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С ПОРИВА
НА ВЕЧНО ЖИВИЯ МИТКО

Наш св11,10н. родеп до.,?. здравей!
-Нривет от стройните 1ред1щиl
.lесетгодишен юбилей.
вривегстваме те със шестици!

Д1,;:ет11 път огласят пан
_у•111.1,,rщЮ111 двор децата.
Виж .с името на Мит.нu как

па·този прааник да се връщатс
КЪ!\1 миналото С ЧУВСТВО 113
удовлетвореност и изпълнен
дълг.

Драги родители 11 учители!
В нашите ръце е най-скъпого

на нашата рецинн -- децата,
бъдещето 11а народа ни. В име-
то на тяхното щастливо детство
нека дадем всичко,' което е
необходимо н семейството и
училище. Нека предоставии
мечтаното утре 11 нашите стари-
11и в здрави ръце II желевни
мишци, за да 111\Ia на капво да
'се радваме. Нека срещан:
здрави и живи още явого, мно-
го песетлет ки 11а учияищего под
Бакойскня баир II се радвате па
неговите успехи.

Без вас успехите на уч!f:11
щето биха били неnшслиnш.
Ние нямаше да се въэхншава-
ме от хубавия ред в училището.
от създадената вече с·ьзнателна
д11сципл1111а, не бихле постиrра·
ли резултати в учебната 11 въз-
питателна работа, която сочи
все. по-нагоре и по-нагоре, не
бихме аавоювали високн ПОI\а„
затели в обзавеждането на учи·
пищете, в вэвънкласната рабо-
та с учениците, не 611 укрепна-
ла. пионерската И комсомолска
орга11изац1111; без вас нямаше да
се радваме на хубавите траци-
1\ИИ, на цялостния внсокоорга-
низиран живот в учииището,
което диес славим. .

· И нищо, че сu.це скреж поси-
па вашите коси, че се появиха
още бразди по челата - стига
вам тази награда прнанател-
ността народна, прнанател-
ността ученическа.

В чест 11а нашия тържествеи
юбилей, с името на вечно жи-
вия в сърцата на поволеинята
Митко, да стиснем още по-адра-
во ръцете си II си обещаеn1 спо ,
лука!

Ноември е пак, а той носи
радост на всичка IOI. През този
месец ние тържествуваме, въл-
нуваме се, отдаваме почит 11 се
учим на героизъм.

8 ноември е рожценння ден
на нашето училище. То е вече
на десет години II нека от сърце
го позцравнм. Времего от от.
криването n1y до сега не е мно-
го, но опитаме ли се да дадем
преценка на работата, извърше-
11а в него , ще трябва да гово-
рим дълго. Десет годиш, вече
в него здраво са стиснали ръ-
цете си ученици, учители, роди·
тели и общественост, които се
трудят ценощно в ивтето на но-
вия човен.

Скъпи чавдарчета, пионери
· ·11 комсомолдн!

В чест на нашия десетгоди·
шеи юбилей и рсждения цен
на любимия IOI патрон - свиц-
ната народна жертва - Мнтко
Палаузов, · нека оtбслежим в

Е. К. страниците на нашата училиш-
1111 летопис нови, прекрасни

. • · , ·
· · ·. · • . . пионерски и комсомолскя дела.
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.
роц1111: власт, която. ,ш дари с

, ,·. това хуб,аво училище, нашата
119??????.:J.H_I стария хай- нането ·мн в партнаанснин ОТ' Митко избърса 'Сълзите си и партия, която 1111 води II закри·

душки .1if1.п_1ну1, !J'].1.НХJ1УПен11 с бе-. ряд, Сега моите другари съуче- наведе глава, В очите 11n, Магда ля бащннсни, за това нашепва
:111.1-<<1J)11аЩ1.;:?щ1сrеше,снеш11ата .,1цrщ1 се учат. а аз гния тука 11 ,ранените другари, също се бунтовния вовеii на.баяканскнн
фЪ!J.Т?k,!1 ,r; 'JJMt@aJ11e в обла-", 116,ц эемята. ·H'Ora аз ще се Jча?, появиха съЛЗ'И. катър идващ от „Осеиикова по·

цн'от снежен прах. '· След победата .този клао -грябва .неоодозвраните сили се явя· ·л1.111а:' н яногобройните хайдуш-
в· аемлянната-..болюща·.? край да го повтарям и да бъда две ват на помощ. Магда разтърка кн сборища.

Осепннова црляна. не се. чува- години назад от моите другари. с длан горящото си чело и се Нека започнем втората десе-

ше нищо J{p'y'ro, освен тежкото Къ,1 това прибави изключване· обърна към Мнвко: тнлетка адрави, бодри окр11ле1111

11 м-ьчително-сеевение- на ране· то ,111 от протимназията без - Слушай какво предложе- , 11 пдъновени от големите успехи

ните партизани,' скърцането на npaeo д?. ·??стъпя в НИ!кое учи· ?;,ие ще тн направя. M1rre. Зню1, «а социалистическата 1111 род11-

векооrщ'l'е бун?и;nо)(,'ilапора на .1t11щ? в .Б?_щария. защото казах. че TJI беше отличен ученин. На •.на. '!;я ви·зове 1,ъ?1_ овладяване

снежiu,.та' \iy,pir-.)i··no J!якой ·път ..?ст1шата. Тази мнсъ,1 толкова .. т.ебе ?шл1ю ти остана да завър· I на науката, за д,1 се влеете в

JIO}ff нас1?·ладll}Мlе· rJJуj•ницн въп· ,;;кесrоко ме 1rз?1ъчва, ·че по нн·. шнш и.часа, а аз съ,, студентка I буйиня потd" 11а съзидателите

l(H. \!:-?;,:5:..;:·•:·? ...;.f:,??? !,;? , ·· R?й лът ноще:1J, като заспя, съ- .11 н}н1а д? :-,ш бъде тру.дно да ти
I

зна?щ? 11 можещи, възпитани

, :_.. .',')\Im "er :на,,а,узов слизаше в 11) вю,, че сы1 в нJ1асиата стая, нредава?, у,роц11 без учебницн.1 и rорди.

?iJitзkiiтe :е:111„ нрн нтаците. ;iu уча се 11 :с радвr?,. 11 нато се .Сле,1 победата ще вземеш :изпи· . Оставете след .себ,: си, в учи·

насяше храна II лекарства. 110.. събудн, пан се в11жда?1 в това . . . л11щето, полезна следа, за да

,,аrаше на майна f" да превър· дъ,1бо1ю 110,1зе?11)1е. {На стр. 2) n?же в· следващите десет•!летня

шат ранеЮ1те п?тизан.и, ходе-
ше на буiiяата 'ffланлж;11.i _рекич· JJ1•••--•----....111-1111-A111·.i·•-•11•••••••11•••••111,1„8
ка -?:ii?д.ii'J1.·1?aт9::'C11.'npµ,въpщe· =···.

··- ·--·......--?-··-···=···
we ,ра6Ь1'а'!_!!, ?!!даш?)7ОД..?ЧЧIКИJ.1 I·?·, rвор за- !в:ьзцух- и I'· nосrоянн9. "; ·

.,\1.ълчешг. . 'I'' ..i?-;c:Matдa 'rtревъз?1оrйа iii,co1iaтa
. те-:>щt<р: ryp:i: R то .попита·:
: ? _«БЖI\ ;)\1?. ? ??Iт:ко, · защо
,1ъ;iЧ11!JJ? 13':qt/j_??J:И,_Р.еЩ_{_';\ПЮ·:

'го весе:1! В 11aй·;rFY1t111ir.? ?q,1?и- r В ш«вота r.,a ,,:ек.и 'IOвe.i; като воi!.водата Чав:?ар. Эа

.,.!.Ч.;::§!1!?1.\Wl'f!.11/1? ще издекла_-, IO!J :11111. ,1ю«ю зае.,1ат осо> ,. него. за слi.в.ю1те хай.:1утн.
,:;.'rЩР.3.ш;•'iiесю1ч1(а ще изпееш, с, ;· . бено място в споменнте му. ЗR т,ехннте пото,щи. деца-rа

Цвnтко хумореска ще кашете. ·а· · -' Нъм тях винаги. 11 ID трудна ,яха 11 ;?екламираха с въз·
тука. выес.то. да•сс радваш. че . ,tИнута. с трепет се връща,1е торжени лица, за радост на
:юбедаrа е .бЛJ1з1щ, · l1ерве1:1ата · ·. -за светшонка и· радост. е татко и ,1ю1а. застанал« ,,ал
.1р,111я напредва и юiе i;!iopo ще • ; ущ1ление с.10,1 rод1щи съзер· ко -отстрана, развълиуванн
б1,,1е?,, с.вабдд!W, '11П JJ?H, :11. нощ • цава,?е :Jа11азен11 фотосния· ;10 просълзяване. не 110-мал·

в?е ,1ъ.?чиц?! , Каши, ?nr.- ·накво •
.

ки .,ю от учителиrе на -;rвara
толкова ,111ом ·те нз,1ъчва? i }{о;шо топли чу.всТ1Ва, СJ!ЪР. · ила?а др. Станчева и В0р11·

. 'Ji?11Ь"'t5,;?нi?'а':"нlт.?жfлата С.;1. < ;iern?ю,\???н;r?;,°:;дaм:rr: COBJ·
нищо. че .денят е с.ту·

глава. ?:l'.??№!i/:F}>dl.W?!iq 'и от')':; пагп наnрюtер тази снmша, ;?ен. Нищо. че тършесТ1Во,о
rовrри: ·., .. ,-·.,-,:> i,,···• ,

I
У сегашните вrо,ронласиици. с,?ърши - юшой не бърза.

·,-t,x·:,;-;;., :lj:x.,J.IP,X.?PKO :11,агда. ПPIJ ?('· , Ето rn. строешt п.ред В.ИУ· Десеткн фотообекrиви се 11а·

. ,,: \?!(? jia;t'бci•'!l ?11,ка се смесва'!'! шителиа1'а на?1е1111а фнrура сочв:tт, за да запечатат грей
, :J :111а?,. че съветс1ште воtlсни на .таброзския .вои.вода-на1111· на.qите лю1а. новите чавда?р-

. nастъпват, те с.иrурно па:к ще • .тан .1лдо Н?кола. На З ,шрт шt . .и хубави·rе ,подаръци от
;. :· ни n<morнaт. Нашата партия ще J таон J'Q.1ш1a . .върху -rех.ните .., .каюtч:иите II батковците от

.'
·
?дигне нai:io1.1a н ние ще бъде,,i .

раJтуnтяни rърдн .се Р.азвя, V кл. - 1шюк.ю1те. ЯркJ1ЯТ

. ? свроОдНN• Тдiiа :\е{;1)'ад{)'аfа ill.И.{
, . .'• • ха СИННТС ча·вдарки. СИМВО.1 ЦВЯТ на ча.ндарките - ЦIJC·

? i а ·ето Я И ?!ЪКата ',iи, дpyraJ)1(0 :;·• .': HQ nри!jЭДЛСЖНОСТТа И?! IК'Ъ.:1 .
-Т.

'ЬТ I.ta !)ОДН<УГО СИНЬО небе

; 'Ма.гда: Ти знаеш. ..'!.е. аз и.е._ M.\J-' '.?·' · едн11 храбър. преrкрасе1,1 . н?:..: ". 1_:ук, ,на снюшата. не личи.
. , ? >lilljx да заn·ьрша втррня. прбrnм· • род. отк,,рмил . чеда7'\!ро,1 110 като че ли дочуваме яъз·

:,. :
,
,-wаз11а1щн JJ;:J)C, Лi>PiJ.дlЦIP?Щlt!<!,;,,!""'- · i

? ;
' '' . 1111•'!'••····-?,-·1!---?-----'··--·-··------·?··-·--·····-·----··

.. ,въроят н све.тят и:-.1 тщата.

Десети JIЪT тържестве11 сбор.
цветя:· rлова II бодра ,песен ...
JI слуша.'1е с унесе11 взор
за рет,1е,ет II oc:,,ia е:ен , ..

Де<!ета есен е ro па,к
·тър;кестве110 зоват фанфари.
rър?1еши в сr«хналия ,,рак
ю1 опо?rнят паднали другари!? ... ,:,,

. " ""• ,Gera, nреrД:·н-р.с,,сред, меката,.;:рt'ва
с.тои дете, 11здsiлilио· от камък.
Beтpe,n,.i?JJ.м..и!t11a детскатр глава, .

но то не·чува песента му.
:"'' \ ??:

.-: ·.:.'_: .

И " разноЦ11ета11кя руб1111
на зареното от ракети
11зраства силует едlШ
11 ,почва. факелно да светн.

А факелът е - знаеш ти -
-lla'l'pOl!ЪT 1111 ЛЮбl!N, човечен,

. . зарад могото днес плю1т11
·:

1_1а връз1rата ти .с:>ГЪН вечен.

1-ia тeб,.cY<JJJJlИЩt', наш стrден кът
прнQат, пр11в.ет д?TJI ,път!

i••I
I
i
I

. ПЪРВОТО . QБ.ЕЩЛitИЕ
ПРЕД РОДИНАТА.- t .•

"';\J!З' пътн ю1е11ви и обещания
в ,ро,1иото у•111л111це. но пър·
вото обещание пр,ед ро,1и11а·
та н JJaрода те трябва .1а
съхранят 11авещ1.

торше.иlто обещание:
,.Ех, чавдарке, ?юя друж11е,
?tол синf! теменунше .
с пръст ме сочат Оl'далече .
с тебе · съм чавдарче вече! '.

·Тези учеющи ще n.решиве·
ят. още ?,ноrо трепеw111 мо·

менти. ще nронз.иесат още
Веш1чка Бонева,

род11те.?



днЕс ний ГРлдим своБоднАТА РолинА, ЗАРАЛ която митио ПАJНА в ,01,

IИ ГОРДО КРАЧАТ НАШИТЕ ЛРУЖИНU, Чf ТОЙ Е НАШЕ ЗНАМЕ, HAIi ГЕРОйl

ЗАJ ['/IRBIJ.ИЯ IО&ИJIЕЙ-..401:ТDИНИ AE/IJI !
ОТРЯДЪТ

РАПОРТУВА

РАСТЕМ ДОСТОЙНИ ·3д РJДИНАТА

н,wето
ПЪРВО <ЪSРАНИЕ
"Под огнено знаме развяно,
на воля в поля н балкани,
1111й тръгваме смело
Димитровско пле?tе -
ееъм ПОДВИГ
комунизма ни зове".
С тази вълнуваща ,песен 'аСТЪ

пихме в редовете :на славния Аз искам да !ВИ разкажа за
Комсомол. творческия живот на пионер-

На 15 Х т. г. членовете на ония танцов състав при Проф-дкмс !В учнлишето проведох-
,

съюзния дом на нуmrу.рата.
ме първото комсомолско събра· Всички 'ние сме ученици вние, ка което присъствуваха

I

VШ клас при VI оси. уч. "М. Падр. Нискинова - эам. дирек- лаузов." Започнахме органиэи-тср на училището и др. 11ваио· рана работа още тогава, когатова и Цонева - класните ръко- бяхме в I клас и твка -воаители на осмите класове. С 18 11руд, с песяи и танци _ доинтерес изслушахме задачите сег.а.на комсомолската оргавнэацня Влизам в репеrощпонната ea-в учебните заведения, йW<>НЗти·
чащн от тезисите на ><Р· Тодор
Жи,п(()в аа работата с младежта
и указанията эа провеждане
огчетно-иаёорниге събрания, из
несени от др. М. Цонева.

С много топлота и с вяра в
неизчерпаемитв сили на мла-
:1.0:па ое обърна към нас др.l\;t?кинова. която ни поздрави ,
от името на училището. Хуба· jвите пожелания . за прекрасни
комсомслснн дела, да бъдем
образец в учението и труда,гласуваното ши доверие ще 1111съвъгсгвуаат .винаги и иався-
къде,

Сърцата на моите другарибият развълнувано, Вълнувам
-re и аз. За пръв път в моето
родно училище, в едно с него·
!ВИЯ десетгодишен юбилей, има
комсомолци и комсомолско ръ-
ководство. Ние няма ,ца ложа·
янм си.111, за да иэлълним заве-
тите на нашия любим патрон
Митко Палаузов.

Крас,шира Димова
секретар на комсомола -

VIII б нл. -

в Освободителната война. За.
редиха се мероnрwrrне,след ме·
роприятнё - '11!).ИJбо!I „Гра.дът, в
който живея", посещение на Ок-
РЪЖН"НЯ музей, къшата-сгуаей
"Ми'I\Ко Палауэов", етнограф·
ския парк-музей, поднасяне на
цветя пред паметници на яад-
палите руски войски през Осво-
бодителиата война и наши бор-
ци за свобода. Със затаен дъх
бяха '1113СJ1ушаж? беседите на ди
ректора на музея, подполнов-
ник Терзиев и стария учител
Пулев .от Зелено дърво. Предочи re ни като на филмова лен·
та. се ,редяха картина след нар-
т1rна от миналото,

(От етр. 1)

СПОМЕНИ ЗА МОЯ СИН

Разучихме военнн лесни. С
много ра,дост щозрвшамв · все-
иизираните походи II внвма-
теяно слушаме ааповедиге на
11ОС1маuдирюте С<!!, защото всеки
желае да бъде шръв, Представи·
телна група на отряда взе уча·
стие в отчитането на първия
еевп на операция .Вългарока
слава", Отрядът ни бе удостоен

I

с грамота.
Задаяата 1111 през втория етап

е эапознаване със_ стреэвновото За нашта свободадело и иасяедователска дейност се бори тolt- ..Бойният път на Габровско· н я доживяСевяневсквя партиаански от. наrо герой,l])Яц".
Старае)! се да бъдем достой·

ни Лалаузовц,н и граждани наРодината. Военнаиран отряд
•Млади стрелци" - VII б ,нл.

та ?, ще преминеш в по-горен
клас. А това че си изключен от
прогимнавията, след победата
няма никакво вначение. Ти не
само си изключен. а заедно с
нас си осъден на смърт. И това
няма никакво .значение - впро-
чем ти го знаеш.

в ЗАЛАТА ( ronEMИTE ОГЛЕДАЛА

Щом чу Митко тези думи, на-в чест на празника на учи- те че беше седнал на пружини.
лището н11 ,и нашият отряд .А. Той скочи. разтвори широкоЛlатро:оn" уча?твува в голя,1а·

r

сr,ъце, .хвърли се в обят11ята нан; трудова на:щре?вара за него· дру.-арната Магда II от радост3oro досто!rно посрещане. Посе· пo'llfa ,ца я целува и прегръща.тнх,tе '!Ястото, където с уб11т
I

Сълзнте 'IIM се Ф1еснха. ,Когато ?larдa се в1:IJ)на в nap·i;eroв,rя патрон - Мшчю Па· _ Ти вярно ли rовор?!Ш, дру- тпзаuс:н11л отряд, тя докладва1аузов. ВъпрСJ<и сту,;?а и дъжда
гарко Магда?I Зиачll ти ще era- за живота в зю?лянката и на·стигнах'1е до „Осеникова полл·
неш )IОЯ уч.ителнаl ?Няма по-го· крал за1<Лючи: ..Аз твърдо съмна", .понлон;:хщ!" се пред тази
ля,?а радост л по-rолтtа наt1ра· убеде,rа, че след победата MIIT·светиня н проведох,.,1е ?рат,но
да от тази за мене. Ех, l!ЗЖII MIi, ко ще взе'1е и:mита н направо1ържестг.о.

I др"rарко Mar•a, с нанво б-нх ще преми11е в по-горен нлас".За по:троя.ва11ето на Дом-па· , ""етника ,.М. Палаузов" в града
I

"оГЪIЛ да ти се «rолагодаря? А Ето какъв жар гореше в rър·нн предапо:01е най-,1ноrо сред· знаоете .riи вне, мои бойни друга· днте 11а Ы11тно за учение, накваrтоа - 173 лв. - средно по 5 ри, тази G?rл;шна от rтe1111re жажда за GНа11ие. .И то в о11з11лв. на пионер от О1'РЛ:tа. Наипrят шl която тече вода, ?шрише на )юмеит, когато тoli не беше сн·пр1•,1ер бе пос.1едван от други мухъл и г11иещо човешко месо, гурен, ,че ла т,уrия ден ще бъ·1,.1,?сове, пора?и което уч-нлrmtе- ако я превърнем в училнще, ю1· де жив, той >t1JХ>дълж.н да учи.то ни далеч преизпълнн плаrча ,1а да има по-богат матоериал за И -там - 'ПОД зе,1ята, в тъм1111·rJI - събрало е общо над 1000
I

нашата nренрасна българсна нс· на, щ1рнэ,1а н r·лад, той завър-:1епа. тория. 11111 втор11я nроr1шназиале11Посетих?tе :11узеите, с.вързани - 1,лас.с Мит?(О, nрочетох,?е III обсъдих· 30 онтомррн 1958 rоднна - 1110?1е11т от откриването Навън, като че бурята утих·,1е книгата на М. Марчевскн -·
1

на нашето училище. на. Скърцането на бунаr<а се за· Трифон ПАЛАУЗО8..
M'Yч???:t::?;?ie в ноннурсит,е зз ,...,.,...,.,,,..,,..,,...,,...,., .....,,,..,,...,.,..,.,,.,,,.,...,.,,.,,...,,.....,.:'...,,,..,,,.,...,,,...,.,?,...,.,...,.,..,,,,..,,,,...,,..,,,,,..,?,,,...,,...,,.,,..,,,.., -

най-хубаво СТJIХОТВОреН"Не и PII·
с;sнка. свързани с името на re· ,
Р?тзоза.х)1е се ,rасово на трудо· I

11,ите дни в чест на празнина и 5 февруари 1968 ,година.npe,'!iiдox,re четири тона лочи· С,-:,,-.ден зю?ен ден. в J<.nаспатастени. ябълки. Общо училншето =я е Ш)""!Но. Всич.кн сме въз.
1111 през тези напрегнати TJi'yдo· бу<денн. развълну.вани. 111])ичн·па .JНИ преда.де нц четнрнде· 11atra е обявеwата от в. ..Септ?1·сет тона чи:та продукция ряза· в,рийче" 11 в.•Народна армия"ни ябъ.1? ·В ДЗС.

0 о:?ера,ция „Бълrарака опава".Нарежда.,1е се в първит? р.· Отрядният съвет изясни усло.,s1щи по успех и днсuнплнна.
1 внята аа участие 11 операцията.Катя Стефанова, Единодушно реших.ме да c'Nt!le.,1npeдceJf,lтen на отряда . опециа.nиз.юран 011ряд „М11ад11
стрелци,". Избрах..\!е . си ръко·
nодство. емблема, девJЮ, napo-
11a, лl06н31а 111е.сен. Положихме
клетDtа. Поставшm1е си задача
nрез I етап на операцията да
11зучю1 миналото на 'POIJIШЯ
l<'J)ali II участнето на габровци

Л'а. ,Посрещат ?te усмихнатн,12
лица на ?1оите д,руrари. Едн11
са се събраJU1 на ?рупичкл 11водят оживен разговор, друrивесело си .пеят, трети ,раэучавшrд·внжевпя.

В залата вюrоат ,рЪ'Ново.з;ите·
.лят - Цвман Р<1>дулов, O'l\l'O·
ворнлкът - Марщрита Дос1;11а
11 нарепе'IU!'Торът - др. Не!Ы(о
Пенев. Глъч,ната С1Г11хва. ,Вспч.
1<11 се строяваме JI ,репетнцнят?

На СНJ1111ната - осмокласниците танцьори сурвапари

мени с радостното туптене на
naprJ1зaнcюrre сърца. Още съ·
IЦ'IIЯ час Магда н М11Т!(О седяха..·-"'"
ПОД МЪIIИЧКНЯ отвор за IIЪ:ЗдуХ,
J1рез 1«>йто се тrромича ?;ато през
ма,ркуч светлина. До обед тя мупредава уроци, а след обоед 11ра·
ви препитване. Жнвотът в зем·
лянната стана ло·лен. Ранекн·
те партизани превъ?tоrва.JСа
болюrге, стискаха зъби и ннкоli
г.11ас не нздаде. Със светналrr
псгледн те слушае<а учеинна иучитет,ата н сърцата пм биеха
с радо:tно пулсиращото сърце
на ,Ми11КО.

НАШЕ
ТВОРЧЕ.СТВО

АКО МИТКО

БЕШЕ ЖИВ

От Балкана слезе
с nесек на ycraв с гордото чувство
на борец за свобода.

Можеше да работи
в завод за стомана,
а1ожеше да тъче
приведен над стана.

Можеше да б'l>де
художнин-ваятел,
110 11ali му се 11ск&ше
да стане писател.

Красен Стефанов,
V „б" кл.

започва. Jleнo се лонасят мело·
д.шrе 11а J<,J>Ъиn111 бълrарсRи ·

танци. Зани:rnа.т се мн:нути на
уr.1ори.т труд.

За 'Последните две N!ПЮtн
с..,1е ,нзн? над 150 ноощертав ?рада, оюръmа и <rуж6и:на.
НЭJВ>С.Я1Нъде -съставът :11и е лос· Ако Митко беше жив,рещан и .11ХJ111ращан с бу,рн.и тoli би бил ашого щастлив.wп11одиrо1еmи и. всеобщu одоб· Би станал ппженер·хН11tш(,реRие. И"аме много от?нчия, а може бн - вollнm(.,\!ежду_1,?11то две .пъ:rвн натради

Iот ·г.ра?:шя ·и. се.rръжен t111регле. Да! Воllппн във нашата странадн. KJ1a'C11pe1111 сме за ЗО!Jаnен
1

-- страж на родната зема.фесrо1вал, който ще се сЪ1Сто11 Със са,10лет 611 хвърнал тollпрез м. ?1арт 1969 rод„ за ROI!· във внс1пrи кедостижимнlqo се rотtвю1 уmорнто. Порил бн вълшtт<!Sлаrод?,ревне волята на ,ръ· иn •10рета сини.нов?:'IГеля II ен1'усиаз·,1а на Нарцис Недков,танцьорите сме.разучили 12 тан V ·.,а" кл.ца.
Вре.,1ето, ОПJ}еделено за репс·

т.нц1ш, н.е,у,сетА.О 113'1'У.1Ча, ма,нар Там на .Осеппнова поляна"
че силно бият с1.;рцата ни II загина сииеоното моа1че,
черnешшзта по лицата говори в неравен бо/! с тирана,
з.1 нг„.режение II трj'д. Разделя- !.I с ппстопет в ръце.
.\IC :е F,11нз1·11 ДОВОЛЮI, за да 1Ое '

срещне)? отново с.1ед два д?щ

I

11 с ноnн он,1rи да продължи.,?тво;,че, 1шл си nът.
Весе,,ина СА.ВОВА.

учен-ич:на - VIII 1<л. 1

А неговнят поглед смел
отправен бе
към маltката земл -
нъм бъдещата свобода!

Румена Иоп?ова,
V "а кп.
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Тозн бpoii е подготвен or педагогнчесния колектив

I
11 1111оксрснnта дружина „Ганка Папаузова" при VI ос·
новно у-ще „Митно Палаузов".

Габрово, 6 ноември 1968. година
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