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gospodarnos~nega ~e~mo'\'anja 

Junaki dneva so po dvomeseč
nem tekmcrva:nju naši ključavni

čarji, kateri so si v avgu.stu pr.i
borili 1. mesto ter vodijo tudi v 
skupnem plasmanu za oba tekmo
'va1na meseca. Vendar tudi njim 
še n\ zagotovljena zmaga, kajti tik 
za njimi so usnjarji iz vegeta:bilne 
strojilnice, stroškovne• nie.sto zgrad
be in zemljišča, usnja.rji iz lužil
nice, delavci iz kurilnice in drugi. 

Kot v::dimo, so na vrhu tekmo
valne tabele" člani kolektiva iz raz
ličnih dejavnosti podjetja, ·kar nam 
dokazUje, da se delavci na vseh to
riščih dela vztrajno bc,re za zni
žanje režijskih stToškov. 

Tudi pomožna in postran,ska de
javnost kot ~elota je prehitela rv 
ll. kolu usnjarno. Vendar lahko 
pTi,čakujemo tudi tukaj iznenade
nje v m. kalu, kajti naši usnjar
ji ne bodo zlepa izpustili I. ~ta. 

smo tudi režijo znižali v toliko me
ri, da se lastni s~ki naših iz
delkov nisot dv·ignili, saj sb režij
ske stopnje v avgustu :naPram L 
polletju v naslednjem r3.zm.erju: 
obratovna režija 29~9 ~ 24.65% 
skladiščna rež. 29.~ %· 28.43'% 
upravno - prodajna ~ 

režija 13.30 %' 14.92% 
. . 73.07%' 68.~% 

Režijo smo celo znižaiiJza. 5.07% 
Ce ne bi bili prisiljeni ini..ž!l.ti .na

šo pro'zvodnjo, bi tor zni~e iz
na.šalo 16% . 

. P.ričakujemo, da se 1bodo do6e
ženi uspehi v naslednjih mesecih 
še stopnjevali, saj bomo imeli od 
tega korist prav vsi, kajti s tem se 
bo dvignil dobiček podjetja odnos
no skladi, Id so namenjeni članom 
kole'ktiva jn podjetju kot celoti. 

Že letos bomo dobili 
spremenljivi del plače 
V Uradnem listu in dnevnem 

časopisju je bila obja'Vljena ured
ba, na podlagi katere se ibo od 1. 
septembra 1951. naprej obračunal • 
spremenljivi del plače- na doseženi 
tržni dobiček, t. j. na razliko med 
enotno in višjo pr:odajno ceno. Ta 
de~ež :zma:ša 2% . Od tako doblje-

. nega sklada se deli: 
a) 39% na spremenljivi del plače 
b) 61% pa na sklad za prosto 

razpolago podjetja. 
Sprementjivi del plače se bo iz

plačeval vsem delavcem .in name
ščencem mesečno, .sorllZIDerno z 
pla.ča:mi, ki jih pTejemijo. 

:Predmetna ~literv spremen
ljivega del•a plače ni istovetna s 
spremenljivo plačo, katero predvi
deva novi Načrt uredbe o plača:h 
delavcev in uslužbencev, temveč 
se na:naša le na čas do prehoda na 
novi plačni sistem. 

• Medtem ko smo v mesecu ju
liju zniža:li režijske stroške za Din 
103.771, smo v mesecu avgustu 
znižali še več •in sicer za 138.858 
Din, tako, da znaša skupni tekmo
valni efekt za 2 meseca 242.629 
dinarjev. 

Delavski svet 

Kot nam je vsem znano, smo 
morali vsled pomanjkanja surOIV!i
ne znižati obseg 1naše proizvodnje. 
Z zmanjšanjem proizvodnje se pa 
praviloma ne znižajo režijski stro
ški rv istem mer:ilu, kajti ti niso 
sorazmerni z pToizvodlrlmi str:aški. 
N. pr.: plača mojstTa v lužilnici 
ostane neizpremenjena, ne glede 
na to, ali nama:kamo dnevno 8000 
ali pa 12.000 kg. Z drug.imi be~ 
dami: vsako zmanjšanje proizvod
nje ima za posledico podražitev na
ših izdelko;v, ker se režija ne zni
ža v istem razmerju. 

Gospodarnostno tekmovanje ·pa 
nam je pripomoglo k temu, da 

· je sprejel pravilnik . o plačah 
25. IX. je .bilo zasedanje 

Delavskega sveta, na katerem 
je bil sprejet !Pl'avilnik o pla
čah. Skupno je bilo prisotnih 
70 ljudi iz podjetja. Dnevni 
red:. l. Poročilo· komisije za iz
delavo pravilnika, 2. Di,sku
sija, 3. Slučajnosti. 

V eč 'kot teden dni je sestavljala 
komisija pod predsedstVlODl Kenka 
Jakoba pravilnik o plačah v naiem 
podjetju in ga je predložila. 25. IX. 
Upravnemu odboru, k i ga je spre
jel ter sklenil predložiti v potrdi
tev Delavskemu svetu. 

Na zasedanju DS je prebral 
tov. Kenk predlog pmvilmka, ~
stavljen iz wvoda, ki vsebuje vse 
bistvene spremembe plačnega · si• 

sterna. in tisti del pravilnika, ki ob
ravnava sistemizacijo delovnih mest 
z njihovo kvalifikacijo. Iz uvoda 
so .razvidne značilnosti naše tovar. 
ne, kar velja predvsem za _dodat
ne plače ; določeni so namreč ele- . 
menti dodatnih plač v našem pod
jetju: dodatki ·za umazano, težko 
delo, za delo :v vlagi in delo v pra
hu ter dodatki za zdravju šlrodlji. 
vo delo. 

Po čitanju predloga je bil kra
tek odmor, nato pa diskusija, iz 
katere povzemamo važnejše pred
loge: 

Tov. Lang predlaga, naj se delo 
odmaščeva!lcev smatra kot umaza
no in zdravju škodljivo delo. Spre-

( Nadaljevanje· na 3'. stra:ni.) · 
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Seja upravnega odbora 
exportnega oddelka 
Vrhnika - Kamnik 

l' aje delo~nega ~oleldi~a 
~ proiileials~i zaičiii 

20. IX. je bila na Vrhnik·i seja 
Upravnega odbora exportnega od
delka V·rhnika-Kamnik. Seji je po
leg članov odbora prisostvoval tudi 
pomočnik tehn. direktoll'ja Glavne 
direkcije tov. Dereand. 

Tov. Korbar je imel kratko po
ročilo o dosedanjem ,poslovanju ,jn 
povedal, da smo dobili iz Avstrije 
več naročil za naše blago. Povpra
ševanje po našem u,snju se je po
večalo tudi v drugih državah, a so 
naše cene za njih previsoke. Zato 
je bil sprejet sklep, da se ~ižajo 
za 5-10 odstotkov; te cene pri
bli'M!o cdgovarjajo cenam pred ·ko
rejsko vojno. 

Glavna diskusija je bila o ure
ditvi ščetinarne v dosedanjem 
obratu II. Sprejet je bil sklep, da 
se pogodba za stroje, ki bodo na
bavljeni v Nemčiji, takoj podpiše. 
Treba je tudi stopiti v stik s šče
tinarskim strokovnjakom iz Hr
vatske, s katerim smo že v dogo
voru, da prevzame kot obratovod
ja organizacijo ,ščetinaJrne. 

V diskusiji o našem razstavnem 
pro,storu na Zagrebškem velesej
mu je bilo ugotovljeno, da je stis
njen ter da je treba drugo leto 
našo izložbo bolje organizirati. 

Oktobra bo v Ljubljani II'azsta
va Glavne direkcije usnjarske in
dustrije, na katero se je treba ta
koj temeljito pripraviti. 

V okviru tekmovanja za poča
stitev 10. oblet nice ustanovitve JA 
je organizacija PILZ :naše tovarne 
organizirala in izvedla edinstvene 
vaje v protiletalski Zaščiti z vsem 
kolektitvom. 

Vaje je vodil Industrijski štab 
z dovoljenjem Upravnega odbora 
in ob sodelovanju Partijske in 
Sindikalne organizacije. 

Vaje so se dejansko pričele že 
11. septembra, ko je ekipa za za
temnevanje izvedla zatemnitev to
varniških prostorov ob 22. uri. 
Naslednji dan je ekipa za alarmi
ranje dala znak za alrurm :preko 
z~o'Člli)kov in OpCfWril8J kolektiv, 
odkod se :bližajo sovraJŽna fetala. 
Na te znake so vsi 'zapustili svoje 
delo ter v naJ1epšem redu odšli v 
zaklonišče. Za to je bil določen rok 
~tih :mdnut,- d9sežen pa je bil 
kljub težkemu .pl:ehodu med glav
no cesto in zakloiuščem v 4 in poi 
mi!nute. že v ··času s!l!mega alarma 
je ekipa VRV poStavila oborožene 
stramrje na dolQčena mesta, ču
varji obrata pa ·so takoj začeli 
nadzorovati, kaj se dogaja v nji
hovih rajonih. V . zaklonišču so se 
formirale ekipe, kplektiv pa je pO
slušal radiooddajnik o pcibltževa
nju, naletu ,jn izvršenem napadu 
letal na naše objekte. V času teh 
obvestil se je na našo prošnjo po
kazalo na nebu dvoje letal, ob 

Na pragu novega načina gospodarjenja 
Do slehernega ,posameznika pri pcstavitev čvrstih temeljev naše

nas so že prodrli glasovi o spre· mu gospodarstvu, utrditev sociali
membah, ki se obetajo v našem go. stičnega sektorja in onemogočila 
s.pndarskem sistemu in ki postav- ponovno oživitev kapitalističn(h 
ljajo finančni .sistem na I]>Opolno- elementov. Ustvarjeni so bili te
ma drugo osnovo. Delavci po pod- melji za vedno večjo demokratič
jetjih razpravljajo o novem plač- nost v naši not ranji !državni ure
nem sistemu ter 0 bodočih cenah, ditvi. Vse to pa nam je omogočilo 
kmetje o cenah, odkupih in dav· prehod iz administrat'.vnega v 
kih. Vendar vse preveč je pri tem Mužbeni ·socializem. Dosedanji togi 
razp·ravljanju v oijih krogih ugi. finančni sistem bo zamenjan z no
banj, ki izvirajo iz nepoučenosti ali vim, ki 'bo vse ustvarjalne sile v 
preozkega ocenjevanja situacije. MPOlnosti sprosti:] in jim dal mož
Ze to nam narekuje potrebo čim nost uvajanja modernega nač'na 
podrobnejšega seznanjanja s pred· gospodarjenja. 
stoječimi spremembami v gospo- Nov sistem gospodarjenja bo 
darstvu. Se bolj pa je to nujno za· slonel na principu rentabilnosti ali 
to, ker materialni uspeh vsakoga.r donosnosti podjetja, obrt•ne delaN· 
v bodoče zavisi predvsem od nje- nice, kmečkega gospodarstva, 
ga samega ,in mu nepoznavanje skratka vsake gospodarske enote. 
sh'ari lahko samo škoduje. Svobodno določanje cen na tržišču 

Vrsta zakonskih ukrepov, ki jih pri neposrednem stiku prodajalca 
je ljudska oblast od osvoboditve do . s kupcem bo istočasno merilo za 
dana"> uveljavljala, je omogočila uspeh dela vsakogar, ki karkoli 
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enem pa so se slišale eksplozije 
imititranih .bomb, 

Takoj po končanem alannu je 
začelo delo e·k:p. Hitrost, s katero 
so začele delovati, je bila nadvse 
zadovoljiva. 

Vajam so prisostvovali predstav
nik Glavne direkcije, OLO Ljub
ljana okolica in Min~trstva za no
·tranje zadeve LRS, ki so se o njih 
pohvalno izrazili. čudimo pa se, za
kaj niso prisostvovali vajam pred
stavniki KLO-ja in Klrajevnega 
štaba, saj lbi mora1o biti v njiho
vem interesu, da bi opazovali take 
vaje. 

Kot celota je kio•lektiv zelo do
lbro izvršil svojo nalogo. Kemična 
ekipa je delala izborno, primanj
kuje pa ji za to potreben material. 
Sanitetna ekipa mora v bodoče no
siti sanitetne plašče. Za VRV se je 
pokazalo, da n ima zadostnega stro
kovnega znanja. Desetina gasilcev 
ki je gasila z Minimaxi, je bila do
bra, dočim .se to o drugi desetini 
ne more reči. Motorna brlzgalna je 
bila stavljena v .pogon zeltJ hitro, 
primanjkuje pa tudi gasilcem po
trebna oprema. Tudi o.stale ekipe 
so uspešno izvršile svojo nalogo. 

* !zložene so fotografije vaj PLZ. 
~dor želi sl ike kupiti, naj napiše 
številko slike in naročilo odda v 
tehnični administracij;. 

pw:zvaja.. Blago ho lahko uspeš
no prcidajal samo tist', ki bo imel 
dovolj nizke l]>roizvodne stroške in 
ki bo ·proizvajal po kvaliteti in po 
vrsti tako blago, ki bo odgovarjalo 
kupcu. Težtnja za dvig kvalitete, 
pravilen asortiment in znižanje 
prol zvodnih stroškov bo zato po
stala življenjska nujnost proizva
jaJlcev. Vsak delavec bo prizadet 
pri višini prejemkov, če bo podjet
je gospodarilo sla.bo, prav tako, 
kot bo tudi podjetje resno oMu
tilo malnma.rnost posameznih čla
nov delovnega kolektiva. Delavski 
sveti in upravni {Jdbori bodo v bo
doče !>,pričo gospodarske samo
stojnosti podjetij nosni mnogo 
težje breme odgov•o•rnosti za pod
jetje, za.to bodo morali storiti vse, 
da bodo kos resnim nalogam. S 
tem pa bodo pridobivaJli na. svoji 
pomembnosti. Stalna pla{la se bo 
določala po strokovnih kvalifikaei
ja.b, zato bodo posamezniki stre
meli po i2lpopolnjevanjru samega se-



\Nadaljevanje a 1. strani.) 

jet je bil sklep, da se daje doda
tek za umazano delo, ne pa za 
zdravju škodljivo deiJ.o, ker je to 
že vsebovano v dodatku za delo v 
vlagi, ·katerega odmaščevalci do
bijo. 

Strugarji 'predlagajo, naj se pri 
nfh upošteva prah pri delu. Pred
log je bil odbit z utemelj.itv;ijo, da 
po -tem ne bi bilo sorn.mnerja z de
lovnimi mesti, kjer se dejansko 
zelo praši in da se ob pravilnem 
delu ne bi smelo prašiti. 

Ključavničarji so predlagali, naj 
se smatra njihovo delo za umaza
no. Predlog je bil sprejet. 

Po J.iskusiji je bil pravilnik so
glasno sprejet. Sedaj ga mora po
trditi še republiski odbor sindika
ta usnjarjev, nakar bo stopi1 1. 
novembra v veljavo. 

SINDIKAT 

Na za:inji sej i upravnega odbo
ra sindikalne podružnice je bil 
sprejet sklep, da se denar, ki ga 
je podružnica p'rejela od tovarne, 
t. j. 2 o,; od lan:okdetnega dobička 
razdeli: Telovadnemu društvu 
Vrhnika Din 150.000; Kulturno
umetniškemu društvu »Stane Do
bovičnik« Vrhnika Din 50.000; za 
:'' Us·.1jarja« Din 00.000; za novo
ustanovljeni klub m:.njarjev in teh
n:kov Din 10.000; za sin:likalno 
knjižnico din 15.000; podružnici 
pa ostane še Din 67.467. 

be. To se \' našem 
1
podjetju že da

nes kaže pri nelliaterih tovariših, 
" i se pripravljajo na strokovne iz
pite. Spremenljh·i del plače, ki bo 
odvisen od doseženega dobička, bo 
večal interes do dela, ki bo zato 
postajaJo vedno racionalnejše in 
kvalitetnejše. Izpolnjevala se bo 
organizacija dela, ki bo omogočala 
vedno cenejšo proizvodnjo. Prav 
tako bo nov St:stem vsestransko 
razgibal našega kmeta. Skrčenje 
odkupov na še potrebni minimum, 
določanje davkov na osnovi gos·po
darsl•e moči posameznikov, ne pa 
po doseženih dohodkih kot do se
daj, prosto razip<Dlaga.nje s pridelki 
in žhino, vse to bo vzpodbuja~o 
kmeta, da bo proizvajal vedno več. 

To je . sa,mo nekaj znacYinosti 
novega gospo~darskega sistema. 
Potrebno bi bilo, da bi sindikalna 
organizacija org.anizira.Ja predava
nja, ki bodo gotovo dobro ob
iskana. 

a~adnja kopališča bit~o napreduje 
Dober mesec in pol je minilo od vloženi · trud in vložena sredstva 

dneva, ko so bila na mestu, kj~r z ne bodo zaman. Iz razgovorov med 
veliko naglico. raste mogočen ba- obiskovalci gradbišča, ki jih je 
zen, zaključena zemeljska dela. vsak dan precej, lahko opazimo 
Danes je izgled gradbišča po·pol- zadovoljstvo, lti istočasno ·izraža 
noma drugačen. Betonska dela za nestrpno pr.ičakovanje nove kopal
gradnjo bazena se pribldžujejo ne sezone. »Drugo leto se bomo tu
zadnji fazi in bodo v novembru le- di mi Vrhničani lahko kopali v 
tos popolnoma zaključena. Vsi ti- domačem kraju« so zelo pogoste 
sti, ki so z nezaupanjem gledali na pripombe teh obisko!Valcev. So ,J>a 
gradbišče, ko so se na njem pričela te be.sede tudi iskreno priznanje 

prva dela, S·O danes prepričani, da vsem tistim, ki ves svoj t·rud v 

prostem času vlagajo v to, zaen
krat še mrtvo kopali~če. 

Vodstvo gradnje pnpravlja se
daj betoniranje terase, ki bo po 
po:vršini merUa približno 1300 kv. 
metrov. Služila bo za .sončenje pri 
kopanju in za gledalce na plaval
nih pri1reditvah. Pripravljajo se 
načrti o ureditvi v,seh stranskih 
prostorov in pdprav, ki spadajo h 
kopališču. To so garderobe, biffe, 
stcpnišča, tuši, otroški bazen, 

S čim in kako mažemo 
stroje? 

(Nadaljevanje) 
MINERALNA OWA (vretensko 

olje) so destilati nafte, mešanice 
ogljiko-vodikov. Iz nafte se po te
meljitem mehaničnem čiščenju iz_ 
ločijo potom frakcionirane destila
cije nižje kipeče sestavine (gasolin 
bencin), I()Stanek surovega olja pa 
se nadalje predela. Ti destilati so 
nagn.jeni k hitremu staranju in 
vsebujejo po večini škodljivo 2Jvep
lo. Zato se morajo čistiti, rafinira
ti. Najprej se prečistijo z žvepleno 
kislino; pri tem dobijo oJ ja zelo 
svetlo barvo in so že uporabna za 
mazanje. Bolj-ša olja se dobijo z 
nadaljnjo .rafinacijo, ki c•bstoji v 
glavnem v ~zločanju neobstoječih 
oglJiko-vodikov, 

ograje, stram.išča itd. Poskrbeti bo 
treba tudi za lep zunanji izgled 
celotnega o·bjekta. O vseh teh po
drobnostih, ki so zelo pomembne 
za nadaljnje delo, ni mogoče poi
drobno pisati na tem mestu, zato 
vabi Upravni odbor •ŠD v,se, ki so 
pripravljeni sodelovati pri dokonč
ni ureditvi načrta za zaključna 
dela s svojimi nasveti, naj priha
jajo na glradb:šče! Vedno 1bodo do
brodošli! 

MASTNA OLJA .so rastlinskega 
in živalske·ga porekla (o livna, ri
cinova, bcmbažna:, sončnično olje, 
ribje olje, . sVinjska mast, kostnci 
in parkljevo olje). Ta olja pa niso 
oglj ko-vodiki ampak s.pojine mast~ 
nik kislin. Imajo doibro mazivnost, 
vendar ,se hitro starajo ( zgostijo). 
Dodajajo se 3-7% k mineralnim 
oljem .. 

* 
MOTORNA OWA so zmes md

neralnih in mastnih olj. Imajo ve
liko vizkoznost in malo saj. 

Pn nas bomo uporabljali za ma
zanje ležajev strojno olje in ne 
vretensko, kakor se je to že zgo
dilo, ker nastane pri) vretenskim 
večino polsuho mazanje, obraba 
ležajev pa je velika. Strojno olje pa 

(Nadaljevanje na 4. strani.) 



Upravni od:bc:r vsak mesec potr
juje mesečni operativni plan pro
izvodnje. Tudi na seji 19. IX. je 
bil sprejet mesečni operativni plan 
za ok1ober. Plan namoka je glede 
na večji dotok surovine zvišan za 
500 kg dnevno. Ker je veliko po
vpraševanje po tapetn:iškem usnju, 
se bo proizvodnja tapetniškega us
nja povečala za nekaj komadov 
d~evno, velourja pa zmanjšala. 

* 
Vzpodbuda za ustanovitev sek-

cije društva inženirjev in tehnikov 
ter sekcije društva ekonomistov v 
našem podjetju zasluži vso pozor
nost. 'l1i dve .sekciji bosta združe
vali v svoji sredi rves vodilni in 
ostali strokoVlni kader, ki je pri
pravljen sodelwati. Izučevanje 

IZ llRHNIKE 
Na Vrrhniki pristopamo k utrdi

tvi Ljudske univerze, ustanove, ki 
ima zelo pomembnq vlogo pri vzgo
ji javncJSti. P11Ve disku,sije o orga~ 
nizaciji LjudSke · univerze ter pro
gram dela, so. pokazale, da bo vod
stvo stremelo za tem, da bo javno
sti nudilo kvalitetna predavanja. K 
sodelovanju bodo pritegnjeni: sek
cija ekcnomistov, sekcija inženir
jev in tehnikov, strokovnjaki iz 
ostalih področij javnega in družbe
nega udejstvovanja na Vrhniki in 
v Ljubljani (javni delavci, zdrav
niki profesorji, umetniki itd.). Se
stava predavateljskega kadra bo 
jamstvo za pestro vsebino preda
vanj. Ljudska univerza, ki bo pred
vidcma obstojala kot popolnoma 
samostojna ustanova bo ustanovi
la E.voj klub, rv k)lterem se bodo 
zbirali sodelavci. · 

V petek dne 21. t. m. je bilo 
kljub požrtvovalni in borbeni ig~ri 
premagano domače nogometno mo
štvo od tehnično boljše ekipe Li
tostroja iz Ljubljane. Rezultat 
2 :0. Gledalcev ,je bilo ca 70. 

Odbojkarska prvenstvena tekma 
med šD Vrhniko in Gregorčičern 
na Jesenicah se je kCinčala z zma
go Vrhnike 3 :0. 

Po uspešnem dvoboju s šah:sti 
Ribnice, na katerem je dosegla 
Vrhn.ika 4.5 točk proti 3.5, so vrh
niški šahisti prete·klo nedelja igra.. 
li na Jesendcah in izgubili sreča
nje s 6:2. 

tehnične in ekonomske problemati------~~----------------·-------· 
ke v okviru sekcij, bo imelo velik 
vj>liv na delo podjetja. :S tem bo
sta sekciji istočasno dosegli svoj 
namen. Vsakdo, ne oziraje se na 
izobrazbo, -ki se želi 1resno pečati s 
študijem tehničnih in ekonomskih 
problemov in pviddbitev v okviru 
sekcije, naj .postane reden član. 
Teoretično delo v sekcijah ~Se bo 
odvijalo po premišljeno posta vije
nem .programu, ki ga bodo izdelali 
člani sami. Oblike dela bodo indi
vidualni študij, predavanja in dis

' . .j 

kusijski večeri. 

* l. X. nastopi delo v naši tovarni 

jože: joj, joj, Mantova, vino, 120 
dinarjev, pa sem pijan 1 

janez: Se ne splačal jaz grem na 
vrtiljak, pa se mi vrti ž«~ 
za 10 dinarjev. 

Otvoritev sezone 1951-52 
z ameriškim filmom v naravnih 

barvah »PLES NA VODI«, Igra-· 
ta Esther Williams in Red Skel-· 
ton. 

Od srede 3. X. do nedelje 7. X. 1951. 
Dodatek: slovenski filmski Obzor .. 

nik št. 52. 

tov. Kirbus, ki je v Karlovcu 
uspešno delal na svinjskem kvomu. 
N88talvljen bo kot vodja krom od-
delka. Dosedanji vodja ing. Hlad- ------------ Sreda 10 in četrt~k 11. oktobra : 

repriza angleškega filma »No.: 
· RO SRCE«. Dodatek kra:tki film 
»Naši pionLrjii« 10. 

nik pa se bo bolj po.svetil delu v la
boratoriju ili dolwnčavanju roka
vičarSkega usnja. Tovarna pa mu 
bo skušala omogočiti, da bo odšel 
za nekaj časa na strokovno izpo
polnjevanje v :inozemstvo. 

(Nadaljevanje s 3. strani.) 

tega ne dopušča, če je ležaj pra
vilno mazan. če pa je na razpolago 
motorno olje, je ,priporočljivo, da 
se :vsi ležaji p11i hidravličnih sti
skalnicah mažejo z njim. 

Iz tega je razvidno, da bomo 
vretensko olje uporabljali samo za 
valje hidravlične stiskalnice, stroj
na ali motorna olja pa za drsne
ležaje pri vseh strojih. 

Petek 12., sobota 13. in nedelja 14. 
oktobra 1951: 
Ameriški film »DOBRI SAM« . 
Dodatek »Filmske novc·sti 31«. 

Sreda 17. in četrtek 18. oktobra:: 
Znani avstrijski film » BEI.J[ 

SEN«. Dodatek: Nauk in tehn:ka (il 

Plenum KLO-ja je odločil, da se: 
uredi krajevni trg pred Cankar
jevim spomenikom. To je kultu
ren škandal in upamo, da kra
jevni faktoriji v bodoče kaj ta
kega ne bodo več dopustili. 

Cankar: »Hvala vam Vrhničani 
da ste se tudi mene spomnili<. 

•v • Ure~!lje uredniški odbor Odgovorni urednik Vili Pleško. 
Uredn1stvo ID uprava: IndustriJa usnja Vrhnika, Vrhnika, telefon 40, 16 Tiska tiskarna Umetniškega zavoda 
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