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• • IJagraJevanJe 
Na zasedanju Glavn. odbora Osvo

bodilne Fronte Slovenije je podal po
ročilo ·o 111ekaterlh aktual.il.ih gospo
darskih in političnih problemih sekre
tar OF tov. Miha Marinko. Priobčuje
mo izvleček iz njegpvega poročila, ki 
se nanaša na p['avilno nagrajevanje v 
·podjetjih ter proti pojavom uravni
lovke: 

št. 3 ·'Vrhnika, 22. ,decem.b:ra 1951 Leto II. 

IJS1iiDOfili bomo (tYijilfSkO dCiilfDi(O 
Opeho demonfirilnet!il hotlil v litiji bomo porilbili 

Zil. t!rildDjO dVOS1ilDOVilDjShe hiše 

V zvezi z razgovori z Glavno direk
o~jo usnjarske industrije je Upravni 
odbo·r .sprejel na svoji redni seji v so
boto, dne 15. decembra sklep, da se 
osnuje čevljarska delavnica večjega 
obsega za i2lielavo športnih moških in 
ženskih čevljev iz svinjs-kega usnja. 
Stroji, ki so :potrebni za pmi.zvodmjo 
bodo v ·kratkem dospeli in upravičeno 
lahko pričakujemo, da bomo v prihod
njem -letu že izdelovali n ove izdelke 
naše tovarne. 

Drugi pomembni sklep Upravnega 
odbara je bil, da bi .se 60.000 komadov 
dobro ohranjene zidne opeke; ki jo 
bomO' dobili pri demontiranju parnega 

!Ilačrti o preureditvi industrijske men
ze v gostinski obrat. Predvideno je, 
:da se bodo a.daptacijska dela p['ičela 
že v januarju. 

U!pravni. odbor je .sklenil, da bo let
na inventll!I'a izvršena 29. !decembra. 

Na te,j seji so bil sp['ejeti sklepi o 
stanovanjskih preselitvah. 'Dowariš 
Kir.bos, ki ima .svojo družino v Kar
:lovcu, je dobil nakazana stanova.nje 
rv novozgrajenem bloku. T'ovarlš 
'Drampuš, ·ki ima slabO', vlažno in ne
primerno stanovanje, katero se bo 
preuredilo v skla.dišče ščetinarne, bo 
preseljen v že obstoječi stanovanjski 
blok. Eno stapovanje v novozgraje-

:Upravni odbor Industrije usnja 
-

kotla :V Litiji rporabilo za gradnjo dvo-
stanovanjskega dvojčka v nepos·redni 
bližini Industrije usnja. Zi.dava zgrad
be se bo pričela takoj, kajti zaenkrat 
vreme še ne . ·ovira gradbenega dela. 

·Nadalje so bili sprejeti načrti pre
ureditve parka pred sedanjo delavsko
uslužbensko .restavracijo, ki jih je iz
delal arhit~kt Kocmut iz Ljubljane in 

nem bloku bo dobila družina z otro
ci, drugo vodja čevljarske delavnice, 
tretje pa tisti, za katerega bo komisija 
smatrala, da je najpotrebnejši. 

Sklenjeno je ibilo, da dobijo vajen
ci obleke in da se iz vajeniškega in
ternata takoj i~elijo !Vsi delavci. 
· Odpadni leš 111aj se odrvaža za nasi
pavanje poti ob enostanovanjskih hi-

Pred odprtim partijskim sestankom 
Za.d:nje.tedne se v naši partijski or

ganizaciji precej razpravlja o nujno
sti nove vsebine in no-vega načina de
la organizacije. že v odločitvi biroJa 
partijske organizacije, da se zaostri 
borba proti O·zkosti, o kateri bo več 
govora na prvem setanku, se kaže 
ogromen napredek, ki bo 111ujno rodil 
pozitivne rezultate. 

Kaj pomeni ozkost pri deh.t partij
ske orgamizacije? 

Na kratko povedano, predstavlja 
ozko·st resno neva.rnost, ki organiza
cijo no:tTanjo sla;bi ter jo odteguje od: 
delovnega kolektiva. Samokritično je 
treba priznati, da tei ~>labost čutima v 
naši organizaciji. Nič čudilega ni, če 
prav za.radi tega Partija ni USipela raz
širiti svojih v-rst, kljub velikemu šte
vilu dobrih i!n poštenih delavcev, ki 
po svojih lastnostih spadajo :v Parti
jo. Istočasno, ko· so člani Partije po
stavljali v. diskusijah o sprejemih 
oster često neodrejen kri-terij, pa ni
so v dovoljni meri ocenjevali .sebe in 

· svoje delo, ki je v rposameznih prime
,ri:h vredno ostre graje. čemu je pri
hajalo do tega pojava? Zato, ker so se 
Partijci, oddaljeni od nep81['tijcev bo
disi slepili s svojimi uspehi ali :pa na-

šli ·Cipravi~ila za storj.ene napake in 
slabosti. 
če upoštevamo, da mora partijska 

organizacija biti vodilna sila tam, 
kjer deluje ter, da moa-a združevati v 
svojih v,r.stah najboljše ljudi, ki se 
izkažejo pri · svojem delu, in ki so za
vestno privrženi stvari so·cializma, po
tem je ·nujen zaključek, da jih mo-

, ·rajo tako ocenjevati tudi tisti, ·ki se 
ne nahaja,jo v Partiji. Z drugimi be
sedami povedano: sleherni :zavedni 
član deloV!nega kolektiva mora imeti 
možnost in pravico·, da •poda svoje 
mnenje o delu in za:lržanju komuni
.stov. Mnenja 111eorganiziranih mora,jo 
biti merilo za ocenjevanje dela komu
nistov. Ne umikanje javni kritiki, 
temveč dopuščanje zdrave konstruk
llvne kritike je i)Ot, kil. vodi ik. uspehu 
in napredku. 

Taka je naloga odprti'h partijskih 
sestan}{\ov. Na njih se ·bodo nepartij
ci seznanili z delom :partijske organi
zacije. Prepričali se ibodo, da organi
zacija DbTavnava le take stvari, ki so 
v interesu V!Seh •poštenih delovnih 
ljudi. 

Pri <izdelavi prvih predlogov za spre
jem so bili prisotni tudi nekateri 

šah, ki jih bodo· gradili v prihodnjem 
letu. 

Up!I'avni odbor je ugotovil, .da O'tro
ške doklade še niso bile izplačane za
to, ker upravičenci niso pDinesli ~hte
va.nih potrdil, ka;r moraj·o· storiti v 
najkrajšem času. · 

Za čiščenje kanalov se izplača pav
šalno 4000 dinarjev mesečno. 

Sklenjeno je bilo·, da dobi vsak ŠO- · 
fer en par delo:vnih škornjev. Tovarna 
jim bo brezplaono· dala material, oni 
pa j:>odo plačali delo. 

Uredništvo "Usnjarja" 
želi vsem svojim 

naročnikom in bralcem 
uspehov polno 
novo leto 1952! 

PrfdiOl! · 
za jaw.no razprawo 
Vedno rahlejše vezi med podjetji 

iste !panoge, ki vodijo k njih popolni 
osamosvojitvi, ~o pri nekaterih upra
vičeno VJZbudile skrb, kako naj bi se v 

'bodoče obdržalo stike med podjetji, 
ki bodo na eni strani sicer omogočili 
po'Polno samotitojnost, na ·drugf stra. 
ni pa pripomogli k hitrejšemu na.pr~d.. 
ku proizvodnje. To je tudi dovolj teh
ten razlog, da z navdušenjem po
zdravljamo odloč•itev inženirjev in 
tehnikov usnjarske industrije, ki so 
ob zadnjem strokovnem .posvetovanju 
osnovali .svojo sekcijo. 

P•rav gotov.o bi bilo timestno, da bi 
ekonomisti, ki delujejo na področju 

. usnjarstva prav tako pričeli razmiš
ljati o medsebojni povezavi. Ekonom
ska pr·oblematika ni po ·obsegu nič 
ill8illjša kot tehnična. Poleg tega ~pa 
vsebuje nekatere ;posebnosti, ki jih 
krajevne sekc.ije ekonomistov, - ker 
pač združujejo ljud[ mzličnih iJanog 
- ne mQ['ejo v celoti zajeti. Proble
matika domačih in svetovnih tržišč, 
tako suroVIin k•ot finalnih !izdelkov, 
vprašanje dobre organizacije podjetij 
itd., nudi ogtomno snovi, ki bi se lah
ko sistematično obdelovala, naj ·Si bo 
v obliki periodičnih predavanj ali dis
kusij. PotTebno bi rt>rej bilo, da bi se 
eko·nomisti oglasili v javni razpravi s 
k·onkretnimi .predlogi. 

ugledni neorganizirani tovariši iz po.d
jetja. Zaenkrat je i..ždelanih 18 pred
logov. Nj.j.h število bo prav gotovo na
Tastlo. Vodstvo organizacije pa pri
čakuje predloge tudi s .strani tis·tih 
tov81['išev, ki bodo prisostv.:ovali na 
odprtem sestamku. 

» .•• Eden od spreffiljajočih nega
tivnih pojavov p.rejšnjega načina, · ki 
ga danes še ostreje vidimo, je laži
sociali,gtični pr,incip umvnilovke, ki je 
zaviral naravno zd.r.avo stremljenje za 
večje spopolnjevanje izo.brazbe in 
zvišanje pt['·Oduktivnosti ter je bil v 
popolnem 111asprotju z dejansko socia.. 
lističnim nagrajevanjem po zaslugi. , 

Tu je ena od zelo ;važnih naš~ fron
tovskih nalog: pobijati nesmiselne 
-težnje \PO uravnilovki. kot dozdeven 
socialistični princip. Danes, ko z vse
mi na.ši,mj. gospodarskimi ukrepi res
no· pil"Jstopamo k uvajanju rentabilno
sti in nagrajevanju po zaslugi, Sil'eča
mo večkrat take ugovQ['e in pritožbe, 
češ da imamo vsi enake potrebe, da 
bi morali imeti vsi enake nagrade in 
stično. Na take ugo'V'ore 111aletimo obi-

. čajno pri tistih, ki so doslej uživali 
neupra'Vičene privilegije, ki niso pri
spevali s svojimi fizičnimi in umskimi 
napori za čim večji dvig našega 
družbenega ustvarjanja, ki ravno za.. 
,radi t ega tud;i niso stremeli po izpo
:polnjevanju v strokovni kvalifikaciji, 
ki so, skratka, redno zapravljali čas 
in čakali, da potečejo delovne ure, po 
katerih jim je šlo plačilo. Niso redki 
ptl'imeri, da so določene no·rme za na.. 
grajev·anje bile v njihovi pr.ogresiji 
izkrivljene, ker se je zanemarila kva
J,iteta in količina · ustv81['jalnega pro
dukta. Neredko je bilo t udi klikaštvo, 
ter so se na račun kolektiva dajale 
višje nagrade, kakor pa ·bi biJo upra-

t vičeno. Proti tem .slabostim je že in 
bo še v večji meri šla vsa naša borba, 
zato je treba pr.ičakovati, da se bodo 
še množili taki glasovi. za zaščito 
ur::i!vnHovšč±ne. Zato bo izredno važ
na naša politična naloga, :pobijati ta
ka naziranja, Id v današnji stopnji na.. 
šega gospodarskega razvoja in stop
nji zave:sti samo škodujejo. To je ne
ke vrste utopičen komunizem, ki bi 
dal p o-tuho :para~itstvu na škodo skup
nosti in njenega progresa, ki bi bil 
torej nesocialističen, ki bi onemogo
čal razvoj naših produktivnih (.proiz

. vajalnih) sil in · rruzvoj naše družbe
ne zavesti. V našem dnevnem pll"aktič
nem življenju imamo nešteto :prime
r.ov, na katerih je treba prika:z;ovati 
kako nujno je dosledno uvajanje na
čela nagrajevanja :po zaslugi. Zakon 
rentabilnosti v podjetju in načelo so
cia:Iističnega nagrajevanja bo v svo
jem izvajanju nujno uveljavilo bolj 
raztegnjeno lestvico in večje razlike v 
nagrajevanju. Te ,razlike bo zahteval 
tudi sam . zakon ponudbe in po-vpra
ševanja. Zaradi tega bo i['eba, da se 
naše ~politične, sindikalne in tudi dru
ge množične orgaThizacije mnogo več 
posvetijo načelnemu .razpravljanju in 
utemeljevanju našega socialističnega 

. si,gtema.« 

Odprti partijski sestanek 
Obyeščamo vse člane Partije, da bo v čett".tek 27. decembra t. I. 

ob 16. uri v delavsko-uslužbenski restavraciji mv sestanek tovarniške 
parlijske organizacije. 

Dnevni red: 

l. O sistemu dela P1llrtije v podjetju. 
2. Sprejem novih članov. 

Zaželjeno je, da bi sestamru prisostvovali fudi nepartijci, ki 
se bodo na ta način seznanili z delom Partije v tovarni. Ob tej priliki 
pozivamo tovariše, da se udeležijo diskusije. 



• Posvetovanje inženirjev ID 

stroke usnjarske in čevljarske 
tehnikov 
Jugoslavije . ~ .. . . 

.!.'" Ljubljani dne 13. in 14. de~~.:Obra 1951. 

Na pobudo :Zvezne uprave za na
predek .v proizv6dnji FLRJ in v so
delovanju z isto re'!}ubllško ustanovo 
LRS je bilo priprav~jeno v Ljubljani 
posvetovanje tehnič·nih .strokovnjakov 
usnja;rske in čevlja'r.ske .stroke Jugo
lavije. 

V iP•rvi :točki predloženega .dnevnega 
reda je tov. dr. ing. E:mwst Gergely 
poročal o delu IL kongresa Interna
cionalne :i'lVeze usnjarsk!ih kemikov 
(International Un}o;n .of Leather 'Dra
de Chemi.sts) , ki je . bQl letos v Lon
donu. Temu poročilu j E}' dodal tudi ne
ka,j be.sedi o vtisih, ki jih je dobil gle
de IIla .stanje angleške usnjarske indu
strije. To :sli:ko .si je lahko napravil ob 
priliki obiskov v nekaj angleških to
varnah usnja, ki .so 'bili .priključeni de
lu samega kongresa. 

Vse teme predava·nj na kongresu je 
mogoče razde1iti v tri :skupine. ·Prva 
skupina s' či.sto znanstvenimi temami, 
je obsegala· 19 predava~j. V drugi 
skupini, ki je zajela analitsko proble
matiko 'je bilo 6 ;predavanj, a tretja 
s .proizlvodno tehnološk!imi temami je 
imela samo tri predavanja. Ob pregle
du tem človek takoj z~a2li, da ,je lwn
gres svoje delo usmeril pll'eveč v ab- · 
straktnoznanstvena področja, premalo 
pa razmotril in obdelal tekoče p['oduk
cijsko-tehnološke uspehe in prO'bleme. 
Ta kritika se je. pojavila že v delu sa
mega kongresa ter je to željo prenosa 
te~išča dela kongresa prvenstveno na 

· praktične teme (j.~no s teoretsko 
podkrepitvi,jo in zna:nstveno obdelav·o) 
občutila veči.na udeležencev kongresa. 
Iz tega je sklepati, da bo na lwngre
su, ki bo l. 1953 v Stockho-lmu jedro 
kong.re:;;:aega dela ·Obsegalo predvsem 
teme iz področja fabrikacije usnja. 

O poi3ameznih predavanjih dr. ing. 
Gergely ni . podal točnejših poročil. 
Med drugim pa je povedal, da se je 
o problemih, ki bi prvenstveno spada
li na govo·rniški oder govorilo mnogo 
kot, se ;pravi »za 'kuHsami«. Tu si se 
lahko seznanil in debatiral o v.seh mo

- gočih problemi.h, ki ·,jih ima vsak us-
nja;rs:Ki -· tehnik neb['oj . . 
· ,Poleg s"l!lr.okovnih pr~davanj i:n refe
ratov je obsegalo- delo kongresa več 
obiskov .ins.tituto,v,: usnjarskih tovarn 
in tovarn :tla nsnjarl?ke pomožne ma
teriale. Od teh ekskurzij je dr. ing. 

Naš podlistek: 

3 . Usnjarski 
.Predno g.remo ·na .samo obravnava

nje odmaščevanja, se pogovorimo ma
lo o pravkar omenjenem galanterij
skem usnju. Med celo v~sto na·ših iz_ 
delkov ima posebno mesto in važnost 
galanterijsko usnje, ki je ;izdelano v 
procesu vegetabilnega strojenja. Tak 
artikel z gladkim 'licem jn barvan z 
anilinskimi harvami' je zelo cell,jen in 
iskan ne samo na doniačein tržišču, 
temveč tudi v inozemstvu. T.o je -1:4Jti 
arti-kel z~adi katerega je bila ;postav
ljena na,ša tovarna. hdelati čim več 
gladke' gala:nter.ije anilin je osnovna 
naloga našega kolektiva! Mog,oče si 
bo mislil marsikateri naš delavec, ko 
bo bral te v•rstice: »Ja hu dirja! Za
kaj pa potem toliko robe »prešama« 
ali kakor se p;ravilno sJ.ovensko reče 
stiskamo, če ;pa trg zahteva gladke .. 
kože.« Res je! Trg zahteva čim več 
gladkih kož, vendiar ne smemo poza
biti, da vsaka koža ni s•po,sobna za 
gladko, še .posebno pa ne za gladko 
- anilin. 

v;se naravne ;napake, to so poškod
be, ki ;jih je dobila koža še na ·živem 
preš iču ·že izključijo možnost prede
lave take kože v gladim galante:z:ijsko 

Gergely opisal predvsem obisk insii
tuta za usnjarstvo v Egha-mu, insti
tuta ICI-a (Imperial Chemical Indu
s.trie·s), tovarno· us~ja v Leeds-u, in 
u:snjar·no Hoggens v Bewely-ju. 

Institut rv Egham.u· je organiziran 
kot društvo proizvajalcev, ki se .samo 
vzdržuje s svojim delom in majhno 
državno subvencijo·. Institut ICI-ja 
za us~ja;~stvo· ni kaj posebnega, ra
zen odde·lka za analizo barVil, ·ki je v 
·ok:vi,ru tek!Shlnega labo·ratodja. To
varna usnja v .Leeds·-u je edina us
njarna na Angleškem, ki dela čisti 
krom-'boks. Predeluje samo suhe kože 
tn ima mehanizilr~me ;vse faze od su:še
nja dalje. Hoggens v Bewely-ju je 
usnjarna, ·ki .predela tedensko 10,000 
težlcih ko,ž. 'Za vegetabilno strojenje 
uponvbljajo posebne •po:stopke z doda-t
ki žveplene kisline v pred,s:trojilne ja
me. V tej tovarni imajo dobre tanin" 
ske strokovnjake in so se zelo zani
mali za naš tanin hrasta ter posebno 
ježic, česar oni .sploh ne poznajo. V ' 
problemih izboljšanja hrastavega eks
trakta so nam v.oijni :pomagati. 

Iz svoje ,povra,tne ;poti skozi Fran
cijo je dir .. mg. Gergely opo~oril na 
precej ra4Vito industrijo usnjar.skih 
stro-jev •v Franciji, kar 'hi b ilo ko•r.!st- . 
no jemati v obzilr pri nadaljni'h naba
vah usn,j;aj!:skega strojnega :parka. 
Bil je tudi v Frankfurtu pri Moenusu 
in Thurnerju. Po njegovi izjavi .sklepa 
Moe~us pogodbe samo pod pogoj>i, k i 
so za kupca zelo .neugodni (akreditiv 
odp·rt vnaprej in možnost .stmna z 
njegove .strani} med tem ko je Thur
ner zelo kavalirski in ne stavlja no
benih-ipogojev, celo ne v <pogledu pla
čila, razen tega, da •pred .prvim kvar
talom 1953 ·ne more ·ničesar dobaviti. 

Svoje p·redavamje, je dr. ing. Ger
gely zaključil s ,pozivom na čim teme
ljitejše strokovno in raziskova!:;.o delo, 
k i je edini način za dosezanje gospo
drurnej..še dn na'Pred!Je:jše proizvodnje. 

V diskusiji tega referata je bHo ob
delaJni.h veliko število 1tehničnih rvpra
šanj, ki so jih postavili za.stopnliki po
sameznih naših usnjarskih tovarn in 
na katere je predavatelj odgovarjal.· 
P·o.dl!'obnejše o teh ·vprašanjih bo refe
riral •tov. ing. Hladnik v ·okviru kluba 
usnjarjev naše tovrurne ;v četrtek dne 

Ing . .M. Hladnik 

pog.ovori 
usnj~. Med to vx,sto napak štejemo 
,predvsem odprte in zarasle rane ter 
hraste. Zato je .za kvalH:eto .surove 
:svinjske kože zelo v.ažno, kako preši
če II'edimo in kal~o z njimi rokujemo ob 
odkupovan,ju in zakolu. Hrastavost je 
·navadno po,Sledica ušiV'osti, ·to je pre
malo čistoče v svinjaku. Zbiranje pre
šičev od različnih gospodarjev na tak 
način, •da j.~h ;pred zakolom naženemo 
v skupni •prosto~, pa povzroči med nji-

. mi klanje, ob katerem se na sicer le
pih kožah posameznih živali ;zariše 
marsika,tera p·raska, ki zelo .pokvari 
SOII'timente kasnejše izdela·nih. gotovih 
kož. 

Sam zakol, še bolj :pa da,janje pra
šič~!! i'z kože, je kar največje važnosti 
za kvaliteto surovih svinJskih kož. 
Ena ·sama neprravilna ali neprernišlje
na kretnja z os.trim nožem napravi 
luknjo .i:n zmanjša vxedno,st surovi ko
ži za 20 odstotkov. Pa ni niti potreb
no, da je taka luknja napravljena sko
z;i ko~o. Dovolj je že, če je zareza ta
kO' globoka, da postane koža na do-tič
nem mestu pretenka. Usnjarji poiz
kusijO' to tal,ro, da potis1n.ejo n a -.takem 
mestu skozi kožo top . predmet ( n. 

27. decembra ob 18. ur.l v sejni-dvora
ni upravnega :pos.D.pja. 

V d·rugi točki je po·rcčal žika An
tonie o .sv·ojem pC'tovanju po Zahodni 
Nemčiji. Kot strokovnjak za čev~jar.
stv·o· je .seznanil udeležence .posvetova.. 

· nja s tehničnimi no·vite·J:ami na tem 
podro-čju. Za čevelj .bližnje bod~čnosti 
je naznačil čevlja:rski izdelek, ki bo 
na<pravlj'en brez uporabe sukanca in 
enega ,samega lesenega ali kovinske
ga žebljička. V diskusiji, ki je bila 
zelo živahna, ·so bili načeti · in obde'
lani marsikateri •p;roblemi kritičnega 

sta:nja naše čevljars·ke indusbrije. 
Tretja ,točka je obsegala tematiko 

raziskovalnega dela na področju us
njarske in čevljarske industrije. Za.. 
ključena je bila z nalogami, ki .so jih 
prevzele po-samez·rte to·va:rne ali in
stituti. Prj izbiri so bile upoševane za
hteve vseh tovarn ·usnja -i•n obutve, 
ter Ko-teksov cele Jugoslavije. 

PosvetO'vanje je bilo zaključeno z 
ustanovitvijo Zveze usnjarskih .in čev
ljarskih tehnikov Jugo.slav;ije, ki naj 
se kot •p·redstavnik naše stJro•ke 1Vklj.u
či v Internac.ionalno zvezo usnjarskih 
kemikov. 

Drobne vesti 
Gospodarski plan za leto 1952. 

Danes so L{)lani v veliki meri odvisni 
od :na!ročil odjemalcev. Lansk·o leto .so 
imela ipodjetja odvzem blaga še pia
niran, medtem ko leios podjetja svo, 
hodno- .skle<pajo pogodbe. V tem mese
cu :je naša to:var:ija prejela že večja 
na;ročila za leto 1952, ki zajemajo sko·
raj celotno enoletno produkcijo. NaJ
večje povpraševanje je po safijanu 
in tam;poniranem. usn;jU:. Ta naročila 
štirikrat prE)segajo lan-sko1etno po
vp;raševaiJ.je, istočasno pa se ·opaža 
zahteva kupc~v po kvalitetnem blagu. 
Upravni odbor .iri Delavski svet pa bo
sta , gospodarski plan za leto 1952 
.sprejela takoj, ko bo uprava :pripra
vila predldg. 

Ukine se Vrhnika-Kamnik expod. 
Vse 1posle prevzame Sovenija-impex, 
v sklopu katerega bo· :po•d<sekci,ja us
njarske in čevljarske .stroke, ki jo bo 
vodil tovariš !Savel Kalin. Naloga te 
podsekcije bo, da zastopa usnjarne in 

,pr. neošiljeni konec svinčnika). če 

koža ne V2lckži ·in jo tako prectremo, 
je to znak, da je tu napaka, ki jo ime
nujemo .slepa luknja al i slepa zareza. 
Nemški iiZraz :tla to •na;pako je >)/B1ind
loch«, kar često :slišiš med pogovo-ri 
naših usnjarjev. 

Proti tem na~ravnim napakam us
njarj.i v .samih tovarnah res ne mo
rejo ničesar .več storiti. čim več ta
kih napak je v ko·ži, tem man•j je koža 
primerna za izdelavo boljših a:rtiklov 
in tem bolj pa·dajo sortimenti .proiz
vodiov. Vedeti ;pa moramo, da se p-ora
jajo zelo pod.01hne in zato nič manj 
škodljive napake tudi :pod orodji, ki 
jih uporabljamo na te,j ali oni fazi 
'naših tehnoioških proceso·v. 

Povrnimo se zopet k našemu od
maščevanju in k orodju, k.i ga upo
rabljamo pri delu na ie,j fazi. Nož za 
odmaščevanje mo·ra biti ;pripravljen 
tako, da je re~ina sicer gladko l'lb:ru
šena (brez zob) vendar ne o.stra. Pra
vo ostr.ino noža sme imeti rezina le 
ob enem II'OČaju na dolžini 10 do na,j
;več 15 cm. Ves osta1i del noža pa 
mora biti sicer gladek, a top in nika
kor ne oster! Tega s.r nekateri naši od
:maščevalci še da:ne,s ne •dajo dopove
dati in hočejo odma:ščevati na vsak 
način z ostrimi ali vsaj preostrimi 
noži. Ob oda:naščevanju potem ne iz-

čevljar.ne na zunanj·ih tržiščih. Sedež 
bo v Ljubljani. 

V skladišču SUTQvih kož smo začeli 
bolje gospodMiti. Po sklepu Uprav
nega odborfl., da je treba bolje gospo
dariti v skla1dlšču surovih ko·ž in vr. 
ši:ti prav;ilni prevzem, je tehnično vod
stvo podvzelo naslednje ukrepe, ki za
gotav~jajo, .da se sklep UO v celoti 
iZVTŠi. . 

Odslej bodo skladišča ločena za slo
vensko in neslovensko surovino. V 
skladiščih se sor-tira .sledeče: I. :vrste 
skupaj, II. vrsta Iočeno, m. V•rsta in 
škart :damo takoj v predelavo. Go:ri 
navedeni sortimen·ti se sortirajo tudi 
po te~i. Do pet kilogramov prva sku
pina, od .pet do osem druga, in od 
osem kilogramov :iiap['ej_ Pri nesfo
venski sur.ovini dajemo ločeno tudi 
kože z ravnimi ščetinami. 

Velike težave imamo zaradi po
manjkanja skladišč in .sedaj :pripra:v
~jamo nove prostore v novi zgradbi za 
to'Vaa:no, takoj pa moramo poiskati še 
eno, večje skladišče. 

Za tovarm10 proti Mirkam postav;ljamo 
ograjo. 

že dolgo se ka:že potreba, da za;p;re
mo zadnji del tovarne. V teh dneh po
stavljajo ograjo, ki bo skromna ·in ce
nejša, ob ~jej bomo nasadih živo me
jo; čimprej pa bomo prestavili pot .na 
Mtrke, da zapremo prehod t ik ob to
varni. 

Traktor ,že vozi 

Zadnje dni je začel voziti traktor, 
k·i je bil doslej v popravilu, Pri .prvih 
vožnjah se je do,bro ·obne.sel. Traktor 
je na naNo, ker je cenejše od bencina. 

Utpr.avni odbor pri·redl silvestrova
nje v Delavsko uslužbenski r~s.tavra
ciji za celotni kolektiv. Za Logatčane, 
iPodlipčane in Horjulčane bo silve.stro
vanje v njihovem kraju. 

Knji~o& :mv je .o.d:prta vsako S·O

boto od 14. do 16. ure. Knjige p9soja 
na ,d>om. V.pisnina znaša 4 dinarje, lz
posojevalnina pa 2 do 4 dinarje. 
Knjižnica ima politične, znansiveae, 
go.spoda:r.ske in lepo'sr.ovne knj.ige. 

V .decembru je število bolnih na
raSlo na 37 :primerov. Najčešča obo-· 
.lenja .so ko·žna obo-lenj'a, kot iPO,Sledi
ca infekci·je s kemikalijami ter pre
hladi. 

Urejuje uredniški odb~r. Odgovomi 
urednik 1\'lilan KO'~c. 

tiskajo masti ~zpod kožnega tkiva, 
temveč jo ka:r porežejo. Ob takem ne
pJ'avilnem načinu dela in ,v:.sled ostrine 
no.ža se kaj često dogodi (celo na vsa
ki koži po nelrajkrat !) , da o·strina za
.reže ;p·regloboko 'in že ,je tu - luknja 
ali pa _.s-lepa luknja. 

Posebno vprašanje pri odmaščeva
nju so trebu.šni deli kože. V teh deliil 
je svinj!Bka koža .prav tako mastna, a 
tenka in občutljiva. Zai'o jo je pdtreb
no tudi tu odmastiti, io.da zelo previd
•no, s •posebnim občutkom v rokah. Po
teze z nožem naj bodo kratke in rahle, 
za:to pa številnejše. Smer !potez mora 
biti na tem delu .kože prečna, to je od 
hrbta ;proti trebuhu in ne podolžna, 
ker bi S'e sicer ko3a pod no·žem gu
bala. Gubanje kože pa zelo otežuje .de
lo in · poveča možnost prerezanja kože. 
Podkožje na trebušinah, tako zvano 
mreno pu,stimo na koži .in je ne sku
šajmo odstraniti, ker se v takem pri
meru zelo 'rado dogodi, da poškodu
jemo samo kožo. Nep~zljivo in grobo 
delo na trebušnih delih ima za posle
dice »:prazne« trebušine·, ki so obi
čajno ,polne slepih zarez. Neenakomer
na debeli-na ;pont~oči ;potem neegalno 
obarvanje kože, vsled če.sar se •poka
žejo posledice .slabega odmaščevanja 
često !Šele v samem ·skladišču na go
tovih kožah. 


