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ЕДИН ВЕК

В СЛУЖБА НА НАРОДА
Трудещ11те се от нашия

град празнуват ед110 от най-
эабележитеяните културц11 съ-
б1tт1tя в историята на Харма«
п11 - IОО-год11ш111111ата от ос·
новаването на народното чита
лище 11Дружба11•

С чувство 11n гордост се из
пъпnа всяко патриошчно сър
не, защото в мрачната епоха
11а ееманско робство n Хар-
м3нл11 заблестява едно огни-
ще 110 народната просвета 11

култура, за да 11е угасне 1111·

кого.
tlnpoд11oтo читалище ,,Друж

ба е вече столетник. Едшt век
то е nъn аярнп сЛужба на 11а

рода!
'lита.111щата о България, на

то сзмоб11т11:1 бългпрсна кул-
турно-просветиа оргапиэация.
еъзниква r 1, условията на оже
сточена борба против осмаи
ското иго II гръцкото µyxon110
11Од.1'11с111111есrво. След полагаие

основите 11а първите читплищп
• Спищов, Лом II Шумен, гру
nn патриотични гражпани на
Харма11лн, 11 1870 година ос-
11011.nonт 11nрод110 1шт&1111ще, ко
ето 11np11•1nт 11Брnто.1Jюб11е11•

През го11111111те 11а османско-
то робстоо, чрез б11бл11оте•н1а·

та н просветна деiiност. 1шта
аището в Харманли играе
важна роля за укрепването
на свободолюбивия български
АУХ, задачите му са подчине-
н11 на духовното и полнгичес-
кого освобожде1111е.

Освобод11те.,11ата война до·
нася свободата 11 на 11nш11я

rрад, онова, за което са се бо
рнпи 11 мечтали чяталищните
АtАцн. От тогава започва нова
страница о живота на читали-
шето.

ГЕОРГИ ДИМОВ,
11ърв11 секретар 11а

ГК на БКП
Винаги че.1110 място о ку.11·

гурпия живот заемат харман-
лнйскиге учители. Въпрвки вси
чко, през год111111те 11а буржо-
азната II фашистка власт, те
поддържат стремежа към 110·

вече просвета и култура, пла-
мъка 11а родолюбието. Тоз11

стремеж 11 пламък са подлър-
жани от дейците на Българ-
ската комуиистичесна партия
11 РабQr1111чесю1я млапежки съ
юз. От чяталищната тр11бу11а
n11д1111 харма11.111iiск11 партнйн«
11 ремсов» ф,11к1111011ер11 пропа-
1 андираха идеите 110 комуииз-
ма II воюваха за 11ст1111скn де
мократпчна култура. През го-
д111111те 1920-1923 при органи-
за1111ята на Българската кому
нистическа партия е оргаияан-
з11ра11 смесен хор, който от·
крива вечеринки н сьбрання
с ,,Дружна песен", "Работш1·
ци, работш111к11''. ,,Бnt1Aepa ро
са" 11 др. Муэ11ка.111111те сиан
изнасят през 1931 г. първото
oncp110 предстаме1111е - опе-
рата ,,l(амен и Це11а11, а ·след·
вашата година операта
„Гepra11n". Театралният колек
1110 играе с голям успех през
този период много пиеси.

До Девет11 септември народ
ното чнтаянще в Харманли
деiiств11тел110 е огнище на куп
турно-просветна дейност, но

11ст1111ск11 разцвет неговата деi1
11ос1 получи при народната
власт. Нейна рожба е създаде
1111ят през 1953 битов хор 11

през 1954 r. танцов състав. А
новата чигалмшиа сграда, то
зн дворец на културата.

дар 11 израз 11а грижите 113

партията 11 наролната власт
за огромната деiiнос-т, която
се върши в името на човека.

За високи посгижения о об·
.1астта 11а културната аейносг,
наред с многото грамоти, меда
.111 11 оганчия, през 1965 rодн
11а читалище „Дружба" е обя
ве110 за „Образцово". Неб1tоа.,
разцвет получи б11б.111отеч11ото
пелс II Аудожестве11атз само-
дейност. Днес то 11ма добре
уредена б11бп?1отекз с 43 674
тома книги, която n провеж-
папите прегаедя се е к.,ас11ра-
ла 11з второ място о страна-
та. С rо.'tям )'С11е, се .11rpнxn
пиесите: ,,Двn С8Атз1\ ••Ззпус
гелият ч11фтtк1• 11 много дру·
rit. Б11тоn11ят хор е б11.1 11зц11-
011n.1r11 nърве1tец. Тn1щоонят
състав 11n Втор11я II Трет11я фе
ст1ша.111 е .,ауреат 11 11ос11те.,
1ia сребъре11 11 златен меда.1.

Гордост за ч11тз.111щето 11

града е музеiiнnтn сбнркn -
ог1111ще 11а родо.1юб11с н nатр11-
от11?1110 възп11тn1111е.

Под ръ,оводствого 113 Пар-
т11ята II подкрепата 11а обще-
пое1111те н държав11н орr311н-
зац1ш в rрадз. 1шр0Аното об·
разцово •111та.1нще ,.Дружба".
безсъмне110 ще развива още
по-добре своята деii11ост за
ко-муtшстнчес.кото выпнтанне
на трудещите се н младежта
от града 11 района. То и эа11а
пред ще представя ку.,турння
об.1нк 11а родния нн град.

Да 1111 е Чt,С111Т 100-ГОДIIШ·

1111ят юб11neiil Да пребъде б.,а
городното 11 11атр11отнч110 де.,о
на нород11ого 11н читалище
,.Дружбо"-стопетннкl

Новата читалищна сграда

Години на възход
Въ.,чо ,\/IДОНОВ,

11редсед?атt.., tt::t ч11та.1нще 11в
••дружба"

Д еоеп1 сс1н,·?1nр11 1ni. r ;11111

откр11 11ова ера о , ст р11я1а
на н.шшя Hcsf}O't - ср?нп 1. ro·
Щl3.111JJ.l,1 11 JiOU}'IIIIЗlla

13 OJIMII nJ,ICTIJII ДII. осообо
1е1111пт 11аро.1 мана rocr10.1ap на
,1зтер11а.11111н· 11 K)M)PIIII (i; IГ
В.,астта 11а 0т?·1сстое1111я фронт
61,pJO укре11,аше II u 1·a1111.n rрад

11,1 Н. IX 1914 год 11я.1отu ,1ас
то11тс.1стаu 11а ч111а; 11ще д11ua" XapNa1L111, бе 6. Jщ1р31
.nорз.111 11сrооото бе l!1encтn11c 11

Ja да с,• дзnс 1.1 сък n д) ха н?
liOROTO 'J)('ll('.. КЪ)I ЧIIJJ...ШЩС'ТО
се o<ipaЗ)'Da ко,шrет 11а ОФ. от
KOIITO бе юбр.1110 IIOIIU I стояте.1
с,во с npr.1ccдa1c., К11р11л JI 1,о
11:?жщ•n II зn UCCТl!lll<•П(>C.!ICC.'laтeл
I lестор Брпта1100

Шнроко се отпарят врат1не на
•н?та.,11щето за тpyдctuttтe re 11

11реме". 6р. 27, 1875 r Цар11град),
т. е. 33 С.11111 11ер110.:1 от ОКО.10 40
ГOдlllllt бъ.,rар11те се YDMIIЧIL1 I
повече от TPII 11 по.,овн IJ ПЪТII

Зn 11еграwопшк 11 11 )-К Сtыtгв
р1ш е б11ло Т('Удllо да е t.np .iJI
С IIODIIЯ Cit 3118ЯТ ТЪ t К ТО ра·
ботата IIЗIICКDa.,n ПIJIIO t ?е 11тар
на 1·pJ>10TIIOCT. Tou 11.1.,0ЖIL10
къu църкоата .Со ,\ат 11ас111 о
града. през 1833 годш1 да се от
аор11 кitл11r1110 \'Чll."!НЩе. 110 С

обучеu11е 113 fl)ЪIIKII е IIK ? ЧIIЛII
щето lie G11.10 о с,.стоя1111е за а
ДOOMII 11\'Ж.il.HTC ОТ rpaNon ОС'Т

111 ?ор11а 11 особе/10 1• npecc.11111

След разгромяването 11n кър·

::???:?nвc::??al?Blll?Cll:l?ll':?p;;;???: Читалище ',Дружба"-искра на българщинатанзJър111с110 от су.на11 Max\ly;i 11

(1808-1839 r.) " бзда11ск111е n.1a·
де1111я 11а Турската 11,шср1111 р,·-
дът It ЗAI\OIIIIOCТT.1 Uн.111 О \11:11111· 6\ ржоз111я В rpt1J13 er Я! 10n 11 ГJHU13 ставn Пf}lt'llllta ... NDC'OВO t.:. JC Т CL.1 Т JI

телнn cTNlt"H nъ:tnopc1111, кт..?то с, бъ.1rарск3, Ok:0.10 cpt\1nт,111,1 XIX 1зс4..1nа,1е 11з 6ез11uот1ш 11 Nд.,о-

отрп:ш.,n 6.1зrотnор1ю II n1,px)' 11ск 11 Хвр?1а11.,11 11зн11кnат Wrnтн 11\IMНlt c(>.1n1111 от о?о..,шlтс бъ.1

IIKOIIO\IIIЧCCKOTO раэо11111,• 113 Xnp Н' rpn.?CKII б1.,rарск11 фа>111.11111 rnpCKII се.,а Б,.,rар11те npcet-11111

мв11.111 Б1,1rар11те от Хар,ш11.111 11n !lамюо.1у. Дочu чорбз.!!ЖII. щ1 стаn.11 ч11ра1111 1?л11 кмф11 в
11nщ·р11.111 добър пазар 11,1 cc.,ci.o Хо;?.ж11 Ба11ю, Чорбаджн Ло•,о 11 за11аятч11r,с,ште рабоn1.1111щ11,

с:тоnа11сю1те nроюnе.1с1111я 11 т11,о ш1ого друг11. ко11то о тъpronClin· тьрrооск11те "'ал1. 11.111 с.1) n111n 11

,rъ.,ком заnм11з.,11 .:ta мерят с11· та с11 дейност nоссщааал11 дз:?еч· apran1 np11 заldож11те чрц?1 " бъ.1
.,11ro с11 с ne,;onшui non1a111к 11• 1111 стра1111 11 na11011p11 (Цар11rрад. rap11. Бъ.тrара-инт с.1еш11т о rpa
ред с турц11те стават c()(',cтnc1u1- Дашкс. См11р11а. 1311е113) Чорба да бързо започва да расте 11

ЦН 110 ШIОГО YDJ13TII зе,1я. на ГО· дЖШIТС от Х3рN311ЛН nо«шават .10J:8TO 6ъ.1rapcкt1re KЪIIIII оре
.1е>111 cra;ia до<111тък, nр11тежате- Бож11 гроб (Пер)сзл11N) 11 с-таоат 183-1 rод1111а са 60 11а броА. с ок
.,н 110 чn?II 11 ЯXIIII, СТЗJЗТ .,же.,е ПOК.10IIIIIIЦll·Xll.:tЖIIII в rрада цъф- .,о 500 житr.111 ( ?\ С.караш) 10

пи. отварят сарафскн 11 .патар тят търrоJ11ята II за11аятч11flство· през 18i5 rод1111а броят 11N е 250
асн АJОКя1111. Ре.1оч с Т)рсr.ата то. llso110Nя•ea111ят поде,? 11а с 11•д I (i()() ж11тt.111 (в wli1тoч1 о ?





Смесениягъхор „Cnaвell" с диригент
майор Георги Русев

чиrапиш?то и ???олюuиопнип ?о?ои

п?оrнв Ф?шиJr?а
След събитията от 1925 го- шиского дв11же1111е, ку.пур110·

дина за нашия народ настъ- масовата дейност о читалнше-
пиха най-черните реакц11011н11 то бе з1шч111е.1110 ограиичена.
1 одипи, Стотици коыунпсш, В топа време негового ръко-
комсомолци, земеде.ши II пат- uодстоо бе эагрвёепо от
риотн от нашия rрац минаха реакц11011110 • иародпяшко ръ-
11ре1 поаицейските участъци. ководство. ръководено 110·

ltaд 600 душ11 бяха подлеже- пъ.1110 от околийскяя управи-
1111 110 тежки 11ъче1111я, 300 ду· тел Васиа Златарев, без 1111-

ш11 бя,а осьдени. Jl\нoro про- каква просвеша дейност. А
1 ресивна лвтература на труце- гаавнатв масова работа бе на
щите се II чнгалищего бе or- сочена о читалищезс, да се из
рабенn 11 ,·1111щоже11а 111 фа- гради младежка чигааишна
шисткага власт. група. каго легална форма

През 1927 година партията През 1938 година под рько-
намери с11д11 чрез БРП II PJI\C водсгвого 11а партията се no·
яа проявява своята масово- лагаха ус11.111н да се овладес
полптическа дейносг. rдна 01· рьководството на •1111u.1нще·
формите бr работат« 11 •1111а· то, за да се сьздалат условия
лищего. JS масово навлизане 11а а11т11·

Спо„ня„ с11, през 11ер110,?а фашисти. Но това беше забе-
1928-1931 г., от името на •111· .1яза110 11 борбата беше кому-
талпщето уче111щ11 11 у,1111е.ш 1111стн да не се допущат о 11е·
подготвяха оперетни it 1111еск11 го. Спомням си годишното от-
с аk111011ото участие tin братя четно събрание беше м1101 о
та Иван 11 Аш-ел Гоеподипови, бурно. Разгърна се критика
прогресивни ч11тn.111щ11и пея- срещу бившето рьководство
те.111 като 11ua11 Янакиев II пр, начело с д-р Геноn като без·

След последпапиге 11ре1 лейне. Проrресивнкте хора 1111

1933-1935 години нови удар11
над партията, Pt\\C II а011т11фа- ( Процьлжавв на 4 сгр.)
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с песен при хората

Читалище „Дружба"
искра на българщината

в Коларов

(Продължение от I стр.)
фия от Ст. Загора II с цр,т11 пат
р1ют11111111 жигсли на грвла. през
1870 година са основали ЧНТЭ.111·
ще „Брато.1юб11е" о Хзр?1ан.111.
което през 189!1 ro;1.1111a ,. нарече
110 „Дружба"

досега 11е са намерени ввтен-
т;111ш1 дОН) МР11111 11 да111111, от кон
то да е видно, 11е ОС110880311СТО
11а чигааишето с станало ю,1с11110
през 1 ази година, 110 това 11? 611
могло да бъде 11 по-късно, тъГ.
като първата дописка. огнасяшв
се до читааишето отразена въз
възрожденсиия печат, о nт З )1а11
\Sil година (в. .Право" - Ц,1
риград}, 8 дописката се изказвв
ёлагодарносг на 6 души 61.,ra -

Е ;.1,11:1 ог ггповни гс .1.t.:НIIOC?II

11,1 наролиите 11111 l lllЩ I t' Olt

,а II CII ()('Т.1811 библио гечнатп ден НЕУГАСВАЩО ОГНИЩЕ
носг Още е основаваисю па ·111

тллише ,.Брато.1юG11е" нрсди 1()() f.11ждс1111ето от турско роёс: во 11 КЪ\1 193-1 гол. с
10,1111111. прсимснувано впослепст- кннпп деиносг t' раввивала. По· прсместена В •1ар11111ят.1. ТО\1, КЪ· ирсхвъпаепа пак D поя Щ зн ro
вие 11,1 ,Др?жба·.?. се поставя 11.1 рdдн 11,1сты111.1111t..' политически 11 дето ..1.11с(' с дстската ю111жар1111 където (,ewe ta ав.Jр11:1 9 с rt м
чалого 11 11:-1 1111r,1.111щ11а 6116.111отс икономически промени 8 стр,1113• цп През 19?5 г. същата сград I ор 1 191? год
кп. Получават се 111.1юащ1щ• по та ра 1рзстnане бащ1.1а 11а nартн· е 1аета or О\\ 11а ОФ. а •шта.11,щ <:.ед ,rзрод1rота r.->бс„а 111

o11ona 1.1pe,1t.• с1111са111нt 11 uсстtш· ,анствотn 11 aПt.."Htra на тоганаш ват 1 б?t6..1ноте?,,;а е 11ас1а11е11а n rн сtnтемвр11 J91? год 110&01 J·
1111. эаку11Jат се юшrн със срс.1· нат., 111rте.111rе1щ11я кы1 ,,ържаа· старата сгра.1а 11а джамнята, ко (,р 11ото •111т11шш110 рък DOACTIID

ства, добнтн nт ч.,е11оnете 11а •111 113 с.,ужба. работ.на n 11apnдHII· ето мн,·то ч11та.,нщето бе зак). г.р11стьn11 ?.-ъУ t'лara 1e реА а Gиб
та.111щсто и 01. JН)·зn,1шюш род.о те ч??та.?шща е эанс}tар!!н;?, за ш?.,о по·ра?ю эа строеж 118 11000 • ютсl\ата tin тооа вре?е II б116 1

1ю611011 rраж.1а11н. един nродъ.,жttте.,ен перно.1 шта.,нще. .1rrо1еката се оказват ока.,о 4 8JO
За таJ11 деitност на •111та.111щето Деitността на бнб.,rrоn!ката е С.1ед събаряне 11а джа1111Г,ско· тома юшnr, като САН• част

говорят редица доп11ск11. помсстс оъзоб1tовс1tа no·oce аемо кы? l!\27 то по:.?ешсшrе II офор:.?яt?ето 113 тах са 11эnокъс:а1111 11 11 го нtt
1111 nъо nестн,щ11 11 сп11са1111я, ю· 1111сш1rото парк•1с, 6116п11отеката с )потреба, JIP)тa ст с: с Pr
л11защ11 тогава о Цариград, П.,оu rод., когато Cl' с l1o'lcщaoa.1a 11 нpc'lc=iia 111 ).,.•Ба?чср" .\'i 1. n10 110 с:ъдържо1111е, "'" n с WO·

д110 н друr11 rра11овс. сrра,1ата на llедю Тръндсо. р Ca\to с.1сд сд11а rод1111а беше ОС· о111111ст,1че11 11)-х. аа вi.uuлa r1a

Г\ред11 Осообож.:tе1111сто чнта· цaptJ.ara дН11аст1rа tr ;is, or тоз11

.,шцната G11б.1111>тска с,· с помсща- род. Ii 1.:1 I 000 тоwа ta II IIC!.:te I t

11а.1а о една '1а.1ка стан J доора or )Потреба като оред1ш друга
11а 11ъркоата .Сн..\та11ас1111" В
ъr1,.1а на стаята е 611.1 б116.111отс·
111111нт шкаф (.1ж.1 1.111я до.1?п, кnl\
то го IIЗ[)ИЧil.111). n коiiто (t: СЪ·

храняnа.,н к1111,1t,.\ nсст111щнт? 11

сn11са11нят.?.
Cnwrrнт факт, че ю111r11т, ?? се

Пf»ICUldDВ.111 D е„1111 Ш!< ф
р11 К8К'ЪО с 611

611бл1rот,
к ,тотшr к 111r11 11

10 rо.1я о б r тстnо

ltя)tu>ic св,,. ,r къ.; с е о

ешаза.; о кта щето c.:t о

С IICIO It б11(i;J ат=t с; С;\ О.:.Ю
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ГDА•"• ,ря•• • онКI •Р>••• БЯХА ТРУДНИ ГОДИl-iИ
се н?к.,ючва бь.1rарската же,,а·

rо,1•м•, :u at•••• ••т1Амu?н• ar селянка. Бях о Софи•. Ko11rpec

11• а Х1рм1мА• &?м "'"')1'•••· 110 коеперативнн« съюз. 1'1\а111,-

11tто r1111n1a м11t11••А»а tlau на фесгацяя, Плакати. На ед1111 се

..na.tJrЩrтo. llwawr мc„r"tw, ,о- чете: .,Щад;ете жепвга сепянка-

rато нt мо•rtмС"" Ja мsruawa„r »асаот • rp:1111 •t.Arro кн••о UA· 111 nл1тtн1 1t1tь•1tot'Т бtUJt евио бь.?nт спрени. Бяха окачени в ,?11н мелоноснв 'пчела в българ-

маrма ,а мir,мtr noмrwrин1, 1 ваше tамо no 1ptчt 11а na1t1t1p1. 11;ннооnrр1тор?.т fiнnnтnnpo.1a1:1,,, с:ало,1::? тatir11t е 11n11ni.c11: ,.Ръко· ския стопански кошер". Медонос-

6и4.lаотt•1рt.:111 рабсnа tr •"Р К)рмС'Т1i:011с)-'"' и1сн а В"Р') lliar11rp, контролз при axn.11 н 11?111or:affrrn ПJHt к11t1опрожек11111t· 11а ла-а-а-а. 110 много са търтеи-

tlDt о, nрмс..1у•нн11.1 p11naAtнtнr 1,н ,,..аан Ct)'Atн А)'Ш" punopraмн•AJ4 б1,,tr по л.rж\р· ге е 1aбpa11t1to''. Koмyt1t1cr1iтe II те, конто изяпвт меда·а·а.1•

HaJp• war•r.1 -.мr• мwf'rO аа f ()(ЛOJ.J ,а нае r„pro1tuн,e1 rrao чяеновете 1111 рьковолс гвпто. прогрееившпе I раж.шнн, които През 1939 година се свика
rr смаd1м е '""oan1pa,, •O.t1t.oto чtналнщето tit t яншо повече nr n,1 n1орн1нr л.11ъж11ntr11 JIИPt?· ж.r.,arxa ла глелвт съветските око.1Н1iска •шта.1111щ11а сбирка, съ-

:?а or1o111tt,1•1at1t чarn10--11.)J1T 'J)• tJIH.t ,абr.11 Т"' t 11,11..111,t.жt-rno· тор11 и c11ero11011нrrJ1 11а h.1111010, ф11.1мн .,обре разбираха това. Но що масово посетена. При чита-
,ю.nроrин11 р?ба11 ты..:011 ti11 ,nt.,,o ПоАнцм,r тр1б11 Al се еьшо се 111r1ьл1111111,,а от 11.1t110Rr скоро рысnn.,яскаюtАта пак се .,ii,щttitя съюз дейщ> работеше на·
Al 4\.Jt no,rкt)'J)rfln it.a фмн1н no:tnкtuaт n, ч !lt1101e1t 11:1 рььо на p1ttшao,1rтanrn. Сро•,мr .11111· появиеп. Tona вършеха вече .,е„ роден университет, 0 конто бяха

f08:,:;:::•;; nprroaopм t о1• :::,":::: n:•.',?щ: :.1.::: :;);:i::
..

::а:;. i1?11•,•;:.:':щ::,c:;::.:1n11;?t,:,??
гиоиерите с провокаторски пели. звангажиранн всички културии,

През 1937 rод. • Харман.1н се здравни 11 стопански дейци от
м11мм •••м. Н.1со•111,мr er t.1ом ,., 111wмоnорачмтr,,111,:' та 111nска. Гелн фн11а11rо1111 за- провеае читалищен събор, tin околията.
n,t.trna,rttAt:taoтo на „Фм.1м1к Юрнст.:011с?.11от rt о11.а11 J.ltttнo тру.а11r11на обfктн1110 er nкo1axn 1<011то ирисъствуваха нап 250 ду·- Cot•• )'roaopfl?t tAt.t-• .aoбr,t otar.noмr11 ,а 11а тrрм1.1111nтn полс-.1н1t 13 срав,?нтtт?о лесното

В с1111са1111е 111.r1,тапнще" годи-
ш11 •1нта.111щ1111 дсшщ изпратени 11а XVII 1, книжка I 11 2, 1939 rод.

До,о.111.ото (М (nо,1н1и t.MIIOMAШH noлa?ttlMC' на l(tkH чаен от рь- ПflHC''Нlllt Ill е ьвелскиге ф11.11о111, от всички 1111та.1н111а R околиятп.
na11 np)••шt ,.,..,. !'.О 000 1t• -.01n?r,1oтo (...,t.:I. 11rnJH):\•Л*H· .,011,0 ....0•0 •• посещаваха от

от съюза се дава с.1ед1шта nце11-
.. ""'1" " '""" "" " ? На 10 ш с1,бор бяха .1rктор11 О(IД·

?:,:лt"Nt):,., •?1:••;:рч:?:С:"'?1;. ::;?:, •0?;,::?:;.;;.::;rв:,::А::; ::??;;•:11тtr.'?11?1 ,:·?:??,,?т\р??;: 1111 "" "' 1111111.., :ieiщll: Ст11,111я11 •111 ?:?a
..
?o:.:.·::?\:1;.,:,,??ii::?1я?"?:,:

,е11rнм an\.) ..,,.,. Jи:ar1•1r ra• tтра, у hit, 'Ir r 11о1иn•но t..Нllrt- .1н11111роо, lfna11 Дn11on, Хр11сто та111нце11 съюз no дейност е по·

!140 lilt 'IMflAM&ЦfTO Щf , .......н 11r· N.1WM1fifl /IA tt 1i1Пй,111 nрrдн ТltlllНI flhkOll,1ЯCJCIIIIIA. Тооа СМ)• К11селоп. и ctra помня tteл11 па· COIINI за пр11мер 11 110 първо МА·

об,еt.1,ммИ1 .11orna11p .,. nf\Anttu1r JII r м1nлатr11а ft1мa cpt.llC'"tna. "' 111 фа11шстм11Т? ,.1rмr11т11. Orro· сnж11 от сказкпта 11n l(иселоо. сто no сооята n.1a11oмtp11a и см11-

nым11111 ,.а .)T()1r,pr1,1,a t).!!•• 11tнti:,o:1м,1a11 ,ar,pa,11111;1 11pn· nор?нщ1нr 1ta киното бАха 110011- Ero ед1ш от тАх: "Като става r.,ieita работа.''
?,011мr опно1.r111tfмм n,а,ща тма nn••P· маtш и 11рr1,)ПРС'де1111 от nолн· nы1рос ы ш11роh.а 11арод11а nроспе

...а pai1•••••••r "1 а.)АТ)rмк• о, 11aчJAf)tn 1 "нно,,, ш, щ11· цнята, чr съвrтсю1rt ф11л1щ1 ще т:? от 11еitш1я обсеr 11е трябва да Делt.о ГЕОРГИ ER

?нталнщ!то и ???олюuи?нннп м??и

п?отив m?шюма

( llpo1 "•t1••• от 3 np.) tf?r r vчDtт11r1n на 3(Ю ,ч·11111

11tJIO с 1\11рм.,1 ftC1•l*Mta, ltr• la nrr•m1J11p:шr10 ?,, IJt: ;:i._.

ltA?O Gi,a.101 н 11•?"° I top, 1на110 )ЧАt••• 01( нn lil(П н
,ме? n0tt11м11 a1ionpмa 11 • ? tttroкнтr чаrиоn(' I rnprи Жr·
to1M\Mp,in, t11 'IMtlAмutt10, а чr1 •• tlt!tA ....11 Нюш.пнn I
• "'" "'''""111,мr nptдnl)Aм• Жrчfl н1nр1111 11нн1,11з1tr н1,

,n t6 да naмr м1ro1n иарu?· р.1Ао1а1а 11:1 ч111ал11111r:1н. It.,
110. CttluJM•t 0110„м.li; .... ) npa• po;a11•Wt(tf1r rra,iн101111н t 1('•
•мtfA !,a,apta ,1rrr.нчи м 11.1)1 Иt"1м "''"' rirн1тнt,1iittt н Utt·

I otnмa. 1мt ,nar,r .п.", ..е н, n r.,"o"Oilrтnnro б11,а HJ•
._О'4J'М8'С'тм-.сс.11.м1 нн,rрнаuмо- брJ1ин бn.,t11н11r,111 11po1pt<110·

н2J • At.I "•P•••a11r ,1 мнn- 1111 tt>p• ltaa11 \н•11ба11еn
10 ta.AiAM11ht NI tinЧ)HH(fM I - 11,1 IJГ,tA(t.;tnrC'.11, Ma11ni1
'1Mt8Jlti.tt,11.. , ('.,С"\ lltolttl (t fltHIHI 1А h.A(lt('(), lfn.:t11
npr\.16*м I? "111АN•м. 1111ас,м Яна,иrв II Ки?-н11 J;o11"жнrr:
.. , 11cw.to t1 бм4'" • ,1,•oi,a м .nl' ta ч.nr1101t Н1111мю1t10
.Al ,,•• , npмtt• Ja ЧJlfifOlf' ••• f1JHHJH'CMIHH1f' CIIЛH JI p1.kH
8(f nii. 01,а npMttM Mll.(fllH• 8(1.1,C"TIOJO 111 ЧMTUJНIЩtro .n11•

A)l:tHD Mia.OM 11рn1,«1811и lt!tt Al) р111и8':811С' Ila IIC'ff.Jla•
м.a1tr•i.i ,а nn•нa1at'-U1t1a 11.:1po:iщanлr•

I oalllllкoн, о„r,мо t•бра· на ArA11nt1.
11•• n?fJ 11"fi rn.1•111, tt npo- ltrд•·'"" llltl\0,IOII
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Т Р Е Т Т А
l t>Efv\Иl РЛ ?А СЕ ...ОНА

НОГА ТО
ГРЪМ УДАРИ

11 k rr o'\n-m II о It !. 'SI 11 о 9 о
r'lCJ \IЫUJ<A. h\НXAltA TOUll:U

Ф.tкс11\1,1.1еrа от афнш" .Ja onep1111 и те"1Тра11111 представлени,1

У?тоявахме идеите си и в най-тежките времена
11 11 rJ up1111 an.10.111C\l{"IIТII 113 1tL)C

то IIJK330311l' С(\ да;tоха ;tC·
.1('1 ап1тс от с. l 1na11ono начс·
.10 с 11аро.1.1111я ,·?111т1..•.1 Пеньо
Я11коn. Те бяха око.10 15 сс.1·
CKII :О.1О\111("Т3 IJ ПО1 у 1111. а11т1..·
PIIII. чcpnC'IIII ПОЯСII II ЧC'JШII
к?ыпаuн. С.1с,1 -rя:х ап.10;1.11ра-
хл 11 .1р) rн сr.1ск11 дС.1l·с;1т11.
Ръково.1сrвото на но11фсрс11·
1t11nтa яn1ю ()С Jll'1'toнo.11ю н
\10'-=ТО 11:\11:8„ 12111,.'

С.1'- ..'1. 11зn1..•1..1"110 npc111..• бsв:
I JIIH III ОТ OKU.1tt110i11Я \ 11()3·

1111т,·? Лt.\111 ьр Скор.1с11. кш1-
т..:, )IIJ 11\Г. 11 ],111 i.JIIIB.I i 11["111
с--..ст н 1'() 11n нзро,1н 1n 11pe:t
rтао111с., llc?e.1чo Tu \Opnn.
I lo IIIIЩO IIC П'>CJl,•!IO срс11.1
ыr 1, nщото б.111зОL1'1"11 111
Ч р 11ата nр,щя 10 11 ?11,re
с,вср1111 rp I щ11, пр11кооа 01111
ta t то 1 rобстn .IO сnасяоц
le Ii КТ) I ОКО.11111С'Ю?Я \ П
Jо11тс.,. т ка 11 11а 11аро11шя
pt.:irт n т 1
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