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Resolucija VI. plenarnega zasedan;a CK KPS 

Naš delaYski raz.red je sposoben 
Yoditi in oprayJjati gospodarska podjetja 

VI. plemun CK KPS ugotavlja, dr. 
kaže dosedanja pmksa delavskih sve
tov in upravnih odborov, da je naš 
delavski razred sposoben v imenu 
skupnosti voditi in upravljati gospo
dru'Ska podjetja in da so se delavski 
sveti v ogromni večini pravilno orien
tirali v svojem poslovanju ter da se 
ljavedajo, da spada povečanje pl'Q· 
dukcije in produktivnosti, izboljšanje 
organizacije podjetij in dela ter de• 
lovne discipline med njihove pogla
vitne naloge. Delavski sveti in uprav-

. ni odbori so se uveljavili 1ned de
lavci, kakor tudi P'ri strokovnjakih in 
oblastnih ter državno-upravnih orga
nih. Vpliv neposrednih p1•oizvajalcev 
pri up1.1avljanju se veča, hk1·ati se po
glablja pri delavcih zavest, da niso 
več v mezdnem odnosu do podjetja, 
marveč, da so člani delovnega kolek
tiva, ki to podjetje vodi in upravlja. 

Proces poglabljanja socialistične 
demok1·acije p1·ibaja v delavskih sve
tih '-in upravnih odborih najbolj do 
izraza. Tu, v delavskih svetih in 
upravnih odborih, se razvija in utr
juje njena materialna osnova in nje
na vsebina. Pravilno pojmovanje so
cialistične demokracije, možnost svo
bodnega ustvarjanja in spl'OŠČene ini
ciative ter medsebojna konstruktivna 
kritika so elementi, ki ta p1•oces ozna
čujejo in ga bogatijo z idejno politič
ne strani s socialistično vsebino in 
perspektivo. 

Hkrati pa VI. plenum ugotavlja, da 
partijska vodstva in partijski delavci 
premalo proučujejo družbeno-politič
ni proces, ki se vrši z uvedbo in z vse 
večjim uvelj.avljanjem delavskih 
svetov med neposrednimi proizvajal
ci :V podjetjih, da mu posvečajo pre
malo pOzornosti in ne izkoriščajo do
volj tega morah10·političnega kapita
la na ostalih področjih političnega in 
družbenega življenja. 

Uspehi delavskih svetov so toliko 
večji in pomembnejši, ker njihovo 
delo otežkočajo številne objektivne 
težave, ki izvirajo bodisi iz naše go
spodru·ske situacije, bodisi pa so po
litičnega odnosno organizacijskega 
značaja. Spričo tega je razumljivo, da 
so se v nekaterih delavskih svetih po
kazale razne napake in pomanjklji
vosti. 

Zato VI. plenum CK KPS na osno
vi poročila in obravnave na zaseda
nju nalaga članom Partije in partij
skim organiz,acijam naslednje: 

1. Spričo dejstva, da delavski ·sve
ti često gledajo na nekatere proble
me, p1•edvsem na probleme gospodru·
skega značaja, preveč izolirano; da 
včasih ne vidijo splošnojugoslovan
skih potreb; spričo dejstva, da sta ta 
ožina in to pomanjkanje širše pel'· 
spektive posledica nezadostnega po
znanja in proučevanJa naše celotne 
problematike in načel, na katerih slo
nijo naša dnevna praksa in zadane 
naloge, morajo partiJci in partijsk~ 
organizacije delati na to, da hi de
la-yski. sveti mnogo bolj kot sedaj ob
ravnavali osnovno problematiko na
šega gospodarskega, političnega in 

organi·zacijskega razvoja. Nenehno p~sov in navodil pri delu tudi strogo 
moraJo iziJ-opolnjevati svoje ekonom- kaznovati. 
sko in politično zmmje. Zlasti se mo- 5. Delavski sveti naj se bolj zani
rajo partijci in parbjske Ol'ganiz.:-..cije majo za .i.oKaJ.ne pi'ob:leme. Aktivne
odločno boriti proti tendencam parti- je naj sodelujejo p1~i reševanju raz
kularizma, kajti te so škodljive ne le nih komllllalnih, prehrambenih, kul
skupnosti, mal'Več tudi posameznim turno-p1·osvetm.h, zdravstvenih vpra
podjetjem in s tem vsakemu posa- šanj in tako dalje. V korist vseh ne
mezniku. - posrednih pr01izvajalcev naj bodo 

2. Najvažnejša in konkl-etna da- vsestransko aktivm. Lokalnooblastve~ 
našnja naloga partijcev iD partijskih nim organom naj nudijo pri reševa
organizacij je skrbeti, da bodo delav- nJu lokalnih problemov v okviru 
ski sveti temeljito obravnavali pred- možnosti tehnično, strokovno in mate
log družbenega plana za 1952. leto. Ta rialno pomoč • 
predlog določa načela ekonomskega 6. Zaradi nekaterih specifičnosti ter 
sistemu, ki ga uvajamo, in glavno dokaj številnih slabosti in napak pri 
smer našega gospodarskega razvoja delavskJih svetilt na pod1·očju trgovi
v tem letu. čimbolj t~azumeti in po- ne, gostinstva in turizma je treba tem 
znati današnje ekonomske naloge delavskim svetom nuditi čim večjo 
podjetij in vsebino novega ekonom- pomoč. Okrajna partijska vodstva in 
skega sistema ter ju s konkl-etni.mi ·odgovorni pru·tijski delavci morajo 
p1·ipomhami .in predlogi izvajati, mo- z vzgojno-političnim delom pomagati 
ra biti. namen in 1·ezultat diskusije o tem delavskim svetom v boju proti 
družbenem planu. , vsem pojavom nera!Zlllllevanja Yloge 

3. VI. plenum CK KPS smatra, da socialistične trgovine, proti poJavom 
se je treba odločneJe kakor doslej špekulantstva, nediscipline in nepra
boriti za večjo produktivnost dela, za vilne politike cen. 
bolje finančno in komercialno poslo- ?. Ker nekatere partiJske organiza
vanje. š e bolj odločno je treba na - cije smatra,jo, da zaradi uveljavljanJa 
stopiti proti vsem, ki zaradi neosno- delavskih svetov nimajo več nlikakrš
vanilt vzrokov ne izpohtjujejo svojih ne odgovot·nosti do tistih vprašanJ, 
nalog. Pozvati je treba na odgovor- ki jih reŠUJejo delavski sveti in so se 
nost in kaznovati vsakogar, kdor s zato pasivizirale, poudarja VI. plenlllll 
svojim slabim delom onemogoča več- CK KPS, da je tako mnenje povsem 
je uspehe podJetju, ter preprečiti, da napačno in škodljivo. Partija, kot or
bi posamezniki prihajali do nezasl.u- ganizacija najzave<lnejšega in najna
ženega plačila na Juj 1·ačun. prednejšega dela delavcev mora raz-

4. Posvetiti je heha več skrbi za- vij<ati svojo aktivnost v vseh vpraša
ščiti delavcev. Med vzroki številnih nJih, kJi so v interesu kolektiva; ko
nesreč je tmli premajhna pazljivost mnnisti mm·ajo hiti vedno najaldiv:.. 
pri delu in pomanjKanje izkušenj, nejsi in najdosledneJši izVI'Ševalci na
zlasti pri mlajših delavcih. Zato naj log, ki jih ima celotni kolektiv. S 
delavski sveti skupaJ s partiJsko in prepričevanjem, osebno sposobnostJo, 
sindikalno orgrutizacijo vzgajajo de- osebnim vplivom in z upravičeno kri
lavce tako, da ho število nesreč zara- tiko te1· praktičmmi zgledi se ·morajo 
di subjektivnih okolnosti praktično })artijci in partijske organizacije ne
odstranjeno. V ta namen je treba iz- nehno boriti za socialistične cilje, ki 
razite primere malomarnosti in lab- so hkmti cilj Partije in vsega delov
komisehwsti ter neupoštevanja pre<l- nega ljudstva. 

Pred občnim zborom 
sindikalne podružnice 

Kaj nam bodopovedali 
Vsako leto so Y sindikalnih organi

zacijah volitve v upravne odbore, 
pododlbore in volitve grupnih vodij. V 
~aši si.J.l'clilcail.Ili [JOdružnici priprav-• 
lj amo volitve prav te dtli." "Večina 
rpoclodtborov in vodi_j grup je že izvo~ 
ljena, cločim bo občni zbor podružni
ce 28. t. m. PraviLno bo, če ob tej 
priliki .posvetimo neikaj več besed 
vlogi, nalogam in pravicam, ki j.ih 
ima sindikalna organizacija v ta~š
nem podjetju, kakršno je naše. 

Mnogo se je že pisalo :in govorilo 
o tem, da je pravica odločanja o delu 
podjetja, kakor tudi obilica doLžno
sti, ki jih zah.teva upravljanje pod
jetja v rokah Delavskega sveta, 
upravnega odbora in diJrektorja. 
Kompetence, tako · g.lede pravic kakor 
tudi glede dolžnosti, so zakoo.sko ze
lo jasno razmejene. Ker smo o tem 
že podrobno pisa1i v .eni od lanskolet
nih številk, tega ne homo ponavljali. 

rezultati prve ankete? 
. Povdariti, je treJba srupo to, da s tem 
že uveljavljenian na.č.inom upravlja
n,ja podjetja po delovnem kolektivu, 
vloga sindik.alne organizacije kot or
ganizacije delavskega razreda ni nič 
1nanjša, kot je bila pop-reje. Vodstvo 
o:r.ganizaci~je je z vsem .svoj.hln član
stvom pokli.cano, ela se vztrajno bori 
za čim oopešnejše izpolnjevanje skle
pov DS in UO, odločno zatira pojave 
nepravilnega odnosa do elela, sezna
nja celotni kolektiv z gospodarskimi 
ukrepi in razvojno potjo, po kateri: 
stopa naša socialistična skupnoot. Ni
koli ne s.memo pozabiti, da se v tej, 
navidez mirni, vendar v bish1J. :zelo 
()Stri revolucionmni bmbi najdej.o 
ljudje, ki poskušajo naš razvoj za
virati. Prav ti se ne morejo sprijaz
niti z 'Vedno novimi deanokratičriimi 
ukrepi, ki jih ~zvaja ljud$.ka oblast, 
saj dobro vedo, da je to pot njihove
ga u.ničenja. Kljub temu pa poskuša-

N ovolefno pismo 
Naj težje leto naše petletke je za 

nami. P1-i pregledu vseh nalog, ki so 
nam bile zadane leta 194? se mora 

·Glavna direkcija z veseljem: in zado
voljstvom spominjati Vašega kolek
tiva, ki je nesebično in z veliko po
žrtvovalnostjo doprinesel, da je 
Glavna direkcija usnjarske industri
je LRS prva direkcija v republiki 
Sloveniji izvršila petletni plan. 

Napt'H·i, ki jil1 je vložil V aš kolektiv 
za našo skupno zmago, niso bili majh
ni in se moramo oh zaključku petret
ke zahvaliti vsem, Ici. so pripomogli 
k tej veličastni zmagi. 

Ne smejo pa ti uspehi uspavati Va
šega kolektiva. Zato tov. direktor, raz
ložite vsem sodelavcev v Vašem ko
lektivu, da bomo v bodoče bolj kot 
kdajkoli potrebovali nj·ibovega sode
lovanja, njihove pomoči in tudi nji- . 
ho vega 1•azmnevanja vseh težav, ker 
·samo na ta način homo v novem le
tu 1952 dosegli uspehe, ki so bili do

. sedaj vedno vzgled vsem ostalim pa
nogam industrije. 

O tej priliki želim Vašemu kolek
tivu v imenu Glavne direkcije US'"' 

nJm·ske industriJe LRS v Vašem na
daljnjem delu mnogo uspehov in !Ul

dovolJstva v novem letu 1 9 5 2. 
GlaVIti direktor: France Kumer. 

Ob Novem letu je Industrija us
nja prejela toliko voščil delovnih ko

. lektivov Jugoslavije, da se ne more
mo z.:-..bvaliti vsakemu posebej. Zato 
tem potom še enkrat želimo, da hi le
tošnje leto bilo res uspehov polno. 

· Industrija usnja, Vrhnika. 

jo pri svojem razdiJ:alnem delu izko
riščati · demokratičnost. Uspešna bor
J)a pi'Olli tak..hln ljudem - nekaj jih 
je tudi v našem -podjetju - je mogo
ea le tedaj' če .bodo člani sindikalne 

, orgmlizacije dovolj budui, ~n dovolj 
pou•čeni o stvareh, ki se vsakodnev
no dogajajo v po:djetju, dt'IŽavi in po 
svetu. 1'-rav ·sedaj, ko naglo prehaja
nlo na nov način gospodarjenja, mo
ra v'oclstvo orgmlizacije pookrheti za 
to, da ho vsakdo seznanjen z vsemi 
novostm:i, saj le v tem slučaju ne bo 
nobenega sprememba doletela nepri
:prav.ljenega. Organizacija predavanj 
in diskusij o dru-žbenem planu, stop
nji cukunmlacije, J?lačilnem fotnclu, o 
novo nastalih otbčiiH:1h !in o celi vJ'ISti 
nm.ih stvari, to slehernega delavca 
in nameščenca zanima, saj je to tudi 
del njegovega življenja in dela, zato 
je nujno, da je o vsem -točno poučen. 

V kratkem se bodo vršile tudi vo
litve v DS in UO. Volili homo vod
srtvo našega podjetja, ki mu bomo 
za daljršo dobo zaupali upravljanje 
podjetja. Prav gotovo nam ne bo vse
eno, kakšnim. ljudem bo prepuščeno 
podjetje v upravljanje, ker bo od 
tega v pretežni meri odvi.slll:o tudi na
še živl,jenje. Prav tako bomo zahte
vali od vodstva naše organizacije, da 
bo kot politični predstavnik delavske
ga razreda spremljalo delo vodifri.ih · 
organov v .podjetju ~er ocenjevalo 
ukrepe, ki z~clevajo nepoorecillo nas, 
člane sindikalne o~gan.izacije. Če bo
mo svojo organizacijo dov10lj utrdili, 
se bomo v podjetju vedno lahko pra
vočasno izognili nevšečnostim, ki vča
sih, čeprav so lahko malen.koot.ne, po
vzročajo nerganje in nezadovoljstvo. 

Ma:rsikaj bi še lahko na:pisq.li o de
lu sindikalne o11ganizacije v podjet
ju. vendar tega žal ob tej priliki ne 
bomo mogli storiti. Toda že to, kar 
smo napisali, je dovolj, da lahko oce
nimo važnost volitev v vodstvo or
ganizacije. 

28. t. m, bo imela na:ša podružnica 
občni ZJbor. K.oga bomo takrat volili 
vu. 0.? 

Oh priliki vdliitev .poclodhorov po 
oddel.rk.ih "(rezultati' so- -objavljeni v 
posebnem članku) ro ibili :izVoljeni 
tudi član;i kandidacijske komisije. 

Nada,ljevamje na 2. strani 



Nadaljevanje s l .. srt r.ani. 
DoLžnost te komisije j e, d a na obč
nem 0bon1 predlaga kandiclatno listo, 
o kateri homo člani ra:zpravljal1i ne
posredno pred volitvami. Zato, da ibi 
bilo delo kandidacijske komisije laž
je, ter da bi hilla izbira ,kandidatov 
Cim bolj·ša, Be je UO odločil, da izve
·de anketo, ki naj pove, kateri so naj
boljši kandidati. Na njej so tudi izp~.
Jožena časopisu. Na n,je,j Bo tudi i·zpi~ 
sana navocli\la !Za ~1zpoJnjevan,je. S 
tem, ela :bodo ·člani si.J.1dikata izpoLnili 
anketno polo, bomo veliko doprines
li pri J.Yra'vihli izbiri hodočega uprav
nega odibora. 

Danes, ·ko pristop amo k novemu na
činu gospodar,jenja in s tem tudi k 
novim nalogam, moramo v.sti člmri sin
dikalne organ~zaC'ije storiti vse, kaT 
je v na1ši moči, da bo naše podljetje v 
l. 1952. doseglo rčim večji uspeh. 

Odkod dobivamo 
quebracho ekstrakt? 

Quebmcho ekstrakt zavzema po 
svoji odlični kvaliteti eno izmed prvih 
mest med ['asthnrskimi ekstrakti. Na
vadno se uporablja mešan ·z · drugimi 
ekstrakti. Dežela, ki .proizvaja največ 
tega strojila je .Alrgentina, ki razpo
laga z 20 tovarnami, katerih letna 
proizvodna kapaciteta znaša 550.000 
ton ekstrakta. Arrgentina :potroši ma
lenko.stne količine quebracha. Ker so 
;izvozne mo.žnosii omejene, .tudii ·kapa
citeta tovaren ni popolnoma izkori
ščena. Letna p["oizv;odnja se giblje 
med 130 in 240.000 tonam·i. 

Quebracho ekstrakt pridobivajo ·tu
di v sosednjem Paraguaju, vendar v 
znatno manjši meri, saj ga izvozijo 
samo približno 3'5.000 ton ·letno. Raz
v.oj industrije tanirn>kih ekstrraktov 
rin precejšnja zasičenost svetovnega 
trga z ekstrakti so v :zadnjih povoj.nih 
letih vplivali na padec ·produkcije. Po 
k.orejskem spopadu je potreba po eks
traktih og['omno po•rastla, kar se je 
pokazalo v 1950. letu, ko se je p'I'O
izvodn,ja v Argentini povečala od 136 
tisoč ton (v l. 1949) na 238.000 ton v 
letu 1950. Zamstrena politična situa
oija v svetu se je odrazila tudi 'V ce
nah, ki imajo še vedno tendenco nara
ščanja. 

Naša država spada po svoji razvi
tosti usnjarske industrije med po
membne uvoznike quebracho ekstrak
ta. L. 1938 smo uvozili 1889 ton, leta 
1950 pa 639 ton, a .samo v prvi polo
vici l. 1951 499 t:on eks:trakta. 

Naš podlistek: 

4 Usnjarski 
Prav1lno odmasc:ena koža mora 

iuneti »suh« opriJem, ""ar dosežemo s 
,tako zvanim »kontra. - oclmaščeva
njem« ali kakor bi rekli po naše z 
ocLmaščevanjem v ncuSprotni smeri. 
To izvršimo tako, da pravilno oclma
ščeno kožo, predno jo vl'IŽeano s pa
nja, podrgnemo z nožem pred vsem po 
hnbtnem in vratnem delu, v nasprot
ni smeri potez ·odmascevanja. I~a ta 
način iztisnemo iz kože še precej ma
sti in odstranimo tudi ono mast, ki se 
je še rza,c1ržala v jamicah J)odkožne
g.a tkiva. 

Dobro ochnalŠČene ik·ože se veliko 
boljše oclmakajo, lužijo, strojijo in 
barvajo. Mast, ki ni preostala na ko
ži zavira vstopanje vodi v kožo iu 
onemogoča pravilno učinkovanje ap
na na kože. Tudi proces či.J.nžanja 
poteka pri mastnih kožah slabše kot 
bi sicer. Ub strojenju dobimo na 
mastnih kožah neenaKomerno zaba.r
vane povTšine, kar nam močno kva
ri in zman,jšu,je egalnost, ki jo mora
mo doseči ob kaBne;j~em barvanju in 
apretiran.ju. Odmaščene kože v t~ 
ku tehnološkega procesa poteilll po po~ 
trebi izperenio, čemur sledi namaka
nje. Tu smo prišli šele do prvega 
nalllloka. Kože namrukamo v čisti v~ 

Izvedli smo 
volitve v sindikalne pododbore 

·Članstvo sindikalne podružnice ,je 
razdeiljeno na sedem pododborov m 
sicer 

1. Lužanica in strojilnica vegeta
hil. 

2. Dodela va vegetahil. 
3. Lu:žihuca, .strojilnica m dodela

va 1krom. 
4. Stra.usk:a dejavnost. 
5. Tra:nsportni ju skladi,Š·Čni delav-

ci, nameščenci :in pomožno osob,je. 
6. Usnjarna v obratu IL 
7 . . Ščetinama. 
Iz1cl volitev po podoclibmih je sle

deč: 

I. pododbor, (volitve so bile 16. Ja
lmarja): 

,predsednik Jurjevči,č Karel, tajni:t..:: 
Rode Avgust, blagajnik Gostiša }ul
ka. Vocl,je grup: .Qiclmaščevanje BUJtko 
Cvetko, gletanje F~cko Herman, rn
fan,je Secle,j Rozka, švehan,je Mole 
Pepca, v strojilnici in barvami Ma
lovrh Pavla in Kalc Milka. 

II. pododbor (volitve so ibile 16. ja
nua:rja): 

.Preclsech1ik Pleško Anton, tajnik 
Sel1ko Jože, blagajnik Ferbežar Petra, 
vodje :gmp: Gutnik Jelka, Podgor
nik Pavla, Ferfolja Fran:oka, Griol 
Vida, š·tiiillec Petka. 

Kako smo dočakail 
Novo leto 

Novo leto smo dočakali v naši de 
lavsko-uslužbenski, restavraciji. Bilo 
nas je okoli 500. Dvorana je h~la 
skromno, a vendar okusno deikoriTa
na. Igral je plesni orikester pod vod
stvom tov. Feferja. Organizaci,ja ve
čera . je Mla dobra, kar je dokaz, ela. 
so priTeclitel_j.i predpriprave skr:bno 
izvedli. TovaTiš Jože Okrajšek je bil 
med najagilnejš.imi in zas~uži vso po
hvalo. 

Za naše ,delavce v Hor.julu, Podli
pi in Logatcu ,je bilo posebe_j v nji
hovem kraju prire_jeno silvestrovanje, 
ki ,je prav tako dohro uspelo. 

Urejuje Uredniški odbor 
Odgovorni urednik Milan Kojc 

Ing. M. Hladnik 

• pogovori 
di zato, da hi navzele zopet tiste ko
ličine vode, ki so jo ob konzervira
nju izgubile. P.rav~loma naj vsehuje 
odmočena knža tako količino vode, 
kalem jo je unela takrat, ko so jo 
drli z živali. Da bomo to dosegli, mo
r mno ko~e metati v vodo v rarz;pro
strtem stanju in vsako posebej po
tapljati. Zelo nepravilno je kože na
metati kar . v jamo in nič »tlačiti«, 
ker se lahko pripeti, da voda sploh. ne 
pri&~ med posamezne kože. Tiste ko
že potem ne morejo navzeti dovoljne 
kolirčine vode :in ostanejo slabo na
močene. Take kože pa ni mogoče ni
ti pravilno izlužiti, še manj pa dobro 
ustr·ojiti. Ostale bodo vedno trde in 
bodo zelo nagnjene k pokanju. 

Proces odma.kanja surove kože je 
torej potrebno izvršiti tem el jit·o, ven
dar v 6mkra,jem času. Oclma.kalne 
vode so namreč dobra go,j~šča gnilob

. nih bakterij. če so ko~e dalj časa v 
isti vodi, posebno še, če je ta topla 
okrog 20° C ali še verč- potem se raz
vije v njej in na kožah oq;romno šte
vilo nrikroorgani'zmov, ki začenja.Jo 
raozkra,jati surove kože. V takih pri
merih si pomagamo na ta način, da 
vodo v toku odmakanja zamenjamo 
enkrat ali dvakrat s svežo. To nam 

III. pododbor (v·ohtve so bi.Je dne 
15. januarja): 
.. Preclsech1i.Jk Kociper Franc, tajnik · 
Kuhar Franc, bla:gajn~k Elsner Ev
gen. Vrodje :grup: od.maš-čevanje -
Senjor Karel, švehanje - Alhreht 
Ivan, gl~tanje Sedej Mm·janca, stro
ji1n1ca in harvarna - Stanovnik Ja
nez, dodelava I. - Čoš Pepca, docle
,lava II. - Tominc An:gela. 

IV. pododbor (volitve so bi.le dne 
18. janua;rja): 

Predsednik Rožmanc Tone, tajni·k 
Rudi H emik, blagajnik Grom Mile
na. Vodje grup: delavnica Končan 
Jože, strojnica - Sluga Leopold. 

VI. pododbor (volitve so hile (hle 
16. januarja): 

Predsednik Lavrič Oskar, tajnik. 
Plevnik Ivan, blaga,jn:ik Dolničar 
Minka. Vodja grupe Jesenko Ivanka. 

VII. pododbor (volitve so h.ile ch1e 
16. januarja): 

Pred.se.dnik Poženel Franc, tajnik 
MaroLt Fra:ncka, iblargajnik. Pečn~k 
Slava, vodje g;rup Livančič Vika in 
Zalokar Marija . 

Volitve v V. :poclodiboru bodo danes. 
Udeležba na volitvah _je bila zelo 

d01hra.. Podi'ohnosti hOIIllo objavili v 
prihodnji številki. 

Pre2,led obolenj 
v letu 1951 

V Jetu 1951. je bilo skupno 21 ne
sreč. Pri ključavniča.r.skih dehh so se 
ponesrečili .štirje, pri mizarskih eden, 
dva v lu:ži:Lrici, eden v strojilnici, 
štirje <])ri d eltiih v dodelavi, eden pri 
oclma:ščevru1ju, š:tirje pri prenosih, 
dva na poti v tovarno rin eden v ke
mi·čni tovarni v Mostah. 

V teku p1eteklega leta je bilo skup
no 321 bolezenskih dopustov do treh 
dni in 7 49 nad tre.n1.i rChli. Plačanih 
porodniških dopustov je hilo 53. šte
' "ilo oboln_j v :podjetju je sorazmer
no . zelo' vieoko.Ocl vrste obo:len,j iz
ka,zu.jejo 1želodčna in kožna oibolen_ja 
previrSok <Klstotek. V tekočem letu 
hodro ma:rali hiti storjeni ukrepi za 
iziboljšan,je hig.i.rem;.ke službe v pocl
jet:ru. 

ela sicer več dela, zmanJsamJ.o pa s 
tem · možnos,t 1poškodovan,ja kožne 
snovi. Razen tega uporabljamo kot 
dodatke vodi za namakanje razne 
snovi, imenovane antieeptike, ki so ch
rektni stru:pi za bakter.ije. 

Ko so kože dobro odmočene, so s 
tem pripravl,jene za odstranitev po
vrhnice (epiderme) z njenimi tvorba
mi, ki se kažejo na svinjskih kožah 
v .obliki š·četin. To odstranitev kera
iills.kih delov kože (kera.til1 je helja
ko:vin.ska snov, ki sestavlja ščetine, 
dlako vseh vrst, tudi v•ol no, rogove, 
kopita in slično; 'l.'azlikovati ga mo
ramo od kolagena, ki .te prav tako be
ljrukovina v ziva1s.ki koži in sicer ti:
sti elel, ki se s strojili poveže an daje 
usnje) i'zVJ.•šhl:no lahko v samostojnem 
procesu s pomočjo ,podmaza ali pa v 
skupnem procesu z luženjem. 

P.odmazovan,je ali kakor slišimo 
med usn,ja.rji »Švedanje« (schwoden) 
_je nemški izraz in pomeni podmazo
va±i) izvedemo na način, ki ga bomo 
opisali v naslednjih stavkih. 

Na.fprej si pripravimo podmaz. 
Poclmaz je gosto tek·oča zmes, kalci
jevega sulfida CaS in Bnlfhidrata Ca 
(HS}2, gašenega apna. Ca (OH)2, vča
sih tudi nat'I'itevega (NaOH) ali ba
ri.tevega (BaOH) luga, vode in m~ 
rebitno dodanih gostil, kot so kreda, 
kaoLin: in slično. Dobimo ga če v 

Pismo zz Švice 
Lall!3ko poletj e j e na svojem ·poto

vcmju po ,jugovzhodni E vropi dopoto
val iz Italije ·na kolesu študent Hein
ri·ch Muller iz Sarnena v š vici. Na 
Vrhniki se je srečal ~ tovari:šem Ru
elijem, Be11beridwm, ki ,ga j e pr avil
no seznani] o življenju in delu v Ju
goslaviji. P ri odhodu mu je obljubil, 
da želi hii i z n,jim v pirSemski zvezi. 
J?anes pr.iohčujemo njegovo zadn je 
P'l·Smo, v katerem }}ravi med d'r'ugim: 

. »Ah hi mi poolal fotografij.~ Vth 
mke? ZeLo rad bi hill sodelavec Va
šega. časopisa. Pošlji mi p11osim vse 
dosedaj izišle ~ZJvocle , da vid~m, .kak o. 
:izgledajo. Nato T>i hoon sta1no por -
čal o življenju v š vici. Najprej Tj 
hom poslal serijo člank.ov o švici in 
sicer VISak mesec po enega. Moj oČ:e 
je· rpredsed:nik neke velik e sindikalne 
orga.nizaci.fe v Sredn.ji švici in isto
časno -občinski svetniik. Dana mi j e 
možnost , da lahko veliko pišem o na
ši upravi i.J.1 socialni politiki. OpiGo
val pa bom .s:istemai>1č-no, samo tisto, 
km vas ho za1rimalo. V prvem član
ku, ki ga hom poslal v treh ali štir ih 
tech1ih bom poročal o splošnem pol~ 
1Žaju v švid, rela.l.je o ·običa.jih, o na
~em IŽivl,jen.fu, poslarl hom pravl.fice 
m nekaj povesti, kli. so znane samo. 
.pri nas. Opisal hom tudi deželni svet 
Deželni svet obsto,,ja na vsem svet u. 
samo še v nekaterih švicarslcih kan-· 
tonih. Na n,jihovih eJborih se zberejo 
velike množice · 11110rŠbh in volijo de~ 
želni .svet z clvigan,jem rok. Toda o 
t~m bom por-o,čal natančneje drugič .. 
Oimprej nri boš Ti pisal o tem kaj 
želiš in mi poslal rČasopis, tem hi·treje 
hoš dobil moj članek. Povprruša,j l:fu
d!i, ka,j na,jra.fe beTe.fo. K vsark em u 
.člru1lm T:i hom :priložil fotograf,ske
posnetke pokra.fin, tovarn, ple.sov in. 
tako dal,je. 

Veš kaj? Pri nas še ni mogoče dohi
ti knjige o novi' Jugoslcuviji. Ko b,om. 
zopet prišel k V rum, si bom skuša! 
o:gledati vso dmavo in napisati ,) n .Te.j 
nekaj člankov. Veš, tu je Ju:goola.vija 
skora,j nepoznana. Mnogi ni.ti ne ve-

' cJ.o, k,je leži, kje _je Sloveni_ja i.J.1 ne ve
do niti za eno merSto. Vsi pa pozna
jo Tita, :pogunmega Tita, ki je po. 
naših .pojmih ,jtmak. Rekel sem Ti 
že, da je meni JugDslav.ija poleg n'l'o
je domovi:ne najl,juihša. To bi· drug·i 
Švicar,j.i .tudi rekli, rČe hi imeli knji
go o novi Jugoslaviji. Rad hi jo p a 
ml!piiSal jaz.« 

raztopinah natrijevega k~:n'lbonata, 
(Na2S) ali ibarijevega sulfida (BaS) 
ZJga1s~mo določeno količino živega ap~ 
na (Ca:O). Pri uporabi barijevega. 
sulfida ali posebno še a:rzenovega sul
fida (As2S3) pOSII:otpamo tako, ·da ome
njene su.lficle in rživo apno kar isto
časno kuhamo. Včasih dodajamo tu
cli m alo natrijevega karbonata (Na2-
C03), ki ga poznamo pod nazivom. 
kalcinirana soda. Gostot-o dobljene· 
mase lahko povečamo z dodatkom že 
zgoraj omenjenih g.ostil. Tako pri
pravljen po.clmaz ohladimo na tempe
raturo vsaj pod 25° C , predno zač
nemo poclmarz;ovati kože. · 

Kože, ki smo jih zapustiLi v baze
nih za namakanje :potem, ko so se 
dobro odmočile, izmečemo in pusti· 
.mo odteči. Nato jih ~·azgrnemo drugo. 
na drugo z mesno stranjo vedno na
v,zgor in tako dobimo kupe, v kate
rih so kože pripravljene za podmazo"' 
vanje. To elelo izvedemo tako. ela s 
pomočjo vreče, ki je pribita na po
sebnem lesenem ročaju, namažemo. 
tanko pla'l'l: ,podmaza na podkožje 
vsake posamezne kože. Pri tem je 
potrrebno paziti, da je zadeta cela ,po
vršina podkožja, ker sicer na neza
detih iillestih ščetine ne popuste. Pod~ 
'mazane kože zganemo po dolžini in 
»IZapremo kot knjigo« .ter zlagamo T 

kupe, ki ne smejo biti vl.šji ocl tride
set ,d,o štirideset centimetrov. 


