
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА WИBAWKО-ШАПКАРСКИТЕ И
КОЖУХАРСКИТЕ Рд60ТНИЦИ -

годинИ 1:m:З.,.IO...... ПЛОВД'ИВ
I

юбилеен

спавnА roдиmnиna
сто, спазва се 8 часов работен
ден, премахват се глобите 11' за
първи път се признава от рабвто-
дателя работническата комнсия,
като орган на работниците във
фабриката.

През септември 1923 rод. фа-
шистката реакция начело с кръ-
волока Цанков, удави в кръв въз
ставалите работнически и селски
маси, които искаха да свтъннаг
буржоазната власт. Веячки орга-
ннаацви бяха разтурени. Но те
въпреки терора търсеха иачнви п
форми за сплотяване.

Седевщесет години се навърши-
ха от образуването 11а първата
врофвененална органиаацня на ши
ввшко-швпнарсвнте работннцн от
нашия град.

В Пловднв като важен стопан-
ски център, още от рано се про-
мъкват еоциелистичесинте иден.
През 1894 rод. по нннцнатива на
Дпnштър Благоев се създава со-
цналнстнческаеа варгнйва група,
която изигра историческа роля за
създаването на работническото
сппдпкапво движение.

В края на 1898 год. се обра·
зува работннчески шнвашки син-
дяват от 30 цушн с 6-члеияо ръ-
ководство, в което са влизали:
Иван Шопов, Динко Стефанов. За
врян Начев. Петър Тачев, Геор·
ги Сарафов и Стефан Шараиков.

.Работипческ11 вестник" от 15.
1. 1899 год. с възсторг посрещна
образуването на сннднната II по·
жела „Най-добри бъднннн и бля·
скапи успехи". Оргавнаацнята про
вежда борба за увеличаване це-
пата на парчето н надниците на
работниците във фирмите „Ескенаан" i, ,,Нешнч-Сарафпп".

Шапкарск?пе работници през
1900 год. се вдигнаха на обща
стачка. Те са искала работния
ден да бъде намален на 1О часа
тъй като са работили по 13-15
часа. Чираците, конто са живели
при свойте майстори, да се пол·
зуват от празнична почивка н над
uнцнте да нм бъдат увеличени с
50 на сто. Стачката не е у?я
да, тъй като на тяхно място ра-
ботодатеJ11Пе са наели като стач-
коuзhtеинцв - жени.

През 1902 rод. търговските
дрехарн подлагат на безчовечна
експлсагацня шивашките работ-
ницв. Укрепналата професноная-
на организация не е могла да
търпи това положение и обяви
стачка. Изготвя се ценоразпис,
който се поднася на търговците.
След вяколводвевва борба табли·
цата бала приета. Сввдикатът из·
воюва първата cu ве-крупна по·
беда.

Наред с шономнческ,нте борби,
орrанизацвята взема дейно уча·
стuе в във всички акции на со-
цвВJtдемокра"NJЧеската партийна
орrанизацня. При разцеплението
на БРСДП през 1903 год. шнваш
кня спиднкат твърдо застана на
страната на тесните социалисти
начело с Д. Благоев.

През 1904 rод. се повдигна въ-
прос за основаването на Сннди-
налея съюз в страната, шиваш-
кият синдикат заедно със еннци-
ка:мте на тютюнорабогницяте, обу
щарнте и търговските служптелn
ваеиат еднноцушно резолюция, а
RоЯТО заявяват, че .обецяиението
ва снидниатuото движение в Бъл
гарня може да стане canto в име·
то на соцналнстнческия идеал".

Голеhш борби води орrаннзацня
та в работвлннцата на военвня
шивач Хр. Пнрuичнев през 1904
год, Стачка се водя в ателието
на .Ца'Iо", през 1906 rод. Също
тава няколко стачки бяха орга-
uнзираии н в работилницата на r.
Няrулов, който е бил швестен
като изедник и противник на ор-
rанизацията. ·

След завършването на първата
световна война създадоха се ус-
ловня за раагръщвне на мощно ра Ако сега, когато чествуваме 70·
ботянческо движеине, чийто по· годишнината от създаването 111а

rлед се отправяше към ВОСР. В професноналната оргавизацня на
теав паметни rодuии на подем ра шивашко-кожухарските и шапкар-
ботинческото двнжеuие шивашко· ските работилници в гр. Пловдив.
шапкарските работници изграждат направим сравнение на подготов-
стабиJIИа професнонапва органвза ката за шивашки кадри в минало-
цвя, Нейиата чвслевост достига то, много .неща ще :ни се сторят
220 цушн. невероятни. EДIUI младеж или де·

ttpeз тези rодuии се водят бор война преди всичко трябваше да
би за намаляване на работния ден плати вносна 111а майстора, за да
водят се стачни във фирмата „Em· бъде приет да учи занаят и то
венааа", които завършват с ус· ако благоволи той. А при какви
пек. Двадесет и пвгамата раёот- уннэителни условия трябваше да
ИИЦ11 от шапкарската фабрика на премине, докато дойде моментът
м. Юруков спечелват стачвата. да му се даде иглата в ръка. Той
Нl\дВвЦИТе се увеличават с 50 ватрябваше да мете, да тотвн, да

(Следва 11а 2 стр.)

в Е Р ния т път
В началото на 1919 година зар Трифонов се обърна къл1

една вечер Димитър Зокехо, мен с димиге: ,,Другарю, ·дру·
така се наричаше той, Ate за· гага седАшца непременно ела
веде на събрание в народния те на събрание".
дом на шивашката синдикал- Всичко което видях и чух
на организация. Той Ale пред· извънредно много ми. хареса
стави на другарите и Ate за-· и 'с нетърпение бях пръв на
писа за член. Всички разиск- определения час. Секретаря
вания, които станаха на съ- покани членовете да заеАtат
браниею бяха в интерес на месгала си. Откри събранието
шивашките работници. След и предложи да ме изберат за
като завърши, секретаря на председател. Когато видях ра-
шиеашказа организация Ла- ботниците да гласуват иэевд-

Моята синдина1на книжна
Еледом и не ,юzа да повярвам на

очите си. Та това е моята синdи-
кална книжка. Как .иожа през тол
кова бyptl на живота да се запа-
зиш! С вълнение и радост преписг-
ва.'1 1юж-ьлтелите ти прогнили схра-
нички, които сега Ate връщат +олко-
ва години назад и оъэкръсгваг в па
метта Aiu, AIUЛu и скъпи спомени на
борби " мечти за 110-щастлив живот.

Та .ноже ли да се забравtl <1скра·
та на борбата, която Tll запали в
съзнанието на Аiалкото чирй'tе с ог·
нени очи и туптящо неспокойно сър
це/ В онез" бурна годtlни ти AtY
посочи п11rя в живота, свърза го
с класата и като нежна майка го·
дини наред zo учи и възпитава da
стане той верен и твърд войник

Мили ll незабравиА<U с110.11ени/ Та
ако ,,ладежът, който току-що е 110-

лучил диплол за завършено образо-
вание може да се радва като малко
дете, защо и аз да не из11итва„ съ·
1ците чувства на радост и zopdocт,
че преди толкова годи.ни организа-
f/ията J/fl повярва, довери Mil се, че
аз няма да 1й изА1енл и вместо диn·
лоАr, АШ даdе синдикална кJШЖка.

И.\fQ AU за Аtене IJO·ZOAЯ,Иa раdост
от това/

И днес, когато се 11разнува 70-та
годшинина на саоята организация,
какво А?ога пове,rе да 1(,(lЖll за нея.
Душ,те бледнеят пред величието на
извършеното дело!

Ти Are наllрави 11овек, 1юА1йгна Аrи
да израсна в живота II се 6оря за
азгряв.ане на слъm{еrо, което сега
щедро огрява Родшшта ни!

!(Р. ТОДОРОВ

ДИП „6ь11rария" депо на
ДИП „България· - Пловдив,

ОТ ГОДIIИа !На ГОДШ/а расте II се
обзавежда с такава техника, коя·
то го праВII внсок?модерно и съ·
временно предприятие, което е
гордост за асени шивач.

Трихилядната профсъюзна opra
f!l!зация с помощта 111а партийната
организация развива голяма дей·
11ост за нзпъЛ11Iе1111е на призив-обе
щаниеw, КО&ТО, J(OJleKTIIBЪT е дал

в чест на 25-годншню?ата от со·
цналистическата революция в Бъ11
гария. М?иоrо и ПЪl!Ю! със cъд'l:IJ)·
ЖЗ111ие са вончкн мероприятия на
организацията.

Марката на завода днес е тър·
сена повече от всеки път, не са·
мо в нашата страна 110 11 далеч
в XOЛЗIIIДIIЯ, ФраНЦIIЯ, Белгия.
ГФР и 111ай-вече в бра=ия Съвет
ски съюз. За :извоюване п1а това

В МИНАЛОТО И ·СЕГА
·потша rраднната, да nравн по·
купки .и лр. Това траеше с rоди·
ки. И не само това, ананнята, кои
то даваше майсторът, бяха оскъд
ни. Тънкостите !На професията. той
криеше и чирака или калфата вся
ческн гледаха да ?краднат от
него .майсторлъка",

НореН110 различна е подготов·
ната на диешннте младежи, които
се готвят за шивашките предпрня
TIIЯ, Преди всичко обучението е
безплатно. Учащите се обучават
по добре, обсъдели н проверени
учебни програми, където са засег
нат11 такива прННЦНПII последова·
телнсх:т. научност :u )U). Уче111ЩИ

народната власт:
име допринася заводската проф-
съюзна организаЦ11я.

Предприятието в производство·
то !Ila балтОЮ1, сана, па:нталоии и
др. артикули се нарежда в челно
място оред предприятията в ш11-
вашната промишленост в нашата
страна.

Заводът все повече се разши-
рява. В действие влезна още един
цех в Асеновград. Във връзка с
по-<11атъшното ускоряване на тех·
Нllческия прогрес н повишаване
ре.нтабнлността на производството
в завода е пткрит цех за резервни
части) 1юйто ще С€ оформи като
база за техническо разв11тне.

Много са чеJ1ННчкнте в труда в
нашето предприятие, гордост е за
тези, ко11то от началото до сега
работят 111епрекъснато и допрнна·
сят за укрепва,ие на колектива.

Колективът 111а ДИП „Бълrа·
рия" с твърда крачка се устремя·
ва напред II с чест ще изпълни
плана за петата петилетка в съ·
кратеин срокове в чест .на IОбилей
пата 25-годИШJШНа от 9 септем·
ври.

те се подготвят от добре подгот-
вени уЧ11телн-специалисти с добра
научна, методическа н специапна
подготовка. За практическата под
rотовка .на младежите са ocиry-
Pel!UI подходящи работилници, кои
то се снабдяват непренъанато с
бързоходи11 me1JНJ1 и специални ма
шини - такива, каквито ще срещ
нат в иидустрш1лиото производ-
ство. В шtналото всеки уче.ник се
грижеше сам да осигури материал
за дрехата. която трябва да 11зра·
бот11, а сега училището ос.игурява
материали за всеки курсист от I
до IV курс.

Курсистите в техникум no об·
леКJtо по.?учават не само практи-
ческа подготовка, но н всестран·
на. Те -изучuат т.uшаа спецнатш

нъж Ate обля пот. Не можах
да си обясня как един .мла-
деж, който отскоро е член
на тази организация получи
такова доверие. (В последст-
вие узнах, че бях посочен за
председател, за да се пресра-
Аtя).

Първото AIU председателст·
вуване допринесе много, почуr;
ствувах, че органи.зацията,
е силата, която ,?щ посочи
верния път.

След няколко години, вля-
зох в ,11ладежкото кщ?унисти·
'lеско дружество „Хр. Ботев",
зна11ително израснал. Така
организацията ми посочи вер-
ния път в живота.

Спод1ени разказа:
Аи. ГРИГОРОВ

С цел да се повиши ефектив·
ността !Ila производството и да се
увеличи производителността на
11руда, в шивашкото предприятие.България" се внедряват нови в11·
сокопроизводителнн машИl!и, про-
изводствеf!l!те операц!U! се меха·
низнрат и автоматизират.

От братския Съветски съюз са
в11есе1U1 две електронно-изчислн-
телни машини за измерване riлощ-
та 111а кройк?пе и за разчитане на
топовете плат.

Рационалното изразходване на
матер:налнте в шевиата промнш-
леиост има изключително важно ·

значение, тъй като стойпrосТ'I'а на
1"Ька11нте в общата себестойност
на продукцията· съставлява 80-'90 ·

процента. ПъJIНоце.mюто 11зползу- •
ва11е на тъканите се явява слож-
на задача, тъй като фактнческ!jЮ
разход 1На материали зависи от
?tнoro фактори - площта на де·
тайлите, процента на вътрешните
отпадъци, загубите на тък3И11 при
кроенето на платовете 11 нзползу·
ването на разлнчН11те видове ши·
рини.

За цялос'l'ното постигане на же
ла1Шя иноиомическн резултат и
за .намаляване до ы1U1нмуы про·
цента на отпадъците, при съще·
ствуващнте условия на работа сеналага разшифровка !I задължи·
телиа паспортизацня ца тъкани·
те. За разрешаване "На тези про·
бле?ш служат доставените елек·
rрОИИО·ИЗЧIIСЛИТеJШН ыашнни ил- СССР и ЗМРТ-2 - СССР. '

Alf. КЛЯШЕВ

предмети като план11ране н opra·
1mзация на производс'l'вото, калку-
лация. конструиране на облекло·
то, технология, . машюю:mание,
електротехника, материало311анне
н др., които допринасят да се съз
дадат подrотве11и шивашки кадри.·

В продължение на своя д'ЬJlъг
и• труден лът 111а развитие ,л
1896 r. до сега теХIНнкум по об·
лекло .АНА МАЯ" е да11 на стра
ната 22 135 вЪЗПIПЗf!НЦН. Мноrо ..
от тях в качеството си на ръковрд
ни и нзп'ЬJ!нителнн кадри в наши
те социалистически предприятия.
кооперацнн и промкомбинати от-
лично се справят с всички 'задачи.

МАРИЯ ХР. KPAFIHИHA
цвректор на техиикума по об.пекло

..АИА МАИ." - П.повДИII

I



Славна

rодиwнина
(Продължение от I сгр.)

гпк ТРУД"" 8158 възход
В резултат разделянето на

общия промкомбинат, през
1955 година се създаде Пром-
комбинат „Труд", като нача-:
ло IJ нсго шивашката дейност
не беше преобладаваща.

По-късно през 1957 година
и 1958 годиаа се отделиха и
оформиха сегашните Промком
биват „Текстил" и „Успех".

Александрова, Мария Бал·
джиева, Гина Кърпачева 11

други.
Наред с тях в процеса на

обновяването II развитието на
предприятието се създадоха у
утвърдиха нови първенци, ка-
то: Мария Стоянова. Дими-
трия Накова Траяна Карака-
шева, Златка Бухалска, Елена
Баримова, Виолета Михайло-
ва, Василка Делибашева, Ан-
на Тодорова. Мария Марад-
жиева, Георги Ангелов, Дим
ка Георгиева, Андриана Ка-
рамишинова и др., които
обучиха много нови работни·
ци и увличат със своя пример
11 останалите.

В предприятието се вляха и
някой частни заиаятчий като:
Иван Мушамов, Павел Тин-
ков, Методи Савов, .\нна·Ма· В юотата борба срещу мо-
рия Херман Дурева, и др. Ня- нархофашистката диктатура
кой от тях се пенсионираха, а от наu.nите редове паднаха по-
останалите продължават да косени от куршумите на пала-
работят в предприятието II се чиге свидни другари: Георги
ползуват с добро име и сред Русев, Христо Минчев, Ми-
работниците. хаил Николов, Кирил Поли-

зов, Митко Георгиев, СараДобри са перспективите II Коен, Роберт ЧаnликЬв, Иван
за бъдещото развитие на пром Кафадарсюи, Минчо Пъчев,
комбината, тъй като колекти- Невена Юрпанова, Бинка Мир
ва работи с усърдие бързо на чева, Иван Голибарски, Ра11·

гел Гълъбов, Зелма Дека-влиза в новото и произвежда ло, Клара Ешкенази, Донкавата продукция е качествена Христева, Андрея Атанасов,
и търсена от търговските opra Панчо Петров, Георги Тодо-

ров и др.

вата и в момента наброява 124
човека.

При основаването си през
1955 година ГПК „Труд" има-
we обем в обща промишлена
продукция l 824 OOU лева с
около 538 работника. Cera об-
шия обем нараства на
7 699 000 лева и 603 работни-
ка, и предприятието се специа-

Това даде възможност за про-
филиране предприятието като
шивашко. Създаден бе uex за
шивашка конфекция с около
300 работника с ръководител
Димитър Джонджоров през
1957 година.

През 1958 ro111111a приехме
от ДИП „Б·ьлrария" три бри-
гади за шивашки поръчки.

Развилата се вече шивашка
конфекция от 1. 1. 1961 година
премина към ДИП „Бълга-
рия" в замяна на което полу-
чихме цеха за конфекционира-
не на 110сю1 к ьрпи с около 80
работника, единствен ,в стра-

лизира като чисто шивашко,
със следните шивашки дейно·
сти: юргани и дюшеци, бебеш-
ка и детска конфекция, 110сн1И
кърпи II шивашки поръчки.

Особено бързо през послед-
ните години се развиват ши-
вашките поръчки, кои-го от
556 000 лева през 1955 година
през 1969 година достигнаха
до 3 160000 лева.
. От създаванеl'О на прсдnр,ия
тието до сега работят и немал
ко допринесоха за утвържда-
ването му: Жана Кочева, Гюл
сефа Тоскова, Макбуле Так·
симова, Катя Попова, Катя ннзации.

Като делегат на конгреса на БРС
Трябва определено да се ка-

же, че шивашко-шапкарските
работници в Пловдив навреме
ае ориентираха в новия курс
на Партията и още при съз-
даването и през 1935 гад. на
първите работнически профе-
сионаянн организации при
БРС по .неста, те влязоха в
неговите редове II завладяха
ръководството.

Така, като секретар по то·
ва време на новообразуваната
шивашко-шапкарска организа-
ция бях избран като делегал
на първия учредите11ен кон-
грес, който се състоя в Со-
фия.

За да заблудя ръководите-
лите на областната инспекция
на професиите, които факти-
чески ръководеха организация
та, сложих два трикольора,
един на ръката, а другия през
рамото и взех в ръцете да но-
ся портрета на царя. Но не-
зависимо от това врагът не
спеше. Докато пристигна в
София, по влака на три пъти
ми проверяваха докцменлиле,
дали сълt редовен, правилно
ли съм избран и пр.

Още с пристигането на де-
пегазиге в София, всички бях
лtе отведени в 6-ти пехотен
полк, за да бъдат всички за-
едно и евентуално да не вли-
заме във връзка със Софий-
ските работници. След като
направих предложение, че
има,11 еесгра и искам да ида
при нея да се видим ръково-
дителите ,1te освободиха.

Излизайки аз веднага по-
зърсих другарите; В. 'Раадов-
ски и М. Димитое, с които ·

бе проведено съвещание н.а
ул. ,,Пирогска" с делегатите
от другите градове, членове на
Партията. На това съвещание
имаше работници от Бургас,
Варна, Враца, Габрово и ·i/лов
див.

На съвещанието бяха

Така през 1925-1926 год. се
създадоха нсэавнсвмите работни-
ческн профвсиояаянн съюзи
(НРПС). Шивашко-швпкареките
работници се нареждат под не·
говото борческо 'знаме. На прове-
дената конференция през 1926 г.
те възстановяват професионална-
та си органнаацня. Трудна бе бо];
бата на шнвашно-шапкареките ра
ботнипн, през този период. t.:тач
К!1 бяха органиэнранн II през 11:121
год. в голямата дамска конфек
ционна къща на М. Попов, в шат
карсната фабрика „Бернщайн".

Правителството на народннв
блок тръгна 110 пътя на сговора н
започна гонения сред раёотннцшс
11 организациите. Шивашките ра
ботннци водеха борба против без·
эаконнята на полицията, за хля(
n свобода.

<;:лед 19 май 1934 год. работ-
нвческите професионаяни. органи·
зац1111 отново са разтурени. Пра
внтелството създава казио111111Е
български работнически съюз
Шивашко-шапнареннте работници
правияно се ориентираха в новия
курс на Партаята, която прнкан-
ваше работниците да влезнат в
него и го· спечелят за своята кау-
за. Те заработват с жар в каоно-
вото шивашко сдружение при око
лийекня синдикален съвет. Орга-
ннзацнята развива активна кул-
турно-проеветна дейност, уреждат
се вечеринки, с цел да се привле
кат млади работници II се помог-
не за класово осъзнаване.

Въпрекн забраната на фашист-
ката власт през 1936 год, органи-
зацнята проведе обща шивашка
стачка в защита интересите на
работниците. Дейността 11а органи
зацията бе като трън в очите на
продажните ръководителя. Тя бе
разтурена след като се намериха
етачкоизменници. Тя отново бе
възстановена в нея работеха по·
нексмпроиетврани пред волнция
та другари.

През целият период на члену-
ване в tлоновете шивашко сдруже
ние при БРС се оказа школа за
много мла111и работници, което 11?1

помогна за да се включат във
всенародната борба, която Нар-
mятa водеше за окончателно сгро
молясваве на врогнилата монархо-
фашистко държава.

След 9. IX. 1944 год. пред ши
вашно-швпкарсннте работници се
откриха светли перспективи. Uще
от първите дни на победата, ор-
гввнаацняга бе възстановена под
червеното анаме на Общия работ
начесва професионален съюз. Тя
даде своя дял за укрепване на
Отечествения фронт. Включи се
актнвно в строителството на со-
цнаяиама в нашата страна.

На повика на' Партията за уед-
ряване на шивашкото II шапкар-
ското производство. професионал·
вата организация оказа голяn1а по
мощ, за създаване на първите ши
вашкн предпрняmя ТПК „Удвр-
RИК41 ,и „Нов ПЪТ4', конто сега са
слятн в ТПК „Първи ?шii". Шап-
карсюите работници и занаптчни
създадоха ТПК „Мир", а плетачи-
те 'РПК .Република". В послед·
ннте rоднпн взрастна в 11аш11я
град ед\Jо от най-?1одер1111те пред
пр11Ятня за конфекция ДИП „Бъл
гарня". Трихилядният колектив
на предприятието постигна внсо·
кн тру,довн успехи и се нареди па
чепио ·• място в шивашките пред·
приятия- в нашата страна. Добри
успех.и нn1.ат ,н колективите .па ко-
жухарския завод „В. Коларов",
ДИП .Ail. Юруков" ГПК „Труд•·
н IIРУГИ,

.Шивашко·шапкарскнте и кожу·
харскнте работници отбелязват
70-годяшннната на професнопал-
на't'а орrВШ1зацня в година на не-
прекъснат трудов поде?1 в чест па
25-годншнината на социвлнстнче-
ската революция в България. Го
лемнте трудови успехи те посве·
щават нм'е,ио на таз.и забележи·
тепиа rоднш11нпа на целият бъл·
гарсюи • народ, конто с твърдя
краЧЮ( върви напред към светло- мислен.и лtного въпроси във
то б1,деще-11омуннзn1а. връзка с конгреса и борбата,

Производстве1111ч11ата Г1шна Ка
чащ>ва е постоянен първенец в
завода. Тя е аrМ\Ивен. профгрупор1·
в бригада „л. Димитрова·

тв загинаха за свооодата

която с.1едва111е да се води про
тив натра11енr1те ръковоdите-
ли, ко11то бяха за11очн.а,щ, ве-
че да работят против интере-
с11те на работничеството.

На връщане др. В. Райдов-
ск11 ш1 11редаде два куфара с
не,?егалн.а ,1итература,
донесох в пл'овдив.

Та аз дойдох в София катс
делегат на у<tредителния кон-
грес н.а БРС 11 11зпълн11х за-
дачите поставен.и от Партия-
та.

спол1ени разказа
АТ. ТОДОРОВ

Професионалната оргаrшза-
цин в ДИП „България" раз-
вива всестранна дейност. Осо-
бени грижи се полагат за ху·
дожествената самодейност. Тру

,..,

довите хора освен, че умент да
работят, знаят. и да се весе-
лят, да танцуват кръшните
български хора и ръченици.

Широк размах на кожухарската промишленост в П1овдив
На десния бряг на река Ма..3 пъти, Оборудван със съвре·

р,ица в ?точната ицдуС1'р!ИаЛ- менна техника и най-nрогреси
на зона на сГр. Пловдив на мя · вна техиоло11Ия при пълен ла
стото на няитоrашните схлупени бораторен контрол на химиче-
l'абашки раб0'!1Илнички се из- оюи'!lе процеси под ръководст·
дигат големите корпу,с.11 на Ко вото на инженерно-технически
жухарсюия зЗJВод с многоброй re кадри и с участието на це-
ните nроизводС'!1Вени ,и битови лня колектив, предприятието
С11радИ и съоръжения, израз завоюва големи трудови уоое·
на нашето победоносно разви х?и. Днес нашата родна кожу-
ти по ,nътя към камУ1НИзма. харска промишленост се пол·

В сравнение с 1960 ГOt!l!И>fia зува с голяма международна
обема на nроизводс.твената популярност, а продукцията на

мира добър прием в многопрограма през 1969 годИ'На е страни в света. Cera нашата
па-распа:л 3-6 ПЪ'l'И, а износа - продукция се иэ,иасн ,в над 15

социалиС'l'Ически и капитаМl-
стичесюи сграни в т. ч. СССР,

Изказваме блаrодарност Полша, Чехия, РуМЪН'ИЯ, Ан-
глия, Италия, Т'ФР, САЩ, Ка
нада, Белnия, Холандия, IILвe
ция, Швейцария, Яnо111Ия и
п:р. ,П?р·едприятието .взема уча-
С11Не в nочт,и всичюи nо-rолеми
межцународни панаири. На
Международния мострен па-
наир в гр. Пловдив, нашите
екопонати са отличавани с 3
златН'И, 2 сребърни медали и
с наградата „Злат.ни ръце".
Под ръководството на завод-

об-

Изказваме благqдарност на
другарите Днм:ит-ър Делчев:
Нрум Даоиалов, Амгел Нума·
,нов, Н-ръстю Софрон11ев. АJНrел
Г.риrоров, Атанас Тодоров и
другите, конто бяха любезни да
разкажа?г спомени за борбите
на професно11ал11ата орrаimэа-
ция на шнвашко-шапнарскнте и
кожухарските рабо11Ннци II съ-
щевременно ?юл11м за 11эв11не-
1КИе, че не можа,аме -всичко под
робно д,а поместим ,във вес,·ни-

ка поради липса 111а място.

сц<ия профкомитет, цехов:пте
профкомитети и профоргани-
низацин целия трудов колек·
11ИВ е включен акТШ1но в бла-
rс.родиото социалистическо съ-
ревнование. Много са първеи·
Qите и новаторите във завода.
На първо място еа имената на
Шипка Лазарова, Гюлю Бубо
ва, Мария Големанова, Анка
Тонева. Енчо Шиндев, Таквор
Такворян, Иван Хрис:rоэов,
Васил Кръстев н много дРУJ111·

За юбµлейната 25-годишни-
на от социалис'l'нческата рево-
люций в България, нашият
трудов колектив ще · нзnълн,и
с чест поетото обеща?mе.

Ал. КОЛЕВ

Насrоящата юбилейна
с?граница се издава от вестник

,,Шивашко творчество"- ДИП „България" по случай
70 години от създаването

на професионалната органи·
зацня на шивашко-шап

карските 11 кожухарските ра-
ботници в Пловдив.

Редактор: AHTQH !:МЯШЕВ


