"(;{А1АЩ-€

100

·8и(ока наrрааа
С у1'аз .№ 588 от
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основаването му и
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Един век във служба на народа

н. а

23 декември _1962 год.
ИВ АН ДАНЕВ
навършват 100 ГОД!!НИ
на Общинския
от основаването на читалище
комитет на БКП
,,Пресвета" 8 Перущица. Трулещите се в нашето село с ра жовник Христо Г. Данов, уч-1
гелствувал в селото ни от
достно вълнение
та

сенретар

се

носреu;.ат

ви светла годишнина

Сто години вярна

служба
тру-.

на народа! Сто години

ден, но славен път, през който
.пламенни родолюбuи изведоха
народа от духовната тъмнина
към светлината на правдата,

към свободата!

Скъпа народна рожба
са
българските читалища, въэник
нали в тъмнината на турското
робство като резултат на културните и просветни търсения
български

Ра ученолюбивия

дух. Още със своето създаваье те се превърнаха в огнища
:.ч, наука и просвета.
дповременно r: това българските чигалища бяха.
революционни средища, къдего младите патриоти работех а
с жар за по-щастливи и рацогг
111''
времена.
"
Незабравими на·
щё"ост<>нат
в v?rовет? и
"'
·

Е
I

r-веки
сърцата

.

на перушенци вилни
те просветители и революциопе

ри, народните учители и ч ита •
лишни дейци ' работили, живе
народно
ли и борили се за

пери и нароьчи

просветители

;,.

Стоян Бояджиев и Атанас Тошев, заедно с Иордая Табов,
Димитър Кънев, Георги Ан·
1850-1853 г., местните учите дреев, Петър Савов и др. под
ли Драган Манчов, Димитър влиянието на бащата на марк
Лачков II видният революцио сизма u България Димитър
нер и учител, водач на Април- Благоев чрез читалището осно
първия
маРJ(сически
сквто въстание в Перущица в аха
кръжок
1897
е
г.,
препрез 1876 r. Петър Бонев. Ръраснал
1913
през
г. в първичьоводено от такива светли
умове, читалището изигра го· на организация на БКП. Голя
читалището за
ляма роля за просвещението ма роля изигра
·
издигане
на
съзнанието на
t1<1 перущенци и в подготовката и провеждането на славна- трудещите се, за равпростране
ние на ревоаюционни-ь идеи
та перушенска епопея
въс
на марксизма, за подготовката
танието за национално освои лрсвежцането на
славното
бождение през 1.876 г.
громна народополеэна деi', антифашистко въстание през
ност разви читалището и септември 1923 г.
По-късно в периода
цu
след освобождението ни от
1944 г, читалището стана още
турско робство, когато наслсд
..
но-здрава опора на народните
ница на _турс.ките б еиове
стбан а
въжлеления за сво б ова, рев_
.
продажната б ългарска
увро- ностен пропагандатор
на прав
жоазия- в ярно на своите с
дивите
слова
на
П
артията,
коя
бодолюбнви традиции, народ10 поведе нашия народ на пое
ипа
'
П ерущ
ното читалище о
"
и О1'Н <' ,деде.11?1- ..11f!Р:tи11----;1.'1.1Ше:rите
застана на челно място
,
,а му врагове.
во се превърна в център
"
лед Девети · септември
за
бор б а срещу оу р ж оазията ,
читалището се превърна
истинска народна свобода. По-във
всенароден център за из1900-1923
късно през периода
дигане
на културата и оформя
огромна
г. читал ището рпзви
нето
на
новия човек,
на
който
дейност за разпространение
строи
в
и
живее
в социалисгичес
революционни я марксизъм
........................ кота о б 1цество.
t Нашето читалище с пълнокръвен и активен участник в
изпълнението на величествената пеоспектива начертана на
! Осмия конгрес на нашата Пар I
t
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Перущица

11

свобода в с.
известният кни
·

.

·

о

1

Сто.v?етие
Празнуват свойте сто години днеска,

-

С
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РЪКОВОДИТеЛК?.

връстник на тебе няма ;,1ежду нас.
А как 1,1ладееш, как горши в 1·реска,
вюлетmflЮ, .п,с,вт:ек-и·?ссrr;?
Във миналото вuжда,11 те, когато
просветваше в горящспе сърца. . .
Макар rwдгонено от бури ято,
ти в ,11рака палеше qезброй с,rънсjа.
През две епохи,
вре.мен а пе•?ални
на роба rwceн не една изпя,
да растне той със 1,1ш1щи здрави, с11лнr1,
да светне ясно огнена заря
И таз заря, с лъчи от чисто злато
ж?;вота II сърсjата ни заля.
А ти, като възторжена дев1ща
свободна песен не една uзпя!
Напред с теб нщi "'ра•щм устреАсен11
и ня1,ш за мечтите ни предел!
С любов, ръка о ръка заплели
къ;1 КОМУНИЗМА,
наща обща цед!
Руска ТАШКОВА

-

.

.........:..?-__............?·----···-----.-:,.-просвещение

за неговата активна
народополезна
дейност.

Новият читалищен дом, открит 11а 24 декември 1960 г

селото. Извеетните революцио

.

-

""··

Да пребъде делото на наше
ro чигалище-столетник!
t
...._......._............,
•
? .... ....
,__ _..._..
....
m Бснев, се чете с наслша. стявз сн. По настояването на ,,ленове мече от 45 човека
а n11tз 1922
необходпмост.
верую ш: револю- те. р,? к,uъжока
читалищетс е аоо rод. и ,партийна театралi1а трупа.
•
цно11110 настроената младеж
uecтmт>ано за „Работничес1ш
Читалище .Просве1а" г. онзи
В таси rr?:>?,етна. чо-н ьс110 ре· E·t:1·(" н спн:.:ннш ?· 1проrр?с1нsна момент сю-празl!лно би би.10
да
11?тсц11011н!! борба б..1сстят 01л:еада 1·емат1?1iа
се нарича .Тъмнина·, т,,ii
като
та имена Р.а учитетt. п!)осветите
П<рез 1920 год.
Петър
Р. дс:iността ?? н2.пъ11шо :,а?шра.
Jill и рt•,!JО!'JОциоюю настроенатя. Саазоа подаряла надрПартията дол
.Назрsrват ре:золюциошште съ·
?н1rолиrе111Jия ,,ато: Хснсто Г. Да ния етю·h на нъ1цата св състслш б11т1ш. Народът се ;вдига
на .mio·
,,ов, Драган .1\,11чов,
Петър l.:io- се от т1;н дюкяна. където се ръ;r;ена борба
rrpeз аопте.,mр11
н?u Тошев. nоп Гсоргн хядн;и 'Гн 11ос1 ;10,,аа сцена. салон с и?овече 1923 rоднна А след Jюrрома на
ле!'е, Атанас х. T1::ien. В1с11л Бой от 150 местз. ФЭh-ТИЧССУ.11
l'ЪСТЭНИе!О ЛaDTIIЯTa е, 11звъ11 за
чев СЬно.лскн. Стоян Нансз. Спас r,a L"ДIIO ноnо ,trИТ'.ЭJJище. 'Гуf<. ИЗНIIN
масо 11оните. Пр0'h-ы:1 ia·а е деi!JJостта
l lэан Гшюu. Днмитър Малин'lе:в. tю
н.aFJ'IHЗct. мmt.дCi!i'fa, 7JJ е tв<:.Ч'? Ра к·1ба И O'МiODO ЗЗПОЧRат nроб
J:чителната Вота Ботева II Н.:v,ra :,а разrн:. от но.вото, noero стреми· ляс!J,U)!те на чита.mш(е .Просвета·.
Ну,..чс:?а от s1eu11чe<:1ioтo училище. телно си про5,rва път. и
Б..?'ЦИ'Те на апрюш.11 н с11но.wпрез
те на сеJJтемnр111!Рн =1ират сооя
r.?ът. те са съжюште.лната струя
It

-----·--·

_
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_ __

_
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п ьрвото светско училище в района. В еяна "Т класните
стаи през 1862 г, се поставят основите I'? нар-цното читалище.
ясторияга 11? изродите 11"3 тати конто с "векове се помият. дат.т
,·0'11то бележат 11on11 епохи. откри
J1ат светли страници за ед1111 прекрз
сея живот, Такава дат з за нашето
селище е 1862 г, когато за първи
път заблестява в мрака 113 петве
1,0011ото турско робство искрат 3 ??1
?шта.,шце. ·<·
народната пробуда
На 30 октомври 1850 ,·oдi?:?.i?o
открива светско у?111.,нще,
Данон.
пръв учител е Христо Гру??
no искане 11а ДJнов в ) нi.,i пцего„
започват да се получават ре.11ш,?
вестници н списания. печатни кннг;:·
между които 11 някои з1.1rра111111?:сТе се чегет с голям 1111т.?рес от_'

Светли страпи?и па rероичпо минало

в

-

pyiдeOCKOTOJiace:iёiiн?.

3

Olle9II,

t

учи-?.,нт :v\с)1сди•1ксn. :Калофер
Crraccв. Ннко.?з. Накев (Но-лr.к?1.11'ае11 дъх с?1ушат
Пре., 1862/1863 год1111а от Бе.I· riaн). Нос1адин Пеноз, Дими=р
Танков 11
тта.1 се завръш:.: като учнте.1 n ро.1 Лачнсз. Ностадш1 х.
i.r· ,1 Р.:ички те станаха ,кертва
на даноо
1!сто сн се.10 у11е1111кът
·
то са б11т1

с.,епн

чеТ\iОТО, с ?с
\f.Тtадня учнт?.1.

h'ЪМ

се

на nомсо?:ола с 111Qвече от 60 чо
r,ека. Шен11те rвече са орга11нзи;:,1
i'a с1rл.з. обхЕакатн в жентrото
1876
год д;;у;?;еено. сцрумс,шсто Iii\ зана11т
Петър Бонев Тошев, у•1аст1111к u през рево.1ющю1111ата
Ср?.1
11ъроат J леrня ш1 Раковскн.
Бъ.,- •1инте и р?ботннците. 06с.111нс11ате
C.ie.1 освобожзеннето 11а
,т.1а?1ежт;?, 11нте:шrенщ1ята 11 гр: мn: га,;иА. чита,111щето стаrа цонм,р с,t>меде-..1ц11. еди.а оn1хшн,, ap.\lllЯ.
,ю,о ,::?се?1ен11е. чийто бpoir не <";11,: на б:)J:5а :?µотv.,в бъ..,rарската бур :;оято все1шд11ен110 пълни салона
?· а.,ък
настъпва rо.,ямо ожне.1ен11?. жоазия. потълкала идеалите.
за h? партийния к.,туб Т.rк оратори
·

р!:'доветс на чпта.пище:rо. В теа

само;ейност се зарож·
само·за едш1 W'а1ък дат старите r.рогреснвн.? пиеtи.
създа,u орr?низация r-:!ec11 11з нашето rероично t\lIOIIIJIO,

; 920 roдr111a
ne1:.щJ;i

11

т?:,з.'!l,ата

Бо)'5атг r фаuщжа не беше щ.

:,оята зan:'JJ!la още
u- р?днuитс на читалище ,о . .доста
щ:. По.1учи.111

?" , •щсн0r·и паl)ТИ!iнн ,1 р?совn
Фv,?·,n:нонерн ,вляха снлнrе си в
vар111эа1101'ата боr,ба В нeopa1'l!WI
5:iii с фаши:ю?а замn,аха, 5 пео;·
u· !'СКИ ?01ю.1а н -pa3C'l'J>C.'Url!И 22

ноито загнна.?а аnрилцн. През с; ;,руrарнте: Димчев, Стоян я-аци II едно дете.
1897 година.. кJrато ,В селото се Бo11д:1art>!I, Bal'lm Нолар.Jз. Ат?
:\leu.1111c. за които сс бореше
обсъж:н не Щ] IJCCTlll111H. CIIIICnllИG. съз;?аоа '1аркс11•1есю1 кръжо11. ч1,· нас 'ГОшuв. Иордан Табов и дру н?uiиsrr 11aro:r. (,;,.?а осъwест'ЮIПI
за noдCJre на спорове,
а „ Г орс1ш ,.ш·шстс с <1&а ·1?,1то ?? масоо11 ги: По ?;ешен11е
иа?:тиl!ната r·a !> · IX. 1944 rо:?ипа.
1Ja
Пеnсо стотюw
кои пътн11к'· на Г. Раковск11, до11ес?110 спорове по 11деолоn1чеОJ.11 uьnpo· opi анизащrя се създава хор с по
rjпред?.,еното
111е

no,te111e1111e

став.\ център. ,,ясто

1а

:t:1

L1J1ra:111

четене

,1

?от

ТТОl(ОЛtНИ€' Ht\ TTOl?OЛtHИt

христо rруев дан ов

I

'

Просветното

де.110

на

Х1··.

ПЕТЪР БОНЕВ

"Ланов, неговата идея еа Ш'.масов гшосПеру.цица Данов откри клас-, [)0Д110 читалпщс
ьетсн
ииститут
осъществя110 училище, вечерен

1113

-

t

борба

v1111верс11·1

ват през 1862 голппа неговите
тет. за ограмотяване на въэрагалаит.чнви учсиици Петър Бо
стното население. неде.111?. VЧll·,
чев Тошев, Димитър Лачков. Ге
"; ще ?а жените 11
?евои1ште.
'lрез 1853 година тон открива эргп х. Тилг в. Димитьо 1'\ал?rн
чев и д»., конто първи пося-?1есс110 училище, а по-късно де'I
ват
II семето на G,•1110E111i11 ду;:
впческо училищс.
I ч младежта
113 Псасшипа.
Хо. Г. Данов не се 01 ;:н111;11837 година в
Роден
през
чавя само с, мчилишшгте ?:·
многолюдно семейство.
бедно
работи. а тръгва по тлъки 1:
местното учиседенкн. всд11. неуморпа борб.1 Петър се учи в
учител е Христ J
лище,
където
против вакооввелите предоаэ
Г. Данов. с изключителните
сълъпп. пороците II суевепиядарования той прави впеI си
та.
ча1.1е1111е на
младия учител.
Хр .Да1юu пръв ЗЯI ОВОР.НЯ който
по-късно ГО насочва към
-а 11.,1·а.1111ще, -;о,1 необходимо- по-голяма
наука, запалва ;:
сття 0·1 неговото съэдаване II дегскат
а ?,у душа искрата па
пръв определя неговата роля.
преданост i1 любов към своя
Т?з11 илея 1111 Данов с осъществена прэз' 1862 г, от неговите народ II поробеното отечество.
· 1
Бонев учи
в
гимнаэията ,,

учешщи,

Белграл, Toft се записва в ле
Христо Груев Данов е роден
Rрсз 1911 ,·. споя да тупти гияга на Гесрги Сава Раковна 27 юл а 1828 гол, 13 гр, 1(;1 а едно сърце
сърцето на не гки, ,; по негово напежнапс
сура, в семейството на наро- умовимпя деятел 11 просвети- завършва военна академия. В
\
ден будите».
7с:1 Христо Груев Данов.
.тегията започват връзките на
Щастливо стечение на об
стоятелствата довежда Данов

-

странатн

н11

1<:1ас1111 ··11

С идването с11 то« "
слага J<рай 11а килийното \''II;·
лище и килийното обучснис
Наред с децата 11а у11еб11111с
окамейки застават II техпнтс
лодигеяи. за конто Данов па·
лага игкэпочигелни I пижи. р
поодължение на своята тритолишна лейност като учител в

Тошеu nъзприе??а
,щеитс 11:
n
.J.11мн1ър Б лагоев
до после;
н11те .дн11 на своя жнвот вод
uоРба сЗа възrьржес1вvва11с?;·
1юм,11111сп1чес1<ата правда.
11

Toii се в1<лючва акт11в1ю 1·
редов<'1е на ч11тат1щето. коетс
·1з.по,rзув;? като
тр11бу11а
за
,,rасов.:: аппационно·111росвет1•:

v•ште.11. nросвет11те.1

1абота. Два пъп, в седмиц11та

пръв l<IП1ЖOBHIIK на Перущн
11а, Димитър Г. Лач1юв е ро·
ден прег 1839 г. Едва 16-годи
wен. той става учнтед о род·
IIOТO си се.110 11 нrрае IIЗKJII01:в
:ещ1а
роля в пробуждането
11

уч11·

А·, а нас

J(НИ

Иванов Тошев е оо·

през 1876 1·. в бед110 рево
жqв11ак. поет. театра.1ен 11 1111пю1щт1110
ссмеiiство.
rалищен деец. Прегърнал идс,1
Завър·
;а на своя учител Х1тсто 'fll!.'I ПIJOl'IIЩll!.ЗIIЯ, 33:IIИНава II
1е11

Йордан Па?лов Табов

·

п{

HI\ нрхео.1оп1Ф?Сl(IIТ1!

сашш

1111

Перущищ,

11

OПII

0 ю.лно

,·т11tе 1i.

Насърчен o'JI П. Р. C.,aвeiiков, л ачков съб11ра бог:11· ми·
,ерил за 11ародн11я
бнт 1,;1 се·
·
:юто ю1 11 окоJil1Ост11те .\1\
lkтор1:ческ11ят 0•1epJ<
.,Синап
r,ойвода 11 .2ащ1iтата 11а \ lepy
1.?11ща от дядо Радеонте сннс·
ве" нзrаря в о1·не11ата с, 11:,;1,11
през anp11.11 1876 ,·. заед,ю с
дрvгн rотов11 11е•1е за печат
к1111r11.

,1ноrо
пеещи.

в ко11то бн.111 съб? 11111
)IЪдростr• "

народни

оргаш1з11ра11,1

псробителнт,,

за ?:f???????1/т???да????д?;•?е;;:'?

1

·
·

I

ТО 1'ЪРС11 зaJ<Pll,flЗTЗ на ?::-1ад11я
дiJCl(iJ.'1. По.11учава1111те всстт,

1:и

ко

от Цар11град. Сърбня. В.11аш
1.1аз1<р11в:?т

'ЩJII/IЯ хора
с•11з11

жад11и1е за

11а

онез11

IIOBOCTII,
1<0iiт,?
ос1?обод11л11те се В<'·

добър

,с тншат

жнвот.

на

)
•·е 11арс.111.
?
Пр?J 18б7 година под ръко·

В<цството на Петър Бонев с t
\'1НIСТ ,lt!l'O Ila v•1emщ11 11 ревu·
;1ющюшю настроената м;щп.еж
er постави II играе за ппън
път побългарената пиеса „Мн,J
госгралална Геновева''. А слсл

J

Бонев с дякон Ип1ат11Г

гижламо през

,•ся ct: 'зареждат II

който
Пi,1?-

1869 г. н

iнt:111н

ломпг-тсат

Ког.: !'О .чегията на Раковскп
г разпусната. Бонев се энвръ-

.·

поецставления,

Петър Бонев загива
же1111е през април 1876

щица.

гъковолител
Пеомшша.

на

11

1·.

спакато

nъста1111сто

11

Стоян Рангелов Боsаджиев
\

Роден пре„ 1913 г. в сел1есiството на прогресивен уч11Еню Атанасов To111er;
тел,
? дв а 10 -годrшсвн ос та ва с/lрак .
Завършва своето образование
в i:. Перущuца. През 1930 г,
1rостъпва о редовете на РМС,
а през 1936 г. с вече партuен
фующионер II работи 110 ,11лад?жка линия. О11ертава се к.1·
то · лrного добър лmсов11к и f.l
кратък срок успява да обеди·
ни око.10 себе си гЬля.11а част

rю111а·?11я
в
П;ювд1ш. той оп1ва да с:1t'дР.а
lРЗВО В Софш1. С1ед като ,а·

::t?;?a 11??:::ei?c;??;,?· /'пJ,??:
,11t•.

K<"raтu се с:аf'.ръ?на в

ЕНЮ АТ. TOWEB
Еню Тосuев и acu•cкu прогре-

re·

,ото. "ато член Ila Партията.
., I! ПcPIIC'a до 1918 г. ненi'
·.е,?рrта!),
ос:нчк?,те cii vсн;111,1
·:тоян насочва към завоюва?1е
,а •шта,,ищетr, 33 Пr.ртнята.
Стоян Бояджнев е nр?пежа
'lf'JJ Ti1JIЗIП Ila оратор. И дне,·
неговll съвре:11енниц11 от Псn,,.
щ?ща си опом\,ят II с голя?,а
. нобов
говорят эа 11.:насянн·,с
от него беседll, сказ,(/1. PC'lli.
Стоян Бояджиев е .vбнт пре? снлн с? пъ-тнщата
:1rетод11те.
септе.\1r,р11 1923 r. като агнт·
33 да )ЮЖе по-с11.1ню да проз·
?ропчш< на
Окръжния комн· нvчн правдата на Партнят?.

нзвасн Ol(aЗIOI по РЗЗJJИЧНИ '1!1
просн. нан-вече no r1:1ПР()с.11тс
·,а иле11те 11а марксизм:.. Той
с
един от 11111щ11аторнте з;? създа
ва111:10 на парт1111на театрална
трупа. J(ОЯТо изнася
редица
представления
?
Атанас Тошев· загива в ора.:
жени? по време на Септе:vш?1111 Тfт на
БКП
ското въста?ше прgз 1923 год.1,,Кемера"

Грvео Данов за народно чнт11·
Ла11·
?нще, ентусиазираният
1<ов заедно с Петър Бонев от
д/ШQ BCll'IKHТC си ClfЛII II e11epСъ1110 уч&шн< I),\
jJ.11м1п1,р 1·ат чреа
негq кому111:с1?1те
/'IIЯ за р?зрасщането на създа Благоев.
l"lopдa11 Павлов Та- :1.а разпространяват партийна
JJе1юто пJез 1862 г. 11арод1ю ч11 5св е
род?н прQЗ !878 r. Дъ.1 та правл:1. Из1111сял ГО.'IЯМ бpoii
:·алище.
·11
1·од1111и тоо е н?род,;:11 уч11 лс1щи11 от разJщчен
характер
Д. Г. Лачl(ов усърдно събн· r,;1 11 с1111д1щале11 дееа. От
Иорда11
Тэбов
юшниlае
tЧJ tiаррдни vмотворе1111я. трн
1913 110 1918 1·. е пr"'т11?11
сек
,,..
з11
гор
с1,з,1ава11?то
на
па Р
KIIИCIOI 11 POДOПCl(II пес11 1, ПJ)а·
J.eii·ap. I?c.1.110 -със сво11те
д,ру
ща ДОШ!С:КII ло 1iарод11. re P'I· 1
1"?·; p?;iщi трупа и nap
?\m uод11 борба 3а завоюва тнii1Iата
бот11 до Букурещ II Ца 111град
п;'iiннн
По•:1111а.11 с·
хор.
през
не на 11111 а.111,щото от парп?йт1
През 1866 r·.
Р. Слазеijкоr.
та ор1·а11юа1111я. 3:1 да ЫО· 1942 ,·.
дава място· в спнсш111е „Гаi1·

да"

село. започм

Като ученик е Пловлив A·i, педи. Завъошил

Димитър Г. Лачков

,1а духовете· не са)ю l!(ато
тел, 1ю и като обще:::твени",

·:-а

прот11в

Роден през 1887 г. в прогрссе учи в Пловливскнт г мъжка
..
сивно
семейство. Стоян Ран:симпазия. След като я завърш
J?)B
Бояджиев
е пвслелил р,:,·
'13, става учнте.11, 13 ролного CII
юлюиионния
11
на биши
дух
,
село.

, :,;есе1111

чилища.

Даровит

[10ДIIOTO CII

здравено от Бон.ев 11 11е1·ов11н•
,s!)угар11, ста11а тясиа :ш. побе
,,е оназ11 част от народа. ко<1·

Атанас Иванов Тошев

през есента на 1850 година эа
учите» в Пепмшша. където с
създадено едно от първите в

В

1юдго говката

кра?

Вер1111

11

u

:.1ест1юс1,11

Пловд11в.
,.

ПОСJlедовател11

на де·
с1 11

ПЕЮ дол?в

Роден на 16. 11. 1911 г., Пею
долеn аwано се офор?1н 1<атс ,
поет със здрав11 прогрес11щ111 '
разбира1111я. Още от ученнче·
:к11те ?,у години родн?то чита·
.шще става втоl)'и 11е1 ов до)1
Пею Долев е а1сr11вен ч11таJ111·
1ц ен д.е•1
, т е,,
, 11 о те атр ал а 1 а са ·
модс1111о?т. По време на
Фn·
шист1си·о
мракобесие
са
paбo'l'IIJIИ
той
е1н
за ,процъфтяване·
\'
I
.аото

1,а

септемврнйш1

Дими1ър
Кънеu,
Тодоров
Александър Д. По,1ов, Георги
Ра.нгелов Долев,
Александър
An. Андреев, Никола 1(. Кънеi!
11 жнвите днес
Георги An. Ан·
дрееР.
Къню Тодоров Кънев.
Петър Р. Савов, Цвета Р. С авова II другн. ко1tто акr11в110
I
'"'О

11а

РОД/JОТО

1

11

ЧНТ-аЛ!Ю(е. ТЪР· с11авнра и УВШIЧЗ l)eBOJIIOЦIIOII·
1ю настроената ,мадеж. Негq
BIITC CTIIXOIJC однгат 113
кра;;

През /942 г. Еню Тошев с
арес1уван и осъден на nст го·
оинсt затвор. При иэлежаваиа
нd присъдата cu една ва11ер
той избягва от затвора о Хас·
кооо u поема пътя 1m парти·
занската борба.
И през /943 г. на 5 н.оеАt·
ври _Еюо Тошев загивd о ОГ·
крит бой с врага в .1rестност·
та ,.Лещенскс,", неда.rец от Пе.

l!eДOBO;JIIJl're,

еКОГ1J1Оап1раннте.

zo!laт на бсрба с.рещу 01)ага.
Особено
богата
дейнос г
;•азгръща Пею Долео с.1ед :J
Сt'ПТе)IВРН
1944 I'. Toti UJIДH
мечтаната свобода 11 11зпя Ju

v'11вн11 'л1ладежu
,,ав,111за1·
,
r>
редовете на чиrалuщето, ста·
oar едни от насi-активните нс·
говu •?ленове. За известно вреliCЯ 11аii-възторже1111те с11 сп1·
л1е Еню е u в •шталищно'Го
хове.
ръководство.
Полага ,11н.ого
Пре:, ,1959 гсдана спря ;ta
усuлил за театралната само·
тvптн
едно сърце. угасна ед11"
дейност II лекционната npona·
бv.•11а ?f11cъJ1.
?авършн свон
ганс)а.
Посредство.н ,щтали·
•емен път Пею До;1ев.
rцето •1есто пъти ус11еи.1но се рущ1ща.
01· л1ладежта.
провеждат реди11а 11арт11йн11 1;
I
Перущенцr1 свято та•tат паCrp. 2
По N1реждане на Партията .11ладежки ,неропри.ятия.
.11етта на загиналuя герой.

·--?

.,

Читалището -варо,:еи закрилник н? прогресивната младеж
Бешв 1939 ,'. Завьрнахмс и снопа не стенахме, Эa,,a,1•11fl живес, б;,11ч?ха се dpyzapure

I

всичкн у•1ен.ици вьв ваканцил. се 11рова.111.
Георги ,1т. Тонков, Боян Ат.
Традиция беше стан.ало всяка
Амбицирани от юва, 1111<' Пълев, Стоян. Но. Тошев, Гегодина да подготвяме миера- решихме да под,отви.11 пиеса. орги Лlutueo, Никола KypТ'JG
турно-,11уз111-а,1н11 забави II пие Изборът 11.11 падна н.а . Камба- и iJp. Tai-a ,1uтс.лшцето подпос11.
ннгв на св, Климсн: Охрид- .:1а,•а111е рсмсовага .11ладе:ж: в
'I ит.иицего по онова време ски" с нъзрожденскп църкан- 11eti?11тe прояви.
беше в окаяно положение. Ня- но съдържание, Трябваш» rJ·1
Кири» Тошев
мйше нито средства, нито кни- държим c:.ie·ri-a коя пиеса ще
ги. помешаваше се о с+ария разреши 110.11щш1та д« rr>
иолииейскн участък
хамбар нгрие,
В клуба на Партията
със с+ькла. Са.1ю по· t111c_.11e ни
Подгоювкаш
"
1' 11"
•
ни
"'.а+а П р,1 разрастване на паричимацниге ваканции се раз- прогече щ,11 c0.1>1.1r стусиа.11.:1,
..
тиината органиэапия. клубът
с)вижваше куугурн.n-llJюсветна- искахме н.а всяка цена да IID·
на органиэацията се оказа мадейност в него ( на югаваш кажем на легионеризе, че с.не
ii през 1920 година, (11>11
ната влас+ това не й чрябпа- по-единни 11 па-добри от rm: .,ъr.
те дюкяна. конто имаше къше).
В подгоюакою и изнасянето 111111а ми, дадох за
клуб ьа
В нодгсаовкат на една .111 на пиесата най-активно се Партията.
Сте1111те, равделяши
тературно-.11уэикална забава 110 включи др. Веса Паскалева,
трите дюкяна. бяха съборен!',
Дрвматачннят кплентив па К1тсомол1 през 193? "·
нницшииеа на учен11ците-рембеше паппавеиа сцена, а В
сисгн в •111та.шщето възникна :?га:дн.аакf;?е::::а °n??:??/a,:;? останачата част
побраха по
тор по изгогвянею н.а про- подготвена и ние изляэохме на вече от 150 стола.се Така
започграмат. Ние иска ,Ate да се ре сцената. С голям успех я нэ- 113 да фуькшюиира новин г
01 несохме за първи п7,т. По ucс+ихоторення
11арт11е11 клуб. Тмк се провежПреь 1922 год. селото 1111 6Р .пе да пронава свои хора в цитират
дегио·
Ботев,
но
Смирненски
кане на •щталището. за при- даха събрания
II
изнасяха CL
посетено от театпа.тния колек- оъководствого на чигалишел о,
сти- ход!u
иэн.еСсена още един сназки. беседн.' доклади, и Bit·
11аботн1щнтс в ПJiов- !ащото ca:v..b по тозн 11ач1111 ,о нерuте протиаопоставяха
11-1в 11а
това ние 110; 1,аг11 клубът беше
нm1uон.ал11сти•1еско с1,· 11.п
ва пъти.
пъяен о,
;щв. Пu това ,теме бях nap- южеше да нзп1.,.1111ява 11ст1111 хове и
на
казахме
разретаоане
веднъж,
че РМС симпагизирашитс 11а
държание.
още
До
?10611пашите
тиен секретар. Взех?1е вс11чкн ,!(И своята прrсвет11а и
Но B,f/i!CTIIII·
·-,- иден безпапгийни пеоущенць
:.1ерки. за да се ОСИГУРИ ДО· .1нз11р11ща POJIЯ.
Тъй като за нашите ооатопп
6ър ред па представ.r1е111iето. ннте в Перущ11ца..също разб1,·
не можеше да се осигури ч11
Населението 11роявн го,,я\1 1111 raxa това 11 всяческн се c11Peбиж··
нашите
цe.q1i.
меха
осуетят
талишнияг
Всички
да
салон. за който с?
-eDec kъм него.
На едно годишно събра?шс
1ти бяJQа продадеш?. Им!аше л.о
се водили много борби, то 11я·
лата работа се пренесе в клс
правостоящи. Предсп:· :•а •111та.qюцето нне 11зпъJ111и.':pl\
ба на Партията.
1.лен11е10 ГIJ)е,1н11а много добре. ,1е. по:ю13.f111ата от театра.чния
Когато дойде осташ:През 1922 година започиа
!::11тусш1знра1111 от успеха на салон.
..
да работи при нас театрална
еатрал1111я KOJJeKТIIIJ от Пло:-· .10Т() 11aceJie1111e. РЪКОВОДСТВОТ()
·,рупа. която нанасяше 11е?1а:1:?1ш. l!lle реш11хме да създаде;., 11а ч·тrаю1щето от.1юж11 събnа·
ко театралпн представления.
наш парт11е11 театра,1е11 коле1,- !llfeтo, .1ашото по-голя?1ата част
са.,юна
П1J11състЕvва1ш1те
в
Спомням си пиесите: ,.Стра
твr1. като със с1Jедствата ф11- от
,.Х11м11 на
1!а11сово vкрепнм орrат,зация. бяха ко?;у1111ст11 и тех1111 съУ,вш
нищетата",
на1хн.п",
Съставът
, Тъкачите" 11 др. Участвуваха
та II пол,:1о?юп1ем ч11тат1щето. де1111ш1.
първия танцов ко дру.гар11те Иордана Мрянова .
В колектива се вкJ1юч11х,?
Не бяха "1а.пко II с:1уча11те,
лектив
нзпрате·
при народ- Марня Аврамова
боliкuп1рах?1с
Андреев
с
дъщ?когато
. \ндрер Ан.
' Георги Рано чнгалище „Про
у11рав
·te
тогавашните
от
С
Георги
Р.
Дr.1111те
111i
;
Е,
ултана
р
Невена,
адева
=-акгри
ря си
света",
създапеи
са
11
ръководителка
r-ев с жена сн Сvлтана r. Ра- 111щ11 оратори и 11?1 с,т11с?1ахна
трупапрез 1950 гол.
?....u,m,tLХ.ад.>1(,;1?сен...-Пе?,-llева -- ак11Рt1са II ръководи- \le тр;1бv11ата. от ·която сле,t I
1111чев. Асен Габон. Иван И.:
-е ·н··а ila-'fea?pa;IHИH K(г.lH?KTlll\?OIHJ-rr:11r-Чc:::,-o-11aш11ят-t"1;t'\J'ffi!xr'
Злачсв
1<0?'.('О· .,.аннн Стоян Боядж11ев 11.1111 др.
лруги, а ръководиСтеФан П. •Пълев
пар1•ие11 Д11,У•чев произ11асяч1 п,1амешн1
тели бяха Георги Андреев.
?,qлец, у•111тf:1к. э1r;i
1-Zъшр Кънев,
Петър Савов,
чле1? J::Jорданка Мрянона, уч11· r,ечн.
Пътят 11а разв11т11с на на·
ТоДQр Донев. Недко Ил. З.1.:
телката J\",ар11я Аврамова, Асе;•
чz.в .
шета ч11та;1ище fie ·път 11а бог·
hерн11че2. Гъ.лъб Хадж11ев
пpor,1J
Партня
нашата
пре;r
(11
на
теа11ратю
Ср?дствата основно отиваха
. ,Pvrи. Първото
ко111'1 !
тatf.Jie1111e беше пнеfата „Сrы1 уnраениците на се.1ото.
за подобряване работата на
ше.п", 1<0ято се пссредща мно се мъчРха да го откJiонят or
<IJ!ТЭJIИЩето II ДOПЪJIIIIITeJIIIOT,1
цеш:.
народ1111
,iy
t1ст1mските
;"
11асе.1е1111ето
от
?емеделско
уч11л11ще.
о ;1ofipe
1;n • ·юr? не ,,спяха в .rова.
Пrпvщиuа.
Петър Савов
Георги Андреев
'Партията в?шагн се стрсж·
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tо?ини на упорита борба
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Отадох. Посрещна ?1е дЯ,1<> та ?южеш да работиш, а?ш 01
11ах на уmщата. Tat<a и досе·
съвет
бн:х
Насьо
Тонов. Toii беше пред· библиотека разб11раш .flit IIC·
KHIIЖl<a
сн
'КОЯ
на
управителния
.не
зная
?а
Едно ?аседание
тежJ<о, тежко ,1с запи·
11збрала тогава от б116J11юте· седате.'' на mичле1щата тога· uto?
u;i
тoii,
Иван
Добрин
K(IC .а дядо Здравко .
„Просвета''
читалнще
ката
на
на qиталище „Просвета"
?ад1111 Г.
Айвазов. Секретар .,_ Не съм работ11J1а в бнfiв селото ни.
пъ1<
беше Гого Па,,1пов. Дой· тютека, дядо Здравко, но по,.Просвета"1 Колко rорчнsо
Още от дете ·обичах щю1·0 1uъ;1 liякои от съвета на чнта·
в
бaii 11иньо Айвазов.
).fагах на vчнлищната б11бJ11ю;1.е
се 1<а,рат
с11раш1?о звучи II досега
.13 чета II четях вснчко. 1<a1<so. тннето. На мене ще
-Та110,
CIL
остав11J1а
owe
п1
1екарка
Е,
в r11м11азията uтвреме
110cJ1e.
Не .\tli позволяват н.:1 ,•шите ?111! Как ме шибат
-о мп nопадвеше в ръ11ете.
а?
Г.ледачс
с11
уч11.r111щето.
Какво
r,ече
навр.еме.
Читаднщето тогава се ло\1е- 1111,<0P\J д;? давам от к11ип1те ?о съiщето дvмнте: ..
Е, ами ако те 11аправ11м
щаваше в· долннн етаж на оС.· ЩеJ1и да се изпокъс11т. ,.Нека, uткрад1rа;1а?" • .П1юсвета"! /\ те _тук се въртиш още. Пар11
Шl<а·
·ти,
те
спря
лн
няма
майка
та
бибюютекарка
в наше-го чита
в
ч?1,ю111rите
защо държат
щннското управле1111е. Съше· 1<азват, да с11 стоят та?,
такова
А?ш.
.
от
vчню?ще?
което
затвор111ще,
1111е,
управата, сме
l(ато
затворен;:
l(афене, в ст11ч1ш II хубавю1. като кук- Фовете
1,ремешю тq беше
обичаш
1:ато
толкова
много
приемеш
моrат
да
вРче
реш11.111,
ще
свят
не
yia
ч11та;111щет,)
бяJI
;1а
111щ11,
?юето раuотеше Иван Табов л11ч1ш да 1фасят
можеш
.ли
бaii
от
четеш
кню1<1ш...
след
него
.пи'
додаде
може
Всеки
ден
111н<oii
не
?<аФенето!"
да
1<азваха
видят,
1111,
а 11
l!Jtи Бато. 1<а1<то ?,у
11гра·еш eii на 'ТЗЯ мэш1111ка? KoJiьo Ка'ймаканов, като ХИТ!Jо
да
1111що
да
това.
тях
про':lете,
повтарят
1111що
";и
да
нс?г•?кн.
по?111иu1
въз:.1ущаваше се tHa бюрото му ю1аше пише- ме пог;1ед11а. Демек
в
11ареде1111
Коя J111 1<1111ж1<а да с11 -11збе- 1,аvчи!
Киш11те Ояха
В•н•,.
можсu,
с1:
ai<o
юшжка
иска
1;;
.111 011аз11
ща "1аш1ша).
.tва сrък,1ен11 шкафа, с :11ще r а) Грабнах една 11ас:1ук11, .:?.етска1 а щ1 душа. ,,Да
11,:·
1·аже.
на
нея
...
ахо
кg
работиш
да
аъм vщщата. Ден не мш1ава· rкp:ix я под 01<ъсаната с11 пре стоЯ'r ч11ст11ч1<11, да кр?:сят
значи
1еэ11 д1111 бях в Пдов.111в
!'aw ... сядай право II от дне:
1111!" О,
бaii
какво
както
щ1
11арсю1
часове
пре;1
ст11лка.
фенето
стоя
с
не
1ue да
котJiоеа
хра11а
ii
на
б116.111отека. да,,а
смята
1,
Народната
непроссе
1<1111·
точ1ю
Бато, 11 ...
11а
11ра.тата просвс, а н ръ1?ете на
прозореuа. за да rJ1eдa?1
11апътств11я
eii
тез11
вас.
доха
ми
онезli
?,ри
Kaii?1<1·
ба1i
Ко.1ьо
конто
в
?:стените хора,
п?те с швроко отворе1111, жад- ?1е сре:ща
станах
пнсарка
кас11Рпс1ш
тl'фтер,
И
,ака
аз
д1н!?11111111.
rод,1н11
път1:
11аы11я
народ
Често
к,i1юв.
теж1<н за
1111
Зd зна1111я оча.
11;1 ет11ке·1чета...
Здоавк()
ходя
в?1есто
(Дяло
чита·
общината.
да
в
така?
Kaкilc
о,
бягаш
к.,ючоветс
на
прого1шаше
Къде
;tържеха
(\aii Бато ме
\ЧНJ111ще.
(ewe с?1ятан за „ло-уче11" ... по
отl(раднаJ1а. та го 1<p11eu,:' .111111еп,.
прозореца . .,за д;? не го счупя'·, ,
че
·rова
научих.
1(11111·,11
време
1917-191&
По
,1азпюпа11 •::>ве'К" тогава\. С,
Пре? у•1еб11ата
поннкога "'е пу?каше вътре Чака1i да в11дя! Л-а!
,1
Чll'ТЭ.111
съвет
на
111 ще се оа:щравяш с
праrнтетшят
„неска
то1,а година пu ;шпrа 11а средств;; \
ю111r11тС'. Бато 1ч1ж. кю1га 11ос11
_10 ca)J!ITe шкафове -с
··Ч·
Анчев
Здравко
Koi;
уче·
Gшш:
11 ти за вс11чко ше
шета
1:1111г11т-<'
11родъ.л>/{а
не мuжах да
?·.ато_мн позводяваше само na XJiane! Т11 л11 "1v я да.,е'
Каич:1?.а.Ннко:?а
вснчко
а\1а
II
JЗ
1оваояш.
Бях
в
предсе"1ател,
позво.111)..
11;1рто
сн в П ювд?ш.
;·н гледа\!. бс:1 да п1 п11rщ\1. п,
\I)'
Лз ая.1ата трслерех, стнска:х ,. III 1<J1ac
тогава. Останi\·: f<:-t11,? - к11с11fР 11. ч.?с11ове ше тпаш. ще 1111 J;азваш кой
Ед,11 ден, по.щ111, та1{а
п.•1аКоста,11111 Г. Аf1ва0ов. Лта11а? ;;акш1 к1111?11 вз11?1а. за к?;;со
с11,
ча?1а.
наii-после
к1111гата
сърuетu
сн
11а
се.10
ПD!I
до
се ?юю?х. че тoii
(С.,?дВJ 11а 4 стр)
Тонов
общ1111ск11п Гого Па?шов.
чех.
дърпах
110 то? ,(? хва
В<'ю1ъж
от
рече:
се,
ед1111
шкаф
r,opit ед?mня
з1;·
тяхно
сет РЭ з.:?равu за 1штю1те на рънЕ: т1: с.1,-жнтел11 :юшъ.1 пр11 \I.J Hac,iopo на eJUю Чt>II.
_ Xaiiдe. 11збер11 сн -са:·
. .\: 1е
11скаш,
... юшжката падна на '1<' .1а ti 1(а:.а.1. че щ• викат в седа1111" п()внкахlа
Стр. 3
к1111жка
каквато
иа uашинаЦветана.
нзхврък
Ти.
:.:ята
как
общината.
не
е
!!.ОНе
вндях
дорде
че по-скорнчко,
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ВТОРОТО СТОЛЕТИЕПроцъфтява художествената самодейност

С още по-големи
успехи в просветата

•

Хуложествената самодс»ност в нашето читалище
има стари и богати градиц1111. В миналото тя подпомагаше борбптс на нароял

нултурата

голяма радост жителите
посрещат
нашето село
100-годишнината на образцоза национално освобождсво народно читалище „Просве
вис. Днес главното и пр113та". Цялата негова деiiност се
вание е да съдействува Ji!
комунистическото въэпитага е подчинена на една основ
ние на трудещите се.
на задача
да пръска просВръстник 11а самото читавета сред хората, да възпита
лище, драматичният колехва младото поколение в сотив е верен на делото 11а
циалистически дух и морал, за
септемврийци,
априлци
11
да растат достойни утрешни
активно
в изграж
участвува
граждани на комунистическото
Пеживот.
новия
дапето
на
общество.
дълго
публика
рущепската
t,жегодно работата на наше 1
ще пом1111 прекрасните посто читалище все повече се раз
тановки
„Циrанн ". ,,Сватба
·1
раства, о е станало
център
·•
на цялостната културно-масо
ва дейност в селото, място, къ
рез 1862 год., когато се
дето вечер r·e съоират всички
основава •шталището в с.
самодейци. Не веднъж са ни Перищица, се поставя- 11 нагостували читалищни деiiци , чалою на библиогекат само
от страната и гости от ч?жби I с няколко книги. Тук по разС

иа

-

със зестра", .Боряпа ", ,,Любов", .. Имат думата жените", ,,Когато гръм удари",
„Коварство и любов" 11
МНОГО

други. От

эва колект1111а? която и на
големия читалищен празник
на
ще покажат красотата
българските танци.
Методи Шабанов
НА СНИМКАТА: Смесе-

усилено.

Танцовият колектив водц
своето начало от 1950 г.
Под ръководството на Метоци Шабанов сега работят

НЯКОЛКО ГО

нияз: хор при •тталt1щето.

насам едновременно
работят три драматични съ
става,
Наред с драматичния ко
чектив, голямо развитие по·
лучиха певческата и танцова самодейност.
Прсз
1953 год. се създаде младежки хор, който през 19,'iб
година стана общоселски
диригент Ана Таскова, а по·
късно Димитър Димитров.
Cera под диригентството на
Георги Белчев той работи
д111ш

<.:

-·---·--· --·---·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·:

n

личен

??i?::e???:p:?:::??:;:::?;
обявено бе от Националния съ
вет на Отечествения фронт за
образцово народно читалище.
Драмсъставът редовно под·
готвя нови постановки, хорът
1111
радва със своите хуб ави
лесни, оживена е деiiността
и на колективите на учителите и учениците към различни
1 е училища,
Към читалището всеки де11
се отправят десетки хора. редовни читатели на библиотека
та. С добрата си работа в
чест на 20С-rодиш??ината от на
писването на Паисиевата исто
рия библиотеката спечели пър
во място в състава на Плов
цивската градска община.
Нашият прекрасен читалищен дом-дворец е любимо
място за нашата младеж,
-А<
за всички трудещи се.
Стоянка Тошева
председател на Общинския
комитет 1;1а ОФ

I

1/ЪТ

са

лизащихс тогава вестници, спи
сания LI книги, които служел_и
на революционериге В• борбита за освобождението нн or
турско робство.

-·-····с··ъ·о··б·щ···е·н-и

е

-

са около 1000, а раздаденн:е
l(Н11г11
около 20 000 юма
Непрекъснат се закуnува нова литература, за което .ни
помага- със средста народния» съвет и ТКЗС. Подобри

културно-,насовата

·

Юбилейният комитет за
чествуване ·на 100 години uт
основаването на Образцово
народно читалище „Прос11ета" в с. Перущица урежда
на 23 декември от 18 часа
в големия салон на читалището

работ

в1Ш1Сн11те би блиозеки,
организирани към село Чирен, махала Пасцниа, дегскиге градини
11

Наиипп библиотка а 'leer
на 200-годишнината от написванет на flaucueвar'ёr исюрия
беше определена за първенец
селска библиотека. Тя непрскъсната ще подобрява своята
дейност, ще допринася за ,,ул1урното издигане на новия ,твек, човекът, койло ще живее
и работи при коминиэма.
Фанка Стоянова
На снимката: Кът от
лиолекат.

-

.

-

-

-

-

-

-

паха, брей! Седемдесет-с-осемдесет хиляди са вече ... Нали с
тях щяхмr_да..,,пом·огне)t шосеr·a и на ...
. зам;rъкна нзвед·
паж бай Диньо.
Карай, карай, Диньо, тя,
Цветанка, от днес е вече m11i;
•ювек. Така .:Iii дядово10? Хе.
хе! Та тя е спъната вече от
нас здравата
смее се дядо
Насьо.
uпъш:1та? Как спъната? 31,?
чи .. :аз като добиче съм cm,ната от тях II занапред ще
-грябва да играя по тяхнат,J
<'вирка? Аа затварям очн пр?д
всичхо, което вършат?
Не!
Няма да бъ-де, как?rо на вас
се нека. rоопода! Горчиво се
лъжете!
Нови книги повече ня?,а
щ? r<упуваме, r<акто тн нскаш,
tlветано. Ще работиш с тез:1.
I(аквито и колкото има?rе. Xv·
бави. лош11. това са! Ннщ1т
нужда от повече книги нашн·
те хора'
Сърдrпо буботе.ш(·
бaii Кодьо.
Заварнх около 2700 roмr.,
най-различни 1<1111r11. Разnреде.r,i1x r11 за десетина вечери пп
отдеJ111. С:южнх юr етикетчета
·

-

-

-

-

-

ТЪРЖЕСТВЕНА

ЮБИЛЕИНА ВЕЧЕР

•....

др.

В програмата:

--

Доклад
,,100 -rод111111
народно читалище „Просвета" от др. Петко Стоянов,
бивш председател на
лището,
1

.1

бях 11apel(Jla ч1(та.?1ищната бибJiиотека. Зарадвах
се лrдого. а най-вече, че сс
rьрсеха повече книги с про·
гресивна тематнка.
1<а1по

l(ъ·,1 'КРан

на

1919 год1111а

оба•rе аз бях уволнена от об·

шината без никакво nредуnреж
ден11е. Уволниха ме, ·защото
Разправях на ляво II на дясно за всички техи·и нередности
н грабежи. които вършеха
ч
се,,ото през 1Воiiната.
С rrзroивarreтo ми от об·
ш1111ата. автоматичесюr отпаднах II t<ато бибюютекарка r.
·111та.111ще „Просвета" в се,1ои
и 11.
Пъ.1110 хазаii1111чене с парнч
•ilП? rоелства на чrпалищет..).
се вършеше тогава. ,, 11oro паJJII II след това бяха събраr111

'\

чига-

Връчване на награди, при
ветствия и тържествен коицерт.
·

6116-

L
номера, сигнатура. О11кр11х
раздавателна книга, входящ
и изхсдящ дневник: за кореспонденцията. . . Заработих с
голямо желание. Много въэраст1111, ученици. ученички вапоч
:raxa да идват за 1Книr11. Съ··
буди се „Спящата красавица''

-

•.

..

на библиогекат, Много добри
резултатt1 се постигат с под-

11

-

нриродо-нанчна,
исюрическа.
географска н друга литерат!f·
ра. Поличаеаг се над 42 броя
списания и весгници.
Средногодишно
«иппе.ипе

се

обаци се пак бай Диньо.
се разправя в нея, за какво
За коя! Забрави ли за
чу е. Нне нскаме да знае?, коя) На Здравко дето щях?;!'
кoii какво чете II от какво с_с да д,шаме. че лrу трябва;111 зэ
интересува. Нат1 знаеш, вой- 11ещо? За...
па.. .
на с сега...
т11.
В това време, сякаш 11яма·
ю,а, хайде, пuчн11, па ще ви· ше съвсем 111tк6й при мен, нанлю1...
сериозно разглеждах книжата,
То, освен ученици, же1111 ;<оито ?+11 дадоха.
- Шшт! ... 11, с пръст на
старц'И ю1а JIii други в се.10?
Вс11чки са на война. Кой ла ;стата, norлeшra кълr мен дя·
ще доiiде да 11ска юшrа в га- 1ю Здравко.
к.ова объркано време?
каАз. все едно. че 1111що не
зах.
съм чула от разговора юr, пн·
Лбе. т11 поч1ш. па ще в11· '!IOI г;1:
д1ш ще дойде лн някоii 1\а
Имате ли списък на к1111юшrн. няма т1. -Само вечер 1·11те?
ще разда?аш. И на вси•1ки ще
Имаше един. Търкаляше
казваш да rн лазят ч11сп1. :ia- се тvка, ама кой го знае къщото те са красотата на К<'· ле е сега. Пък II защо ,qи т:?
Фенето ни
обадн се 11аста11- е сп_исък? Не знаеш .111, Че
1111чесю1 дядо Насьо.
·0111п1те са съвсем новнчки, с
Ко.,ьо, ко,;11,0 пар11 t",
,,,ra- пръст не пипнапr
троснато
ме в касата., ,,'\ ожеш .111 да :,111 отговори бай Гого Пампоr?
1,ажеш.,
KoJiьo. ония десет х11.1нМа 1кu са, Диньо. J.a.111 дн, дето пr дадохме та,?. к11кше cnirнaт .за онази работа no станаха? Да се не простю:
\IЪЧ1ю е.
и с тях. като с друrнтс, деrо
За коя работа, бе?
сме разда.111, а? Eii, ,1ноrо ст,1
11

--- .

с?:;;:?:;:и?::ко;:1/С;?·;;;;·······

Едно· заседание на управителния съвет
на читалище „Просвета"
Продъяженне от 3 стр,

Девети сенхемврн завари !
библиотеката с няколко сюлн- !·
ци книги. Сега книжнияз: фоиr) !
е нараснал на 8 000 тома, fl!
1vttiro 11мQ.,11е художествена, по- !

ВХОД

с

покхни:

I _...,.,_,__,,,_....,......,
лнще

II

до 1944 г.

.,....

11е

напра·

виха.
В състава на
театралната
трупа вливаха Марко Деянов,
Лна Желязкова, Борислав Дечев, Бор11с Тасков, Ана и Пав·
,rнна Кътев11. Ненчо Чобано!З.

Ранге.? Ст. До11ев,

Harдe.жJl';:i

Михайлова. Надежда Н<1кева,
Лена Пан•1'JВЗ, Невена Ат. Ц:1
чева. Цвета МихайJюва; Тан,1
Гилева.( 1в-есе.111ш 'Милушев.
Асен Табов. Асен Пер11нчев 1,
още много другн. Вс11чки 11rp:1
ехме с жар 11а крайно бедната.
кrайно неудобната сцена в
с, арото училище, ·по-•право,
бившия пол1-ще1kки у•rаст!>к,
11р11годен за театрален салон.
Населе1111сто очаквашЕ- с не·
търпение 11зJ111зането юr с
нова пиеса.
Въnреки. •re rоrаваш111пе
управшщи гледаха с JIOШO ОК()
на нас · въпреюr •
•re
пазеха
кrrнr11те. да „не се изцапат" от
ръцете на 011руде1111те селяш?,
'!11та.1ищ11ата лросвета пръскаше светлина сред народа, сичеше пътеката. която 11звежаз
·11

театратrата трупа, изrраде от моа1,11 на безпросве11ното
на от ,rен през 19201·ади11а къ,1 :.r1111мю.
·111тшmщето. обаче 11ово чнтаЦветана Савова ·(Шопо11а}

от

,

