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ПЪРВОТО

ТЕАТРАЛНО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕСедемдесет и пет години

народно читалище Пр З Jf\Oj зимна ве-
чер се събрахме няколко младежи-уче
ниц.: Р1 чгпих-гс мис 111 и реших-
ме тл t:irt...ч с 1 , прелсгавленне о
полза Н:1 чи а а ц е о. Избрахме пие-
сата „С11ро:-1ах 'Ганчо ". Раэ?осдед11хмс
роr:нте - рааучихмё ги II започ-
1ш:r'i.rс рспегици 1 Предсгавлениего
дадохме n една хчияишна стая. Ня-
::- тше ни о сцс , .игто !1.''tшри Съ
брахме '1.Ъ"У,1! 01 село го 1:1. сцена, а

Преди седемдесет и пет годвпи, една есенна вечер, на 25октомври 1887 година ( с. с.), 20 будни селяни, по ииuциаmвана възрождеиеца и бореца за свобода от турско и гръцко роб-
ство. свещ. Петър Н. Драганов 11 учителите: Петко Денчев
Камбуров, Гену Трифонов Кънчев и Ганю Иванов. в с. Дъскот
учредяnат народно читалище „Напредък ".

То измина дълъг път на овэвитие.
В продължение на седемдесет и пет години читалището ваэ-

ви голяма културно-просветна 11 общсстnе11о·nол11тическа дей-
ност. През тези години то устояваше твърдо в борбата за на·е родна правда, против всяко тиранство. против монархофашнст-i ката робия. Така читалището подкрепя борбата против пе-

5 жима 11а Стамболов, подпомага пострадалите в тази борба.
§ Животът наложи на читалището да открие вечерно и не-
? делно училище, където много дъскотчани се научили на четмо,
§ писмо, смятане, политика - ограмотили се.
? Тук се решавали всички обществени въпроси на селото иi въпроси от държавен характер.

На събрание, организирано от читалишето - 1896 година,
m след пламенната реч на Никола Габровски от в. Т'ЬРНОВО, се! оформя социалдемократическа rрупа, а през 1899 rод., пак no

I инициатива на читалишето, се обвавува аемеделска само·
= образователна дружина. По-късно - 1906 година се учредява? потребителна кооперация, а още по-късно - 1922 година -
? Райфанзенова каса. ?5 Както преди 9 септември, така 11 след тази историческа да· =
§ та, читалишето е в културна служба на народа. ?? За голямата културно-просветна дейност говорят фактите. §i С изнесените пиеси. то се бори с невежеството и духовнв- §
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= циалистически дух, И тази театрална дейност не прекъсна и -
в най-тъмните дни на реакцията. Прогресивната младеж иг-
раеше на сцената.; организираше забави 11 вечеринки. с кои„

? то разобличаваше буржоазните недъзи и морал. подкрепяше ?= съпротивителното движение, ;:;:

I=_

Cera художественият колектив - хор, вокална група, те- Iатралпият и танцовият състав наброяват 82 самодейци.
iE? На читалищната сцена в периода на Фашистката аиктатупа Е

=: се в?1,J.еше двубой между прогресивните и реакционнате ек- 5g ли. 1\ъм читалището беше и въздържателното дружество, кое- §? то ottв? възаържапие проповядваше и прогресивни идеи. 011' Ь:::

§ тази сц1а се възпява героичното минало на нашия народ и ?
Е§ новото с ц11ввист11чес1<0 строителство. Възпитават се трудrщи„ В

=i те се р ух на ,ч.юбов 11 преданост t:м нашата героична вкп
?-i

1'1 На(}Одпб·rо нравителство, n дух а вярност към нсжвунв-
1..
?===..

родната паботиическа солидарност. ще през 1894 година чв-
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= талишето издига лозунга - ,.Да живеят работниците от пял
свят!" (Из читалищното писмо до Н. Габровски).

При читалището още от първите години има група сказ-
чици по различни научно-популярни въпроси, които изна-? сят беседи, лекции, доклади, понякога онагледявани с диа-

I !?'::1?а::?,?н,:е??оп:.,о:?:i;;?и.х?:о":а?1с:?. ?:?:,?;'::?с::н:се::.
iii тсч,;талището има заслуга в библиотечното дело. От няколко i? книги при основаването сега тук са добре подредени и се ?
!,..?

ползуват от населението 4500 тома книги. Този богат книжен ?: фонд re чете с голям интерес от малки и големи Kъl'l-1 ?библиотеката са регистрирани 420 редовни читатели. а общо §? през последните години се раздават към 6000 тома книги го .. - ?I дишно. §
е Действително народното читалище през тези седЕ:_мдесет и а
f1i=

пет години е развивало огромна народополезна деиност, но ?
а. можеше да бъде още по-голяма, ако имаше свой читалищен Iдом. за да разгърне още по-широка културно-просветна рабо„

=zта, за да бъдем посещавани от външни ·rеат?и и колективи. _
Но .. , скоро и тази мечта ще стане реалност. i

В историята на читал9и2щ5ето 11и има и едфна чернаа аrовд;1анс?
?==- на 2 срещу 3 май 1 година монархо ашистк т ..

унищожи 302 тома читалищни книги с прогресивно съпъпжа- §
ние. С тежка мъка понесоха тая загуба читалищните цеятеля. =
но не се смутиха. Те дигнаха читалищното знаме по-високо. за I
да се вижда по„далеко. Библиотеката още повече се обогати а
с прогресивна литература, която жадно се чете от нашата на· 2
предничава младеж. ,,. §

? Днес читалишето, като продължава традициите на своето §
.ё минало. подкрепяно от Партията и народната :JJJ.flCT. работи §
? с всички сили чреэ разнообразни форми за изграждането на ?
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??ц?:?:?зс?:ои
ностспе,шото преюшаваие кън конv1шст11ческо·

!==-= Задачата па нашата общественост cera е с всички сили да

[§_ работи:1-1 за изпълнението на оеличестnената програма эа раз- а- оитие на НРБ, ноято прие Осм:ият конгрес на БКП. Tona на- ?I лага да се обещпrят всички с11ли на народната 1111 и11телиrеп· ?

I
ция под с?<ромната стряха на нашето читалище за оазr?ъща- :а

-:
не на още по-ш11 рока просветна и кvлтур110·,шсова де1111ост. I

3 Генчо Т. НЕДКОВ iпредседател на читалището _i I
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ОГНИЩЕ, КОЕТО СГРЯВА ?ЪР·ЦАТА

'i.l .tRI..' 1 11 11..'TIOJ)Jt JIЗC"'tJX?t' 11Ср-

ги1 които опънахме с върви н ?1.зкар11,
За crf" .ов?· ..,:\·же·.;:а. ,·ч?ннч ..·ск11 п• чи

Свещ. Петър Н. Драrаиов Тодор Петров Нvиев Петко Денчев Канбуров
пърuи ?п_р_е_д_сс_'д_а_т_е_л?-"-а?_ч_и_т._аJ_"_'_ш_с_1_о??п-1?,р-в_,_1?с-ек_р?е-т_а._Р?-н-а?ч-и_т_а_л_11_щ_с_т_о?

HOite,
<.:е ,я н н• научих:? :1а ш1111ан1 нлен

и с Hf търnешtе очзквn,:а nредстан?у ч р Е д и т Е л и лсн.н·rо. IТ:161,р:·ш р.1зпрода?1ох?1? бн.
летите - 110 20 - 30 ст. Салонът
6,·шс пrrп1.лнен с хора. Завесата се

Кратки б11оrраф11•1ш1 бслсж,ш 11а • КРЪС:ТЮ ДИМИ !'РОВ ПАЧА?\!]· 1 IIETt;o РАДЕВ МАСЛЯНКОВ - отпори Ilacr1.nnз п1,лна rиш11на.
осноuатедитс на чи rалнщс „Hanpc..

,
ША - член, общннски с„1vжн fl .1,

\
t.t.:rc-11, 3СNСделец, роден n с. Car-юno- Ппес::п„ се нзнr ·с ,ш01 п лобре. nъ11·

дък" - с Дъскот, В Търноuско. роден 1822 rод n с Самопо.1-1.сне. В мснt•, Н Търноnско n 1843 год., а

I

rnt{•t ч ;кеш?ю1 ро.ш се играха от
ТОДОР ПЕТРОВ НУНЕВ - пред·

,

Т1,рноnс1<0. а ш,чннал 1900 rод I поч11ш1J1 1944 I' , >1J1щeжll Хоµа а orraнaxa доnол1111ccдai-e,r, общински нисuр, роден в МИХО ИЛЧЕВ чм11. зснсде- СТОЯН MJ1f!EB КАМБУРОВ -
186U ?·одина - с Самоn )дене, В лец, роден 1844 год. в с Т1,nанари- член, зеNеделец. роден в с. Балалел, J'r tH подкан11ха ла н,1 п:щен и nто-
Т1,рноnско1 починал 1932 Г·. като

t 'Те. Дряноnско, а починал 1921 r, }Jряпопско 1850 год., а починад 1922 n:> пр?nст 1t.r1..·н11c. Събрахме плхолко
пе11с11011ср. МАРИН ТОДОРОВ ШИШI<ОВ _ год. л•n1. с 1<011то •1!1тал11щсто куn11 нов11

Свещ. ПЕТЪР Н, ДРАГАl!ОВ •?лен, земеделец, роден 1828 г. в с. ЦОНЮ СТОЯ/IОВ ЧОЛАКОВ - проrпестш11 ю111r11. За представле-
подпредседател, сnещенv..к, роден n C:1r-t0uoдeнe _ в. Търноnско, почп„ ч..1еt1, земеделец, роден с. Тъпана-- н,:.:rо 1..•t• rшюрt• И":t село :!1-tнoro нре-
с. Дичин - 1841 rод., аочинал 1913 нал 1927 rод. р11те. Дря11овс1<о 1858 rод., а почи· >JC, ,ашотс 11 беше от първите пред·'година.

АРИ О З О
.ал 1925 rод. ст,\вле1шяТой с взенал участие в епо- М Н ХРИСТ В А1:- РЧЕВ - ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ПОПТОДО·

nеята на 9-те дн11 в Дряновсиия
I

член, земеделец, роден 8 с. Сам()- РО.В - член 3е:-1еделсц, роден n с.
:--tанастпр м. ;,a·ro съnетн:Ак на Бачо водене 1838 год.1 а ло:.?инал 1918 rод. СаУ.:оnодене, в. Търноnско.
1Киро и Осооболитслната Руско·тур?:.,? Toii е бил nреиенеи предссдатсд при 20·те осноuатели, наши възрожзен-
СЮ\ noi1нa 1877-1878 гол. Бил

с]
vчрсдяnането на ?rита:нпцето. ци. положиха основата на едно кул-

паро>tен пр?дставител като станбо- МАРИН ГЕОРГИЕВ ЙОРГОВ - турно средище - читалището. Хоър-
довист. В последните години от свол ttлсн, зенеделец, роден в с. Ди1шн, ·1}1ха пскра в тънннната, която ис„
живот прегръшз идеите на ФЦна- В. TJ,PHOBCKO 1857 год., а почн· кра се разгоря в буен пламък -
л11зма. нал 1940 год. неугасnащ фаt.ел на светли бъднннп

ПЕТI<О ДЕНЧЕВ КАМБУl'ОВ

учредите.ц на читалището·-???????-

Иван РАДЕВ"
учптсд пенсионер

'сс1<рстар, земеделец, родо,< 01
Лесичери, В. Търновско - 1852 r,
починал 1934 rод. Завършил Апри-
ловската гнмнщщя Габрnnо
?лед което ? б?.rл vч.rr?;r :: 70 н1фrtи f
1879-1880 у•1еб11а rолн11а n селот
ни. По политическо убсждешн?

-1

социалист.
СТАНЧО ХРИСТОВ ДЕМИРЕВ -

бнбл11отекар, търrопсц, (б?кал11я).
роцен 1850 година в с. Калонен,
Дрлпоnс1<:а околия. а починал 1926
гq;,ина. Бнл наnрсднич:::ш :ia nper-1cтo
си селянин

ИВАН ПОПНИКОЛОВ ПАПАЗОВ- касиер, зенедслсц, роден n 1837
Тод?:на п с. Гсша. Дряновско, а пn-
чинал 1917 година. Бил също на·

в nредюоиnейиите дии
Тоnли ноел1в1шйски дни. Дни на златолиr:,.тна есен. Дни1 кои-

то заседава истори,u!скuят Ос.1щ конгрес на Т!ар;ията и трасира
най-прекият nът къ..н ко.нуниз.на. В тези дни ентусиазъ.н и трудо-
ва надпревара кипи о сърцата на осе1щ дъск.отски кооператор и
коо11ераторка.

Шетнята в полето отдаана е пр11вър111ила. /lo тя продължава
dругаде... В читалището свети. Виблиоте1,.-ата и •шталнята, те_
атралният салон. лекционната зала, на сцената и в гри.ньорните- нqасяхъде се разгръща шаuвна творческа дейност. Та нали
идва юбилеят - 75-годишн:тата на родното читалuи{с! За нРгn- наti„достойно, .:. на:'1„хубавсt дела!

... Разтегна,щ са акордеоните Любка II Tor.a. Сърцето II dу-
сиата си влагат в песента. Разу,шаат - повтарят. rютретят. поп„
рааят и, ето, сега добре, по.dобре/ :Упорuто реsетират и солистки-
те Радка, Гинка. Маршiка и Кръстuнка. В у'111л11щето 11ък са тан-
цьорите. И те ще 11окажат своето изкуство.

А лекторската група? - В залата на ТКЗС се изнася беседа...
В последните два .несеца 'поае•tе от 5-6 ле1щ1ш. Театралният със·
тав предстаасt два нъти пиесата „Свекърва'' от Ан. Страши.нuров.
Скоро ще разу'lаоа 11ооа пиеса.

ПредюбилеiЬщ дни и вечери! Пмнu с красота а напрежение!
Дни и ве1tери в любu.,тто читалище/

предничаn селяннн.
ГЕНЧО НЕДl<ОВ БАРБОРl<ОВ -

поNощник библиоте1<ар, земеделец.
роден n се,ю Барбоци1'е, Дряновско.
·а nочи11ал 1903 rошша. Добър об•
щС'стnеинк, кNет няколко rодини.

ТОДОР ЦВЯТКОВ йОНОВ -
ПОNОЩНИК секретар э:?ме-дедец, ро-
ден 1858 rоди11а - с. Самоводене.
В. Т1,р11оnско. а починал 1942 rод.

ГАНЮ ИВАНОВ - •1J1c11, учител,
роден II с. Михалцн, В. Търновско.
:rодина на 11nчиnаието неизвестна.
Учителстtlуuал 2 rодн1п1 11 селото ш1
1887· 1888 Г· Той с 1ШИl\1!3ТОJ) за

Иван Радев
деятелч11та..1шценпенсионер.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

основаване на чнтаJ1ищ,.по.
ГЕНУ ТРИФОНОВ КЪНЧЕВ

t1ле11, учител, ролен в С· Михал„
ци, В. Т,-.оновско. Уqитеm.:тпvвал 2
;одшш в селото ни 1887-1888 r. 11

1883-1889 r. Той също е инициатор
за осноnаnането на t?.италището.

СТОЯН СТОЙЧЕВ KEPF.KOB -
член, зсr-?еделец, ролРн 1834 r. в с.
Кеоека, Дряновско. а по•шна., 1929 r.

КОСЮ МИНЕВ KEPEI<OB -
член, земеделец, nОд?н 1844 гоц. n с
Ксрс1<а, Дояноnско. а починал 1913
година. Добър общестnеник. Пщ,
учредяването на чнталнщсто бнл
КМР1'.

О с 01 в доr-1оnстс: на стnРнте
I

t111те на театрото правят своето пър·, 1111 дру1·ари, с тях ние заедно нu·

с;
rниш r ·

· б ият кът. Kpai'r no представление млади пеоци и му- сих:-1с ?1ерnеш1те си връзки и окиt1их·
,,:11 :а.ри то е наи-ху an ?нкантн радват 'съселяните en със не гърдите си с налкзта комсо:-tол ..

н?rо се събн ра цялата tteJJЯд, за да
бt'lt orrr, хне от r'•.:П<'Сl1ЛННЛ rруд и да. сnо11те uгнтю1 и оркестри, а. игра· ска значка на която с изо разен

а в чн·rе, - с кр·ы11н11те си хора и сиr лик:ьт на Диr-1итров.
се crprc, Тук се скупчuат децат

бабнннл скут, за да слушат захласна- 11ата ръченпца-.. Погледне ли tto„ И сега }tнозина o·r нас хора с раз1
1н ,1,•n1н11:1. пrтказка за трината бра- пек назад D годините u11жда оне„ лични жнзнеНи съдби, колчем: се
тя J.i златната ябълка. А невеститР зи даскали 1:1 занаятчии. орачи и завърнеtоt в село, неволно наминава-
изпридат най-тънкатз прежда и изпя- rинназнстн, конто не жалят нищо, ме натам1 хъм читалището. То все
na-r най-тъжннте сн песни ... Оrнн· .хuърлят щедро сенената на про;ве„ още е в скроrо1на сграда, ня11-tа свой
щсто! Верннят пазител на българ-

,

rата " селск11тс души. Чува тон ? до,?. Но той с n нечт11тс на вс11чки

щнната. Чонск нсоолно си пр11поr-1ня прnодноото слово на Партията, за„ дъскотчанн, u нашите сърца. Като
б лгарскоrо сърце палената реч на ре?rсистките „луди край едно голя:--10 огнище н сега,то:1н сuндсн зn ъ

Народното чн· 'Глао?;. Едоа ли ще се наr.1ерн ж1tтел II n бъдното ще се събнра челядтаю.,. що?t заrоnорн за ?

I
на селото който да не се чуnстnуоа на селото, ?оято оаС1!с обогатенаталищс. 1ад1..лжсн 'на Народното чнталнщс - от знавнята на толкоnа сnет1111 умо„

Преди 75 rод111н1 лумва огънят на

I

духонното огнище на ДъсJ<()Т. ne, скътанн о тоно11с-1l 11.1 tштали-
духоuноrо оrннще на д1,скотtшин. за„

Жив cno!'teн за него пазят н по·мла- щего.
·1ш1сн от ентуснаjr-tа на пъро??::

.
днт:·е тези конто прекрачиха не· Бъдещинт trсстнт дон ш\ Народнотоt·е11с1<и родолюбцн Тозн огън х?рата r гош'1? npnr слt"д победата на Девети ?111талнщс „Напредък"' 11.н· приютн

не nре?1ръзна.11итс ръце н: ;0С ,;? септе?(D(Нt. Hile се тълпяхме пред го„ под своя покрнn оснt11<11 таланти
.1 техн11те чнстн сърца I

годаин, nt!NИTe wкnфone с кн11r51 11 по за To.raoa то ще се преnърнс дcйc-rnн-
yra<:na, ето net1t:> ,олкоu?

0 11 себе- 1:дна оечер „nоглъщахr-1е онези от телно в голямо ?оnrнще на хуптура·
nо11к::1юкi1Ш1 от 1 руд?любне;околl"НIIЯ тях, 0 конто се разказваше за под·
Оl'm1;пюстт:1 113. Цt:ЛН

• ? събнрз.т Т11tзнте tнt 08,rарчето Калнтко, on11-
l{ptt1t 11(•rош1я 11Jiar-1ък се

11 ма. то- вахме се от жноота на Папка l<op·
?1л.1.;111 11 стари, защото то _ чзгн?t· nлачех1-1е вад съдба1а на
11лин:1 зu ш.:11ч.ю1 Любознатслн?tт?ъд- бедш?? 1111чо Тон ... Тиt-1урооц11 JI Ва„
'Черпnr nт бсздъ11н1н1: изnоr н.

с.:- сьок Трубачоn„ z,,?л{!?оrоардейц11те 11
PBTl' сказка. слушат сказюПtте 11

?н... Лиза Чайюнrn бяха нnши нераздеп?
Фt·рз rн" ,, 1ш наи„буд1111т?- оклоm

Ос11ов11ото v•ш,,11щс, по строено 1925 rод1111а.??,,,,,,??,,..,
ИСКРf\ В MPf\Kf\МиТJD rPИrOPOn

Слаба аветл11на б,,ещука •
в есеш111я лсnкао мрак,
rCJ1oтo о-ьn сън потъва.
<'mt отруде1111 ii се.1як

Те] жадн11 за просвета хора
запалнха n тъматn фар,
trнта.111щСТfl rхъпа рожба
поднесоха народу n дар.

Не се on,11a то о терор.,
щ1 къроа.внii фа11111стк11 гнет.
11е све?е з11а.1?н·то, когато
ж.111дарм11 .1еб11t.·.х наnрt.:д

II'
1'

В стаят .1 11.з стара trpa.1.a
лампа rазе1ы ,1ъжд".
с1tте11 д'ЬЖ.З. ръми навънка.
оъn д\ UНIТ'(' п:rач горн,

На к.,ада 1ш1,r11тс гориха.
м.,адсжн пращаха в затоор,

?,i :::а??? ::?r;;1???;?1x:i.

I lpъii ? се.1сю1nт уч11те.1,
до него - мор1шяr ора11,
н •1ер110 расо сме., ?-:омита
11 rшсарят кат тях „сеяч".та и напредъка.• хосто ще сгрява

сърцата 113 С'Нтус11азнрn1111тс строи-
тс;ш Н3 новото общестпо.

Пр11ст11rат ..,.р\·111 вt·нt1i,;o дnaiict•тl
01r111, 11.. :P,tt_)lfHII тнорц11:
УL111те.1ят за к1111ri1T.:t ronop11
:Ja nо-шаст.1нв11 б1,..:ж.11111ш

Н вече T0.1KODa ГOДIIIOt
Ти hP..tЧJtШ C'tl.!ЛO К1 't DЪЗХОЛ
къ:-1 ТJ)\'д, иаvка нас ноuело.
1f('ртаещ р:-?д.осте11 ж:11оот'Нека бъnе 11t:1шо тош1 оrннщсl

Г. АРАБАДЖИЕВ•



Стренице втора

Читалището
Анrафnшистк:tта съпротива, ,n 1

която участвува основната д мокра 1

гична наса на 11аш11я назод, еш-
борб.t справеллип« н героична Фор-
:-1111 r эа оргапизиране, подпомагане
11 вопеье 11;.i с ьпротиазта срещу про-
германската фашш-тка пласт о Ьъл
гапчя бчха рааличии , Една or тези
фор!-t11 беш •, дл се оглапяг и рьково
пял такива просве гни и демократич- I

но стопански организаци и, като ч11-
та.111щ.•10. коопепацияга и др от
поогпесчвнч хопл . Д:1 не се лопмска
влиянието на Фашизма о тези орга-
JOI liЩIIH. l;t ,:? осмисля тихнать ра„
бо ш 1i се пълнп с проrрсснnно съ-
пържаииё.

Паргийн зта органи ааци я на Бъл-
1.1рс1<.1т.1 ригютничсскв паотия (но·
'"·ннсr:1) в с. Лъгко праnнлно рпз-
бираше гази тшртибиа пн1111я II уме-
пn IIЗП0.1J\'0:1.U1C всички форми на
борба против фзшн:-1м:1 и капиталаэ-

Нзрел с това, че: кооперацията о
селото през цялото свое съшестаува-
не се l' ръководила само от наши
nроrресишш демократични хора, то
11 11 читалишсго прогресивните си-
11н винаги са 101.:1л11 иадмошие над
нарочно иэпрвтените в оъковолство-
10 му хора от фашисткатп власт. Не·
що повече, цялата история от дей-
поетта на читалище „Напредък ..

ления хора от наше го село и по оре·
не на най·ожесточения ·стадий на
антифашистката борба 1937-1944 Г·

Р станвно спснпше за прояви на
ингифашистките сили о Дъскот.

След свършване на Първата све-
тсвна война Е края на 1918 година,
заврьщайки с? от фронта, група мла-
лежи от с. Дъскот се събрахме, з_а да
обсъдим въпроса, как и no ка-
къв начин да се сее широка
просвета между нашите селяни,
които цели три години по·
насяха гежес гта на безумната война
и бяха ограбвани от алчпнта за
богатства буржоазия. Решихме, че
това най· рr:.?у.111атно ще бъде като
эаработии чрез нашето народно чи-
талище ,.Напредък". Всички станах·
ме редовни члеиове на читаяишето
11 започпахме понготовка на лите-
ратурно-r,.:узикзлн,? вечеринки и те
Uтрзлни предстъпления. Голяна псд-
экрепа п иаг-ърчеиие пnлучнхне от
партията на тесните социалисти, на
която повсчсто от нас бяхме съмиш-
левици, а през ]919 год- станахме
членове.. друга част бяха аварюrсти,
трети зсмепепци и бсзпартиtiни.

За иэнасянг на вечеринките и
особено за театрални re препставле-
ния прели всичко беше яеобховино
сцена. Такава крайно първобитна
имаше 01 прел и войната в една
от по-гопем ите стаи на училидгётО,
но когато оти цохме да проверим
със гоянието it, се оказа че всичко е
разнебитено. Кулисите иамерихме в
учи.гищпата маза, не поне изпра-
1,С'НI_I, а легнали на земята и залепи
от пороен дъжд .. Когато ги вдигнахме
плагната се напъсаха. Завесата съ-
що бeut€' пострадала, липсваха пър-
вите за вдигане и спускане, а също
и дървото, което служеше за 1 е-
жt"CJ'.i за да бъде изпъната, за по·
лесно издпгане и спущане. Залови-
хме се за работа, всичко беше попоа-
осно, като материали. било дървен.
чtрги. платна и др. носеха ентусиа-
эирапит е друrар)1 Особено щедри
бяха: Кирил В. Недев. Кръстю Хинов.
Петко Каломенски и Асен Пэпов-
Тук на помОЩ ни дойде и стария
майстор· дърводелец Йордан Патрн·
ков, кой?о сглоби сцената без за-
плащане.

Първото прелстаппеиие, което да-
дохие в началото на 1919 година
беuц пиесата "Високият смях ", и то
три вечери подред. След това изна-
сяхме пиесите: ,,По неволя доктор ..

,
„Хъшоnе", "Ненаои1<нал поп на

днешните учени... .,Дряновски чорба-
дж11н "

. .J-[едораауме1111я" 11 др. По
неrч време нr.,..taxNe интrлиrентни
:мочичета. конто да иrр?ят женски
те роли, на noz.toщ ни идваха vчи-
телкитt?, ков1·0 бяха ро..1.ом от rp. В.
Търново. Такива бяха Никулка С·r'е-
фанова, Стефанка Анастасова. Сте-
фанка С'!Jlл11яноnа, Марийка Мъж-
др?кова н vчителката от с. Дъскот
Ел11савета Ганчева. Дори те се от·
J<aзnaxa дп ползvват колrдната и: ве-
..'Ш1<денск9 оаканЦии, не си отиваха d
родното място, car-10 за да бъдат по-
ле;1н11 на нашето просветно де.110.

Зnе.дно с ръководството на чита-
лшцето ()бСЪDИХЧ(', че суr-tи.те KOIITO
постъпват от теа.трални1,е предстао„
ления са неJ1остатъt1ни, за: заделяне
Фонц „Постр.ойка читалищен дом"
'и за 1акупуnане повече нови книги,
затова репшхt-tе след приилюч.nане нз
върwитба:rа да обхождаме домакин·
стоата и събира:,.1е пшеница о иату„
\:>а. Toon. 01,ршнхме пя.колко rодинв,
което ни позвош1 със събраните сред·
стnа дз захvnим значителен ,Ppoi'i
ценна социалистическа литература.
която жадно се четеше от проrресив„
ннте дъскотча:нн Най-дейни n това
оrношение за събиране средства за
чита.1ището о на.тура блха: Кирил
Вел11,1ко! H\\llen. Асен Попов.

Но доидr черната дата за нашия

и съпротивата
?.шзше д,·ховна хрзна на тryn,·:11i\
re се о онези тежки rо.1.и11и на •ойна
11 фашистко pockтuo- Or 8?1\"IJ.1JН<1t

те, заба:онтс и т?аПJJ.111н 1• 1111'".1

стаолення гол11„1а част от :,.1.1.e,?11,,:J·
нн средстоа по.и. разл11чн11 форни Ct'
.1..1.дt.>лях.1 з;? 11u?1и r. затнорниц,н 1 ?·.

партнзавсните отрядw. ?а с1,,щ)О ( н-
вата. J .l.&.!

Акrшшн opr;111н:tJ; l)plt н n.1,,:.1 ·ш н
?,частниц11 в 2:1.ба?ите. предста• 1е

1111ята н събраннята на 11и I а..-u1щ,· о
{, '\:I r,Jll.'HC,Пt!lt;. 111 K')}'IVJIIH.:IH'IC1.,i(;J

1,.1 НИЯ 11 ЧЛеНОП?l-? Н:1 р МС, KUii
то увлякоха с1)с c?Gc си б . .J1t.1p
т11 йннте и цялата z.1ладеж на c?JIO
то. Чрс:i •н1тал11щето о 011?з11 чt·р1111

JО;J.ШШ Ш11)ГНЯIJ Bl,3111tf3П3ШI.', \'1?е11Н.'

трудещите се защо да обичане С·1,ос·r-
сюш съюJ, за дружба с рускня
11;1р.Jд 11 защо да: нразяr и 11е11::шнж·
л.11· не:--1сю1я. фаwнзъм н буржоаз?
11ат.1 власт u Бълrарая.

Hяz.ra проrрс-снn?н н nбщсстu?н
.rtecu на нашето село, който да не е
iработнл о читалище „Напрl'дък ... да
не е участвувал о нсrония. жнвот.
да не е nкус_!!ал от ПJ1Одо11сте на не·
rовата богата прогресивна библио?
тека. Всеки rраNотен II просuетен
.ДЪСКОf'lаннн с нz.rал ПЪЗМОЖJIОСТ да
·.:с nолзуnа от тазн :-1ноrообразна
J1ейност на „Наnоедък . И днес n
денл на ttестnуоа:нето 75·rодиш1п1·

npt!кnac110 нн rюкnзоа, tfC през свое· ната на нашето народно читалище
тn 75·гоцшuно същес,:rnувание, то е това поколение от живи хора. само Участието на с. Дъскот, Т1,рноо· на въстанието и се избира non Ха· 'Гснча - л1шrоаха. Навренс nзетит?·

бнло nннаrн под nлняннето на про· r-toжe да бъде дълбоко благодарно ско. о социадистическото н зене· рн l'()H за nойоода, Поп Петър Дра- Nеrжи от идеЙ.ниц11·rе нз Търново

rре,·нвш,те с11,11, нанредннчаnата на този народен светилник на с. делското дnиженне през 90-тс ro, ,·аиоn nзс:-1а активно учuстие n Поп- осуетили наnолоn11Йа моята работа·. - Х91!ех на вечерно у,111л11ще,

t-шсъл на д,,rкоР?анн. Дъскот. дини на ннналнл n?к с неразрнnно харнтононата чета, форм11рана като '1 :н:ко Церкояски изтъкnа също, че уреждано от нарnднотп читалище .

•Напредък" е надхвърлило рам- Катn се вгледаме n историята на сnързанn с дейността на non Петьр бойна nъстаннчес1<а единица на 28 ред.ща бrлочеркоnчани, ръкоnодей· По,шя даскаJ1 Ганчо. TaN говореше

KIITr 113 наРnден б\'дllтrл, на оrнн· читалище .Напредък" и започнем Драганов, J5иnш въс·rаю11< от леген- nпpJUI 1876 година n с. Мусина, IOI се от локален nатр11отизъм, се зn аероnлаш, и подвод111щ11 Тогава

ще на народна култура II бит. на от неговите пионери даскаJ1 Ганчо, дарнатз nопхарнтоноnа чета, nроя· Търновско. След разгрома на ,,ета- обяnлват против' свикването на рай· не можехне да nonяpnaмe - добави

на?н,дсн \'Чl!тел на няколко поко· Тодор Петров Ilунев, Петко Денчев пила подвиг и rерои,111а rаножертnа та 8 Дряновския манастир non ПетъJ? онното събрание n Мусина.•Нз тая др\Т нecnn у<1ею1к, коiiто nеч? нa-

Ka?tбvnoo и стпrнен о паши дни до н Лр1шоnсю1я 1-1анастир през бунтон? Драганоn eннrpJ,J_pa n Руr-tъния. През noчua - нзтъкnа Церковски - те бли;.каnа 70 години.

:-.шл?.:ите септс?шрийчета, ще nидин ната 1876 rодн'на. пролсгта на 1877 i·. той заминава бяха почнадн да зrитират и до деня
V.A дейстnптеJJно, даска.u Ганчо·

,шкuа дълга nърnолнца от хора по- Израснал о с. Дичнн, ТърновJ за Pycиft 11 стига no Кишинеn, къ· на. събранието не?алI<о ИРnрия.тности бнл nнсохо J<,.rлтурщ? учител и про-
·гоr-tци на 7·8 поколения са се уt1или ско. п?Jn Петър д:'аrанов ( 1840- де·rо се включва о българските опъл- 1'1JI създадоха ii·

•

грсснnсн nбществсннк.
а nъзннтаnали на обществен труд, 1913) сnързва най?тлсно своя живот чснски дру'жини и у:частвуnа n Осоо„ Прн.оремснниnт конитет, избран Отрано разбр?JJ, че селяните н:-tат
на колект11внэъ>1 на денократизъм с борбата на българския народ за\ бuди1·елната война от 1877-1878 Г· на 28 април 18?9 година n Муси- Е

Т1•к n ч11талищсто, от .!1.erono ине II соцш1J1изъ,?. А сега nъJ1ни с вя- ,?аuионс.J1но осnобо>1<ден11е. Като Взе>?а акт1шно у,,астие в еп11,11111те 113, и,?а следния състав: nредседатеJ1
нужда от просвета. два 14 rодllшен

се :•знасяха скааюr. четяха се лек· "а п светлото бъдеще, J<оето ще на· поедсед?теJI на революцношшя ко- бо?J!С. край Стара Загора " J1еrендар· Цанко Церкоnскн. ,,лен на
той се записва член на народноtо

ц1111, ианжяха се театрални пред· чертае Осмият конгрес на БКП. няна н11тет в Д11чин пре? перноnа 1873· на Шипка. БРСДП, or ,._ Бяда черква, Търнов- читалище осноnано 1837 rод. Б11л

стаоления. vреждаха се литератур- н.икакпо съr-?нение. че нашето чнта· 1876 година той прояuл.nа ак1нn11а След Осnобождението взема ак- ска; nодпреЦf_сда·rел - Иnан Недел? нноrо rод,{НИ библиотекар, душата

н11 nечерн II чрез друrн фор:--1н се лнще ще v?11 нас и бъдещиrе поко· реn0Jt10цион11а дейност. тиn.1.!О vчастие n политическите бор- чеn Иваноn (1863·1932) от с. Ez.teн, на чит;?л1-пнето. даnа рслакцнн на

пзобличаваше фашнзr-,а, буржоазия- Jte1111я на конунизъм. Поп Петър Драганов nзена уча? бп о страната, отстояоайки позиции- Търновско и членове: Иван Илиеп офицналннте пнсNа, J<оито cn с пра·

та 11 11nii:1taтa. Пnд знамето на чита- Честита т11 седс:,.1десет и пет ro· стиr. в асторическото Nусинскu ре'"' ·rp на .чибералите, На два пъти би· Цнrулароё (lR? l· 1952) от с. Русаля, rресиnно н реnолюцнонно съдържа-

,nнщето се tfe'l'cшe и рецитираше д11шн1пш „Напредък ", читалище 11n- во.шоционно ('ъбранне на 27 април na избиран за народен представител :Гърнооско; Рачо Недялков Костадин- ние. Такu - сд_но читалищно пнсмо,

тnорчестnото на Богеn II Каравелов, we народно! Петър М. l{АХЪРКОВ 1876 rоднна, орrанизирано от non 1<ато станбодоn\,ст. В 1894 rод11на се ски (1870-1920), брат на Гено Не- ·от 21 юни 1894 година .№ 13 завър-

на Вазов 11 Смирненски, с конто се председател на ТКЗС Харитон, на 1<оето се определя деня; 3а1щзна.nа с Никола Хр. Габро?сни, дя.лкоо Костадински o·r Мусина, Тър- шnа: .,Да ;киоеnт работниците от

••••••••••••••a•••••r•••••••••••••••••••••11•=••:11•a•••••••••a•••••••••••••••••••••••••••DY•••••a••••••••••••1t· nиден деец на БКП, и под негово ноnс1<0 и Юрдан Райков Маринов цял сnнт1" . .,Да жиnее свободата! .. -
: вл11яние етапа социалист. Нещо no· (187'i-1918), също от Мусина, Тър- nоuппса.а Ганчо Иванов Писмото с

СТРАНИЦИ от ИСТОРИЯТА ??е"fiъс?Ь?.з :/!;,?o:c:??н?pii:e°:?':"co? ;:i:?:o??Pc??o;;?•:;?/тl:;:n???:?a: :??;,атено. до Н. Габровски, В. Тър-

• цнадистическа група, а n 1896 r. от rлед1111те л1ща: Цанко Церков- Библиотеката се обогатява са,,о с

НА НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ :а:::1??;.:;;?ц,?:.Ртуt:• u сд;,::??.ст:;;??? f{??ял?:нк?1;f;::?:и,и;::?в·н;д:?? лроrресив?а литература ?ата: ,.Долу

п д оръжнето , ..Пърnн май , "Кой на
: жинеt• и почива, поп етър ра- 1<on Косrацннскн. Иnан Илиео Цнrу· чиii гръб живее"' и др.

?11 ra.нon прояnяnа актиона обществено· лароn. IОрдан Райков Маринов, Ру·
Ji t1ОJш1·и1{сска дейност. Той отдава си Недев Петър Ковачев и Пейо Сан чрез упорит труд овладяuа

шето и т?_жко беше на мен и чо,н.... '1 nсичю11·с си си ..,и в борбата протИn = Тодоров Маринчевски. руски и dтенсю1 език. Г10J1учаnа спи-
щруrари л.а rледаr-:е к:1n 1?с уш1.нож?;1: r.. • т · · р .,.

юJ• v\-·ржоазните котерии. ои открито Истоµичеr:ко7о ·значение на раион· сания 01' усил, н (....ранция. Прави
па ?акаnц__ценн_а литерат) ра, ?н1 ко : мннифсстнра републиканските си 1-10?0 зеr-rед?лско събрание n Муси· преводи от руски - наnоиr-1ср „Кой
то яхне положили ·rолкоnа трvл и : ,,б,?ждсння, бори се протиn Ферnн· па се ззключава преди всичко O е криn „ от Щедрин. Кореспондира
.имаше да иrr:ae l'аю.ша nажна роля =1-·анд

·
П

за просветата на подрастващото 110с ? 1 •
•

това, че то избира оивременния с издатсл?тnа от Париж. Д::?скал rан-
коление?· (: ?on Петър Драганов е един от ко.?итет•. който насрочва Първия зе· ча и свещ. Петър Драганов пра-

П 1924 1925 б :: 'F!ан·б1rиз.!'11те rъве111ицн и другари >?еделскн конгрес в Плевен - 1899 nилно nрецешrли nроn?.nонародната
рез • rод. еше 11острое; : 1-ta Uанкп Бакало_о - Цер1<овски ro.!JJiHa. nо..,итика на буржоазн11·rе праnител·

ное ; селото ноnо училище, 1<Ъw(1869-1926) ПР!j зараждането на Поп Петър Дпаrаноn nзена а"?тиn, стnа, nрозрелr• бъдещето на чове-
1<.о т

...
i-tмauit· r1?мJt;ifГHЧf"c:ки салоr делта' зn обра'зvоаН'е -?а проd>есио„ иn vчас,?пс n Учредителния конrрсс чec,rnoтq н ofс през ?896 година

,на коv.то бсш? напраnсна ???на t.
31 i нал?и зс:-1сдслски съюз- Още о иача· на Бъ!IГJtРСЮIЯ народен зеNедеАсю1 полагат осноn те на 1(ар'fийната rру-

театра ,нн лредст?t? ...ещ?я ъ?дэ.1?? : лото на 1899 rодина Цанко Цер- с1,юз. Той е сд11н от оодите11ите на па (РСДП), олтu paзn11na актиона
?и бяха за нрсr,tсто по-добра усло-: коuски се зае??а за свикването на социалнстнте ()Т Паnликенско, взема· лсйност. За tова през 1914 година
nил, защото_ както саr-tия салон, 'l'a?a: е..rшн конгрес З[I vчrедяnапе Н'1 Зе- ли участие D конгреса. В. ..Народни
,_, сцената ,,яха э:1ачитс.1110 ?о-голс- :: ,1eдcJ1cra1 съюз. з? целта през npo· ·11pana ". орган на шrбералната пар-

ина>?е селска конуна. Свързва се

ни
.

и v,обни Декорите н .шneca'ra:: лс·п:, н? 1899 r. нзrотвя н известно· тия. (jp. 2, 9 януари 1900 r. пише,
и rсдовно кореспондира no ндейни

бях .., израб()тен.11 от художпиt<а Лее\\: то ,.Възвание към селянит? 8 Бъд„ t П б б !" и ,
nъпроси с народния учител Маnри·

Пonon - rera заспу·кил ap·rиcr на• " Н Т " ,е в левен ндnат " ез роино " сл' ков от с. Голяно Яларе (Рvсаля) В.

НРБ
- . ., ;rария . ещо повече. ои тръгва из- сербез соци.а rнн·т11 от Паnликенско „

Търновско, който му дава някои ука-
. Търновrки окръг, за да чете u.ъзnа·

1

В н:t 1ало10 на 1927 roд111ta or·; нието прrд селяннте. По този оьnрос Поп Псrър Драганов Dзе?1а актив· зання по nестник:t „У,.?итслска ис...

><р?.;н,1е ноuин салон с пиесаrа.: Цанно Церкооски В?Jди roляl'-ia пре· но участие и в борбата протио д?- кра „ по идейни nъnроси и друrп.
.,Иuанко "· Трудно fil1'шc rнабдява\t.е.--: r?нёкn с Гrно Нt:дялко:в Костадинс1п1 сятъка, rрабителсюl закон „на Радо· Става деен член на nрофопозп·

то с костюми, но с общ11 усилия n: '(1862-1928) от Муснна, non Петър c,ianonoтa правителство- Тои се обя· цията n учителския съюз.
ТОН?. Прl•()доляхz..tе. Пиесата иэнесохме а Драганов от Дъс1<.от 1: Иван Неде;,- nява ?а незабавното сваляне НА Радо·

три ."?чег,.11 no.?pe;i II то с roJIRH ? чсn or с E>i?<. Tъrнourкn. Цер1<оn- cлanonnтo nравитежтnо и изгонване· -- Навремето знаех. че от уч111е-

vспех. II:111·nажни1"е ролп се игра:шJ:: сюt ИЗ'М,I<вн, че nоп Петър драга- то на Фердинанд от България. Тър· 11итс n гр. Павликена caz,.to NОЯ учи·

Исак - Георги I{ръстеn, цар Агсен-r-: нов не ышел с ха?,;он дуни да нахnа· ·но11сю:1та радослаnис1ка власт донася тел Ганt,.r9 Иnаноn е социаJ1нст -
Генчо Гарrшалоn, Инан:ко - • енt16: р]и ИНУ.циа;rивата. По този въпрос на-: пnаDитедстоото, че поп Петър ни rouo_I!.и старият па?иец Асt::и

Тодороn_ НедКОl\, отец Иnан - Асс?: Цанко LJ,euI<oвcки пИше СJiеднuто D Драrаноn ноли неунnрИNЭ борба про- Мпхалеn.

Попов, Мат)ия ·-· Роза Константи;? слuм:енv.те си: .,Поп Пет,,р плака, тиn нон3рхиз??а. В едно от заседа· По O 0
нова н др. Същата пиеса беш? иit.· когато r..;y •tетох позива и не знае· ни ята· на Х ОН събрание д·р Васил п n дБ nъзnанието на зе1-1едел-

Радославов изтъква че у нас ина

I

циыt от с. яла черква, даскал Ган-
рана от нnшнте стаон учители и 3.р.: ш1• с IШI<Ви луни дз нахвали инн· няколr<о nопове.-реп;бликанци които чо заедно с няколко по·будни се"'
чнтадищни дейци 29 години прсдtr:. ц11ативuта С него и Иuюr Недел· ·

. ляни осноnаоа земеделска самообра-
наr. н то при крайно лоши услоnн:я.

Е
чсn определихне дrн и нясто, за nодя.т боnба протиn властта. .. Ге са золателна доужина - 1899 rод

Cera при нашата народна вла<fr • сnr,кването н:? първо събрание от се·
- заявява д-р В. PaдocлanQJI: - от- · ·

се С'!,>:tл.адоха б.r?'аrолриятни условия:. дяна и? Т';t.!)ноnско, на което да бъ· Дъскот поп Петър, от МихаJ1ци non
J

Той е човек с rолс:-tн науцнн интс„

?

Дl!митър и 01· Бяла чер1<оа извест- реси, будно обществено чуnство.
за работа по nсич1<.и напраnлс111 я: дr проч{:тен познnът и .,а се избере Ф Т

Е
пнят наш поп paнron. ия христо· Но 13 1913

ttpt!з народните читалища. , то 3 ·; flJJ':мeнPн комитет до свикване и:? ви посл?доnателн постоянно подстре· на юнн го.цина през

HaQOlt - 9„ти юни 1923 rод. мраt<.О· що нашите консо:нолцп, ч?рпсйю:r: П1.r1.в11я зснеделски конгрес". каnат нассJJението против закониrе, межJ1усъюзническата война бе убит

бесния заrрвор nee повеч:е пречеше и вдъхновявайки се от опита наСI Опирайки се 1Нt НОf.Шлната под· против праоителстоото. Те са пове?1с.:: n разцвета на своя живот - 38 rо-

792?а?0а;:11?л?:ор{д?;е?;й13о?;?йп?:? ?::??та? на";:?::?:?;?' nд?:??та?= i/: ??,??·;?111?: u:::?? Це';;??:???,11 с:ик':: от соцналисти"
·

дишен.

дото 1111 беше блокирано от войска и народното читалищ,• и чрез всички па 28 април 1899 година n Мvси· След оформянето на БЗНС ка·rо Прекрасен народен учител II чита-

полиция, начел.о с известния са· най·разнооnразни форNИ на читn- на rолн:-1о райо??но rъбранпе, на Кое- nо;штич.еска партltя поп Петър Дра·

днст кап. Велнзарое. :лищна саz.юдейност сеят широка 10 прнсъстnуват стОтпна дvши деле .. ,1·аноо занвява, че са има партия, н

С
просв,;та 11 д.ават духоnиа наrлада 11а rатн·з{;r,._Jеделци от близки· и далеч- остава при тесннтс сониалисти до

- ·.лед като направиха обиск q, своите род}ф·ели и близки:. Tada ни села. MaI<ap да одобрява идеята края на своя живот.
t,tH()ro к1.щи и арестуваха най·дей- " ..

i
U Ц Вт:е наи·дос rоино mr се о rн :?ат т па анко еркоnски за образуванР сле,ц_осnобожденската история на

нит<' комунисти. tеr-tедслци, анархис на онези, i<Оито в онзи пепроrл .,. на Зеr.1еделски съюз, поп Петър Дра· с. Дъскот, 'Гърнорско, non Петър
ти re нахвърлиха nъpxv народното цек нрак създадоха народното ч 1· ганов не отива в Мусина, тъй като Драrаноn обезснъртява навеки име-
чиtа[!ище. ра:тидяха цялата библио- 7· Б Т
тека II иззеха 302 тома кн?rи от

талнще пре?11 1 rоцини и нз тез11, ры,оnодстnото на РСДП n ърноnо то си като активен борец nропш
?коато едн? чаr1 pJropмxa поед о?ите ионто !!ри най?трудНJ.f условия на nзrн::i nтрицателно отношение към Nонархизна и буржоазните котерии,

нн, а дpvra nrнecoxa заслио с арес· :nреследпnне и терор продъшкиfа въпросното районно земеделско съ- като пда.1,1енен патриот, ентусиази?

т:::?:те?:,. г;;ре?с;;?i;;•:а П?н;???-
тяхното велико дело. :gа•ц:?к???;/е?ър м.,::,:тъ;?????:: ·??:. социалист н ярък реnублнка-

АСЕН ПОПОВ Хрпсто Ди ...итроn. Христо Пonon от Дшштър Р. Д,шов

сграда, строена 1883 година.'Ч11та;r11щ11ата
t??-,v,.,..,_.,v-,.,v-,,v-.,v-.,-л,,v..,v..?""""""vvvvvvvvvvvvvvvvvv-,v,.,..,_.,.._,,,v..8

Участието на свещеник Петър Драганов

в социалистическото и земеделското движение

Асен Атанасов Пonou
борец nротнn Ф?шиз•?а

Qт своята люлка до 11аши дни
младежта е нос11теп на но·

nото. прогресивното, бъдещето на
цялото чооечесrnо. Не случайно ne·
ликия.т Ленин писа: ..На когото при
надпежн младежта, t-ta него прн·

,,адлеж11 11 бъдещето".
Историята красноречиво говори

за itдеапизма и nрогреr.,tвння дух
на r-1ладежта.

Духът на българския народ,
през времето на турското II гръ111<0
петвековно .РQбство се е крепяло на
r;ълrарската· лроrlрфrвна м,,адсж,
начело на което са застаuаr.и бvн
TODIIIЩII 11 Р,еnолюц1rо11ер11 - мла-
дежи ндеал11ст1t. Не един път бъл-
rарсю-1ят народ се е опитвал чрез
словото 11 печата, чрез бунт II въз.
питание. 'IDeз революция и борба
за свобода .1п r:e отърс11 от духов·
ltOTO н ПOЛIITll'lecкo робе11во. и .вся-
кога наче.10 щ1 топа движение е 611·
:1а буд11ата. борческа българска
м?1а.1.еж.

Подготовката: на 4еатралш1те пред·
стаоле1111n, с.ъб11ра11ето помощи в
д1111те на Оl\тш,шр11йската реоо1110-
uш1 са ярък показател как ?ы1а·
де;кта ползvоа читалището. По-к1,с
но когато КоNсомола ренина n пъл

на нелегалност и след 1929 г. обра-
зуването на РЛ1С t111тат1щето O се·
лото е сред111ц110 място. Тук под
фор,,ата l11з ·възд-цржа,:ЕjJ\lfJ1 дру-
жес,m:1, младежта разв11ва своята
про?ветна работа. И още грее спо·
ме,?а, когато 113 rазе11а лампа в tнt·
тал111цето се провеждаха събраш1я,
нзнасят се доклад11, сказки II често
са принvдеrtн да гасят лам11нтr. :1а
да правят заб.rrуд11.

Народ1101'0 ,111тал11ще rодшш на-
ред закриля борбата на Nлаnежи:·
те прот?1в фашнзмз у нас. И ед'Ва
на 9 сеnтемnрн 1944 год1111а изгря
,·вободата 11а нашата Род1111а.

В тез11 пърn11 д1111 на свободата
1111тал11щето още Jtooeчe атана сре?
..1.11щ110 място на м.,адежта. С rо-
.,я.ма шнрота се разrър11а просnет-
ната работа. Създадоха се театрал„
1111. псоtJескн състав11, аrнткн.

Заkрилпиk па младежта Всяка вечер читалището не ноже-
ше да побере младежите. ко11то
чуС11Вуnахз, че там зрее просвета.
[д1ю чувство 11а свещена радочТ
11 гордост 11аn11раше в гърд1tте 11а
нашата младеж. ,Една оълна от ен·
туснаэъм Jщ,1111в0ше 'стр·о,i,1111:о 11

сп.,ютенн ред1щ11 на младото Д11м11.
,:рооско поколение. И днес още зnv

11ат хубавите neCJHt на самодей·
н:остта, които придобиха доvг харан
тер II в тях З:вучат младежки.те
расове.

Дейносrrта на народното чита;щ.
we щ,011зт11ча всецяло от разnн·
тнето 11а нашата стра11а.

И д11е<: в дннте. когато нашата
страна с r11rа11тсю1 стъпю1 първи
напред. когато смело встъпва в нз-
nъ.rшешtе решешtята 113 Ос:.шя ко11·
грес на БКП. когато навлизаме n J<o·
му11J1ст1111еQкото развитие младежта
с о чел?111те ред11ц11, защото оснчко
наво, хубаво, прекрасно за младеж„
та е щастието цел.

назия разклати из основи Отомаk·
ската империя през 1876 rод. се
бори на живот и смърт в Средноrр·
р11ето, ,в Дряновския манастно. nрв
Врачанск1tя балкан, организира а,1·
т11фзш11сткото въстание през 1923
rод., тръгна npъn по горските пъ-
теки на партизанското дnнжен1f' ,
днес е начело о соц11ал11СТ11ческq о
11зr?ражда11е на 11ашата слънче а
соц11ал11ст1tческа родина,

Не са лн те - Бачо Киро, Бо,-
коnски. Ракоnски, Караnелоо, Лr·ски, Ботев, Д11ш1тров, Коларов 11

.б$брой ент.усназ11ра1t11 знайни 11

веэнай1111 младеж11, ко11то се боr61?
ха за най-це1111ото о живота ,.
СВОБОДАТА II успеха на cooяlra
Родш1а.

В д1111те !la <раШIIС'ГКОТО робсr110
младежта водеше vпор11та боч а
срещу неправдата. Една от фор? 11·

те на борба бе просвета сред м, а·
дежта. Такова място се оказа I а·
родното читалище, чрез сказки и
бессд11, чрез Жll'DlfЯ пример младе к·
т:? слага началото на своето м а-
дежко рооолющ1ош10 движен 1е.

Но, кoil n.1ъx11onяnawe Ч11nров-
ското въстн1111е. кoii ръкоnод11 Тър·
1ювск11я б,·11т. орга1111знра Велчова·
та за.вер.:?, по11увст1Jува нуждата от
просвета. открн Габровската гнм-

Пенчо
председател

Ат. ДАВИДОВ
113 OбщltHC'J<IIЯ
народе,, съвет

Прекрпсеn
nпpoaen vчитеп

и читппищеn
аеятеп

След Освобождс1111ето от турено
робство бnлхэ11дж1111тс с.,нзur н се
Jасслnат по плодороднn rn Душ:шс!(а
ра11111111,1 Гlр1.'сt.•лн 1 ct! 11 лшю И11.ш
1,шазон с rоллz.tата си челяд.

Еднu рnшю пролетно у. ро с 11t!p-

1 Н t0ca11a КО-Ш 1JCJIЯД 13 t; IШ път UJ

t'. Геша - Л,ря1iоuско, зи нonoro 61,:1·
1•арско село Дъско·r В Тъ1111u11ско.

На:й·r,tалкняr NY ('11Н Га11110 заr.ър·
ш11:1 оснонното ,·чнлпщ<.• в Дряново
гимназия n Габрово, ст:ш:.ал нача.'
Лl'Н 111п?л Об11кн.1л у•11tл11щ?то, дt!-
дат.1, народа. Учн re? било прн:.ш.1·
JIHCTO N\'.

За .,1зcкrtr1 Ганча pE1зю1Jorir старн·
l"C дъскотчани.- Мо11т учител - Ганчо Иванов
Попоn, ?С'11н· строг н nзнскат?лен .

A:J uснчко з?по.,шnх or нсL·о още u
час, .:)nщото ·гой през оре:,.1е па 1·ро1,а
нnсС'шс ю1ртн и карr11нн. а чсс1·0 сн
служеше н с ч1палищннн проскцно·
бt-Н апарат - ни разкззвз нeron'!i1яr
учrни1< Асен Попов.

лищен делте.:н, социалист от пърnнт?
години на социалистическото двнже·
ние у нас.

Дъскотчани разказват още с уваже-
ние за делата z.1y. Нека ни служи за
npи>iep!

Г. ТОДОРОВ •
tr ..........?.

Йордан Минчев
борец ПPOTIID

Ке-?джнеn
d>аш,tзма



Брой езинствен
ЮБИЛЕЕН ЛИСТ

. \ ...

ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЦЕНАТА
Една късна есен на 1926 годинаТоку шо бях завършил прсгиына- мяна ... 3 той, юнака лежи и кръвта

эията в родною си сеао Дьског и
nще по ·снлно тече. Всичко тоnа 1-111

останах да карам З('Nеделне н сто-
nр.зоеше С!f.лно впечатление. Младо-

панстнот о на баша ги. Една година ;?
м:и сърце се вълнуваше, казвах

по-рано беше зао1-.ршено новото учи- •. колко хубаР.о рисува този млад
пише. при което имаше и театра- :??? кално шаст-ливи са хората,
лен f3ЛOII, обi:!че декори и, завеса ,

на.
0 Щ<' играят на тази хубава сце-

оше нянаше 11з селото се пръсна 'noслух, че от Сqфия пристига худож- . съ11hто врене за откриване на
ник, които 1н_е рнсува декори и за- ???fя.? н шито чигалнщни дейци,
вее;. хората го чакаха с нетърпение тели на теаJъра подготвяха дра-
На ·., после " той пристигна една ?·,?т: ,:;ИRАНКО от В? Друмев. Ед-
заран с каруца запрегната в пва 0_

е -?r при мене доиде дядо Цв-
ня. Хората се ?трvпаха ла го ви.::Лт ни - училишеи слуга и ми каза.
и се запознаят с него. Млал човек, :ч1?;?.

в У?tителската sтан, викат те
около 30 години енерrнчен жив ; лите · Неножаэ; да си обясня
Този човек беше Асен По

· защо ?1? викат, но отидох. Там за·
заrнv.*"t!д хуложник при Народпн??н

I

?арих учителите: Х?алаr-1би Мано-
геатър София. Човека който е виж- Гов, Г':j!•ю Гаравалоn Съби Дурчев,
пал великия Ленин 1? ro е слушал

енчо одоров, моя баща Иван Ра-
да говори на митинг •0 Москва. Всд- ?ei, бJ:Ш,!1то tie тогава Учител, там съ-
нага се залови за па- 1 яха Ас1·11 Попоn, Кирнл В. Не-
бота и за месец. два,
декорациите и завеса-
та бяха готови. Все-
ки ден ходех да го
гледам как 1>1айС'Цор-
ски рисува. как на
платното като жива
капгина се появи ле-
гендарния Хаджи Ди-
митър със сабя. Над
него самодиви о бяла
премяна, както е ка-
зал Ботев о песента.
Месец Изгрява. звеэ-
ди обсипят свода не-
бесен, а
DИ

саиоди-
б я л а пре- Чита ...1лишна .тtюби111елска театрална трупа? •••+++•••••Ф....+о•••••о•••Ф•••••••..••Ф+'•.

Спомени
в

Tona бе преди 42 години. Завърши вПървата световна 11мпер1tат1стическа
един от предните ъгли на сЗJ1она

IВОЙна о края 11а 1918 година Тя даде
две места бяха неприкосновени. Зае-

УРОК 11а българск11я народ, а именно:
маха „се от старите цигулари: дядо

рабО'!'шщнте " селяните на фронта а
Блаrои и дядо Рашко. сега покойници

голените буржоазни синчаги в типа.
конто през време на антрактите .сви-

Всекн родител завърнал се от фрон-
реха с цигулките си, за да забавляват

та се стреми да изпрати сина с11 или
публиката, Салонът побираше с право-

дъщеря с11, завършили прогимназии в
стоящите около 100 душн, без тия

по-горно училище - гимнаэия.
увиснадн отвънка на прозорците За

До края на войната селото да бъде гледана от всички. пиесата
броя.ваше около 8-9 човека със ??е;::?

се играеше 2-3 пъти,
образование На тази сцена бяха изнесени пие-

През 1919-1920 година в гимназията сите: ..K?.aJi мътния поток", ,.Новите
гр. В. Гърново постъпват вече 20 мла- про.?леск11 ' ,.Съд на съвестта", ,.Ма·
дежн II девойки. Тези младежи реша- рат , .. Коварство II любов", същата бе
цат през ваканциите, да изнесат пред· изнесена в гр , Павликени на 14. I.
ставление пред селяните. 1924 година. Вс11,?к11 суми се внасяха

През 1920 год. т? изнасят комедии-
местното читалище „Напредък".

те: ".,Балканската комедия" и .Ппоце- Когато разпределяхме ролите на
сът • а през 1921 rод11113 пиесата Най- пиесата „Боряна" вземах Златил.
мичка", Руския народ по това ?реме Работих много върху. този образ,изживяваше ' тежките .последици от повече от два месеца. Предсгавихме
войната II революцията. пиесата ТРИ пъти', Дълго време след

Повикът на Партията бе хуманен- представлението селяните подхвъо-
помощ за сградащитэ dJ Русия. Всич- ляха - няма. то да има добре, но
ки apTHC'l'II (учен,щн) решават събра· няна, то да ииа...
11ата сума от представлението 450 лn Явихме се иа nу11ктов преглед на
да се даде не на

!
чнталнщето, а ft.i читалищни? театрални състави о

посrрада.111я рускн 11арпд. Чрез Пар· 1/Р. П.авликени. Вложих благородна
тш1та сумат? бе дс:1дена. l(акво пред· Аr-?биция и резултат има - кони-
стаuливаше театралния салон? -· го- с'ията се изказа, че съr-1 създал до-
.?а стаи. За такъв се нзполэуваше най·

,

бър образ на Златил.
J'одямата учебна стая т старото учи- Ролите се разпределяха един месецJшще. В дъ11оrо с? нареждаха 4-5 дъл- преди 1ВаКilнц11ята. Всекн разу•1авашеrн чннове, на които се нареждаха ролята си м11оrо д0бре. дори научава-дъскн, конто сковани служеха да npe· ще и ролите на другарите си. Пиесиrрадлт голямата стая на дое vчебни те се изнасяха почти без суфльор та-стан. На 11ет11ритях ъrлн на сце1111чн11я къо ш,tаше само за формалност ?oltтo '
под ?е Нзабиоаха диреци приковани о от ,време на време се обажда;ае задтавана. а тях се опъваха две плат·
на. Едньто <.V1уж11 за завеса, а другото кулисите. От редоnете на тая група се
за зад1111 декорн, От двете страни _ 11мъч11 артиста Георг11 Кръстев Дас·

калоь.
Друrарнте Д11м11тър Ат. Попов, Ге;?.

Чо Т. Недков 11 '1!1а11 М. Дяволов,
жела1111 от публиката, надхвърлили 60
години още продължават да се включ-
ват в изнасяне на пиеси.

Желателно е тех1111я пример na бъ·
де следван от младеж11те.

-'НШJа н дJt,сна, сковани рамки обле·
11е1111 о нлатно. пр11способени да cr
nъртят, за да могат арт11ст11,:е да вли-
зат II излизат от сцената. За да се
11р111·отnи сцената. трябваше уснлен
труд, Ед1111 взимал от тях с11 дърво 11

гвоздеи, други тес.па н тр11он, а третн
черга, за да се закрият ,вс1111к11 дулкн
Чукат. коват II за ед1111-дnа д1111 сцена· • Д11м111ър Ат. ПОПОВ

vчи'l'еЛ'·nенсионерта е готова.

Слънцето клони на задез. Вечерният здрач постепенно
плъзва от долния кnай на селото към върха. На грvпи трудо-
J1юбиои и пъргави кооператорки се прибират от обц1ирнитr
блокове.

Нощната тишина иато огромен пухкав юрган бавно се дви-
жи от покрайнините на селото към ожиnения и силно освст-
тен център. Тук. на асфадтирания площад, постоянно прииж-
дат селяни с колела и мотори. Събират се на групи, споде-
;шт впечатления от извършената полска работа„ поеr-1ат нови-
те задачи за другия ден.

Всичко това говори за преданността и отзивчивостта на
дъскотt1ани о ежедневната полсJ<а работа. за ентусиазма, с
който те изrраждат своето социалистическо бъдеше. Благода-
рение на тази трудова отзивчивост Nатсриалното състояние на
село Дъскот значително се подобри. Множество електри?1ески
ланпи пръскат из селото об?,\лна светлина, а радиоуредбат<t
до късна вечер гали с хубави r-tелодии. Две трети от къщите
са обновени. Над тях гордо стърчат телевизионни и рад11n-
антени. tipeз кои ?? 8то селяни.те на

I

.

?6????я:? :?6?? Радостнит1-tе в страната
11 „t1ужбина. Къ„
щите на село- VVVV'VVV'V'?""""""•
то ппсдстанля-
ьат малки кокетни вили. потънали о МНQ.Жество рози-зеленина.

Прекараната канализация о годините на народната власт
захвърли u забрава кобилицата II кофата с прогнилото въже.
От жълтия кран тече достатъчно оод:? по улиците и кухните.

Не са малко домовете, n 1<оито електриt1есиия бойлер за
кратко вре?1е предлага топла вода на домакините.

Културата II знанията на селото осnен от читалището се
разширяват II от екрана Hil ииното, където 4 пъти седмично.
в препълнения салон се прожектират български и чужд11
Фнлмн.

За r-?атериалното благосъстояние на селото говори а обстоя-
телстоото, че кашите селяни n последно време започнаха да
купуват II леки коли. Досега къr-1 20 коли нарушават селс1<ата
тишина.

Но за да се радване на тези големи завоепання на селяни-
те. особено голян дя:л се па.да на r-шлката едноетажqа сrрада.
оuзположена нежду най.-внсоките здания о селото - vчнли-
щсто II църкnата. където се помещава народното чнталнше
"Напредък"'. чиято 75-годншнинn честnуоаr-1с.

J{aкno беше зn нас народното читалнще? 8 миналото -
то беше център. фокус. о който се отщ1зя:nаше цялата мноru-
С'rранна дейност на проrрес11nната 1111 нладеж. Поеоалн лн ЗJд
хълма слънцето. падне ли вечерния здрач II младежите с оn-
дост се отпраnят къr-1 ч11талuщето. където ще но\•tшт нещо
н.оuо. ще обогатят сnонте познан11я.

От негово нr-ie, особено през з11нн11те месеци, се 11знзсяха
1-1?tожсство представления. от учащите се, зnвър1шл11 се nъ" пn-

кющия, от нзrраденnта при чнталнщето театрална тоvпа. в
която участвуво.wе nporpecнu11nтo. наша \селска интел1trекция.

Преr.. салона свири 1о-tуз11ка. Сало·
нът с пrаэнично украсен, хората на
тълпи се трупат пред салона ибързат да си заемат нестата за
да оидяJ първото ? пр-едставJJен1;е в
напия салон. Всичии Nеста са заети.

1
Салонът е препълнен н пак напират

/
,хора, всеки иска да nидн, да се по ..

1

радва на новото, на хубавото.
: Часът е 8 вечерта, бие последният

зn'!ilicц. завесата се вдига. Всички с
пu11таен дъх следят де{rстоието. Вни-
манието е грабнато. Заnършва пър-
вото действие. Бурни ръкоплеска-
ния, това окуражава участnуnащитс
n пиесата. Играта продължа.па, ссте?
СТВ('НО, непринудено.

Аз) като телоnазнтел Ш) царя. Особено добра nъзможност за ра-
се движех зад декорите край про- батата на читалишата се създалс
зореца, в ръката си държах меч и го след сливането на съюза на народ-
прехвърлям от едната оъка O другата, ни.те 11итлища с Отечествения фронт. ,.,о
за да се вижда оr2наrи от публика- най·на.совата политиt1еска оDrаниза·
та, когатn ПDеNннапам от едната uия на нашия народ. Това„ поr-1оr-
страна на другата. на базата на читалищата да се раз-

Пърnото пр('дстаnление завърши с шнри и да С<' сnърже тщ..:ната дей?
успех, игра:х?1е го три n{чrери после- ност още по?тясно със задачите на тру
'дшщте.<?ао. Гл(l'дахп го пnnече от 1000 дещите се. с изграждане благоденствие Наваля нощ, СеJ1ото се сrютаява създали истиt1ска дружба - на та-
души. Това беше и r-toeтo първо прс!д- тото на страната, с борбата за ?1ир·. сгушено под снежната завиока. Из зн основа бяха подrотвени съв1-1ест-
стаяленне-. От тогава иэнинах? 35 Със словото, книгата, хvдоЖ.естоената' улиците r,.?ъждукат опушени газени но нноrо представления, като: .,Бо-

1 rод1fни, не е минало нито една го- самодейност. те вэвършnат широко фенери. Слабата им свет.лина едва ряна "', ,,Пожар ... .,Лесничей No 13",
днна да не nзена участие в една ttъзпитатепна работа сред народа. разкъсва .l!РЗК?.:. Публииата приижда „Люти к:nsrnи "', .,Нераз.nелнн·, ..Две
илн nоп?че пи<>с11. Понякога сме иr- Основно задължение на нар?дни·rе на групи, глъчката се засилва. Дола майии „ н др
l>а.•1и П(1 15-20 вечери за сезон. чнтаJ1нща е да поставят в деистоие оят се отделни дУ!-tИ от кои·rо се Дълъг е списъка на п11есите 11,з·

Ходили счс O много села 113 окр1,-
г.сички средства, с които разпада- раэбиоа за къде бързат тези, жадни неt.:сни от името на читалището.

га - ПсавлнксJ•н Бя·?а че ква Ми-
гат за да повишат политическата за просвета хора. Някои разказват конто за дъдrо ще се помнят от на-

хадци С б
· '

-П
р · <''J,Знатс;?ност Шl трудещите С1..". за ' ..нолко трудно са си озели билети шите селяна.

Липн,?ца тj{1 qлооо. аскалеnец. Г. ..::ъздаnане на новия ЧОD{'К, човекът - други - които са артисти и J.:ак щ? С Н<'Търrrение чакахz-.tе ваканцията
, · .., иnница II np. наnс11- строител на конvннзна особено · б?къд? нн nосрешзхз с радо"т и r,,e- дв:еска1 ногато нашата п; п(н че _

Ьъдат о ле,.:1?ни. за да почне?? подготовката. Всеки
даха с lHl1'<"pec Ш\Н11tтс прсдстаnле- . r> Р Салонът е препълнен. Бие първия ученик с в1н·оио съзнание изпълня-
ния. Нз околийrк11 ч1палиu н:н с1,-

тас светли перспективи с 20-годиш- звънец, nтори, трети. Шу?tът сек- uаше и:Jискванията по време на р?·
стеэання пре? ]t'J56 годана с? п ·е,д-

нил план ?а развитие на страната. JJa, настъпва тишина, погледите са 'Петициите да се явяnа точно
стаоих??с с ,. Бпря;rа ,. от Йо?дан Й.ов-

план в «оито ясно с определен ут- vc1 рсNсни напред. Завесата бавно се в vпµеделt:ното upe}re, да пазп ти-
ков, пrraex ропя·r.::? из Рали, син

I

;??uнИ'Я1' светъл ден на нашня на- вдиrа. .f:Snлвa, сz-.1ях. волност. Припре- шина, да знае добре ролята си и да
на скьn('рн1-·1ю1 3}!атил- Аз и Ди?нrr

.

I

ни удари на чyJ:i. ехти звънът на на- нложн цялото си умени.е при разкри-
тър Попnн - утп?тсл·nенсионер бях- Ние не ноже?t със задоволство да ковалнята на Алеко. Долитат напеnни nане на образа.
?1с опредсл?ни като m<олнйсRи ни· не отбслажнN. че н народното чИта· цигански Nелодии, които постепенно Редяха се дни на напрегнат тру.?,,,
дивидуnлнн пъпnсици. лнщ<' n с. Дъсt,от n продължение се засилват. Пленителна е красотата Не б.еше J1еко да се излезе на сп?-

Наш?,о ч1?та.rr11щс Нап е ък" си.
на 7r::, години е доnр1?несло и то на ЗснФира, затрогват песните на ната. Особено вълнуващи бяха дн11·

е изноюn3Л() епно от" пъ ?1,:те ?tee? много полеч:е „ от редица други чи- Гю.ла. Звуците на оркестъра се раз- те непосредстnено пред 7 януари
та В окръга ..=ъс своята сtю е1iност талища n раиона, за изграждането насят по Jjезбрежната степ. Правилно 11945 година, денят на представле-

д , на ноното социалпстнческо общс- звучат Nъдрнте слова на старня Ка· нисто Ентусиаэмът няNаше пределтеа1ра,1ен и r-tузнкалеи кръжок · т б\•л 1<ойтО по tac снизходите на П
·

б
·

Kat<T'1 nосдн 75 :о ини "0
. с;-тпn. ака и ще щ:?одължава с още . оиз1 я JI о цял ден ях.ч:е эаанrажиоани -·

учреди1·сJш. тnка и с/:.а тех? итдy?JJ? по-голян )Ч:"D да поъсf..:а просве1·а щн?съда на циганите над„ Алеко. не vceщaxr-ie ни yr-1opa, ни глад. За-
следоnателr; че пим н

• н с · 0
_

CDe11 народа 11 да изrражда напит<> Чо?счс, ro?, не идван
.
с нас, uъpшuax?te последните приrотовлс?

t
р з аннл и сnст

I

хора - хората на КО?\1УНИЗМА. нкн диви ня1>1ане заJ.0111-1. ния. Един пnеглеждаха и ре1-1онтир·л Цl;t от народното ч1.палищс. Не N'Ьчим: дру1·и п!!д ярем, ваха декорацията, други издирваха
Георги Ив. РАДЕВ

Иван ВЕЛИЗАРОВ кръв и въздишки шш г11 го11юr, костю,?ите, трети продаnаха 611л?-
ссиретар на Общи!iския народен но II убиец с нас нещем. тн и отговаряха за реда в салона.

заn. театрален I<Олектио съnет с. Дъскот Не си за волна участ rодеп. През всичкото това време чита ...

8 • ти искаш сам да ек свободен, лищнотn ръJ.:оводство следеше отбли-
ще 1111 преследва твоят глас. зо нашата дейност по подrото1<ата
Ние сме по дух добри, неу1ш на пиесата и ни подпомагаше с
тп - зъл II сr-1ел - не си эа нас nснчко. каквото ни беше необходимо.
Прощавай и добра сполуна. В пнесата участвуваха: Гина Джу-
Публиката е nъв nъзторг. Бурните ро?.!', Мария Керекова, Недка Йорда-

ръкопляскания са най-добрата наrра- нова. Пенка В. Нанева. Панайот
да за младИ1те ?ртисти. Кръстсn. Нанка Николов Михов.

Идеята да се представи ш,есата Петър Кръстеn, Йордан Ив. Курдов,
,Ц>н:;ши" no Пушк11н се ражда всреn Ганчо Обпешкоn, Георги Панайотоn.
учениците с. Дъскт, учещи re R rp· Панайот Павелов, Кирил Иванов н
Паnликени. дР\.'ГИ·

В двора на rинназията през Честоvваi'::н:и VS-грдншнината от
хеждучасиnа, по пътя за село мла- vчредяuането на нашето народно чи?
дите ентусиасти с жар разгооарлха та.'1И111t\ нн:? с Г()рдост отчитаме една
Ja героите, за хараитерните ин чер· ro:шNa н разнообразна дейност, в
ги и кой най-добре ще ги nрес1.з- коятn според снлнте сн са участву-
даде. na.'!11 uснч1<11 :-1л.1деж11.

В едни съботен ден на късната Да поже•1аен на подрастващите
есен на път за село разпределихне поколения да продължат започнатото
окончателно ролите. Незабравихмс д?:1n.
и !-tЛадежите на село. С тях бяхr-1е'

деn, Никола Т. ПсТР!)D II др. Бяха
поnеч<· от тридесет души, pent:тиpaxn
'драмата "Иnанко ". Цар Асен -
Генчо Гарапnлов, Иnанко Генчо
Тодоров. Исак Георги Даскалов
и т. н.

На NCH nоедложнха да играя един.
от телоnазнтелите на царя. Колко
roляr-ta бе rадостта :-.111, ногата ?10
поканиха да взема участие, сто II аз
'lце иман щастието да иrрая на таз11
хубава сцена, щастие, за коеТо тай„
но си ?1ечтаех. а сега ro оиждах
осъщестоgно. И така, след дuа ?1е-
сеца vси лено репеrиране. н:111-послс
дойде мноrоочакnаната вечер 7 яну-
ари 1927 год.

·

Стрсниuс трета

ИЗВОР ИА ЗИАИИЯ

И ПРОСВЕТА

I

i
-·

.1IOJ,(Я/!f.!/:3!,J,JofJl{f!,
Ист1t.,нсю-1 народни 11нстиrу1и са

наши:ге народни читалища, които са
свособразн11 български просветюr ог-
нища, възникнали nредн попече от
с-rо:1стис, ощ? n зората на национал
ното nъ:,ра;кдане. Голяz-1.1 беше ро-
лята, конrо те 11зн1·раха. пре1 npez.t<'
на отонансиото н го за повди rанР

I
на латриотичното съзнание 11. к)·.1-
тvрата на нашин народ.

През тежките години на ?1онархо-
фаwист1<ия гнет читалищата лродъл-
жиха ла поддържат връзки1 е си г
трудещн}r? се н дейно подпомагаха
борбата протнu тиранията н NРако-
бесието. В това ?-рудно за народа
време ·re укреппха денокрапttrиитс
сн традиции.

Читалище родно, мило,- пла,11нала сияйна 11ск.ра
просвета и знание дарило ,
запалило огън в нашите сърца,

в твойта малка, ск.ро,11на сграда
11ръв 11ът чух,11е за Крузо,
за борбите на народа ю1 изстг;ада,1
в бой неравен, в бой за свобода.

Безспорно най-блаrоnринтни. ycдo-
DJl>1 за оаэnити? читалищата на?r-
риха през гощ1н11те на народната
власт, като постигнаха невиждан раз
цnет.

Книгите ти Аtногобройни
д?с със жар се пак. •tетат
в бури ,студ u дните знойни
те вдъхват вяра 110 трудния /Щ път.

Седе,11десет и пет години
пръска сияйни светлини.
Чрез „Напредък." пак. co•tu
път къ,11 светли бъднини!

ни
Забележителни са vспе,-;ите на чи-

талищата в организнрnане на раз„
пообразнитс ф , чн на с ...•ене npocnP-
тa сред трvцсщите се чреэ саNодей-
ните иолектиои, какnнто са театрал-
ните. хоровите със-rаnн, лекторските
трупи п ?п1ого l!J)yrн.

Читалище, родно, .1,шло,
с иск.рите твои в сърцата ний горшt.
В гърдите ни укрепващ вяра, сищ1
к.омуниз,11а мечтан да построим.

I l. НИКОЛОВ

§?
Вълнуващи вечери

Пеrър КРЬСТЕВ

СВЕТЛА ЗВЕЗДА
Хоровият състав np.11 ч11талището. От ?ню1·0 1·одшш, като светла зве- ченн r1росторн за неговото разви-

Не просторнил·r салон на чит.:iJtJtweтo беше любнно нлсто на
наwиТ'е съселяни. Тук се водеха оживени спорове на най„
различни теr-1и. Нашите II доu1д11тс от града оратори и;:5нася-
ха интересни политически и научни беседи II сказки. Тvк с
радост и увлечение слушах:.1е дядо Маnоикоо ...

Читалището беше сред1tще. където r-1ладежите n:-1ссто u
прашните кръчми и каФенета се събираха. Споделяха nпсч.а-
тление от прочетената nрогреси:вна книга. говореха с жар и
увлечение за героите, преnоръчою::а я на друrи и търсеха но-
вата. още по-интересна, за да утолят жаждата си за знания.

Народното читалище „Напредък '' беше и люб1нtо място на
учениците от проrимназиnа, където те доnълоах.1 своите по-
знапня по дитсратура, история, география и пр.

Денен салонът се оглася от звуците на читалищния ооке-
стър. Лесстк11 r-н1адежи, J<.с)ИТО n този Nалък салон се наvчнха
правилно да държат Nузикалинл lll{CTPYHeн, сега СВИРЯТ n
оркестрови и естрадни състави.

Седемдесет и пет годишната

vченолюб11вите дъс.котчани.
Малко са вечерите, особено през ЗИ!'-sния сезон. когато чи.

талuщният с<1лон да не с препълнен за сказки. събрания. коъ-
жоци, репетиции на. театралната трупа н оркестъра, друrарсюf
срещ JI и мноrо други.

Днес, когато t1естnува,-1е 75 години от образуването на t1И·
талище „Напредък... вярван, че осека дъскuтча1-tин - r-?алък
н rоля?1 - от сърце се радва на това голяr-10 съб11тие эа на·
шета село. Защо? Защото е тържество на нашия нензчерпаен
кvлтVрен нзnор, от който Зi!едно с нашнте бащи и близки сме
пили до насита э1rанsrя и култур?а. Защото о тази сграда -
сграда соет1111я се обед11н11 труд1.т на осичюt сслянн Ii се
създаде трудооо-иооператиnното зе?1сделсио стопа?tстоо. пре-
върнаха се n дела хубаnитс слоnа. що бяха казани от r-шожссrоо
оратор11 на кооператионнт? сказю1. Тvк. о таз11 сграда. pc.:r-1co-
uaтa орrан11зацня живееше пълнокръвен живот. С ент,•сиазън
младежите поеха обещание да изгрnдлт далекопрооод1?ата мре-
жа Лссичери-Дъскот, да .nадат своя безплатен тр\,д зз ка11а-
л11зац11ята на селото, да засадят плолни д1,роета no п1,::1щата
и блоковете.

От кннrитс, н1)лчалнонте наша наii-nернн дрvгарн, tш11тn
Фонд кепрекъснnто расте. от тях наv,шпа?1е за nсд11t1сстnе1111те
персnект11в1rи nланоnе. наttертанн от 11аwата с.ТJзnш1 Бъ.'lrарскn
..:онун11ст11ческз партия, за построя.оанс на прекрасното 61,.п.е-
щс - комун11зr-1а. Tr вдъхват вярn и на нас. n1)скотчnш1. дn
рnбот11r-1 всеотдайно зn рnзкрасявn11с на нашето село, зn нз-
рзвня:оонето r-1y с грnлз, за na бъцсм още по-радостни ;1 щn·
стлиои.

ищ??
.....-.,?z.?алка едноетажна сграда.

днес о години-
те на народната

власт. ПРИ сно·
боден. тuооче-
скн. пълноценен
it<J.1.noт с? лпнnа
извънредно тяс-
на за л..? rюбl·ое

1:щ с соетнло читалнщето и '! or-
'PSIВaлo д\•шата на любознат?елннл
JI жаден за знания български народ.

R своите пазви то е таило най-
драгоценн11те ннсли и мечти на нaii?
талантливите и чоnеколюбион хора,
or конто нзстрадалня народ в го-
nините на рuбство и r-1ракобес11е Ct"'

е одъхноnяоа11 и черпел СIIЛИ за бор·
ба, за спр;tnедлив н шастлив живот

В .тннпс на нрnчната Фашистка
д11ктат\.·ра читалището беше нястп
n н:оетп cf' пазnнuашс трескаnа про-
сне rнз Df'ЙHOCT·

Наред с дсrалната литера rypa.
нашироко се разпространяваха трудо-
uете на нарк?изна-лениннзнn, на
ш1шн, r,,щ...тсюt н западни прогрР·
еJ11111н шrсатслн. които разпалnах;1
n,·1u:1п· па r-tлaдeж1frc nатр110.т11 н
rн тласках« n борбата за народна
сuобода. Tarot с? подготвяха проrрР-
с11nнп 11иес1,. учеха се револю11ио11"'
шt песнн:--- тайно се създаваха ко?ш-
-rстн на Оте11сстnения фронт,

Вснч,ю топа споноrнu за побr-
дата на Деоет11 септември 1944 год.

Слел Деnети сеnтенnр11 1944 год.
БКП пр:нн1лно оценн родятз на на· '
рnдннтс Ч11талища н даде неоrран11·

J

• ;t'\, Георr11 ШОПОВ
?an. общ. зпраnна службn

НАНКО МИХОВ·???<>--<>......<>-__<>_С-_:>-<_:>-<1??+-<>-+<>-+<>•?<>-

T(IP.
Днес о страната HJUofЗ град или

пo-l'onяt-10 село n което да И<" е
изградено народно ttиталище с добрР
обзаnсдена бнблнот?ка, снабдена с
най-разнообразна, науч.но-техн1111еска
и хvдожествен:? литература, n която
са отразt>шt все?111рните уr11ехи нn
чоuеt1.сств0Jо nъо .вt11ч1нi' области
на жноота.

Трескавз нноrсrrодишна дейност
? оазnияа.:rо и ч11талнщето в с. Дъс-
кот, В Търиовско. Скоро то ще от-
бележи сnол 75:.годиwен юбилей.
То t.: сµедище за възп11та1111t.? 1! к\•л-
JУРНО нзnнrане на подрастnащото по-
коление u се.,10. къ:,.1 него са ·из-
rоадени та11цов11 трупи, вокалш:1 гру
па, театрален саz..1одеен кр1,жок II дР·,
конто не веднаж са предстаояяи с
\rcnex селото пред околни.те ссла-

К1,:,.1 1шта.1111щето n С· Д1,скот нна
нноrо дnбрс обзаnедена бнблноте·
на

-
с и:?й-рззнообразна литература.

С,.с rnолта нноrостранна деiiност
1111талн1:tето представлява неизчерnа,
e?t 11это1ш:11к 113 знания н култура.

I

ПЪРВИЯТ МИ ДЕН
Нз 8 11ос,шр11 3g30 год1111а доii-

лох n с. Дъскот, да сн потърся ра-
бота като общ работн11к, ч11рпк n
эа:,.mжннт? c?r-teйcтna. Глаnнх се n
дядо Кръс1ю Глаоuнов (Старш11ята).
Tnii беше пооr?,еснnсн старец Нака.-
ра r-ie да изляза на площада. за да
nн '111 ?tлnдежта о ,шталщuето. Сред
С:(' .rtOTO 811.ДЯХ :,.1ежду ДUt.' roлt?,1'-111 crpa-
ЛII VЧНЛIIЩСТО 11 ц1,рквnта - ед-
на Nалка селска сграда на хоято
от едната страна на еднния оход
пшнrше селска община. а 11а другия- чнталнще „Напредък "'. В това
1н1талнще lвся1<а вечер наб.'lю·
/tзn.1x дз нлн,зат н нзлнзnт r-tлаnсжи
ч\·n:1х разгоnор11 н nесел cr-inx. Казз:t
сн-тук се подrотnя нещо 11 тзка
нзле1е подготвЯihе се пиесата
"Боря.на" за коледните празници
Пос.,е разбрах. че набраните средства
отнuали, една •1ост от тях. зз по-
чош иа политичесюrте затворници.

Аз ре11овно ,onex о тази сграда 11

ш1ч11рах доnа прогр,·сншш лин.·р:!
тура за четене. От нейните стоаннци
на\. t!НХ ·-111nro пеща, нn,•t1их защо ед-
но бпх? бс.п1ш. дn,·rн tinrnтн н ?t<c·
плоат11раха труда на бедните. Оттvк
се вдъхна н вярата \' ме11, че чрез
борбз жнnоп,т ): нзс но;ш• дd се нро,
,н•нн. ч1? чо l' и зз бt:nнн (' д., на-
ст1-пяr рзnпr.т• 11 н щзст 111n:1 днн.

Ч1tт:11111щето не спря сuонт.з ра
fior:t t?r, вр?чс JН] ф·1uшстю1я те4
pf'ln. H:1fiнn:,;x:1 С'С кннrн, даваха се
rнн.•сн. конто полrо1 nяхз сеш11н1 н• н
?1.1t\:tt•жнте t..:1,N нещо по·нооо, което
наi -'"torлt• noirnc - Д?:оетн септем·
?ри 1944 rо11нш1 Or тorann ч11тn?1нщ
нат:t 6'1'1 rtнотс:нз се обогзтнnз. с още
no-!'!0Gt1a 111trepnтvoa, която се търс11
от iн.эрзст1111 11 члаnсж11. Те обога„
тяnnт cnoиr<" знання. знання за бор?
ба за мао 1t добро щастие на целия
народ на зе!-1ята.

И?&JI члкллов



Страница четвърге ювихеен .ЛИСТ Брой ехинствен

75 години народополезна дейност

Есента на 1939 година. Студен
ноемврийски ден. Едно ..t1олие, със
сини очи u силно изрусена като ре-
сата на царевица коса, крачи по
разбития път от Дъско: X'Ъ.fl Иао:
ликени. То се олюлява под товара
на голя.мата вълнена торба с черве-
но пращило, преметат на dисаги
през рамою ведно с карирана синя
бохча.

Когато Ради стигна 1\Ъ,н паоли-
кенскиле лазя .иъглаrа бавно заhоч-
на да се вдига. Първи в долината
се очертаха контурите на голямата
двуетажна сграда на ги,11назилта.
Те сякаш трепнаха и заплуваха ка-
то огромен лебед в бялото ,?лечно
море. Мо.•счето задълго не откъсна
погледа си or тал,. Но когато сгиг-
на в центъра на Павликени то свър-
на на ляво и се отправи КЪJ1 района
на гарата.

. . .В .11емлообработващата фаб:
оика на братя Виланови л1атините
посрещнаха студено II непривехл1100
Рад11, така както бяха студен11 11

безразлични к'Ъ.tt младежкиле л?ечти
и копнежи саАште со6стветщи. Ня-
A1au1e що. Трябваше да у•111 заният.
стругарство. Но не в тези години са.
мо Тодор Гяаванчею, който ня,11а.
ше средства да прати на училище
своя син!

Сиво II скучно .11инаваха dните о
lJавликени. А а всеки ден жажdата
зи знания. за наука ставаха осе rю-
ео11е,111 и по-с11лн11 в Ради. В събот-
ните и нвделянт вечери, когато той
ве връщаше о село за да напълни
отново карираната бохча II торбата
с хляб. задъяго се спираше о чита-
Аии4ето. Гледаше със захлас под:
вързанизе с черна лъскава кожа
"ниги. И Аl'ЪАКОА1 питаше защо не·
1овият живот е така нерадостен. А
f'eзu книги, читалището. бяха олео-
варили правилно на стотсщи дьског:
чани, решим: да дирят истината в

'11СU80ТО.•••
С особен ингерес Ради гледаше 11

rеатоалните поедствления органи-
зирани or читлищею. Вживяваше
се в ролите на героите. Мечтаеше
Qa бъде като тях. Не след дълго в

С"Ъстава на театралната трупа беше
вклю11ен и той. Ние го вижdадtе в
.Село Борово" в ролята на Марин,
,ще го виждаме в .Боряна" - Па.
вел. о ••Ба?каиски арист;ркрати", във
.Вражелец ...Свехьрва .

Не случайно през 1950 година Ра .
ди Тодоров бе избран за секретар
на 1штадтцето. Пое и работата на
tiибл,ютеката. Тя броеше КЪАI 1500
тоА1а книги. Редовните 1штатели въз
лизаха на около 100-120 души. От
тvгава II до днес - дванадесет го-
дини непрекъснато той е библиоте-
"ар. От 1500 книгиле нараснаха на
4500. Редовниле читател11 се увел11-
ч11ха от 120 на 400. Сега от библио-
теката се раздават не 4500? а 5·-
6000 TOAia годишна.

Своите читатели Ради очаква,
посреща радушно II приветливо в
библиотеката. Облегнат на 11енния
опит, на активната подкрепа ни сh,л
гогодитния председател на •штали-
,цето Генчо Тодоров. на подкрепат
1Ш 14ядото •шталищно рькоеодсхво,
на десепапе ентусиазирани садrоdей
ци като Любка Караяеева Атанас
Ил•N!!J. ;J'l,opгu Иlа .. Радев; iГ1(нка
Христова, Радка Генчева, Тодор
Марчев и др., той се нагърби 110•1-
ти с ця,tостната културно-,иасова
дейност на •1италището....Един младеж организира ре-
neтut4uu. играе във всяка пиеса, бя-
га в Караисен Бяла черква. Дола
Липница Стмболово, Павликени -
организира госшвания на геагро»;
ния колектив; един младеж пише и
разнася афиши и лозунги, роздава
книги о библиотеката; един 1,оаек
последен си отива от читалището,
стои до късно в полунощ та.и, ко:
гато над „Атеолу"' проблесне .11ека.
та сребрист светлина 11а лунота
или пък угасне зад зеле,ште върха-
ри в .Кичура"'. - Това е секрета-
гаряг, библиогекаря» на •tиталmце.
то в Дьског - Рад11 Тодоров.

Дванадесет години беззаветно на
културен пост/

Г. МУСИНСКИ
Мл. МИНЧЕВ

Исторически бележки за с? Лъскот
(1889 - 1903 r.)Още с основвваието на чигалише-

,

щожение на читалищната библиоге-
то Дъско«. Велико Тъвновско. него- ка -- читалишето попицавп това пее-
вите основатели се погри.кили да стъпление II о гбеляэва в своя ппо-
набавят колкото се може попече юш· токов No 7 от 14. 1. 1926 г. че 111· Дъскот с ново бълглрско се.то, 11„ времето с11, анаеш френски 11 руски

б б

I

б •? 5 • 1 мира се в Средна д1,11аuска рав1111ги 38 урсждnш: на неговата II л110· одо рява протокол 1'\v за изэен ....п - език е тласнал читалището по пътя ш1

тека. re и унпшожени книги. Ясно с. че Ila на 8 км източно от гар« 11.iii.111 прогреса, Ila 29 май НШl г. се орruнн„
Със събраните чит.1..111щ1111 сред· прогресивния дух прцдължава да кс1111 11 6 км северно от 1>. Росица, 11а зира митинг u уч11„111щ1111я двор на с'

ства при ваэличии с.течви са се nee о читалището, никакви хvнсю1 която е изграден красавеца язовир Дъскот no с..1учай сваш111t..>tо lld т11рс.1·

rрнжелн no всякакъв щ1,11111 да се 111зстъп ..,сн11л не са n състояншJ да „А.,. Cтaмбoлit1ich.1t" от воднте 113 кой-
111111,1 Ст.Стам60.1оn от u.,а?та. TOJ11 MIi·

эакуп11 н обоrзтJ1 ч11тал11щнаrа бнб- сплашат дъскотчанн. го се налояuс:?т 1fз :\ll.lAдн дка. ш? дъс· т11111· t орrа1111з11рз11 от 11npu1111oтo ЧII•
лнотека с колкото с? ноже пов .ч: Монархофаш11стнrс правяr uтnри коrскоrо землище. талнщс. lук са озем,1.111 бойка рс!ОЛIО·
11 по-добон кннr11 По-късно те се път опит да изземат набзuената Разпо.,ожено е tHI високо място, ц11л: "Да жнрсс cuodoдaт..i на нарuда!"
снабдяDат с nporoecиDUU. •нпжнина, СЛ\.'д това проrресавна 1:и•1;кнн111 за тъli наречените (Дъс?ютскнте зъзu"ше· I la 21 JOIIII 189·1 1·од1111.J ч11т.:1.111щето нз·
nооечсто от която с r,?щжснч?с1<.1. 11)11а.'I11щнатu ,?иб.,нur1..•;;:.1. Toнil с.• ння). nращ.з л11С\tо ..,? 13 до Нш<о.1а Г<.1б·
Досrавснн са ю-шrн от м:зокс. Ен.- през 1943 "О.:1..111а. ·• н·;·,·(..·нnнr?· Tona п.,одородне с лр1tв..1якло лоро· pourк11 no слу?1с1й заu.1адяоа1tе10 11а

rелс, Леннн. Д. Благоев. Г. Дн:-?а· то чнталнщно ръкоnо.nстnо скп1ша бите.,,итс турцн, ко??то завладяш.1т се· Ве.111котър11оntliата rp;:iдCKJ общщ?а.
·rpou. В. Колароо. М Гоокн н дР кнн;ю1нната, която днес с отноnо n лото, nporoнuaт 11аст от бъ.,rарнте по I-la края r111смото зсшършuа; "Да
ко11rо по·късно (о rrcp11oдa 19?3· б11бт1оrската. друрпе се.,а - Горна Л11п111ща, Иuа11- б I
1925 годнна) Фnшнститс изгарят на Читзлищеrо ана 14 1:?.нш.лаrщн1с· 11а, Пuтреш, Бя.1а черква. Обс,.1.1111с11нс жд_неит Р?1 опш?t?tтс ??

це.,?.113 6свят ··,

брой 302 Т01'13 ПP0ГPCC11Dl1u лнтера„ тн през 1943 1·0;1..ШIJ. и JlJtr'.N.1 на,.ни- 11 др. в. - Търнооско. в С, Нва1111а ?а,: (;)11ur?ll\??o 1?::??:в.
- ii ?1110ТС

тура занн - Косю Христоn н lloaн Сrоя-
??11:а цД;с.::::.:::.а, 11?оя??а:1 сс:.г?1есе6??- 1 lрез r?ролсТ'Та 1ш 1886 r. liеяята 11 liамба

Toon огнище на проrпес:нша 11ро· 11011 Робо·п 11ата разrл?с.ят ш1 се?,юште, че се устрой
снета II култура, б11в.1 поср..:щнз.то НаШата: биб.шt.\н.:.-<а 11 ...:н книжен rap1tтe сн 1tмa.'1II селище на две мсс· ua 11уб?111111ю събрсiннс u 1шта.,11щетu ..... <..:ъ·

or хунския поход на -....? стн.1та рсак· Фонд 45:>О то:--tа проrреснвна л1-11е· та - 11р11 Л\а!lо;1Чt'"Тата 11 ,u ?r. От· ,?.. 6 ,.
т?к _ до долt?ата чешма. Ila теJн 'Чi-'н1111ето 11„10 rюc?·reнu масооо. ....

цня. иоято след 9 ю1111 1923 , одннn ,:ура. През rод1111ата се раздават
G

вдъхноuе1111е II жс1р гоuор11.1 с:1дtюка
r1,юзс11а с търrооците осакциuнсрн

1·

оноло S()(X)-6000 IONa tшиrн месса още стърчат надгро НII камъни. ?---- Т"ЬТ от в. Тър11?ю Н, Г:1броnскн. Той
01праnи цяла nос11на ко:-?анда до с. Читалищната бнбл11u ?к.з о„крн тарите предават още, че през ,·о·

rово1ш;1 за с.вобода, братстuо II раnен·
Дъскот, зn да 11ззеNат nооrресиnни- nодnнжни библноrечки в различни д.11.11нте 113 чумата 1831 11 1В5З r. бъ,,- ство, за радостни II щастл11nн д1111, го·
те кю1г11 от ч11тал11шната библиот?- ферr-tи на ТКЗС. Пver:ш11r t.:t: 11ot.•пt•· гарttтс от селото далн много же1>тв?t с. ДъсJ<от - ЗИМЕ. nop11„1 эа ноnо време, 3а 11ош1 1ще11, :1а
J<n. Иззетите книги са 01 белязани ръчителнн списъцн а се пзнолэу- н окончателt1о се .изсе.,нли. Ос.таuат социализъм. Още същата :не?1ср с? по-
н протокол No 5 от 7 юни 1925 rод.. ват на1"1·оазличн11 Фот,н1 на работа. само ту1>щ1те. И тъй от чнсто бъ.,rар- наревнца - м. ,,СмрадЛШ'\;J,та". ка11дж1ш не бн.ли възмож1111. Но. ..1агат оснош1тс на р;:1бо111111t1еската co-
n са нззетн II vннщожени на 3 май I Нараства броя на 11:11·:1п:J111 re н рзз„ ско то стаnа 1шсто турско. За нмето t1a селото нма дDе преда- ловелите на живота II времето на.r1аrат циалде?,ократнческа група от няколко
1925 год11на от nрист111·11алата за дзл?ш11·е книги. j

„При. с. Дъскот, между реките Елия нш1. Едното - в м . .,Отлаи" имало своето - враждите 11з11еэnат 11 н д
тази цел специална военна коr.tанда Днес библиотека r.1 на ЧJITЗ.IBIЩC 11 Башбу11ар, се на?шра на 2.5 км се- OCl<OUHa дъбаоа II липова гора, от дър4 Heoб,XOДl{MII са МЗТ(фJlа ..;,,;( 11 ду· п:??1 .J.? к????·ров.е7??11ЧО. Иn.р3п???::
от rp в. Търново. ,.Напредък" е изцяло nосв?тена н верозаnад1ю от аелото една rробш1 мо- uетата на която дъскореэаtши?.01те бн· xon1111 блага. Радостr1111, сuоб0дни, ,ве· Пеню Нв. Тъмнншкн, Георгtt Джуроu.

Когато на читалищното годишно служба на трудещите се, които ра, rш1а. Между реките Башбунар н Гар· 11ели дъсю1, а 1второто - на м . .,Бе- селн н бодри, с криво l)ЗJ10, браздят Ентусназ,?раt1u заработват соцщ1•111.
събрание на 14 явvаон L926 ?·uдина ботят неунорно и градят свет-1ото rалък, ?tзточно от селото, u местността лвте тъш:1ъц11" има камешш кар11ер11, чернозема, nро11зuеждат зърнен11 хра- ст11те " тoraua буржоазните парт.1111 'У·
читалищното ръковод,;,:ruо локля.два б11дещс. ..Отлак'' - I:, tia ед1111 км сенерно, n от ?ю11то nаде1111 плочи, като дъски - ш1, отглеждат добитък - стаnс.1т соо? бнт, селото ста.ва опоз11ц11011110, н то
протокол No 5 от 7 юни 1925 rод. Радw Тодоров РАДЕВ м...Бююкалан - 1, на сд1111 км ce.ne- затова е Дъскот 6одн11 зсмсделц11 11 скотовъдци

·

б -
б ро11зточ1ю п м ТюJ1J1юте11е'' ?

I

. - Зе,.tята е плодород11а,
.

"с11•1ко
полошш пек. I lашсто село става нз·

израз на хунско раэrра ване II уни· tJ? Jшотскап · · ? _

- с-· .,Дъскот" е бъ.11rарска дума. То е ... вестна u парламе11та - 1900 r.
-,,..,,..,"'" ..._"""""""• •?..._""""..._....--.,? на север от Ах - -, ю;.озаnаfно от е· qьщестuува„10 от Bтopahja българска ражд?1, но водата, особено о селото През ?оз11 11ериод от време 1887·лото, .n. м. " рнаудоглу - ' 113 ед.нн държава но от направената справка не е хубава, вароонта е. Затова хо· J903 год1111а ?шталнщето е било освенн IO,{ северно ОТ сглото, В ляво r (дерето, В Ор11е11?алск11я отдел - турски ар- рата тук мрат от уръма „nнра.,нза·· културно-просветно сред11ще ii В3311М·а културен поет nр11ток на Р. аргалък

б
връзка XIIBH - гр. Соф5tя, с. Дъскот за Щ)ЪВ

- казали турщ1те 11 CII заминал11 - носпомаrателна каса за своите ,,.т?ено-с доб??ване на селитра арут) ·

I
път се споменува през 1618 год. в една разказваше столет,шкът дядо ?\!\арка ue, слабн 11коном11чсск1-t. Ч11тат1щ111п?Преди годшш е ш?меренn 11 прибра· , tурска к11иrа. Проданов. чле11()ве1 голяма чacjf от конто с.а со·на в у1111лнщната сбирка на селото ед· Още през J877 гад след като руска· За децата се открива на11ал1ю учн- ц11,·1л11с-1 за·111сл11л11 да ,,зrрадят Раи·.

на ropiн1 полоn?ша от мраморен над· · JI „
?·робсн памеrю1к (28/18 см.). Пред- та войска е м1111алаБр. Дунав II npo- лнще. 110... какво да се nрав11 .с въз· фанзенова каса. В резултат на таз11

с .?вля?nа глава с надянат на нея фес гонила турците зад алкана н дъскот· растн11те неrрам?т1ш, конто са <>нлн идея народното ?шталищс по-късно из·
с
т

в11сулка.
. сю1те турц1t 11апускат селото, 11дват голям процент. ъзра0бш1те трябва да дава обявление за насрочване събра,

Пр11 с_ Дъскот, на 1.5 км североза· ба„1ка11джш1 на полето със стадата си ;л???; ??f??1??epa
n щ?нсюш сътет, ш1е Зfi 10 януари 1906 год. с д11све11

на паша, друг11 rъс сърповете на жет- 6 ява
? • , 3 тря ва да nодо- ред: Ос1ювава11е кооперащ,я.падна от селото о м. ,,Гюр11ешме"" се щ1 н върш11тба, а през есента вземат празят,то11 слвоя жвuот, 'да умеят да се На 3 д.екемт:р11 1896 година у111педятзабелязват меди от селшuе от рнм· nшешщата II се връщат на Балка11а. т нхвар, зеленнчари, от тър· Давид Димитров изнесъл беседа от

с1<0 мреме. Из шшнте се срещат късо· Такнва са д;що Стоян Cтoflчcn от с. ronц11 11 др. експ.11оататорн, да знаят ·
името на народи то читалище на те-

ве от ранно 11 1,ъс11О р11мско вре?1е: Керека, Дряновско, дядо N\арко Про· четмо II писмо. По тез11 •въпрос11 замие- ма: Селянинът пр?дн II след Осообож·
глш1еш1 съдове, керем11д11, тухлн. В даноn от с. Елевцнте, Дряновско н др, лнлн сtЗещеника, учителите 11 по·буд. деннето"'· той изказал мисълта че еди11-
уч11л11щ11ата сбирка на ce.rioтo се 11а- Харесват земята II през есента на ннте селянн. На първо време се орга· сп?еното 'за спасяване· от глiд м?tзе.зяг мо11ет11, 11амере1111 о око?111ос-т11тс 1878 год. се преселват завш?агн. 1шз11?а уче11олюб1tвото дружество „Пче- рня 11 •1ншення от тираш?я, е ;штали-
на селото: една r;ребърна от остров лица , което „ е развнвало културщ:!- щета

'

Тасос от II в. предн 11. е., на л11цето Запо•tва се !IOU ж11вот. Балканджн- просветна де1111ост две rод111ш 188?- П
.

е rтша 113 дношtс, 113 олан:ото е с нте са напредн11чав11, пестелив11, тру· 1886 год??на н 113 25 акт ? 1887
о повод възванието ш1 земеделци·

I

надпис. от неиЗ1.Вестно местовахожде- до.1юб11в11, любознате.111ш. Водят се об- (ст. ст.) се ytipeдяna нapi??n:?? читал? те от а. Бяла чер?ва на I ноември
нне, Една сребърна от Фit?11ш Ill Арн- щестnе11о·пол11тн11ескн 601.611, разделят ще, на кое-то дали иz,.?ето. Напредък·' J899 година ч11та.rснщето 0РГ?1111энра

дей (323·316). четиридесет сребър?нt се ,1а две nарт1111 - 1<011с.ероат11вна н Ишщнаторн и ръководи;елн на ,1н?
общоселс1<0 събрание за 0011овавш1е 11а

нмнтнранн монети също от ф11лнп 111 Либерална. Начело щ1. консерват11она· талнщето са би.ilн свещ. Петър Н. Дра· ?емед.елска самообразователна дружи:
Ар11де1\ намере1111 на 2 км северозапад

I

та парт11я б11л Миrю Plo,юn - пре- rа11ав н уч11тею1rс: Петко Д. Камбу- ?· Изб11ра се временно 11асrо>1тедqrво.

но от се,,ото в м „Б11шбунар", 20 м. rел111,к от Самооодене, а начело на роо, Гену Т./ Кънчев и Ганю И'ванов Свещ, Петър Н. Драганов, Атанас Поп-

от кладенеца, Л11бералната авещ Петър Н. Дра· Последнllте двама, родом от с. J\\н: ne'!'pou, Атанас Георr11е11, Га11'10 Ив.
Намере11а с една ,·оляма r,ръстена

I
ra1100 - преселен от с. Днч11н. Със халц,1 В Тър110вско У•1реднrел11те са

Попов, Тодор Цветкав Рlонов. Две
делва _ 1957 год. при моrн.,ата на свещеника са 611л11 nсн11ки балка11дж11и. били '20

·

буднll дъс;отчаш? седмици след горното събрани? на 21

м. ,.Тюллю-тепе". ' Това разделе11не с б11ло толкова дъл· На първо ?време ч11тат1щето се е нос?шри 1899 rод., протокол No 3, се

Златната пшен?ща се ражда на м. .60ко, щото 1в селото 11еделе11 де11 са помещавало 8 старата община сега е
орrанизнра;ю от земеделската самооб·

„Драца", кехл11баре11ото десерт110 rроз·
j

правнл11 две хора, на два площада

I

дом на ТКЗС, след това в 11?чал11ото
разователна дружн11а друго просветно

де .Бо.r?гар'1 _ м. Атсолу" а едрата Жен11тб11 между самоводt1ан11 н бал- уt?шшще нъдето е С ?
общоселско събрание, на иоето се е

, ,, • , 11 днес. коро дъс го.варило - трябва ли земеделu?tте да8 t-+•+•++?•?•Ф•c>t,•<t+?••++++++++е котча,111 ще издигнат читалищен дом, плащат десятък?
·

Коi1то ще кnас11 селото

I

·

· К лт. 110 'ii O
· С нротокол № 4 от 19 декемвр11

,-- _ , чита?н?.iто
1 :аат;етиата раб()Га 11а 1899 година се избират делегати за

,. ?,,..... =,
, единствено за него nъроня земеделски конгрес - свещ- ?.:; ?

1

'
',_ ? gf.?:e д?l;?рооб _средище на село С Петър н. Драгhнов, Атанас Георr11?

.'.? , ; < ·' •
? ски театра?ен ?=воал:;.. с?, лю?иrел- 11 Ганчо Ив. Попов. На 19 октомвр11

) . дево1iкн Предст
ладеж11 " 1900 год. се OJ)ra1111з11paJ10 м11тн111· в с.

: , ??
?·!

,.МноГ'ОСТра ална
}вяли .?а пнес111;?· Дъскот, о нойтQ учаотву.вал11 жнте-

,.• ,
.•? " С

д еноnева , ,,Л-\атх.,д лн от селата· \Михалцr1 Б черква
•, ?=?: ,; 18!!8мах Тан-:о". ?· др. На 14 Стамболова, Еме?. Вара11?. Г. Яларе:

I стlв? нето и??:??,а н1т,1.111щtто пред,: Л1ш111щ11rе и др. на брой 1500 дущ11.
В д Р та драмз „Иванка На този м11т1111r са вземали резолю·от · румев, като ползува 1<0стюм117е I цил с която се нека отменяване нана народното ч11т?1лнще Надежда" rp '

бВ Търново Пи с
" · десятъка, о щ1111сю1те 11алоз11 11 беrл11-

д'ъ.-кот· Па? е ?пе се лредстс.1еят о ка, а пъ1шата поnшшост да бъде cno·
със;дНI; села

алевец, Павлнкенн н ,1,р. ред платежните с11лr1 на българсю,те
То орrанн''l11 3

rражда1111; искане за даване под съд
ши борцJt 3

„
Ь

\?ствування на на· м111111стрите и авторите на оъб11т11ята
rод11ш1111на ?т o°J'e?

ожден11е, като 25- в Дуран-Ку,1ак, Тръсте11ик, Варна.
25-rодншнина or c??aiieтo на ,!lевс?'-н, Протестнрат протнв зоенното положе-
тев II др

· ъртта на Хр. Бо· н11е n половината на държавата; лро-
Бнблнотеката эапоqва да

Tllo 11здевателС11Вата II пр; прот11в без·
кн?гн за ПРо'шт още от

раздава зак?нюtтс уволнения на у1штслнте н
l(н1111гrе се зак п

първ11-rс днн. пр. Газ11 резолющ1я е изпратена до 1-1.

брово111111 'помоuiи
уuат от средства до- Габровск11, Народното събра1111е 11

rъбнраае жито в'
,1ме1-ш11 д111J ,сnатби, вестниците. Председате.п на събра,ние-

Още от " е я
др. то е бил Цвятко Ив. Хиичев.

талнщето е \?р?д:???;? 1?9?т "'' чн- В земеделската дружба чле11увал11
ставено крупното п ' ;

r. е до- много селя1111 - основатели 75 дуr1щ
талът" 0 К ii'\

Ро ?з.,еденне „Кап11- а по-късно надхвърлят 120 членове
чески К!Н?1rн- п6л;?,а1?

др. соц11ас11?тн- От тези кратки нсторичесюr бе..т?е?юt
ни?j', "ЖенсКи с.вЯт ? а?1 о.

,•:
ъз11а· се вижда, че народното читалище

во ,време" 11 др Н
· "' ??,та · ,.Но- през първите 25 rод11ю1 след Освобож-

Г:шчо 'ив Попо. ека о ележим, че де1111ето е б11ло средище а култур1111я
в• селото .е

611.11 вб1 ?а?о н???леsн уrштел обществ.ено-nолнт11чесюtя в стопанскиЯ
с I л.ютек.,,> ГОДIIШt. ЖIIBOT на с.елоъс овоята голям,, обаазовеsос? 2а

' .
ГЕНЧО Н ЕДКОВ

Читалищния танцов състав ло време на спектакъл.
?.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllO

СТРАНИЦИ ОТ ГЕРОИЧНО МИНАЛО
ш

;:стnувайки rодишнината на на-
,

перация, нойто съвет в огронното брано ръководство с председател Цо- изтръгнаха и бяха принудени да 1ш
о и а Родно читалище си болшинство беше от наши друга- ню Митеn Недев, касиер I{ръстю ·поставят n затвора, каТо ?1е пuдuе?

? с е л о д ъ скот, не м о. ри и прогресиuни эенеделци. Гру· Петров и триNа членове. Обещавай- доха като организатор по Закона заже да не си спомним за години ко· пата се учреди. но не можа да СЪ' ки да се завери и утвърди друже- защита на цържавата. ?1л. 2 и 1.8 -
rато ние като младежи го посеща, ществува. защото не ролучи от no- стnото, wna не стана'пак no причи· , знаел не казал'". Още с влизанетовахме. Спомнлм си през 1933 rод. горните институти утвърждение пак на, че било под влиянието на кому- в затвора vстанових нръзка с младе·читалището беше място. където се по вина на Фашнстката власт.' Все нистите. За едно кратко време ние ЖI!Те от Дъскот - Тодоо Попов,
събира..:са nс1-1чю1 проrреснвни мла· no това вре:-1е, избухна оеволюцИ:я- успяхнс да обхване?? поt?ти цялата Станчо Иваничков, Петър Мариновдежи. Гам се спореше по различни та в Испания. Започнахме да съби- наша нладеж, к9ято се нанираше в на които изрсних положение,:о и за·
въпроси, и аз. като съвсеz,.1 Nлад, ме раме помощи за там, като nключ- село, и тая, уt1еща в гиннаэията - п,1?шах!>1е п9дrотовката на делото'.увличаха тези теми. nахме и суми. постъпнли: от вече· rp. Паnликени. вклюпн1·слио и ..11?· Въздържателното дружество беше

В началото на 1934 година по-го- ринки, орrанизиоани от мдадежите, войките. разтурено, но неговите членове ос·
л?ите 1>1ладежи като: др. Тодор По· коиrо не се отчитаха n касата чита- Сред NJtaдeжи:re вечер в читалн- танаха пак така организирани и
п.оnов, С'I"анчо Ста]{ев Иваничкоn лим.ето. щета се говореше да не се пvши, да нного от тях бяха на делото. 1<ато
Иван Радев Кахърков. Ангел Заха: Пак през тази година дойде една не се пие, за държанието на м:ладс- свидетели, а други като слушс1нши.
р11ев, Любеи Маринов " дР. подrо1:- легионерска организация от Паоли- жите сред общес:rвото и трябва да Въпреки това съдът ме осъ1ш на 10
вяха Ботева вечер, на коА10 изне- кени да дава вечеринка в салона кажа, че ·rorana почти нлr--tаше нла- rодини и изпратн в Сливенсю1я за·
соха комедията •Черпения поп·. 3 на читалището. Още същата вечер деж от иаборите 1915 до 1923 годи- твор, който по него време беше са-
др. Любен Маринов декламиоа сти- обходихне всички младежи и съоб- на да пуши или да пие. Никой мла мо политически затвор. Не малко
хотворение от Ботев. Същата вечер щихl'-1е да проnеде:-1 пълен бойиот деж не влизаше о иръчr-?а. Посеще- инквизиции, карцери. лишаване. от
местните властн се опитаха да пре· на тях. Наблюдавайки от страни ви· нието на кРъt1ните се СNЯ'tаше за кореспонденция и np. фашистката
кратят вечеринката под предлог, че ляхме, че отидоха само няколко мла· ненорално поведение на хJt:Jдс;кта \'Права на затвора упражняваше надбила nротнвонародна. но тоnа не лежи, които се снятаха за nредста- На:.-1ирахме и подходяша литерату- нас, за да слони полята ни н капи-
И•r се отдаде. защото читалищният вители на буржоазията и веt1еоин· рЬ, която разпространявахме }:ред 1улираNе. Това не стана. Във nсич-
салон беше препълнен и народа ги ката Hf' се състоя. Това за нас наис- младежите. 1

J('tJ случаи когато съм се намирал в
псвнрква, а артистите аплод11Раше тина беше победа. На следващата През 1938 тодииа срещу Първк карция или единочката, аз сън с11с ръкопляскане и изкарване на неделя читалище'(о организира веt1е· z..iaй край селото се забиват две чер· <"nоннял за тази златНа нла.nеж. коя·
fiнc, особено Любен Маринов. На ринка и беше масово посетена вени знамена от учениците III кл. то съм оставпл n чита.'lището -
следващата сутрин, рано сутринта. Читалищният салон за нас беше (VII). Извиквайки от Павликенн Дъскот и това ме е още повече оку-
полицията беше вече в село и арес- светиня, която ние добое стопанис- по.,ицейсиият аrент - главореза ражавало. за да понасян всички не-тува nсички участници във вечерни? вaxJ'ote. Живко, той nъnреки да вижда ясно. сгоди на затворническия режин.ката. като ги отиара в полицейския През 1937 година решихмt:: да об· че 1·ona е дело на деца се оvнснлt-- Не един път съм noлvLJaвaл по-
vчастък - Павликен11. където след разуване ?1ладежко nъздъvжателно ра на нладежи и арсстvва др. х?нtс· мощи 01· село, иоето знаЕ"х. че е пакнанасяне на побой на втория ден дружестоо. Подадохме- заявления то Донсn Иваннчкоn. След noбuft и от онази r.1ладеж, събрана n читали.,бяха освободени. пред местнитР. власти na vчастnуват заплашване напарва да посочи нен щета. Споннян си каква ра.nост из-

СnQм:ням си no седенки как разпра- на учредителното събрание. на кос- с оглед да въвлече и други младежи. пнтах, когато получих пис:-.1а от .UP.вяха, че тоrаnашният полицейски то присъствуваха над 50 Nладежи и Въпреки арестуването ми и седен Георги Иn. Радев, писани на еспе·
пристав Янко Калчев. побойник?са· деnойю·1. На това събрание беше из- дневни инквизиции. показания не оант"' и Фашис'Jfl<ата цензvра тоябва„
дs1ст, е карал след побоя др. Любен ,?1111111111111оео11111111111111111111111110111 Шf' na търси преnодчици. като за-
да декламира и той се е качил на лраска car.10 думата „Са:-1идиано ". смасатз. и въпр„ею1 побоя е деклами· което се обръщаше къr.t r.1ен Гспрrи.рал .Арменци . като е казал, че то- В тях той описваше па!( жнвота на
ва е декламирал печеота. През съща· се;ю и главно работата на читали-
:00:1-,!?а се подго,-вн пиесата „Хъ- ?е::бе.В г?;?о r?:::??!аме: "Ние сне

След 19 май бяха арестvван11 ш?а- През 1941 год11на след излизанетодежите: Косю Христов Лемирев. То· ми от затвора, nenнara nратих}?е ко-дор Попов, Иван Радев Кахърков лет до плеnенските nолитнч<:ски за-Станчо Станев Иваничков за оаз? творници. Спо:-tням си добре, че пакnространение на позиви. След ня· в читалището се събрахNе и решихколко дни бяха освободени. като дР. ме тайно кой какво na донесе. заСтанчо бе откаран в затвора до rле- да се приготви в къщи от r-iuятa дрv-дане на делото. къ.аето поекара ед? rарка. rv[нoro пъти след топа чита-
на. година. По това време ние. вече лнщсто е служилq за място. къдетоо?диненн пак n читалището. съ· сме опре_деляли н друrн тайни сре·бнрахме помощи за другарите, кои- щи.
то бя.ха 8 затвора. Има 1<акnо да се поvчп сt='rашнатаРешихме да търсн?t ноnн Фnvми младеж от работата на тоrаnаwпатана работа и 06разv1ы,:ч?: :-?ладежка ?1?1адеж n народното читалище, коетокооперативна rpvпa. Пода.:rохче за- с.• играло важна роля оъв r,ъзпнта-явJrення около 15·20 младежи до

I

ннето на нашия прекоасен тоvдовУправителння съвет на местната коо· tJ11тал11щ11ата nоха.хна rovпa при народ.J!i;ОМбайна n подето. Uоню i{. НFДЕВ

НА ПЕТЪР ДРАГАНОВ
Винати на място и на вренетам, rде ЖИВОJ'а ГО ИЗВИI<вал.
11е снел ни миг любимото си' бреr,1епрогреса той несп11рnо все подтиква?.

Турци кръвожадни са nилне.11:ив бащин край и сеели разруха.Ужаси очите :r,11,1 видели;
11 раснал в rняn, 11 свивал се юмруна.

А тих JI екранен. па и скрнт под расоне будел той наокол' подозрение
'

и работел за дялото опасло -
за 1о1илото на BC'JI осообожден11е

1876. Народът в бунт въстава.А Търново? А Търновско къде е?Конитета тамо някой ro предава.Настава смут. И тежна рана зее.
Но будни са селата край Росица!Борците не заспиват, не задрямват!На J<рак посрещат пла?111ала зорнJ1цаи зuа:-.rето на правдата развяват.

? r-sанастира, Вечер. Мра}{. Съr.-tнснис.отер11 от към Uннга наближаватIОнац11те на пост са и на бдение;
·

11 готвят се, командк се раздават.
Една десятка начело със Драгановна тежък, невралгичен пункт застава
J.1 сблъсква се с потепата най-оано.Тя първа n боя се напява.

I

/Девет дена ужас, разрушею,е;
Плаz,.1·ьцн и д.им. Трупове JI кърок.Не стигнало ли адското крушениета този, който в боя влязъл първ;t,

зас?итал после да търси друга
( тъи както J<аэва истооика).И сам:, подхвърлен на несрета
Бал1<а11а ca:r.10 му откликва.,. '

чета?

Скали 11 урви милно го приели.Терзаu, 11З1'1ъ?1ен, но със марш победенната:-1_0 се ме?nнте му стрс:-rеля.И тън. напуснал битката последен.
В. НЕдЕВ


