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Prv·i mesec g.ospoclarnostnega 

tekmovanja za zniža:n.re stroškov 
je prj kraju. To tekmovanje se 
je poikazalo za zelo koristno, saj 
je njegov .rezultat zni•žanje .režije 
že v prvem mesecu ·za 103.32'1 di
narjev, kar pred.-,tavlja razme
roma ve1ik .prihranek. Ako pa 
računamo, da <Se ho tekmovanje še 
etap.njevalo, da ibodo skušnje 
prv-ega meseca iz,boljšrule organi
zacijo dela, lahko pričakujemo še 
večji porast zruiža:nja: režije in 
letni rprihraDeik skoraj v znesku 
enega milijona in ;pol dinMjev na 

. .Jeto. 
Podrobnejša anaJ.i,za k.~e, da so 

se znižali predvsem stroški mate-

riala in lastl)ih .popravil, a; me!lde 
se povečale. To je sicer rwzum
ljivo: z zmanj-šanjem proiiZVoclnje 
je nastopila relativna rezerva de
lovne sile, ozi;roma točneje. pove
dano, mnogo delavcev ni tako pol
n@ zaposlelll.ih, .kakor so billi prej. 
a: mezdo dobivajo v isti velikosti. 
Zato morajo ~nojstri predvsem pa
zitj, .da, ho-do delavci pravilno za
poiSoleni, da ne ibo nepotrebnega 
premeščanja delavcev iz ene vrste 
dela v drugo ipd. S tem se bo 
režija obč·utno znižala prav tam 
kjer je še sedaj zelo visoka. Ve
lliike stroške ;povzročajo tudi mate
r ial za za,ščito dela (delovne oble
ke, škornji ipd.) in pi.sarniške po· 
trehščine. Za.to je treiba pazi6, da 
se obleka čimbolj čuva in podaljša 
njena ~ivljenjska doba, podjetju 
pa pr.ihranijo vebki Wdatki. 

O tem, kje so še pOIIllanjklj:Lvo
Siti tekmo-vanja, kje je še moči zni
žati režijo lin nepotreibJ~e stroške, 
bodo mojstri posebej poučeni. 
Prav pa je, da mojstri .sami ana-
1-i:zirrujo uspehe. in slabosti <prvega 
meseca tekmovanja, da se o njih 
temeljito pogovore z delavci in na
pravijo načrt, kako dosečli. v na
daljnj~h mesecih še večje uspehe. 
Prav pooeibno pa velja to za tista 
stroškovna mesta, ki so v tem me
secu režijo zvišrula. 

Rezultati, k i so jih dMegla po
samezna stroškovna llllesta, so ob
javljeni na velikem •lepaku, ki je 
obešen 'Ila steni tov&rniške,ga vho
,da. Prvima dvema (zemljišča in 
~OOibe, laiboratori.j), ki sta 
zina[Djšrula režijo za 41. 2' omoma 
40.2, <Se tudi ostali zelo tesno pri
bhžujejo. Za,tegadelj ru i~lju
čeno, da naStooe !Že v tem mesecu 
veliko presenečenje, ko se ibodo 

Svinjske ščetine 
Svinjske ščetine so že od nekdaj 

zelo .iskano blago. I\11 še dandanes 
so najv<lŽillej.ša 'surQV na· za ščetar
stvo, čeprav . daje teh..a:ika. že vrsto 
UIInetnih vJaken, kakor Nylon, 
Ra,yon !idr. ščetlw dobre kwkovosii 
je mogoče nareditde iz ščetin bo
disi konjskega wli pa govejega 
repa. Tudi .najiboljše. zobne ščetke 
so iz ščetin. 
Največ svinjskih ščetin prido

biva Kitajska, ki redli. og.romno šte
vi lo prašičev z zelo .lepimi, moč
nimi in dolgimi šče·tinami. Ona je 
tudi največja izvozn.ica tega billi
ga; V eCino svoje pr·ori:zvodnje< je 
izvažaJa do pred nelkaj leti v 
Združene amer~ške dciave, dokler 
ni sklenila .namreč s Sovjetsko 
Rusijo pogodibe, rpo kateri ji je 
prep'l.l.Stila celotno p·roizvodnjo šče
tin. Da si moremo pravilno pred
staviti, kake količine lin . v kaki 
vrednosti Kitajska .lahko izvaža, 
naj navedeuno, da so ji ,plač<lJle leta 
1938. ZDA samo za ščetine nič 
manj ko 18 milijonov dolarjev. 
Ako preračunam.o to vsoto na se
dwnjo vrednost blaga, se pribli
žarno 40 :miLijonom dolarjev. 

Svinjske ščetline dospevajo na 
mednar.odni irg -oprane, očiščene, 
ra21brane po dolžini in povezane 
v čope. Dobro oprano 'in očiščeno 
blago sortira.fo :po dolžini vsake 
četrt angleške c-ole, t. j . okol1 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

hipoma powzJpeli na vr:h dru.rgi, Jci 
se trenutno še skromn-o skrivajo 
na koncu taibele. Seveda pa je od
V'isno od delavcev in mojstrov 
stroškovnilh mest, ka:ko bodo za
grabili -delo. Toda pTerpr.ičanlli smo, 
da se bo to tudi .zgocHlo, saj se je 
za znižanje stroškov in obenem rza 
zvišwnje dobička kakor iudi za 
častni nazicv »n(1jboljšega gospo
darja ;podjetja« res VI"edno ooriti. 
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Iz zapisni~a o redni se11 upra~nega 
odLora, ~i je bila dne lJ. a~gu§ia 1951 

Tov. Mre.žar je poročal, kako 
krihčno je s prostorom, kjer je 
sedaj pošta. PrOtStori sploh ue 
ustrezajo. In atko rabmamo še z 
mz;širitvijo kraja, je pač treba mi
sJi.ti tucli na zidanje no:vega pošt
nega p·os1opja. Namerjano je, da 
hi se .grad~lo na sejunišču pri nov,j 
železniški ppstaji. 
Če računam:o na i.ndatke, ki jih 

iunajo podjetja, ko morajo za 
vsak večji znesek pošifjC~Jti po de
nar v Ljubljano, bi bilo treba hKli 
V'prašrunje podružnice Narodne 
banke LS{]J'ravlim z mrtve točke. Pro
stori zanjo bi se verjetno .dobili, 
zainteresirarl:i bi !lllorali le odlo
čilJne ustanove in razna 'l)ocljetja, 
da bi bila zadeva bolje :podprta 

Kruk.or je odprla že v vseh 
večjih industrijskih središOih Di
rekcija clržavJJ:ih .posestev svoje 

· trgovine, tako bi se J.norat1o zg·oditi 
-tudi na V rhniiki, kajti s tem bi se 
rzmailno konJmr~mlo sedru1ji trgo-

(Nadaljevanje s 1. strani) 

5mm, n .• pr. 2 o;li, 21/4 cole itd., in 
sicer od 55 Il11D1 uaiVzgor. Za kraj.še 
.mozellllStvo to nima .interesa. Tako 
mzJbra:ne ščettine ffile dolži,ne ve
žejo v čope, Jci so po 10 .cl.o 1·2 cm 
ši·rok·i in tehtajo kakih 20 do 
25 dtkg ali <Približno IPOl angle
škega funta. Č·opi so seveda omo
tani v papir iin · opremljeni z IHII· 

pisn.imi; listki, na ikaterih je ozna
čena dolžWna. Blago v laga jo potem 
·v lepe zaboje, težke okoli 50 kg. 
Za taiko hlago se dose·že dai}danes 
cena 2 do 25 ·dolarjev za ·b1ogram 
f.raiD.co dnžavna meja, ikar je vse
kakor kaj lepa cena. TTenutno je 
pov;praševrunje po ščeti-nah veliko, 
predvsem v Ameriki, {o pa prav 
zato, :ker je prenehala Kitajska /PO 
omenjeni pqgodbi z Rusijo zala
gati svetovno tržišče s svojim bla
gOJu. 

Gornji podatki nawrno kažejo, 
kako važen predmet so ščeiline. Za
!l:'cucli tega pač zaslužijo, da jillm po
sveČa!lUo tudi pri nas na,jvečjo 
pažnjo, se. pravi, da jih z dobrim 
pranjem :in ustrezajočim ra.llhi.ra
njem čim več 'UB,pooobiano za izvoz 
.ter ·ta:ko · zag.otovimo dotok deviz. 

V e;vezi 'iS tem je bil tuclii: .stav
.Jjen predlog, naj se naš obrat II 
preuredi za praluico in razbiral
nico ščetin, o čemer &no bTali že 
v zadnji štev:ilki »Usnja.rja«. 
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vini z zelenjavo, oziroma ne pla
čevali hiJ polj,skih pridelkov po 
višjih cenah, kak-or so v LjUJbljani. 
Glede tega je treba zail:nteres·irati 
KLO, da pripravi primeren pro
stor. 

Skle1p: Ti problemi na,j se pred
vsem sporočijo KLO-u, toda z 
njtimi naj se seznanijo tudi razna 
podjetja. 

Glav'.lla ltprava je poslala dopis, 
ki pravi, ela se mora ljudem, za· 
poslenim pri umazanffill ·delu, pla
oevruti po en do ·dva dinarja za 
zaščitno obleko. Tehnično vodstv<J 
predla.ga UO, naj ostane pri sta
Tem; ,fo je, ela se daje delovna 
·dbleka, ne· pa, da se i21plačuje de
nar. A sprejet je bil JPredlog, da 
se bolezel.l€ik<i. ,(1opnst preko enega 
meseca upošteva ,pri življenjski 
dobi Gleiovne ·obleke, katera 6e po-
1ov;ue obleke ter se deil.1ar ne iz
clatljša za čas bolezUJi .. 

Sklep: Ostane pri cleli·tvi de
pla·čnje. 

Ker se dogaja -elan na clau1, da 
nekateri prosijo ;za iD.eka.j dni ne
plačrunega .dopusta, mnogi pa celo 
nastopajo z grožnjo, da ZaJputSte to
varno, če ga ne dobe, je sklenil 
UO, da se neplačauih dopustov za 
nekaj -ch1i ne -claje, ker trpe zru·adi 
tega tproizvoclnja ·in ljudje, ki mo
rajo prehajati ci:z· ene faze v drugo. 

* UO je sik1enil, da se daje od-
padno apno _na ra.zpolago tovar
:ni·š.kim dela.vcem, ki st gra·dijo 
lastne hiše. 

DogodiJo pa se je, da je vzel 
tov. Ludovik Gabrovec apno na 
svoj račun, nato pa ga je· oddal 
nekomu d1'UJgemu, ki . .ni ushwben v 
na!ši tova:rni, z ~ovorom, da ga je 
zamenjati. za opeiko. Za.to morajo 
delavci, iki žele dobiti apno, nanj 
čakati, zaradi česar se upravi<:eno 
pritožujejo. Predlaga-li so, naj se 
tov. Gabrovcu za kazen, a hkrati 
v o,pomiu vsem drug.im. zaračuna 
apno ·dvakratno. O tem bo sklepa.l 
UO illa prihodnji seji. 

* Qpozoriolo: PotrcLitev prošenj za 
potovanje v obmeJni pas naj se ne 
nasla'\"lja na UO, temveč na 
sindiil.(atlno ;podmžmioo, ki je za to 
pnistojna. 

* 
UO je prejel predlog, naj se 

vajencem, ki so dovršili sicer učno 

Oddovori nil vprillilDJil 
P . S. Ali še vedno veljajo po

godbe o zaposlitvi? - Odgovor: 
Pogodbe, &klenjene v LSmislu člena 
11. uredbe o ustalitvi delovne sile 
so še vedno veljavne. Če se de
loovna pogod;ba ne odpove 15 dni 
pred potekom pogodbene d.obe, se 
prvt•C avtomat.i.č:no podaljša za 
prvotno določeno dobo. Če se tudi 
po i!)rvem podaljšku pog.odba ne 
odpove, se ,pocla·ljša za nedoločen 
Ča•s. I:z ·tega je ·razvri.dno, da se ob
veZ<nosti, - določene v delov111i po
g.odbi, morajo obojestransko izpol
njevati; 

A. K. V kakšnem ,primeru pri
pada !delavcu dodatek . za ločeno 
živJjen,je? - Odgovor : Delavcu 
pripada dodatek za ·ločeno živ>lje
nje, če je prisiljen živeti 1očooo od 
druži.ne, ker n•ima v kraju zapo
slatve stanovrunja, vendar mora 
imeti stvaren nrumen, da družino 
preseli, kar d.okatže IS tffill, da je 
prosil stanovanj.::iko kO!Illisi,jo za 
~.tanovauje. Toda delavec dobi do
datek ·za ločea10 življenje ·le v ,pri
meru, če •se je podjetje pogodbeno 
zavezalo. da mu ga ho i21plačevalo. 

PAZ 
V •S retd1o ts·o se vnšile va.fe PAZ-a 

v.seg,a, naJgelga 'delovneg•a kolekti'va 
s:ktiiPillo ;z en01tami IP.AZ-a. V.ru_je so 
].)1oiekJaJle uspetšiJHll, tucli dilsci!I>Hna je 
d)il•a. krur I(J:olb ra. B'Olj pod:t'obinJo bomo 
o poteku va.i in njih slabilh l[l 
dobrih straJneh g'OV'orili v naJstledn.ti 
f!ltevillki. 

WSt3'0~ 
Čestitka 

lzpife so uspešno položili in 
dobili naziv: O krajšek Franc 
in Oblak Anion za večkratne= 
ga mojstra, Čok Teodor za viš= 
jeqa specialista. Čestitamo! 

Pošiljajte dopise 
o delu, uspehih 

in napakah 

dobo, toda še niso opravili - ne 
po s-voji krivdi - pomočnišKega 
izpita, dajejo plače kakor delav
cem za dotične fa,ze, v katerih de
·lCll;jO. 



Pismo republiškega odbora 
sindikata usnjarjev za Slovenijo 

Uredništvu >> Usnjar ja« je poslal 
Republiški ocubor Sillldikata usnjar
jev za Slovenijo p.iJsmo; katerega. 
vsehino v izvlečku '·olbjavljaino: 

· .. Seznaniti hočemo člane vašega 
kolektiva s problemom plačevanja 
sincliikalne člaawri:ne, ki je v vaši 
podružnici uajholj pereč med vse
mi .drug:imi. pocLružnicaJll!i. tovarn 
usnja ]n čevljev v SLoveniji. 

Rejpubl~ški odbor Sindikata 
usnjarjev za Slovenijo je za,hteval 

-~ 'Il!nog·okrat, naj .sprejme uprav
m odbor sindikalne podružnice 
ustrezne u:krep_e za iZJbolj.~anje 
_plačevaillja -čJana,rine, toda v~clnej
ših uspehov še n;i, hilo. Naj nave
demo samo nekoliko podatikov, po 
katerih je vildno dejarnsko s tanje 
1')la~~a~1ja članarine v vaši po
-druznlCI. Tako je plačalo člana
rino letos: 

v janua•rju 
v februarju 
v marcu 
v a;prilu 
v maju 
v juariju 

402 -člooa, 
453 članov, 
4?9 članov, 
495 člauov, 
558 članov, 
443 članov. 

P.ovprečje vseh šestih mesecev 
ka1že, da ne plačuje sindikalne· 
članarine 28 odstotkov zaposlenih 
a-li na .mesec 185 ' članov. Razen 
tega imate naju.i:žje poVJPrečje pla
čevanja članal'tine po lestvici, ki ne 
dosega v nobenem mesecu 34 clin 
na člana . 

P·lačeva111je članarine v drugih 
podružnicah poteka popolnoma 
drugače: V tovarni gumijev.ih iz
de1kov -' >>Savi« v Kranju ne pla
čuje članarine 6ililllo 1 odstotek za
poslenih, J)ovprečna članarina pa 
znaša vedno čez 40 clin. Prav taiko 
je v tovarni usnja v Šoštanju, a 
še bolje v tovarni usnja »Runo« v 
Tržiču. V Lndustriji obutve 'V 

Ljubljani ne plačujejo 3 odstotki 
zarposlenih, v ,toval'ni »Toko« v 

-Domžalah pa 10 odstotkov, toda 
. povsod znaša J?OV'PTe.čje čez 36 din. 

Navedeni poclm~i clo'Volj- jasno 
pričajo, kako slabo se plačuje- čla
naTina v vašem podjetju. 

Največjo krivdo za tako stanje 
nosi b1·ez dvom~;t ..sindikalni aktiv 
(vsi sindikalni funkcionaTjli), ·ki 
niso dovolj skrbeli za orgamizacijo 

.pobiranja članarine -ter tudi 1riso 
vodili ,cl.ovolj ra,Čtma o grupnih po
verjenikiih, ki člana·rtino pobirajo. 

. - Nilkaikor ni prav,i1no, če mislijo 
posamezni člani sindikata, ela je 
plačevanje .članarine neprijeten 
davek, Ola!llstvo v sindika-tu pa 
nujno .zlo. članal"ina _je za vesten 
i'azredni P'rispevek svoji razredni 
organiza,ciji, ki se :lllora boriti elan
danes nič maa1j kakor kdaj k-oli 
prej za ekonomske in politi!čne in
terese našega delavskega razreda. 
Z našo organiziranostjo v sindika
tih, z našo uspešno borbo za so
oialilstično preob-razho clomoy ilile 
sillo si 'priborili pla,čan letni elo
pust, popust voznine, najnapred
nejši zakon o . socialnem zavar·ova
nju na svetu, staTostno zavarova
nje, dajatve za matere in otroka 
in še več drugega. 

Zaradi tega je vprašanje odpora 
proti .plačevanju sindikalne člana
rine dejansko V'prašanje tendenc 
odpadooja od sinc1ikata. Zato se 
ne moremo in ne smemo zadovo
·ljiti samo z ugotovitvijo, da toliko 
či-anov ta ali on'.i mesec ni. plačalo 

S čim in kako mažemo 
stroje~ 

_Mnogl()lkrat delavci ne ve
do, s kakšilim mazivom naj 
mažejo stroje, ali JJa jih 
mažejo celo z napačnilm. V 
tem članku dobite o tem 
kratka pojasnila in navo
dila. 

Mazi va so Zllles ai.rinerwlnega 
olja, mi-la !in vode. Milo je emul
zija, ki povzroq, da osta:ne ·olje 
razpršeno (emulgirano), in daje 
ma:z.i.vu trdno .strunje. 

Bo -tem, kakšno mi1o uporablja
mo, ločimo dve vrsti maziva: to
votno mazivo (Štlllvfarjeva mast), 
v katerem je kaJ.cijev:o milo, in 
mazivo za kotalne (k-rog1ične) le
žaje, v ka-terem je natrijevo milo. 

MaJZiva iz olj so mehikejša, iz 
masti pa trclnejša. Tovotno (kalci
jevo) je odporno proti vodi, ne pa 
proti vročii!li. Pri -100° C začne raz
padati. Z mjim maže1111o počasne 
ležaje, :z.lasti na prostem (·~lvigald, 
sode, vi.tle, vozičke, ohišja). 

Natrijevo mazlivo ni tako od
;porn:o !proti V'lagi, razkrajati pa 
se zalČne šele pri 120 do 200° C. 
Uporabljamo ga za mazanj_e ko. 
talnih in clnsnih Je.žajev !in za 
v:z.voclja. 

članarine. Sincliikaiov •čla11, ki .že 
več mesecev ni plačal sindikalne 
čla111arine, je dejlllllsko že odpadel l 
od sindikata. Take primere je 
treba vbravnavati pred vsemi čla
ni in člaJ.IJicami na množilčnih se
stankih. Tu je. dolžnost sindikalne 
m·,gmizacije, da takih člooov ne 
tr-pi v sv.oji -sredi, ker OIIl'i prav go
tovo nočejo Tazumeti, trde !borbe.
:ki · jo vodijo slej ko :prej sin-cli
kalne organizacije. Seveda rpa se 
moramo tudi vprašati, kateTi vzro
:ki w privedli do tega, da posa
mezni član že več mesece·v ni pla
čal članarine: Aloi se mu moo-oče 
g·,odi kakšn~ krivica? i\.J:i, ;smo

0 

mu 
dovolj pojaM:cili, zrukaj pla·čuje čla
narino? I.td: 

želimo, da člrori sindika,lne or- -
gani,zacije, zla-'iti pa sinodlli.aln.i ak
tiv !hl1 u]_)J'avni odbor -podruž.n:ice 
razpravljajo o -tem vpraša!nju teT 
storijo nato vse potrebno, da se 
plačevanje članarine izboljša in .se 
tako vaša podniŽll!ica vsaj pr.ilbliža 
sopoclr11;žnicam našega -sindikata v 
Sloveniji. 

Jože Zdešar 

. V skladišču sta dve VTISti mazi va: 
Črno mazivo, tki vsebuje nekaj 

kaJcija, je iz minerahrih olj. Upo
rahljajmo •ga samo za ma•zanje zo
batih vencev rpri sodih, za pre
stavna ohišja in pri. vitlrh, k jer 
_je voda! 

Rumenkasto mazivo, ki je.gosto. 
vsebuje ve.J.illw natrija. Tega illaj 
u.porahlja.ta samo dodelava vege
tabil in kr-om. 

Staranje in zg·o.~čevanje maziva 
je po3'ledica vpliva zraka (dksicla
cije) kalkor tudi dotiklllllja s k ovi
nami in ogretja. 

Razen kemiČirih spremem!b se 
ma,ziva t·udi onesnaiŽijo (s 1prahom, 
z -obrusom tečajll!iih ploskev). Zato 
mora ibiti mazi vo pokrito, da se ne 
Zčllj)raši , in i·zmenjano vsakih šti~ 
r.iuajst dni. 

(Nadaljevanje bo sledilo) 

Pošiljajte vprašanja, 
ki vas zanimajo, 

in dobili boste odgovore 

Berite in širi_te glasilo 

DS ~Usnjar" 
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. . Jz Litije 
bom_o dobili nov pa-rni. kotel 

Predilnica v litiji je imela dva 
Gardejeva kotla po 400 m2 ku
rilne površine s kapaciteto 8 do 
10·000 kg pare jh. Uporabljala sta 
se izmenoma· za pogon parne 
turbine, ki pa se je pokvarila in 
ni več v pogonu. Z njima so ogre
vali tudi prostore, a sta bila za 
ta namen prevelika, saj je, kot 
primer navedeno, porabila pre
dilnica v preteklem poletju samo 
600 kg parejh. 

Tovarna usnja Slovenske Ko
njice in naša tovarna sta v zad
njem času tako povečali svoje 
obrate, da obstoječi kotli več ne 
·ustrezajo. Zato je bilo odločeno, 
da se kotel, ki je bil pripeljan 
iz Čuprije s kapaciteto kakih 
4000 kg parejh, montira v pre
dilnici Litija in da dobi od Gardi
jevih kotlo_v enega Tovarna usnja 
Slovenske Konjice; drugega pa 
naša tovarna. 

Z demontažo prvega kotla je 
začela Tovarna usnja Slovenske 
Konjice februarja preteklega leta. 
Sedaj je končana tudi montaža v 
Konjicah in kotel je že v pogonu. 
Med tem časom pa je bil v 1,-itiji 
montiran kotel, pripeljan iz Cup
rije. Zato se je že lahko. pričela 
demontaža drugega kotla, ki je 
namenjen naši tovarni. Kotel je 
visok 17 m, dolg 8·75 m in širok 
5'60 m. Demontaža in prevoz bo
sta trajala približno tri mesece. 

Z novim- kotlom . bomo zado
stili našim potrebam 'po pari jn 
izboljšaTI sušenje kož. 

NASVETI 

Nalivna peresa smemo izpirati 
samo s čisto IID:r.zlo vodo, ne pa s 
toplo, ker ,pokva.rimo sicer gumo. 

·čajne ročke, porcelan .iii stekle
no posodo najlepše očistimo, če jo 
pomijemo z. vodo, v kateri smo pol 
ure ilmhali ·dobro očiščene· krom· 
·pi>rjeve ohipke. 

Prsti, rumeru. od cigaret, kazijo 
roko. Ta madež odstranimo, če 

_drgn~mo op~e z ~avadn.im V'.i.n
skim kisom. 

VToče jedi Se hi.t.ro ohlaqe, če 
jih postavimo v ihl<~:dno vodo. 

Za smeh 
JHN:ek, :ki hodi v prvi razred 

osnovne šole, joka in cepeta z no
galll'.l.i. 

Ma!mica ga iolaži in vpraša: 
» J1111ček, zaikaj IJ>a joikaš? « · 

Jurček, ves v solzah, odgovori: 
>> Svinčrrik oo mi ukraclhi:, sedaj pa 
se mi ·bo spet zvišala .rež.i.Ja.« 

Janez: »Jože, počemu si naredil 
vozel ·na robcu? « 

Jože : »Da ne pozahNil.; da bodo 
·ia večerjo v menzi IS-pet kumare v 
omaiki.« 

'""~"'~- ~~= 
~~~ --lc-----1 

Petek 14., sobota 15., nedelja 
16. IX.: 

Ameriški film "Njen otrok" 
Film visoke umetniške vred
nosti. jane Wyman je prejela 
za vlogo gtuboneme v tem 
filmu prvo nagrado. 
Dodatek: Nauka i tehnika 7. 

Sreda 19., četrtek 20. IX.: 
Repri,za ameriškega filma 
"Dve. sestri iz Bostona". V 
filmu boste slišali znane 
operne -arije. 
Dodatek; Filmske novo~t 27. 

V tein ni es ecu sledijo še filmi: 
_ j,ugoslovanski "Bakonja fra 

Brne" francoski ,.Clocbemer
le", angieški "Pod do plem-
stva". · 

Iz uredništva 
N:Wše gd.~iio »Hsn.Ja·r< je zače,l o 

imajruti v .hskan.i ob'l i·lci. stroški ~o 
s.ke:r lll!eko:Jiko ·večjli1. a smo prido
bili ,na, obsegu. · Skušah h omo oibjav
ljalti .članke čij)nbolj •zarrhl.m~ve vse
bine, poučne · i:n · zabavne. Zwtio pa 
pro1simo vse, dru mam .sporočaj.o, 
ka~.f joilm j.e v »Usn:jarju< VIŠeč lin k.aj 
ne. Le IS101d~eiiOIV8111j•e uredništva z 
bralci _je pogoj, da ibo maše giao;ilo 
po1stwlo do:hro. . 
. časop]s bo v prodaji tudi m.a Vrh
n:i.k.i. _Zato bomo v »Usn _jar.fu« olb
javll.~ailli. tudi v.nhmiško p roblematik o, 
vrlJ..njiSke vesti :iJn za[).i.nllivoootii, 

. Urejuje uredniški odbor. Odgovorni urednik Vilf. Pleško. · ' 
Uredništvo in uprava: Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, telefon 40, 16 Tiska tiskarna Umetniškega zavoda 
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