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Театра.Jiният колектив-лауреат
на II Републикански. фестивал

80 години Аръи .светилнин
Осемдесет годянн славен

вът, Осемдесет години в
служба за просветата на 11а-
1Мда. Осемдесет години на-
„ден светилнин. Осемдесет
годишна история. Тази нсто-
рня започва от 1884. От та-
?11 година води началния с11
живот народното читавище
в Любимец. Родено наскоро
след освобождението, то про
яължава революционните
11де11 11а освобождението, то
sродъ.чжава революц110111111-
те иден на освобожденската
евоха. Носители на първата
искра стават no будн11те 110

rова време граждани на Лю-
iiuмец, сложили началото 11

.,цал11 тласък на читаяищего 11

театралното дело.
Първата културна проява

(13 новооснованото читалище
е бн.1а представянето на ре-
,цица известни по това време
внеси. Наред с театралната
цейносг, са бнли провеждани
,,аеде1111и беседи", органнаи-
(118НИ са четения на нниги
'Нощно време и дР· Тласък
»а бnб.чиотечното дело се да-
.... през 1914 rод. Закупеин
С!-8 1ШОГО нови книги.

Собствена сграда читаян-
•е-rо се сдобива през 1933
1·•.11.

Обед1111яш?йю1 прогресив-
вага младеж още от самото
вачаяо, през цялото си· съ-
JЦе.Ствуване се вее свободо-
любивня дух на народа. Op-
1·11Jni311paт се сказки. рефера--. доклади 11 дР. Тук про-
t;реСИВНИте хора намират мяс-? и блвrоприят11а атмосфера
311. разговори 11 срещи срещу
111.J)а'IИата монархофашистка

J!ИКТатура. Въпреки забрана·
та и преследванията на фа-
DQ!стката власт, читалището
va!1.ll])a формн за провежда-
•ЕI на просветна дейност, коя
т.е вдъхновяваше борбата на
1!р:,довия народ срещу фа-
111Истката власт.

Прогресивните младежи
'll!O това време подготвиха и
urpaxa редица врогреснвян
анесн, орrаиизнраии ра Боте.
ut вечери, чествувания· на
Мj\КСПЫ Горки, Асен Злата-
ров и цр.

След 9-IX-44 год. читалн-
-.,е „Септемвр1111 с още по-го-
лаu размах се заема с раз-
81Jшва11ето на многострвн-

JШТЗ сн дейност. То eel утвър
jjii"като важен център на со-
11.яалнстиче·СRата култура 11

-..,освета..11 Любимец и на мa-
. .;..?"'81--<eoi=ra художествена cm,10.

1

•е1fност. Многократно се раз-
8Ири съвместната му цейвоеэ
с пионерската н KO?ICOl'IIOЛCKl
8fl('вlmзация яа масови меро
IIJ)!!ятия, спомагащи за па-
-.,иотвчвмо и ватервааво-
•11ЛВ0 възпитание на подрвс-

твашото поколеэ.ие.
Години наред читалище

.,Се111емвр11" ? класирванв
за районен II окръжен първе
нец 110 разните видове дей--
11ост11. През 1953 год. пора-
ди всестраната си обществе-
но полезна дейност, от Цен-
гралннят съвет на народни-
те читалища е обявено за об.
разцово. През 1956 год. при
провеждане прегледа за най-
добро читалище в страната,
нашето читалище бе кяасира-
но на второ място в страната
а през 1964 год. стана ок-
ръжен първенец от селските
читалища със щатен библио-
текар.

Гледайки на читалището
като важен сектор от фрон-
та на културната революция
у нас, Българската комуннс,
rнче, ка партия постави пред
тях за напълненне на гран-
Д11озю1 задачи. Тези задачи
надигат на 0ще no голяма вн-
сота народните читалища, ка-
го важни еоциалистнчески

просветни огнища, с богата
история и траднции. Огром-
110 е делото 110 нашите чнта-
лиша в изграждане на наша·
та култура. Ето защо БRП
високо цени това дело. Не
трябва дв остане отечестве-
нофронтовскн деятел и чяен,
който като свое собствено
кръвно дело и заедно с ч11-
талищните дейци да осигури
подем II разцвет на това об-
щонародно дело. на тази дей·
сгвнтелно масова ку.1тур110-
пресветна оргввнаацня.

Със '2во,;та боrата и раз-
нообраана дейност, читали-
щето трябва да стане още по-
добър иоиощннн "'Ila Партия-
та, неуморен агитатор н про
пагандагор на велнкото уче-
ние нв Маркс, Еиrе.1с н Ле-
нин. ·непримирим борец про-
тив язвите на кашиаяизма 11

упадъчното влияние на бур-
жоазната 11деолоrи11. Пръв
дълг на народното чнтаанще
е да рабоm за възпнтвиието
на трудеШJrте се и особено
на иладеяиа в коn1уиист11чес-
ки дух и морал, в плаиевен
социалиетвчесвн патриоти·
зъм II вролетарснп нитерна-
цноналиаъм, в ново отноше-
ние К'ЫI труда и соцнаяистн-
ческага собственост. .,

С оглед на така поставе-
1111те задачи нашето читали-
ще трябва да пуяенра с ре-
mешrята на негорвчесния
VIII кеигвес на нашатв лю-
бнма БКП, да се свърже ощь
по-пряко с иоикреmит? аадв.
чи на социалнстнческото

I
строителство.

Христо ПАПУRЧИЕВ,
аам. секретар 11а Общ. в-т

аа ВКП

С11ена от пиесата • Тревоrа" на Орл11н Васнлев, с която театралнкят колеrпив стана лауреат
на II .Републнна11с11н фестивал и носител на бронзов медал.

ЛЕТОПИС НА ЧИТf\ЛИЩЕТО
Чнта.;111ще „Брато.1юб11?" в с.

'.'Тюбю1ец е основано насrю)Ю
с.1ед осаобожденнето 1884
rод. Уч11те.111те Пеrьр Митев.
А:rе.ксаидъ.р Валцаров, Гeoprn
Андонов - Скендера, заедно
с по-будни граждюш 01' селото
Ванrелани Бояджиев, Добри

СтЗJ1ев, Георги Старирадев, Хрн
сто Бояджиев, Господин Нара-
rъозов н др. носещи идеал110-
?1а на дейцнте от освобод.нте.1-
наm епоха, са турил.и начало
11 далн т.1асън на читалището 11

театра.1иото де.10.
Първtfта J'Ултурна проява на

новооснованото читалище е 611
.1а представянето през същата
1-ОД!Ша при съвсе)J пpIOlll'I\ИBШI
\'СЛОВIIЯ ?шоrо 113ВеС'l'НЗТЗ по
това Bpe)le пиеса „ Изгубена
Стая.на· от Б:1ъс1rов. С,1едващн
те след това представлеюrе:
..Стеmаи Нараджа". ,,Геновева".
., Чорбажи М11халак11" и др. са
б11m1 представяни на отнр11то
В 'iерl!ОВ'ННЯ двор.

Наред с театра.пиата деimост
са 6JrJD1 провежда:н11 т. и. ,,не-
делни беседн·•, нонто са се из-
uасми от у'!l!телнте Митев и
Вапцаров ?лед отпуск на ?ър

1,ва. BeчepJJO вре.,1е учнте.?ят
Вапцаров орrаm1зирал в кръч
:itaтa ва Но.1ю Топалов колен-
т11ено четене на JiНll!'И. Пъраа
та юшrа, четена от Вапцаров
е 6и.1а „Нлеwшците" на В11ктор
Юr-о. Tn се харесала ,111oro на
слушателите, които дЪJJro вре
)Je говор11л11 из селото за нея.

С.1ед направата _ на новото
у-ще „Захари Стоянов" -
прс..з 1891 год. пр11rоде1ш би·
:111 дае стан за театрален caлorj

с хубава сцена II декора, н рису
ваю1 от "айстори - худ01ю11щ11.
Тю, се представял.и по-rо.1еш1
1111ес11 като „Иванно" от Дру-
,rев, .. Разбо1!1шц11'' от Шнлер.
.. Ревизор от Гогол II др. С по-
лучените средства са б11л11 за-
''>'Пе1i11 "ноrо книги с нраснаа
подвързия, с конто се уредила
богата бибmютена.

През 1913 год. бl!Ва опожа-
рено цялото село. Изгаря биб
.1нотека'j'а заеД!Iо с архивата
на чнта.1ището.

Прео 1914 ГОД. деl!иостта на
'tl!ТВJШЩето се подновява. За
купени са нови HJIИГII. Бllблио-
тената у.ве.1НЧава своя :11а:1ък
фонд с noдapeim книги от ве-

,1!0,1ства II учреждения. Първа-
та световна война се отразява
эле върху чнта:шщната дей-
ност. През 1925 rод. чшал11-
щето се сдобива с нов устав 11 •
зажнвява по-интензивен живот.
C.1ara се нача:rото ,на сназн11,
народни .четения през зюmия
созон, r<ато всяка сряда се из
насят беседи от ,1естн11 11 а·ьн
шнн .1ектор11.

През 1931 rод. се разиграва
то"бо.1а за фонд „постройка
на ч11тат1ще - па,1ет11ик". Ос-
вен томболата на стойност
200,000 .1в., събират се во.1ни
помощи, подаряват се от насе
:1е1111ето топо.111 и друг стро11-
те.1е11 ,rатериа.1. _Само Популяр
на банка отпусна 100.000 ле-
ва. В резултат .на всички тези
уси.11111 през 1933 rод. в Лю-
бю1ец израстна читалищна сгра
да за 600,000 лева, с готов те·
атрален са.1ои с 350 ,1еста, 11

О'J'делно пФ1еще1111е б11б.1ноте-
1ш-чпта.111я.

С откриването .на читалищни·
ят до,1 читалището става цен-
тър на противоалкохолна про-
паганда. която в С'ЬЩНОСт бе

(Сле.1101 на 2 crp.)



ЛЕТОПИС
НА ЧИТАЛИЩЕТО
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(I [ролълженис от I стр.)

легален и'зраз rra масово · ну.л-
турната ;ie\i1rocт rra Партията
сред младежите 11 учениците.

Почгн всяка гопина читалище
то е оргапиэнрало Боте_вн ве
чери, чествания послучай смър
та на i\laнcrш Горки 11 .хсен
Златарев. Честванията са 611
ли съпоовожпанн с концертно
рисуване на съответнитв пор-
третн от девойката Василка На
эакова. дъщеря па най-стария
партиен член в .'lrобюrец ,'\. lia
закон.

В тоз11 период са 611,111 привле
ченн като самодейци Атанас
Врабчев. ,1юrнм,р Гачев. Стой
чо i\laз1·a.100 rr др. да прозрат
1· себе си таланта пя актьори.·

Девет6септемврнnс1шта побе-
да създаде благоприятни усло
вия за читалище „Сслrе.,rврн"
вече, не само да продължи. rro
вначпгелно да разшири своята
културпо - просветна rr обще-
стаена дейност, При новите условия читалище .Септември:'
се утвърдн rraтo най-важен цен
тър 11а социалистнчеснаъ, кул-
тура 11 просвета о .'!юб1?м?ц rr
на ,удожествеrrата самодейност.
която стана масова проява.

Ед111 от основните форми на
чита.шщнатз, дel!rrocт е 6116.111/,течната. От година на година
тя се разширява за да достиг
не о деня на ВО·rодншrrшrата
на читалищвго такивв успехи,
с конто всеки читалищен дея-
тел може -аа се гордее. В мо-
мента библиогекага разполага
с J 9.? тома лтгература.flpea J 958 год. тя с раздала
19 301 тома .1rrтература на
I I ?1 читатели. от конто 1 I Jсел. стопа 1111. Прея J 960 гоц.

29 238 т. на 2 00·1 •111тате.111.
от конто 169 сел. стопани. Ос
nei"1 раадаванего на книги. биб
„llIOTf'l\t\Ta органи, чра широка
н?·.,турно масов., дейност за
пропаганд« на хубавата II пэле..на' книга. Год11ю1 наре;? нейна-?••••а g а ci n ci с а а•? DJI о•..'• •

: Разпространители :8 D
: на хуйавата книга :: Пьрви {' сльпки на 6иt,.lll0· :• т '/\(На с книгописциле бяха •• 11':.mxu. Огнача.ю същестщ1аа- •• те страх. 1и• ще ра.1rJадат •: '-1111,?итt• ua хорат, а 1юс.1е :8 трудно?ще се събера», 11е и?е 88 се 110.щчи oт.zuo на цuтате.ш •• Tt'. Но' пракшкот опроверга •• това. Сега 1.ъ.11 .11ного с1опан •
? ??ь;г??i?:;?:5:f.·?:?;:f?,; ?• испехи t1.1ia ()u6.,uoтe1,dтa при u• Жщютнооъдит,• с дхгаворник 11: Ивдн ДжrlJжоа, «ояю освен :8 старите 111патр.щ щmи.1ече и 8• още .11но?о нови таюша от .щ"" 8• ханизаюри, се.1сю1 сюпани u •
: ;;;e?J:?a:aъ?:u:,?af:зzi??:p?(: :
• JJl!p6yoaт учетщи, ко.11со.1ю.1· :• Цll. C,JY'JICllTl'.lll ll др. •: В своята работа като кна· •• гпнапuсци особено Ct' от.rичu а• ха Иванка Д. Анге.юва. коя :• то са,чо преэ пьовою шесл 8• .11rсечшJ на 196.J год. е раэда •: .,а 5,14 ro.11a книги, следвана •
8 от Иванка Кирякова, Анаста "• t'IIЯ К.ара?шанова, Murpa На- :• шева и др. Не .,ю:"'се.11 да не
-: с1юJ1ttне.н и."rната на най· :• ,,ia.Jl\"UTt.' 1-.ни?01шс11и на пата 08 1а Vи6.шотека - 11ионер1шт<' 11• Лlаршiка Фоюва. разда.1а а-8 ,lj20 то.11а и Гин1..а З.,атанпиа •: ./80 то.,?а, :• Всички книгонописци н,• 08 прrдстао.1я1,аr са.1ю ра.зносва •• чи на книzиtе. а с·ьс rноитt! •• чиrате.rи те обс?ждат проче 11• Тt'Ната 11:нига. подготвят кон· :: фl'ренци11, раз.11енят ,iuc,iu 11 •• препОР..ЪЧОQТ нови книги. Cl• Кн11zонописците к-&м 6иб- •: ???;:?:??,!'??от:;i':вf:",,3"[?; :8 i!D. аа фор.11uрането на черти 88 rr на новия чоl!с? -- строи· •• те.1 на социа.?изма и ко.-?уни:1 •8 ..'IQ 8: MapнliRa ДИМИТРОВА, :?··················?

Х?ров kолеkrив ./
' .,"\

Плод на желааие и ентусиазъм
тициuте се провС'ждаха в у-ще
„Л:р:tсто -БотРв". Ентусиаз.иът Ve

го.?н.н. Вси11ю1 са.1:одейци бяха
прониh:натu от едни и същи же?ш·
ния. л·1,л една единствена це.J-
Va r • осъщеr.:тви п:з11v.шението на
pen:1f)TOllJJHllJI ll.taн в една СОАUд

хо1ю c.rerJпaxa егJна с,1ед друг«.
Пре:, /949-ЛО wi'f. 11.,нася ca.11°!:TQJt
те.,ни hnнцерти не са.1,0 на rери-
торилта на /lю(,u.11еч. но и в окол
нитс се.,а и градове - Ст1.1сн.-
град. Хар.11ан.ш. Ива,),ювград, Т•
110,ю11град, Марица II rJpyгarJe. Тоана n11ог1ю.1tа :JQ иэнаслн.е на са- подготвн и и:тася програ,ии

и тържсстм..
(),jщп rle .?·е.тнието - вслл:а ВJе.на участие ,?·ьа исич1щ щ,ег.лt

?'l .11'r,,,.,,:Jra IU!C('H да се на,1рат1 (}u ll фестива.ш ?а хуrJожестпена
(J(!1,1ti'1,•a. 1а да -'1 1/унт кал заучи та са.1юдеiiност. ,'rtногпкратно ?
и ?а,: :п np,.-и-Jcтat,.uma. Процеса нп 1иасщтан :ю ощп,жен 117,рп,)нец.
:rщпа,:ането ii\" така аато.нати:щ- ,"1ног,;то гри.1шти, награr)u и от-
rан, ЩQТО Н.Q ПС.Ч?G pellL'TtЩUЯ Сй· ,lllf/UH i}OЛ!f.lll'H1·0.lHO IIOTUl1(JЖiJQw
.1·. J:щите UС!\йха да раау1юват ват :.впрцеощя път на ,,:о.1ел.-тива.

С.? н1юа ппсен. а старите да се Всичко ·ооа е де.щ на rнтусиап19·17 ?OiJ.. С7>юэа па Де.?т- и 1г. аж,Jат и uз.на1'tстор.чват. .1ю на ca.110,Jeliцuтe..ite>ft.·дy r.oиr•
През

щютuцната .11.юdе п дю·3и.1tец и.
Партцй.чил 1.. 1лите;. ,юдА.J?nиха
инш1uа1 ивата Оа Ct' сфщм,щю хор
11 ншиt•rо с ,v. З,.l U1iµuгe11r на

3&
tfCUЧ!\U •1естванил

Тоэи упорит и творчески труд. Cl•c сошпа UСNJТr}айност ttJttъл.-вa-
t„r·•rt3явc.н. ,· .tюfJoв и охота от acu,, 1щ 1иц:1..zо rюсиеги,шят ct! на

.11!1,,ш\·ата Георги lfгнатои, който I!l"'l , .'Юи 'lЩfl, нащ,аеи нашuят ,-.о
·еJ.;т,::, (Ja uэрастNе органиааципн- о(,раэец :,а пcu•tf.tt.

6иблиотеката
Пре\J 1В91 год. в Лю

б1шец се построява
У·Ще „Захарн Стоянов"
прд което билп лреrра·
денн две стан с подвшк
HI! стеrrп за театрален
салон. Tani се предста.
вяли по-rоле:\1и ш1еси,
?;ато „Иван?;о" от Дру-
меn, ,.Разбоli11нци" от
Шплер н др. С полу-
'1ен11те средства са би-
лrr закупува1ш нннrн
с хубава подвързия с
?;оито се уред1та пър-
вата б11бл11отека в Лю-
бимец. Тя е 11n1ала сле·
циален б11бл11отекар -
натоварен за целт?t учи
тел. От не'S! са получа·
валн своето извън
ш?;олно образоваЮtе
nmoro хора, 1<011то са
11зпъ1mал11 срец rrасе-
леrшето С'ЬС СВОНТР ПО·големи знания. ПрезБалканската воiiна инашествпето на турци·те в Б-ьлrария през1913 год. бива опожа-
реrю цялото село н ця-лата чптатnuна архи-
ва зае•ио с б11бл11оте-ката. През 1914 ronчитатuцето се nреустаповява, закуnвRТ се по·• ви шшги аа б1r1>л11оте-• ката.

След П-ьрваrа све-товна вnllп11 бrrбт,отеШс
та увеличава своя ма·m-к <Ьонn с поnаРеип
юmrи от юmнстерсrвn-
п учреmлеяпя, ло кои-
то е изпратил спецна""

та дейност е отч11тана за rraй-
.t'oбoa в окръга от селсн11те биб
:11ютенн.

Успоред110 с б11бл11отеч11ата
;?сйност е вървя.1а II ленrщо11-
11аrа пропаrанд11.

..Театралшrят номнтно. конто
датrrра от ооноваването на ч11 •
та.тr1tщето. H:\ta голяма по?1?отвор
на деf!носr. Or !ВВ4 rод. до се
ra са 11:1несс1111 11ад I 58 1111еси.
от 1,'J!ПО 78 до 9. IX. ,14 г. Ко
:1снт1ш1 ежегодно подготвя по2-3 пнес-1 11 орrаннзrrра по 80·
90 нредставлення нз оr<ръга.
Същ11лт взема антнвно уча.
CTJIC във 'BClfЧI\H прег.r?едн на
х1• 1ошествената са)юдеliност 11
с n.часнрВ1lн вшшгн за окръжен
първенец qт се.1. колент11в11.
Jlpr,3 J 96../ rод. бе 1тас11ра11 за
.11уреат на Втория ре11убли-
на11сю1 фестнва., 11 стана 11ос11
те:1 на 611О11зоn ?tедал. ?

През 1947 го:?. 1<ы1 ч11та.111щС'!\1
бе сфоршран първият по ро-
да сн в Хасновсн11 онръr се.,
с1<н четнрнг?1асе11 смес?н хорза uнюл,•вано пеене от 60 са·
,roдeiiц1,: 1юiiто в продъ:rще1ше
на 1 7 години взе::?.1а а1.;т11вно ?111а
ст11с пр11 •rествання. нзбор11.прег.?едн п фестнва.чн. Прп фестrrва:ште винаrн с н.1ас11ран
:ia пърне11е11.

rолл:ча пре;юбшuш :Ja .1юб11те:ште на :\1уз1шат? е отнривансто л,.,с._1 J 956 rод. на детс111r
музнка.1е11 нръщок по а1юрдеон.В него се учат да усвояват ,1у
:шна.111ото ?ш iicтopcтno 35 де-
ца.

Осве?1 са"одеiiннте нu.,ентнви.
•111та.1пще „Септе)tВри" лровеж
,1а с?оя,а ну.1тур110 · ,,асова
работа з! естетическото nъ:тнтанне II чрез широк 1<ръг са?юдеiiш, ш1дио1tдуал1111 из-
11ъ.111нтс:ш на народни песни.
::?.1?·зfша11т11 11 ху::?.1о?:нст11.

Го1'111111 11аре,1 чнта:1111!\ет.:, ен.1аснr,nано аа окръжен II око
1111iск11 пър•1'"'1сц. а нрс J 1953год. от Це111ра:1иrш съвет rш
на1:·1;1i111те ч11та.1rrща за Q.браа·цоно. Пf,еа I 956 го;? .. нр11 нровеждането на преr.?еда :•1 иаii-
доСро чнта:шще в страната. бе
Н':'!аснрано на второ >?ясто с.,сд
ч11та ·1ищет" А с. i\I,xa.1aтallдсвсн ·1:0. Ппе:, 196-1 ro,1. ч11 хщ,а йл•. nа,она ·сн аз f ,,,(),JO•i· HfJ и хиао.w:епоено а ?дин 11рекра- С.11есен11нт 'lеТ11рuг.1асен хор 111!·
те:111Щ(• ..Се11те,?вр11" " 1. ·i,ic11- er ,о•о 0на ., ,·•а •1сш? т .,,p,J? й??- с.•н •·е11•1,'"'" , ,,стаи. сьс со.,uдеп "" 17 гоr7uн11 ращва .1а 110-висок&
ра1ю за онръжен първенец or спосо;н,,. в, ··,,' щ;о;_1 ·щ се и рйJШ!lре11 репертоар. Още с п1,р- .11у:m1'а.1на "Y"T!fpa на своите er,·
?с:1с1,нп:' Ч(1та:111ща съ-- ?цзтен

I

r,nt. а.\·а r;?.p.a и ефи,.._·аою . .\"о lluq си кпнц,..'рт npet) /ра:н?данст· (-:ра)1'/аани.'"'"''l!,,т.ек?;1ко.,а БА!VIБАЛОВ р,,, йе ,;а.,анитан н "!ГЩm ""Р· о о. хорът с:1 извою110 достойнr, Атанас ТАНАНОВирецссдател на ч11талrrщ1111я съ- ти с о'>и?о 6 / сащ,•Jсйц:t. Репи- п"о.111ан11е Ку.1турн11те a1'1/u11 11а дrrриrент нъ с?1есеr111я хор
вет
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оrнище на прс<вета

На сннмката: Кннrонос111а1а Иванка Ккрr1,ог?. подОнра 11нигаза свон1е 11м1атело

1111 писма Иван То11а·
лов. Много кrrнrи са
подарени II от ntестио-
то население. В резул·
тат rra това библ11оте-
?;ата през 1927 год. е'llprrтeжaeaлa 1 207 ТО·
ма лптература. През
същата година са раз·
паденн 350 тома 1<1111
rн на 263 чнтателн.

След 9-IX-44 rод
б11бл11отечщ1та де!iносr
се разширява н зад-ьл-
бочава. Създацоха се7 ПОДВl!ЖJШ б11б.1шоте-
ю1. Библиотеиарят преrстава да бъде само раз-
давач rra KIIIП'II, а цз-
ползва всею1 удобен
)IОМент .да побеседва с
ч11татет1те по с-ьдър-
жаиrrето на прочетенn-
те кrшrи. В момента
бнбтюте?;ата разпола-
га с 19 500 тома лнте-
ратура.

Освен раздаването
на кюаи, читапmцната

-бпблrrотека oPEJIDИЗ,ipJI
пре:з ПО(:Л!Щпнте rоД11- ..,,нп читателски ко11фе- .,,ре,щ1m?-r,,nш н с разлнчm1 opran ?затm.

"'4ГоЦ11Н11 наnед дeif. ?··ността на биб1П1етекеr• ,.д;trpn '11lтnлнще .Се?
..tlliвря" е от1111тана за Rat?
.rtrt.fдобра в окР'Ьrа от ce,r.

cКll.'re такпва.
С-ьс своята кноrе-

абr,азна пеl!пост бябтцrei;aтa етапа иеmвек„onmщe яа IIJ)()Ca-.

I
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' ВТОJИИJ ми n?мг
От Jffl„lKO дете, а после

vченичuа, обичах да дек.юмн-
'"раJt, уцас11м},вRх в ниески, ба-
мтн. Имах желание, ни не
етанах артиска.

Съветнте, завета на покой-
ната ми незвбрпеима майка
fiяxa .Боди dобра учителка.

· ttбuчall 1mта„шщето, роботи в
rудожествена самодвйнаст.

Млада, задомена учителка
11ЦJаботих от все сьрце. В едно
t преките 11 .1tного с?1у:псебн.и
ьадьлжения. рьководнх худо-
жествената ca.1юJiJl1нoc11i с
»чённците. Иялняах 11е с }'Cnex

·на сцената II бяхме пьрвенцн
яа прегледите и феспшва.тте.

С готовност се отзовах,
ыязох в состпва на театрдл-
чия кдлектив при чита.инце-
то и с радост приех II илпь.г-
чнх пьрвата роля Пеляша
,па „Майка ратайкиня".

Двете .1111 деца (бебета,
налки, големи} 11 раз.шчните
неудобства не попречиха ,Ja
бъда с жар в ро.111111е на .Сее-
чьрва" от Страшимиров, Надя
от .Ибсен II др. Със сладь«

·/?1руд II голямо желание из-
( п&лнявпх ро.ннпе 11.а „Борян.а ..

,
.Гергана" 11 др. В.1е.11ах 11ен-
трални роян, тежки рили от
.•Татко 7 „u,ден. сьм", ,, Царска
мллост", .Глпсьт на Амсрн-
Na', .Паяцн: 11 др. Бе:1 тежест
vчаствувах в две II повече пие-
r11 едновременно „Бпрабшии-

l
ца·, .Кпрнавал", .Ияневнро:'.
Неотклонно у1тствувах и в·

много' много други пиеси та
do сега пенсионер вече от
няколко години.

Какви моменти, какво ил-
ивяванс moon четях в и.1-

,...ажен11е111п 1<11 добрите .11/l

?11ар111ньор11,
? посетите.т ры..'ово ннлели и

на представле-
нията.

А зад ку.шсннте минути!
./lpylnpc1,ume срещи. екскурзии?
.tlll.lll CfJO.l(elUI . до CO.l,1ll ..

Унажавпм самодейците, рь-
ководите.иипе u ця.иина ?бще-
ственост, На во.1я11ю· и добро-
то отношение се дьлжи теат-

•рп.muят ни колектив da бьде
llilK окръжен пьрвенец, а после
и зонален иьрвенец с нндиви-
,Jуа.щи. На втория ргнуб.ш-
кански гбестива.: по.011щ ,1ва-
нието Лауреат, което бе при-
t'воеко II на мене.

Однчам чита.ннцета, силно
.нодя нэкуството та.ц е
моят втор« do.It.

.\iарнпка поr.евА
лауреат 113 Втория репубпнчансин
фесгинал 11. носител на сребърен

мевав

Когато човек обича театъра

r,-

IИ

1.

Очакван и желан
публиката

В репертоара на келекги-
ва, худо111ествеnи• съвет
включваше враяагвчесяя
произасаения, притежаващи
художесгвенн качества и
даващи вьэаежносг за СЪЗ·
яаване на пъ1шоuе11110 про-
нзвевенне, което въэяеаег-
вува 11а зрителя, вьввуаа
неговата гражданска яясы
и чувства. Неизли•1ими сле-
ди са оставили у пашата
пуб.,ииа 1iиесите : • Uарсиа
милост'\ .,Доктор ..

, .,Гласът
11а Америка"'. ,,А11га хан",
.,От много .11юбоо". ,.Хоте.,
Берли11", .двамата и смърт,
та", .Тревога"' к янеге
други.

Свераrа na. хуяожеснеио-
то въздейсгвяе всред тру-
дещите се на нашии само-
деен театър се простираше

на
,i1a.1e11 от територията на
родноте сеяе. Том е би•
ечакван н желан гост 11а

възторжената 11убли•а в
Харманли, Свиленграв. ,\lа-
рица, ИваАлооrрад, То110.чоt-
град, Пово село, Узунnжо-
во, Спавя11ово и др.

Останаха за ви11аrн в съз-
nа11ието на хората прекрас-
ните сuеничии образи, съз-
даде11и от Алексаедър Бла-
гоев. - получи.1 наградата
„Отл11ч11нк..с 1ta зоt1а1111ня
nреглед в Я!lбОР, Васьо По-
пов, Напина Старнрадев;.•
Венета Cтel)>a11ona, Мнnhана
Попова, Хрвс10 Бозалиеu,
Дим11n.р делиr1етров, Елена
Бозовсиа, Cron11 Славов,
Димн'гър Джогои, Госпо?ин
f<ъркаличео, Борнсrавна Нау-
нuиа, Ннчиа Хубеrюва, Фер-

11ина11д Шоuов, Иnаи :,?ар-
ков, Ги1ка иояе11анова, Гро-
зю Пооов, Георги Нозапнев,
Иван Михаl!Роа и др. Не-
за6раиими о6разн създаде
на сцената др. МарнАка
Поаоиа, vоято като магuит
nрннпичаше в11н?а11ието на
nу6.,иката, без ;ia наруша-
ва 'tармоннята 11а сnеытаti"Ь-
ла. Сребърният меда.1 и •а-
уреп uаВтория реnу6,ина11-
скн фес7и11а.1 тя Jасчжн с
чест От сво•та огромна
illaжpa за жнnот, 1.1ове'iност,
сърдеч11а топлота и себеот-
рицание, др. Поuооа юоая
не11адмннатня образ на ?аli-
ната.

Живота 11а самодейния
театър п ,1юби?ец е орга-
11нческн свързан с живота
иа неговия J1ъ,гогодише11 ре-

гост

..•сьа? Атанас Врабче? 1 11
nоиощnик ре111исьор Tn1a
Нра?чева, които в•аимuо се
дn•ыват. СамодеАиимr 11-
тьорсни колектив, кoln
внхва ува111ение с у•еu1е-
то си ?а рИС}Ва ор&ВАIП
сuеинчии портрети, 1Ьле1-
тио, иойrо е даn 01,рвата
заиоасиа 11а изn.ииати ?-
тьори професионалисти •ата
Стойчо Мазгаnов и Днмиn.р
Гачев, ноле•пнв, коАт• за-
служе110 носи BHCOKOTII сtr-
.,ичие Лаурtат на Втор11
репубnнкански фестмвап в1
художестuената само1еlност
и Бvоизов меаа.1.

Лука ЯUЕ8
председател на ху,1;.
съвет ари театра•10

колеJtrнв

Нолко скла и творчество
лъха от юраза на самоаеii-
ц1пе Петър Мърмъров (лег-
налия) и Лука Я11ев (сеана-
т,я) в сцената от пиесата
„Двамата н с11ъртта". С тази
11неса театралният колектив
през 1963 година се класира
на първо място о страната

ф11з11чrс?-:о 1,ЪЗIНIТЗl!Нt.' 11 ЧIIОГО от
npc\t{?T() мв с ;Jt;TO с 1t.lBЪIIK.1.1CH?
рабоr,1, а nc11('11 тщ?а СЫ.f прелее?
JШТС.1 11<1 :\H! ...'IIOTO фнзк)r:пур1t0
11.fl)'ЖC:ClBO.

Но nс1111ю1 1н;1 1ру„нтст11 11

nрсчю1 лесно \ЮГат :1.,1 се продо?
.лсяr, коп110 човек сб•1чз. тсятьrа.
Успехите на наш11н ко.1е1п1ш r..o
1·01шм11 стсr1ен се дължат II на то-
па 11t.: е,бщестnеността п ?·I106:в1ец
об1и11? самодсПц11те, с готоR:юсr
ПI JIOДKJ)e'ilя ПЪIJ ПСЯК.! HIXIIЗ 1111И·

циатнва . ..1нч110 11а мен :н1р?кто-
рът 1ia у11111шщсто, u 11:оето рабо?
ти, IJJIIIЗПI MIi С оказ11а.1 110МОШ -
бнпо когато трябва да отнаа на
rепвп,шш, 61ino коrато участвувам

,("">. в nредставлt.:11не.
i От моето nъpuo нзлнза11С', та

k
lj състана 11а театра1111иs1 ко.rJск-

л.о сега съм у??аствумл 6 8rfo1Jп1
в при 1штат11uсто участнупах '«нчкн ,шеси, кшно е пол.1·отоила rrьрв11 11ът 11рез 1952 гоаина в копскт,шът, у1?аствунам и в таsго-

111.есата "'Грамад8•. Ро11ята, която
д11ш11ите nиес11.lн понериха, макар 11 да беше

За нас, самодсnuитс.:, както 11
tалка, ?ш до,?адна много н въпре4

sa кооператорите or селото, 110-
н първо11ачал11ото ми смущсннс, сещеннята на л.ържашште теа"(риа ьлож11х нс11чк11те с11 с11л11, за да

от Хаскооо II Димитровград nи-
нзпълня добре. J1arн са бнли наlf-хуба1111те праз-
От тогава до сега, вече дnана-

нию?. Нашето наn-голяJ.ю желаюtеteer години, редовно участву- е по-често дn гледаме на тукашна
111 в състава. Наист11н• работата сцена 1,рофес<юl\аnю, актьор11, дае е пека. Особено за ме?, като

се уч,ш от тяхното маnсторство.? има nведв11д, че съм уч итсд 1ю Аяекс?пдър БЛАГОЕВ

,,,'/////////////////////////////////////////////////Л.Г/////////////////////////////,първи ·стъпни
• " Ши zep 11од реж11сюра111а на А.1ександьр

Прt.1 1895 z. от •tиталището в Люб11.1tе1/ ? 113- ц11 о: Тя б? 11знесена на 15 август (стар с11111.1)
<исена пиесата .Многострадалната Геновева . В Гач::

11дш ,юнния 11анаир в се.101110. В нея взеха
'IU!Я са sаел11 участие Господин Иванов l(араиозов, на Р .Jнто 1tладежи като Cmaвptt Бояджиев,"'-- Георщ Стар11рад{в и" други у•щтели. Пре? 1896 z? {?ас;,':; Старllр"адев, Петьр /{окаров II др. В та-

? lf.t uipa п11есата .Иванка убие11ът на Асен · Роля то
са пол •ш нo•mno с11 1<р1>щен11е Петър д .

.nra на Иаанно изпмнява,ие yчumeAllm /{ара?ьозов, К пие
11'У0 щрае,ие ро zята на Гра.11 по a•-i- .llJap Асен ат Старирадев, а ролята на Мария от оларС,

??яZ: не може1и? да и.1?овори: .Покьр-• ttдна у•1ителна на име )!(ечна от Хасково. Остана- тора,
се?щ а винаш казва1ие .Подн„ртих се•.

? -1/Jlllle рол11 са биАU разпреие.ини на по-буднN жи-
y?:cm• s?щитs в пиесата в подигравате.1?н с.«и-• тели от Люб11меq. У ·а да викат. Грим се поднърти и та-

През 1909 ;. се игра пи,сата .Х6шов•• от см по:а?стана име;,,о· за t/ЯА жи•оm Гр?,.;,.Ваш, • ноято •д6ха .)l'Ultnшг м.11адежц учащи • ка си 'У
А,11елия обеща да играе една уч11т,.11-

прог11мназия!ffа ХарманАU, като Г,орш Я/Jцаро•, Родят'::; Ila 3 wpa но 8 пос.tедстеме и отка„а и
Cnsaapu БоRд:жиев, Cmo/Jw Старирадге, Доrfри н4 дт т.

,,!;.пад.:е nlltCllтa бях нато•арtн d11Уа?румо• KD,ma fl4унов П,,мр Попа, • мно- за " '" п,--
11 а,

' .
IQ ilP»i•. • ,

«-гр•11 женск•т• ро11 . lacu CТAPIPAAESПр,з 1910 г. се ?· мel«fflll .PQtl(ioQ,ш-

от селските иолектио11 на

преглец,а за еnноактни пиеси

8 София.

Основен източник Зd
на средства

Основна фор\?а на crna Ja чнта,:2ш11ето
•нпа.1нщ(."Тt1 е 611.1s нз- 6J1xa теJтре.,111пс 11рl",1-
шн-я11?т1) на шн??•1. снJ9,1с1шr. Вс..:кн ак-
Гlърн·11а 1111еса ? 11рс,1- тьор ct: гр11жешt: :i.a

cтanl'IШ в нърховшн1 р?юшзита ci1. Cuc11n1J
дunp, коn,.о бе orpa- в tе:пра.111нн са.1011 бе-
ден с nнсою1 ю1рш111с- шс с1·.106s1еча н т1с
1111 стет1, .ilюбоп11111н са щ1 с 110:?.1nщп1 на
f..'ъсе.:?к:1 от рода 11а 11р11с,1уж11нш1те u У'f11пн-
Мпз1·а.1101111 се ка1ш,1н щето оърuшхщ? това,
на нещо 11 1 .rt:дa.,a Разхо.11пс.: с..: свежда·
над CT?ltaTЗ. Ннкоn от ха до ЗЗК}'IШ3НС10 118

па:нпсште 11а репа газ, erep 11 J1ъвк,.
хuър.111,1 камък II it 113· На З 1. XI. 19 31 г
кърт11.1 дна 11р?д1-ш зъ- кракпта ш, ст ышхn 11;1

ба:- Погроз11я.,ата мo\tJ злр::ш 110,1. сс1·аш11а1:1
11ачер11т1 Мl,Ж ff:1к П t:(ICIIЗ, КШIТО 6е ДЪ.110

Извnроuо. ?1счrа11а II жr.,ана or
Гlрн 11остроtша111? 11а nоtчк11 caмo..1.?·nu?. Cш1-

Y·IUt..' ..Зах. С о.11ю11· ?.:-:ме от радn?.:т 11р11

бн.1 вредв11:н·11 1е.1т- 11ървоrо nр?д,:та11,,tнве
ра.1с11 са 1011. 1 lърв•пt: 11.1 m1ccr:тu • l)о:1?ш?· с
якт1>ор11 со 611.111 у?ш· 11одходяш11 ::it: к о р 11,

те.111п· 11 ПO·OKTIIBIIIITC ?·.1сктр11ч?ско ()COt!T-

rpttЖJJOHИ 11 )'Чt:ИИЦ\1 Лt..'IIHL'. на ПО! TOЯllflQ

Жt!нскнте рn.ш се н:,s· сце11а.
nълняват1 от ?tъже. Първото 11з.111зане

Основен НJТоч1111к на театралн?я ко:н.$т,18
за 11е6иранt:" 11t1: сред- и:;1в·ы1 село н:111раш1хые

11rt111111111111111111111111111f.ч111111111111111 Н 11

нзбнране

nр,•з 1921 го;?. с 11ие-
rата _llpr1зpaцr1•, кон-
то 11peдt..1T8Dlt?MC В

крЪЧ:\f8tа на Мипю
Ску.,е11 в Со11.,е11град.

,\\rюго c1,p;i е ч II о
бях\1е 1юсрещ11ат11 11р?з
\9.,? год. " Иваnпоа-
грсJ.1. къ.:??то предст1-
1шх·.tе с го.,я\1 yen ?а

КО\1ед11ята „Вf>'}l{влец•.
През с1,щата год1111а
nрl•1станнх?1е и Сви·
.,снrрад „Гопеманон•.
В Ноно се,10 11 другаде
нш..·сата • Спекърuа•.

Като дълго? од.ншен
чнта.111щr11 деец и са-
ыодеец от сърце се
fH1дUЗ\f 118 HCIIЧIOI ус·
11\!Х:! Н:1 IШIUCTO ЧIIТI·
.111ш{·. На ,1.1адата бo.t-
ra СЦЯJ13, КОЯТJ Jlil 38·
меt.·тн, пожепаоаы раs-
цвет на ncl-cтpaшia ху-
дож,·стnена свwодеВ-
ност.

Георги Т. КОЗАJИ!!I
учитu-аеис1.оае,

111HIШIIIIJllllff

Общинският комитет на БКП, Общ. ко11нтет na ДКМС. УС 11.1,-

ТНЗС ,,Д. БJ1al'(leB" н Общ. но11итет на Отечествения фронтПОЗДРАВЯВАТ
1

вснqки са11одеliц11 к чи rавищни Аеilчи no C!JЧ&li 80-rO.UfD11?18

на чнтаnището и теа7РаJння ко.11ект11. ОоJ11елав1т •• ,..,._
сиJ1Н и 0111е oo-roлeu творчес111 успехи.



ДРУГИТЕ ЗА НАС
Списание "Художествена самодейност

_
Мирчооска, .Гревога" от Орлин
Василев и .11ного други са на
още по-нисоко равнище. Теаг-
ра.Jнt1яr колектив с ръководи-
те., Атанас Врабчев от години
наред е окръжен пьрвенец. А
70311 година и на зоналния прег
лед е на първо мясю.

За.ыт на Хасковския театъ11
е препълнена. Разнородна 11у6·
.,ика. и рабогници, 11 служещи
от Хасково, и актьори от .чест-
ния геазьр, и .нного от са.иите
11частщщи в окръжния прегле_д
На художrствената са,11одеи-
нпrт. и... журuто. I!J.a раэнородна "y6.m•·a.
д;;?_,111.· .tшс,?ят акльориле!" на
вярно би каэа,r някой стар орги
назаюр на професионален теа
701}-,редс+авлениею запо,ша. 11

се чнва шепот fl салона: .Гова
е колекливьл на Любимец. Хо-
рата на Врабчею! С тях ,иега
не бива!" Н 11ос,1е зриге.иае
:т.ч.?ъкват. 11 гледат на с11ена-
та където о:Жtt{tяоат героите
от" .Л'ревога" на Орлин Васи-
.юв.Колко ючно изпълняват ар
тисп1те-са.1юдейци лоставените
11.11 сценu,mи задачи! Любопит-
ните o•tu от партера забравят
да се оfiръщат къ.,1 6аАкона, къ
дето на първия ред седи жури·
ю ·m да познаят по реа,щии-
те'н? спецi?.аАистите каn, се пред
ставят те:ш, които са на Сl{ена

таЕдин човек..1actaнa.r прав до
вратата, с.,еди и това, квею
става на сцената, u това, кое-
то етапа " са.юна. Един едър
оъ:,гарин, нtпо яного сюр, ни-
то .11ного .11,?ад, стои и гледа. Те
жеста на .насионото .ну тя.ю
пре.,шнааа ту на единия. ту на
друг11я крак. Лнцею .11у е спо-
койно и сс.чо по огъня на очи-
те Jty .,i(IOl(:e да се, noзli..."" •1е I!
той е о.ъзбуден. Да, това е то11- р1,ководите.rят на ко.,ектиоа
на село J/юби.11iщ, Атанас Враб-
чев, с контрастиращия .11у п?я-
кор Врабчето. През анлракла
той не остава .....'в салона, нито
във фоайето ,.да се поразгъпче
и :,ana.ru цигара", а отt1ва при
тях - изп-r,лнrпе„1ите, които го
очакват с трепет зад кулис?.пе...

За тях, са,11одейц11те, юи не
е обикновен рьководи+ел. а б,1r,
:,ъ,; 11р11яте.1 " другар от десет
ки безсънни нощи. Всички
:таят, че той - някогашният
июфьор, и сега държи в ръ11е·
те си корми.ю, което направля-
оа 11я.1 колектив по трудют
път на едно вдъхновено II б.1а-
городно иэкнсто.

Последнит три '/аса от пъту
нането го нзмориха. Човекът на
корми.ют чувствуваше все по-
го.tя.на нужда от осве?аване.
Отвори и срещипо.изжною про-
зорче и въ,Jнtпе на вечерния
пъздух охладиха сгорещената
,аб11на. Стана ·"!I по-добре.
Вниманиею .ну отново се uз-
остри u той вдигна пак скорост
та. Освежи го н.е са.110 възд»:
хът на късната пролел, който
нах.1у с порив при него, но и
то1т. че са.1ю сАед два завоя ще
lие да види свег.шниге на се-
.1010 си. Там вече го чаl[аха.

Седем .щiнy:rci управ„rява още
корми.юю и пос.1е нанлезе ....,

изпратения ка.1tuон в село Лю
бu.неч. fie с11ря,нито та)r, къде-
то обикновено гарираше кола-
та, юпо пред до,11а с11. а пред
оградата, където се бяха съб-
ра.111 са.нодейците от тазрал-
ния колектив. Шофьорът А та-
нас Стефанов -Врабчев Бързо
с.1езе от колата. Той няАtаше
ttpe.1te за гибене. Репетицията
бете насрочена за тази вечер
в седем и по,ювина. През .11а.1-
кого Jщнути, които Aiy остава-
ха дотогава. грябваше да се
види с хората и да 211 предраэ-
по.юж11 за работа. За него теат
ралною изкуство беше .1юби„но,
но с.южно и трудно занu;1ание.

I

Затова не пропискаше случай.
когато пътуваше до град, о
който u.tю професионален теа-
тър. да „пропилее" свободните
с11 вечери на предсюяления. .4
с какво ув.?ечение говореше на

1111астнсщите в калеклиаа за те-
':т вечери - исзински пра:иiш{и
за него. човека на волан.а. Tm}
u,н беше раэправял за срещите
си с народния артс: Гочо Та-
нев. със :юс.?ужи,ште артисти
Стефан Каро.ихмбов и »Цено
Кондев. Те най-добре знаеха
за cтu.1tyAa, който го бе нака-
рал да създаде преди години
театралната трупа 11р11 РМС.
Но тази вечер ня.t1аше време за
каконю и да е разговори. След
като се здраннса с учасrтщите
в коАекпша - раболници, у1ш-
те.ru, лекари, и след като хвър
,н, изпитате.1сн поглед къ.1t сцР
нота, Атанас даде :та,-.· за :щ-
почпането на репепщията.

Това 6еше преди години, пов·

Таня ЧЕХЛАРОВА

Сцена от пнеса1а „Cua16a". От дясно на ляво: Христо
Марийка Попова II Марийка Мангърова.

в. 11Работничесно дело"

????????????
В n1tc.1Co от рмовод-

,

rmsomn на Народно 1111-

талище .Пробуда• r.
Черна .чош.,а се l(йЗва:

Друrарв,
Неотдавна театрыtuнят колектив

1ри читалище „Септември" с. Лю-
б111ец, посети с. Черна мо rила с
п1ес.:,та ндеrе без родители" от
Ажександър Дю11а-си11.

Жителкте на с. Черна моrнла
оставаха възхитени от И3оълннтел-
иото изкуство на участниците н
пиесата, особено Бозонсиа, Боза-
д1ев, а и остана1нте. Дмто време
CJJeд това вашите хора но„ентира-
ха итрата· с ласкави думи. Жела-
вrето им е втори nът отпово да
ви•ат nредставле11ие от театралния
ио.,еитив на с. Jlюбнмец.

Р1.ново.11ството на читалище „Про-
6у.11а" от свое име и от името на
1асе.tеиието ua с. jерна моrнпа,
б1аrодари rорещо на !чтьорнте и
р1.ково.11ството па читалище „Сеп.
тември" за оказаното внимание в
ям ПОЖС11аваме усоехв в изкуство-
то.

Б1аrо.11арн„ 1 на др. Врабчев,
рt1111сьор ва теаnра, за вастоава-
вето му за 1редстав1екве, маrар в
ае7.1.0611тс JCJ10в11 •• сце1ат1 вi. Черrа 11er1••·

На сцената са саnюдейцнте
от читалище ,.Септември„ в с.
Люб101ец, Хас11овск11 окръг. Те
представят „Тревога" от Ор-
:ши Вас11.1ев.

Една .11ali11a унесено слуша
сво>Г' възторжен син II потръn-
ва пред неговото неизвестно
,,утре". И ридания л 3адавят.
защмо тoii така много 11а110>!-
11я бащата, заrшшл в злокобна
та 1923 г. Но тя не се коле·
бае. На.111 са>!а nry е посочнла
пътя на борбата .

Колко ШIОГО ЖIIBOT II топло-
та вдъхва на образа на Слав- ·

i;a който нретворпва, can10дeli
ката Марня Попова. Повече ОТ
трнд?ет rоД11нн вече тазн уч11-
телка-пе11с11011ер1<а не слиза от
са?ю.:1еll:ната сцена на чнтаm,-
щето в Люб1шец, което тази
година ще чествува -80-rоднш-
Н!Ш юбилей. Много can10дeii·
цн са нзрастналн край нея,
у?нл11 са се от нейната упорн-
тост, от нейната всеотдайност
?;ъ" 11зкуство1:о.

Когато човек гледа спекта·
?;ъ,1а II увлечението, с което

[ 8 ?
.д„11е11т„С11К1,И

r• 1 II

Mq

Dyf'lз:,
И8::лl'J11е8П811 8К11р?Ъ88Ж11·о·к·

а I-?
1.Иолектявът на с. Любимец с ръvоводител Атанас Врабчев rъщо no- _ nu Iстиrна успех. И.11еЯиото му авучене е осиrурено от вкрното нлнуваие, .110- •бра1а игра на актьорите, 01 верuив темuорнтъм, от доброто .11еиоративно •

оформвение. БоАко на АJсисаидър Бпаrоев, С«авка иа Марна Попов?, РаАна :ua Бораслав?а Иаунова са успех на ко?епuва.

таряте се и .нного иечери и в
дните на поrJготов,-.·ата на фести ·
aa:ia...

Сега Атанас Враб'lев е пое,?
друга работа. Той е r)о.нают
на чита.шщето и художествен
ръководитеА на са.нодеliния
театра.Jен ко,?ектио. Постапени
те от него пиеси, като „Царска
.1111.юст" от l(а.11ен Зидаров,
„Разузнапане" от Лозан Стре.1
коа, .,Сигна.ш" от Велl}:.tко Неш
кое...От .11ного ,иобов· на Кли-
.1:ент Uа11ев. в които II той са-
.1rият у•юств!Тиа като OI\Tt,op, са
оценен.и. от обществеността.
Всичка признаоат тяхната cu#ia
на въ;;действие и затова станат
н?обходи.ност за хората, ко?ао
с.1ед трудовия Cit ден обичат
rJa видят к.расшш и по.rезни не
ща. Пътуоат1ята с тези поста-
новки ао Сп1иенград,Хар.11ан.?и.
Т0110.ювград II други се.шща
повдигат авторитета на тозu са
.11одеен ко.?ектив, създа.ш се и
укрепна.щ с об1t•1, труд и усър-
дие or всtvиш yiшcтнuJJ,JJ.

А през последнспе пет год:ти
съзаадените спектак.т r,,a пие-
сите „Барабанчи11а·• от А.,ексей
Са.шнски, ..Карнава.1" от Иван
Шопов, ..Островът на Афрод11та" от А.,ексис Парнис, ..Седе,11
надесеподищ!!11те" от Боян Бо.1
гар, ,,Сиат6а'' от 1(.ш.11ент Ца-
чев, ..Ки.шя ,W!26" от Васи.1

Колектив с режисьорски м актьорски постижения
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Аврам ГЕОРГНЕВ
режнсьор в Народния 1ean.p

за „1адежта

••
През 1956 ,?,. ня10.?ко

родите.1н, эаtnко с тоrаввш11нят
се?ретар на чнтапнщсто Ан-
тел СтаАнов, подемат нющ11а-
тнватн за съэдава11ето на ?,уаи-
кален кръжок. Труд11осп1тс
нзникна:хв nелна,·а. Ня?.1а
учебни пособ11е, '1атер11ална
база, репитац11онна. Ученици-
те репст11рат 110 стълбите на
читалищ?то, в rрнмьор11ата, по
сuената на ч ••талището .

След проведената рсорrз-
низац11я през 1963 ,·од. кръ-
жока се приблнж11 към нз-
вскваю1ятв no 11рогра)?ан1.

Тази година n 1r.1узш{аnнн-
ят кръжок се учат 35 деца.
Работи се по няаи съобразен
с музикалните способностн на
отделните у?1сющн, 110 опре-
делено разписание.

Със своята му.?шкал11а
„арба II rоляt.4о старан не сре4
участниците в кръжока из-
пъкват акордеонистите Нел11
К?ренова Колева II Ге.орrи
Амrе.100 Деспин. Това са уче-

играят самодеilците, r1e· nio?
да не мис;ш за този голям
тежък труд, който те влаr?
,юйто често ги тппава от t'
•швка. от удоволствия, но щ
11ъ.1ва часовете В!lt с мн?
rворческо удовлетворе?ше. I

Театратшят колектив от :
би?1ец е колектив със стари
здрави традuц1ш. Мноrокра1,
rжръжен първенец, той на s,нап11я републшшuсю1 фест11ва
достигна крайшtя етап. И er'\
ra с ?шоrо аmб1Щип се rот?
ха саnюдеii.цнте. Дъ.а:r11 безсУ)uri но-щн, ежедневни репе1
ЦJ1u - всичко това за единс
ната >!OpaJIИa награда: да

ра.

\
ват своите зрители, да обо1
rяват със своето изкуство те
ното всекидневие, ,

в. ,,Рабоrннческо де.т?????????-
.....

,,Блаrоевсии г1:с•

?Брой 12 и ., ?

ницн мно1·0 старател·нн, които
са вече слосо611н да се спра-
вят с досrа трудни нотни
текстове. Те вземат активно
у•1аст11е nри провеждане 111
раэлич1111 мероприятия, орrа-
1шэир;.нн от уtшлнщата и
Пионерската организация. Мо-
гат да се посочат II ученици-
те Стоян КараАванов, Румен
Борисов, Павел Я11ак11ев, Вас-
ко Недялко•, Величка Ванге-
лова. Мария Фотева II др. ,които моrат да се причислят
в редици,? на добрите.
• И11тереса към музикалния

кръжок нарастна много. Това
нролича особенно много, за-
щото, снмо тази година се
явиха ка11.11и.11ат11 още над 30
деца. Това налага в близките

?
I

I

I

rо411ни кр:?,жока 4а прерастне
в школа, която да стане КО-
ВАЧНИЦА ЗА МЛАДИ ИЗ-
ПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ. '

feoprв ИГНАТОВ
ръководите.? ва 4етсиим

IJJЗllllaneн IJrЬIIOK


