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Lahho bi storili wet! 
V sled izredno neUigodnih ·sne.žnih 

ra:zmer je tudi naše podjetje P·rii
šlo v neugoden polo.ža.j. Predno je 
za})~del sneg, smo razpolwgali z 
precejsnj:i,mi ·zalogami premoga. 
Ker pa je bil žele:zniš.ki 1nomet za 
dalje 'časa ustavljen in je trajalo 
več kot ·deset dini predno ,s~ je po
polnoma normaliziral, naun ob-stoje
če zaloge niso mogle zaid.oš·čati za 
nemoteno ohi"atovanje. Pomag·ali 
SIIIW 1Si na ta način, da smo si prre
mo·g izposodili {Pri cl:rurgih proiz.va
jrulei!h ter bili ce1o prisci.ljeni kuriti 
z d:rvm!i. 

Pripravimo se na volitve v Delavski svet 

Pri polSpešeovanjru p.revoQ;a pre.nw
ga po ieloonici smo imeli lH'ecejš
nje te.žave. Dogajalo se je, ela že
lezniški org·ani v Ljubljani niso 
storili potrebnih ukrepo·v, da bi 
nam naše težave olajšali, d.okler jih 
nismo s stalnimi intervencijami 
l);lll-ipravili do tega. Razumemo to, 
da je p.rav železnica v teh Slllemu:h 
razmerah :imela velike težave, ven
dm: lah1ko its•točasrno ug'otavljamo, 
da je ,vodila ho1'bo proti tem teža
vam često ne do"rolj ' org.fmilzirano 
in !premišljeno, za;to je tudi pone
kod bil efekt manjši. 

5. julija 1950. je Ljudska skupšči
FLRJ sprejela temeljni zakon o go
spodarjenju z državnimi gospodar
skimi podjetji in višjimi gos,po
darskimi združenji po delovnih ko
lektivih. V kratkem 1·azdobju nekaj 
mesecev, je bilo po vseh podjetjih 
naše države uresničeno Marxovo 
načelo upravljanja proizvajalcev s 
proizvajalnimi sredstvi. Ta odločen 
korak približevanja najširših mno
žic delavskega razreda k soodloča
nju v osnovnih gospodarskih vpra
šanjih, je bil p1·vi te vrste na sve
tu. Nič čudnega ni potem, če so so
vražniki socialistične graditve pri 
nas, poskušali, a mnogi od njih po
skušajo še danes, prikazovati to na
šo pot kot odstopanje od načel mar~ 
ksizma. Za informbirojske voditelje 
in demagoge je razumljivo, da, s 
premišljeno propagando, naperjeno 
proti vsemu, kar se pri nas dogaja, 
poskušajo zakrivati njihova odsto
panja od marxistične poti. Na za· 
nadu pa so mnogokrat presenečeni, 
kako je sploh mogoče, da se v ko· 
munistični deželi, kot nas 1·adi na
zivajo, sploh lahko kaj takega pri
peti. že to kratko razdobje od izida 
resolucije pa do danes, ki ga je 
spremljala vrsta ' zakonskih _ukre
l>Ov, je zbudilo pri milijonih pošte
nih ljudi širom sveta velike simpa
tje do nove Ju~oslavije ter pri n(l
štetih narodih prrepričanje, da je so
cialistična ureditev tista, ki je de
lovnemu človeku naj.bližja. 

Januarja tega leta je izšel Zakon 
o volitvah delavskih svetov v go
spodarskih podjetjih, ki je v svojih 
določilih izpopolnitev gori omenje
nega Zakona. V vprašanjih, ki jih 
bomo\v naslednjem obravnavali, bo
mo lahko zasledili vedno večje po
glabljanje socialistične demokraci
je pri nas. Letošnje volitve delav
ski,h svetov bodo ponoven dokaz 
težnje najvišjega državnega in po
litičnega vodstva, da se tistim, ki 
proizvajajo, tudi p•ri odločanju da· 
jejo čim večje pravice. Na osnovi 
zadnjega Zakona je izdala zvezna 
vlada Navodila za volitve delavskih 
svetov in upravnih odborov gospo-

• dat·skib. podjetij, o čemer namera
vamo ob tej priliki nekoliko veti 
spregovoriti. 

Dosedanji delavski sveti so dolžni 
l'azpisati volitve v delavske svete 
najkasneje do 15. marca. V o litve pa 
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7 Usnjarski 

0lu1ženo in m.alo iz,p·rano g-olico 
(kož pred oopljenjem ne smelll1o pre
več i!Zi})irati) v tehnološkem proce
s:u, ki je Vlpe•ljan v naši tovarni ta
ko v vegetabi1n0iln kot · krOIIllovem 
oddel.ku, cepimo na cepi·lnem stro
;iu. Nwmen cepljenja je v tem, ela 
debelino ko~e :i:zenačimo po celi po
vršini i!ll j·o •približamo že sedaj v 
golici tilsti dabelini, ki naj jo ima 
koža potem, ko ibo ·strojena. čim 
bolj se nam posreči ·že s sall'ltim CCIP'
ljenjem priMi,žati · se zahtevani de
beli.ni ustrojenih in kasneje i1Z'dela
nih kož, tem lepši in v večjih koma
dih d01biJmJo cepljenec, ki mam s 
1svojo proidlajno vr~dinos,tjo ffii()I(,~O 
poceni i'Zdelke iz same kože. Razum
ljivo je, da v tem [>·rimeru pri •Stru
ženju kože samo še eg·aliziramo ter 
naan gre zato v i•Zigubo le minimal
ua k<>hcina kožne (snovi in stl'Ojil s 
stl'Thgotina!llli. 

VtPrašnje c~ljenca je z.a vsako 
usnjarno 1bistvene važnosti. Tista to
varna usnja, ki V!Prašnje svojega 
cepljenca res pravilno in najbolj 
gl()spodar&ko reši, dobi s prodajo 
oopljenca t31ke V\Sote denarja, da se 
n.iieni izdelki ~ same koie m'Očno 
pocenijo. J asno j e, da mora tovar-

se morajo izvesti do 30. marca. Ob 
priliki razpisa volitev določi delav
ski svet tudi I>etčlansko volilno ko
misijo. V njo ne smejo biti imeno
vani člani upravnega odbora in 
nredsednik delavskeo-a sveta. V o lil
no komisijo potrdi okrajno sodišče 
v roku 24 ur po prejemu obvestila. 
Volilni komisiji je poverjena izved
ba volitev. Le ta potrjuje kandidat
ne liste, določa število glasovalnih 
mest ter volilne odbore in končno 
ugotavlja izid volitev. Te posle je 
popreje op·rav]jala sindikalna Olr
ganizacija. Z določitvijo števila čla
nov DS ter z raz·pisovanjem volitev 
s strani delavskega sveta, kar so po
Jl/reje opravljali organi ljudske ob· 
lasti, je povečana vloga delavske
ga samoupravljanja. 

V o lil ne imenike sestav ljajo tri do 
net članske komisije za sestavo 
imenikov, ki jih imenuje istočasno 
z volilno komisijo DS. Ta komisja 
je dolžna izdelati sezname volilcev. 
Med volilne upravičence se štejejo 
samo tisti, ki imajo s podjetjem 
urejeno delavsko, ozroma uslnilben· 
sko delovno razmerje. Nimajo pa 
volilne P·ravice učenci v gospodar
stvu, honorarni uslužbenci ter vsi 
oni, ki jim je odvzeta . splošna vo
lilna pravica. Volilni imeniki mo
rajo biti na vpogled volivcem · naj
I>o~neje v b·eh dneh od določitve 
komisije za izdelavo seznamov vo· 
livcev. • 

Volitve na ·glasovalnih mestih 
vodijo volilni odbori, ki ves volilni 
materjal skupno z zapisniki predlo
že volilni komisiji. 

Posebnost novega zakona je v 
tem, da so dejansko izvoljeni v de
lavski svet tisti, -ki imajo največje 
število glasov, ne oziraje se pri tem, 
na kateri kandidatni listi se uaha~ 
jajo, Kandidatno listo lahko ' pred
lože: sindikalna organizacija ali pa 
določeno število delavcev in usluž· 
bejllcev, ki imajo volilno p·rav;ico. 
V prvem p·rimeru podpišejo predlo
ženo kandidatno listo pred,sednik in 
tajnik organizacije ter tolikšno šte
vilo članov ot··ganizacije, kolikšno 
bo število članov bodočega DS. če 
predlože kandidatno listo volivci, 
mora prav tako biti število podpis-

. nikov te liste enako številu članov 
DS, ki jih je treba izvoliti. Koliko 
članov bo štel novo izvoljeni DS, bo 
odJočil dosedanji DS. Vsakdo lahko 
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na, ki s svojim cepljencoo'l umno 
gospodari, finančno dobro staii, od
nosno biti sposobna, .da iz.dellm iz 
samih kož ·daje na tržišče vedlno po 
•kl(mkurenčnih cenah.~ 

. Tudi p•ri nas ·bo 'J)otreJbno začeti 
:rel3evati vp·rašan~e cC{PUenca ·bolj 
pazljivo. če n. pr. na naših cepilni.h 
strojih vidimo, da so kože precep
ljeno, ·potem nava;dno ne posvetimo 
dovolj tl'U:da islk'amju vzroilwv sla
bega cepljenja in primerni uredit
vi samega stroja, temveč enos,tavno 
cepimo bolj debelo. Ob tem redlko
lkateri našllih ptedidelavcev aH de
lavcev na cepilnih strojih pO'ID.isli, 
\d;:t gre v.;;<!.ko ·debelejše cepljenje 
na račun cepljenca in imamo s ta
kim slabim cepljenjem olb'Čiutno šlko
do. 

Veliko izgllhimiO takeg·a cepljen
ca, ki bi ga sicer lahko dobro !pro
dali. V izglllbo g·redo strojila, ki jih 
s st:ru,gotinami. kot cenenim odpa-d
kom kaj slabo vnovč1mo. Delo na 
fa.U struženja je zaradi veliikih de
belin slaJbo cepljenih kož zelo zac 
mutdno in vsled tega mnog<> d!raM,ie. 
Kože se težje čian~jo in prestrojijo 
ter zahtevajo podaljšamje tehn<>lo
škega p1·ocesa. O vseh teh stvareh 

kandidira samo na eni kandidatni 
listi. Ne morejo pa kandidirati .ti
sti, ki nimajo volilne pravice, čla
ni volilne komisije (edino v prime
ru, če se jih nadomesti z novimi) 
ter direktor podjetja. V sak kandi
dat mora podati izjavo, da SI>rejme 
kandidaturo. 

Kandiidatne liste I>regleda volil
na komisija, ki jih v pt·imeru kakš
ne nerednosti zavrne s I>rimernimi 
navodili. če volivna komisija kan
didatno listo dokončno odkloni, 
imajo predlagatelji pravico pritož· 
be na okrajno sodišče v roku 24 ur. 

Volitve se vrše na voliščih tajno, 
z volilnimi lis,tki. 

P:rvo zasedanje novoizvoljenega 
DS skliče predsednik prejšnjega 
DS, naj·kasneje v 15 dneh po konča
nih volitvah. Poleg poročila volilne 
komisije, se na prvem zasedanju iz
voli predsednik sveta, upravni od
bor podjetja in se p·rouči poročilo 
o delu UO ter izdela zaključni ra· 
čnn podjetja. 

DS našega podjetja bo v kratkem 
razpisal volitve. že sedaj je naloga 
:l1as vseh, da se na volitve pripravi
mo, a naloga sindikalne ter partij
ske organizacije je, da vs3ikogar v 
podjet'ju seznani s pomembnostjo 
te,h volitev. Od uspešnega dela DS 
in UO je odvisen uspeh podjetja ter 
položaj vsakogar izmed nas, ki v 
podjetju delamo. 

Doloeene so no-ve cene 
Na O•snovi družbenega · P·lana, ki 

piOleg o·blSega proizvodnje določa 
tudi stopnjo alkumulacije in fondov, 
nlačni fond itd., smo pretekli te
eten iQ;clelali kalkulacije za vse vr
s·te artiJklov, ki jih ;pri nrus pl'Oizva
jamo. PI"i izdelavi kalkwlacd' .smo 
upoštevali naše ekonomske ,cene ter 
predvidevane tržne cene za O'stali 
materijal in usluge. Niove cene so 
nižje kot so bile cene za široiko po
trošnj.o pred urvedlbo finančnega si
stema. Jasno pa je, dia porvečaJllje 
cen posronezni'h artiklov z ozirom 
Ina p·reQ>šntie 'llaž:je enotne cene ni 
ena:komerno tp,ri vseh iz;dellkiJh. 
V.z.pon je večji p·ri dolbro id·očih ar
tiklih, manjši pTi tis.tih, po katerih 
je povp·raševanje :manjše. N ajtdraž
ji je safijan, s porvJPreČino ceno 2583 
din za kv. m ter tam[>onirai10 us
nje s ceno 2440 cl!in za kv. m. Naj
ni:ž.ja je cena podlogi iz kromovega 
cepljenca, :povpi'ečno din 300 za ikv. 
meter. 

Spremenjen bo način izplačevanja nagrad 
Te dni je upravni odbor na svoji 

seji sprejel sledeče sklepe: 
l. Za žrtve snežnih razmer na 

'I 0.lnun:SJke.m bo celotll'i delovni ko
lektiv •'>'pora1ztunno s S·indikalno p·o
družnico podjetja delal v nedeljo, 
dne 16. marca in •z-asluž-ek poslal po
nesrečencem. 

2. V sem onim, ·ki se niso odzvali 
1111ohilizaciji za oclhdavanj·e snega 
lbio odtrgan odg·ova.rjaj ·oči del za
služJka in bodo .predani pris,tojnim 
organom v ka;znovanje. 

3~ Do·seJd'an~i način iZlplačevanja 
premij in nagTad ne o:cl1g-o;varja. no
vemu načinu g10spodarjenja. Skle
njeno je bilo, ela tehnično vodstvo 
priJpravi vravilnilk o nagTajeva.nju. 
Nag1·ade naj slonijo na po~·ištedeni 
režiji, materijalu, boljši kvaliteti in 
ovganizaciji dela. J{.dor koli, moj
ster, preddelavec ali delavec uvidi, 

mislim, ·da . bodo slej ·ko prej teane
]jito rwZJmislili naši mojts,tri, pred
dela\"ei in delavci ter zahtevali od 
UO. da ibo vestno delo, t. j. tanko, 
a do1bro cepljenje primerno nrugra
jeval, precetpljanje in predehelo cep
ljenje rpa kaznovaL DelaVIci na ce
nilnilh strojih naj za:htevaj:o teme
ljito IPOtPTavilo in ureditev 'svojih 
str.ojev, kjer je t<> •potrebno (sedaj 
ho to mog-oče, ,ker imamo na raa:.po
lago nekaj deviznih 1Yredistev). Ve
deti pa mm· ajo, cl'a uravnati •sam 
stroj in posebno nož s·i mora v.sal~ 
cepHni mod,ster sam! Zato je 
osnovna nalog·a in dolžno,st vsake
ga delavca na cepilnem sti·oju, ela 
se temeljito seznani z mehaniw1om 
svojega strO'ja in da .ga spozna do 
zadnj.ega vi:jaka. Samo tako usvo
sobljeni strokovnj31ki te fruze lboclo 
mogli pl'avilno reševati naloge ce
pilnega ·stroja, kar je ·za· visoko zva
nje višjega speciahsta tudi neob
hodno potrebno. 

CeP'ljeine kože .g1·edo ali takoj na 
odapnenje. ali pa. jih damo v sveži, 
beli na:knadni lug. Naknadno luže
nje ima na!lllen zlu~ti kože tuidi 
v sredinski•h delih. ·ki jim je cep
ljenje omogočilo !direkten dotik z 
a:pnenim lugom. Kože naknadno lu
žimo v motovHi:h ali v jam3ih. čas · 
na]madnega luženja odreja.mo z O'Ži
rom na arti,kle, v katere ·im3illlo na
men predelati kože, nav.adno na dva 
do deset dini, pa tudi več. 

Iz naJknadnih lugov kože normal-

da se lwhiko brez šlkode za lH'Oizvod
njo zmanjiša delovna sila, da se· s 
tem znižajo p·roi,zV'odni •stroški :bo 
dohil enomesečno nagrado v zn~sku 
polo:vice enomesečne i[)laJČe reduci
ranega delovnega mesta. Pri tem · 
poziva. UO, . da naj sodelujejo vsi 
m ~~J svoJe pred·log·e predložijo 
tehm•enem'U vodstvu. · 1 

4. ščetinarna, ki ·bo v ·O>bratu II. 
na Sapru ho prešla i1z .dose(lianjega 
ročnega dela na mehanizacijo. Tam. 
kjer danes poravnavamo dnevno do 
10 k,g š•četin, bomo v kratkem ime
li mo,derne stroje, iki bodlo nabav
ljeni v Nemčiji ·že v tem ali na,j
kasnej:e v ,prihodnjem mesecu. Na 
ta način se bo ra;zvil noiV obrat, ·ki 
ho zapo·sli•l veliko število delavcev, 
p1·edvsem žensk in bo :velikega go
spod'at1S:ke'ga pomena za Vrhniko. 

no :do1bro iz;peTemo z vodo in tako 
odstranimo glavno ko·ličino na~e
tega apna. Izpiranju sledi glajenje 
z g·ladilnim, kamnom na spanju N!. to 
potem, ko smo ko•že malo omehča
li v topli vodi. To mehčanje neka
terim našim gladilcem ni:Kakor ne 
g1·e v ra-čun in si ·dlajo le s težavo 
do1povedati, da. je mog-oče· kooo cl'o
bro o.gla.diti le takrat, če je topla in 
dia je le iz take seg-r.ete in delno· 
u{Padle' ko~e mogoče 'PI'avilno ioz.tis
niti in odstraniti vse nečis.toče go
lice (nemško: Gneislt, Grum. 
Schweiss ruli Schm:utz), ne da bi ob 
tem delu s kamnom odr;gnili samo 
lice kože. Te nečistoče, ki jih z ,gla
jenjem Qdstranimo, so predvsem 
ostanki' 1keratinSJkih delov: dlačni 
odnosno ščetins'ld .k01·eni, podlanka. 
fjnennsko: Grundhaar) lostaD'IQi tpo
vrhnice, pred'VSem v tkažn:i:h V'dol
binah lica, obloge žlez lojnic in 
zno.j:nic. rupno in soli, ter ostanki na
ravllle m~ti in dlačnih pi,gmentov. 
Da ,boš VJse te nečistoče, ki jih us
nj arji skupno označijo ko·t »tsvinja
rij a« lahko tdioibT<> odstranil iz g·o
lice, ne jemlji iz tople vode po pet 
ali celo več kož na panj, kjer se ti 
kože ohlade in jih pot€1Il1! lili moio
~ dohro ogladiti. če hočenn.o :Pravil
no in dobr<> wlnti, !bomo jemali 
kože iz vode, · ki 'bo imela okrog 30 

/ sto;pinj O 1te·r be vsebovala; malo 
purgatola, rurnonsrulfata ali oropona, 
1VSaJko posebej! ali največ po Jdve 
skupaj. 
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Industrija usnja Y borbi s snegom 
1. II. sino bili primora:ni p~~č~ti 

s čiščenjem sne-ga s to.varms1k1h 
streh. 

Prveg-a . dne 1Se je a;kcije udel~i
lo 69 delaNce·v, ki so z d.elollll prwe
li ob 14. uri. Za odlkidav.anje sn e~·.~ 
s mo pora:hili 21.0 Ul' , a V produkClJ.l 
smo izo·ubili 6·9· ur, .ker so '·delavci, 
ki so poll.neje ki-dali sneg š li . ob 13. 
uri na kosi.lo. . . , 

2. II. SlllO v JH'Ddllikciji op1·av lJ ah 
.Samo najnujnejša. •dela, t er upora
bili v•so :~,·azJpolo0ljivo mo:š1ko c~elov 
no silo za čiščenje streh i•n pob. De
la se je udeležilo SO dela,ncev, ki 
so polu ih 8 ur dela li uepr0'trg·oma, 
kljub temu da je .sne1g ;nepres.tauo 
pa.dal. 

V O'bratu II smo oč.i 1stili stre,ho 
tovarne. Dela se je udelež~lo 6 ·de
Ja.Yce•v. 

Dela.vci strans1ke dejav•110'sti in 
transportni d'e:la•vci so •čistili. pre
hode elo kalorič·n e oo.ntrale m do 
prots tor•oy s t:ranske dejaN1no•s•ti. 
· 15. II. je 1ponovno za:pa'Cllo ogTo•n~ 

no snega. Del.o v o•b.ratu smo ~l.sta
vili. a ·kolektiv je o·dstrauJe•val 
sw~o·. 

16~ II. smo nadalje.vali 'Začeto de
lo. Naš lwle.ktiv je (l)'Oislal 80 delav
cev na železniš1ko postajo V:rhni:ka. 
E.na sku:t)ina je delala na žeJlezni•ški 
postaji Verd. . 
· 17. II. so naši delavci delali zopet 
1ia streha1h tovarne. 

18. II. je <b-:do delo obrata v glav
uem ustavljeno v celoti. ·Delo v :pro
izvodnji se je llčl!daljevalo •Samo na 
nujnejših fa1za:h elela . Vsi os•tali ·čla
n i .kolektiva pa so sodelovali pri od
·stranjovanju snega. 
· 19. II. so delaiVci strans.ke ICl:ejav

nosti in transportni delavc;i. O'd1va 
ž.ali •SJneg- iz tovarne" ki je ·bil na
J1l etan s tovarniš.kih -~treh. 

20. II. je bil formiran de·1o.vni š.talb 
iz ·članov lll'dllistrij•sJkega š ta:ba PLZ, 
ki je izvršil molbilizacij·o celotne 
moš.ke delovne s ile obeh o.brato·v. 
20., Zl. in 2Q,, II. smo o<čis.tih sneg s 
rireOJStalih streh, uredili W>e f~oho 
{le, tpoma:gali pri odstranjevanju sne
g:a na Stari costi. Člčl!ni na·šega de
lovnega kolektiva so O·dstiranili 
sneg od Turšiča do prikUučka .Sta
re ce.ste na Novo costo pri ubo·žni
ci. DeJa<v.ci olbrata II. s o ;po:mag-ali 
očistiti sneg- na cestnih Viozliščih pri 
št. Lenartu ·in JVIa.ntovi. Ra:z.širili 
smo rpot do mll.i'nstkeg·a. pod~etja ter 

. poma:gali raz.šir•iti Nio•vo cesto ?d 
tova,rnišikega ·poslopja do KLO-Ja. 
Drug-i .mailljši del delavcev ~)·~ je č:i 
stil sneg okoli tovarne . . Odbdan Je 
sneg od tova.rnišikih zidov,. naprav
ljen avtomo-bi1ski dohod do stkladi~ 
šča C~Jpna, ra.z.čiš·čen prostor pred 
kalorič-no centJ:alo, o.dlstranjen sneg' 
pred tova;rniš·hm: vho·dom, ure·jeni 
so dohodi do s.kladiš·č 'surovih kO"ž, 
prek~'Clana je ·bila pot. v Strmce za 
dovoz drv, ter ureJen (1o,hod elo 
DUR-a . 

Na :račun odstranjevanja sneg-a · 
je podljetje iz,g•ubilo ca 92(}0 }Jrodu~
tivnih m· ali trodnev.no produkCl
jo medte~,. k{) je 'bila za odJstrfmje
~, c{nje sneg-a pora:blje•no ca 15.700 
delocvnih ur. 

Celote'n delovni kolektiV' je .po-ka
zal polno raz~tmev~njve Z!'t te wk.ci~e, 
ter brez vsakih pntotZh m g·odrnJa
nja ·pl·i:stop•il k delu, l;:lj.utb temu, ela 
so -delavci !bili l. in 2. II. izpOl'J tav
ljerl.i neprestC~Jnim novim padavi
nam a v dnevi·h molbihzacije izr·ed
no n'aiJmnemu .delu, ki se je poseb
no odraiŽajo v 91/2 urnem delavniku. 

N elm:i nepomeilllbnih i·zjem kakor 
SlC~Jbe Franc ·SlUJga Ja;nez, Osred!kar 
Gregor, Zu1p~nc Albin in nji 1~ e1!,1.a~ 
ki, pa ,Ji:Jj.ub 'PO•zivu ll'I!~O lZ,~l\'Jlh 
lSvojih ob<vez do sku,pnosti. Le-tJ •PO
znajo podjetje in kolektiv samo ta
krat, kčl!d'ar je v nj:Uho·vo osebno ko~ 
rist, niso pa 'Pr:i!pravljeni. skuJ)~os:ti 
žrtvovati niti ene ure za kolektiv m 
ljucbsko 'skupnost. Delovni. št~·b je 
imenovane pr~dložil . UO za JWI•Iner
DO ka·zen. 

1l ed:.;i Yečer 
V fSOib<oto. dne 9. februarja je pri

redil Klu'b usnja~·j ev ·IUV vedri ve
čer v .delavsko-usluzhellski Tes:tav
ra;ciji. Oct dosedanjih clruža:bnil1 
prirechteY eSe je ta ra:z-likovn.l V tem, 
da je imel zabavni program, ki ga 
je oza ta večer priredil in v6dil dan 
'KUD »S tane Do1bovi6nik« to.variš 
E,vg·~n E·l,sner. Njeg-ova. zaJnisel pr
ve tooke SJporecla »Večer na vac'Ji«, 
ki je bila se•stav lj ena iz ve~ a.ll 
manj znanih nar.odni:h pesmJ, Je 
vr odna, da s i jo prisvojijo tudi clru
~·i pri org·anizaciji s'ličnih večer'O:\' . 
Na e.ni strani se o~iv lja .slovensl~a 
·pesem, i:J.a drugi y a ~whko v U'JH"i·~~r
jamo za:bavne tocke 1z nas ega zrv-
1jenja, p·reže.te z ·zdravi'm llillm,ot 
jem. Va.sovanje pod oknom, nasto.p 
strogeg-a očeta , ki vaJSova lca preže
ne nazadnje pa s].Jl'ava. in privol•i
te~ dekletovih staršev :v poroko, je 
tov. Elsner zajel zelo <Clto:bro in za
služi z .izvajalci vred VJSO rpoh.valel. 
Ostale toč-ke sporeda »Lump in po
l•ica.j« (vsebinsko HB!koliko okorno) , 
>'Atoml5ko zdr:wljenje« (druho·vito, .a 
brez log-ičnega zaključ-ka), in «Kn
tika« (.preslabo kritična) so •sicer 
res ·zao•staja.le za »Večerom na Ya
si« vendar pa so .dosegle svoj na
m~n. Gledalci s·o se· na:smejali o•d 
srca. :Lgra je b<i.la. dobra - naravna 
in prikupna. Seveda ni to igr~ 1~'?
klicmih igral.cev, toda zelo reahst1Jc
na in p·rivlC~Jčn a. Nastopili so Ančka. 
K01stanjevec, Marija 'llominc, Pa'\-
la Malo,;rh, Rudi Berlberich, Franc 
Kuhar, Janko Smolnikar, Abb•in 
Kučič, F1·anc Ki'ep1s, Oto Srelhot
ujak, A'lojoz Korelc in .Cve•tko Builko. 

M&t večerom je :i!g·rala :g·odba na 
pi;ha.la KUD ».Stane Dohovi&nik« 
pod v odstvom tov. Stanka Hatbeta. 

Nova stopnja akumulacije 
V drug-i polovici februarja je bilo 

zasedanje UO Višjega g-ospodar
's•keg·a ZJcllru:ž€Jnja, n~. kate~re~ so 
bili prisotni direktorJI po:dJet1J us-
1ljjar.sike illdUIS·trije LRS. Rruz:p;t:av-. 
ljali •SO o proi:avo<dnem ter •clru'Zibe
nem ·planu ·za leto 1952·. ter o uvo•z.u 
in iz.vozu. 

Dru?.beni pla:n se je z OIZi:l'OJlll na 
Jr,;-t;)pnjo izlkorlišii\a;nj a zmogljivo.s·:~i 
no po.clo ~tj1ih nekoli'k~ sprem'?~:nl. 
Isti je os tal za. naše m kamniS:~o 
podjetje. Vzroik za SIJ.)~·emetmlbe .. Je 
nrecl vsem v surovinah 1n matenJa
lu. Prav ta.Jko je bila tudi na ši1'1Ši 
konferenci. g-ospoclm·1s.tven:i·kov v 
Beo·gra•ch1 'snrejeta zniržana stotp1n ja 
a,k nmulacije za u1snja.I1>tvo. V bo
doče se l'Jttopnja aku.mula,cije ne bo 
dolo•čala individualno po pod'jet.jiih. 
P.od:jetja .so namreč razdeljena v tri 
nroizvodne s•kutprLne. V prvo spaJdn.
jo podj e tja. za po(bp.Jatno, Zlgo.r.n~e 
in tehnično usnje, v ·drugo podJetJa 
s s·vinj.skim usnjetm ter v tretje 
nodjetja., ki predelujejo koio d~lb . 
n:i .ce. TUJd'i če•vljarne so razdelJene 
v tri skupine z OZlirom na &tevilo 
'P·a rov čev lje v, ki ji h i~rl 'ela en cl.e
h .vec v enem dnevu. Po zadnjem 
sprejetem preclolg-u 'bi torej ime~a 
podjetja iz iste gru;p·e ena.ko st()IJ.)UJO 
a·knm:u.lacije. če se pa ta. po teh
ni.čni izpopolnjenos.h v večji meri 
r azbkujejo (.kar velja oza prodJUcen
te zgornjega t1Jsnja in o1butve), J??
tean :bodo poleg redne a<kum1tllaCiiJB 
im ela predpisan tudi znesetc clavtka 
na 1woinet proizvDdov. Po tem 
procllogu se :le , s t{)p.nja alkumulaci
je pri na.s zni'Žala od 570 ila 465 od
stotkov. V dis.kus iji j e bilo pov•da~
jeno, ela. tudi om~njene stOJ)nJe 
a'kumulacije ni m·ogoče smatrati za, 
flokončne. Saj ·se raz;pra.vlja o tem, 
da bi naj za -določanje a1kumulacij e 
veljal i·sti .skupni imenovalec, kot 
velja z.a določanje mini·lil.alne stop
nje iZJkoriš.čanja .k::iipacitete. To bi 
bila v tem primetu pri nas te~a 
surove kože. če hi bil dokončno 
osvojen· ta način dolo·čanja akumu, 
lacije, se skupni z~JeJse<k a.ku:mulaci
je v podjetju ne bi b<iJstveno i'Zpre
menil, ta.lw, ela je podjetje· že lahko 
pri·čelo z ·O'qjavajaujem cen svojih 
izdelkov. 

Na zasedanju je bilo ugotovlj e
no, da podjetja v l~hko papolna.r~1a 
samostojno doloeaJO .cene. svo~H~ 
artiklom. v kohkor mso h artJJkh 
no svoji važlll.osti v1ključe~1i J?-l~d 
o·snovne i~delke, za.· katere veba~o 
prodpisane ekonC!m~ke cene .. Tak ~ e 
primer za s.podme ~n zgornJe us.me 
(ra:zen dr()lbnice i,n svin_jiJl:e) in š.e 
celo za te.ga. imaJO podJe-tJa pra VI
co na 'zvišanje cene do 45 odstotkov 
oziroma 55 ods totkov, kadar gre za 
široko p•otrošnjo. 

Glede uvoza in izvoza je cliSJkusi
ja obi"avnavala o ma.terijalu, za ka
terega moramo .d;ajat.i devize, ter 
detl'llo tudi o zunanjih tržiš,čih. 

Pravilna izraba prf!mof!a 
velika notranja rf!zerva 

V kurilnici smo začeli s poiz:ku
s•i za čim racionaluejše i0ko·l'iš·čanje 
toplot.ne energ·ije. Pri nas uporab-. 
ljamo v zadnjih časih 1dve vrsti 
premo·g·a, ki jih dobivamo iz ra.z
ličnih ·l'Udnikov, kar tudi vpliva na 
k va.litetto. še lansko leto smo se po
služeval.i gTahovca, na kar ·smo za
čeli v vedno večjih količina>h upo
r ahljati tudi •Prah. Res j e, da je 
'pra:h pri.bli'žno tri:kTat cenej,ši od 
gTahov.ca, vendar iz te.ga še ne •sle
cli, da je najhobši izhod izključua 
uporaba rpra.hu. Poizkusi so poka· 
zali, da 1wi tem kurj enju os,tane 
celo do 30 odstotlkov prahu nei0ko
riščeueg-a. Za:to je veliko bolj e, ce 
mešamo prah ·z gTa:hom. Pravilno 
ra:z~merje, .ki pa ·še ni dokončno 
ugotovljeno, bo omog-O'čilo ·skoraj 
popolno iztkorišča:nje prahu, če•tudi 
bodo tem~tt primešane soraz.me1~no 
m(ale .Jmlirn.ne gTahovca. Poitz1kmsi, 
ki so v te:ku, bi naj ustvarili no·r
mative, ki se jih tbodo v bodoče 1111<0-
ra.li kudooi poslnie<Vati. Dokollčno 
šet nei.zdelani 1' či!Čnni kwžejo, da bo
mo s p·ravilno .mešanico grahovca in 
prahu prištedili le•tno več ·ko t mdi
jon dinarjev v primedawi z OibdCJib
jom, ko smo se posluževali saano 
grahovca. 

Urejuje uredniški odbor. Zanj Kojc Milan 
Uredništvo in uprava Industrija usnja, 
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V torek dne 4 februafja bo 

seja Delavskega syeta 
s sledečim dnevnim redom: 

1. Poročilo o -delu podjetja v času od zadnjega zasedanja 
do danes, 

2. Določitev dneva volitev delavskega sveta, 
3. Izvolitev kandidacijske in volilne komisije, 
4. Razno. 
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Hai sem videl na sprehodu 
: Zadnjič enkrat, pred tem vel_iki!n 

snegom, sem šel .na izprehod .. Btlo Je 
lepo · sončno. vre~~· Ustavim sen~
kje ua Novi cesb m gledam v do~I
uo, kjer je bilo prav živahno. Sem lil 
tJa so švigali smučarji. Med njimi 
je bil zelo gibčen slavni igralec 
Vinko, pa tudi njeg.ov sosed France 
je bil zelo korajžen. lniel je . samo 
il'llO palico, saj dveh itak ni rabil. 
Zbral pa si ni ravno najboljšega te
rena. Ni čudno, da sem se počehljal 
.Za ušesi in z zanimanjem sledil, ka
ko bo vozil v smuku. Kot sem si mi
slil, tako se je vožnja tudi končala. 
Dvignil se je cel kup sneženega pra
hu, v katerem se je zgubil ubogi . 
France. V ·sosednji dolini IJa sem · 
zagledal nekoga, ki se je s smučmi 
-obesil za skalo in visel med zemljo 
iil nebom. Bil je Miro. V tretji do
lini se je tudi nekdo vadil po str
mini - seveda· z nosom naprej. Pa 
sem si mislil, da ta na:čin smučanja 
:n:i pravi. če bi se vsi ti m~učili vo
zit(plug, plužne zavoje n druge po
trebne. like, ne bi bilo teh ponesre· 
čenih· P·ik. T.ov. Miloš je Jia sestan~u 
»Pionirskega sveta« izjavil, da se ·Je 
sm·učarski tečaj · prav lepo izvedel. 
Menda od teh možicev ni bil nobe
den ·-v tečaju. Prav pa bi bilo, da .bi 
se ga :tudi ti. U:dele~li. Mogoče . bo še 
m:ili~m za to! 

Huda zima 
Debela snežna odeja je pokrila 

zemljo in povzročila veliko škodo. · 
Ptički in gozdne živali so ostale 
brez hrane. V Ljubljanico je zašla 
med snežnim metežem domača ra
ca. Sedaj ne more iz vode, ker . ji 
visoka snežna plast na bregu pre
prečuje odhod, a leteti ue zna. V es 
teden sem jo opazovala. Privadila 
se je že tako vode, da se obnaša kot 
divja raca. Kdor je hoče videti, naj . 
jo gre pogledat k mostu >>Enajste 
šole«. 

Jurca Anka, 4. a 1'. os. š. 

Zimski večer 
V sak večer greni o na }Ječ. Igramo 

domino ali pa šah. Zunaj je visok 
sne!r. V hiši zakurinio in je lepo 
gorko. Na peči pišem nalogo il} se 
tudi U:čim. Moj pes gre z menoJ na 
peč. Prav včeraj sva bila na peči. 
Jaz sem čital, Dijana pa je zaspala. 
Začela je smrčati kot medved. 
- Rihar Franc, 3.b r'az~. 

Brigita Suhadok. vallll stavlja 
uganko: . · . 

1. čecz V(}ldo hodi in ni moker~ 
·ao.uo,s 

2. Kido ima· i1ajdaljšl · vraO 
''BJ'B.l!Z 

OOf!Odf!h iZ mojf!f!il žiVIjf!Djil 
Po končanem šolskem letu sem 

Ollšla ua počitnice v ~ojstni kraj 
moje mame. Všeč so mj bili nizki 
dolenjski g·riči in bolmi. Brezskrb· 
no mi je potekel čas, zd11.j v gozdi
ču, ki se nahaja nekaj korakov od 
hiŠe, zdaj ob potoku, ki . žubori mi
mo. Priroda mi je nudila vso za
bavo. 

Sorodniki so mi bili nad vse do
bri. Zgodilo pa se je nekaj, kar je 
vse to sončno življenje zatemnilo. 

Hišica je skromna, nizka. Poleg 
raste velika stara češuja. s svojim 
dozorellj)m vrhom privablja veliko 
vra~ in njih neprijetni kra:kra se 
glasi v lepo poletno jutro. 

To je ~otilo sosedovega fanta, ki 
je dejal: »Te vrane bom pa jaz po
strelil«. S kratko pištolo v roki je 
pri!i~l Ill•imo hiše, pomeril skozi . od
prto okno na teto .. in . spregovoril: 
>>Ali naj sprožim?« že je s~rožil in 
zgodilo se je nekaj groznega. ';l'eto 
je oblika kri ili mrtVa se 'je_ zgl;udi~ 
la na tla. Od grozne notranje bole· 
sti je s~sedov si)) . skoto ponorel, 
kajti zavedal se . je sb·ašnega de~a-

nja. Bil je trdno prepriCan, da je 
bilo orožje brez nabojev. Vsi vašča
ni so govorili, .da previdnosti ni ni
kdar dovolj, še posebno }Jri orožju. 

še so krakali črni vrani, toda ne 
več v poletno veselje, amp.ak v tem
ni pogrebni sprevod. 

Dolničar Magdalena, III.a r. n. g'. 

Kdo jo reši? 

'Sesta.vil: Vinko J a:pelj, 4. raz.r. 

l. DomC~Jča .žival, 4. stkl. 
2. Rek,a, 
3. Moško ime. 
4, Tekočina. 
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