
ОРДЕНОНОСkИ
"" са челниците а rwоиэсод
,, ДП „Тютюнева промиш-
Едни са от„тчени сьс звa-

nnrrw,r,.?Пn.,:,r:,'l'!!l'тdliloй·дoб1>p о професията. дру
ll!ir!i'.Y'В'HllЦU, трети йTAUЧHUЦll ча

1 Комня Касабова, Стаж.а·
и Цпет Днмтрова са ни

1 на ордени.
енц1tтс - re са еордос+т

злаrчия фонд на

Бгюй единствен. Иэвапа юбилеен комитет

ЧЕСТИТ 20 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
ТЮТЮНОРАБОТПИЦИ!

3Авидни. УСПЕХИ
ри и войници, провеждат все С·

'
странна културно·масова. просветна и възпитателна рабо-
та. Под лозунга „За тебе ле· ЕЗИКАем партио любима" всяка го
дина традиция етана в предприятието ни да се провежда
въгрешен преглед по художе
стаената самодейност която
минава на високо ниво.

ПРд ръководството на nap·
тийната организация в пред·
приятието ни постигнаха го
леми успехи и масовите орга
ниэации. Профорганизацията.
ръководи съревнованието за
постигане на още по добри
производствен успехи. Комсо
молената организация унреп
ва и провежда прекрасни иии
циативи за възпитанието на
младежите и стои начело в
градската организация. Фиа-
нултурният нолентнв постиг-
на успехи от национален ма
щаб.

Постигнатите резултати ни
радват. но те ни и задължа-
ват за още по-прекрасни про-
изводствени успехи, за още
по-доёра нулгурво-масова,
възпигателна, просветна и
физкултурна работа.

Двадесет години не са го
лям период. но те направиха
коренни промени в нашето
предприяте. Нека всеки член
на колектива ни, пази и тачи
ренелюционите традиции 'на
тютю1?nраfinт•11щи,?. нека се
множат повече нашита много
бройни голеь!Н успехи

На вас сортировачки, начес
твеппчки, фсрменгатори, че
r11r,iч111i. работещи 11<; лепаю.
пъчначно. ?ер,1·"·ео,1. изнQса.
зеленото проиэвэдство. rрупо
ви майстори. ИТР и счетовол
ство, завсичкн вас, трудови
хора, желаем от все сърце но
ви трудови успехи и много

щастие. Тенчо ЛОЗАНОВ

Изминаха 20 години от съз площадка и зала за спортува·даването на ДП „Тютюнева не. Имаме обзаведен ленарспромишленост. Двадесет годи ни и аъболекарски кабинет,
ни неспирен възход на пред· работнически стол. Манипула
приятието и колектива ни. ционннте салони са удобни,Останаха в историята отдел широки, провитливи, чисти.
ните малки частни фирми. подходящи за работа за съв-
жестоката енсплоатация на ременни нулту,рнн хора.детски и женени труд, изку Or няколко години предприпуване на безценица тютюна ятието ни работи по новатаот онеправдаите пронаводи- система па ръновэдство и затели. плащане. Това осезателно сеДП „Тютюнева промишле- почувства и върху реалнитеноег" днес е едно модерно со доходи на нашите работници.цналистическо предприятие в измени се и отношеието 11111него работят над l 100 дУШН. към работа. всеки го чувства
В последните години се иа· като свое и полага по-гояемнправи нов механизиран цех грижи за по-дсброто му предс 20 разлистващи устройст тавяе ?· нас и чужбина чрезва, където производителност износа иойто правим на тю-
та се увеличи двойно и облен тюн.
чн ръчния пруд, Строи се нэ В последите няколко годи
во депо за t 000 т. и еушил ни в колектива нн.навляэохави за новият сорт тютюн като живителна струя млади
•Бърлвй". Ще се строи нов хора. които достойно даватиодере фермзавод, с автома- своя принос за r.лце по добратично зареждане и дистанци раёота в предприятието ни.
онно отчитане, вана за навла Сега работят 55 бригади,жилване и подсушаване на 24 от тях са завоювали эва-
потюна. Сложиха се нови тон нието за комгниетнчески
гоаълначни машини по-проиа труд, 19 бригади се борят да
водителнн, аа в бъдаще кон завоюват това високо звание,
то сами ще ошиват, балите. 6 бригади работят по закони
Елеват{)орите. асансьора.тран те на работническата чест,
спортните ленти no етажите 354 души индивидуално са
и още много машини ще нав завоювали званието удврниклязат в нашата работа. вэи на комунистические труд,111
то_ ще облекчат труда и увели души се борят за това много
чават производителността на задължаващо звание, 88 дУ·
труда в предприятието ни. ши са носители на значната
Технпчссжият прогрес широ отличник на минстерството
но крачи 8 нашите работни 3·ма души са носители на
места. Ще се строи нова ио ордени.
,Аерна станция нрай морето за Бригадите изпълняват пла-
яочнвка. Вила и общежитие. ковете и на своите патрони,
за работниците. фнзкултурна псддържвт шевство с пноне

на снимката: орденоноските нп
предприятието.

НА
UИФРИТЕ

С всяка измината година ра
сте инономическатв мощ на ДП
„Тютюнева промишленост" в Ха
рманлн, задвижват се нови про
иаводствени r.tощности. \

През 1947 година предприя-
гието с преработило 1015 тона
тютюн.

В 1966 година количеството
преработен тютюн нараства на
4982 тона .

комнв RАСАБОВА - носк-
тел на сребъреп орден па труда

тюн. Значително нараства II сре-
дносписъчння брой на работни-

През настоящата година ще СТАНКА ЯНЧЕВА - носител
бъде преработен 4989 тона тю 113 сребърен орден на труда

циге.

В 1947 година в манипулаци
ята са били заети 367 човека.

рботятCera в предприятието
826 тютюноработници.

Средногодишното възнаграж-
дение на тютюноработннк през
1947 година с било 630 лв.

Cera годишното въэнагражде-
ние възщ1?а на 1 026 лв.

На 28 олрил 1967 година се
uвършнха 20 години от съэда
ването на Бълrарс11ня държавен
тютюir.,з вмонопол. На тази да·
та бяха очужденн всички движи
111и и недвижими имоти на бив-
швте тютюнотърrовци и други
лица еоёстееници на тютюневи
складове. Значението на това
llilероприптне на народната власт
111оже да се разбере, като се взе·
ме предвид оёстоятелството. че
тютюнопроиэеодствсто и прера-
ботната на тютюневата нултура
е представлявало и все още пред?лява един от основните от
расли на .селеното ни стопанство
и 11ромншлеиостта. че с тази
култура е свързано препитание
то на многочнсл.еината арьmя
тют1оноработиици.

НяНf.JГа е Харманли се наброя
11аха над 36 тютюневи фирми,
no значителна роля от които са
играли: фирмата на _Бр А11rело
в11з, чието начало датира от
1885 година. фирмата на .Пе
тър Цяиов• от с. Славпново. '1ИЙ

Голнни
то начало датира от 1910 н за
вършва l<'ЬМ 1924 година. фир·
иата „Нуцоулу• от 1911-1912
година, фирмата „Братя Узуно·
ви", .Братя КафаJJИевн·••Кольо
Милновснн", А.Д. . Нннотея".
.. Братя Фе.рнащес"...'rаб анос",
Кооперация .Балкан", А.Д. Хол
тап". а от по късните фирми
„Григор Бъч.варов", ..Лозно Ете
неин и др. В Харманли са рабо
тнли и представwrелсвата на
такива фирми, нато „Жекерал
дь.::1 Табан", която е изнасяла за
Франция над 300 х. 11r тютюн,
"Италианска режия" изкупува·
ла над 500 х. нr тютюн за износ.
..Австри!tсна режия• към 200 х.
нг. Балнан Таба11" (Германски
концерн - Pee?1cn,1a) изкупува
ла за износ над 300 х. нr тютюн
за нзнос в ГеР.мания и др.

Вснчно това ? събуждало гне

на
ва н негодуванието на тютюно
производителите и тютюиоработ
ииците в rp. ХарманJJИ н околия
та му. Докато при тютюнопронз
водителите не е моrло да се про
яви този гняв. негодувание в от
крита борба срещу прабителите.
то тютюноработниците от рано
осъз11ава, своето положение и
поемат верния път на открити
класови би1>ни. Харманлн!tсните
тютюн,:,ра?отннци още през 1919
година излизат на стачна борба
в защита на своите интереси
под лозунга „Искаме увелнче·
ние на надниците·. Стачната за
вършва успешно като се увелича
ват надниците от 17 на 25 лева
-това става :във фирмата .Нино
тея·.

В 1927 година във фирмата
.Кзбов"". 1n.11,ето сз работили пад
140 1\)'ШН. ,рабr,тницнтс обсея·

възход
ват ста•1на също за уве1нчава
ис на надниците. Те се надигат
срещу доносчика Дочо Нейков.по
този случа!! са извършени арес
ти н уволняване на работници
за продължително време. Борба
та обаче успява. доносчнна е из
roиen.

В 1928 година в същата фир
ма на „Набов· работниците се
надигат на еднодневна стачка
за седемчасов работен ден в
предпразничните дни. Стачната
завършва също така в успех. В
1931 година във фирмата .Въч
варов" прави се опит да въведе
,::,семчасов щ,едпразнн111ен ден.

на стр. З

*

ЦВЕТА ДИМИТРОВА - носа-
тел на сребърен ордеа ва трJда
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ват после на .:;,руг11те каква е1910 r 6 000 тюнонораёот
целта на властта и ща не олиНIЩИ ста.чюу.в.аntе в пр. хасно
аат 8 тази организация и затошо, Стачката се •J71,новщеше от
ва пя не бе сформирана.Стефан Н11радншсв II Ана Май

През 1927 rод. се ;раэрешниункова, която ,цродъrоки 18
да има раёотничссна партиядни. Влагодарение на това се
чрез която по партийна линия;уве.m1чнха иацвиците от 25 11а
се иэпрати АР· Георги Вангелов32 лева. Сформиран бе стачен
да органиэира II проведе нелекомитет. коRто имаше право да rод. 11 след това се върнахме гапно събрание, на което др.взема у<1ас1111е при овределяне лак в пр. Харманли и постъпих Вангелов ни даде поръчение данадннцито, назначаване и увол-

ме на ,работа ,В"ЫВ фирмата „Зи обраауваме тютюнорвботннченення на работниците. П;рн про кемус", а през есента на 1921 ско профсъюзно дружество.веждане на стачната шмаше по
г. се привупахме да отидем на След това в по-широк кръг tJ)aстове, нонто не доцуСl!аха да
работа в np. Пловдив във фир ботннцн - по-лролресивни -ниа стечкоиаменпицн. Ло това
мата на Мето1111 Иванов Тодев. се събраха в ныцата на Иван.време имаше н Фондова фу.рна
Туи др. Атанас Стоянов Узунов Петров Стоянов за образуванеза крайно нуждаещите се и
бе избран за десятник на проф на профсъюзна организация иприходящи •рабО"1111щ11. на които

б во с no за тасе даваше по един х.лflб 118 член съюзната органиазция. 11з иране на ръко д 1' ,
от семейстеото им. След това През есента на 1922 r. има кнва бяха избрани: Г. Петров

we лредизборни нелегални съ за сеюретЭIJ); Иван •Пе'l\ровсе органиаира енелезннчарека
брания провеждани от др. Ди касиер: 11 членове: Тона Нванота стачка 1919/1920 r. нато
мо Хаджидимов. в къщата на ва нагърова. Атанас Ст. У-:УУ·подкрепа Ila желеаннчеритс тю
др. Пваи Петров Стоянов се е нов, Тончо Василев. ноитролнатюиораёотнацитэ организира
провело квартално нелегално комисвя - Георги Маринов,ха митинг.на .който отана стълк
събрание. По лонесенпе след Минка Маринова, Димитър Те1юве1111е с полицията II десет ду С -

бр яши бяха ,раненн II един убит. три д1111 I гван тоянов ое ви нев II др. ,Дружесmюто на о1920 ,·. ,в X!i])'taнm, като кан в vчасты1а на полицията. ваше 80 д1у:шн, разаелеии начлен на стачния комигет, в ной обаче ;:спява да заблупи начал групи на които имаше десятнито бяхме 12 души. органиэнрах нина на полицията. че посети ци Ръководствого на 11ру;юестме стачна 18 •• Нинотея", конто лнят го с техон .роднина от Ма вото IJ)а:щределн хората no вси
не успя. исквпията бяха - .110

· кедония. чки овладове да има членовевишеннл на надниците II маша Слсд преврата 1923 г.. гоне на ръководспвото за n01J)eэyin·
не седмично. Стачната не уоnя. 1111 като комунисти на ,1но1·0 ра тавна работа.защото бяха аасгавеин жените ботннцн не се даваше .работа •11 През 1931 год. в склада нана попнцааге и пъдарите да за бяхме принудени да се уюрива Пригор Въчваров, работодателяпочнат работа. 1111аче ще бъдат ме II търсим работа извън rp. бе направил опит да увеличиуволнени ?1ъще.? аш от работа Харманли, ,работния ден бе за почивки, ноСтачшш «омигст от 12 ?дущи не През 192,t rox. "' гр. Хар,1ан стачния 1ю,1111'ет проведе !J)азяс
1111 11р11еха ,повече 111а iРЗбота. .111 се образува тютюнева 1юо нитепна ·работа и опнта на раПовечето чnе1юо? на стачн;rя ntарацня „Бат:ан". За да ста ботодате.'1.Я 'ПРО!!З..?нз.11<омитет бяха 11раю,nщ1 - бе неш •1.1ен-коопе,раrор е 11рябва През 1932 r..бе 1rnрове?цена обJКаrщи от Т,рак11я 11 о:щн ,,1сстс11 ло ,48 се внесе 11эвест11а су,1а. ща стачна JJU)отив .въвещданетохармаи1:111ец. конто 11ю1аха flЗ.PH внасяха жи на тонгата, но особени рез;•д·Стач1111ят ком11тет бе подведен то. 111," 11 за да може да .работн. тат11 не бяха i11остнг11а11н, тъйпод съд за това, че бе щщрав•L? Пре,! същата година Ца11иовис като сrечната J11J)одължн са..,10но обвинен че се наннли JJ1 под т11те нснаха да образуват nроф -един ден, а тонrата бе частичнопалват склада 11 11р11 д1111 бяУ"С съюзно дружество. но ,поц кон .л,розедена 'ВЪВ воичru11 11!)адове.?ад1,ржа1111. Съдебният процес тро11 на властта. Нача11юшът на През 1932 г. по нарежданене се състоя. тъй l!ато CJteд ос потщ11ята Васил Злата.ров ,раз ,на партията се л,роведе най-бУIРвобожда;зансто нн от а,µест по ясни на събранието, че чрез н.ат,а де?1онс"J\l)ацня за qp. .){ар11счето се бяха J\))'1JCJ1aл11 из в,1астта ще се защитават ннте ,rанли наречена гладния лохор.друr11 градове 1111а насроченото рес11те на •работиици,те. След тn за хляб и ,работа. ,Под инн;циа111е110 се явиха CaJ<to щва.,1а оста ва събраш1е .наши ,цр11гари - тивата иа тютюнеонте 1работН1Иналн в np. Хар?rанлн. Же1ю Мутафов и Стойно Стой- ц11 nО:1ПСУ.11Оrнатн от :щребн:итеПрез есента на 1920 г. около нов II двамата от rp. Хаско- занаЯ1'Ч'ИН успях.?1е да изведе??20 дУtШI хвr?шанлиnцн отидох во проведоха събрания в ?1ест на протестен ,м11тккг nовече от•1е 11а работа в nJJ. Хас,;ооо II ност,,а ..Хар,1а11нте• с 20 д)'ш11 2 000 JJJWH лlред Общината.Изl))аботшше до "родстта 11а 1921 по-будни работн1щ11 да разясня дю·нати бяха 'l'!)Н 11рибун11.

Тана манипулираха някога

Сни.нката е красноре•шва: При. та,шаа условия са ,µ,•,ш·
пу.111,·а.ш преди девети септе.1шр11 тютюн.орпflптн,щите.

Беше вТQрата полоЕина на
,1есец април 1929 година, к01 а
то един ден завърнала се от
?чиднще, майка и11 ,каза. че ·ня
:\ta да сы1 ученична, а ще т,ряб
ва да почна някъде работа, пс
неже c)te били бедни II с.,1е ня
?tалн па;ри. Същият тоэи ден 'ПО
стъпих па ,работа ·в ск.лада на
..лю?tберов".

Тогава бl!Х на 11 rод11ни.
Да ->1своя ,работата, = по?юr

на баба Н.ера II дъ,ще,ря й Нали
111а. През тези nодини и аз съ:\t
;работила ,по 9-1 О часа на ден.
Срещу ниското заmлащане и
мноrочасовня 1работен ден. С въ
веждането на тонгата тютюне,в11
те рабо11ници често обявяваха
стач.ю1.

1930 rод1111а започна части•,
ното въвеждане на ,тонrаrо. По
чна..ха се ста•rnн по вснчнн фиlJJ
1:1111. Ста•1и,у?хме и ние от фнрмата „Фердинандес". ,\iрестува
ха ?шоrо от стачниците. конто
аз още не позна.вах, но разби
рах, че те са водачите на тези
бс-рбн. Спомня," си че CJteд ?J])eста на д1рут11я ден -ее вд,итнаха
всички II се 0111Jiравнха к-ю1 ,m:,
дицейсния .участък ,изразявайки
въз:11уще11нето си от действие-
то на по,1нцнята II нсхаха да бъ
дат освободени арест.у.ваните
другари. Оред шюго протесrn11
;ращн бях и аз.

През 1938 rQД. ,работех пан
в IНООп... '11ран1Ия". Председател
на нооnе,рацията беше Поп Са
вов. През фец'руэ,рн и ,март 'l'IO
тюневнте тъ'J)Говц11 начело с
Поп Савов бяха поели борба
цроти.в харманлийското ,работни
чес11во за по-нионо заmлащане
на tJ)абот!П!я ден. •Il/peд събраните рабо11ннцн 1ГОй ,разказа 1111Р11казната эа :11омче,щето, връбче
то II ГЪll'Ъба. Тази IЩП{Назка то!!..........111 ll::81..18 llll!ll 01в1Ъjp(Jlil18111aпie с нашата бqрба за

Ila rни.,,ката. Стичнrщи тютюнпрабптнtщr, or Уа„.11ан.ш у1tастоува.ш о cтa•t/\flTa през 1919 ...од.

През 1919 roц;n,a в с1r.л,ца набрам А11rеООВ11 оее !Цроведе I·
.дневна стачна. юояrо qрю,нна
успешно 11 3В1101оваJО>1е 5 JJO.
111ов11шекне на надниците. R
стачн11я ко?111тет )-ча...--nв;"Dаха
Борис ii· ранжнлоп. Благо!!
Христов..\танас Уз?·J1СФ II цр.

През J<)28 rод1111а в скщqа
на Дар:10 Л\!t!ранатн се црове
де едно;.новна ст.а,1·<а за r.1:mъ
ж:1ане на аrе?rr,цроэокатора Дочо Heiiкon, коJiто беше б11т 11
нЗJТЪ;tс11 от цред?;:ц=нето. В
стачнн:1 1ю,1итст в11г.1аха Ве.,ич
110 Янев, Георги Пc11J)OD. Е.?с11а
Heдt'Da, !iван Петров II др През

1930 година се ,цроведе обща
сдноднев11а ота'Ч'!,а 1ЦРО1111в тон-
rата. Съобщсrmе Ga IПОJ.ГОТОЭка
та III Г)!Ювеждането 111а ста•шата
111одуч11Хме от ХаОl!аво. Из6ра11
бе стачен кощ,тет 11!О ск.?адоnе.
Оrачката tJрсмн11а успешно. На
;пуснаха работата BCIINIO! ·рабо-r
1111ч1ш и •работшщи. В ннициа·
11!fЗЮIЯ стачен ·J.Фtнтi,r влизаха
Д1t\?IIТ'Jap Тянев, ВеЛlfЧко Я,нсе.
Георги Ыар1111ов. ЕJлена Неде
:ва. !!rхш Пет.ров. Василиа Ата
11асооа . .\танас Узунов и друm1.

През 1932 ro)flrna се црсmе,деобщз ста'!l<а ,цротив rонгата,
1<оято преы1u1а без особс1111 рс ·

зу.птати, защото щродъnти сачо emiн ден. Тоиrата час11нчно
беше rtooneдeнa въз вончни 11Ра
,дОВС.

През 1932 година по нареждаие ,на Партията се 1!1J}ОВеденаl!,бурпата деМОИ'СТIJ)ацня в
Хар>?ан.?11 наречена .Гладен ?юход за хляю и ,работа" nод ини
,цнат11вата на т1oт101remrre ,рабо
ТНIIЩ! П0)1ПО}101'1?'11!1 от цребни

за11аsiт'!Н11 u'ОП<ЯJ(!Ме ща изве
ем на lll!)ОО'естния Иl!Tmtr (обо

и а,уккт 1ЦJ)И общината) ПТОDе
от 2 000 дyllDI. Издипнати

ха т.ри Фрибун11 саобиколенн
от жапда,рм11. На IПЪ!JJВата 11РИбУl!а говори Димнтъ,р Кодев
/Пананрчето - тота:ва ,цропре
01111110 11\рояаяващ се). Но 1Ве.Щ11а
'I'S бе СМ'\МНSТ ОТ жан.даtр..\!ИТе 11закаран ,в уча?тъи.а. Тогава азаrзвиювам: ..Друтарн, т,ръгваите
аюнчl<!И към участъка да ос,вобо
,ДIIM др. Нолев. ВоИЧ'КИ IНan'Oедин човеи '!lРЪГнах:ме 11ТО гла"В
111ата утща II полицията беще
'!Jринуден.а '!Iqд натиска ,на ;раз

1ю,rо,1е.,ш надшщ.11. 11 това. •1с
н ?tалното коетn 1o!a:\t(' може\1
да загуби,?.

Очакването ).!У обач.е не се
об·ьдна. Са,ю в liooп . .,'Лракия·
от 100-120 повече от 90 дyШIIJ
не дойдоха на .работа. И протес
т1tраха · против щро?щна,ва?ето
на зап,qащане s по·imаък район

П,рез август същата година
re ,рг.щ:?аше нов ,paбOTOjlSTCJI
Лозко ЕJ,1енскн, 1<ойто п;р"овалн
решеннята на Свилен11радс-кнтс
1работодатели и ,реши ;ia .,,ammy
лира тютюна си 111µ11 надницят?
от втQJ>и ,район. Под щав,1енш:
'ГО на своя бuат Латю Георги?"- ст._р ко.\!уиисr (сега ,nочн11а,1)
Лоз"о взе на ,работа воичщ1 •1е
оrни II п,р011J)ес11зни ,работшщи
и нo?ГYHIIC'l'H 1<ато Бмичко
Янев, Дю1нт1с;р П.енев. Георп1
Пе11ров 11 ·др. m1шва. Фашист·
h1ИЯ11' у.г.1раЮ1тел тогава обвин11JJ
Лоз1ю в това, че ?,еговия си11ад
е станал гнездо · щ1 .иrо1у11ис11Н.
Но той оrгово?рн.n: .. Мене не ?,е
интересуват политичес1ште ю,
убеждения. За мене е .важ.110
,ка" те работ.ят. 1По-1!Ъсно о!l\рез
есента заработиха и друг11те
ф?р1ш 17\РИ !ВТОРИ ,район. Така
ние уопяХс,1е в борбата.

Нъ,1 1940-1941 IГОД. i!)абот.е.х
uри Тончо За?mрянов с ма!!сто,р
Боян Дедчев (се.та на,роден
,11редотаnнтел). Там бях)tе mд
брани 1Повечето партийни •дру,га
1ри. Боян беше си донесъл и
собс11Веното 1paJU-10. коет.о с.лу
шюсме тю вре.,1е на а>абоrе.

Cera, 11ие ста•рите ха.рЖШJJИй
он11 т1отюноработ11ю.1,11 се rорде
Е1м и с.ме доволни, че макар, и
·)шого ?,ал.ко ,в ,с;равненнс с ?
?111те 11радоnе сме да,ли нещо в
бQрбата 111а 1Ра6оtо1ШЧес.<а1Та 1Ю11а

са за т1Jржесmвото на аrобеtдата.
на която се ,радв&'\!е сета.

бу.нт·у?ва?лат.а 'Се ,ма? да го оово
боди. 1На атощада б.яха 1113/VIU'
иаТ1Н още две 1,рибуни, на които
srовариха ,Геqрги Ма;р1111ов (!ПО·
<КЪСНО х-,еба.Р<ЖИ ,работН!i!( ;в Ха
окаво) и Геарrн Пет.ров. На
др)1ГИЯ ден б= aipeO'lly.llas.и IIIOтече от 20 •д?;'Ш!И, между (J<ОИто
Ди..,щТ'Ыр ,HOIICB, ,ГеQРГ\1 Ма.ри
нов. Димнт1,ф Тя11€1В ,11 1друJ111.,В
нинциатпmнп.я IНОС\пtтет МIНзаха
?цр. Дm.1нтъ,р Тянев, Гео.рm Ма
,ринов, Георгн Пе11рав, ,Иван Пе
тров, Атанас Узунов. Е.лена. Не
де!Ва, Ангеll'l!Иа Геогие,ва II Д,,
,,,НТЪ(J> Нолев.



Години
а60Тннцте вдигат стачка и за-

?нщават своите интереси. Стач

ката побеждава.
rют?оноработниците от град

хармаянн през 1923 година взе
мат ?1асово участие в подготов
ната и rrровеждането на така на
ucчc1111n гладен поход, провеж-
·,ан под лозунга „хляб и работа"
? вс?1чш1 работници в града.
През 1932 и 1934 година работ
,нщ<1те отново ?злизат на стачна
цроти:в „тангата , но неуспешно.
тя се вюежда От тютюневите
фирмн в цялата страна.

тезн факти говорят за високо
111 ,тасово 11 поли_тичес10 съз
11а1111е н? харманлийсиите тютю-
норабот11иц11. Из неговата среда
са работили и такива другари
наrо Никола Господинов. едни
01 първите основатели на Бъл
,арената социал демократическа
партия в гр. Харманли, който по-
,ъсио става един от вождовете
,rатютюноработниците и· един от
най-близките съратници на ва
снл Ноларов 8 гр. Пловдив.

Сред хар)1анлийските рабат·
ници са р_аботили кат., тютюно-
работшщи и другаритс Георги
Петров.· Атанас Узунов, Иван
Петров. Димитър Иванов. Гочо
м1111ев. Димитър Лаков. Тинка
Иванова, Елена Атанасова Не-

.' дева. велвчко Янев, Димитър

f

Тенев. Василна Атанасова, Геор

=
марююв. Ел?,-?itнова. Ан

на въз хол
r?лина Георгиева. Боян Делчев. през 1966 година производител

Гн 10 Колев, Евгения Димитрова ността на труда нараства на
11 много други. конто със свое- 1135 лева. а средната работна
то високо политическо съзнание, условията на работа с построя
са ув1111чал11 тютюноработници- т. и построяването на нов фсрм-
те в борбата срещу експлоатато завод с висока механизация на
рите. И това е давало своите ре ването на новото депо от 1 000
зултати. заплата на 1026 лв

Победата на 9 септември 1944 Ще се подобрят
·

още повече
година е победа на рабогничес трудовите процеси, а това ще
ката класа. В тази победа своя доведе до ново повишаване про-
дял са дали и тютюпоработни изводителността на труда п уве
цнте от гр. Харманли. личаване на работната заплата.

Новата нар::,дна влас . п .
Някогашния теж'ьк нсблагоца

веждането на закона за
т?здf:а рен труд в тютюневите склапо

че на Държавен тютюнев моно-
ве сега е на почит и уважение.

пол слага край на всички частни Значително се у?еличи числения
експлоататорсни фирми състав на колектива. като се

вя началото на новите п \???та попълни с нови млади кадри с
стаени отношения от соц?а? оц по-висока квалифинация. В със
чесни характер при което т,;;,? тава сега работят хора с висше.
ноработниците стават сами roe средно 11 специално образова-
ПО1Jари на своя тру

ние.

Замен
д. Целият колентив сега е пропит

т
и се тежкият физически от съзнанието за по-високо н:?

РУд на тютюнораёотника с ме пълнение на производствените
ханизиране на трудовите и тех пл?нове, за високо качество на
нологически процеси. Новите rотоватва продукция за успеха
а????сьори, елеватори и транспо на предприятието. з; свосто бла-

?сти
ленти облекчават труда на гополучие II тържество на мира

фчнята и ферментатора, и социализма в страната.
Ръчното пълнена на тонгитв се Гочо RАРАГЬО30В
замени с новите тоrнопълначии
машини, а сега ръчната сорти
ровка се замени с поточната линия за механиэиоано разлиства
не на тютюна. Нараства много-
кратно производителността на
труда и средната работна запл?
та на тютюноработника. Докато
през 1950 година производител
ността на труда на един работ
ннк е била 5 777 лева, а средна
та работна заплата-63Q .тв .. то

в. ,,ТЮТЮНОРf\БОТНИК"
от зо юли 1921 год.

ХАРМАНЛИ. Възползвай
ни се от факта, че в града ра
бот11 само един тютюнев
склад на Д-в0 „Нинотеа"
представител на дружеството
г. В Д. Бъчваров и неговите
верни господарски оръдия Но
лю Кичуков и Георги Шапов
са се запретнали да откъснат
на всяка цена работниците и
работничките от организация
та. Така те при първото още
забелязване. че един работ-
нин или работничка симпа-
тпенрат на организацията, ги
изпъждат като изпъждат да-
же II родителите им ако рабо
тят там Танъв е случая с

другарката Веска Сталева и
нейния баща.

Отношенията на бащите са
крайно предизвикателни и
просто нетърпими. Техният
речник епълен с най-цннич
ни и отвратителни прозвища
Над всичко това надниците
са абсолюгно недостатъчни
н мизерни. Те се движат меж
ду 5-35 пв. като сам-, некол
цина щастливци получават
35 лв. а всички останали из
немогват. Работническите за
кони за аакрила на труда се
прилагат само в събиране на
отдръжните за фонца. по оси
гуровките.

В. ,,Тютюноработник" от 26 август 19.21 r.

тютюиорпоотиическо теrпо
Управлението на склада на

Д-во .Никотеа" продължева
още хайката против органи-
_зираните и по-будни рабэт-
ници и работични. Освен из-
несеното в миналия брой на
30 юли, то е изпъдило без
всякакво предупреждение ед
па тютюноработничка, един-
ствена вина на която е· била,
че посетила едно квартално
rютюноработнпческо събра-
ние.

Напразно се мъчите, г-да
от управлението да задуши-
те протесння гняв на своите
работници и работнички, го-
неПки и преследвайки органи
аираниве, Напротив тези ва-
IПП действия показват всичко
то ваше безсилие да се бори-? r. тях и страха ви от т10·
тюворвёотничесната секция,

В склада на Милковски се
11ействува пък по друг начин.
Та.и ГОСП(?дари използва нанв
носгта на едно дете името

ако продължава ще изнесем.
Това цете нарочно предизвl!I<
ва смях сред работmщите
през време на работа. за кое-
то нещо при изплащането на
20 юли, господаря е намалил
надницнте на онол 1О работ
ничии защото се смеели в ра
ботно време без да дава паве
че обяснения.

·

И по-този начин няма да се
спасите от раеотническото не
доволство ипрезрение. На ва
шите преследвания. изпъжда
не и отяшдане от коравия
хляб работниците и работнич
ните ви '1\рЯбва да отговарят
с по-бързото сплотяване и ор
ганизиране n своята тютюно-
работническа секция гдето
чрез просвета и борба ще спо
лучат да заразят своите инте
реси, работа и живот и поста
вят на мястото всеки самоза-
бравил се господар, директор
или майстQР.

дим.

с ДОСТОЙНИ дела
пред своя конгрес
l,омсомо.11щтс те са в че.1 11 11рсз 11ърв11тс два месеца на

111rте ре,11щ11 на разгърналото се ,. , орото трю1есечис След тях
с1 резнован?ю за r1реработна на u сърсnнова1111ето саХ \' 11 XVII
nове•1<· тютюн в чест на 50 го- комсо)ю,1сн11 бриrащ1 с брнrа
.1иш1111я юбнлrli на Вс.111f{ата д11р1ш ;,.1ар11я Бозукопа и Flop
,ттоывр11йс1<а рсвотоцня. Сво11- даtша Гсо?:rнеоа •
те тру;1ов11 поuс,111 те l!Jсвеща- Ноысомо.1ското сжедне:.11„ на
ват 11 на предстоящия Ед1шаде • ютюнораб7r1шчю1те е наситено
-,•тн конгрес на ДНМС. 11 r друг11 хубав11 11роло11. На

Неотдавна в отговор на сдина песни повнк на ГИ на ДКМС те
11ссетте ш?адежни бригадн ctr се о-rзо!?ават с желание Вече са
ДП „Тютюева про"шш.1еност" в зараОот11л11 десеткн трудодни на
Хасково. хар\lа11лийсюпе HO)tco :1t>сопарк .Изпорът на белоно
.,Ю.11\!1· тютю11оработющ11 поеха гата· ко,iто е обявен за младс
обещание 11а преизпълнят пронз ж1ш обект. Хубава дружба са
водственнл сн план със I 06 11ро създалн II с rра1111чар1rте, 11а кои

;:;:::,ян 3:?а; ?=;:;:11??:а.
11JIO

??а?:?о?1?? п1???:;::?:.
пода!УЬЦН.

На•;ело в ео:шмата надпрена· С такива проявн, с в11со1ш
f'Э са х II I II х i V бригади с uри тру I\OBII ПОСТl!ЖСIIИЯ те ще ра·
r?.днр Ilванка ;\11rсло1ш. llъpn?) поµт:·ш1'f вред нонгреса. в чест
то тримесечие -re пре ,!ъ:111н 1::? петдсестrод?1ш111шата от Ок
·.:п п.;rаш1 С'' 1 0?1 про!.!,снта. На:1 то:\'!Рр1t:·,с1шта сон11ал11стическа

J О I nроцс1па излъ:шенн1_• 1!:'\tат рево:1юцш-1.

..

,;
hн„лt.JHu::JQl{llЯTa бързо навлиза и при .нанtmу· , .• ,,

нпсr" о Харлtанли.
·

fin сни.нката: ?и:,;а и приятна е манипу.?аци.чти :1а rютн.·1't1 „ 1ш.t.ощта
салон.

r: аа т,отюча t? ДП .. Тют1онево про,ч1ш1лtt·

на .lt.'HТfl В ,11('.\:tJHIIJЩJUHli!f

момичетаБ.л?rодарим
Тум денnт 08Ъ.UШВа с •!IOCЛC.i\

11ите отбляс1,;ци на залязващото
олънце. 011разепи ,в ?,ътнmе 130

ди Jra Ма?оща. После ,паr,,а пощ.
дъ.nrа, )tразавита зюща нощ.
Долу 11ш<ъдо гаснат светтши
те. заспиват xQPa 11 псьщи. Като
иЕmревзе.маема а?р01ЮСТ сf!Каш
буден на l!OCT r,qpe oc11Wa СИ,1\У
етът на Родопите. Б,удии оста
ват 11! ?юмчетата от Н-ак,ш 1ю
праничв11 011р?. на IКОЙТ<> е m
1Jереиа oJQPaнaro на южната
,rраиица

·Cera те може би са в на,рsи.
,Или •)!ОЖе би са овобо.;\ни 00"

иа,,р.яд и сега :и lfl!Yi;cтьo -11 Или.я.
и Данчо и Иван ,mпu.ат пис::dа
:на близки 01 nозиа.т.и.. на оноите
оrокороmни ,щ>и.ятелки.

Началото беше с.л-ажено в
,юрая на ?mиалата :rод;ииа. Всич
JКО започна с е.uю m1Ф11О. и-:щра
тепо от ·НОМСОМОЛСЮ\Те бригади
на .ДП •Тютюнева ,mрамишле
иост" ;в Харма.пли до 1КСС11ан)1.11

1ра на граиичпия о1'ряд. Rомсо
ыолките искаха позпаство r
11JРаничаµ11. ..Цраrете ии аюеси
те на ваши 1>1омч-. 1юито са
без бащи и майки, но та11а, че
без да знаят :re." - ето 1<a1mo
пишеха 1В ,nиса,н1т.а си.

Наблl!Жа.ваmе 111овата ГОДJJ:На.
Всяка l{Т())tCOЖ>JICRa бригада ве-
че и.."аш.е ОБОЙ i!IPИЯТCJI. 1[11)al!II

чар. Сега оле?аше изненадата

За НОВОГОДИШIШН nра;ишк те
иснаха да изненадат овоите Г·;""?

ЯТВЛИ С НОВОГОДИШZН 'IЮДЗ.,JЪН.
Няко.rшо ио.1еnи с един адрес

и разЛtи'!Ии по:1,у:чатсли пnе,а
за 1·;:;ал-r.:?t.ата. l\k,-r-Jcтaтa бяха
изненадани l\11шд11ч1 ct;'.))i:taнт
Н\ръстьо м.,а)енсз 11 ,редют
И11ил Пауно?. оф11ейтор Г '<"(Xr11

Михай.1ов 11 редР.';щ1111е Дончо 11

Иван Яна?.ивЕ!!I, fРО,"\Ш!.К Ива11
Радойнов не очаюкu:а нолетr,1

о·г Харманли. Тук те нямаха
дор:11 1t0011ат11. И :все ata.Ji HOJICTII
те бяха за 1'ЯХ. Нъснте m1сю1
ца ,в тях r.1рс1·они..,а недор?ение
то. Cera ;вече р.?эоо?;ю.ха вснчко.
В Хар,.\\а11л11 . ко."сФrоmт?те-тю-
тюнорабсrr1mчк11 са тяхни добри
вриятели. Момнче.тата 1::s-1 бяха
изmратили топ.,,и .'ръкавtщ11 11

ЧQраПИ. В ?;олетите JPiaшe 11 1111

гарн,сладюпnи. за1супени 11ли при
rо11Вен11 от самите тях. Но тези
)t'Э.•?ю1 молеrпш оан·дъчета нос"·
ха в себе си нa!INJJO."O то::?.;::п1з
11 n?тп:mатвлност. Това бе.ше
оl!ая mълшебна тсmлипка. ноято
,нэ,ра хората да n::>авнт чудеса.

Не закъсняха iВъ.111,'Ваnц:-rrе
б.;1агодарствен11 ,тис:ма or 11J)аш1
uат.а...в.?аrодг?ря Ви. Пред .ва.::
о(ЕЩЗIВа:\1, че ще бъда ц:?11те.1ен
11 яе ще доnwс.иа .E!Par ? шшс
сmвщената :ни ЮJ•ша .nран11ца,
?а Ц.З НЭ.'Р;'ШI ::.шрr?tя BIi Т1'\',1 11

1Весел:итс иrри на де11ата еви. Аз

нлщ1.." баща, но за t.\leт11a на то
ва li."11a)I ,шоrо ,.1ай:к11. ноито :11и
сш1т за ?1ен· - пише в ПltC-'.tO
то с11 rре.ц111ии Тончо l'!орданов
;w тютюноработничю1те от брн
та;щта. които са 110 избрали з11.

оsой црител.
,.Вш1rодаря Ви. Сно11те успе-

"а (омичнкк no бойната II nоли
т•1чеаната rюдrотовка) завеща·
i!laм на .вас" - iГМШе 1В .пиа.,юrо
ar1 до бригадата на i\lунадес №
тиева :ре.дшш Иван Радойнов

.,Блаrода:ря ви· - с тези Pif
,?и заrrочвм 11ра1111ча?оките п1:с
?1а. ,конто о.·зrат нгча:юто на
:,;убавата дружба С тези д:,?rн
11 ;,.,11вършват.

Те пече са ll!J»fJ\'feJIИ. Пишат
с11 за пости1111аmте ·УdПеЛI. за
{'11JО,1ИТе II чуВС11Вата, l<OIITO ГН
IВWIHV]!aт. На оооя npwrre..1 ред
HJtK И.оон Радойнов. 1{'0\IСФIОЛ
1ште от liригмата на Мука.д,ес
и:mpa11!ixa паtричен запис. На
аu>авих.а ?1у ·!!Од"1:>Ък ед1111 не
11осесер. По,12;;,,.ц11 t:a евоите
nрияrе:т ,tr,!)ащат II rnо:.1сс,,юл
Кll'ТС " ЖСl"!Те - IТЮТIОIIОРабот
t>HЧ?II. Р?ши:?и са да ,r.i nocc
тsrr и ,9 о'fU)Яда.

.За rpwк11r.e. за ill)?Qcгcнoтo
ч:11к-.,rа.1r.ш? н ЧО'3ешка топлота е
11ра1•с.rч,-,ос.,юто .6.·.aro.1af)IP1
Г .,.. . Щ? . бци.·.1 за 1!€11JJ)BKOCHO

Р-nирnсrгта 11а i11J)аК!ЩИТС '118 ро
д1111ата·



тв р и -от юбиnе:йния питератvрен коикvрс

lloм младата тютюноработничка. съ- лбрало толкова мъка. не позна- исrи, _ листипо младост. се разтвори от лю •
бов към хората, втурна се на
пред къи мечтаното . .

Ila не беше лесно това. Но-
вите ду<1оm: съревнопание. Jдар·
нин, смущаваха нея и другарни
те и. Всичко туиа беше общо.
народно. Въпреки това пръсти
те на ръцете я боляха от напре

то му работят. Обърна гръб II шение.•Работим за гас, а не
се загледа през прозореца на б

„
двора па 11е се шляе някой без за чар аджинте. както някога- мислеше тя. И тогава зара.
работа. Спря поглед върху две боти с умение, с жар. Пестеше
те отрупани с плод ябълки. всяко движение. Предварител-

Кафявите детски очи гледат но с11 под.готвяшс работното мя
уплашено и тъжно. сто. И когато за празнньа на

В мрачното II прашно поме- свободата отчетоха сърввнова-
щение не само тя беше още де
те, имаше II други като нея. ннето, дойде първата награда и

Един ден едва бяха наредили победа. Първата ударничка or

по няколко пастала и започна- сортнровачните в предприятие-
то беше тя. На нея ръкопляс-

ха да сортират. някакъв рабат каха. Поздравяваха я. Дадоха
ннк 11зв111ш от вратата: , Н " ·

-Дошъл е инспектор. Скрий ,1 награда. ви-голямата и иа

те децата! Момичетата на тава- града беше любовта на раеотнич
на! - обърна се той към тях 11

ните към нея. Благодарност на

изчезна. хора по съдба. Толкова радост
Ila тавана се заравяха меж наведнъж! Просто да ?1у се за

ду старите чулове II мълчаха мае главата на човек! А тя ус

доната ги извикат. Не беше за михната топло за пръв път в

прьв път. Това за тях беше на своя живот изтри една радост
то кигересиа игра. Този път на сълза от искрящите си ба-

играта продължи много. Ни пемови очи. Тапа беше.
иои 11е ги потърси. Щ:>..t би

- ,На110 ,ио?шьо. обръща се
към нея неопитна ·работнИЧ11а-звънеца н слязоха на двора, Мол.я 1111 се, ела )И! покажи, 1<а1<майсторът п1 посрещ-в ядосан:

=Уволнени сте. Отивайте да сортирам тази ёаля.
си. Инспекторът ви открил по Иrошя е винаги на 011оя пот.
списъците II за днеска „ ямате И ногата прябва помощ в рабо-
надници .

тага. цруварсиа -поднрвпа, топ-
Номня побледня. Тя 11е чу ла д.l'<'ta

нищо повече какво каза мati- Е?но важно събитие '!I живо-
сторът. Очите II се напълниха, та си НФ1ня никога няма да за-
1:0 сълзите погекоха.ногато си брави. Стана партиен член. Пар
тръгна със свито сърце за до. тията я ,111рилаона с майчина
ма .Мама майчице, на нога обич, вярваше и като на своя
1111 остави?" - си шепнеше тя. дъщеря. Младата тюгюноработ-
хапейни уст: н. ..Иъде са добри ннчка .на.,r..vниотка намери ·с:воя-
те хора, за които говори татко. та майка, Тогава аъартнйният се
Ila кого да кажа. колко ми е нретар бай 71."Таяас, стар тютю-
мъчно, маио-:' А$ къщи кога- ноработнин беше и нааал:
то се върне. малкият Димчо - Внрви .по пъвя, който си
ще протегне ръчнчни към нея: избрала. Партията няма да те
.Ианво 1.t11 донесе. кана?" Ми- остави, но помни: нашият живот
личните братчета, те не разбн- ,r;рина.щлеши на нея. Въди така-
рат . ?а .наювато си.

И пак баба Рада я отведе - Бай Атаиасе. дРУ!Г път за
в склада на Набов, Животът и мене ввма. ,Тютю.ноработннчка
потече еднообразно и тежък в съм н танав аще остана -беше
редиците га тия, които гълта- отговорила тя.
ха ежедневно отрова. Но чиста Такава е тя нашата мака Ном-
остана душата на ИОО\ня. ня. не Х.В'Щ?ЛЯ д?,юrе си на <ВЯ-

Миаха години. Израстна тя търа. Дали е качественична,
като саморасла топола в полска ,,ialro"l'Clp? или на маниполацион
ливада. Ех. младост. как те ма
Ч!(Э попянога животът! Сякаш ната маса няма значение. Поня

кога седне дд сортира при мла
целият свят беше против нея. д11 и нови сортировачки и каже:
Въздух не достигаше за гърди _ Не така момичета. не тапа
те, свити еяха сърцата. Светът II ние rote били отначало като
беше пред прага на нова нади
гаща се буря. Взеха баща Ji аа

еас, но ще свикнете. Ето, вижте!
пас. Приюти го после земята в И элаввнте тютюневи листа
своята здрава прегръпка. По- се СИП.·ЯТ от еръчииге й ръце.
греба мъж и първа рожба на Сага т.я е майстор в механнзира
седем месеца. Сложи Номня вия цех. Нов и светъл е манипх
черна забрадка. и все там по лационният салон. И с машняи.
тютюневите енладове работеше Такъв е новият дом на тютюна-
тя през тези години. . . .

работничката. В този дО..\1 е на
До!tде свободата. задуха про поста си н нака Номвя. ,маnm-

летен вятър. Отприщиха се ска 1111
· разлистват там тюмоневите

ваните сипи в душата и жадни пастали. А над лентите летят ръ
за труд н щастие. Сърцето на :;,?ъб; _сортировачките нато ято

Влезеш JIii в двора на оред
прияtflето .т=ева щ?омиш
леност· - Xa.JP.,13HJJИ, аrогледа
1n1 веднага се спира върху пор
третите на n<1ф!Jenцwre. .Но
ед1111 от тях i,paooa вниманието.
Отдолу 1I11Ше: .Ио.'1ня Иасабова- .носнте.<r на орден на тwда
-ареб'ыре11. Гледаш. Едtю висо
но ш?око чело с леюи ?чм
цн около очите. Обикновен JIOP
...рет на '11.РIУдова жена. М'ЫЮtВ
сил.а лъха от това л1ще. Но очи
те сякаш са същите. наюrо цре
ди. ЗзО!'ИНала е 'В ll'ЯX ?111напа
тъга. Б?емоон. голе,.щ1 iИ тъж
>fl! ОЧ!И, ,rоито iразговэ;рят. ШI
тат.

Накъде ли не отнесе :вят1,рът
хората след Първата световна
война. Хората 6лra.JC\a 11а разН'Н
с11ра1111 от глада и ?;:изе,рн&та.
'1'1,фсеха ДО)! и црепита,mе. То
зн вятър довя н се,.,1ейс.,,вото
на Дюшrър II Петнаиа от Че
Nерен •.В с. Оетър на)!ЪН, С че1111

ри невръстни деца - 11ри ?,а:11

'Чета н едно .мо."иче.
,Бай ди.,mтър Че)1еренецът

се 111азарн rовед11,р на се.лото.за
да ,срани челядта си. 'I\ри годи
ни JСоди след rоведа11а тоn. но
не из.дЪQ>жа Влечеше го зе."я
та. Об1rч:аше да qpe, да сее. Из
сели се rora:вa в Щит. Още до
щъл не ДС)Ш'ЬJI и на тре'I'ИЯ ден
nоо,реба едно от мо,,1четата.
Maitm1тa от ?1'Ъ!<а по загубена
та рожба JIii, от нещо :r1pyiro ли.
се лоболя. Хmана я лошата бо
пест. Трлбваше 111а се лекува и
те дойдоха в ?1ал?тя 101КСJ1

"!)ад. Тога.за 11рнжите за до,1а
книството <Ле!'НаJСа върху Hrot
ня. Слаби бяха още тези п:ющи
за такъв товар. ВС11Но неща
стие обаче rводи С.Ле.'\ себе си
друго. Сл11д година-1111е 3:айка и
у:,1р.я. Баща й омазан от \IЪIШ
каза:- Е. :дъще, сета са.,ш ;це се
orrpaвя-'le. ТИ си наА-голm1ата
'Jlрябва да започнеш ,работа ня
J<Ъде, ·да помагаш. .A:J с8.!11 кюt
1110 ?,ora да направя. ще роэя
Cl8J< -чуждата з?1я за пар•1е rap
чив хляб. ,И?1а добри хора още
по авета. ще по?югнат. Иаэват.
че в тютюневите складове 'В3е
>1али ,работннч1ои . Знам аз...- Добре, тате\ про,1ълвн
Но.?шя.

А т.я беше ед11а на '11!)Ннаде
сет .години. иоrато .я за;ведоха в
тю111оневия ск,лад. <Jщрмата.Н11
нотнана" работеше шЦJ)()к па
отал III бac.'lla за износ в .егн
оет. ,Баба Рада <Я' В'НВеде цри
Б'Ы'П!аров н зана?:- Ето момичето, за ?юето .Ви
nриказвах, Г-н Бъчваров. дове
110.х ro. Иакво да прюш без t\lВII
на. Сцраче е, а и бра1'чета 1Р•а
В R'ЫЦИ •..

-Ca?ro тя J\И е сирак. Пък
и каква пи работа щ? ми вър-
ши това дете. Ама хайде. неиа
я сложат та?, някъде да рабо
ти. Но за плащането се разбра
хме, нали?

Toi! стана бавно - едър, на
тешал ti загрижен. Загрижен
беше за търговските си смет-
Кlt, а не за съдбата на тези.кои

ОЧЕРК
от Велин Узунов

п РИЛИ ВИ
(На тютюноработнвчните)
Гуrуnште н вamata l"ЬIAalla
събуждат заран моя южев rрад.
Едва-едва тоrава 'l&K изгрява
денЯ'I' над градсквя площад.

ИВАН УРДОВ

От вашите nрестилнн ще.цро взема
небето южно своя cmmaв цвят
11 в улиц11те в сНRЬо потопекя
11апнра CMIIX Н СТ"ЬШIВТе IIЪBTll'l'.

А после бanuo улиц1nе стн.хва'I.
В салопнте ръr,,ете в11 'lевръсти
тютю1111 з.чатщ, пвст след m,ст разпистват
звъвтJtТ листата в тъвките вu пръсrв.

Об11чаи сивебJ?узнте ви пplUIIIII•
и в рапен '!ас в в пряве'lерев здра'!.
По тези nрНJIВВв аз Хармами открввам
11 nu вас, еолта ва 1111я IO:ale8 rрад.

Бi• •
на тютюноработничнит?

мJJадежки салон
Гочо Карагьозов

Ти.ха, тихо е в салона
тихо шепнат жълти писти

11 приветно спънчо шшска
през отнрнтите прозорци,
белоснежни, топли взори.
А лицата поглед свели

над листата заmуnхели,
тях ус.,mвка озарнля.
В нея, сякаш в pocna I18ID<a
радостта е л11к от:крнла.

Тиш1шата тук ж1mее,
тишината с?ша.ш nee.
Ах, nастал11те злат11ств
кой така вълшебно qнсти.

ПHatDICT JIii ПрЪСТII ДВИЖII
по иrрl!Витс клавшuн? -
Като звуци в песен ведра

снnят се т1ста в пореда
н шуnш, myn111 със трепет
развълнуван топъл шепот,
че под пъстрите забрадки
ва разпЪIIНлата мnвд<>ст,

верен·поrлед е пoдrolDIJ\
в класа вярва nt1cт отронен.
Листи, листн з.чатожъптв,
шепота ви тн.х отвежда

nшслите нн в дните прежm,.
дето с ледена усмивна
rосте1mата жъ.лтопика
нежно бял цветец целува. -
С първи сладън сън сънуван.

иървв ПЪПЧВЦII ОТВ!!Л\1,
вехнеха цветята rаипи.

Листи, листи пак mynteтe!
Отлетяха ДlfИТс прежШI

на повяхвал.и надежди.
светло, светло е в душите.
светло, светлое в душите.
Светлина н cnrяx разплитат

синевата на ме'1тите -
11звървелн П)!.Т далечен,

бар1шади, д't!..."ltд !!арте'lев,
обrорял11 в люти pamt,

гаспепп II пак изгряли,
спрели тук в очите свидни

като поздрав, като песен
и пе ще се разотидат.

(

Рада, комсомолка
Аиастас11н ДИМИТРОВА

Разшета се. МВIРИ, бяла РЭ1да

Бяла Рада, м.-ри. ,иомоомоm<а
Леле, Радо, лале пиле.
На глава й npee ален дюлбен

а,лен дюлбе,н, )!арн, KO?ICO)IOЛOHH

Ле.ле, Радо, '118Ле mine.
Снамта и тънка, нат топола

Очите и черни, ,маслинови
Леле, Ра.д;о, леле ,пиле
Бели"Ге и ?це най-работни

Наi!,работни. -мари, ·най,пЪ1рrави
Ле.ле, Радо. ,леле IПИЛе
Бързо ,избират златни листа
Златни листа, мари, тю111оневи
Леле. Радо, леле пшrе
Разшета се, 111арн. бма Рада
Всяк,а RЛаса, ,)tа,ри, на место и
Леде, Радо, леле пиле
Та да бvдем IП'ЪIРВн 1В овета\

Тютюноработническо
Михаил Тошев

Светят саповнте чисти -
rpee тютюн позлатен,
весела глъчка донесъл -
радост от звойвия дев.

Пърхат забрадките бели
цвора се пълив със смях.
Радост препива в заиаЧКJr
пролет се пуиа край тu.

Жълти ТЮ7ЮВН разпистват
мла_ците сръчни ръце,
за да оставят във веrо
nece. от своl!т0 сърце.

С облаци·розови свеrят
маi!СКRте праскови в ЦВЯ'I.
ВОIIНИ IIIOМИ'le'tВ пеят
песен за чудпия СВЯ'I.

Вечер щастmmи, доволии
шумно излизат навън -
тези моll!В'lета млади
екваJIИ с uролетев звъw.

И се разтваря усмШUlат
щедър в весел rрад'Ь.'1',
за да премвяе през Bero·
вашата пролет ва uм.


