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РЕДАКТИРА КОМИТЕТ

Във· вярна служба на народа
С радостно вълнение тру- Мнханл БОЯДЖИЕВ

вещите се на Ямбол се готвят
след девети септември на об·

да отпразнуват стоrоднwннна председател на образцово щвнсння, а по-късно и дър-
та на на/1-забележнтелното кул нар. читалище .Съмасие· жавння народен театър.
турно събитие в историята на Читалището орrаннзнра MNo

нашия rрад- основаването на пропаганцатори на словото го беседи, сказки, лекции, в
народното читалище "Съrла· '!а Партията, която поведе на

продължение на евновекоено-
сне", последен бой нашня народ то си . съществуване. Чрез
. Сто години във вярна служ- със заклетите му врагове. дейността на „Народния уни·
ба на -народа! Сто години тру- на тоя труден н пълен с

верситет" можаха да соят
ден, но героичен път, през опасности пост народните чн-

култура и просвета а нашия
който пламенни родолюбци ?алнща устояха с чест. Плеа-

град редица видни прогре-
изведоха народа от духовна· да от читалищни деАцк вър-

сивни наши учени и писатели,
та тъмнина към светлината веше смело 'и неотклонно по

Прогресивните сили се нвсоч-
на народната правда, към сво- пътя, сочен от Българската ваха към този истински наро-
бодата и великата човешка номуниfтическа партия, За

ден университет, участвуваха
мисъл. дело 11 -проявнте му и държаха

Работници и народни ннте- тр на читалищата, 11 бор· връзки с масите. .бата за свобода загинаха в
.nиrенти, стари II млади - rоднннте до Деветн септем- Под покрива на читалището
днес въздават неугасиивта си ври II ч итаянщннте дейци ош,е от ра111111те годинн на не
искрена н от сърце благодар- Емил Шекерджийски, Цветан говото основаване, се зародн
ност към пионерите на про- Спасов, Валентин Анпревв и ?tузнкалната дейност. Му-
светното ни н културно or· Иван Ннвяннн, Васка Ненчева: анкалното дружество .гусла"
ннще - народното наше чи- Днес това депо, освободено - ·рожба на чнтаяището, ив-
талище. На столетното огнн- эавиввги от угрозата и аапла- несе редица концерти - хо-
ще на национална свяст, на хата на мракобесннцнте, тър- рови н оркестрови, опери н
борба за свобода, напредък н жествува, То е в пълния свой оперети, и осигури условия
човешки правдини в минало· разцвет. Укрепени са вече за съаааввне ,леа Деве гн
то, на социаяистичесна про- здраво историческите гради- септември на Са...uдеtlння му-
света сега, те изпращат своя цнн на народните читалища, знкален теат ър 11 Детснпга
торещ привет за неговия при· обогатен е многократно техни муз11каJ1на школа, кон, 0 днес

»нас в народополеавата му !IT столетен опит, ?а гордост за града.
.дейност, п' Скъпа народна рожба са ДостоАно, с чувство на из- ълен разJ\оет на своята
'българските читалища. Въз- пълнен вълг, посреща своята дейност нашето читалище яо-
'tl11кнщnи в тъмнината на тур.. славна -сгогодишнина и наше- {тнrна след В1ро.о.наtа побе-
.ското робство като рсзуптат то родно читалище .съrла- а 114 девети сертем11ри, но-

?на културните търсения на сне". Родено а мр1ка на тур· гато .. лод гоплите .и непре-

·1,ученолюбивия български дух, ското робство, подобно на по· ставни грижи на Партията то

те още в началото на своето старите си събратя от Лом,
се превърна II истинско оr1111-

·създаване се превръщат в Шумен, Свищов, а след тоаа ще н• соцналистическа куп
·огнища на наука и просвета. и Стара Загора, Слиаен, Ка· тура и просвета. Днес хиляаи
Техните искри обгарят по занлък и др., то се разен, чигвтеаи ползуват книжното
градове и села у усъвършенствува н през- ед· богатство на читалищната

мовете и сър· биёлиоте ка и обогатяват свои-
цата на млади и стари и ги новеновното си съществуване
насочват към неиамеримите постигна эабележнтелни ус- те знання и култура. Лекциоя-э
хоризонти на културния ра- пехи, В неговата история за- нвта пропаганда се раэрасиа
стеж, на културните победи. писаха нмената си верните и укрепи като мощно средст-
Едновременно с това българ- синове на народа от Въарож- во 38 разпространяване на

кнте читалища бяха 11 рево- ленскатв епоха Ради Ив. Ко- вврксисгкс-ленинсии, nunitTИ· :

пюционни средища къде лесов - негов основател, Ге- чвсни, нвучно-популярни и
1 младите патриоти И:иаеех/? орrн Дражев, Атанвс Кожу- други знания. Небнв1.а рввявх

надеждата за по-добри дни и харов и много други. 01: са· достн?1tа и художествената
работеха с 'жар,: Навеки в не· мото си основаване то повдн- самодейност: изнасят се хоро-

торията на нашия народ ще гаше нацноналното съзнание вн и оркестрови концерти,
останат като примери за пла- на яиболцн и работн неумор- играят се оперети, естрадно-

менно родолюбие имената на но за сплотяввнето им под сагирнчни спектакли.

Раковски, Кръсгю пич?урка, знамето на народоата борба, Няма въ11рос 113 облас rта
Сава Доброплод11и, Бачо ки- въпреки преследванията през на материалната н духовна
ро - тези първи пноиери на времето на монархофашн?м1. култура, 11з общестаення жн·

, нарощ10Т!) просвещение, чието Народн11те борци Анrеп Въ· вот II попнтнка, коАто да не

дело, заедно с делото на ре· лев, Днмнт'Ьр Желязков, Йор· е намер?,л място в чнталище-
дица техни после.о.ователн, е дан Мишев, Минко Минков, то, да не • стигнал чроа неrо
равно на подвнr. Георги Георrнев, Йорданка до трудещите се.

Оrро>1на народополезна дell· Кондова, днмнтринка Мано- Затuва не е възможно да
иост развиха читалищата и лова, ко11то дадоха жиаота си си преастав11м Ямбол без не·
след Освобождението, коrато за саободата на нашня народ, rовото чита,шще, затоаа 11ме- '
българският народ, избавен бяха н активни чнтапищнн то на читалище .съrласне" е .

от отоманското вла.1.ичество деАцн и редовни чнтателн ск1опе, пъпно с дълбоко съ-
от. братята руен, отново no· на б11С!пиотеката. държание н смнсъл, нме, кое·
падна под робството на но· Пъранте театрални прояан, то бележн възторжения стр•·
вородената бъпrарска буржо- които со отбелязват още 11ре· меж на нашия rрад към в1оз·

азия - наследница' на старо· дн Освобож.1.еннето, са opra· ход It културен подем.
то чорбадж11Аст11u. Под впия· ннзиранн от ч11талнщнн деА· ?атова на 26 маА т. r. тру·
нне на прогресивните сили цн и патриотн·революцнонерн дещнте ?е от нашия rрад,
народн11т. читалнша отново за съб11ране средства за оръ· млацежта, 1111тепнrенцнят1,
подемат депото на просвета· жне н за просвещааане на на· цялата наша общественост,
та и свободата. По-късно, в родч, Първите представленн11 що дадат нзраз 11а дълбока
периода до девети септоыври на .многострадална Гемо· почит н високо признание към
и особе1111 в наА-блнзкнте до всва" и .иванко" положиха се?тото н благородно дело на
великата дата rодннн, читалн· началото на оживена те.атрал· ч11талището-юбнляр и към не·
щата се прео1орнаха в э11рава на доRност, която • продъл• rовите основатели и деАци.
опора на народннте в1ождепе· жеине на десетилетнн уснлин, Да пребъде депо;о на. на·
ння за свобода, в ревностни се увенча със създаването ш ето читалище столетник!11,----•••••111!1=•8'1?11'8-=••--=--••-•-===-=:1·••-=е·---•..,.,1 ' децата в училище, а в праз·

..,_ ник - гражданите със с110.

ИСТОРИЯТА . на на·
родите има даТИ, КОИ•
то бе11ежаr нови епо·

хи, ново развитие, откриват
светли страници за по-щаст?
див и радостен живот. В ис-
торията на градовете също
има дати, които отбе11язваr
страници на .ку11турен и со·
циа11ен подем. За нас, в род-
ния Ямбо11, едi!а скъпа дата
е 1862 r., когато за пръв
яът заб11естява в мрака на

!Петвековното турско робство
искрата на народната "пробу·
да - читалището. Създател

. на този фар на прогреса е
i?11аменният родолюбец, пое-
.,.-ът-революционер и учител

П'DТ rодини...-е
.11:аскал Ради Иванов Колесов,
секретар от четата на капи·
таи дядо Никола от Габров·
ското вы:тание - 1856 r.
С идването на Ради Колесов
в Ямбол се заси11ва борбата
за народно осъзнаване про·
тив rръкоманите. Окуражени
от него младежите изхвър·
лят гръцките книги от църк-
вата и ги изгарят. Идtята за
открмване на българско чн·
талище, която е била даде·

на по-рано, се ос1,ществява
от Ради Колесов пре, 1862 r.

,.Даскал Ради Иванов Ко·
лесов беше симпатична и
любознателна личност. Гово-
реше винаги мн111ю и смис·
лено, тихо и кротко, а в то-
ва му се слушаше винаги
решителност и е•ерг11я. Той
имаше особена страст, ако
можем така да се изразим,
към науката и ня!\iаше бъ11·

гарска книга, било то учеб·

Брой единствен

Висок? н1rр1111
С Укаа № 227 на

Президиу.1,ш на На
родното С'66раниs
на Народна репуб
лика Б'6лгария об-
разцовото народ·
но читалище „СЪ-ГЛАСИЕ" - Я.1,r,-
бол, се награжда-
ва с орден .h.H·Рнл н м?тоди•- I стгnен, в'6в
врr,зка cr,c стого-
дишнината отос-
новаването ду.

Най·будните хора събрали се
на kлетм nреэ робсkито, дни,създали те родно читалище -
II душите за бунт да. зz,ъни.ЧуАесното им.е .Съгласие•
:е Ilдигнали - kато тръба -
да IIИka nреэ м.раk и нещастие
за дружна и смела борб.,.
И ,сz,етлат?,. мисъл на kнигитеогряла С"J;>рца и души,
ПС:?·силна е тя от ?ериrите.
тя IICЯko тиранс=о руши .
И II тежkия бой срещу бур<?та
по-тilърди ни npaz,eme тя;
за IIOЛHИ<I труд,.эа kултурата
nо:Sедният ден р/\зцъфтя.
Затуй те IIЪзnю?ам.? рс1;1.остаи
любим.о читалище-, А rec,

,

столетниk си ?ече, а младо си
и паk ни зoz,em kъм. прогрес.
И мъдрост и песни раздаz,ай ти
от сI1ойте 6огатстI1а безчет,
сz,ети ни с лъчите на nраz,дата
z, !'!еспирния поход напред.

Па1е се врыца.1, в .11оя роден. кpaii.
и унесен. гледа.1, Ба1еадж111еа;
па1е н.а мащер1еа навред yxaii,
а :нсrlвотът - веl/.ен извор блика.

Па1е nped .1tен Балканът се cuн.eii,'
н.о в града е вси>!!СО променено: ·

.110cm железен -: сгради и музей-
посадени бор11ета зелени.

Тунджа бърза - па1е лети на юг...
Бляс1еат про1еопаните канали..•

Сред полята се белей па.11ук,
.11акове - букет са нацъфтяли.

Празнш1ен. е ,\tояiit-древен град,
и възторжената младост пее,

Аз се 1tувствам още .1tного млад,
в ко.11унизма искам да живея!

Любомир· БрутовДнм11тър Бозаков

J. '
?· ? ·- ..- _ ... _

Сurашната страда на образцовото народно чнталище „Съrпасне:,_
...•••••••••••••••••е•..,•• .. •• .. •••••••••••.. •••••••••• ..••••••..•??

IIIИK или ОТ друг род, която
. у кеrо да не се намираше

по онова време. Неговото
· учителствуване беше пример·
, но и поуч11телно... За 11ero
нямаше почивка нито делник,
нито пр?ник. Де11ник учеше

вото. С една реч той беше
в пъ1111ия смисъл на думата
учител"- казва Н. А. Върхов-
ски.

След смърп:а на Paj\11 Ко·
лесов, читалището почти не
е развивало 11икаква дейност.
От 1869 r. ТО отново ПОДНО·
вява своята дейност, когато
611110 избрано ново р1око-
водство от 11ите11иrентни и
рево111оцнонни дейци, между
които даскал Атанас Кожу·

харов, Колю Шестаков, Кон·
стантин Маранrозов и др.
През 1870 г. то представя
драмата ,Многострадална
Геновева". ,Това бе възбу·
дило 111обопитството на це-
лия град и вечерта на вто-
рия ден на Възкресение, ме-
сец май 1870 r., народът ве-
че бе изпъ11ни11 театралната
за11а, която можем да кажем
беше доста добре украсена.
Представлението преми н а
твъде добре. Музика11ната
банда, която се състоеше от
6 души, омайваше зри?ел?те
със сладките си звукове -
из в. ·,Македония•, 1870 г,

Вс11чки ро1111 се изпълнява-
ли от мъже. През 1871 r.
•шталището малко по,апада
поради това, че господарите
не разрешават на чираците
да ходят таы и да не си гу·
бят работата. Така чорбад·
жните разбират ролята на
'lиталището за просветата на

народа и се стремят да спи·

par неговата дейност. Въпре:-
ки това, то засилвало своята
дейност. Прев януари 18U r.,
по инициатива на читалив:,;е-
то, се дава драмата „Иван-
ко" от В. Друмев, Тя се
представя II на следващата
година. Ролята на цар Асен
? играна от Георги Дражев.
С1ос засилване на революци·
онната подготовка на Април-
ското въстание, дейците на
чита1шщето започват да съ-
бират оръжие, да шият .а:ре·
хи, да леят куршуми, подrо·
вят сухари, медикаменти
и др.

Когато през април 1876 r.
народът се вдига на борба
за освобождение, най-будни·
те читалищни дейци като
Георги Дражев, АтанаЕ Кра·
тунов, Жеко Аодреев, Заха-
ри Величков и др. грабват
оръжието. Те дават своя
млад и прекрасен ж11вот за
свободата 111 нашата Ро.а:ина.

(Прод-.пжава на стр. З)
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Ради Иванов Колесов

(1837-1862)
Основател на ямбо.Jtското читалище

I

Лраrв.11 Терзввиkолов
(1829 - 1916)

Завещал е своята ·библио-
тека, състояща се от 2,000
тома на читалището.

нистически деец в бившите
Яиболскв и Елховска околия.
Избиран е няколко пъти за
общински и окръжен съвет-
ник. За комунистическа дей-
ност е арестуван и интер-
нирван няколко пъти. През
1943 r. е член на Областния
комитет на Отечествения
фронт и сътрудни" на Ок-
ръжния комитет на Пар-
тияга.

През 1939, 1940, 1941 и
1942 r. Димитър Желязков

Родеи в Ямбол през 1829 r.
По професия е бил занаятчия- терзия (шивач).

Той се е проявил като ак-
тивен читалищен деец. През
1870 r. взема участие в пред
ставянето на драмата „Мно-
гострадалнв Гевовева- в ро-
лята на rраф Зигфрид.

След потушаването на
Априлското въстание е за-
точен в Одрин.

Васил Нараrьозов
(1889 - 1925)

е член на настоятелството
на читалище .Сы-ласие- и е
избран за ръководител на На-
родния университет. Още от
първото звседавие на настоя-
телството Д. Желязков на-
чертава програмата на Народ-
ния университет и културна-
та дейност на читалището,
като препоръчва: - да се
привлича ямболската интели-
генция на работа в читали-
щето и да се потърсят сказ-
чнци из между тях, да за-
почне подреждане на иувей;
да се уреждат художестве-
ни, стопански и др. изложби;
да се изнасят сказки из об-
ластта на науката, литерату-
рата, социологията и др, да
се създаде хор и пр,

Георгв Квриобатлов
(185() - 1916)

През 1876 r. по поръче-
ние на революционния коми-
тет в Ямбол, закупува оръ-
'жне от Одрин за подготвяне-
то на Априлското въстание.
Той е хванат от турските
власти и хвърлен в одрин-
ските тъмници. Бил е един
от първите библиотекари на
читалището.

Йорлан Мишев
(1896 - 1944)

Димитър Жел.11зkов

Йордан Костов Мишев е
роден в Ямбол на 26. Х.
1896 г, Още като ученик в
гимназията се свързва с Пар-
тията и участвува в нейните
б о р б и. В а е м а уча-
стие в подготовката на Сеп-
теяврийското въстание през
1123 г. в Ямбол, За активна
комуяистнческа дейност мно-
го пъти· е арестуван, съден
и изпращан в концлагер. От
1942 г, е член на Окръжвия

( 1894- 1944)

митег, на читалищното вастоятеаст- Димитър Гинчев Жеяявков
На 2. V. J 876 г? под не- во като касиер. е роден в с. Меавица на

rово ръководство, от Ямбоп След Освобождението с 23. Х. 189-t г, По време на
печатар - основател на пе- Първата световна война по-излиза еднамалка чета. Заради чатница .Светлина" и поето· пада под влияние на рабат-.! стр, участие в Априлското въс- янен член на читалище .Съ- нического движение и се·---------------'- тание е обесен в Ямбол, rласие" до 1925 r. оформя като предан кому-

комитет на Отечествения
фронт I в Ямбол.

В началото на 1941 r. Ми-
шев кандидатствувал З!I упра-
вител на читалището заедно
с още 13 души. Настоятел-
ството било склонно да го
назначи, защото виждали в
негово лице добър работ-
ник, но при гласуването той
получил най-малко гласове
и отпаднал.

Йордан Миш ·в е жестоко
Убит на 2 .VI. 1944 г, краА
с. Веселинова.--'-

Мввkо ftCПOJtllllOD
Мивkов

. (1912-1944)

("

Роден с през юли 1912 г,
в Ямбол. Още като, ученик
навлиза в редовете 11а прог-
ресивните младежи. Участву-'
вал е като цигулар в симфо-
ничния оркестър при чи.т,алк-
щего. През 1932 r. като сrу-
дент става. ч11еа на БОНС 11
взема участие във вс11111:и.
студентски акции. По-късво
се вавръща в Ямбол. За ак-
тивна антмфашистка дейнсст
през 1941 r. е арестуван и,
изпратен в лагер. Местен е
в няколко лагера. Прев I g44
г. при извикване за трудовак 1

излиза в неаегалност като
партизанин в отряда „Смър,
на фашизма". На 30 август
1944 г, при сражение с по-
лицията пада убит.

Интересни
фс.kти

Първото ЧR'l'IЛИЩВО

новодство е взбра10

1860 г, в състав:
Председател:

поп х. Тодор
Подпредседател:

даскал Атанас М. Кожухаров
Касиер:

1рез

Г. МараяrозовКонстантин
Членове:

Паруш п. Георгиев
Васил Русев

Колю Шестаков
Първото чиrапвпiио ръ10

водсгве след 9 .IX. 1944 г,
е имала саевввя състав;

Председател:
Ааексаадър Анчев

Подпредседатеа.
Д-р Жеко Ковачев

Секретар:
Събн Ханджиев

Касиер:
Атанас Братанов

Член:
Дора Попова



СЪЗДАДЕ
Наред с многообразна-

та културна дейност на
читалище •Съгласие" през
май 1952 е, се cфopAtltpa
кръжок по изобразител-
но изкуство. За негов ръ-
ководител бе определен
младият талантлив ям-
болски. художник Георги

I

Попиванов, току-що за-
вършил художествената
академия в София. При-

i
влечени бяха. самодейци.
от фабр11ки, предприятия
и учпеждения, около 1 б

It

души. В прогР,аАtата беше
застъпено главно рисува-
нето на глава по нату-
ра с черно. Резултатите
бяха „шtozo добри. Крь-
жочниците приообихарн-
суньнни. навици. · и вярно
отношение към овладява-
нето на реалистичната
рисунка. Това беше пока-
зано и в двете иэложби,
в които можа да се про-
следи и методилния път
на двегодишния 11,руд с
рьковdдuтеля Попиванов.
·След неговото заминава-
не ръководството на чи-
'талишетд натовари ху-
дожника Стефан Бьчва-
ров да продьажн рабо-
тата с кръжока. Обра-
зуiаха се две групи: на-
преднали,' It начинаещи.

Заработи се също по
предварително изготвено
годишно разпределение на
учедния материал, с1,о-
браэен с програмата на
Централнuн дом за на-
родно творчество.

На начинаещите ху-
дожници се поставиха за
разрешенuе перспектив-
ни задачи, след което
преминаха на глава по
натура; на старите крь-
жочница се поставяха
рисунъчнн задачи, във връз-
ка с изучаване анатоми-
-ята и пропорциите на
човешкото тяло. В прог-
рамата бяха предвидени

· и часове за работа с ак-
варел. Това даде възмож-
ност да се раэвие усе-
тът .на с, крьждчниците ·

въм колоритното овла-
дяване на рисунката.
През този период се от-
кри изложба на само-
дейното изобразително
творчество, в която крь-
жочниците с ,успех учас-
твуваха със евоа школ-
ски рисунка на торсове---·

из?бразителни
главн с черно и акваре-
All,

От 1959 до 1961 е, ве-
че при създадените нови
условия в ателието на
читалищната сграда, нрь
жоньт води пълноценен
11 творческа живот под
рьководството на худож
ника Павел Бакалов..

Кът от изложбата
на самовейпите-хувожници,

rи
изкуства

чашата
·

се младеж, ко-
ето се изоазн в увелича-
ване на групяте-кръжоч-
ници. и дните на занимс-
нията. Вместо два дни в
сеdмицата, предвиден е

'

за · занимание още един
ден.

Изграждането на нзо-
кръжока при. читалище-
то и неговото няколко- I
годишно съществувание !
изигра важна роля за

I

зничитеяно повишаване
естетическото възпита-
ю?е, u художествена кул-

.
,туране само на нръжоч-
ниците, но u чрез тях-
на трудещите се в гра-
да. От крьжока израс-
наха художници, като
скулптура Иван Колев,
който завьрииь ВИИИ
» А. Павлович" в София и
който със своите качест-
ва на талантлив худож
ник, заелtа вече видно АtЯ
сто е редиците на мла-
дите снулпторн в стра-
ната; Гадей Паскалев и
Георги Иванов, също
възпитаници на кръжока,
са студенти във ВИИИ
.А. Павлович", устояват
с успех честта на крь-
жона. Крьж о ч н и ц и т е
Атанас Радев, Мар•ю
Атанасов, Георги Добрев,
М11ха1?л Стоянов, Любен
Иванов, Марч» Димит-
ров, Добри Керанов, Сто-
ян Белев и dp. израсна-
ха като художници и със
своето участие в худо-
жествените иэложба и
с изпаботването на аги-
тационни художествени
материали допринасят
значително ва култуvно-'
то развитие на града ни.

Гордост е за нашето
читалище, че то. се яви
като огнище, от което
продляснаха много та-

. В последно време ръко-
водството се пое пак от
художника Стефан Бьч-
варов. Централният дом
за народно творчество,
проявявайкн жив инте-
рес към иеобраэителни-
те крьжоца в страната,
изготвн поограма, която
даде вьэможност. оа се
проведат по-задьлбочена
и целенасочени- занима:
ния. Читаяищното рьно-
водство, сьобравявайкн се
с тази програма, положи.
усилия за осигуряване
условия, гарантиращиус-
пешната работа на крь-
жака. Това засили инте- ланти.pe:a???::J

СЪОБЩЕПИЕ
!Обилейният ,комитет за чествуване на JOO ГОДИНИ- .от основаването на образцовото народно читалище
?Съгласие" в Ямбол урежда на 26 май or 18 часа,
в големия салон на читалишето

тър•ествена 1o61111eiiН1 вечер
В програмата: доклад • JOO години читалище

•Съгласие" от др. М. Бояджиев, председател на чи-
талището; награждаване, приветствия и тържествен
концерт. ВХОД - С ПОКАНИ

ЧИТАЛИЩЕТО
Кинолюбителекото движение в Ямбол

Всяка вечер до къс· Той дойде на бял Освен тези доку-
во светят прозорци- свят, за да запълни ментални филми, ки-
те на образцовото на- една обществена не- ноклубът създаде и
родно читалище .Съ- обходимост. Негови- първият в страната
гласие" СТОЛЕТНИК те основни задачи бя художествен филм на
В неговата . сгра- ха и са -- да спома- редовна кинолента-
да пулсира голямото га за популяризира· киноновелага -.пър-
сърце на самодейно- нето на кнноиэкуст- вият е съдбоносен",
стта. Преди няколко вото сред народните която се прожектира
години, в това сърце маси и да запечата по кинотеатрите в
се вля нова артерия на кинолента нашето цялата страна и се- кинолюбнтедското неповторимо съвре- радва на голям ус-
движение. мие. Първата задача пех. Създаде' и кино-

Кинолюбителскот о любителският кино- поемата • Or цвят на
движение не 'е ново клуб осъщесгвява-ка- цвят" на 16 мм-цве-
за нашата страна. те провежда специа- тен филм за пчелите,
Още в 1924 г. в Ям- лен кинокръжок и с който киноклубът
бол се оtновава пър- обсъжда кинофилми. взе участие на лю·
вото прови•циално В изпълнение на вто- биrелски кинофесrи
кинолюбителско дру- para задача създава вал в Чехословашкия
же,тво в страната, но кинофилми. От осно- и .Стачка"-киионо-
без особеиа дейност. ваването на клуба...до вела на 16 мм за го-
В ония сурови годи- днес са заснети на лямата стачка на ям-
ни културните цветя киноленти почти всич болските текстилци
ие намираха почва за кн по-важни събития през 1931 г.
развитие. Едва в го- в .града и окръга. Те· Cera се снема ху-
дините след Девет? зи киноленти са пре- мористичеи рибарски
септември, когато се. дадени в окръжния филм, цветен филм
разрасна цялата само- музей за съхранение. за хубавия Ямбол
дейност и завоюва Там се пазят следни- и др.
истински художест- те филми: Изборите Всички филми се
вени успехи, наново през J 959 г" Първо- изработват в Ямбол.
се зароди и укрепна майска манифестация Тук се пишат сцена-
и кинолюбителското през •1959 r., Окръ- риите, изготвят 11е ра-
движение. жен младежки фести ботните l(НИГИ, опе-

Кинолюбителски я т вал, Петнадесет го- раторите за с не мат
клуб в Ямбол е ос- дини народна власт, филмите, лаборантите
иован през 1958 г. и Северният руски хор ги щ.юмиват и мон- героизма на нашит-е
е е..а:ин от първите в в Ямбол, Вахтанг,1вци тажистите ги моити- дни, на нашето по· ·

страната както по ос- в Ямбол, Десе·r го- рат. Ямболскияr ки- коление.новаваието си, така дини народен театър, ноклуб уреди първа-
и по своята дейност. кинохроники и др. та в страната люби-

...?-.-- .

т е л с к а л а б О•
латория и сам обра,..
ботваше филм?fте, из-
работи първите лю-
бителска цветни фил-
ми у нас. Тази ог-
ромна ра'бота се вър-
ши тихо и безшумно,
но с голяма любов,
в която се крие и
разковничето на успе-
хите.

К и иолюбитежкият
клуб се радва на юп-
лото внимание на Ок-
ръжиия комитет на
Партията и на Ок-
ръжния народен съ-
вет, на читалишното
ръководство и ва ям-
болското граждаи·
ство.

С всеки изминат
ден в неговите реди-
ци навлизат млади и
ентусиазирани хора.
Клубът се масовизи-
ра и засилва своята
творческа дейност.

Всяка обществена,
културна и полити-
ческа проява ще бъ-
де запечатана на ки-
иолента, за да могат
идните поколения да
узнаят трудностите и

Андреil Карадимоа

С П.JJAM"ЬRA НА П"ЬРВИ'l"Е
Пред тържественото чест-

вуване 100-годишнината на
Образцовото народно читали-
ще „Съгласие" мисълта ни
неволно се връща в ония го-
дини, когато е блеснал пъР:
вият светлик на народното
огнище за просвета и култу-
ра и първата искра е плам-.
нала в душите на хората, за
да rи дари с богата жътва
на мъдрост и знание. Колко
красота и привлекателност
се таят зад обикновените,
вече иабледнели исторически
факти! И колко възторг и
ентусиазъм е окрилял първи-
те радетели за национална
култура! Само с жаждата за
повече знания, за пробужда-
не на народа от летаргията
на вековното робство, може
да се обяснят и първите
прояви на образуваното през
1862 г. народи.о читалище .

Още в ония дни на робст-
во родолюбиви патриоти оце-

ия11ат огромното въздействие
на театралните представле·
иия. И наред с огромната
просветителска дейност те
създават към читалището и
театрална трупа. KOf!TO е пър-
вият кълн на театралното из-
куств.о в града. Не е случа-
ен фа?<rът, че с театрално де-
ло се занимават най-активни
революционери в Ямбол ка-
то Георги Дражев и други.
В театъра те виждат сред-
ство не само за просвета и
култура, но и ,за революци-
онно възпитание на народа.
В такъв смисъл те са подби
рали и подходящ репертоар.
„Многострадална Геновева" е
първото театрално представ-
ление, играно в Ямбол през
1870 г. Пиесата се поставя
при активното участие на
Георги Дражев, който изпъл-
вява и ролята на Голос. Пиеса-
та се посреща с огромен
възторг от жадната за кул-

тура публика. Този факт в.-
одушевява първите театрали
и след няколко години те
представят за пръв път в
България, след представяке-
то ii в Цариград, Друмевата
пиеса „Иванко". Предстаале·
иието на „Иванко" се е със•
тояло на 8 януари 1874 г.

Непосредствено след Ос-
вобождението проявите на
тtатралната самодейност ири
читалище .Съгласие" са ПО•
ограничени. Но истински pas
цвет на театралното дело на
стъпва след 1934 г. През
май същата rодиина се по· ,
ставя пиесата „Край мътния
поток" от П. I(еремидчиев.
Ръководители на трупата са
Стати Статев, а малко по··
късно - Петър Щилиянов.
По това време в трупата ro·
стува и артистът Мишо Ге·
оргиев, който поставя пиеса-

(ПродЪJJжава на стр. б)

•
В окръжната библиотека

1 при образцовото ни народно
, читалище .Съгласие" - СТО-
' ЛЕТНИ/С, е винаги оживено
! и приятно.

За хилядите читатели нито
; мразовитите зимни дни, нитв
: rорищите и задушни лет·
: ни дни са пречка за посеще·
нието на библиотеката -
съкровищница на знания, на
вековната човешка мъдрост.

През пролетта на 1862 го·
дина ямболският революцио-
нер книжовник и поет дас-
кал' РАДИ ИВАНОВ КОЛЕ-
СОВ полага основите на п1ор·
вото б„лrарско читалище в
Ямбол и на библиотеката
к1,м него. Освен да служи
като прикритие на ямболски-
те ?еволюциоиери и патрио-
ти в· борбата им за освобож-
дението на България, читали-
щето ратува и за просвеще-
нието на народа. Не случай-
но първите стъпки на чита-
лището зачочват <; основава-
не на библиотека 11 читалня,
къд?то 110 различен път са
се с ьбирали изю1защите то-
гава книги, вестници и спи-
са11ия.

Ако днеt: ние не можем

6и611иотеката при чита11ище ,,(ьr11асие" :а?:б?;?:;::::н??ес:??;?=?=
ни издания на тесните социа-

кари са били: писателят Стра· листи, като .Работнически
шимир Криичев, Христо Ха- вестник", .Червеи смях",
дживълчанов, Марко Хр. Ви- ,,Червен народен календар",

„Ново време'• и много другикилов, Христе Хасърджиев, прогресивни издания.Д. Карнобатлов, П. Г. Димов, Прогресивните читалищниБожана Михайлова, Г. Ив.
докторов, Н. Качул,,ев, Джеи- деятели поддържали прогре-

г сивните тенденции на библио-
..а:о Г. Караиванов, Иордан .

Митев. Първите щатн.и биб- теката и набавяли прогресив-
лиотекари са Борис Киров, на и марксическа литература.

Cera, като разгръщаме пър-иазначе• цва през 194 l го- вия печатан каталог на биб-дика, Веселина Стойчева,
Люба All. Андреева _ през лнотеката, издаден през 1909

1944 година, която щюдъл· година, срещаме и книгите
на Максим Горки, Гогол,жава да работи и сега. Пушкнн, Гоичаро.в, Белински

Буржоазните и фашистки- 11 на българските класици.
те управници не са обръща· От обществено-политическа-
ли голямо внимание на биб- та и филосовската литерату-
лиотеката. Имало е периоди, ра личат и книгите на Карл
когато с години не са наба- Маркс „Нищета на филосо-
вяни кови кииги. И, ако все фията", ,,Наемен труд и ка-
пак библхотеката се е раз- питал", ,,18 Брюмер на Луи
вивала и е била важно зве- Бонапарт", ,,Гражданската
110 в работата на читалище- война във Франция"; на
то, това се д1,11ж11 преди Фридрих Енгелс „Научният
всичко на демократическите и социализъм", ,,Комукистиче-
проrресивни читалищни деяте- ски манифест" от Маркс и
ли, които в нея са виждали Енгелс; от Димитър Б.,агоев
светилник-на човешката ми- ,,Социализъм и работнически-
съл х прогрес. Не случайиояr въпро cU, .Прихос към

са съдействували за разгаря-
не на патриотичио-ревошо-
ционното чувство на ямбол-
ци, насаждали омраза 1<ы1
изедниците-турци, к-ьм гър-
чеещите се българи и под-
помагат народа д\се просве-
ти и да се бори за освобож-
дението ек.

След Освобождението се
създават по-добри условия
за развитие на читалищната
библиотека. Читалищната уп-
рава взе'ма мерки за уредба-
та на библиотеката • читалня-
та, за набавяне нови книги

Нямаме дан'\tи колко и как- и периодични издания. За
библиотеката отговарял член
от ръководството, а ко-к1,с-
но се назначавали помощник-
библиотекари с възнаrраж-

иали с нея от самото ii съз- дение, които раздавали книги
даване, че когато не се по- няколко п.ти седмично. Прк-
лучавали редовно книг1t и служниците на чнталищеrо
периодични издания, чита- отговаряли и поддържали
пищното ръководство е би- читалнята 11а библиотеката
ло остр.> критикувано. през целия ден и до късно

Четените емигра11тск11 вест- вечерта. От известните доку-
ници, книгата на Г. С. РЗJ(ОВ· менти, с които разполагаме
ски ,Горски пътник" и др. cera, ct вижда, че библиоте-

да си представим читалище
без библиотека и читалня,
това показва, че първата и
основна дейност на читали-
щете в миналоте е била
библиотечната.

Първите и вай-свидни рож-
би на читалището са книгите
и периодичните издаиия,кои-
то поддържали будно нацио-
налното съзнание на народа
и ro вдъхновявали в неговата
борба против политическото
и духовно робство. Книгите
се носелйи чете11и от р1,ка
на ръка.

ви книги, с,1исания и вестни-
ци е имало по онова време
в читалищната библиотека,
но яыболци така били свик-

историята на социализма в
България", книги от Плеха-
нов, Чериишевски, Дарвин,
Георги Бакалов и редица
други прогресивни автори.
Много от тях и сега се на-
мират в библиотеката и от
състоянието им се вижда, че
те не са стоели само по
рафтовете, а са много четени
и по-интересните места -
подчертавани.

Тезн традиции се запазват
и през времето на монархо-
фашисткото робство. Редов-
ни читатели на библиотеката
са народните борци Минко
Минков, Йордан Мишев, Ди-
митър Же1,1,язков, Митошка
Манолова, Иорданка Кон.11.0-
ва и др.

Макар че библиотеката се
намира в съседство с фаши-
сткото военно коменданство,
в нея се събират най-прог-
ресивните младежи от града
и околията, провеж.11.ат се
ремсови заседания на учени.
ческите и районн11 дружест.
ва, разпространя1ат се пози.

(Прод,.,жава ,,. стр. б)
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Старото читапище
Застанал пред красивата

сграда на нашето народно
образцово читалище .Съгла·
сне· 11 паметта ми изпъква
малката и скромна построй-
ка на някогашното читалище,
което се намираше на мястото
на сегашната пощенска стан-
ция. От ляво, в съседство
на една ковачница, се поме-
щаваше библиотеката с ня-
колко шкафа книги и 2 - 3
дълги маси, 110/(РИТИ СЪС ае-
лена мушама. Върху тях бя-
ха сложени вестници и спи·
сания. В тая полуосветена
дълга стая винаги се мярка-
ше силуетът на покойния
бай Васил Камбуров, който
беше пазач, метач, разсилен,
црнякога библиотекар и
всичко.

На дясно от вратата за
библиотеката се намираше
входът за театралната зала.
Тясно фоайе, в което бе и
гардеробът, отвеждаше за
салоиа. Той побираше не по·
вече от 200-300 души, като
се включваха и тия от Qал·
кона. В дъното на залата,
преградена с дъски, се на-
мираше сцената; пред нея -
малка оркестралня, която
едва можеше да побере JO-
15 оркестранти. Отворът .на
сцената бе малък и се за-
тваряше с рамка-завеса, ри-
сувана от нашия съгражда-
нин, художника Иван Славов.
Тя изобразяваше някаква
композиция, символ на 1нул-
тура и изкуство. В дес-
ния ъгъл на завесата бе иао-
бразена Тунджа, гледана от
градината с баира и старата
джамия, някогашна църква
.<.:в. София". Днес там се
издига механогеквикумът.

u тази малка сграда на
читалището редица десети-
летия процъфтяваше куатур-
но-просветният и музикален
живот на Ямбол. На малката
му сцена мнозина от нас за
първи път гледаха театрал·,_
ни с п е к т а к л и, за пър-
вя път слушаха големи
майстори-музиканти, сказки
на видни наши писатели и
научни работници. На тази
сцена за първи път чух све-
товноизвестния виолонист-
виртуоз и педагог Марто, на·
шия прекрасен виртуоз-вио-
лонист Саша Попов, цигу-
ларя Въжаров и редица още.
За първи път присъствувах
на оперетно представление
f.Тайните на харема" с Ма·
тю Македонски), слушах
концертите на ям. опеки там-
бурвшки оркестър, чудото
на ве!<а ни за тогава - ра-
дио-концерт, устроен от Уп-
равлението Ila пощите, ВИ·
дях интересния и оригинален

6ибпиот?ката
(Пролължение or стр. 5)' ви и други нелегални мате-

риали. Раздвижена и проче-
тена е намиращата се в биб-
лиотеката прогресивна лите-
ратура.

През периода 1941-1944
r. полицията следя прогре-
еивните сили - читалищни
деятели и читатели. През зи-
мата на 1941 r. на заемната
служба е арестуван Георги
Бъчваров, когато е вземал
книги за прочит.

За попълване на книжния
фонд на библиотеката заслу-
га имат читалищни деятели
които са подарявали не сам?
отделни издания, но и цепи·
те си библиотеки, като К. Ма-
ранrозов, Боян Георгиев и
др,

В набавянето на нови кни-
ги, спи, ания и вестници е
станало традиция още от на-
чалото на нашия век да уча-

6 стр,

,,C•rnacиe" Думата ми е за иэиасянето яа
операта , Анда • от Джу•еnе
Вераи през I933 г

vlneятa 1.1 оьае поставена на
ямV1 лска сцена тази трудна .sc1

11:111ъп11с1111с опера .11..а4е тогаваш-
пинт околийски лекар д-р Георги
Бойчев, Вяра u успеха •• това
начинание даваха прекрасцнте
твоэчески CIIЛK на нашите м11а-
дн 11euu.11 завършили Музнкап·
11ата акалеиня: Тоаорка llonoaa,
Люба liо1дж11еоа, Мкпка Попру-
сева н А11ка I ltrpo1a, .на учите-
лите no му,н•а: Петко Чавдаров.
Константин Коистантннов, Борис
Кочев, на Хрu;тн111 Мо„чнлов•,
на ка11ел11illстора Ковачев, на
хоровия д11р11ге11т Тоюр Годо-
ров, t1a пнаннсгите Руско Пас-
палажнев 11 Иван Качуле1.

Започна тресквва лoaroro:sкa. 1

и след много труя, при край-
во 11ош•1 услоаня за работа,
най-после солисти, хор и opкt-
стър се поэаравиха с успех, на
маА-rолоиата wуз11кална проява
аа аремеrо а нашнч град -
поставянето Иt .Аид1•. Ус11е·

Х"ЬТ беше двлеч по-голям or
лре:1вн•uн"я. •

Заредиха се спектакли. В ня-
кott от тях участвуваше и име·
ннтият оперен nenrц - н.1роп.11кяr
артисг Сгефан Макеаонски (о ро-
п.т.1 111 Раа,ме:) С•е• едно or
посаелвнге пред:т1впен:н111 гоя ни
1101цр::,1н 1а сгаранието, З;f: го-
лемия успех на вснчхя участ1111-

италиански артист Фриголн-
1но и десетки други проя-

вления.
Там за първи път присъ-

ствувах и на бал-иаске. Бе-
ше ирев 1921 r. Мой срод-
ник бе донесъл три чифта
дървени обувки. Устройваше
се в читалището мартенски
бвл-маске. Хрумна ни идеята
да присъствуваме и ние, С
моя приятел Иван Качулев,
понастоящем музиколог, стар-
ши научен сътрудник при
БАН и братовчед ми Госпо-
дин Ст. Господинов - Дики-
ша се начернихме порядъчно
с горен кокс от електричес-
ка лампа. Взехме or майките
си по една пъстра гъквяв
фуста, направихме ги като
шалвари, обухме дървените
обувки. На главите си омо-
тахме бели чаршафи като
чалма, на ушите си сложих-
ме по две хапки, направени от
тел. И, за да изглеждаме по- На 22 май отново се вдиг- (Продълженяе от стр. 5)чудновати и страшни, сло- на завесата, за да видим уча
жихме в устата си по поло- .стннциге в оперетната вечер та на Ст. Савов „Люти клет-
вин глава лук, изрязана като j

в чест на 100-годишнината. ви".
зъби. И преобразованието бе Най-добрите изпълнители В състава на трупата по
голямо. С помощта на бай, Ba-

I

от самодейния музикален
I

това време са изтъкнатите
сил се промъкнахме в чита- театър в Ямбол изпълниха самодейци Стефан Бъчваров,
лището и преминахме гордо I откъси от репертоара на му- Дора Балабанова, Атанас Ган-
през целия салон. Всички

I
зикалния театър. I чев, Емил Влахов и ,11,р. Въ-

присъствуващи бяха във въз- j На сцената отново видяхме
1
преки лошите условия за ра-

торг от оригиналната на маски-
I
изтъкнати самодейци, конто бота самодейците постигат

ровка и комисията ни опре-] с много труд създадоха и
I
много добри резултати. Не-

дели първа награда, но .•. ние : високо иадигнаха авторитета посредствено след първата
не можехме да снемем мае-' на самодейния музикален те-' пиеса, самодейците започват
ките си. Бяхме така нацвпа-] агър.

j
да репетират пиесата „Чове-

ни, че· на следния де11 тряб-1 I lубпиката сърдечно аппо-11,ът под моста" от Ото Ин-
ваше рано да отидем на ба- , дира изпълненията на Луша диг. Репетициите на тази пие
ня и да добием първоначал- ' Николова, Стойка Станкова са започват в една от стаите
ния си вид. Не посмяхме да I Дора Чобанова, Капуст I la- на строящата се по това вре
открием кои сме, въпреки че бучан. Петър Желязков, Сне- ме нова читалищна сграда.
мнозина желаеха да отrат- жан Савков, .Цнм•ю Рошма- 1·10 радостта на самодейци-rе
нат това. На бала имаше , нов и др. 1- че, са се сдобили със
учители и, може би, щяхме Miюru красота имаше и в , ,.своя' стая е била за
да си изпатим за дърЗJС, та, изпълненията · на uалаr1ия крат,<о. 1 lолицията се науча-
че сме би,ш заедно с тях на Lъстав O 1. 011ер·ета·rа „1 ?'афи· ва, ч_t се готви пнеса с проr-
това тържес, а@.

I
н,1 Марица". . µесивно съдържанне и по-

?тuАко СтоАкоо I uързва да заuрани нейното
нµtдставяне. И 11е само това- полицията разтурва ця11а-
'!fа трупа пµи читалището, под
предлог, че там се репетират
пиеси, неудобни на !!паст-
та. 1-,0 и тази крута мярка
не може да угаси пламъка и
любовта на самодейците. С

„А
цк, беs които не би се раавап
на иестмхеащкте art104ncwe1iти,
с конто посеrител•те ыу бпаго-
д1ркха. Накрая тоR нк пожела
успех 11р11 оба?опккте • С111век
и Бургас и нsявк жепанке да
11н 11ркдружк. Стефан Ма<едон-
скн подчерт;, че ?нераrа е под·
готвена беоупречно н че тя
трнбоа да б ьле представена 11 s
дpyrJt rрадо••·

В:ъщпост с·ьu!ест1уuаше tA·
на rом1м.t нередносr, кояru у(rуд
ваше зрнтепиrе и нзnъ11ю1r1ли·
те: кой знае no какви лркчннн, ..

жкр,,генrите Ko•a?es н Кочев се б.q
ха уговорнпн tдИННIТ да DИрКЖИРI
еаната по1101ин t на операта, а вто
рият - i!ругата. /Jo сревата на
сш:кr.1кы1а дИрJ1rе 1т11те се C.\te·
11яха. Тол нн 1сяше смуr у вcit'ira 11 ,,ай·sече у МJrедонск11.
.Спучв,по се е - К410.еш? т.:>А- IJO вре\fе KJ ПJ?1lCГd8 l?1l,tt Дt
се paiбonte днркгект н .11.а бь4е

RI Ма•е4окски. Но топ отr„1
сво,т.? 11аиеса.

Сnом11ям си какво голямо
огорчен•• нsrантца хористнrе корке.:тра 1.rnrr, а н осrана11нте
хор.а, коrно им c1oo6щrtx\le, че
11 ьтуdщото ct прое•пя. Тези Н•·
y.iopнr. трумено/i.щ бе?аъ, мездно
or..ao1.1r1 c.1111t: 1-i н1rpd:ЖJ.dH?ro на
му,11к1.111,r, куптур, на града,
не nопучкха до;н обкккоае•оrо
,б••rо?аря• or orro•Jpaктe об.w,:r•euи кксrнтуrц. Еа?н:твекан,г?•t• ,а тохнк, труд щещ1
)!а б?4е обнrопката до с,н1011 н
Бургас, •• .• уви!... И тя иw бе·
ш? откеr4,

...K.irвa rpa11a4111 ранн•• н111между 11якоrащкктt II цещкктt
условня за рабJт, •• саиоже/!-
ц11rе! Н•ро4нат• 1nacr с?sда4е
пperpac,1.i б1а1 за раво11тното 111хувожествената сщодеnност, с-.•
дцоха се услови•, ко11tо , WK•
шлото н на с-.н ке wож1х11, да
СН ПptдCTIIHI/,

Георrн Супт акоа

ИД А""
аа,шш1 с Jlpyr. Но то11 са съв-
сем ре.11.кн случаи•.

.Усдо1иеrо1 "оtто поста11ше
М окедок;кн, за ха участвува в
HdШttтe тyptttra, беw!: асеюt лн
рнгенr да дирижира оrделно
опората. НнкоА об1че не nocw•
да носrаои тозк u ьпрос п?ед
Affpнre11т1tтt, страхуваАка се да
не r11 ос,ьрб11. Рощнхме наВ·
после да се """" пред 11ачаnн11.
к.? 11а rарuкзона, .i;a "У обае,
н11ц случа. н .1.а го nомопнч AlпоаJtтаа капе.?1аR?тора !{ова.
чеs да нап ьлнн nре?поженнето

Оперетна вечер НА ПЪРВИТЕО ПЛАМ'ЬRА

Старата ч11талнщна сграда.

още по-r.оляма жаµ те за•
почват репетициите на Базо-
вата пиеса „Борислав". Таз11
пиеса се поставя о г Петър
Щилиянов nопунепегално в
таванското {lомещение · на
Районния кооперативен съ·
юз. Но все нови и нови труд·
ности изникват, защото нито
една организация в града не
е Оl(азала материална помощ

· на театралната трупа при чи-
талището. И въпреки това,
през март 1936 самодейците
подготвят и представят пие-
сата „Борислав" в кино „Свет-

лина". Представ11ениет? ми- шен разцвет. В rоживите 81нава при голям успех и бива народ11ата власт театра11вnт
по11торено няколко пъти. живот в Ямбо11 ста11а по-ожи•

От 1941 r„ със съдейст- · вен, по-активе11, Повиши с:е
вието на управителния с-.вет неговата художествена с:той·
на читалището, е привлечен ност. Пламъкът на първите
за режисьор на трупата ар- пионери в областта на теат•
тистът Георги Попов, който рапното депо в Ямбо11 и се-
поставя няколко пиеси. Не- ra стои пред нас като лъте· .

посредствено след 9-ти сеп- водна звезда - .ца служим
тември 1944 r. всички теат- вярно и всеотдай110 на каро,
рапни сипи в града се обе- да, .ца издигаме неговата ку11·
дкняват към читалището и тура и знание, да ro въsпи·
започват първите опити за таваме в духа на новото вре-
създаване на професионален ме.
театър. По това време в тру- И сега, отде11ен' като с:амо
пата гостуват изтъкнати ар- стоятепен и11ститут, театърът
тисти и режисьори като Ди- поддържа тясна вр-.зна с: 11и
_митър Пешев, Николай Фоп талището. Всички по-значите11
и др? които тласкат театъра ии прояви са свързави с: ва-
нъм професионалното изнуст- щите общи усилия II стре·
во. За ня1<оnко години са по- меж за активен куптурев жк
ставени повече от 15 пиеси. вот в града.
След тази активна работа на В деня на светлата rодиш-
театралната трупа при чита- кина на читалище „Съгласие"
пището, се поставя на дневен театралните дейци от Яwбо11
ред въпросът за създаване на го поздравяват най-сържечно
професионаден театър. Цяла- и му. пожелават още !О·эва-
Тd оuщественоат подкрепя нк;е11ни усцехи в неговата
идеята за 11рофеснонален те- б11аrород11а. . 1131?одqщт1;1на
атъ1J и след дълги усилия, дейност/ Нека факелът, аа-
през октомври 1949 г. се съз· па11ен ·преди сто години,
дава Ямбопски държавен на- гори по-буйно и пръска свои
роден театър, с пръв дирек- те искри във всяка къща,
тор Димитър Керанов. във вс?ни дом/

Ямболскнят театър се яви Ст. Hall11eнo1

като качествено нов етап в
I

ра 1витието на теа,ра11ното Литератvрио четеиед1:по в Ямбол. Той бе дейст-1 ,
витедна рож<iа на читалище-

1

Във връзка със щlфокото
то и наследи всички проr- тържествено отпразнуване ва
ресивни традиции на ямбол-\ 100-rодишнината на читалище
ските театрали още пред Ос- ,,Съгласие" на 21 май в с:и-·
вобождението. Разв ,тието иа

I

ния салон се състоя rо11ямо
театъра на професионална ос- литературно четене.
нова стана благодарение на Любомир Дойчев прочете
активната подкрепа на цяла- свои стихотворения, в едно
та ямболска общественост и от които си · припомня ме-
rражданство. А това е важен менти от младежките години
стимул за неговия по-иататъ- и изтъква ролята на читапи-

• щето за тяхното културно""'""'""'""""""'""'""'"'"'...,,,,..,,,..,,,...,...,....,...'\и'..,,..,,..,,""'"'?""'""'""'""'"""""""""""'"'"'""'""',,,...,...,..""""""'????-- развитие. След него писате·
лят Недялко Месечков про-

те сами да дойдат в библио чете откъс от своя роиав
теката и с пропагандиране „Банго", чийто сюжет е по•
иа литературата въобще не черпан от живота__ в Яwбоn
се занимаваха. След Девети

I
през 30-те и 40-те години, а

септември културно-масовата) втората част на романа зася·
работа на библиотеките при· ra нашето съвремие.
доби първостепеннv значение., Свои стихотворения четоха

В това отношение библио- и поетите Петър Горянски и
теката никога не е стон11а на

I

Валери Орлов, а в»дният
опашката, а се е редила II критик и естет Кирил Кръ·
се реди на едно от първите стев разказа сломен за лре·
места в страната. б1;1ваването на Гео Милев а

J::жегодно се организират/ Ямбол.
най-разнообразни нултур110-ма Посрещнати много топпо и
сови прояви и много пъти сърдечно пред многобройна•
салоните са се оказвали rec- та публика застанаха поетът
ии да поберат всички же- Димитър Бозаков, а след ае·
лаещи.

I
ro и белетристът Панайоr

В 11ационалн11я преглед на, Манолов.
окръжните библиотеки през След като гостите проче•
I 959 r. библиотеката се на- тоха своите произведения,
реди иа челно място и бе думата беше дадена на чле·
отличена с ГРАМОТА JI сте- новете на Кабинета 11а 111iте-
11ен от Министерството на ратурните работници. Ге-
просветата и култура, а. 'орrи ръчваров, Иван Джуре-

Стогодишнината иа чита- лов, Иоава Вълчанова, Антон
пищната библиотека вдъхна- Шиков и Стефан Чирп1нпие11
вява библиотечният колектив четоха свои стихотвореню,.
за още 110-усърдна и активна Найден Минков и Николай
работа за пrевръщаието на Киров прочетоха раэкаsн,
библиотеката R образцово Атанас Йовков - фе!!петои
културно оrннще. и Андрей Карадимов - бас·

при ,,(ьгпасие" отенdта е имала 238 чита-
тели и 6,800 раздадени кни-
ги,. то след Девети септем-

ствуват читалищните членове в голямата си част не отrо
· ври: през 1952 r. са раздаде-

н дейци. В издадения от чн- варяше на новото съдържа- HJ;! 124,000 тома на 4,028 чи-
талището вестник"Читалище ние на наши?, обществен по- татели; през 1955 г. -- 185,500
.Съгласие"'', бр. J от 5 април питически и стопански 'жи- тома на 7,232 читатели, а
1903 г. четем: ,,Ония, които вот. .цнес книжният фонд. през 1961 r. - 223,402 тома
желаят де препоръчат книга, нарасна на 8v,OOO тома от- на 10,538 читатели.
списание и вестници, които брана научна и идейно-из- Докато в миналото са по-
читалището да изп ,сва, мо- държава разнообразна лите- пучавани до 40-50 заглавия
rат да правят това всякога. ратура. От един библиоте- периодични издания, то сега
За тази цел има приготвена нар в миналото, днес в биб- ежегодно се получават над
„Биб11иотечна книга", която пнотеката ра1ютят J J нвали- 250 заглавия разнообразни
се поисква от служителя при фициранн библиотечни работ- български,съветсни и чужде-бибпиотеката." П,, този начин "'ници, а др:,ги четирима оuслуж странни пер,юдични издания,набавянето на новите посгьп- ват на място читатепиrе в През 1954 rо.цина бибпио-пения е ставало с мнението отда11ече11ите от центъра на
на широк кръг· деятели. града ?<варrали: ,.Авренски", теката бе превърната в ме-

ус.?овия за пълен разцвет „Търновсr<и", ,.Бор@вец" 11
тодична библиотека, със за-

библиотеката попучи едва „Данч?то II Митошка•·.
· дача да оказва помощ 118след Девети септември 1944 Нарастването иа книжният всички библиотеки в окопии-

годнна. Тя се рад"а 11а поц- фо?,д и читателите 11аложи та, а по-късно, когато }lм-креnата на ·rpyде ! 1 re с?, на още през 1951 i:. да се открие бол се превърна в окръг -общественос, та II държав.ата самостоятелен детски отде/I, в помощ на библиотеките ви само за 18 години се пре- 1952от годю1а всяко 11ято в окръга.върна в истинско пгнище эа в к "парка „ асил оларов - да За приближаване на кни-с,щиапистическа просвета и се устройва литна бибпиоте-ку„туµа. rата до читателите бибпио-
Цевети сеш·еыври завари ка-читалнп_ 11 подвижи.? бнб· теката извършва широка и

бис>11нотената само с един лнотеки в града и ле тннте целенасочена нултурно-масо-щатен библиотекаµ и око110 ученически лагери. в.? работа. В миналото биб-7,00' том? п11теrатура, кп?то дn:<ато п rэ 194'3 г. б11бли· :•нптtк11рите чакаха читатели-

читалище

ни.
j'\t. Бепенозон Hu. Митев



Основаванеtо на любителсната театрална трупа Народния, униsерситет 8 старото чита11ище
(Проаъпже11ие от стр. 4) ве, мисля че събирахме пред-Моите спомени за люби- то читалище, даде представ- ната работа. Освен тях, като ни и културни въпроси. Ние, варигелно някаква ,учебна7еnската театрална трупа към ление във Векнловото учили- основатели н участници в учениците, също посещавах- такса", осигуряваща възна-читаавщето в родния ми ще. Това театрално събития трупата влизаха: МИЛАН ме никои от тези беседи. Ве- граждението на лекторите.град Ямбол се отнасят за за rрада даде подтик да об- КОЖУХАРОВ, чиновник, МИ- роятно 110 подбуда от тази По онова време аз бях вечепериода от 1899 до 1905 r. равуваме и ние към Чигали- ЛА I ПОПОВ, чиновник, СТ. просветна практика, през студент в София, но от на-Искрите 111 напредничавите щето една малка театрална С ГАТЕВ, фотограф, ма- 19Н г, у мен, Недялко Ге- чало поради либералната си-кдеи, мечтите за един свят трупа. Това бе в началого НОЛ. чийто фамилно съм за- гов, Леон Коен и някои дру- сгема на следване и порадииа правда, свобода и братст- на 1899 r. Без подготовка и бравила, но помня, че бе по ги се яви идея да основем търговската работа на бащаво, раадухванн от създава- познания, с оскъдни средст- професия печатар и др. Ме- при чнгалище „Съгласие" об- ми, споделях времето сищите се към края на мина- ва, но с младенчески жчр и жду жените, взимащи уча- щограждански народен уни- между София и Ямбол. Впия век първи социалисти- любов ние престъпихме към стие в ?Редчавленнята? си версигет, който да обхване столицата имах задача да. чески групи, като пролетев репетициите. Освен Христо спомн_лм: ГРОИКА РУС?ВА, по-широк кръг въпроси, при вербувам лектори за „народ-пъх премина и над нашия Вълев и съпругата му Неве- HEBJ::HA БАКЬРДЖИЕВА, това предимно с квалифици- ния универсиrет" пра чи га-град, Тогава той беше ма- на Вълева, която ми беше СТ?ФАНА ЦАНКОВА,

МА-,
рани столачни лектори - лището. Това се осъществя-пък, с криви улички, с ниски учителка в прогимназията, РИИКА ВАСИЛЕВА, ГИНА професори, сиреч да се до- ваше лесно поради литера-паянтови къщички, но и то- като членове-основатели на МАРИ?-101:!А, tiEBEtiA АБА- ближи повече до понятието турните ми връзки и осо-гава, канта и сега, ямболци нашата скромна групичка си дЖИЕ!JА в9 мъж Бояджие- 'иниверси гег. Междувременно, бено от обсгоягелсгвото, 'чебяха будни и напредничави спомням имената на някои ва, t->АИг!А .ПОi!ОВА и др. през годините 192! - 1923, по онова време, по полнги-хора с широки интереси и наши съграждани от онова А така, нашата малка тру- по покана на местния модер- чески и други причини Со-със сърца открити за краси- време, които сега възкръсват пичка към Читалището през нистичев кръжок „Иелоу- фийскняг университет бешевого и новото. Именно. по в паметта ми. N\ежду тях пролетта н, 1899 година, хол" (Жълтият салон), в чи- затворен и мнозина професо-времето,' когато се разкъсва- особенно деен беше ДИМИ- около Вел„ ден, изнесе сво-1 талището изнесоха интерес- ри 'виждаха в гостуваниятаха вековните вериги на есна- ТЪР ПОПРУСЕВ. Той бе за- ето първо поелставление - ни сказки върху теченията в си из провинцията един ча-фщината, на дребнопровин- вършил в Русия семинарии .Хъшовь- от Иван Вазов. I модерн ,то изкуство - ек- етичен източник за матери-циалвите предразсъдъци и на и по това време беше гим- Трябва да отбележа, че след I спресиониаъм, кубиаъм и др. ална подкрепа. Тогава наостарелите традиции и мо- назиален учител. Като вдаде- създаването на трупата в J
- Гео Милев, редактор на подиума на ямболсното чи-рап се изгради в Ямбол и ещ отлично руски език той нея се включиха и моя

по-, списание „Везни", после ви- талище се изредиха - и непървата 'редовна любителска превеждаше пиесите, които коен съпруг Георги , 101100, ден прогресивен поет, и арх. веднъж ? най-желаните ле-(самодейна) трупа към чита- поставяхме на сцената. t.: - Раев, тогава rимназ11але11 учи- Чавдар Мутафов, моден на ктори, като професорите:чнщето. Но да ияаш куража мият той не ваимаше учаг- тел Негър Алеков като суф- I времето художествен критик Асен Злагаров, Александъри се възправиш срещу тези тие в изнасянето им, но ни льор · и др. 1 [ри първото I и писател.
. Балабанов, Константин Гъ-предразсъдъци и еснафщина- напътствуваше н подпомага- представление ролите се раз- I Народният университет, кой лъб .в, Николай Райнов, хи-та се искаше много от доо- we. Един от най-изтъкнатите пределяха както следва: Вла-/ то започна да функционира рургът 1 [арашкев Стоянов,лестта иа идеалиста, от вя- младежи по него време в циков - Георги Попов; Ма- от 1924-1925 г, бе органи- геологът Петър Бакалов пи-рата на фанатика и от жерт- града бе СТЕФАН ДИМИ- келонски - Хр. Статев; lзиран с широка просветител- сателят Антон Сграшимиров,воrотовността на убедения в ТРОВ, който също бе един Мравката - Милан Кожу- на програма: той имаше един музикологът Христо ! [анчев,правдивостта на делото, на от основателите на театрал- харов; Сгарият Бръчков - вид свои „факулгети" и об- д-р Н. Шейтанов и много дру-което служи. А ние сяхме ната трупа. И той, като По- Милан I Jon эв; Евгения -

/
хващаше повечето природни ги, които не си спомням.млади и затова смели; горях- прусев, не взимаше непосрея- Райна I lопова; Катинка-Ма-, науки, философия, история, Някои лекции се изнесоха име от огъня на собствените ни ствено участие в изнасянето рийка Василева и др,

I
социология, изкуства, меди- от местни сили.влечения и затова не призна- на пиесите, но затова пък Втората пиеса, която 110-1 цияа и здравеопазване. Идея- ----------------------вахме' пречки и труднссти. неизменно и дейно подпо- ставихме, бе .Дoxoдll.lil мя-/ та се поде с въодушевление

I

1 Колко младежки жар и магаше при поставянето на сто" от Островскн, Ролите от председателя на чигали-красогв имаше в нашата беэ- пиесите и извършваше по-го- при нея се разпределяха: щето оелев. Напечатахмекористна раоота! лямата част от организацион- (11рuдьпжаu1 на стр. 8) I
специални програми и фишо- Беше след окървавените джандари, явно, за да са в· оях още ученичка когато --- .......,•.v•..-? """"""''" 'септемврийски дни на 1923 r. т11хна подкрепа при нужда и,ставах членка на читвлището,

наближаваше годишното съб- за да респектирват с при-Сред спомените ·от моето
рание и избор на ново чига- съсгвието си редовната чи-детство един остава неэаора-
лишно настоятелство. Стана талищна членска маса. Оку-iим - първото ми посеще-
известно 8 навечерието му, ражени от дадената им „сви-ние · на театрално представле-
че властниците са заповяда- we" заповед да проведат ак-вие. Годината не мога точно
ли на един от своите „аван- цията си на всяка цена, под-да си спомня; но трябва да
rарди' чернорнзциrе от тиквани от свирепи свои ни-е било през· 1894 r. Даваше
,,родна защита" __ да прев- .стинкти, нападателите почна-?1:е•пиеtата· .Руска" от Иван
земат, било с фалшификация, ха да напират към вратитеВазов. Предполагам, че и то-
било даже с насилие читали- на читалището, за да навля-ва представление бе изнесе-
щето, като наложат тяхната зат в салона, където щешено под патронажа на читали-
изборна липа. 3ащо? _ За да се състои събранието.щtто, но съм запомнила до-
·да го превърнат от омразен Предварително, обаче, вбре, че то бе изнесено в са-
им разсадник за просвещава- предверието към салона бя-пона на Еврейското училище,
1Ie на народа, 8 трибуна за ха застанали вече на постнамиращо се в близост до
политически заблуди и три- група изпитани, бойки нашиСиваrоrата. Това представпе-
кове в ръцете на потискаща- членове, на които беше скъ-ние може би остави такава
та класа. Трябваше ли да се по чистото читалищно делодълбока следа в съзнанието
допусне това? и свободолюбивите неговими и пора,1.и това, че ролята

Дойде денят на събрание- традициlj. Подбирай.ки дейст-ва Руска се изпълиява111е от
то. Към старата читалищна вителните членове, тнх самомоя по-възрастек брат Геор-
сграда почнаха отрано да при- те допущаха до салона, аги Маврудиев Панев. По
иждат черноризци, предвож- нашествениците-нечлен о в еонова време не само в Ям-
дащи тълпа от лумпени, чуж- изтласкваха навън, макар по-бол женските роли се изпъп-
ди на всякаква грамотност, следните с колене, лакти иняваха от мъже. сцена от сатиричния спектакъл „Стр1111а Дана о града na .Диана", поставен от просвета и на труд въобще. юмруци насилваха да сломятПрез есента на 1898 r, самодейци npes юбилейната 1962 r. По околните улици зашариха съпротивата. Появи се вне-някаква театра11на трупичка,
пък неколцина униформени (Продължава на стр. 8)аредполаrам от Казанл1.шко-

. •o•-•"'"......._.<>v-0?...•••••••...............•• •• • •• •• • • •• • • ••••• • ••• • •••• • ••• •• • •••• • • •• ••• •••..;••••..••
атърът е избрал за седа- представени на забави.ли вече: Крум елински, те

Я б Апелираше се При представянето на .Ка-Иван Георгиев - Пепеляша, ,qище м ол.
а под?<ре- ин", в действието, в коетоДимитър Шишков, Георги към гражданит?: д ·

Луцифер повежда Каин изПетров. Първите двама бяха пят това начинание.
с успех звездния мир тъй като теа-ръководители на трупата. Премиебрата мина
вена ня

·
търът не раз'полагаше с ни·о става Тоска" е предста •станалата част от съ •

две сед- какви технически приспосо-дойде след няколко дни: колко пъти и след
а поста бления и декори, сцената.бе-Анrелина Георгиева, Кереко- миц?? сее появи ;ов нар" 0; we напълно уrолена, non•ва, Анка Захариева, Георги новка " евил?ки ръс

нала 8 мрака по нея наре-Хълчев и малко по-късно: Бомарше. llуоликата ;риема-
дени няколко' сандъка с раз-С. Тасев, Мнтрич и сtмей- ше театъра като сво

?
а0:: лична височина и коrатоство Милан Захариеви. талището - като сво
?е с двамата летяха между звез-Сезонът се откри през ба II затова подпомага

дното пространство, зад КУ·октомври 19:l2 г. с „Тоска• всичко актьорите. Третата по-
лисите се понасяше вой наот Викториан Сарду. Тъй ка- становка ое „Тит, разру?и- буря и светкавнци. Луциферто съставът бе недостатъчен, телят на Иерусалим от Р-
11 J{аин (Белиuски и Хъпчев)в пиесата участвувахме и вид Ернфелд. За таsи цел се
кацваха на някоя звезда.11Ие, младежите, 1<оито се 11зискваха специални д;кори, uсветяваха главите си свъртяхме край артистите. костюми и рекв??эити. еатъ-
елехтрнчески фенер11ета иТоска" се постави от ръко- р1,т не разполаr1?WJе с гарде-
след диалога угасваха свtт•;одите11ите на театъра. За роб и декор. акива ояха
ликите и литваха отново К'Ьl>Iдекори бяха използувани ста- изработени: декорите от хар-
друга звездарите читалищ1ш кулис11, ня- тия, работени от Белински и

Театърът
·

предприемаш•колко черни пердета, собст- Георгиев, щитоветis шлемо-
кратки обиколки до Елхово.веност на ръководителите и вtте, обllеклото от Тро??зира- в тия турнета бях включен идве колони, изрисувани на на мукава II плат. ая

:?:?? аз, n,й като участвувах въвплатно от Ив. Георгиев, кои- издърж? наи-мноrо п?е: ха· всички пиеси. Но след тра·то стояха като неиэмеиен лениw. Qieд нея се з Р ди ·

rичните мартенски събит11яелемент на авансцената и „Коварство II любов" от Ши- п?,ез 1923 r. секна дейносттапри друrи постановки. лер, ,,Кани" от Байрон, ,,Ма- на театъра. 1 lрез апри11 бе
Театралният сезон се откри рня Магдалена" от Хайзе, предприето турне, но в Но-

с подходящо слово от еди11 „Ст1,рше?·· от ._Войнич, "ta· (!lрод1,11жаuа ,., стр, 8)актьор и прtдседателят на ма братя от 1урrенев, ,, и- -----------?ч11 rат1щето Хр. Белев, в коя- ганката Йо11а•: от Ази11, ,,Сърце
то се подчерта голяыата при- то на артиста· от Morap и ед-
до, ,1111ка 11 •?ест за града че ноактнк пиеси II комедии,

Гостуванията и сказките,
особено на Златаров, Бала-
банов, Райнов, се обърнаха
в повише11и културни праз-
ници за 1·рада. Хората се
стичаха на тумби в читалищ-
ния салон - тесен да побе-
ре задушаващото се множе-
ство, ж ,дно за красотата на
мисълта, на словото и им-
провизацията. Хора стояха
по прозорците, по рампата,
образуваха плътен декор на
сцената зад лектора.

Успехът на народния уни-
верситет we необикновен.
Това беше първата по рода
си сво5одна просветителна
организация от този род -
предтеча на развилите се
по-късно, особено след
9 септември 1944 г., народ-
ни университети и лектории.
Отначало с еднакъв интерес
се слушаше за слънцето и
живота, за тайните на мере-
то, за античната култура, за
Айнщайн или за Шпенглеро-
вата теза за залеза на за-
падната цивилизация. В една
културна бележка обаче в
местния вестник •Тракиец•
през 1926 r. четам, че ,Ен-
тусиазмът към четенията е
понижен" и че публиката се
.интересува предимно от фи-
лософски теми; специалната
наука и тясно литературните
въпроси не се ползуват с
оссбено внимание".

J(ирнл Кръстев

fiб.шб. гордост

Iспомени летят...
Тайните на Вардар у мнозина обич к1ом музика-

та, а авторът и, тачен от
всички, създаде µедица му-
зиканти, които,по-късно ста-
наха гордост эа Ямбол. За
тм му заслуга обществото
му е благодарно. Семето,
хвърлено с .Тайните на Вар-
дар" избуя в богата жътва.
Създадоха се по-късно мно-

Когато след .дълrо отсъст-
вие се завърнеш в роАния
си rрад рой спомени те об-
дад,ават. ПреА тебе изплува
миналото, то бушува като
буйна река, връща те нади-
ре в детството, в юношест·
'.вото ... Сроменът лети, каца
от събитие на събитие и
пред погледа ти се редят
картини, обагрени с колорита
81 отмииала романтика.

Застанал пред пощата 11

съзнанието ми изплува скром-
вата едноетажна постройка с
011ющени стени - читалище-
то издигнато някога на ней-
но място, тъй скъпо за мене.
В неrо за първи път бях в
досег с културните прояви
111 града, чрез н?rо опознах
мкого духовни иэявн.

Ето - • Тайните на ??р-
дар•, опе?а - музи?;а от Ио-
снф Чешмеджиев, лиtiрето от
Васил Карагьозов. Това пред-
ставлt11ие бе с1,бнтие за ме-
•?- Макар н още 11евоъстен

и досега помня няколко мо·
тиви от операrа. Авторите:
композитора и либµетиста в
моето съзнание добиваха
особено очарование. Изпъл-
ните,'!ите: Белка Гегова, Анка
Попова, Михалчо Тодоров и
др. гледахме с възхищение,
когато rи срещахме 110 ули-
ците. го музикални начинания, ини-

циатори на които бяха уче-
Йосиф Чешмед-

• Тайните на Вардар• мо-
же би бе първата опера по- ниците на
ставена в града. . я внедри жиев.

i. 1Ожно6ълrарсю1 народен театър
Една сутрин · пре i септем-

ври 1922 r. Имбол осъмна с
разлепени афишt1, с които се
изв?стянаше на гражданство-
то, че в града се сформира
Южноuълrаµски народен те-
ат·ьµ седалище 51моол,
комплектуван от 11рофесио-
натн1 сrо1шчни артисти. I:!
пµедизвестнето се изрежд?ше
реnсµтоара, го.1яма част от
койrо не се 11µ1:дстани; със-
тава, между кnнто се мъд-

реха имена 11а несъществу-
ващи люде. Наскоро теат-
µал11ият сезон ще бъде от-
1<рит в салона на читалище
.Съгласие•.

Читалището бе дало rocro·
приемство на тру11dта, изра-
зено с -1ез11лате11 салон за
ре11етиции и представ.?ения и
да по.?зуват всичко онова от
нмущ?стноrо на •Съrдасие",
неuuходимо Зd с11ектаJ..л11rе.

Артнстите бнха пристигна-
7 стр.



Спомени баща ми
Атанасов

за

капелмайстор Илия

Спомени эа Христо 6елев Нсше, гордост
(Проаъаженве or стр. 7)

запно тогава стар читалищен
деятел, който, размахвайки
чепатия си бастун, ядно из-
рева: .Вън наrилницитеl Вън

ства за строежа не намалява. пебойницит 1• н
Едва след HЯKOIIKO . е . еговият при-

1 одинн
I

зив раздвижи мнозинство из
се завършва основният стро- членовете, намиращи се вече
еж и. в една стая от западно- 8 салона, други надойдоха
то крило се премества чита- отвън, за да подпомогнат от-
лишната библиотека, а в из- браната. Настъпи с
точното -

..
се отделя стая за сборичквания и в l:з?i/a?

хор „Гусла , втора за жен- бяха с общи сили изхвърле
ското дружество „Развитие" ни навън ония, конто смята:
и трета за дружество ха че могат и тук да изIO? ' •
" л

· " Белев
ползуват за свое оръжие пак

" удата мечта на насилието.
се осъществява, но през След инцидента събрание-
есента на 1931 г. отива в то беше проведено спокойно.
Кермен по служба и се раз- Добралите се в салона ня-
болява от антракс. Прибира кои провокатори, обаче, бяха
се при семейството си в кротки, смълчани, нерешава-
Бургас и след няколкодневно ши се вече към буйства. и,
боледуване почина на 3 ок· когато след отчета стана из-
томври 1931 г. Тленните му бора за настоятелство, за
останки пренесохме в него- чест на града ни, в ръко-
вия обичан Ямбол, за чието водството не беше допуснат
читалище като председател нито един от наглите агре-
работи всеотдайно тридесет сивни черноризци. Ситото на
и две години. Съгражданите трезвите ямболци и сега от-
му го изпроводиха с много еея зърното от плевелите!
внимание, с много почит. Из- Водими от съзнание за от-
пратиха го с думите: ,,Белев
бе човек, който е гордост и

говорност пред съграждани
и интелигенция, с чутие за

жив пример на читалищен въжделенията им за свобода
деятел".

в. Белева и прогрес, група млади •111е-

се полага основният камък, ,

под който е вградена кутия
с имената на тогавашното
настоятелство. Напрежението
около набирането на сред·

нове к такива из настоятел-
ството на читалището, пред-
приеха смела крачка - да
укрепнат инициативата за На·
роден университет към съ-
щото. Не на демагогията, на
отживялите и евтини полити-
чески догми, а на чистата
наука, мисъл и слово, обаче,
трябваше да служи неговата
катедра.

Несъмнено, оттогава и до
днес са останали в паметта
у мнозина наши съгражданв
истини и слова, възвестявани
им от будни, честни и бойни
синове на нацията - слу-
шали са те в салона на чи-
талището, в този на бивше
кино .Едисон• и на кино
.Светлина", и гласа на Гео
Милев, и гласовете на про-
фесор Асен Златаров, на Аи-
ток Страшимиров, на акаде-
мик Людмил Стоянов! _Заслу-
жено е да се припомнят и
имената на професорите Дим.
Кацаров, проф. Бончев, проф,
М. Попов, проф. К. Гълъбов,
проф. Николай Райнов, проф,
Ал. Балабанов, писателите
Светослав Минков; Консгав-
тин Константинов, Вичо Ива·
нов, Вяад. Русалиев и др.

Народният унивtрситет -
процъфтяваше!

Неделчо Гетов

__..._ _
Основаването на любителската театрална· трупа

(Продължение or crp. 7)

Жадов Георги Попов;
Полина - Райка Попова;
Юлия - Тройка Русева; Ку-
кушкина - Гена Маринова
и др.

Успехът, който имахме е
изнасянето на тези пиеси ки
дате кураж и последва из-
насянето на пиесите: "Pad.I

I

бойници" от Шилер; ,,Перо
или мотика", името на чийто
автор не си спомням, както

1

и името на автора на „Пре-
сгъпннка", но ми се струва,
че бяха французи. Освен тях
изнесохме и „Народен враг"
от Ибсек; ,,Иваико" от Дру-
мев; .Вуйчо Ваньо" от А. Че-
хов; .Високият смях" и др.

Представленията се изна-
сяха предимно в салона 111

Читалището, но имаше слу-
чаи, когато това ставаше и
в клуба на социалистите, а
дори и в салона на Гимна-
зията. Предстааяениятв се
даваха през празничните дни,
като разбира се една пиеса
не издържаше· повече от3-4 представления. Изклю-
чение от това правило пра-
веше представянето на .Хъ-
шове" и .доходно място ",

(Про1ъпжение or стр. 3)

хор .Гусла", юнашкото дру-

Дядо АЩ Атанас Баев, е данство. Хорът игпьлнява- жество, учителския съюз.

.роден в Ямбол. Той е уча- ше песни um Добри Хрис- Той се стреми да привлече

ствувал в освободителните тов, Илия Атанасов, Иван повече млади хора в обще-

борби на нашия народ на- Стефанов, Александър Кръ- ствения и културен живот

то четник на Хаджи Ди- стев IL др, Баща ,,ш се ера- на града. Не рядко сам е

митър. ботваше с учителите Ход- проагитирал упоритите кон-

Баща MIL, като пьрвн не- жев, Димчев, Димчева и с серватори. Известен ми е

гов син, е роден също в Ям· тяхна noAtOЩ се изнасяха случай, когато той ю1колко

бол, но семейството АО, на- концертите. .У чителн IL на- пъти заставал пред един ба-

пуска града и се преселва пелмайстор ааботеха за ща да разреши иа дъщеря

във Варна. В паметта AUL културното IL музикално си, която имала хубав глас,

ясно се очертава фигурата издигане на Ямбол. да се включи в хор „Гусла".

на баща 'AUL: снажна, вну- Ние живеехме в ныцата Накрая бащата отвърнал. ,Цк
шителна. Та1Са са я запом- на погнатия ямбслснн граж- ганка да беше, по-лесно щях

нали. и неговите длиэни: данин, шивача Димитър Бо- да те отпратя от вратата ек!"

деца и ученици, Обичаха zo яджиев, Неговата съпруга Но в края момичето запяло

всички. Той беше шеговит, Невен/Са Бояджиева участ- в хора. На всички в Ямбол

веселяк, безкрайно добър. вуваше в читалищния хор Белев бе познат с енергична-

Спомням си го като сту- IL в любшпелската теа- та си походка, с приветливо-

дент, завърнал се в отпуск трална трупа. Тя беше с то си лице и с девиза: .Гла-

от Одеса и посрещнат с добър характер, пееше мно- вата rope, знамето високо!"

радост от всички. го хубаво и свиреше на ман- Голяма негова мечта бе

След четиригодишно щу- долина IL китара. По него издигането на кова, красива

диранв музика в Русия той време баща AUL поканн от читалищна сграда. За осъще-

си дойде във Варна и през София известния муэикант
I

ствявакето и, той у?орито ра-

1905 г. бе назначен за на- Саша Попов, тогава той ое боти. Разбира се най-трудният

пелмайстор на Четвърти на 8 години. Паметно ос· I проблем бяха материалните

конен полк в родния сн тана за всичкц това гоету- средства. За набавянето им

град Ямбол. ване на невръстния ц?tгу- той използуваше всички на-

В нашия дом идваха мно- лар. чини: лични връзки, урежда-
го гости. Баща AUL занима- Но... дoii?e войната през не на вечеринки, отпускане

ваше мнозина младежа на J9J.2 е, Баща Al!L замина на на по-големи суми от учре-

разни инструменти 1L иАt фронта и един ден се полу- ждения, продажба на спецнал-

вдъхваше обим /С1,М муэина- ча в къщи плик с кръст. в ви марки. Пред всекиго той

та. Toii рьководеше орке- писмото пишеше: .ЯАtбол· упорито моли, иска, настоява.

ствр от самодейци, повече- ският полк загуби своето Тази негова мечта извиква у
то негови ученици, дирижи- украшение. Загина нашият някои скептична усмивка, у
раше военната духова AtY· любим мавстро!".: други ? добродушна ввкач-

эика, която даваше концер- Скоро след това зами- ка, У трети - шега, а мно-

ти по площада и в градина- нахме за Варна, но без на- зина направо го наричат „луд".

та на открито. Гражда- шия скъп баща. Toii бeute „Новата сграда е не за нас,
ните се трупаха да слу- ocmatJuл костите си по Ча- а за поколенията, които ид-
шат музиката и особено тадJ!Санските полета. ват след кае!" - бе неrови-
довоАни оставаха от .Пaii- ят пос;rояне11 отговор.
душкото• и още повечеобик· Елена Христова И през 1926 r. новата
ваха кап.елмайстора. Totl актриса сграда се ражда. На есента
дирижираше '1/J,mалищния и
учителския хор. Уcmpoiisa-,
ше концерти в читалището.
В тях у•1аствуваutе и воен-
ният оркестър.

През годините 1905'-1912
moii бе душата на Аtузикал-
ния живот в Ямбол. !{ъм
читалището бе1ие органи-
зиран смесен хор и люби·
телска театрална трупа.
В хора участвуваха Аtай-
ка ,ни Елена Атанасова,
Щилияна К1Lрякова, Донка
Карапанева, /(алудка Кьор·
панева, Аtного учителки и
др. За тая си дейност
баща Аtи бе обичан и ува-
жаван от всшtк и. В кон-
цертите на струннит? ор·
кестър участвуваиtе и uз-
tJecmнama по него вре;.tе
1?.рогимназиална v•щтелка
Боян/Са Стоянова, JСоято
свиреше цитра. Това бeuLe
ново за града и изпълюt-
телката се ползуваше с
ува:ж:ение от цялото грФ!С·

•
Бале;, от оперетата .Графиня Марица•, предста8ена

от самоде11ците при читалището през юбиле11ната /962 г.

спомени

Представленията бяха вина-
ги добре посещавани и имах·
ме пълни сборове, които
отиваха в поnза на Читали-
щето.

С реквизити и дрехи се
снабдявахме от гражданите
и предимно от еврейските
семейства, конто бяха по-за·
можни, притежаваха подхо-
дящи мебели и с rотовноат
се отзоваваха на исканията
ки.

Кулиси к декори се . изра-
ботваха от членове на 4ита-
лището безвъзмездно, между
които беше и известният
художкик Иван Славов. Спом·
ням си един случай, когато
той с лични средства изра·
боти първата хубава завеса
за сцената и в афиша бе раз-
гласено, че ще се дава ,но·
ва пиеса с нова завеса•. Не
ка отбележа, че дали поради
новата завеса или поради
самата пиеса, но тази вечер
салонът бе пр.епъnнек до по-
следното място.

Не считам за излишно
спомена и за поставянето на
по-здрави начала на хора
към Читалището през !!IOI

•
тииа от К. Вtлнчков, в която да се размекнат токовете.
участвуваше Антон Попов - Той се гримираше като бър-
моках, извършил престъпле- каше често багрите: черно,
ние и цял живот бил тор· червено, синьо. Мъчно rи
ыозек от деянието си и в различаваше и да• види да·

Как ще ви чуе този, която последната нощ на неговия ли добре ние сме rримирини,
е ?едвал на последния ред? живот. съвестта или мате- отблизо дълго се взираше в

А !:!ЯКОЙ от нас така ви- риаnизиракия дух на жер- лицата ки. В този момент
каше, че жилите на шията твата, (за мене това не бе гримовете (собствено иеrово-

му почервеняваха. ясно. Тоя дух-сянка изпъл- во изобретение) пламваха.
Учеше ни да ръкомахаме, нявах аз) облечен или по-пра- Сqуснахме се, спасихме rи.

да пристъпяме крачка на- во-обвит в бял тантелен чар· По време на спектакnа се

пред, назад, встрани. Не бе шаф, неотлъчно бе зад rър· случиха и неприятности. Дя-
доволен от нашите стихотво- ба му. · Пиесата представля- до Антон Попов често за-

рения, които декламирахме и ваше един нескончаем моно- бравяше ролята си и, кол-

ни даде други, стари, от не- лоr на монаха (Антон По- кото високо. да му подаваше
известни автори. лов), съвестта или духът на суфльора, не чуваше, щра-

Често ме викаше в квар· жертвата с една репnкка (аз), каше с пр1,сти, потропва-

тирата ек. Разказваше ми· а в живата картина. като из- ше с крак (знак за суф-
спомеки от създаването на тукаки стояха изправени де- льора да подава по ви-

театъра в Пловдив и София, цата на жертвата, об.11ечеки соко), но напразно. За да ro
говореше за дъщеря си Аде- в странно об11екло (Л. Боя- спася от неприятното поло-

лаида, та11антлива певица, джкева И Ст. Бъчваров). жение, аз (сянката, това й

учила в Италия, починала ра- След много терзания, мона- бе позволено) се навеждах
но, показваше ми вестници и хът се обръща к1ом сянката- над кеrо и просуфлирах ти-
спнсаккя, в които бяха по- дух: .Кой ек ти, та ме из- хо репликата но за беда дя-
местенк рецензии за нея и мъчваш така много?" Отrо- до Антон п?к не чув?ше,
снимки от нейно изпълнение. вор и? сянката-дух:. Това' казваше друг текст и извик-

Дойде вечерта на пред- бях аз! • Монахът се гърчи ваше смях.
ставлеккеrо. Всеки иадекла- и умира. Завеса. П
мира по нещо. В1ов Преди спектакъла, когато редставлението свърши,

втората
се гримирахме във вътреш- завърши и дейността на Чи-

част се изнесе едноактната ката малка гримьорна, печ- талищния театър с ръково-
к?та гореше и Антон Попов дител Антон Попов.
сложи варху й кутията грим Недялко месечнов

летят.-..
Южнобъ11rарският наро·

ден rеатър прекрати дей·
ността си. Макар че спек-
такnкте му бяха твърде при·
NИТИВКИ, той остави у мко-

мноrо актьорите се пръсна- зина добри спомени и вдъх-
ха по различни места. на любов към театъра.

3. Ветеранът дядо Лвтон Попов

(Прод'lоЛжение or crp. 7)

ва заrора трупата я постиг-
на финансов крах. Завър,
нахме се в Ямбол и не след

През есента на 1924 r. рец, облечен в черен шаечен
читалищвата управа анrажи- костюм, нахлюпил над чело·
ра за ръководител на Чита- то ек фуражка, каподобава-
лнщния театър старият пио- ща на скиорска шапка, под
вер и един от основателите която се разкриваше лицето
на Румелкйската трупа в му: силно набраздено, с чер-
Пловдив и • Съnза и смях• в вено-скк тек и голям месест
София Антон Поriов. Той има кос, по който вените изпли·
ше и задача да подготви таха мрежа. Зрението му бе-
актьори от младежите за б1о- ше с11або, очите му сълзяха,
дещвте представnе:ния. а освен това не чуваше.

Всички очаквахме с нетър- Неколцината младежи: Cr.
пенке появата на Антон По- Бъчваров, Люба Бояджиева,
пов. Когато го видяхме ос- П. Черкезов, Яцева и аз тряб-
такахме изненадани. Пред ваше да демонстрираме пред
вас бе един прегърбен era- него какво можем. Всеки из-

декламира или прочете нещо.
Дядо Антон Попов често ни
прекъсваше:- По-силно, не ви чу вам!

8 стр. пиеса .Ужасният сън на
престът1екието" с жива кар-

година. Тогава той с-е офор-
ми като певческо дружество
,Гуtла", като изработихме
Устава му. Дейно участие в
хора взимаха: Иван Попсте·
факов, учител по музика в
гимназията и човек с голяма
музикална култура, който бе
и диригент на хора, Панайот
Георгиев (Карафатмя), Геор·
rи Хаджнмкхалев, Невенка
Бояджиева, Ст?фац J\рнаудов,
Райна Попова и др.

Това .са накратко 111оит.е
спомени от основаването на
редовна любителска театрал-
на група към •мболското
чкт алище. Много години из·
минаха оттогава, не те са
!!кътани дълбоко в сърцето
ми и винаги с радост и уми·
ление си спомням за тях.
Днес когато всичко се е тол·
кова изменило нека не се за-
бравя и любовта, с която
ние служихме на Мелпомена
и нека със същият ентузка·
sъм и идеализъм се служи
от младите на културата и
театъра в моя любим роден

да град.
Pailнa Попова·Маврудиева

Из первод11ЧJ111Я

ие11аr
на В1азраJkдаието
.... Читалището 1111 реши да 11111

„недtлно поучение• 1сяка аеделя1
което да б.де отворено к свобод·
но на всякакви 11uoвeurr. Cera нма
вече 4-5 HF4•nи, откак се е от-
ворило то, и мноrо се рад1аw?, Kl•
то r.'Iеп.аме, tte от не.п.ет:? на ие.де•
пя по-мноrо народ се събира•. ?

(Из в.•Македония•, rод. IV, бр.
39 or 4 април 1870 r.)

•... Не е JJИ ТОВ1 ПО·ПОЛ?НО, ОТКО.11•

кото да се с.бират хората в кафе-
нетата и кр1,чмите, rдето сnпните х
спнртлнви питиета, като •w разnа·
.11ят rлавите, подбуждат ги да иа ..

вършоат всякакви срамотни рабо-
ти•.

(И1 в.•македоuиа•, ГО.I;. IV, бр.
39 от 4 април 1870 r.)

.Едва подоржаwи •нтапищеrо си
да се незатвори, и сме се оrран•·
чип11 да му до61вим само 61,.11r1р-
скиrе вестн1ц• и от рааиа бъпrар.
ски издавани .книжка•.

(И• а.•Ма•едон•••, ro.11, IV, бр.
74 от 17 август 1870 r.)

.В Ямбол ••ма 11ик1nа яапре·
дък в у,1пt1щето, ииrо читалище„
ro. Чорбаджипък.т и папъзп.кът
са творде CJIJIHИ, Зпоупотрtблtаи1-
т1 •• те1и два аехт• есн1фа са го-
леми... •

(Иs. в. .Макежоаия•, rод. V, бр,
33 от 17 август 1871 r.)



От запознанството ки с
Христо Белев през I 917 г.С rо.ааш р,аост жителите на на· знанията на трукешите се въа вснч до последните му дни \ 931· шкя граа посрешат \ОО.rо.111wн11на- ки области на иауката, разясняват бт? па обраsцовото l!IJIOдHo читалнще им неу?юр110 политиката "" пашата
г. неговата лю има тема при

.1.:vпасме•. Нашата рааосг е owe Парти, " Праоитмстоо. . разговор бе укрепването и
oo-ro.o111a II or то111, че •нтамще Нужно е да се отбележи също развитието на читалище • Съ-
.Съrласне" е еяво or първите or· повеаната дейност 111 сатнрич ,ия глвсие" в Ямбол.ввща за просвета и култура • на- състав, на ц?инета на лнтератур- Останал сирак, той работищата стгвна. Ние посрешаие с к11• работнкк, кръжока по .ивобра-rораост слааиата 100-rодишпина к вигелно ивкустео, ка кннокпуба н

като прислужник в адвокат-
л,пбоrо СА! no11?1na11e прев велого друrи, които правят жнаота на чи- ско писалище и след завър-

. ва негоеяя основател РАдИ ИВАН гавищего все по-ивтересен и 00. шване на педаrоrнческотоКОЛЕСОВ к всички негови съраг- привлекателен. училище в Казанлък, вавръ-ницн. •
Душата на чнталище .Съгласие• ща се в Ямбол и става учител.Н1родниrе •нтапища в вашата са хората, това са ••тн?цнте него- '

страu след IV конгрес на Отечест- ви деяrепи, чийго воброволея труд Тук той идва с буйния си
вення фроат се ръководят от ко- създава прекрасните читалищни де- неспокоен нрав, който го ка-
ямтетите на Отечествения фронт. И л11 Ето ващо редно е сега, когато ра да отдаде всичките си ,
това е напвлно правилно. Чнгали- чествуваме славната IОО·rодншнина,шап като огянща , на просвета и да, изкажем яай-сървечна благоцар.

сили за издигане на просве-
•улrура ввпьаняеат 'елна от ввввчн- ност както на най-старите ветерани, тага в града. Едва 19-rодишен
те на Отечествения фронг '- да така и на най-младите ентусиасти той вече е председател на
п.аеЯствуват аа повишаване купту· за тяхната актив•• вевност •• делото читалище .Съгласие", .
рата на вашия народ чрез рававч- на чнталкшето. В 'архива, останал от Бе-янте форwи на своята работа, да Трудно е да се опише оня ин-възпитават трудещите се а соцна- генвввен творчески труд, който ки- лев, намираме една негова
анстнчески дух. пи· ежеввевно в читалището. Не снимка, със старите обще-

Нашето об'разцово читалище .с.. може да се разкаже какво е дало сгвенички Екатерина Караве-гвасие" с пялата своя вейност иs„ читалището 11а всеки гражданни за лова и д-р Елена Ганева-пълнява с чест поставените от Пар- повишаване на неговага култура.тията и Отечествекия фронт задачи. Нужно е да се подчертае само, че Стоянова. Те nожелали да
Ежегевво яеговага раоота все по. чнтааище .С.rласие• е ценгър на се фотографират с най-мла-
вече се равширхва, Читалище „Съr- културна дейиосг, 11уж110 е да се дия читалищен председателлаене" е иввестно в цнлата страна. каже, че то праска светлина к ова- 8 България.Неведвъж дeAuocna на вашето чн- рява всички ни. 9талвще е сочена :ia пример. Muoro Образцово чнтапнще .Сьrпасис• Макар че, през I I I r. той
чнгваишии вевци от стр!11ата са има още по-светло бъдеще. то все бе назначен инспектор на
идаапн в нашия град, за да се поп- повече и повече ще се превръща в Чиновническото кооперативно
зуваt or богатия wy. положнтепен пю611,мо място ва нашага младеж, застрахователно дружествоопит. Затова през 1?53 година на- nee повече we расте вренето 11а Бтаанще бе У"ОС ое и - yprac, негов постояненшtтр чк - А т •Jfo с • • трудещите се аа културни вани-
СОkQТО почетно •'!'шие „9браацово". мания. Ще расте броят 11а солисти. дом бе пак Ямбол и не иво- Преди четиридесет и Цял ден прекарвах в

Оrромка дейност развива библи- те, сркесгрвнтвте, балетистите, пи- ставя читалището. осем години бях шест го- училището, а в топлитеоте?iата, ежегодно нараства ёроят герагорнге, лекторите, конто еже- През J 921 г, той създава дини учител в педагогн- вечери, притаен до брега,на меRните чигатеаи, увеличава се дневно ще uпнзат н ввяизат из не- семейство в Бургас, но от ческото училище- Ямбол. композирах песниёрояг на прочетените книги, Читав- говите широко отворени аратн. върху
нята, макар \1 иалка, • лю6нмо мя- Образuово народно читааише Ямбол не се отделя. Дори Назначен бях за учител по стиховете на моя колега
сто за un•дeжli и въврастнн, Бнб- ,Съгласие• е утвърден културен сватбата му ние отпразву- музика, а преподавах освен Ив. Карановски. По-къснолиотеката орrаннэ1tра 11•В·рацич1111 институт, коnто пръска просвета II вахме в читалищния салон. пеене и цигулка. Вън от в гимназията дойде и Ва-мероnри•тня с читате;?иrt. 1.:ъс сво- култура и дава своя принос •• из- Г б то во е ен хо сил Карагьозов. То" капи-, ята упорита работа рабопqщите от nършаане на културната реоопю- рижата и ЛIО овта му към ва ръко дех см с JJ, n
6кбпноуекат1 съnеt?стоуват тя, да се uия у нас. семейството бяха споде- струнен н духов оркестър. са либрето на операта
иарuн в.редицнто н? иаЯ·.106рите да му пожелаем rаорч!с•• деR· лени с читалището. )Кивеех на една малка •Тайните на J3ардар". В
61бЛиотекн в страната. Бнблиоте·· кост npe1 второто столеrие! Надали има културно начи- уличка с хубавото име завнсимост от музнкални-ката е методичен цектър на •си•кн Мария ·сюлемеэова нание в Ямбол, в което Бе- "Дардане.11и•. Тя стръмно те нзискваuия, В. Карагьо-бнблаотекu а окръга. председател•а на ГК ·

Оrромна дейност разанаа само- на Отечествени• фронт лев да не взема участие: в се спускаше към олизка зов много добре се спра·
дейния? музнка.,е,1 театър. Традиu1111 _ Ямбол (Продъпжаuа на стр. 8) та Тунджа. вяше с формата, ритъма и
стана всяка година д• се nостаая 110 пр. Така създадохме опе-
едиа, даже и по две оперети. Граж- para, която беш? нзнесенаuните дыrо ше помнят nоставов·
хате на съветските оперети .на.

I

в (,раторна форма в Ям·
ппка ilоптавка•, .Волният вятър•, - с бoJI и после в София.

?•Ар111п.М1п·?ан•, .;!,!атлата до- Б А·•И, ,.В А И Д С"'1!ожната cцeltf/4/fЭ. "Поста"
лина• и оперtт,те . vт кпаси•ата, ? новка и проrресивl!ият сю-кои? са ни доставяли истиuско

·

;, удоволствие. с. упорития с11 труд " , •.,., же.т попречиха на изнася-
само)l.еluите съаеRствуват за есте- всеки от Ямбол свързан още от детннст· пно?кар, касиер II какво ната II точността на посе нето и.
тическото аъзпнтание 111 трудещи„ познаваше б•й вото а.rи, когато отивах да ли 11е - много rоа.1ши. щешшr1, jнщето му CH)lt: Читалище „Cъr.nacw.e"
те се. ,Васил Камбуров, взема книrи за прочит. 6еще св·ьрза11 съ: само· we от радост, u•1.н · се винаги е давало добърХqр.т Мннк!) Мкшов и орке- qитап11щ11ия спу Изтичвах до старото чита- дейността "" чнтапнщето о,арнuах, с особен блясък.

рием на моите Остьр1,т при читалището завоюsаха жнте;?. пише. Баn Васил като ме още от ,създаuанеrо на t<олко много се радва· "с · К нцерти.
rолемн постижеuня. Те са гордост до преди трн годющ-зърнеше, усм11хнато за· хор ,.1·ус.1а". <!аещо с ос- ще 11р11 всяк,, нооа опере- тарата сграда на читали-
•• наши• град. тоя бе живата история на п11тваще: ,Каква кн11га 11с· ноо,·rел11rе,хориот11: М11· та на самоаеnц11т•, "" тех щето едва побираше жад·

Голама е заслугата на чнталнше· читалище ,Съгласие•. Баn кащ?" Набързо му каз· ханл Колев, 1·eopr11 Х.ад· ш,те ус11ехн! ката за музика публика.
10 31 uузнкалното обуче1111е на под Васи,1 отдаде uепня ci1 вах: .,l<летннците", ,,1 \од жнмихалев, Днлштър 11011- На nразннка „Кирнп " Виждах, че композиторътрастващото поколение. Към читали· живот сред читалището, игото"... Ton озем,1шt: нн· руt:ев, ["еорrн Кафапои, Мето.11.иn" тоА пръв эа?т?- трябва да внася в твор·wew всеки ден се отправят стотн- в читалнята. Cpewaxote го ве11тар11ата книга, прове- Алскоан•ър ({ооачев II др. оаще пред nратата на 11 •

uк 81,sпита11нuн на детската му•и· с квитанuио,шата к,шrа под ряваше и след то,а бър· тоn снодеп,ше радости и л11отеката, стегнат с чер· чеството си стиливувана
кална школа. Ту• правот п1,рвнте мшuииuа шеrоаито да зо оruарнше стария кафяв 11е:r0Ан. ВеА?Ж м11 раз·, """ си костюм II с.рде•1110 народи о с т на интонация,
ек ст.nки бъдсщ11те музикални кад· подхвърля: ,ХаRде, член· шкаф. Сверяваше номера· •аза, как ?•••«те са ре11е· поJДраоноаше всеки, която художествено да претворя-
рк 11• нашня град, заrооа продук; ск11я внос!• 3,жнвнл с чи· та о раздаuате,111ата кн111·а, тира1111 .ао късnо пре• нощ- се с1111раще "Р" ,1ero.

ва народната 11есе11, затоваузнкапна шко талишето като със сонд· записuаще я >! се подпис· ,а. Слагал лрез денн го· На ревер• му с1етеще написах т ъ р ж е с т в енатапиите на детската м •
6 uax. Тогава м\t подаваше •ляма те,шжера с боб 11а златната з,шчка 11а отпнч- често ходех в с. Пандак· ,Приветствена песен", заJII аноаrн дълбоко нн в'ЪJ111уnат. на рож а, ста11е пи нещо

Х. ш,к "Р" чнтапнщето. ТоА
( Т ). Лек,орската 1·ру11а лри чита.щще- 11ере1.110, по цяла седм,ща книгата с 110JУь•1снне: .. у· нечката и ве•1ер заец,ю с ли сега с. енево и за- него извикваы:

то всяка rоаина разшнряоа саоята ще се ядосва н ще rово- баво дj я пазиш!" него ue•iep.1111 вснчю, сред нопуч11 " златна зиачка за писвах народни песни. - Хвала!
а ост Изнесенкте or иеRннте рн за това. Ton u ьршещо всички другарски шеги. ?<о1·ато самооп,сржена служба.

В С?:.;ори·стотнщ1 пе?uни обогатяват Споменът за него е длъжности: служите;?, биб- ра•казоаще за д11сцшшн· М. Несторова се в читалище • -.rла- Йосиф Чешмеджиев

е ООФ••• •••••+++..•••+ое ?··············· 8
дата". ри да дава възможност за пешно редица концерти. През

Културно-просветната дей- увеличаване на знаиията по периода на войните дейност·
ност на чита11ищното ръко- различните отрасли на наука та му се преустано11ява, за
водство през периода на та и културата. За честта на да започне да работи отново
монархо-фашисткото робст- нашия град в кратко време през 1924 година.
во е слаба. За за11емарената Народният университет взе- Тогава се подготвят с ГО·

просветна дей11ост на ръко· ма едно от първите места в лям ентусиазъм и редица
водството говори и фа1<тът, страната. Често пъти старият опери: .,Тахнр Беrовица",
'le в продължение на 10 го- читалище• салон е тесен да „Камен и Ценаn, ,,Гергана"
динине са провеждани отчет- побере жадното за знания и при дейното участие на Ко·
ни годишни събрания, близо 20 просвета ямболско rрnждан- вачев, /{асабов, Теме.11ков,
години не са закупувани но- ство. Чавдаров и др. Често пъти
ви книги, а наличните са били В Народния университет играта им е предизвиквала У
лошо съхраю,вани и опазва- са изнасяли лекции Гео Ми- зрителите изблик на съ11зи
ни. ,,Гражданството се въз- лев, проф. An. Балабанов, от умиление. За миоrо до-
мущавало, че в библиотеката проф. Бе1110 Цонев, проф. брото преставяне на операта
не са се пазели идващите в Асен Златаров, Ан. Страши· ,Аида" нашият виден артист
Ямбол вестници и не са се миров, Людмил Стоянов, Ни- Стефан Македонски пише:
набавяли всички книгн от колай Райков, проф. Кацаров, ,Участниците з а в .11 а А" ха
ямболски автори и от авто- проф. К. Гълъбов, Д. Неми· сърцето ми. Най-вече ме рад-
ри, пишещи за

· Ямбол• - ров II др. Често са гостува- ва ентусиазма на тия ии11и
из в. ,,Тракиец", 8 март 1936 r. ли и писатели, които са 'le- хора, които не може •овен

Въпреки фашисткия терор ли свои произведения. През да не обикне щом с• срещ-
и нежеланието на ръковод- 1922-1923 r. в Ямбол е седа· не с тях. И солнстн и no·
ството да развива културно- лището на Южнобългарския становка, и оркестър, • хор
просветна дейност, прогре· театър, който е изнесъл мно· са добри. Мъжкият хор про-
сивната култура прониква, жество пиеси. сто ме учудва със своята
sащото тя има дълбоки ко- J{ъм читалището през ля- пълнота и сериозиа подго-
рени сред народ11ите маси и тото на 1900 г. е открито и товка II представлstва важна
черпи свежи сили от тях. ыузикално дружество „Гус- брънка от най-хубавото в
Под ръководството на Пар- ла". Негов основател е М. операта". Със своите концер·

п ти .1ор „Гусла", както в rpa·
тията се 11родължа1ат ценни- /{олев. ървоuачално в дру-

и 1 ? да така и изв.н мего, t ра·
те традицин на миналото. жеството са участвувал •
Къы читалището от 1923 г. се е11тусиа111рамн м11адежн-хори· (Прод.п*181 111 стр 4)

образуваНароденуниверситет. ст11. В 1903 г. се съэ.11.ава и
Целта му е била чрез живо- оркестър. Муsикапното дру·
то слово на подбрани лекто- жество ,,Гусла" из•аси ус- .!..------------

на
Огнище

«ултvрно-просветна
dейност

'--·-
Сnом?ии

за Христо Белев

П'DТ FОДННИУ?
(llponwжeнкe от стр. \)

Руските братя·боrатири . със
своите щикове извоюваха
свободата ни през 1877-1878 r.

C.lleд Съедиа111ието капи-
тuиамът в Б-.лгария се 11азви
вас ускорени темпове. В Ямбол
проникват идеите на социа-
лизма. Ставри Дражев става
ч.11е11 ва БСДП. В 189& r. в
града се е състоял V ков-
rрес на БРСДП.

G.lleд освобож.-е11ието на
61,.11Гария от турско робство
чита11ище „Съr.11асие" е ку.11-

турен център: изнасят се бе-
седи, дават се предстаВ.llенмя,
.11итtратурни вечеринки и ут-
ра, урежда се бнб11иотека с
читалня, издават се книги с
11аучно-популярно съдържа·
ние и вестниците „Родна .11ъ-

ча" н „Шеrа". Под ръковод·
ството на читалището изна-
сят сказки Стоян Михайлов-
ски, М. Донсузов, Г. Попов,
nроф. Шишманов и др.

През периода 191511918 г.
жиnотът на читалището поч-
ти заыира. G.llcд войната през
1919 r. то развива по-

оживена дейност: изнасят се на сграда са отпечатани и
литературни беседи по разни пуснати в продажба фондо-
в.проси, сказки. През 1921 г. ви марки по един, два и пет
е приет новият устав и в1,т- лева. На тая хубава инициа·
решен правилник на учено- 'тива, както винаги, първи се
любивото чита.11ище „Съгла- отзовават работниците, зана-
сие" - Ямбол, копие ua ус- ятчиите и интелигенцията.
тава от 1903 r. И този път крупните търговци

През 1921 r? в чест на и индустриалци са на опашка-
! май, БКП урежда търже- та. ,,Даренията са;преди вснчко
ствено събрание в читалище- от по-слабо заможните хора
то, като украсява салона с - пише тогавашен читаnн-
ч.ервени знамена. йрез съща- щен деятел. Каде са нашите
та година читалището уст- големи дарители?".
ройва траурно събрание по Основният камък на нова-
с.11учай смъртта на 11арод11ия та читалищна сграда се по-
nоет Ива11 Вазов. лага на 19 септември 1926

През това вper.ie се поста- година. Строежът върви
вя въпрос1>т за построяване много бавно. От 1929 до
на ч и та II и щ на сграда. 1937 г. то замира и чнта-
Виждайки, че буржоазията лищната сграда се превърка-
никоrа не ще се отзове на. ла „в свърталище на гарги".
апела, ямболското граждан- В края на 1937 г. тя е вече
с1 во се нагърбва само да си построена и новата I 938 г.
строи читалище. Борбата се се посреща в новия читали·
води дълги години, но ОКОН· щен CSIJOH. Радостта на ЯМ·
чат.еnно решение се взема на бо11ци е била голяма. ,,Ако
годишно-отчетното събра11ие, в 1862 г. се открило чнталн-
състояло се на 15 март щето - говори тогавашният
1925 година. секретар - то 1937 г. с до·

За набиране на средства вършване на театрални11 са-
за новата модерна 11италищ- лон е втората знаменателна

„KAMftl и ЦЕНА"

Сцена от операта '!.Камен и Цеnа• от Иваноа·Кауцки, J!Ибрето no поемата на ИванВазuв - .грамада , корепетитор Руско Паспа11дж11ев, поставена през 1924 r. вролите са участвували: Петно Чавдаров (Камен), Зарафнна Апостолова (Цена), АннаПетрова (маАната на Камен), Кирил 6ояджнен (цеко), reoprи Николов (Халит а,а)Борис И6риш11моn (момчето) и др. Всички бяха доволни - публиката живееш?със съдбата на rеронте.

НРАИ ТУНДЖА...
сие•, в старата постройка,
изнесох няколко сказки,
музикално илюстрирани.
Тия лектории бяха масово
посетени.

В новата сграда на чи-
талище .Съгласие• ?з про-
дължение на един месец
проведох курс за дириген-
ти. Курсът завърши с про-
грама, изготвена от бъде•
щите ръководители на хо-
рове и оркестри.

Днес под стряхата на
читалище ,Съгласие• са
приютени богата библио-
тека, др?1атичен театър,
оперета, оркестър, смесен
хор, битов хор, детска му-
зикална школа, която, при
подбран персо·нал, може да
разрасне в музикално учи-
лище.

Чувствувам се эадъл·
жен, по случай 100-rодиш-
нината на читалище ,Съг-
ласие•, да изкажа своята
благодарност за гоJiямата
му роля в моя творчески
път. В Ямбол аз закрепнах
като композитор със соб-
ствен почерк.

За този славен 1обилеlt

3 стр.
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У[ТАВ и ПРАВИЛНИК

j ry?:;:·:,,?:?.?p?k,?o?Cт??::???H????::. ·::??;:на RмОолското читалище ,,GЪГЛАСИЕ",
че не чуваше гъгнивия вена тумба коледари сто- ционни песни, които щяхатънал в рПунтавата шсуба и
шепот на Хаджи Сотир. папите даряваваха по-ще- да пеят заедно с артисти-пухтеше. ътят от ливен
За Коледа младите от кро, Освен бели пити ия б 6 з в "" те след представаението,, до м 011 еше хлъ га • читалището подготвиха краваи, даваха низане сре- Ролите бяха вече аауче-яките 1<011е трополяха с

бро, грошове, алтъни. Ств- Шб „Иванl{о", играна за първи ни. умното кафене накопитата по с ития сняг,
път 8 Цариград, а за вто- нивикът Георги Дражев. Панко Карнобатлов доспираха от време на вре-

се пред - едър, с весели пъстри с Г "0 ри - щеше да • църквата „ в, еорrи , иs-ме, пръхтя?
?

пак п лига-
стави в долния кат на учи- очи и силен глас, когато веднъж се смълчаваше ко-ха напред. а токът се по-

й кя сега излизаше от двора на сто- гато II дъното нвбоботва-клащаше силно и Дживан лището, ко то всич
наричаха . ,.Б11аrодете11но панина с другарите си, за- ше мощният глас на Ге-непрекъснато мърмореше:
б " И пяваше своя песен, В нея д_ На ти геатро! На ти ългарско ч,ита11ище . з- орrи ражев:

кярища! в това вълчо вре- проводиха хабер до Джи- нямаше кротката напев- ,,Да се убие Иванко,
ме най-хубаво е около со- вана да дойде да нарису- ност на коледната благо- този Иванка, на когото
бата. ва декорите. Той отказа, еловия. Гласът му се из- България трябва да благо-

Той мърмореше, 110 пред Изпратиха файтон, пак от- меняше, ставаше по-ясен дари за славата и вели-
очитие му светеше примам каза. Пътят бил несигурен. звънлив, извишаваше се чието си, който в най·
пивата светлина на алтъ- Най-после, като. му 'дадо- над смълчания Картон и страшните битки е бил ва-
ните, които щяха да му ха добра цена и беят из- се стапяше във върбови- чело на българските юна-
наброят ямболскиге коми- прати эапгиета да ro съ- те шубраки .край Тунджа. ци, който и сега е готов
ти (така наричаше арме- провождат, арменецът на- Заптиетата спираха край да пролее кръвта си, за

?ецът всички младежи), хлузи шубата... оживената тумба и проце- да се аапази българсково
след като им изрисува,де- кd?f;: ·итf?е11:Лниrра?е?: ?ид?:?и:през пожълтелите царство от енижаване и
корите за пиесата.

о - Суз бе керата! -И от-
опКропастяване?!"

Двете заптиета, които разчу, че в читалищет ак страшно звучеше
ямболският бей изпрати, щели да дават пиеса от минаваха. монологът на Асеня в
за да съпровождат худож- българин и· Димитраки Ха- Песента на Георги за- смълчаното кафене!
ника," мълчаливо пушеха джииванов с целия си глушаваше коледарските Васил Мандров и Никола
и невъзмутимо гледаха акъл щял да играе в теа- скоропоговорки: Попиванов - и двамата
пред себе си в една въо- трото, преоблечен като ,Чуn· ме, мамо, чylt ме, членове на революционния
бражаема точка. Беят бе- жена. Митю се дърпаше. песен кат ти пея. комитет, изръкопляскаха,
ше доволен от пиесата Как може писарят на ям- Не' плачи за мене, Другите само се спогле-
мноrострадалната Гено„ болския реолюционен ко- ..,. на жали за мене - даха, Ръкопляскането ощеб турци кат ме 'бе:ят. ,;ева" която ямболци пред- митет да .О лича фуста за Скоро тез читаци не беше възприето като

ставиха преди няколко го- срамотиите. Георги Дра- от тук ще избягат. внак на одобрение. Васиа
дини. Поизсиляха се тога- жев поговори с него иа Българина мъжки Мандров щеше да играе
ва малко младежите, пов- четири очи и Митю се съ- с пушка, меч в ръка ролята на отец Иван, Ни·
таряха по няколко пъти гласи. Дражев щеше да ще да ги прогони." кола Попиванов на
репликите, в които се спо- играе царската роля и но-. В групата на Георги Иванка, а Васил Апосто-
менаваше за счупване на вината така въздействува всички бяха артисти, кои- лов, с присвитите си не-
вериги, за свобода и на ямболци, че когато те то на другата вечер, на доверчиви очи, щеше да
освобождение, но беят бе- ro видеха неволно се вэи- втория ден на Коледа, бъде Исак.
ще толкова развълнуван раха в него, за да върнат щяха да играят пиесата Димитраки Хаджииванов
от сълзите на Геновева, българския цар..." на Друмев „Иванка". Под- вече пресмяташе на кафе-Зимата на 1874 г, беше готевката беше завършена. джийската дъска, каквидългоснежна и красива. Най-мъчният човек-Джи- приходи щяха да постъпятКоледарите на тумби се ван вече рисуваше в чита- в читалищната каса от пие·пръснаха из дворищата и лището, Музикалната бан- сата, от коледуването.навсякъде се чуваше ско- да от шест души репети- Още няколко ямболчетаропогевсриияг ,r11ac на сва- .. ,, раше в' ·е:ц!!'а циганска' юъ- щяха да се учат на чиtа-ниниците: ща. Музикантите утре щя- лишни разноски в Габрове,'

.cт\lни,'·lr'i\нe.'tfoci101/IЫ?:')llO \ ха да· подоная» драматич- · Елена, Шум'е'п, 'пък 'i.!оже-'"'
отвори ни, отключи ни, ните моменти в пиесата, а ше да изпратяг и някоидобри сме ти гости дошли Димитраки Хаджииванов чак в Одеса. И за биолно-добри гости - коледари.' ходеше все с тях, защото течната щяха да купят

Стопаните слушаха с от- песента на Мария в трета- още много книги.
варени уста медните гла- та сцена" щеше да бъде с ...Една голяма светласове и от сърце даряваха музикален съпровод. Вери· завеса щеше да се раади-коледарите с . бели пити, гите зловещо щяха да по- пли пред искрящите очикринчега брашно, върви дрънкват, а Митю с изтъ- на родолюбивите ямболци,сушен зарзават. Отгоре нен глас трябваше да пее: а могъщият глас на Асеняучилището до Тунджа, те ,Аз снощи, мамо, намерих щеше да напомни за свия

.' благославяха на мома. моето либе на двора... • славни дни, когато юнаци-

1

Расла, расла малка мома, Поканени бяха учители те българи са имали цар·
on, Коледо, мой Коледо.; чак от Карнобат. Чорба- ство и господарство... '

Една малко необикно- джийките ровеха из рак----------·--------------......................... . . . . . ' .....

приети през 1899 година

Гл ва 1. Цел на читалището
Чл. J. Целта на читалището е: а) умственото и

нравственото повдигане на обществото и самосъз-
наннето му, б) да се грижи за построяването на ед-
но подходящо за читвлището помещение, което да
с11уж11 и за представления, литературни и др. заба-
вителви вечеринки,

J 'лава 11. Средства
Чл, 2. Разпространява научно-популярни знания

чрез публично държане популярни сказки и беседи:

1

дава представления, литературни вечеринки и сут-

.:,..,..р?и?н?кvи?,?у?р?е?ж?,.....да??бvи?б""'ли?о?т?е?к"""ас,-,,ч?и?т?а?11?нмя?,?и?з?д?а?в?а,.....к?и?иvг?и??с

научно-популярно съдържание, устройва лотарии н
фонд за построяване театрален салон.

Из решения и протоколи
На 15 април 1912 г. прев-

седателят на читалището
Христо Белев прави пред·
ложение да се постави в
салона на читалището КИ·
НЕМАТОГРАФ, но чига-
пищното рънововство не
възприема та,зи иаея,

.. -JI,

„Решение: Театърът се
дава на Антон Попов под
следните условия: Да си
създаде любитеяи-антьори
сам, упражнявани от него,
ще даоа своите спектакли
в читалището и прихода
да се разпределя 50 11а сто
за читалището, 20 на сто
за него Ii останалите на
любителите. Чигаяището
не взема никакъв ангажн-
мент по ивлръжната",

(Протокол № 13
от 2. 11. 1924 г.)

?* ..
На 19, IX. 1926 r. се по-

лага основния r намън на
новата L1Иtалищна сграда.

Театралният салон на
новата читалищна сграда
е открит на 31 деиемвр11
1937 г. от s·ao часа вечерта
със специална програма.*

. * *
• С протокол № I от 15 юни
1940 г. за ръководител на
народния университет е
избран членът на чита·
л11щното ръководство Ди·
митър Желязков.** *

С протокол № 14 от 15
октомври 1940 r. за ръко-
водиrел на драматичната
студия при читалището е
определен артистът Геор-
ги Попов.

?.
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В БИБЛИОТЕКАТА

.................••••••••••++.....••••••••?->...,..,.,..................
J Корените lia ямболското патетична тържественост ри- чем нямаше никакви канце-·

читалище „Съгласие" имат суваната завtса на сцената. парии, но затова пък непре-вековна възраст, ала ние, по- Това беше Няl{акъв апотеоз къснато обикаляше магазини-старите съвременници, пом- на музеите на изкуствата, те и учрежденията на града.ним и сме живели в неrqва- една „псев.цокласична" ком- Herl!Jвa стихия бяха годиш-та с11едосвобожденска crpa- позиция, напомняща „Парна- ните отчетни събракия на
га се учат над зuu деца и пови- да, която се издигаше на са" от, Андрея Мантеня, ри- читалището; rдето на сцена-
шават музикалната си култура. мястото на днешната rра,ц- сувана от ямбо11ския худож- та, официален и търже1т11ен,добра дейност развива ли- ска поща. Още .хлапаци, уче- ник Иван Славов, едни от той пласираше с tлеrантни
тературният кръжок "Васил ници. в гимназията, прекар- ония шедьоври на провин- жестикулации ораторския сиКарагьозов", изокръЖОl{ЪТ и вахме Jilедовно по някой час циалното изкуство и вкуса нерв, като особено се sа-
кръжо?<ът по художествено в дългата барака на негова- на епохата, които за съжа- стояваше на момента, в хой-
слово. С успех се проявява та читалня, прилепена към ление не се съхраниха в ни-. то съобщаваше на колко еи клубът на кинолюбителите източната стена на големия кое читалище и11и музей. Го- порасъл книжовният фонд 11а
при читалището. салон. Преглеждахме върху ре над сцената се извисява- библиотеката: · ,,Осем хи11яди'

За тази си широка, разно- посланите със зелено сукно we „гербът на Ямбол" тома - богатство! Наука!странна, народополезна дей- маси списание .Природа", свободно хералдично съчи- .Культура!" - извиквише тойност читаnището е носи:rе11 на и11юстрация „Светлина", ху- нение също на Иван «ы!авов, отривисто с „ер малък" в
високи отnичия. През 19S3 г. ?юристичиите седмичници което в множество символи думата култура.
е обявено за ОБРАЗЦОВО, ,.Бълrаран" и .Барабан", изтъкваше забележително- По онова време, эа което
през 1956 r. е наградено със научната страница на в. ,,Мир"• стите на древния Диамполис. говоря - периодът следзлатна значка .ОТЛИЧИЕ Това ставаше под иавъаеии- Неуморният Васил се rри? 1920 r„ в чита11ището ощt
ЗА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ". те, подозрителни O'IK на биб- жеше за заведението и за не съществуваха форми на
По време на прегледа за лиотекаря Баси11, който не- неговия инвентар, Духът на редовна научно-популярна
най-добро чита,qище в стра- рядко ни изгонваше, защото читалището обаче се поддър- просвета. Такава се върше-
ната, по случай 100-rодиш- нямало места за гражданите жаше от сангвиничния му пред ше само в клуба на широ-
ннната от създаването на

I

и се омилостивяваше само седател Христо Белев, който ките социа11исти, в ч11йтопървите чита11ища е удостое- когато се заемахме да му п?- поради професията си на за- ,.народен университет" редов-
но със званието .НА.ЦИО-1 м9гнем да подреди безброи- страховате11ен деятел не се но се изнасяха достъпни бе-
НАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ•. · ните столове в читалищния задържаше особено в храма с1ди по икономически, науч-Историческите решения на салон. Ма11ко достъпен за на просветата, дето в про· (Продъпжава •а стр. 7)XXIJ конгрес на КПСС и на.с в бляскавите си приемни
бъдещите решения на нашия часове - по време на вeчe-
VIIJ конгрес ще открият още ринките, театралните спектак-
по-светли перспективи за кул- ли и по11итнческите ,ъбрания
туриото издигане на нашия - този сален особено ни
роден град. прив11ичаше със своя полу-

Стефан Капчнщов
I

мрак, срtд който сияеше
Иордан ДоАноа със своя пищен колорит и

(Проnъпже11ие от ?тр. 3)

ботил за издигане на музи-
ка11iюто изкуство на народа,
эа разпространението на звуч-
ната народна песен.

'!еатра11ната студия при
чита,1ището е подготви11а с
голям успех през I 936 r. пи-
есата " . рай мътния поток"
от t 1. Керtмндчиеы - ямоо-
лец. J Jрез l 94U r. с голям успех
са играни пиесите .Люти
клетви" от Ст. Савов, .Под
моста• от Ото Индич, ,Бед-
ността не е порок" о, Н.
Острояски.

Пълен простор за разно-
странна, 011rата и всеобхват-
на дейнос1· чита11 ...щето по-
лучава след народната побе-
да на 9. JX. 1944 r. Акп лек-
циите пре ци с& се изнасяли
с.11,ю в чита11ищни? са11он,
то сега це11нят град е лекци-
онна за11d. Квалифицирани
лектори µазнася·г щ,аilдивото
слово на I Jартията нз фабри-
ки, предприятия, учреждении,
училища и дµ.

Хилsr.z,.нте читатели, .

kоито i:roceшa!>aT
оиблиотеkата, се 015

слуш?,ат от библи-
отеkарkите М. Пло·,
чеи, д. Воsrлжиеи·
Р. Пее1>а и М. Чеm-

мелжие1>а.

Народният· уни1ерситет в старото читапище

l'"ОДIИIНИУе
Пълен простор за разви-

тие получи и художестве-
ната самодейност. Тя показа,
че свобдният народ е спосо-
бен на ориrина.ано, богато и
и разнообразно творчество.
Ежедневно стотици самодей-
ци: хористи, оркестранти, тан-
цьори, артисти дават своя
доброво11ен труд за култур·
rюто издигане на града. С
успех са изпълнени много
оп?рети като: .Наталка По11-
тавка ", ,Лиляна•, .Сватба в
Ма11иновка", .Болният вя-
тър", .Аршин Мал Алан",
,Мамзел Нитуш", .Царицата
на чардаша", .Време з:f лю-
бов", • Цигански барон",
.З11атната до11ина" и др. В
чест иа \00-годишнината на
образцовото народно читали-
щ1: ,Съгласие" самодейците
и3насят оперетата , Графиня
Марица". Към читалището е
изграден и сатиричен състав,
който се nредстави със cnel{-
так11ите "ё11ате ни виж-
те" и .Стрина Дана в града
на Диана". 0'1' редица годи·

I
4 стр. ни е формирана и детската----------"- музика11на школа, в която се-

Граждани и граждан"и, станете чле
нове на образ?овото народШi читал?,ще

j „СЪРЛiАСИЕ•!


