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Смоляновци

СВЕТЛИ 'ПЕР С ПЕК ТИ В И
То се е ровило през октомври

1918 година. Първият орr'<11JИЭ11·
тор на тукашната читалищна
дейносп е учителят Васил Ива·
нов-Дасмапа от град Пирдоп,
около който тогава се груп„ра

най-буднага сиоляновска младеж.
Болшинството фронгоеаци о-с
село, тръгнали на война смирени,

неграмотни, се върна·
пи пробудени и нэстръхнааи за
яъог прот но народните погром.1.nж11и от
Първата световна
п.11ах11 и

ВОЯНй.

Великата октомвряйска социалиевичесеа революция, Владайоките събития са дап}t етражение в душите на тези хора и те
жадуваха за нещо ново.
1918 годика. УЧИIIИЩСТО ОТНО•
во се отваря и на "асата ся.а.а с

-

войнишнн мундир демоби?юи·
рвнмят учttте11 Васил Иванов
Дас№па. Скоро обаче хората на
село вапочнали да го нарвчаг
,,социалиста'\ Събран и в учтеяска та стая вечер до късно най·
прогресивните хора от селото
слушава неговото пламенно саово
эа ревоаюцвяга, за новата съвет
qка влаот в Руаия, за Ленин.
Сnадкодумен бил Даскала и
млаяtж-ите го обичали, С тяхна
помощ • една or кэасните стаи
на
учиаишето )•ред11пк своя
кnуб. Сложиан в средата голяма
маса, nокрнnи я със велено

сук·

но, наслагал» няколко столове и
пейка, посгавнли на стената географска карта, а в ъгъла поста·
вмли шкаф с няколео книги, която шкаф е запазен II днес. И
един ден, когато влезли в стаята, младежите прочели на вратите с красиви букви наппис .чита-

лище ,,Народна просвета" с. Смо
лякоеuи.

даскаnа

обогатявел

библио·

теката с книги. вестници и списания, които предоставян 11а активниге, прогресивни политически кръгове. Читалище-то започнало да се вълни с младежи,
четат со книгите, обоъекдааи се
събитията не. деня, По това вре1.te се уреждали
мвого политически събрания, на които говориви Ламби Кандев, за ... ир Попов,
Крум Пастармалжиев и др.
Когато пламнаяо Септемврийското въстание 1923 година, на·
дъханите със социалсствчески
идеи наши селяни преставаха
да се кръстят смиоено и да се
молят, грабнали оръжието и се
отправили еа Фердинавв и БоЯ·
чиновцв,
1918 г. се съставя

театрална трупа и

самодейна
скоро на cue·

пата в учнавшния коридор, направена от потонипнте па сел ...
ските колн, ое вдигна эа първи
път вавесата от селските черги

и публиката с вгслаяа гледала
ва първи път преставлението„Тримата ефрейтори", вероятно
пренесен от фронта, ,,Кольо
Воденичаря", ,.Руска" и др. Ма·
по и голямо в селото rоворо „
ло за превсгаваениего. Това им·
пулсираяо читалищните дейци ва
по добра работа. Броят не читалвщннге членове се, .,.величавал
бързо. Обогатявала се негоеата

-

дейност. Спомням

си

по

това

време
каза дядо Джоно Ц?ков, почина ?'НН наш другар·
социалвсг. За ецнв нощ Даекапа събрал селските мувиканти
н ги нву?шп да свирят погребален марш. За първи rrът се иевършело погребение на другия
ден с музика, речи, венци 11 др.
С музкsа са били изпратени и
въстаническите груnн ва септеварийското въстание.

Победилата реасция омд въстанието не можа да задуши раз·
Васtсл
11&11е.нии огън. Даскала
Иванов едва спасил живота си с
бягство, но той остави будни
хоре, конто продължаха неговото депо, това са: Стоян Генов,
Ангм Терзийски, Лило Русинов,
Въто Ганев и други. Сле.о; убиА·
ството на Липо Русинов. рево·
яюцчовната борба спада. Но
зад параэана на въвдържатеясксто дружестео и кооперативното
движение девото се подема отново от прогресивнвта ингепигенпия, учители, чвталишни деятелн-вратнчквта, за Aat проникна,
във всички кътчега на селсьата
душа. И най-после тя се раэгворила, нвродът раабрал прогресивното саочо на аейците на
културата. По това време в се·
пото учитёвствував Пепьр
or Винище, Тодор Антонов от
гр. Лом, Минчо Денчев, Тодор
Аnоксавдров и .-р. Нарасналите
културни нужди на сеюго на·
?ожиха през 1928 гоаиеа аа се
иэпигне една от първите о е>но-

-

я-в

пията читаnищни сгvедк-мапна,
паянтова, но за времето е била
добра. На неАната сцена :агоре·
•и сърцата на poJ1иnan1 се вече
rхьриа Мt!>С'ТВа интеnиrенuия в пи·
цето на проr?ивН.Qта wадеж \i

учителите.
Заредиха се вече.рияки, сказ-

ю, в наро?ннn университет, том·
боли, курсов& и кръжоци по
ограмоiяеаш?
на населението.
Тук 1t'З1'оваха и из,ш11ха своите
прогресивни ttдеи м/Wдежи, ноито nо-к11сно пееха тежкия ПЪТI
Ш1. народната
сълроп111а, f\ато:
кон111Лаrе·
Слав"4!ко Горанов

-

рист, Джоно Ангепоо-партиза-

-

ннн, Ценко Лwпков-nартизанин,
РаАко Дими11ров
п-ьрвият се·

кретар на РМС, Георги Митов,
Пеrьр ТавО11, Надка Горанова,

Лида Дин11ова-ятаuи II СЪfdИШ·
nеници, Симеон Велков Миrов,
конто създадоха РМС II съживи·
ха nарn1иния живот на село.
Редица местlflИ учi1rелн·самодеЯu11, като
Кръстьо Добрев.
Ко,Uа1Пин Цанмов (сего nокоЯниuи) Анге., Иианов Лацкщ1,
Георги Атвиасоо, Вмко Лашкин,
Kono М итоо, Иван Mn. Христов,
Горан Ваков, Петър Цвtтков,
из·
Mиl'l<o I Цветков и
щ,.,
градиха редица спо.1учп11ви об·

раеи на сuенатs.
Девети сеm-ември открива шu·
РО'*' п?рспект11в11 за Смолянов·

сноrо читаnище. В годините на
свободата то нз!!ърши неизброи-

ми деv1а, съдеЯствуващи sa нуn·
аа патриотич
нОто въэпитанпь и-а подраства·
щото поrол?11ие, sг мобиn11·
зиране на сtпсюrте т,,ужен,щи,
за добwваие на богата селено·
Ot<!l!alIO<a проду,<UIIЯ.

турнето издигаш, и

Днес читалище „Народна npo·

света11 о.

Споляновuн притежава

в? 3000 тома обществено-попити·
чt<ена ?удожесrвена, детФ<а и
ваучно-попул?рю, л?rтература кп•·
сираиа rto отрасли със сво6оден11
досn.п. Над 50 заглавия о? пе-

риодичния печат са nрtдоаrавен

на трудещите се от Смо.,яновu.,.
Ипи читапшu.ната библиотена е
предоотавнла 4000 тома юшr11 на
младежта ?t И1rrелиrе11ци,па на
се110. Има самодеАни ко.,екпtа.и,
които се ръководят о„ обучени
рьховою1тели. Театрал11ш1r ма·
пск111в ,1анесе редица незабрааи)Ш саектакли като: .. Янините деое"Р бр.1тя", 11Вражапец", 11След
бурята","
,,Селски иатори11",
„Бпоюада1t, ,,МаЯсгори", .,Тежrо
обвН'Uеt11rе" и много дpyr•t, Kilro

.,Калната топка" на реwснститt",
където се изЯВ)UЗ wеотвнте, сн-

nи: Георги Филипов, Паиаяот
Чомакоо, Пеnр Велков Иввноа,
Мито Гtopr11tв, Йор•а11ка Ct-a·
тиева, Стоян Велков, Горан Вакоа, Джоно Каменчов, Иван Cro·
янов и много, мноrо друrи.
БитDВияr женски хор, сстрапнв-сатиричкият състав и таиuо·
вият състав радnе.т кoonepaтopln'ec:i,c СВQите

разнообравни nроrрг-

ми, носитtли на рt.'д,ша

ме,стmt

окръжвм награди. Добре р:<·
ботят кръжоците по приложно
изкусТ1Ю, фотQllюби-т?скн.я? кро,·
и

жок, оркестрите.
Успехите на читалище 11Н1род11а просвета" се
д'l>,жат пре11'"
всичко на ueroвnro деЯио ръководство, на nарrянта 11 коисомо1r?. Голям д11п с?

пада

и

на,

чита.,ищн11я
секретар С1оян
Велк-ов, коАто 11епреwъснато живее

с,,с заАачисrе на

ч1Уrапнщето„

50-rодиwният юбимА на чн·

тапищсто по една щаст111tва спу-

чаnнОС11 сип•да с n1>рмта нопна,
аа вовтса trJWl'aлнщua сграда, а
това направи юбилеяната година
още по-анечима, з,ащото новата
проява 11а големите ,·рижи на
nарnияТ8 ,t народноте r1равите1rсnо за духооаата нултура н?
нашето село, разреши:tа една от
R:w\ -гопе•1ите нужди.

На стотиците членове на читалището и на ця:юто 11aceneнite11a О.

С?IОЛЯЖIВШI да

е

'l'tCТltTЗ

еа
юбипеnнота 50·tt>д.1шннна,
сплотяване ,на творчеашrе им
с1rпи. за още по-rо,,ям наnредъм
и победи в полето на из:-суаrво,rо
и културата, эа соц1tа,111сп,чец,ото IНИ В'ЬЭШПаН11е.

УС на читалиш.ето

ИСТОРИЯТА
СМОЛЯНОВЦИ. това с нашето род
вс село. Намира се в Северозападна България, разпоэожено в север·
виге попи на Широка планина, там
дето извира река Цибрица, Има noпубелкзнскн характер с югоизточно
нвложение. Отстои на 27 км, западJIO от град Мнхая.,овrрад по шосе·
то за с. Белотинци-е-град Белогра'ЧИк. Насевевэето wy е окояо 3000
жители. И до днес няма убедите.,ни
д1н1111 ?• произхода на името му.
Липсата 11а досгагъчно докуменги,
оаяегници и предания правя, неясно, иепроглеяво неговото цавечво
историческо мвнало,
По някои документи, които са о?
крити е ясно, t,e селото ни е съпге
ствуваяо от преди 400 години. По
гурсвите локуиенти то се води Исщи.,аJJуфча, чиято бyк'laneu превод
ввачи Смоляновци и все от Берковска нахия (околчя).
Докавано е обаче, че към края
па )8 век, КОГ3ТО хриственското

СЕЛИШЕТО

ИА

чеоки групи=-с.хайпуци", по-богатите оковали прозорците и комините
с железни решетки, а вратите били
от дъбов материал, окован с желязо
Дворовете бипи огражвана с високи
каменни зидове.
Слеа Първата световна война се
появили къши покрити с кереындн,
цигли. Оградите с тараба. Вътре-яре
ватн, оаамснници, масаt.
Слев 9-ти септември 19Н rод. се
построиха 670 масивни къщи, оёраэцово обзавевени с пружинени легла
бюфета, гарлереёи, радиоапарати и

сwилаво по месrните sодни иелниuн-нараджеАки, 01' конто има аапа
зени и до днес. ?'tравш'lк са и К'ача·
мак. Пшеничен хпяб се е месн..,о
само 011 божwrе праэющи, П\Х'дош·
по 11'1 празннuите, ооатбюе " друти
се виело вино и ракия. Когато тръг
ваnи на nът или далечна работа, В8е
маnи еуха храна: чж:r х?яб. сироп?,
вapetn1 nЯua, варено nнJte, l'П:i..,AoPIIИ
чуш?<+1 с боб,?,ук, пиперки. Вода се
11оседо Ьт кпвденull'rе с бакъ?еnw
КОТ.'IИ, ведра Cl'!° А'ЬР80, кофи или
стомни от r,,ина.
телевизори.
На път вод.а.та носели в бъклн н,,и
По-К"Ъ1С110, преэ време на кооэери тиквички. От мпякоrо бими мaOJto
рането се изградиха 4.
нови квар я бучwн, ПОllучзв•ли хисело м,.,.ко
тапа с нови къщи, в конто се наета в джобаии, сирене, иавара и cypG·
ниха над ЗОО семейства, които ж11- ватка, прави,,и „бял мъж". С изсивееха по коанби, пръснати иэ райо- чането на горите около сепото осво.
на.
6од<'113ТЗ л,,ощ се рве,орава II НИВИ·
Осветпсниеrо-до Оевобожденвето те. JНtваднrе, nозята и rраа.н11нте се
е биnо о гваевичетата и фенери, у.,111омiха. Постепенно населе1:1ис'r1.1
слеп него-газени памrJК. 011 10 де- е започнало да се изхранва със со<'
НОМ!!Р,И 19QI.
сmоио вроизводстоо.
---"'н"а'"с..:.с."-!'Jёnие 11з-:ttoaerfi-Ж.i.-QJ(p:ьr
па селото бwrн тесни,
ПОМИНЪК:-Оr кр•Я време гпа
подюжсно на сеч и грабеж от раз- криви. През есенга 1t зимата кални, вкн?т поминък на нашето
нacennJнe
внапели се групи кърджалии, черке около тях плетища„ зидове о навие· е жи.вотновъасrвото.
зи и lip. НЯКО.'1КО семейства O'fl към НIЛИ c.tнsauн и КОЛIIR?И. През 1934 ти гори със своите Bti<otSнитt гъс
сочни пасища и
УrъJ)"и11-Тетееен са намерили спа- год. улиците се вресичаг no влава, бистрите студени водопои
оа преяла
секне no нашите мссга, Сегашното • след 9.IX·1944 год. оо някои от гали това. Затова
наше васеаение пв говор, нрави, улиuите ,1 изк-пючително na главна- стремежът всеки ао неотдавна
стопанин е бнл
у
о6ичм }t ?радиu,ии, пе и1оlе11ата на т.а се появяват тротоари и .. уличеи да догонп 100
глави добитък.
хората, правницвге и местностите, фенери. В0доизто'1ки1111те-кладенци Прев 1950 гол. се осноеаеа
яестне се различава ет угьрчиво-тетео от 1966 гоянва се изгражда кана- ното ТКЗС с 73 учрсдитеаи. Оставяните. Завареяото от ёежвнците аиаацяя за водоснабдяване.
налmе селяни са се отдръпнали и
население посгепенно се е претопиОбэеклото е бш10 еаногнпяо в 11а глевали с недоверне на тая стопввJJО и яачезнапо.
родов ст,-.м. За мъжетег--еачн ко- СК11 революция па село. Скоро обаЯрко пурпурната зора изряза хориэонта в края на
БИТ НА
НАСЕЛЕI-IИЕТО: lf(и- жен валпак, ноиопена ип11 11<1муч11а че те осъзнават
нввската равнина. Равнинета, иорна и прашва спеше. Дугрешката сн и поелищата са прегърпели еволюционно риза, джамяпан и потури или ёеве- теоенно
Тих
наетнэат в него, привлечепрохладен ветрец леко подсвирваше по наэъбенете чуви
развитие. Появилите се тегевянн се
вреон с гайтани, шарен пояс и гор ни от облекчения trpyд II височите
на Челе6и бърдо и разнасяше MJtp'1c на едравец. На ваааселиаи в гъстите гори на дъабо- на вреха-кьоаче. Цървули с мваки
добиви, получени 110 пътя на 41Гр<>·
f пад, високо в синевата но. пробуждащия се ден, се очеркия Студен дол, дето са днес каэанавуща и бели върви за старите и техниката и иеханиэацията.
ннте на, 11Панака•'. Къщите окопани големи навуща с qеряи върви аа
? тавата раменете на Стовц«.
Камтан Златко, разгърден, t1ервеиnалес:r, с nре:ме.rнатв
,
в зсмят,, осrрушни от дърво, трева
мпа..ите. За жените: забрадк11 за
През 1959 rод. ТКЗС от Смопякърпа през ра>10. се връщаше от близкото кпаденче в 11ии np-ъcr, без прозорuи. Леr.1Jата спа
омъжrннте, AЪ.'lra кос.а на сnпr1тк,и, новuн, ДonflQ' Риксз, Клисурнца и
3иката, к„дето бе свшснал дз се мие. Като приближи or·
ыекиn на земята, огнища, дворът памучнв рива дерме&,ия с
шнроюа Вмнише се обе.1.ин„яаr. Орrанкэаци
вора на пещерата, изсвир?t два пъти н no зъбера се раз.
,ограден с ?ръне, 611л11 с;а сt\Це"- р1,ка?11 н дап?.п?уи QQЛII ra?тa?Q- пта
р· даиж1t човею.
?
v QбеАинеяоrо cronaн('Jвo се по
.осем къщи,
,аяи сукмзiiи и,,и n'м:трн н ""-Cii добряв?.
Ако !!?Mil 1111що, олизаА, че щ, чака работа
/fогатQ турският управннк or с
нареди
о:?,11нс11иuи1 nростнлkи с ярки nра,и
През 1966 rод. о6ед11не1юто ТКЗС
nлaciilo каnн.tа11ът.
II прие, нохорнМll'liлни шаj)kк, вълнени д1.пtи прещша,за 8 по-..,,сша орrан11з,ш11яСаед "алl<'О воАоо.:?ата, 1.зправен сред 11еко1111ината му J
вите nосеnннuи, те с? с11око?и?.
чо amt нашарв1ш на rри11ни, Ulif>BY ДЗС ,,Родопа·•-с основно
другари, даде строrи рззлорt>жданнл:
iranpoвлe
nресе.,кян 11рн
Ти, бате Стояне, взем11 другар и слез допу "'"'' Арf!ъдсто има сле1.11 бт старо селище. ка.
и ани спсuиалнетtt, което
науn:кня КJ1аденеп, задръж когото озариш or Аонковuн,
Там сепето е достигнало
trе?а11ище:?,1?"F:??с?:???????о?н?а?р?1<!·?11?11?ежfи?в?о;т;н?о?въ?д?с?тfв?о.?Т?о;р?а;з?n?r.1;1аtг?а?J?i80 къш11
Спе,11 9.IX.1944 rод. старото о
ei<
аз ще доЯда. А ти, Хрисrо, оо псх-рижи за Хf'Знатя.
-високи, о прозорu", nонрити със
ло се запазва в с1н.а,1?ц.,, като ,,на- про?с11nн11 меrо.аи
в r1po
ленк1tuите на Стоtrн, две иевест11 о двете си
с.'!ама. Вътре огнище. леси за спане
uион?мнв нос1tя'', носията
израв· то.
м ,... •w-:a. с?л.яха на эатупено.
rли11е1ш домашни съдове. Дворът
Каш?rвнът, усмихнат,
но
11яоа с rра.аскат:1, а rрвдскат.:а с ев·
Полобряв?ането на орrаю,эацията
неуuо,,ю,,,
ржпитваше:
,orpa.-.e11 с пле,11.
?ponencкara.
на труд.а доuел.е до увеличаване
Хаяде,
неuесто,
всичко
раакажи.
Защо
идва
вас.
l{огато селото се nремtстило на
у
Храната на нашите хара е била възнэrраждеюrето нз селя]!ите. Хо·
М.а:t.муд ага, с какао го rощавах„е, люто лн ми се закан.
АНешното място, по·заможнитс сепредимно раститепна и млечна. Хлs.- рата се научиха да работ11т н жн·
ва?
,l'JЯIOt ?зднгап11 ПС1·солнд11и и
npoc- бът от жълта, а после от б,ша uape вt-ят ПО·новоuу.
Нееестите сиутени се надпре:вар!аха да разкажат есич·
'Торни къщи с мазета, n?крити с
01ща, купувава or селатt на Дунав- Сечето,-ко??с пося народната
ко.
BJJacr,
fJлочн. В края на турското робаmо,
с,сатв равнина в размяна на д11раен
обн.ши n.tодове по всички аа.
Cera сто !fакво: Bite ще си идете, а депата ще останоrато тук върлувап11 rазбоЯНJ1- материал от баака?и?. Брашното е да-.
правпенн•.
ж?т при мен. \(ажете 114 •1орбаАw11 Йонко yrpe да нзпратм дее weшmнr с пари и r•i оспавете xe-n там. Иначе дeuam 1:ut.1a да ги види,,т? вече.
Рано на .?руrия ден жttнпе пан до.Rдоха. Осr2в11ха ме·
шнии? с парите на ypet1eJ:kllro място II эа,ч?каха.
Хея, тука сые. Пуmете .11еuатв IГНl--иевиrа едната.
Мърmа rншина. Са?о ехото се разО.1 no б.,кзките допи
ща i·lo t,.·d:e1ra ,н rь-:r,не щумзцtt ri.ч&WOO)t
се спуа<а
ха Авете деца към маЯкнте cit.
Населею1ето на селото 11и е с
ще намерите хора". Но щ?завикажат като nрооед11и пред бега.
осеел, жизнерздосrсн характер
Юлскоrо
с11Ънце б,з....,остно пе•1еше. В д1>11бокоrо
снмо че отдават свtя тру.а накаl(oA..,,.., Нова 1·одт1а no ста-р
изключ•1те.l'JНО трудолюбиво
мен110 корито нn Арнаутскнн до,, сладостно
roвсян-ь.де из страната, къдеll'о има
са изтягаше
стнл.
Воднnи,
Benttкдeu,
Герrьовcronp11&.\IHO. За тоеа rоворятмно·
Махмуд
ага.
охраняван
от
верс-н
ar.
съб1
нужда, те обичат ,с в сет о po.;.uo
Чу се ,1еко под
де11, \:юrород11ца,Кръ-стовдQ11, Диго неща.
свиреане 11 сnсжоен глас:
огнище, нъдето се завръща:х? н
ltитров.2.ео, Рацrелапдек и много
Не
се
Добре оµrенwзираннте и вссеппаш",
ага!
Остави
н оръжието. Идвам с доб
полагат особени грижи за npe·
други са r1рае.нуваn11 като roneм1t
,ю провеждани сватби, обявява·
ро II с доОро що се раздел.•-"!
връщане на роднеи> сн село 11
и ,.,.ржостосни праз„ици. Църне Шdetl..3' на ноnородени, 11ества·
Каш1тан
3,1а1ко
заt.611ко.11и о друrар,1те с11 пратеника
соб<.,-ве11ня с11 дом в уютен кът:
на
кuаrа
о n1,,,шелs с боrомолuи,
нею ш:а ро.ждtннн •t н?1енан лnи,
1 аултана II кроrко му зоrоворн:
за живот, без да м?1сл9r да ое
?
слу:1сеп11
са
на
СRетците.
Аз
офнu.t2пю1 11разницн " редица
съм
капитан
Златко!
Тн
с.1уж11ш
.q
на
nроселом.
су.1та1Jа, аз
Сурооаконето, эарязоапеrо 11а
на поробения си наро.11.. Ако имеш жап
друг11 търЖltстеа r10 различни nослужа
за твоята
ГруJ:Олюбието г11 е нау..,,ло не
лозята, пазаруванеrо « др. ?tакар
вод11 и се сп1rне дори до обикж?на и деца, за себе cit, жв,1и и нашите жt1111
само да бtьдат уважавани, но и
яеuа.
"' оrраннчеао са се запазн.,н
новени.те недtЛНJt дю1. И винаr11
Инвче
ня"а
да
разбереш коtа ще 011tдеш при •плаха. То.,
да уважават. Те.,? от,,нчзяат с
до дuе.:. Някои празющи полуще се в1,дят nраз11ично обле.чеJН1
коз
I
тяхното rостолрисмсrво, като О<>
чиха ноа о611ик, 1-"Оито ще заnа·
х?а в свояrn пъоrрота от tъче„
Ко№tтнте отминаха, М1х.цу.а. ага остана като эамръз11ал
нов1м тяхна.. черте.
зят nроrрео1tвннте трад1щш1 на
тание на старото и 1ювото с чувВЪ6 водата. а верю1ят му nазiч НИt<ъде ro нямаше.
l!Лошите,
и пороч11и 11рояви кахората.
ствоrо за отдих_ н разопечение,
Това беще през 11ятото на 1836 rод1111а.
то лъжата, КР'3Жб11те,, ПHЯIICTIHI И
Правени са соатби "" три дн11
о добре запазени богати и разЧств?,ртото цесе11меn1е 1н. .а.еветн.адесет..и век по Т51Я
ообоищ.3 постепN«но се нзкоре·
с венчавк11, дената са кръщавани
нообразю, трад1щи1, ua по-стаместа е запомнено с лсдвизитв 1:1\1 самоби11:1ня кат11аЕ1, хая
вяват и не наиират мяс'РО за раз·
с по,,, nогребе!и1ята се ИЭ8Ър·
рит.е ПОIЮЛСНltЯ. ВСИЧffО това е
дут Златко. Под неrовv ?м.110 с. Смоnяновци е Э8}1рDк8'1ВИТИt.
I.UOOIНJ· а М3;1КО И
ГОiJЯМО one.II().
11ридружено с музика, песни. холо и осъыsало спокойно. Зъл вр.аг на чорбэджJt:Wте, неnреЕзичесю1те и р&mrиозни пред·
днео
църквата
посе
отваря
ра и танци, с весели II хумори·
клооеfJ пред поробнтмя, к?пнтанът бе накарал вс-нчко жи
разС'Ъдъци н' утвърдею, трад11цни
някога,
която
се rюсешава 1шоrо
етични еаначки, по-стари ж,и no·
ВQ з.1 irero да говори, вему i.a се П()ДЧннява.
са сковавали uекоее наред наше.
Г-ьстнте- го·
ря?ко
от някоя баба ипи старец.
и.rr2ди, ?tЪМС нпи ЖеШI и,ползуpit на Чепе-би бърдо и ШиpGlwr8 ппаю100, вели-tеtrвею,ят
то насепею1е. Повече or тридеСвещен.ик]>т е стан.ал бри1·ад,11р в
ваяк„ удобното ереые споделя
Стовuи,
бяха
негово uарстао. Когато в сепооо впкоаха тур
сет религиозни nрааннuн н окостроителната бр11гада 11& ДЗС.
СD0ИТ6 AtHCmt 30 МИ вал И И бъдеuн, неговото шtе rtt караwе да б'Ьаат кропо,. Те често •t
ло двадесет еэнчесю:
за светРелнrооэните празници се sапнЩlt нещд.
пщs;ра& му 11ращах.1, 11 >1олба де се вавърне в бащин дом.
J<аn,ща, за ашш, за въ..1Juи, м11ш·
ttаваТ' от съзна?tнето II хората
Трудопюбието на насепею,ето
Но xallдyтwI-fЬT rлэва не скnа11Аше. Ов11.1ар mt в пnашrката
ю1, отравяно и редица други са
се
насочваr
кtъи
нопкте ритуапн.
ни е и.звос-mо почти 11з uялата
эасонри, нлн се жална жетеарсw. песен над зооАно пол.е
тровели съэнаниево 11м и за да
Какво ли не праnят вреМQrо и
страна. Честни и съзнателан раразне(lе, все за Эларко rоворе«а, все юнак.в воSnяваха.
омttnостмоят бога, са 11„-1 отдава;w1
nооите комушктическн 1tдtи. Хоботници с амбннин и стремеж да.
Минаха 1·0..-.ини. Свобода·rа посипа с пенf'.1 тия слав11и
нужното
nреююнение,
а
рвЯонът
рата живеят с мис111пе эа нооото
покажар какво могат, смоляNоnдl!W
героо. И,секоха се горите, пресъ,шаха долtве "
им е бил осеян с дt'сtтки обросоuиа.tистнче.с1и" общество и ко·
чанн ще ги вид1tш навсякъд?е по
к•аАе.яuк. Избледня н оооме.?ъw за хаЯАут Златко. Остаци,
кщ1rо още се запаэват, но не
мунwсr11ческото
6ъдешt, ва,н?жоаводк
наха cawo Зпатковата ;.упка, Хаацушката допичка и мнофабршш, no стронтf'лим се отдава никанво значение н.
дат се 1""8и е.леменп1 в нравите
ннте площадни, по к11тш1Тс поле,
rо.'lюдната а.латtrовска фаw:tМц vr чнвта кръв се роди ...
същ11rе
са
ва
нзчеdване.
Все
ощ6
и
обичате на хората, иаrраждот
кwro Сf)ецнаnмОРН, стронтt.1нt, мtt6yi..,•• му в11ук-Джоко Мпцо.,о Зпаткоо, n?рвият уч11
,,акар н />Ядко, се срещат ,ма?и
се
рнту,?и. руш11 ct crapo·
иьорн, като общи ра6оnмцм, мтu • 8Сковатеп на учн1J1Н.W.ото а село Смоr.яь.овuи десет11·
хора н выраст11н, н0Jt10 са паТ-0, ражА,З al J'КIB?TC,.
nся•ъде nрсо11н и уоа11<111.1в1. И
на roяnнn пред11 Освобождсвие?о.
снди...,
or тoxuw,e по-етери роне слу.,.IНо 11а11Ъде що п?Ахаар·
дw?и
сrрахъ,
и"заблу.111та
на
Пет1,р
.1я11 „Идете в
Ве.1111!>в Митов
Cwo.a111I08.lltl, 111w
pe-•irril If се cтptwll"' да ,е по1111•.1.се,1.атt.1 на OHG
Горан ВАКQВ-учнте11

e-.б?ffitnитe

fQQ??tt'ТBO.

Легенда за

капитан

Златко
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хvвожествеио
самопейност

Важен дял в &Wталкщната дейносг
эаеяа художествената саиовеяносг.

съсгвва и днес той е
елин добър колектив от младежи,
обичан и уважаван от насеяевиего,
ТоА участвува в ревнив cбop1r1t програми на наши и чужд11 сцени, негоен снимки се поместват н печата.
С нова прогреие ше восрешне 50
годишния юбидtА на чвталишето.
Янчев. Сформираната геагравна труПрез 1953 54 годинв.ксгато на сепа по щщо611е на фро1111ОВ1И11 театър,
ло с Славчо Наков, се създава и вополгетвя и изнасз на импровизира· кална битова група, която се ръкосцена комедиите
„Тримата
на
вовн лично от него. Участвува в
ефрейтори" и. ,.КОJ1ьо Воденичаря", сборни
п р D r р а м 11, ? 11 а
Тая иницивгяеа се подема и nprд·· -правивци и т-ържесгва. • Днес тази
ставаеиията по-късно се превасяг група се ръководи от Янка Мнтоеа
на сцената 11в новопосгроеното чи11 се готви
за посрещането на гъргааище. През 1931 година театрал- жесrвата.
ния, състав вече има своя програма,
Гояеиите общесгвеве-полнтнческн
иеетни учитеаи 11 се угвърждаве нужди, ва очвстваие на вашия кокато добър колектив.
лективен живот от слабости и не·
Особен размах бележи саNl:>дtЯ- редиости н за укрепване на сопнанияв театър првз годиниге на яо- пистическите законност у нос нави·
нархо-фашисгката борба от членоее- ка на живот естравво-сагиречнве
те на Ремса, След 9.IX.1944 година 'състав, E.aмfl млад съетав, който за
участвува във всички nperлt,J•и на
кратко време пожъна големи успе·
художествената самоаейност II фес- х11 11 спечели доброто ние на читат;;в:1.111. Тоя се е представял достоялишните саясдевци от село сред 11,0.
но II в...,аrи е заемал челно място.
оелеииего от окръга.
Особено се наложи о добро ю1еореJ!
През 1959 година гоен съсэав се
населението с пиесизе „След буря- сw:.эде от Стоян, Веяков, за да се
га:', ,,Вража,1еuн, ,,СеJ1скн истории", смеят см:опяноачакн 11а нередности ...
"6пою1да11• ?,МаАстор?t" и иногв аруте 011. Е4.ин. обичан м жеа.н състав,
ги.Сега ко тектиеът се готви ва ТреКъм читалишето реботат още стартия републикански феотивап, 25 -го- чески тaRtIOO ко11еК"Тиа .
.11.ишю111ата от победата на социаяиСамедейнеспв прачитаяишеш в
стическата ревояюпия II България и
продъвженне "" 50 говнн» е пре'50 говншнвв юёиаея на читвлишерастиаав в трв.11tц•я. На вея се
Т()
рввчнга ... него !:а превъапитание на
" с пиесата "? вмето па 'ЖиОQт,114.
Танцоеият състав е- иеграден през
мвсите и ва съэвяваве на културен
1954 година от rpy.-1a 1,j1сн?еж-11, коыотдих н естетичссве к1с11аАа на тру·
сомолци на самодейни начала, Не· дешнте се. Разпеяага с рutОВодкгоя оргааиэатор е Велко Митов, а
тоан „ предана иа „1нуството саморъкоеодвтев е бил окръжен мето- деАtш, от които зв в ёъяеше се
дист. През 1956 годинс ръкоеодсточаква не малко, особено сега след
вото на състава се подема от Внопострояването па но.ата читалищно
лета Горавоеа и 11 рев същата годи·
сграда и УIМСТнеп'Q па келею ивlt""е в
на учrи:-rвуве в Първия реnуб.1нюанТретия републuка11с..и фестивал, с1<11 фесr11о?л в град Враца и в окдосгоянето им представяве в чест
ръжииге прегледи заема сд110 ОТ на юбилея.
първите яесга, а самодейците полуСт. ЦВЕТI<ОВ
С7'1му пира

Тя воаи своето вачаао още Dт,сьздава
нето на чигалишето.
Театралният състав е създаден
още преэ 1918 година, под ръководаrвото 11а Васил Иванов-· Даскала, а спе.д него на учителя Петър

•

чэваг

л11ч11.и

на-гради.

с с t.одадена още
век, ве,роя.тно като
у•1н11нщиа. Но истияска 6нб ttt(.J'reЧHa
дen11ocr се разВlf1ва eдttai в ?an на
1918 годt-111а, с,,ед ос1-:юеаваrrсто на
ч•па.,нщето. Едм тогаnа, нapt,iieя?
от хората '1И rа.1шщнiJ 6'нблиоrеwа е
зikfJoч•hlлa да разnаоа ю1нrи
c-msca
1111я за проtJит. Б116,1и01ечк11ят фоnА
6i12.1пю1ската

през ?ш?атtя

1

\(
j

•

i

е

уuепнчавап, ту се е rубкп
от 11едоброс-мест1111 боопиотек1ри и

ту се

ЧИТЗТС.-lН.

Строг ред в ч11тал11щната бмб??отека се създаоо от 1954 rnдмn:a: ur

Ч?итзл11щ1шя б11блоо-rеuр Пerq.p BtJJ
ков Ивано?r. През послtднит& годt1·
ш1 бибт1отекатв се обоrат,ва н но-

вият чи'iа11щце11 секре,r,р Сте•н Цвеr
коu rюлаr., снсiемни rрюнн м ред?
11
ч11стотата, разнооо,>з::tЯвенс
на
КНИЖ11ИЯ фОНД.

?
>

През 1938 rо,1;ин.,
разооаr.1·а с 50 тmm
rоди111
240 Т·,

-

бn?кно,екаrа
к"::?аг,н, npe,

с
1958 rо.11нка
1968 rоц1111- ?000 т?ма.
Перж,Ам11•1111 11?ат 1р1э noc.,e.1.·
ните rод;.шм с,.що •раси н дкtс
бнблио1еката pa31-ro с 11ад 40
1?8
-1037 •.,

Лекцио1шата просвета (!0!111, rюча·'
лото си or o:,,нosawнero на tt11т.1ли111ето-1918 roA11i1k1, с открнnането
11а соuналнстнчесн,и кръжо? от
на.

I, сип-Даскапа.

Ту 11р&кЬСt)8, ту ornon:o се ПОЯВЯ·
ва тази д?ЯнеLТ. 1 lреэ 1936 rод11на
тя 11р11ема формата на нsрn.11,и уни
J верситет, от тfшбуната ,.,. коя-то са
< изнзсят1 реф:,х?т11 Де""° М11н?о и
J,,

други социалисти с

ЯСНQ {)Ч?рrn.ни
лени тенде.нuю1.
1,
Истмнски размах но оокцнонн.ата
nrocвerв се реr11с,тр,1ре с•ед Дееет11

се11темвр" 1944 rощ,на, «оtою към
читалнщс,?о редовно .11() А•еа рабо,11
11аr,01111мят у,111Верситет. И1rроден.t с

месtна лскrорска група е 11вд 25
души учкте?н, сnецамuнст", но.,nт•·
чеСJ<и и oтo111111crn деlц?. Or трибуната с• ГООО\'8'1Н C,,,oee,lt,co Горовов,
Р•Аке Диыи>роо, д*••оt

6 окто?шри 1968 гад. местноста „Плочата"
село До1111а Вереиица
Тържествено чеотвуваие на 25-годишнннна от образуване 1ш nартиза11с1411та чета „Иван Бобанов".
На трибунатs: Танцовият

CIIMCIHHJI Н ECC'ПINWC

С yвe.,n'fiв•1te броя 118
11e,ri:м,..:1ac:1taтo се y1м«'l8CNI:
на '"Т4Т(,11Итt. [Ip<,, 19?8

1<11Нrнте
,1

брмт

ГОАН114 са

бм•к 12 цши, пр?> 11158 ro,...•• 56
души, а през 1968 ro•nni-360 душ...

През 19бб rеднна в б.6.т?tотоо<>т.а
се ее1<rурн смбо.-011 нстъn до кн•-

гап. коете

и;;а •rJМWIIO экаченн?.
Преа са1Ц2т.:1 година се n.здаА.оха н
А8е ne.1..uж•• бt1с.\utе1еим о нсмсо·
мQЛСk•я r<л}"'б

11

• .1,ворв

на

ДЗС.

Наuионален

ски събор

Лекционна пропаганда
шм1пиче(1(н дедцн от сеrло, конrо
11рез 1947 rоднж, ра>rром11ха rpyн?ra 11а ДнМ11п.р Тоцороа II Оте-

•,естsс,ин"' фрокт уА1,ржа пъмю изборна побе•а на ее•<>.
Вси.но това .aonp•nece ва оформяно 11.а социа.tнстмческото с;ъ.энакме ка херата. м wynrнanpaнe 11а
те-хн11я жnвот, ta 01.:..-ючвенето 111.1 о
социапистнческото сrро11отсм:стно на
с?.,о.

П1>еэ nос..е.11.,,1то ,·о?инн 00.11 ръ·
•оводс1 IIO'ro Н<1
М • • о Геор-

rм?.

JЮАнестта на лектороrsта

ne прие

111111нов

туристиче-

по-случа? 75-

годишнината от основа:оJа-

rpy-

хара.тор. ritAнaтo

с1,,1:1.ржани1 се оrч..?та с iiatona 1юсещаеwскт, J1081t т?wн • леrцик. J1ек,.
торите мзоо.,вмт w.11ep11n npoooraa
,11ни о,е.о;с,.,.. н 11еnрасъс11ато подо
бряvаr моrо.11н•ОО"8та с• работа.

А•а-.
?ен••?•?Р?Р?,м
._.::??р

J

-

Тоэи ус?сх

Биолиотека и читалня
}J

Окръж?:н събор на песните и танците в местността ?,,Ашиклар" край
град Берковица.
Свири битовият оркестър при чит,мнще „Народна просвета" с ръководител ПечJ Поnов
учредител на читалището.

Ст. IIEЛKOB

нето иа БКП. Връх „Ком"
местнос'!'та „Кор11ите'•

август 1966 г.
Пее Санка П. Върбанова

акордеонист Иван

Дачков
С учас1ие на бвтови11 хор

при читалището.

със rав

на

ч?талчще „Народна просвета".

Стоян Велков Цветков·

знаете ли че:
I•

1607 годм111,-,,Тиuарск11 дефrе.('11'. се сочи, че
с. Смо111ноеuи е било притежание на спахията

Мехмед и 11w41n rмншм доход 4,500 атчете,
1666 roJ.ИID,-8 „Дефтер'•-ф 28 а. е. 47 с. Сяоляаощ• е регисгрирано ва дава 32 д•n& кръвен
AIК.V м мъжкото население uaA 15 гопини,
НS6З rодкпа,-е въэсгановеиа черкват-а.
1868 rодина,-е oткplt'l'o местното учипнще с
ДЖ()НО Мл. З•аткеесК1i.
1889 rоди№,-е пос?Роена сгарага училищна сгра

it
-!
"ц1

<Чf;

дател е на образцов ред в

rч•?

читалището, особено в библиотечното дело и работата
със самодейните колективи,
за което неведнаж е награждаван, включително и от

ва.

19 t8 годи11а,-е оъэдааено чигалнще 11Нароа.на
"Ресвета".
191R годииа.с-е създаден театралннвт колектив

с ръководител Васие Иванов.
1918 rод11на,-е преведево първото учредитед11О
събраиие на БРСДП (т.с.) с 40 души.
1919 rодн№,-Партията на тесните социалисти
се преименува в БКП.
1919 ,11одиnа,-е съааааев БЗНС.
1921 rоАина,-ое откриеа прегимвавия.
1923 rодина,-е еткJJИТО еавитврното обспужван?
1926 rод1111а,-з1 пъраи nъ'I' е прежектиран

-----.,.фнnм.

1929 rодина,-е еснgаана кооперацията с пред·
седагел Петър Янчев н wаrаэикео П"'7'Ьр К. Ко8чев.
1928 rод,1на,-е построеоо старото читалище.
1931 говнаа.э--се основава ВЪЗJ.ържатепнето АРУ
жеогво.
1933 rв1t11нa,-Ge построява швоето от о. Смоля-

иоеur-·МихвАпооrрад,
1933 rвд1111,._се ""строява ве геринарнага лечебнвца.
1935 rо.1ниа,-се въеежца беun""тоо храна-трапеэармята эа всички у,чениuи.
1936 гошша-еое вснееава >1паяеж•а кооперативна
група.
1939 rоRнна,-се мкрива ТПС·ц"" с началник
Камен Хuжкдризw.1969 гевина.е-ое основава РМС ctr Слааейко
Горанов еъс секретар Райко Д1"'ит1'()в.
1942 rодина,-се възсгавевява партията or Сп.
Гораf\,8в и става неян секретар.
1943 rаднка,-СnQВеАко Горанев арестуван· н из-

пратен в кeuuлarep.
1944 rодина,-"Слаееllко Гор,11юв сформира нелеrа?11• бойна група.
1944 rод,tНа,-На 7 юва=-Ценне Лилков е·11арт11

ваннн.
1944 говипаэ--на 22 авrуст-Джоно Ангелов е
паргиаавап.
1944 говииа, -на 8· септември вечерта Славейко
РаЯi<оДи-.ит,ов неаегални.
1944 rgд1111•,-на 9 оепгември-е Ден на победата
11а Отечествения фвонг,
Б,.,.rаро-съветското
1947 rо;,,нна,-е, всноваио
дружество.
1950 rед1t11а,-осноеане ТКЗС от Н учрешяеви
с Пl"'дседатоп Георги Цаков.
1950 rод?,-пусн·ат първият пътнически автобус на ДАП.
1953 rец111•-е !).№Г.,,..е110 новото училище.
1953 r•.11ина,-нэrраден на?одек битов хор при
читавищево от Славчо Накоо.
1954 годвна.с-ивграден танцовияг състав при
чивааншето от Велко Митов.
1954 rодина,-аrкрива се ученичеокото обшежиn?е в ставете у•нwш?.
1959 гояинэ.с-се обединява ТКЭС със селата.
Винище, Кписурнца, Допна рикса с център с
Виамще и препселагел Бранко Станчев.
1960 годива.с-открит маrаэ.ш1 на самообслужеа'
11е с магазинер Горан Кръстев.
-1961 тодкн?.-IО яекемери селого т епектр11ф11·,
цирано,

безплатни трудови дни в пол
за на читалището и обогатява материалната му база. Закупува музикални инструменти, създава младежки оркестър-джаз и сам свири в него,
фотолаборатория и др.
През 1965 година е член на
ОЧС отговаря и подпомага
дейността на редица читалища в окръга. Обичан и уважаван от всички се налага
като изтъкнат читалищен деец
с голям опит. През 1967 година е избран за председател на профсъюзните читалищни дейци в окръга.
Като член на БКП постоянно работи и търси помощта
на партията, използва колективния метод на работа. Участвува във всички задачи и
всички начинания, поради 1<0е
то довежда всяка започната
работа докрай.

нален курс по естрадно-сатирична дейност, сам пише материалите си и ги поставя,
ръководител е на този състав
и негов създател при читалището. Той неведнаж е изявявал своите сили в прегледите на художествената самодейност и колективът му е
бил окръжен първенец. Съз-

от която мыа
1576 го.11.uна,-е каl-отр,ата rоди111,
с„ол11нов1111-рес.
с.щеnвуsането
••
аан•и
rиотрирано в Джелеокешаиски деф,ер-Ф?523
намерt11 • Ориенталския отде„ на 6иблиоrек,а
,.Кнри• w МетодиА" гр. София.

вчс.

Като бивш комсомолски се
кретар е инициатор на различни положителни прояви
сред младежта и читалището.
Пропагандира хубавата книга, провежда читателски конференции, тематични вечери,
диспути. С младежите на доброволни начала организира

на 14 март 1937
година в с. Смоляновци.
Читалищен самодеец от 20
години. От дете е на сцената,
а от 1958 година до днес
без прекъсване е читалищен
секретар, Завършил е нацио-

РОДЕН

През последннrе фашистюи избори СМОЛЯНф,ВЧIНII гласуваха
масово 3а •nдид.атито на 1<01Jy·
ниаrнqеск,ата партия. Та по този

-

- 51

не

аrаршrята.

-

-

се звnасяt!
ОтЮ'Ьде ще

като Ct,lOTO 6 orpa.11.tllO от
ция н хора на ВJ1астта?

кресна
доАде,
ПОJШ·

Позамис1>и се бай Петко, почеса се rio врата, na рtче:
Струва ми се, че е lltннало
през 11Усоя11, rQСnодин старши.
Taw. има такива потаяни пътени,
'le. ншrой не го е еабелязъл.

-

-

събрания по н11зов,1 организации, посветени на 50-

-

дишнваага,

комсомолска вечер, посветена на 50-rо.п,ншнш?а.та,

и

-

-

-

Млъs!
кресна старшията
шамароса бай Петко.
We

обиждаш rюлищ1пт-а на ньор.оча,
а? Никакво съзнание не е влизало в село, Асно пи е?
-Яа?о е със-ласи се бай
Петко. Старшията понама.,и 1111рата к поде по-крот1«1:
Абе човек, т11 цървули здра
ви нямаш, гaUUfre са ти эак-ърпе
ни, а си ръгнал с1.з11ание да
цириш!
Като понатупаха арестуванt1п и

театъра,

-

вечер на естрадата, песните " яанциге,

иэложба, посветена ,ta
юбилояната годишнина,
вечер на въпроси и отrо
во.ри, виктор»нв, томбма.
3. Ще &ъде ftЗRесенв крат_... омесена Х)'Аожестве1111 про
грама от коле,<тitвите при чита11нщето.

От УС на

-

вресту•ния•.

2. От 21 ок-rомврн ще ое
проведе юбилеАна седмици,
npes която ще се проведат:

на

-

случай З8Лоч11аха и ареоти.
Чул.ни хора сте •не
соrша
се CТIPШlfЯTl1 КОС2ТО NY ДОВ?АОЗащо r?асу•оте
;х.е бая ПстtЮ.
за кому ...стите?
-Аuи .ao8.:te ни с1,з.ш1.11ие
rocлoll.1tн старшw
отвърна 11у

Ще се' проведе тьржествено събрание на 26 Ьктом
ври 1968 година от 20,00 часа: в салона на чигааицетс оо
слу•1аА 56·rодишия
JOOl<лeA
на чнгалишето-,

-

.....

WM

1
Съзнанието
фейле'rои

1.

-вечер

±Я

+

••

Програма на
тържествата
по случай
50 ГОДИНИ ОТ
откриването
на читалището

мито Георгиев МИТОВ

-

разбраха,

че

ня""' да научат ни-

wo оr:.,този прост с-е.пяниь•1, ре.шиха да ro ьуснат. Извик,ахо го

-

и му казаха:
СлушаА, реш11х"е да те пуснем. Ти друг път не сн арест}оап no nоnитичесю, причвни, оопи?
По по,,итическн и:е съм-, по
по торбони СЪ>t
отговори 0011'

-

-

-

Петко.

--

3на11н си торбар, а?
coпtta
Как-во си
му се пак ст-арш111па.

--

Рече Анt, че не говоря начист майчин tзик. Вместо аз, сы.r
каэвал аэина. Казах му, че и маА·
ка ми се изразяваше не аsика. А
roA
рече >1аАвата ти. И аз го

"''

ппеснах. Той
11а

?че

се

-...

ха

Мно,-о си бил с,мен, бе фукпьо. КоА ще припадне, ако го
плеснеш с твоята сьдрана торба.
Абе тя, ГОСПОАНИ старш11,
вярно, че бе we съдрана, ама ?...
у нея иwаше раnжtн. С такаыа
торба и :rебе д?а пл?11еJо1, ще си
забравиш фирмвта.

-

Георrн БОРИСОВ-

читалището

..,.

}В[ЛJЖИDИ

певци на
активната
читалищна

'
-=,?-·-""'-

............

Райко ди,\нтров
(

Георги Митов

Йорданна Иваоооа

напраои,

припаднал, ta едВ'а го свести-

.

nейиоп,

-

крадиал?
Нищо не съм крад11а.. каза арестуваниат. -Само7'11лоснах..
?дин пат бирника с торбата си?
защоrо ме обиди на чест.
Какво по-тО<Jно ти рече?

Мито Георгиев

