в шлеповете в
гр, Ло,1,! Колко лише-
ния ti трудности са
11з1,си11еЛ1Ц и тези вьста
наци, които потърси-
ха убежище в Юговла-
вия!

Мина кървавият Сеп-
знември, но терорът
не спря! Учителство-
то в Кривобярското
училище дава своя
принос в къреаеите би-
тка с класовия враг.
През 1925 година е
убитучителят Алек-
сандър Атанасов.

Настъпват дните на
фашисткия терор, Пар
тяята повежда смела
борба, борба за пълна-
та победа на -народа.

22 юни /941 ео-
дина! Вероломните хи-
тяеристки пълчища на-
падат велиния СССР- нашият. брат осво-
бодител. И отново
бунтовната кръв се
надига. Сеяото ни от-
ново дава своя ценен
принос. В затворите
са' пратени най-смели-
111е, най-будните наши
синове н дъщери. Конц-
лагерите също. В ре-
довете на Трънския

партнзански отряд
отива наш. гемляк, кой-
1110 и днес работи н
милее за родното село.

Свободата изгря. На-
родът си отдъхна. Но
вр4z1,111 трябваше да
бъде разгромен ононча-
теано. Под боаните
знамена на народната
армия. тръгнаха u
смелите кривобарски
синове и дъщери. В бо-
еветв за свободата
на Югославия и Унга-
рия дадоха живота си.
Че111/lрАШ 0111 тях -
двамата учители Ме-
тоди МRджаров и
Борис Стоянов Ран-
чев, учитвли. не само
на децата, а и на
възрастни по. мъже-
ство и героизъм.

Гордост са за Nae
и подвизите на Мил
1'0 Иванов, който е
проявил аэдрьжли-
вост, твврда воля и
безстрашие в боеве-
те при Мур а Драва.
Нима не е гордост за
нас, кривобврчани,
неговият подвиг, от
белязан в един очерн
в сп.,.Българс,си воин"]

Отшумяха и за-
гльхнаха бойните
оръдия. Настъпя ми-
рен труд.

}lнес ние празнува-
ме 145 годиня Кри110-
б11рс,со училище, вли-
ваме в нова простор-
на, сльнчева сграда/

Как радостно туптят. сьрцвта ни/
Как гордо вдигаме
глава 1'Ъ.Аt бялата
сграда-творение на
нашия свобвден труд!

В този тържес-
твен момент нека
отдадем заслужена
почит Ч уважение,
нека си спомним за
падналите в борбата
наши съселяни/

Диинтра Томова
уч11телка

Соъаипто , мечта,
I

Предължёние от 2 стр,

с ивграждавето на учи-
ляшето техните деца ще
учат II големи, слънче-

» ви и хигиенични стан.
А кой не желае добро-
то 11а своите деца! Ето
тези мисли и разсъжде-
ния даваха сили на мъже
и жени. Тухяа по тухла,
ден след ден училище-
то растеше. Растеше
пред очите ·

на всички,
растеше с общия труд.
По-късно бе докарана.
бtтонобъркач11а, която
обаекчи тежкия труд.
С помощта на хаспела
материалите се вдигаха
11а втората и третата
пяоча. На помощ, макар
и съо закъснение, ни
дойде техниката. Така
постройката бе иазида-
nа и покрита. А колко
труд бе положенjвътре:

паркет, мозайка, парна
и водна инсталация 11

колко други работи бя-
ха извършени.[ва да до-
бие училището сегашния
си вид. .,

Сега, когато, нашето
ново слънчево учвлнще
е готово, ние не можем
без вълнение да· отче·
тем пред себе си с
какво всеки о·.- нас-жи-
телите на с. Крива бара
помогна за изгражда11е-
то му. Ние зкаtм, че
някои. са дали повече,
някои яо-малко, обаче
всички сме дали по не-
що.

НаА-rо11ям дял има
строителният комятет,
чиито членове дежуре-
ха всеки ден през време
на тези две години, за
да помаr?т на всеки,
К(1ЙТО бе ДОШ'ЬII да
отработи определените

му дни. Дял има и учи-
телсю1я1 l(Оl!ектив. Д1111
имат 1( Вt/lЧКИ РОJ.ИТели,
чиито деца ще cf! уч.111;

? в тоя 11qв слънчев .11.ом.
Дело на в,Jl'll(I! жители
на с. Крива бара е по-
строяв,11кето и обзавеж-
дането на новото уч11-
11ище.

Отчитайки нашн?т
аринос за построява1:1е-
то му, ние 1:1е иоже?1
да 11е изкажам нашата
признателност и благо-
дарност на спавната
БКП н народното 11и
правителство за помо-
щта, ко11то ни оказаха
чре3 отпуска11ето на
средства, за да се сбъ-
дне една ,1....11ro1111'11a
мечта на кр111обарча1111·
построяваве на новото
учи1111ще.

Нека ии е честита
новата, прекрасна учи-
лищна сградt!

Алсксаняър АРСЕНОВ
предсе,цател 1111 родител-

ския комнте?

?. •' ,.

На с11"мката: Р11Ана ДDнчеаа - ед:на от първ11те пнонерк11 в у'lмлнщето, а сега е,цна от наi1-добр11те
уч11телнн 11 f<Ласн I ръковDянтелка на VIII-a кпас.

I

Разказват бивши учители
I

Нашето учн1111ще въз-
н11ква а 1823 r. като
килийно. Не_ се е запа-
зи11 ни1<акъв спомен за
учите,ште оттогава до
след • Хаса1ювската раз·
мкрица •, когато ме_цкоа-
якият кнез 61111 обесен
от турската власт пора-
ди тайните му вр1,зки
с 111,стаu11ците н 111 не·
гово място би11 и:,брав
и постааек аа ккез К"Ь-
но от Крива ба/Jа, фа-
ми1111ята на който полу-
чава прозвището .Кне-
эовци•. По това време
бил на,uачен (ценен) за·

учител Даскал ?:одор
от Метко11ец.

Даска11 Тодор е жи-
вял с родолюбивите
иде11 11а Възраждането.
Семействотв му се с1,-
сто11110 от него и жена
му, коя'тв и11м111а деца.
Поiледната била прос11а-
11tна хубвв11ца и в нея
се вr11еда11 никой с11

турски управник, който
реши11 да II отвлече с
пемощта на ю1ез К1,но.
Кнезът преценил, че то-
ва може да стане само,
а"о се премах11е к11как
Даскал Тодор. Той мя-
з1о11 в заговор с жена
му и эа цеята ro отро-
вили. Така тн станала
ханъмка.

*
Спомен е остана11 от

вре?1ето след Освобож-
дението за Даскал Ка-
мен. Той бил ,пецналнс"L'
по светчето и l!аустнн.-
цата. Но онова, което
го е утвър_цило повече
в паметта на хората е,
че е „подковава1111 свине.

Двор1от на училище-
то 1111ма11 добра ограда.
Свн11е?е · на съседите
бродели 11з него и го
прев1ор11а11и 11 . изора11а
виаа? За да тури край
11а тая бе,1.а, Даска11 Ка·
.мев изкомандувал уqе-
кнц111те да хващат св11•
11ете, а сам той събирал
бод.1н от а1<ациите и с
чу1<чо rи 11аб11ва11 в хо-
д11111па1им. С11и1:1ете пре-

На снимката: дDлу - стрщrтел11т? (от ляво на ,цясно) Георги Василев, Иван >J<.?Сулнн, Тр11фон Ерменкоа,
Петь, Haanoa, Страти Харалампиеа н Ночо Велиеа. Горе - строителе1t 11омnтет; М11ха11„ Живков, Иван
Д11м11троа, Владнмnр Гугов, Днммтьр Весе.1111110•, А11ександ'l>р Анге11011, Аленсаид.р Дамянов, hlaтeil Велков
11 Йордан Сtанков.

Отломки от миналото
станали да идват, а не-
му укра?ли името-
• Даскал Каме11 - кови-

мъж. Лnгаше вечер и
ставаше сутрин с дума-
та „COЦRIIIIIЗ'ЬIC" 11а уста.
Когото срещаше и сти-
гаше, а.е иа соц11111из1ом
му говореше. Наil-вече
водеше спорове, почти
са караха, с Алексо
Крошняр2- запален 1е-
меде11ец. Реши11 беше
да следва npa•o а Шаеll-
цария н 1ш1ус11а Кр11аа
бара.

Преди да си ср.гие,
отиаа в общ1111ата по
няка1<ва работа. Пред
11хо_ца разrовар1111и група
хора, между които бил
и Алексо. Атанасов pe-
I<Ъll да се прости с не-
го и му казал:-.Е, Апексо, няма ве-
че да се караме, ще се
рамелнм. Довиждане!"
Алексо кипнал, по.в.кър·
ва111111 очи, не му подал
ръка н отг11вори11 трос·
нато: ,.Вървя да те ня-
ма никакъв! Канята у
кое блато е отишла, все
го е окапала!"

свине•.
*

През перно;а 1903-
1915 г. се ред11т учите-
ли, между които в па-
метта на хората са се
утвърдн11и като учи-
тели II общественици:
Тома Мяринче11, Петко
Монt11, А11е1<са11дър Ата-
насов, Георги Зуйбаров
и Пет'Ьр Тончев.

Учителите по това вре-
ме се позова11а11и в учи-
лищната практика на
Хербартивнскатn психо-
11оrн11 и методика. Пет-
те формални степени ги
сушелн с беэсъиие-по-
чтн ДО полунощ ПIICMC•
во развивали уроците
за исеки следващ ден.
Тома Маринчев бил по-
1:11едовате11 на руските
народниц11, а ОСТЗJ!ЗIIИ-
те -на марксизма. Пе-
тър Тончев бил широк
социалист, а друrит@ -
тесни социалисти. * *

А11ександ1ор Атанасов,
Георги Зуiiбаров, Петко
Мо11е11 заедно с подко-

:;'

Алексан;ър' Атанасов
беше sъщо сериозен

аача Петко Балкански
с1101Киха ва?ало 11а ор-
r11uи,нран партиен жнват
на тtсnите соц•аnистн
в селото. В 1919 r. ори
възобноая11яе на орга-
нкзац1mтв clleJ. I свето-
вна во!!ка Петър То11-
чеа напусна широк1111
соцна111з'l>М II става 1111е11

11а Партиnтв.

След I световна вой-
на се редят млади уq11,-
тс11и, които участвуваха
в разнообразни иnнцка-
т11вк за построяване на
читалищен дом, с което
оставиха следи след се-
бе си. Тук следва да
споменем: Ал. Мутински,
Васил Дуриданов, Жив-
ко Иванов, И11Ия Сто11-
нов, Методк Матеев,
Uветан Бъиков, '811а.в.к-
с11ав Иванов и др.

Има един здрав сми-
с,,11 в това <ювек да се
вг111?да в мкttалото. От
него по-добре се вижда

I
•

:::, ::::::::. lучител - пенr.н,nер
(

МИЛИ СП·ОМЕНИ
Събитията от оц!З/1 Дксцнп1111ната на уче-

да11ечни време11а (1931- 11нцнте беше добра. Не
1932 год.), когато се е имало случаи ка лоши
преследваше всяка про- прояви, на престъпления
rрескв11а мисъл, когато от страна на учениците.
носителите на комуни- Матер11а11110-учебна та
стиqескР! идеи се rене- база на уч1111ището бе-
ха II преследваха, ме ше край110 11едостатъ11ка.
доведоха в селото. То Обучен11ето по ы11оrо
беше ед110 между мал- предмети беше чисто
кнте тогава села с 1<нижно. Трудът и. rри-
мест11а интелигенция, ко- жите на учнте1111те не
11то.допрк11асяше твър,1.е отиваха 11апрааt10. По
?111oro за издигане кул- оuова време пове!lе от
тур11и11 уровен па с?110- '40 ученички " уче11нцн
то. Жителите му б11ха от нашето училище !а-
трудолюбнви, 6удuи, с вършиха Ломската ги·
проявени юпереси към мказиn, а мвого от тях
културните к общест?sе- получиха полувксше и
но-по11нтичес1ш въпроси висше обраво111ние и се-
на де11я. Няко111<ото се- ra заемат отrовор1:1и
мейспJа, взели акти1110 постоае в общестаеnnя
участие в Септемврнй- и държавен апарат.
ските събитнп 1923 rод., Уч1111ищnата градина
01<азв11ха голямо 1111ияние се обработваше от Ci!·
за прави.11кота политиче- мите ученици. Създава·
ска ориентация 11а мла- ха се учебни кътове 1ю
дите. С'l.здадената прн естествена 11стор11я и
коеперацията м11адеж1<а друJи предмети, цветни
група развиваше шяро- къто11е эа възпитаване
ка просветна дей11ост II tстетически чу11с та а,
обе,а,иняваше около се- физкултурно игрище и
бе с11 трудовата младеж. други. Правеха се нзл:е-

.У1111.1ишето беше не- ти, разходки из окопно-
досУат"l,чно да задово- стта. '
11я1а куждwте 111 се110- . Около 40-50 ученика
то. TCJ се с1,стоеше от от проi·и?ша,эията, учас-
двt 11е ro.11111111 сгради. твуааха в1о11 в1,зд-ьржа-
Учt1111цито се разпреде- , тt1111ото дружество и
ля.?а • 8 пар111t11кн от, бяха редовни або11ат11
иа<1а.111111я 1<урс, 4 пара- на аестккк .ВЪЗДЪР-
11е.о:11-проrим11а3ия с ЖАТЕЛЧЕ".,
ед111 дnректор - ??11ч- Ннко11 учителки rio
ко 12 учnте11и. Н,,!!(ё>л своя 1111ициат11?sа а1оае-
1<0 пар111е11к11 от начал- ,цоха фор?е110 0?11tк110
нна курс учеха в, ';lастни ва сво.11те учеn11цn: чер-
домове. 1 , nl_'· прест1111к,а, бнла еки-

чка и синя баретка за
уче1шч1ште, а за учени-
ците-ученическа фураж-
ка. Това формено об11е-
к110 внаснше· ред н по-
р11дък II държаnнето ne
учениците и поддържа-
ше дисциплината ни. С
учен11ц11те се нзuасяха
ро'ста хубави проrраи11.
Даваха се. вечеринки с
детски пиесн, в конто
малките 11ртnсти-уче111-
цв про11в1вах& своите
.а;арбк.

Уч11те11ската тtатра111а
трупа по,,;готвяше и ,1.0-
ста спо11уч11иво 11знас11-
ше nиеск с прогресн1ен
характер от б1о11г1рски
11 чужд11 аатори. ,

С как1ов еwтуска:,ъм.
се J'IОсрещка 111,1.еята за
постр?111аке на чнтали-
щ111 са.чонl И м11ади 11

стар11, и учекиц11 и учи-
тt1111 участв)'11аха акти-
вно а иsграждавето 1111

читалището, а неговата
дейност и р1оководство.

Ht един път учнте11-
ск11пт ко11?ктив се е за-
нимавал с обсъждане на
въпроса за поатроя11аnе
на училищна сграда,
l(Оято да задоволява 11а-

расналите нужди 11а уче·
бно-аъsпнтателната ра-
бота. Но въпросът 11е
11амираше спо11уч11иоо
раарешtиие.

Народпата 1111аст яре·
в1ор1:1а 11аш11тl! (на бившн-
?е учители) съкрове11и
мечти 11 желания в ре-
а1111а действите.чност.

Софnя ГЕНОВА
б118wа уч11те.11ка II дарек·

, .-орка н11 учнанщето



Пърпа учебен ден в новото училище. г-ви „а • клас 11 учителката Ли•1t11

Георгиева са щастливи.

НАШИЯТ ДИРЕНТОР
С.111ед } 7 голини, ТОЙ може

да каже: ,,. Ве11е разбирам
ко1110 с.,он:н? е р?боrата н1
всеки ръкоеовигел, kOIKO
трудно е вэкустеото да ръ-
ковоаиш".

Израснал I бедно селско
Ct:l.ltjtCTIO, 8'J,31}HTan В кому-
внствчееки дух, тоR е вече в
редове" 111 БКП n каго
неян член отдава всячквге сн
с114н и евергня о с4ужба на
111рода 11 Партвяга.

Завврших 7чнтепск11я нн-
стиггт в rp. Станяе Днмит-
ров, др. Михаил I [етков }J(1в
ков, вацяао се поевешаеа на
благородвагв учителска про-
фесия. Н11ко1·а няиа да вабра-
ви денят, в която за пръв·
път прекрачва прага на род-
ното севс, отначало като учit-
тел, а с11ед завръщането с11

от родната наэарма н като

Авторитетьт яе може дt
се нааага но а.:?.uю1nстратн-
вен път, rой може само да се
заслужи по юстсйвство. И
трябва да св гвърде търпе-
яив, внииателев къи лругвте,
тактичен, з" да бъдеш ува-
жавав като ръяоволител.

За д:? изискваш от аругиге,
сам трябва до с11 езнсквтеаен
яъw своята работа, сяы тряб-
ва да бъдеш образец. Винаги
тих, скромен, бевшуиво реша-
ва всички задвчи, свървани С

образовагеаиото дс.110. Уыuо
обед.1111яна, насочва и повеж-
да колектива напред.

Тоя е н новатор в своята
работа, търси винаги новото
в нашата и съвегсва педаге-
гическв наука. Във връзка с
осъшесгаяваве на закона ?а
по-тясяа nръзw:а на учиаише-
то с живота, • вашето ytt11л11·

директор в продължение ве-
че па 20 години.

Първите стъпки като дп-
ректор са .-.1:ш, 11 пеуверенв.
В1,11рек11 всички знания, топ
се вагрулнява, Трудно му е
да разкаже за преолопевите
несгоди. Те са идвали 11 от
липса Ш1 опит, Н нвй-вече от
липса на помошннци в нача-
.11010, я or неупобствата иа
старите у:ныищии сгради, и
от инсгсчисвения брой на
децата от мпацинствоте, 11 от
юякова честите промени а
ебрвзоаагелватв система, коя-
то пеарекъсиато се подобря-
E.J•••

ще, макар и при крайно ло-
ши yc11oun", се оргавиаира
една от първите учебпи ра-
ботилннци в бивша Ломска
околия, Тук бе проведен 11

първият отнрвг урок по тру-
дово обучение с учители от
околияга.

Винаги търсещ по-ефектив-
п11 метели, ннн:11·11 изискваш,
гол постигаше с колентива
ваввчиге, поставени от Пар-
гнява във връзка с образо-
ва1111ето.

'
През време на първите

републикански прегледи иnс
направихме не иаяко по ОЗс·
леunва1,?то на училищвия

двор II подобряване условия-
та за работа вътре а сгрвля-
те.

През учебната 1963-64 го-
двна се наложи разкриване·
то па осми ffЛIC при УЧНАИ·
шсго 1111. Добре! Но къде са
ни пояешеняяга> Материалаа
база няма. И отново явслн,
наирежение, Налагаше с1 да
се търсят помещення, тряб-
ваше д.а се прекроява чяга-
лвшната сграда, обшествевв
учрежаения се наложи да ее
рввместят. Трябваше да се
обэаведат кабнвеги. Всичко
това изискваше твчане, Р•·
бота, напрежение. Цвлияг
колекгин работеше, но нап-
ред беше той - д II р е •-
то р ъ т.

По•11н същите трудностн
се срещнаха преди това II с
разкриването на прелучилищ-
ната детска градина, която
се нвложи три пъти да СМС?·
пя местоиахожлеивяга сн no
липса на помещенин.

Години наред криеобарчвии
мечтаят за светла II простор·
на училищна сграда. Години
наред техните учеюнш e-t
у'lат u построn,ш, строtни от
самите тлх с подръчни сред-
ства. Han·nocлe мечтата на
11аш11'!С дедн 11 r1радедн, на-
шата а.1счта с осьщ,ств?НQ.
Всред се.оото се 11эдnга бял
дuореu-дело 11;1 1шродн 1т?1

1таст, де.ю 11а труда на вс11ч-
1ш ЖНТС,1Н на С('.10ТО.

Сградата ржстешс с вс?ни
11зм1шат ден. Гр11ж11те oJCo„o
н?я също се yscmJ11auaxa.
Пак директорът с 11омощта
113 у1111тспсю1Я ко 1еит, В 118·
щ1рашс с11,111 и uреме, наред
с 11рякатя си ci·poмna работа,
да npeoдonce пснчк11 труднос·
т1·. Отда,1е11 тоn. мислеше за
обзаsсжданtто н украсат,1 на
бъдещия днпре11·учш111ше. За-
реждат се отноно срещн с
худ0Жпиц?11 маf1сторн-с11сциа-
.'111ст1t, 11оръчtш, у1·оuорю1,
р.1з11раt!ИН И ТНЧIНШI, докате
нснчко се набавн 11 постави
нд ?петото.

М11хаил Жи1ков е не оамо
ръкооодvтеп, но •t

·

о5щестsе·
шш. Tun с председатеп на чн
тапнще:то в nрод1?,лже1ше на
18 гощшн, ?,лен ,ш партиАflО·
то бюро, проnаrаидnст на
Бl{Jl, член на дру1·арск11я съд,
СЪВСТИIIН. Навснкъдс ТОЙ ра-
боти с вссотдаnност. Мшш·
лата година топ бе удостоен
и с високата награда - Ме-
дал за трудово отличие.

Всичко това е много скром
110 казано. За всс?шдневнаrа
му безшумна н та.,антпнва
работа, у -ште,,сюtят ко.1Jект11в
го IJ.CHll и уьажвоа.

От учителския
нолентиu

НАШИЯТ оnит

.Обучава.ме и
Iвъзпитаваме

Девеп?nт конгрес на
БКП и XXI 1<011rpec на
СБУ поставиха като
главна задача пред учи-
лището изис1<ването. да
се повиши 1<ачество,та на
работата и подо6рlf под-
готовката на учащите
се. В духа на тези И!ЭИс-
I<вания усилията 11а 1\11-
шия учителски колек-
тив се насочиха rлав110
к1,м изграждане уче611ня
процес на с1,времеинн
педаrюrически основи
чре3 утвърждаването па
методи и изnолзва11ето
п1 средства, които оси-
rур?ват активно участие
на учениците в процеса
113. 06 учението, развиват
.11оrнческото им мнсле-
11е и в1,06ражение, сnо-
собствуваr за изrраж.ца-
не на правилен миро-
rлед. Това дооеде до
подобряване на учебно-
възпитателната работа
в училището ни. Почти
вснчю1 учители спокой-
но съумяват да 11ключат
в учебния процес "уче-
ниците, активизират ми-
сленето им, разsнват
познавателните им спо-
собности, изграждат nо-
лож1пелнн черти в ха-
рактера · и волята им,
формират цялостната им
личност.

Макър и бавно, но с
всикн сили рушим ша-
бJl'она, а новото, прогре-
сивното пробива своя
път. Мястото на урока
не е вече само в ,тас·

ната стая, а и в кабине-
тите, работиJiннцнте, на
полето, в стопанс1шя
двор, на исторически
места и п?. За ос?.щес-
твяване на това особе-
но зиачеине има онагле-
дяването, 1<оето дава
възможност 111 ученици-
те де до6н?т зрителна
предста11а за нзуч1ааните
обе1пн. С ус,-.в·ьршен-
ствуването на техню<а-
та се н3ме11ят и сред-
ствата на обучение. Та-
зи година училището ви
р1зполаrа с киноапарат
,,Славянка". Чрез yчe6-
Hl!J! фи.11м 11ие ще раз-
ширяваме и затв"1>рдява-
не 511аннята, придобити
в клас, ще градим пра-
вилен дналектнко-мате-
рналнстнчески ?1нроrле.ц.
Почти всеки час влизат
в действие и днапро-
же1щ11оння апарат, епн-
диаскоnът, 1·рамофона
както в часовете по ли-
тература, така и по пе-
ене и други предмети.
В най-с1<оро време ще
притежаваме и магнето-
фон. Практиката ни
убеждава, чt без изпол-
зването 1111 наrлед1ш
средства в клас, не мо-
гат да се изграждат
представи за живота в
миналото и днес.

Правилно nsrраденнят
учнлнщен режим ни да-
ва възможност нnй-ра?
ццоnn11но да се мзnол-
зва времето и сн11нте
на учителите и учени-

съобразен
задачи на

при нашите

цкте. Той е
с общите
учи.11ището
условия.

Особено подчертано
усилията на нашия ко-
лектива са насочени към
подобряване на трудово-
то, естетическото и най-
вече 11атрнотнчното 11ъз-
ш?rанке 111 младежите.
В Тезисите на др. Т.
Жи11ков е ка,11ю: ,,Учк-
лнщето трябва да стане
11е само ковачница за
подготовка на добре
обучени труженици, но
и мог-ъщ идеологически
институт за правилно
идейно аъэдействне вър-
ху младото поколение.
Н11шат11 задача е да р'аз-
крнем пред младежта
та1н правда, да покажем,
че нашата партия е пар-
тията на Оъдещето, пар-
тия на новаторите."

С целия уче6но-въз-
пнтате11ен процес ние
s-.эпнтаваме нашата
м11адеж в дух на патрliо-
ткз1,м, на гореща любов
К"1>М нашата родина, к1,м
наша:га партн11, и нена-
11нст към чуждопоклон-
ството. Чрез изnълнение-
ТG на редица меропри-
ятия по ли11иn на ДПО
„Септемврийче" и ДКМС
като сборове, програми
эа различни тържества,
кръжоци занимания, по-
сетените филми и др.
се в1,здействува въепп-
тате11но.

Дружинната 6 р"1>ково-

дителка проя11ява стар
ние, отзивчивост и 60-
д1,р дух по изп-.л11е11не-
то на пионерските зада·
чи. Нека не забравяме
ценната мнсъ11 на др.
Т. Живков, казана в
тезисите: ,,Младежта е
1<ато фиданка. Както
фиданката, така н ила-
4ежта не може . правил-
но да се отглежда и
развива без добър сто-
панин".

Създадеnите прекрас-
ни условия за труд и
учение в новата, светла
v. просторна училищна
сграда, не може да не
да.и.ат 611аrопрнятно о г-
раженне върху резулта-
т11те от учебно-111,:,пнта-
тел11ата 'работа, която
сме поставн-ли в центъ-
ра на внимание. Чрез
търсене на нови педа-
гогически пътища и ме-
тоди, ние ще постигнем
по· голяма ефективност
в урока, ннднв:?дуалнзи-
ране и диференциране 11а
обучението, всякога и
във ВСНЧl(О да бъдем
пример на младежите.

Учителският колектив
и занапред ще Нiпъл-
нява с чест своя внсвк
дълг пред Партията 11

нароп.а, ще отдава сво-
ите сили и знания, т-011-
пота на сърцето и ду-
шевна енергия эа 1<ому-
ннстнческото нъзnнта-
ние на утрешните граж-
дани. Райна ДОНЧЕВА

у•штелна

НАЙ-СКЪП__, _

ПОДАРЪК ЗА

НАШИТЕ

ДЕUА
611.10 е тышо турско робс-

тво. Било с време, когато 60
гаташ11те 11 бы1r:?рск11те
rъргоншt СВI се сраму1али ца
се наричат бъпrарн. Б•tло е
оремс, когато българката, при
сnнваАк11 своuта невръстна
рожба, тихичко пеела прнснив
на песен, за да не забрави
МЪНИЧК11Я c.-iil, да ПОМШt, да
раст? с ш1ето 6ъ.т1гариu.

И ето, о ю1,1нnката на wa11·
ката CtJ1cкa черкRшtа, се чу.
оало как детските уста сри-
чат на светпинкатr?, Ноято
проннквала през цеnн1т"иата
на ст?11ата: .Аз, буки... .'4

От TOl'ana замечтават хор·
ските сърuз за светла и про-
сторна спънчеuа сграда. ОТ
то1·ава още детските оч11 жа-

.
дJ"'1_1ат .за светлина.
, Мннаоат годиш,. С радост

11зстрадал11ят н•род :среща
дя.а.о Иван, с упонание чака
нова Бълrар11я да му даде но
во учитtще. Поt1еже тоаа не
става, със со6стnею1 средства
и труд хората построяват
една да.11е11 недостатъчна и
не1Jр11годна за тази це., сгра·
да. М11ого rnд11н11 наред кри-

вобарскнте деuа ходилn да н навсякъде, нъдето има съ·
довършат образован11ете с11 в брани хора. Оrнооо започва
11рогшшаз11яrа на с. Вас?'лов· събnранt ·на сре.11сте?. пора.а11
ui1. местю1ческн те11де11ц11и и н?·

По настояване на учите.1n- доразу„ения, к1,де да бъде
те са 6нлн набра1111 срtдстыа 110стр0Яка-rа, срокът изтича,
за нопа уч,мнщnа сграда. 11 средствата са )lзrубенн. а

През 1927 1? 1·0.:1. се на:ш· деu?т:1 все чакат. 1 lо·късно
nят основ11те на читалищния отново Б1tnросът за учнлнщс
дом, 11остро1ш.1т общинскн се 11оста1я. Бил t нзкаран )1
дом II сграда за проп1uназ1ш пясък, и чакъ.,, но н,шраэ1ю ...
та. През .,ятото на 1928 год. Иава иародиа,а власт. J"р11-
Миннстерството нп зсмедед1:1· "жата на Парrмята··rова са де·
ero nроnлож11.'10 J)a се разкр11е ? цата.
и се рuзкрнло зе?еделско уч11 tle11e е на11?ове11а nързата
лшце, кое ro :iаело стаите, копна. Тснsа е 11разюш з;1 се·
нредпидени 3;1 щюг11мназ11я. лото. С колко радост, с ко11кu
Ясно се 1шжпа, че dЪnросъг жс:1а1те u nро11ы1женис н.J
за _учсбтt стан ос rап:1 нсриз· трн ,·одшщ крн..,006арча1ш
решен, опук нат:нък 1оз11 даваr сооя труд 11 нред очи·
в-.прос не с.1иэа от J •?внttя те 1tt.1 от лен н.1 деt1 расте
ред не само на общuсс;1с«и >J<t'ла11ата от tseк 11 н?·ло,ши.1
събр,ш,,я, но 11 на nлuщада учнлнщн.а сграда.

И ето я. l{ато бял кораб,
издуп n•аша всред море от
sелешш:1. л.11ес се беле? ново-
то уч11лище.

Вечер, когато се прибират
мop11,tt о r къра, от която н
страна да с:1, we обърнат очи
към се#10 н наn.напрtд ше
нидят уч111нщеrо. Ornycк.ar
се сърuатн. Тех1111те AOU.t
ш„1,п нечс учнл11ще·.nяnрец.

Една оекош,а мечт.J е
осыuсстuена. Жaдlli"IT? за сос:
тmiнcJ детскн очи се . о(р-ьщат
кьм У'1t"елн1е. зu да получат
от 1 ях .?руга сн,..ттша, куж11а
11М 118 ll3j)i1CTIIЗT ДОС rotlюt ,·ра·
жда•и за тая J)однна, която
1·11 д.:.?р11 ? учн,щще. ,

Гена МИХАЙПОВА
учиrелка

КОВАЧНИЦА НА
КАДРИ

Х11пядм са хората завър-
шили cnotтo обрnзоnанкс u
11родыжен11е на 145 1·од111111.

Потвърждение на това е и
наr1рав!!натг сводка за пер110·
да ОТ 1938 Г.. ДО 1968 l'OДIIH3
на запършнтпс осноuно об·
разо1а1-111е в учнтtщето шt 11

llfЮД"ЬЛЖНЛII Д.:1 се учат D ПО•
ropn;1 степен yqш1n111a.

Завършили оСJюшю образо-
ван11с общо I IUU душ11.

Лродъ11жит1 н завър11111„111
срtд110 образона1111е 311.

От тях със ср?дио общо
образова1111с 96.

Завърш11л11 средно спеuш1д-
110 84.

Продъпж11л11 да у•1зт и за„
върuштt в IJO·ГOf)Нlt училища:

Уч11тсли - 46, от които с
в11сше образование - 13

Встер1шарrш 1е."ошш1 r- 8
В0д1111 тrхшщн - ..J

Маш111-11ш техшщи - 4
Строитс:11111 тех1нщ11 - 5
1(и11ооперзтор11 - '2
Акушерстuо - 2

мммs SSA 1-р ! ,-,,.,,,PP:1SR:l!'Т!'t!lr!7rer:-:::rm е u е s я;;;..wм) w

ПРf/ ),'?.10,ията н11 со1,11а-
.1и.1.vп 3&nросьт .1а ко.иуни-
tт11ч1с1(оmо аьзпитанш, па
11одрастсащит1 ? 11роб.t1.,с
за ця.rата оби<естгеност.
Всrстрпнноrпо раз,ипш? н,1
ли1111осттп , нe.ШlCЛll,ffO 6tJ
cucmt.AtНomo 11&.1дейст?ие на
осно,нит? фактори за ,. ,.
nшnttнut: У"UАище, u.кeilcmdo
и общест1tноет.

В на?ал•mо на аслка учеб-
на

·

toduн12 дир?к11,ор&т
отчита , 1,стоянието на
ус111ха •а 1t.Jtn1к„1a,rru ?одина
tl избпра.tе1 tlOtJ poduкte.ttкu
ко.кит,т. н?zo,amd аsдо1ы
е п•tmо11нно да се оназ,а
помощ ?а учите..?сния U(t.
At11m11tJ :,а оеъщ.1ст1я,ане tfe
11ит1 и зai41t11mr на кому·
нucmn•t,нomo ,?з11иmа11ие.

Не. первите кл,н:оеи роОи-

•

Учитеnи и родители - ръка за ръко
те.1сни cptЩtl и.1бира.че ро·
дмтелски тро11ю1, които с11

първите помf/ЩНllЦи на
к.1аеш1те pъкo,odumtAu.
И,tfраната тро,lка родмтt-
_,и ,,дньJ,'С .месtчно идва е
учи.lUЦ(С U 3йtано С HЛIICHllЯ
paf<oa(Юumt.1 про,еря,а ct·
стоятzето на уJt.ебниците и
nrtmpnдкumt, а също ozлe-
JtcJn усп,ха на уч,нtщшпе,
кoнcy.111rup1J се с vчиmtAurr.c
и ръкоsодството на учиАи-
щепсо ЛО pйl.lU1lНll ntQaJDtU·
ЧtОЮ,4 f,'6tlp0CU.

На ft.>aco,umt срt1ци o(f.
съжда.wt ••1tреси 1<•mo: .Ро-

.lята на се.11tйния ноАекти?
за 8'Ьзnитаниtто на д1цата",
.Сt.н1йстгото·'ШСm из,ор•,
.8'6ЭnUrtlйHUt HQ 10„fЯnta Jl
хар"ктtр11.•, ..7i,удосото
гъ,nurnaflu, 6 Сt.-Чtйст,отон
м д,. Беи9итt 1а 1lаситени·
t: nt1ADЖUtntAHU ll отр1ща·
mt.Aш1 .ltttmнu npu,tttpu,
l(Qumo се 11ocpeщart1 е pa.1мit
СОА II tJHU.HRH/lt Om t.tylllit·
meJtumt и он•J1ат caotnro
noAQJ№ume„tнo г11эд1t1,т1иt.

flo111tru асички yitum1.,s11 '"
Аrнтори н,м ОФ. Всг,т
11етаарт1,к тези пропаtандм·
tmi, ll?Aи4am по рпсlони с

noдzom,eнll лeКJ/llU. Про,е-
д,ни са /Jtetдu вор.ху сл,дни
те •тtдш: .Вреда1ш1 от yno-
mptdama на 11лкохол. tl тю-
тюkопушенtто•, .Atittutmи·
'lliO!nO 1озп.итпниt", .. l(yл-
mypnrn(I, на f1t•tl'IID.", ,.Бит и
трttдиции " COlfU•AliCtntl.'lt·
ското семе1lст10" и ;.др.
Традиция стана , нашето
yttиAиll(I да се 11рогежdат
рr1дытеАско-у•?ите..tски с.бра
нr,я по tдпо на cpoN , дatmt
малцинст11ни .мох«.zи. С
интерес родипr?.,,ите слушат
uJнtctнum• дьн.,ssди II п•ста-
а,rт ?&проси, които tu ин- учителка

mep,cy,am.
Инт1рtсни са и вt1Jeflume

па народното твор•11стsо.
При про,1ждането 11.11 у11ас
т,v,ат и poдumtJtuntt, даже
някои се обли1иrт u "
национ•Ана иОСLlЯ II сп.,ш
у11ост1уаат г u3n&Aнtнue
нt1 народни песни и р•1ка·
з,ан• на народни nf!..uKtJJttu.
Тt3и ,ечtри Jш на110.ш?я,r1
.за миналото на нашия на-
род, за и,оиJ.ча и nampuo-
mu.J.w• на 61,лгарuнt1 и нtzo·
, ..я с,об„далюiJн• дух. До
к&сно н, стих,а 1tс1ли1то.
В,оелкт се ридитtли, v•шm•

AU и у•rеници.
MJ(oz.o и pa.1Jm111-111 са

средстгата. на•шюипе, nь·
тищата, фактор?1те за с&З·
дпгане на в&з,штани 6 ко·
мyнucmll'tecкa нравственост
.?tлад,жи. Се.11еаството ка.
1110 tдин от исновншпе
фактори ,taptд с у•11.111ще-
то, ,а с&зда,аНtто на но6t1·
те хора, трпб,а da и.11а
ясна цtА. PtJдиm?.'l!llr<t flnlt-
v,neruнo щt ,ъз,шrпа?пт а?-
цатп t.11, когато tJ тях u.Ata
желаниt, хогати се ра?оти
, наt1·б.шзко с,трудничес-
т,о с у1tиАището ll цл.1ата
06щест,енос,r1,
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