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Sklepi občnega zbora sindikalne podružnice 

Sindikalno podružnico čakajo -velike naloge 
31. januarja se je vršil v veliki 

dvorani Cankarjevega doma 1·edni 
letni občni zbor sindikalne podružni
ce. četudi so se volitve v VI. in VII. 
pododboru · opravile ' ločeno, prav ta
ko kot za tiste, ki se vozijo iz Hor
jula, Podlipe in Logatca, je vendarle 
število 1 ?5 udeležencev majhno v 
primeri s številom povabljenJih. Na 
občnem zboru je bil sprejet običajni 
dnevni red. V delovno predsedstvo so 
bili izvoljeni tov. Gruden Rajko, 
Kenk Jaka in Grom Viktor. Organi
zacijsko-politično poročilo je podal 
dosedanji p1·edsednik tov. čok. Dis
kusija je bila sorazmerno skromna. 
Temeljito je orisal vlogo in pomen 
sindikalne organizacije v podjetju 
o1·g. sekretar OK KPS tov. Keber Sta
ne, ki se je odzval povabilu. Delo or
ganizacije je kritično podal zastopnik 
l'epubliškega~ odbora tov •. Povše. 

Na tajnih v.olitvah je bil izvoljen 
izvršni' odbor podružnice in sicer: čok 
Teodor, Kociper Franc, Trampuž Jo
že, Gruden Rajko, Resnik Ivan, Ma
rolt Francka, Prek Franc, Plave Bo
jan in · Berberich Rudri. V nadzorni 
odbor so bil,i izvoljeni: Okrajšek 
Franc, Zalokar Marija in Molk Av
gust. V tovarniško sodišče sta bila iz
voljena Leskovec Tone in Rozman Ja
nez za delegate za l'epubliško skupšči
no je članstvo izvolilo čok Teodora, 
Trampuž Jožeta, Marolt Francko in 
Prek Fr~ca. Vsi izvoljeni so prejeli 
najmanj 9? odstotkov oddanih gla
sov •. 16 listkov · je bilo neveljavnih. 

Referat, diskusija in prva anketa 

so služili z.a izdelavo sklepov, ki jih 
o tej priLiki onjavljamo: 

1. Sindikalna podružnica bo v prvi 
VI'Sti skrbela za sistematično 'vzgojno 
politično delo s članstvom. Skupno z. 
upravnim odborom podjetja bo I'ed
no p1·irejala p1·edavanja in diskusi
je, ki se bodo nanašale na gospodar
sko p9liticne ukrepe v našem dmžbe
nem sristemu ter na bor® · proti mrač
njaštvu in reakciji. 

2. Zato, da hi bili uspehi ill·užhene
ga in gospodai'Skega plana podjetja 
čim večji in gospodarjenje v podjetju 
čim boljše, ho sindikalna organizaci
ja preko pododborov, poverjenikov 
gl'llp in preko glasila >~Usnj,ar« pojas
njevala sklepe DS, UO in dil-ektorja 
ter se borila za njih pravočasno in 
popolno izvedbo. 

3. V vzgojno političnih in kadrov- . 
skih vprašanjih bo organizacija naj
tesneje sodelovala s partijsko organi
zacijo v podjetju. 

4. lzVl'Šni odbor podružnice ho v 
sporazumu z DS pripravil tekmo
valni prog"I'am za 6-mesečno »tekmo
vanje delavskega upravljanja«. Na
men tega tekmovanja je, aoseči na 
področju gospodarjenja čim večje 
uspehe; vplivati na popolno izvedbo 
družbenega plana, na zadostitev osta
lih obveznosti do socialistične skup
nosti ter na čim večji delež akmnula
cije, ki bo ostal na prosto razpolaga
nje podjetju. 

5. Organlizacijsko utrditi oi·ganiza
cijo po pododborih in poverjenikih 
grup. Strukturo organizacije prilago-

diti strukturi podjetja tei· poiskati 
stalne oblike sodelovanja med izvr
šnim odborom pom·užnice, DS in U O 
podjetja in direktorjem, med mojstri 

' in poclodbori, preddelavci ter vodji 
gl'llp. . 

6. Izvršni odbor bo takoj po obč
nem zboru ustvaril pregled nad član
stvom, ugotovil njih .aktivnost pri de
lu ter rednost plačevanja članarine, o 
čemer bo nadalje ukrepal. Izvršni 
odbor bo skrbel za to, da se vsi novo 
došli člani delovnega kolektiva, -ki 
so prip1•avljeni v organizaciji aktiv
no delati, vključijo v članstvo. V bo
doče bo izVl'Šni odbor skrbel, da se bo 
o tistih, ki razbijajo enotnost delav
skega raz1·eda, razpravljalo ter jih po 
potrebi predlagalo za odstranitev iz 
v1•st delovnega kolektiva. 

? . Sindikalna podružnica bo spora· 
zumno z DS in UO reševala vpraša
nja zaščite delavstva: ureditev delov
nih razmerij, higijensko-tehnično in 
pravno zaščito delavcev in nameščen
cev. 

8. lzvi·šni odbor organizacije bo sto
pil v stik z drtištvi in organizacijami 
na terenu (kot n. pr. KUD, TD, ga
silci ·itd.) ter usmerJal članstvo, pl•ed
vsem mladino, v ta di·uštva in orga
nizacije. Nadalje bo sindikalna oi·ga
nizacija navedenim, društvom, ki slu
žijo za vzgojo in i:azvedrilo našemu 
delovnemu ljudstvu, nudila v mejah 
možnosti materijalno pomoč. 

9. Na osnovi sklepov bo izvršni od
bor usmerjal delo poill·užnice, za ka1· 
odgovarja pred ·celotno organizacijo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ·~ 

Kakšne · so zaL~e~e domaiega ~rga 

Sejem vzorcev v Zagrebu j e b:i.l 
drugu te vn>te v naši državi v povoj 
nem času. P:rvi se je vršil :ineseca sep
temhra v Beogradu, venda'r je b~l se
j em v Zagrebu večji, saj j e hila ude
ležba številnejša. Od usnja,r-ske in
dustrije LRS so biJe zastopane tovar
I;ta v · Sloven&kih Konjicah, v Šošta..
nju, Lndu.s, Standard :in IUV. 

nje po tmmponiranem usnju je bilo 
tolikšno, da smo ga v ce1oh prodali. 

Prirejanje takih se.jn ov, kot je hil 
zag.rebški sejem vzorcev, je zelo ko
<risino, tako glede •prodaje, kaJ..::or tu. 
di ,glede spoznavanja tržišča. 

nuditi v zadostnih ·kol:ič~nah. 
T,renutno je zdo iskan safijan, veu

dao.· za:racLi· visoke cene predvidevamo, 
da bo povpraševan,je ne<lwliko padlo,, 

Vegetahilna podloga je prav ~tako 
zelo iskana. u1)()1I'ahljajo jo 'Predvsem 
v Armiji za podlago v škomj:ih, zato 
mora hiti k valirtetno izdelana. 

p,re:tek.lo leto, ko _je prodri na .trg 
polivini1l, je ·zav.Jadal trenuten pre
J~lah, ker so nekateri mi.shli, da bo 
ta inovi :iruelek :izpodrinil svinjsko 
galanrterijsko U€nje, vendar ·do danes 
polivini.lni :i:zcleLki še 'niso e:naikov.red
nii usnjenim, zato ·tudi: galanterijska 
pod.jetja polivinil v g,lavnem odk.la
uja<jo. 

Yet:Jih popratil ne bomo 
wet: izwrletall doma 

V sem je že zna:llo, da ima naše 
podjetje po družbenem: planu 5:-0 ocl~ 
stotkov akumulacije na mezdo in ma 
otSta·le dajatve, ki · jih 1prejemajo de.; 

. lavc.i ~n naaneščenci v obliki indu
.sh'ijskih bonov. Z drugimi· beseda
mi se to pra'Vi, da mora podjetje od
vesti od vsakega dinarja plače 5,?0 
dinarjev akumulacije za dvig sploš
nega vsed:ržavnega gospod&rstva. Od 
te vsote bo podjetje dobi·lo določen 
odstotek za lastno uporabo, v1išina te
ga zneska · pa še. ni odrejena. V tej 
zvezi se pojavlja vprašanje štednje, 
znižm1je iežijskih stTošlmv in dv1.g 
stori·lnosti dela. · 

Zat-o je 8. feibru<llrja upravni odbor 
l'azprav.ljal o J.nožnostih znilžanja re
žije in možnosbih povečmja delovne
ga nčiruka. V pretresu je hi.la pred
vsem stranska dejavnost. Rezultat 
anahze dosedanjega ,dela je bil sklep, 
da bomo morali opustiti vsa večja 
·dela lil1 popravila, ki so bila doslej 
v ·lastni ·rež:bji illl jih odstopiti. ustre
za:jočim uslužnostnim podjetjem. Ta 
odločitev upravnega odbora< je bila 
podkrepljena s sledečim .računo1n, k·~ 
preprasto, toda nazOil'no prikazuje 
negospodam{)St domačih popravil. 
Povprečna mezda .1 delavca 

na 1 uro znaša · di:n 18.90 
1?.55 odst. ·dopolni.lne pJače 

~naša din 3.32 

Skupaj din 22.22 

+ 100 odst. dodaihka, ki ga 
prejme delavec za nado-

mestilo :ind. bon. in· kart din 22.22 

Sk~paj din 44.44 

5.?0 din akumulaci.je znaša di:Ill 253.31 

Na oonovi tega nas <Stane vsaik.a de
lovna ura 29?.75 chnarjev in je že 
na prvi. pogled ~rentab.ilnejše, če pod
j etje vsa popravila, ki jih je doslej 
izvrševalo v lastni .režiji preda pod
jetjem, ki se ibavijo izključno s po~ 
pravili. Taik.a podjetja pa čeprav hi 
nam zaračtmavala 100 od.stotne režij
ske stroške :plus ?O ·odstotno akuanu-· 
laci.jo, ki je predvri.dena za majhna 
podjetja, kakor so ona, nam njiho~o 
de1o že po tem sicer ~1epreciziranim, 
a vendar dokaj rea<lnem tzmčunava
nju prikazuje uprav~čenost sklepa 
uprava1ega odbo;J:a. 

Po naših p1·edvidevanjih hi na 
osnov<i take preusmeritve načina de
la: zmanjšali deLovni kader na polovi
oo in ga namestili tan1, kjer ga pri
manjkuje. Interes podjetja je v prvi 
vnsti, da se že obstoječa ali pa šele, 
predvidena krajevna podjetja ojača
jo :z . našim ik.vallificirao.llm krudrOtlll •. 
ker bi z nj:ihovi:m prevzemom bila 
sposobna prev•zeti tista večja dela, ki 
jih .i:mamo doslej v lastni režijli (mon
taža ~otla, gradnje ekstra:kcije ~td.) , 
S tem namenom je tudi upravni od-· 
b()II' spre_jel sik.lep, da se takoj stopi. 
v stik s bajevl1'im l,judskim odborom 
in da skupno pretresemo možnosti 
predloga IUV. 

Razstav:ljoali smo ,predvsem kromo
vo usnje, .za katerega ·nismo še do te
daj zaključi-li pogodb. Povpraševanje 
po. našem kromu je bilo sorazmel"'lo 
slabo, ker LSe čejV.ljarska :industrija 
hrani svinjskega: usnja, poleg tega .pru 
je tDg v južnih predelih naše države 
s .tem blagom nasičen iŽe iz prejšnj.ih 
let. 

Omenimo še .to, da se trg · zaJliima 
za svinjsko l'okav:ičarl'iko usnje. P.oiz
kusi, ki jih ,je napravil ing. Hladnik, 
so. dwli pozitivne rezuHat'e, tako, da 
<pričakujemo, d a bomo lahko v krat
kem vsaj delno us tregLi našim oclje· 
malcem. Tudi za krom podplate vlada 
precejšen mteres. četudi homo nekaj 
tega blaga ,lahko ponudili ll'Cll tržišče, 
!Vendarle kohčinsika proizVlodnja ne 
bo velika, ker ,za ta izdelek potrebu
jemo posebno surovino, k:i jo pa, ,žal, 
primanjkuje. 

Kaj nameravamo graditi v bodoče 
· · Trenutno 'največje .povpraševanje 
je <po podlog'i, iki smo j·o tudi prodaJi 
precej.šnje količine. Med drugirm smo 
nw sejmu ·opazili, kaiko se kupc1. zelo 
interesirajo za barvani krcxm. žd.ijo 
si usnja: v različnih -svetli>h brurvah. 
Zato srno tudi proizvodnjo preusme
·r.i·l,i, da zadoV'oljimo trg. Seveda je 
pogoj odgova:rjajoča kvaliteta suro
v:ih k ož in pravočasna nabava potreb
nih barv. 

V eč jo p ružnj;o bo treba posvečati 
k vwliteti usnja. Vsaik kupec, ki si je 
ogledoval kožo, se j e med drugim za
nimal za ra.ztr.žnost. V čevljarsk:i in
dusil1ij i se kože s slabo raztržnostjo 
ne morejo uporabl jati. Povpraševa- . 

· Vsekakor ho poleg kvaLitete za 
kromov;o svinjsko usnje odloči·lna ce
na. O tej trenutno ne mo.remo kon
kretno govoriti, ker lk.alkulwci_je še 
i!Ii.so v popolnosti i~delane. 

Pred.no preidemo na zunanja trži
šča, spregovorimo na kratko ·Še o na
šem galanterijskem uS<IJ.ju, kili ga pro
dajao.no doma. 

P.ovp:ra1ševanje po galanterijskem 
usnju je .zelo ve.liiko. V se po proiz
vochlem plaam predvidene ikoli:čine, 
razem. koloclijskega cepljenca, so ,že 
p:rodrune. Doma'Č trg postaja ·vedno 
bolj zahteven za gl a·dik.o galanterijsko 
usnje, k i ga vsled izvoza ne :moremo 

\ 

Mnogokrat se j e, ne mislimo sa
mo pri nas, rtemveč tudi marsikje 
drugje z~čelo g:radi!ti objekte, ki so 
bili morda potreba le določenega t-re
nutka in se je polagaJo premalo paž
nje gra·dnj:i. talcih poslopij, ki hi :ime
la v;rednoot .daljše dobe. Upravičenost 
vsake g.rwdnje mora odslej biro za 
pospeševanje proizvodnje ·sk1·bno 
pretehtati i:n predložirti z dool'O ute
meJjitVJijo upravnemu odboru in de
lavskeum svehi, ki bosta vsak zase 
še enkrat pazljivo pretresla d ejan..s.ko 
nu_jnost graditve. D&nes navajamo 
;nekaj predlogov hi,roja, Jci pa jih bo
mo v .uadaljevanjih ob ravnavaJi še 
vsakega posebej. 

Biro je mnenja, da naj ostane ik.a
pruc:irl:eta tovarne tudi v bodo,če ista. 
kakor je danes in naj se v ·okviru 
te kapacitete i:zvaja le izpolnjeva
nje. Iz . prejšnjih let obstojajo načrti 
za gtl'aditev vehkih skladišč kož či
st:iluih Il.aJprav iill -obnova odm~šče-· 
vaLnice. Za gradnjo teh ~bjektov bi: 
porabili okoLi 54 milijonov za čistilne 
naprave in najmanj 100 u:ci.lijonov· 
za sklwdišča in odmaščevalnico. Te 
g.radnje bi n~s finančno tako obre-· 
menile za več let, da bi se morali 
odpovedati vsem o3tal:im izbo.j š: va,a 
mehanizacije pouj etja same.ga, ki pa 
je velikega pcxmena za dvig dohod-



Dela-vci Industrije usnja smo 
za-v~ro-vani proti nezgodam 

,\Jedavm\ G-m .dlla nezgoda, .kli se j e 
prjmer:i,!a tov. Trevm1 JožehJ, j e dala 
upravnemu .odboru in siuditkaJ.ni po
družllici V .iHtŠem. lJOdjeijn pobudo, 
da je sklenila posebno kolekhvno ne
zg-.odno za.varo·vanje vseh delavcev 
pri Držav.nem zavarovalnem zav·od·u 
(DOZ). Za.va rovan,je je ,o;top,iJo v ve
ljavo 5. febil·uur_ja leto.; ob 2-t uti .. 
Zava:wvan je v.sa.k delavec za nezgo
de v službi in tudi izven službe (,pri 
·del.u v tovarni, na et'&ti, pri prevozn 
s tkmn.i•Olltnm. doma, p,ri .~portu , na 
potovanju itd.) za prillllel' smrti riJt za 
pr imet tr aj ne m~po,sohnosti Z<l elelo 
Za s1nrl' velja osnov:na zn.varovahw 
gla v·nica diH 1.9.000, za invahdnost pa 
din 38.000 . . Te osnov1ne vsote pa ho
do z ozirom ua štev,illo zavarovancev 
za 65 odstotkov višje, ·Če . v.stop·i 1· za·
vnrovan;je vsaj 501. član našega ko
lekti,va. Ta;ko ho w;akdo zavarovan 
za pr·imer smrh zaradi nez:gode za 
din 31.350, za primer :invahdnosh pa 
za din 62.?G~. 

. z ·a vaa·ov~tlua vsotit 6e bo v t>tin)eru 
sm:I'lri zaradi ·11ezgode 'izplačala brez 
odbitka svo_jcem, v p1,imeru in.valid
nosti pa-pmh~sre.čencu samemu. če bi 
:postal zavarovaiJl olaill našega. kolek
ttiva .zaradi nezgode popolnoma ne
sposoben· .za (lelo (1 OO odstotni inv.a
lid), bo preje-l cell:h di:n 62.1.00. Ce ·lja 
nastopi le -ddna toda traj•na nespo-
sobnost ·za delo, ci 1zplača DOZ pone
,."J;ečencu .:toliko odstotko,- ocl 62.700 
·din, kol1!kor o:dstotkox- bo znašala pci 
zdrav11 iku -ugotovljena iTajna nespo
s~bHos t za delo (izgt~ba .c!e-sne roke 
60 -od15:L, ene •noge 50 .o!i<;.t_, enega oče
sa. 33.3 odst,, pi1Jca des.ue wke 20 
odstotkov .}.td.) . 

.Premija za gol'Jije zavarov<wje 
zuaša · za · vsakeg.CIJ dela.vcit . d:in 20 ·na 
.mesec. ki jo ho ndteg'Ovala zavaro
vancem uprava na hlaga:i.ni porljdjit 
po pla.C::i•Jni listi za nazaj. P·rv·o od te.:: 
govwnje bo torej z ozirom ua začeh:•k 
zavarovanja že ,s L marcem t. l. 

Zavarovanje je prostov01ljno. Za
mdi tega :ima vsak član našega ko~ek
hva pra<vico, da se zavarovanju od
pove. V tem primeru mora. podpisati 
pri blagajni podjetja tozadevno iz
javo. Kt:;r pa so pogoji zavaxovanja 
kljub .izredno uizki premij:i. zelo 
ug-odni, zavarovanje pa j e za vsakega 
člana kolektiva koristno ~'Il potrebno, 
s1no res prepričan:i, da bodopristopi
J.i v l'O kole:ktiV'no zavar.ova:n_je vsi na
ši iov<u~iiši. Tak:o bo Zllflšal povišeik 

Naš podlistek: 

6 Usnjarski 

Proces h~ženja izvedemo lahko v 
jamah ali ;pa v motovilih. Pri ob;av
navanju luženja v jamah je opozo
riti na .sledeče si!vami, katere naši de
lavci na teh fazah je.ml,jejo premalo 
resno. 

Sta·re luge je treba redno izpuščati 
~er _jih nadomeščati, z novimi, kakor 
io zahteva dano navocliilo. Oh izpu
ščanju hi pripoim1il, ua_j ostaja čim 
več o:sedlega apna, ki _je pomešano 
6 ščetinami v _jamah. Na ta način pri
dobimo prece_j, sicer izgubljenih le
pih ščetin, ne obremenjujemo po ne-· 
potehnem čistilne na~prave za odpad
ne vode, ·zmanjšujemo možn·ost ma
še:njw kana,lov :in pridobimo nazaj čim 
več . apna, ki je dobro nporabl_jiv.o v _ 
zidarstvu. 

Dalje je zelo važn-o, da rpri našem 
načinu dela pazimo na sledeče: Ob 
vlaganju Jmž v lu-g in ob -doevneJll 
premetavanjn i<z jame •v jamo, m.o
~ramo vsako kožo potlačiti 1iz Ustih 
:razlog-ov, koi smo }:ih omeniil že pri 
namakanju surovih kož. Da je po
trebno lug pred vsalkim vlaganjem 
kož temel_jito premešati. mi•slim. da 

pri zavaJ:ovalll i]J v~cnah 63 od:sl, kar 
bo ug.odHo5i i za vatovanj a · močno po
večalo. 

Tud i vsak JJ:ovi Nan. uašega delov
nega kolektiva .bo avtomatično zava 
TovaH od prvega dne da1lje, ko je sLo
pii "' sluzho. ker bo tndi njemu od
tegovala hla:gajua našega pod.retja 
vsak mesec po d:in 20. 'J.ovmi.š, ki bi 
cinstop il iz na;C:·g.<L tJod jetja, preneha 
bui za l'atol an z cldwm .izstopa. Lahko 

l11teres za <S· v.~uj,sk .. o galantm·ijsk:o 
US11je obstoja skora_j.cla v v,seh evwop
skih državah, čeprav se trenutno kup
ci viS'led 1:>adcu1ja cen yzdt·,žnjejo od 
ku•povanj a, 

Kakot· d·o sedaj ved no, 6e Ila lij a 
k·ot najnwčutej ši kupec intue,si,ra za 
ie11me-jšo barvo t. j .. ha van:o, severne 
države pa ,pretežno za: Btmburn . Te 
nekdaj niso kupovale druge bm·ye 
kakm ISIUtbm:n, toda so St' v zadnjem 
easu zalele zanimati i:u·di: za: havana 
ha:rv•o. ·V slt~d tega n'l!oranto v pmduk
ciji paz1ti na to, da bo vedno dovolj 
havane in, da bomo z . njo 'interesen
tom vech1o lah.k,o postregli. To ni ni
kdar dosle.r bilo tako važno kmkoi 
seda_j, ko je prodaja teika m jo je 
treba olajšati'- Kupc,i v severnih dr'
žavah se, kakor :rečeno, v z<tdnjem 
častt · inieresi:ra.ro tu(li za haYa:n:o, iz 
česar hi. se dalo skolepati, .Cla je kon
Slllne.rit ' že zasičen z uaš:im sta:~.·im 
standardnim stuJburnom. Po vseh i•z
gledih bomo morala IZačetj misliti na 
kako novo barvo: 

Barva hazel 11e odgovarja več oku
su kupca in se za njo sploh n:ikdo več 
ne zanima. Pra:v lahko bi _jo vzeli :iz 
kolekcij in bi .i·o nadomestili ,'> kako 
novo a:r1 wnso. 

- ·_ To · ·vse velja za · gladko usnje, · k i 
je pravzaprav l'lkspcwuJO, ker za pre~ 
Š<mo danes ni Jtik_jer nobenega inter-e
seHta, razen v Av-str~j-i. Ker ima ta" 
mosnJe ptehi.valstvo nizko ku,pno 
moč, JJaši nvstr~_jski kupci jemljejo 
samo C-sort:iment rpač zaradi nizke ce
ne. Seveda nam to ' ne odgovarja :in bo 
treba izvozne cene po3taviti tako, ·da 
ho omogol:ena prodaja: tudi boljših 
dveh sorlimentov. 

Večina .držav kupuje u~nje galau
te:ri_jske debeline, le Nemčija in 
Frwncija :kttpujeta kn_j.igoveško ns- . 
nj e 0.9 mm debelo. Nekatere drža ve. 

Ing. M Hladnik 

pogovori 

ni potrC~bno posebej povclm-jaii, ker 
prehitr-o ugašeno a1piw vedno odseda 
na •d:nJO.. Dohro . bomo kože lužili le 
takrart, kadar ho io suspendirmio apno 
posecllo po ~Jovrš·in:i vseh kož. še ne
kaj besedi o gašenju živega apna. ži
vo apno, ki je kemično oksid kovine -
kaloija (CaO) moramo prvo zgasit.i, 

. t.o je z vodo pretvoriti po ke,nični re-
a;kciji v kalcijev hidroksid, ali kalci
jev lug (Ca (OHh). Topa v um_jamah 
ne izvajamo tako, da v lužiltu ba\Zen 
nav-o~imo ·mvega rupna i~ .ga enostav
no zcclijemo z vodo, to _je nepravilno, 
temveč ·ži.vo apno v p01Sehni kadi nad 
jamo ·zgostillllo, ter ·šele popolnomru 
zgašeno goščo (brez kep) izpušča:mo 
v jamo. S takim na,činom dela rpre~ 
prečimo, da 1hi nam prišli med kože 
nezgašen:i •eleLi živega apna, ki bi nam: 
kože poškodovali. Dalje ne dobimo v 
jame kep slabo žganega apnenca ·in 
tudi lahko takoj ·ocenimo kvaliteto 
apna, iki ga upOil'ablj!iJno. 

Na kožah, ki smo ,jih zlužili v dol
•gem pl'ocesu čistega :belega luženj~1. 
kot · je to .pr.imer pr1i naši slovenski 
s-nrovini . so ;čf:'l i ne popustile. Po 

pa nadaljuj e zavaront.uj e na novem 
službenem mestu, v k olikor t ud i tam 
obstoja s1ičn.o zava_rovanje. 

Da;ratve DOZ-a. v primeru nesreče 
so rpopoluoma neod v·iiSBL' od dajatev, 
ki p-ripadajo zava;rovance.m .iz ob
vezalega .socialnega zavarovanja. Za
radi <tega pome11i DOZ-ovo zavaro
vauje za delov-nega človeka izdatno 
povečanje njegove socialne znšrite v 
prime1·u nesl'eče. 

. Naš delnv:ni ·kdlekti;v pu!zdmvlj a 
lLkre.p up1·av~wga in · s·indiikalneg-a 
v·od<St va; •S·krh za lastne kori sti pa n:l<S 
~~ili, da se vsi za va:ruje1110. 

kakor n. pr. A~strija, se še celo :tni
ložnjejo. da je naše gaJante:eijsko us
njt·. p r·eta:n~<o·. To poseb.no vdja za 
ptesaJJe .koze. 

Snfijnn <;L' v · i11o-ze.1rt,st vu na žalost 
ue da plasi•ral'i, ker je svjnjski sa
fi.ran k·ončno le Hadomestek za prav:i 
ku.zji safi jm1, J,;:i je za.r<Ld:i cenene su 
rov:ilte J·azmercma zelo u.gorle:n za na
kup. Zatorej ni izgleda, da lli z na
šim safija:nom mogli uspešno konkH
riraii pravemu kozjem.u, čc,prav nam 
v-sakdo p.r:iz·Jiava, dn je zelo lep in 
dober. 

Zti. uaše .krmnov~ usnje vlada zu
ila·j zelo Tnalo zanimanja in s-icer iz 
sledečih :~.azlogov: 

B.oks m ohutvene svrhe uiti izdale
ka ne odgovarja zahtevam, ki _jih 
iuozem&ki !nte.resent stavlja ·na gor
a]je tts.uje, in to lJ;ti po kvwliteti, niti 
po jzgle:du. Boksa za oibutev, po kva
hteti oclgovatrjajočega mehkega v le
pih modernih iba1'Vah, hi se zunaj 
nl:oglo več prodati. Dokaz .temu je 
interes ItaJ:ije na H11Hansk:i, razstavi 
1'950 .. l., ka,teremu je sledilo naročiLo, 

· !<:i g<l na ža:lo3t JJ<i•smo mogli izvTšiii 
.M·oraoli bomo delati na tem, da .se naš 
boks izpolni v s-m islu želja inuzem
stva. Isto velja tud.i za Jmš velllr in 
J,Hibuck za obutev ·,jn galanterijo. 
· Za tapetniško 1.1suje zunaj ni niti 

najman,jšega :interesa, ker se v iuo
zems,tvu izde:lujejo lepe in ,poceni pla
sti·čne mase, k:i, pri lapc•c:.inm;ru a:vto
mobilov vsled lepega i.z.gJeda in zeJo 
nizke ee:ne lahko mt.domes.tijo drago 
lliSIIjt'. 

Zdo veliko zanimanje v inozeiJll· 
stvu je tu:cli za .svinjsko tokaviča:rako 
tt.snje, Km; 'hi se to -daJn zeLo dohro 
pJasira:t:i. v Avsh1i.ri ,jn v Jtaliji, je na
ša clolžrr:ost, da, pohitimo s po·izkusi, 
da se čimpreje proizve.de v rtaki iz
dclav.i. Jmkc-r jo rokarvičm1s[vo zahte-

p1·edlwdue•m izpru,nj u ' mlačui vodi, 
jih g'olimo ua mizah (tablah). Ob de
lu na t.e_j fazi _je potrebno prav po
oehrlo pazi:ti, da je orodje (kamen) 
pravi.Jno zbrušen, t. _j. hrez ooh·.ih ro
bov. Poleg tega je potrebno delati s 
posebnim obč-utk•om v rokah, ker si,
cel· oh uepazlji vrh potezah oclrgnemo 
lice in s tem povzročimo na kožah 
napake, zaradi katerih pwda kvali-te
ta in z. njo sorti.menti g.otovega ,iz
delka. 

Ogulje.ne kože malo obreže.mo in 
to predvsem tiste -dele, ki na gotovi 
koži ne bi dali uporabne 'POVl'Šine, bi 
!Pa porabili ko)Liiline tan,ina, ki :bi 
šle s kasne.fšimi obrezilnami v slabo 
.douo5en odpadek. Zlužene svinjske 
kože tako iz jam kakor iz motovil iz-

. piramo z navCI!dno hladno vodo. Pri 
nas vr.šimo to v krom luŽiil:nici 6 po
moč_jo l~venega soda., medtem ko 
uporabljamo pri: clomwči surovini v ta 
namen jame napolnjene z vod-(). To 
izpiranje pred CCipljenjern ima na
rnen odstraniti apno ~pred vsem s po
vršine kož :i.n pa t:r-clne delčke (pesek), 
ki bi OV!ir.al pTavilno ll'ezanje .uoža v 
cepih1em .str·oju. 

P.r.i delu na fazah pred ·in po cep
l.fe'llju _je potrebno. vedeti, ela je izlu
žena golica zelo občutLJiva. Z n.to 
ne sHtt' priti v d-otik noh eJHJ kemi·ka-

(nada;ljevanj e iz prve str-atil) 

sta v-itev QJ•Ovega .k olJa, kalorifillij . in 
].zpelja va komi ence, uapelja va vodo>
voda s pih10 vodo v iova~rni, oprema 
ganlcro:b, posta v.itc·v zi-dne -ograje in 
:pJošč.e pred kmilnico; ga.:aže, .prostor 
za gw:i1SJko ,četo i11 l'LZ, dalje vpra
šau.re internih trans'Poekw v luži.llni
ci. vzpostav·irti •moo.:.lea:no napenjanje .in 
~Sušenje kož in še mnogo d mg ih p ro
b-lemov v ·sami lovwrni. Dok oo čah 
monuno šti.ri•s;taHovanj-sk•i Mok i.J1 iz
g.radit:i dwYshmovnnj.c,k.e zgTadbe. L1 
sledn_jič: .naba v·i:ti bo potrebno vu
gOJJ_:>ki tr·<lll<.:ipor:ni avt· oh~Ls za 50 ljucb. 

'jo so H<~loge, to je nač:r·t, .k i ga 
mm-amo izw·ših, če hočemo, da ])'{):_ 
naša tov ama res model'na in sposob
na m1Cl:iti večji gospoclar.ski efekt, kot 
.ga danes dmega.. 

Dolžnost cdotne.ga delovnega ko
lektna iu vsakega posa!lnezn·ika je, 
{lw ·o iem penspekt.iv:nem načrtu ime
sejo svo_je pre.dLoge in mnenja. »Us~ 
njar« pa ho v bodoče prinašal 'Po· 
drobne finaJ11čne oo&vetbiYe teh pred: 
·logo'v. 
kov na oc:;novi mocletrni.zacije.. Zato 
je hiro mnen_ja, da hi stranske ohjek
te prestavili. v novograjene prostore 
oamen_jene za ščetinar-no, oh njih 
zgradili .ga,ražo za avtomobile, med
tem, ko b:i v prostorih seda:nje mizar
ske in kl_jučav:ni·čarske delavnice ure
dili odmaščeva:lnioo neslovenskih kož, 
ker ,secla:nj:i ne odgova:r_ja_j·o. Za skla
dišča ' pa hi uporahljalll. današnje 
skl&li•šče lubja. Ta prostor ibi bil dvo
nadsfJropen jn sicer spodnji za s.kla~--
dišče kož, zgornji pa. za skladišče ltth
ja. Transport kO.ž •iz odmaščeva•lnice 
bi ·.bil preko potoika dir~tno v .lu
ililnico .. Vsa ta dela hi lahko izvdil: 
z majhnimi izdatki, in hi bHo s tem 
vpr-ašan_je skladišč zadovoljivo reše
no za -daljšo <lobo. Tako bi tudi od 
pacUa Zathteva po novih čisti lnih na
pra_vah, ker bi v tem slučaju le po
pravila starih odstninHa vse !:ieclan_je 
neprijetnosti. 

Poleg navedenil1 ·del, pa bi bilo 
nujno misliti o rešitvi sledečih grad
benih nalog. Montaža. ek,strakcije,-po-

Urejuje uredniški odbor. Zanj Kojc Mila»: 
Uredništvo in uprava Industrija usnj•a, · 
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va, t .. f. z odgovm·jajočo •razteglji.Yost
jo. debelo .gohasto in v v<Sa_j dveh 1e
.pih, p·rikupnih iba·rvah. Če in kadar -
borno v tem U!speli, homo .imeli s.i.gu
ren plasman ,za prece_jšn_jo koli·čino 
svinjskega usuja. · · 

lija (kisline, fonnaliu in !:ihl:no) uiti · 
stroji-la ·(tao:ini, k.r·Omove soli), kajti 
ob takih dotilkih nastajaj-o kemi·čna 
učinkovanja, katerih ]Josledica so te 
ali druge vrste madeži, ki postanej-o 
vid!ll.i v za,četnih fazah stro_jenja in 
j:ih potem največkrat ni mogoče več 
odp,raviti. Smrtni sovražn~k golice je 
vroča voda, kaJk.or hirtro ;ima več kot 
40 .stqp{nj CelZl.JCl. Taka golica na
mreč pod vpliv·om lliople ali celo v•roče 
>.ode izpremeni ~v·ojo notranjo struk
turo, ki se navzven pokaže v izguhi 
odpornosti proti tr.ganju. »SkuhEmi« 
go1ic:i ;pravimo, <la je .želati:nirala, t. j .. 
začela ,se je pretvarjRti v kle,j ali 
žolico .. 

še ena nevarnOISt prei i golici i:n. to.: 
če leži na suhem .Posebno v letnem 
času, ko _je o2'll'ač.re toplo •in suho, za
čenja namreč naibrekla zlužena goli
ca, .kli vsebu,je precej V'Ode, del svoje. 
vode - predvsem po površini - oa-· 
•dajati v ozračJe, ob čemer se sama' 
osuši 'in otrdi-. Ta:ko osušeno golico ni 
moči ,;eč predelati v produkt n~r
mwlne kvalitete. Zato naj velja pra
vi-lo: Nikdar ne pnšča_j nezavarovane 
.golice na sioJicah ·čez noč, ali celo za 
več elmi. č:e že ni mogoče spr~vit.i kož 
pod vodo v bazene, _jih vsa,j poik·riJ 
un za.rle!laj z mokrim ceplje.ncem. 


