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Le dobri drža-vljani -- stroko-vnjaki 
bodo z uspeho~ upravljali podjetje 

5. marca je bila XX. redna seja delavskega sveta 

Predsednik DS-a je imel referat o 
pomenu volitev v DS, ki se bodo tu 
di pri nas vršile v najkrajšem ča
su. Norvi gospodm1ski sistem zahte·va 
od vodstva podjetja po}no odlgovor
no,st pri upravljanju podjetja. Pri 
izbiri kandidatov za novi delav&ki 
svet ho ;morala sindikalna Ol1ganiza
cija skupno s p·artijsko organizaci
jo paziti, da bodo bodoči člani de
l:a.vskega 1svet1a :ne srumo sposobni 
strokovnjaki, temveč tudli zavestni 
državljani. Stalna skr:b za i~polni
tev družbene•ga plana pri sleher-

nem Č'lanu naše·ga delovnega kolek
tiva, je tudi edini 'J)Og()j ·za oim 
boljše nagrajevanj·e v,sakogar izmed 
nas. To, kako· homo g·ospodarili, ka
ko se bomo borili proti vsem nepra
vilnostim v podjetju, kako borno 
šte:dili pri materijalu ter racional
no iz;koriš,čal i delovno silo itd., zavi
si v pretežni meri old tega, kaMna 
bo izbira kandidatov za DS, iz ka
ter.ega se ho tudi i·zvolil nov uprav
ni odbor podjetja. Veliko večjo sln•b 
bo treba v ibodo·če posvečati si.ste-

m,atičnemu izpopolnjevanju članov 
D.S.-a, naj 'si bo na predavanjih ali 
na seminarjih. · 

Referat o izvedbi volitev je podal 
tov. ing. HlacTnik. 

Po diskusiji je DelaVLSki svet 
sprejel .sklep o . ra.zpisu volitev, o 
imenovanju v·olilne :komi,sije in ·ko
llli.sije za izdelavo voliln ih imenikov 
ter sklep o ponovnem sklicanju de
lavskega sveta na za;sedanje, na ka
terem bo t a razpravljal o zaključ
nem računu za leto 1951-

Iz navodil za izvedbo volitev v delavski svet 
0s1novno vodilo in smoteJ.• volitev 

naj bo čim popolnejša. uresničitev 
s-ocialist~čnega načela : »Družbeno 
uroizvodn:io naj · upravlj.aj.o nepo
sredni proizvajalci«-

Novi Q:akon je postavljen na de
mokratično pod1lago in je dorpolni
tev starega. Niso več izv·oljene li
ste, temveč vsak posam'e-znik, ki 
prejme največje število glasorv. 
. Pravica razpiJsa volitev in določa

nja števila članov DS in UO, je pre
šla iz L.judJSikih odlborov,, odnosno Re
purbliškega sveta za zrukonodajo na 
delavske svete podjetja. 

Plrvo zasedanje DS skliče predsed
nik stareg,a DS in ne več sindikalna 
podružnica. 

Nova navodila določajo vsa,kolet
ne v·olitve DS in OU, 'ki moraj·o bi
ti v za-četku vsakega leta, po spre
jetju zaključnega računa, naj!Pioz
neje pa do konca marca. 

No·vost predpisov je v tem, da ne 
more kandidirati direktor podjetja 
ter, da ena in ista oseba la:hko kan
ilidira le na eni li-sti. 

. Primopredaja podjetja: 
Na osnovi poročila o gospodar

skem in finančnem .stanju podjetja, 
dobi stari UO mz.rešnico šele, ko 
primop'redajo podjetja po1Jrdli DS, 
zaključni rručun pa pristojni finan
čni or·gani t. j. Mini,strstvo za fi 
nance vlrude LRS. 

1. Volitve 
V po-d:je-tju do 30 članov ni voli

tev, ker trvorijo vsi ·Člani DS'. Dan 

Naš podlistek: 

8 . Usnjarski 
Oglaj.ene kože sestavljamo v par

tije običajno po 150- 30(} komadov 
(zavisi od velikosti in teže posa
meznih komadov) , ki jih stehtamo 
in dobimo težo golice. Ta težina je 
bistvene važnosti, kajti na nj.o oh
l"aeunamo porabo vseh pomo0nih 
materialov od odapnenja in čimia
nja, pa skozi vse operacije v stro
j ilnici. Ko·že po g·lajenju zlagamo 
navadno na 8tolice. Pri tem je po
treibno paziti, da se ne bi osušile•, 
kajti z gl.ajeujem smo g·.olici iztis
niH tudi nekaj vode in je zato pJ
stala pose'hno občutljiva p•redlvsem 
po površini. Taka golica se hitro 
osuši, posebno če je ozračje suho in 
toplo. Zato ·kože na ·s·tolicah, če mo
rajo stati preko noči, dobro za,delaj
mo z mokrim cepljencem. V slučaju 
nujnosti !daljšega ·čakanja pa jih . 
rajši dajmo v vodo, ki .smo ji po
preje dodali malo apnenega luga. 

Stehtane partije og·lajenih kož od
apnimo v po8ebni delovni fazi, ali 
pa odapnenje i~vedemo kar istočas
no .s čimžanjem. O načinu dela, ka
kor tudi o stopnji sameg·a odapne
nja in prav ta,ko čimžanja, odloča 
predvsem vrsta uporabljeue surove 
kože in artikel, v katerega b-o usnje 
izdelano. P r i izbir i na:čina izvedbe 

volitev določi D:S. ter o ·dnevu voli- -
tev obvestiti kolektiv podjetja, OLO 
in upravni odbor VGZ-a. Volitve 
morajo !biti razpisane vsaj 15 dni 
preje. če š-tevilo· članov DS-a ne od
govarja -potrebi, je DS uprav.ičen 
določiti norvo število članov DS ter 
o tem o-bvestiti lwlektiv, OLO in UO 
VGZ-ja. OiLO la,hko število člamov 

· DS-a ko·rigira. 
11. Organi za izvedbo volitev so: 
Volilna komisija, komisija za iz

delavo seznamov volivcev in volilni 
odbori. 

Volilna komisija ima 5 članov in 
jo določi DS najkasneje v 3 dneh 
po rruzpi~u volitev. člani volilne ko
misije ne morej·o 1biti p.redsedni·k 
DS ali člami UO. Volilno komisijo 
p'oh~dli Okrajno sodišče v 24 urah 
po sporočilu.' Proti •Sestavu volilne 
komisije lruhko vloži pri Okrajnem 
sodišču pritožlbo sindikalna organi
zacija ali V'sak član kolektiva. Vo
lilna komisija si izvoli predsedni
lm in tajnika. Volilna komisija vodi 
volitve, potrjuje seznam volivcev, 
odloča o ug--ovorih, sprejema kandi
datne liste in j -i h potrjuje, odreja 
število glrusoovalnih mest in volilne 
odbore-, ugotavlja iz.id volitev in ga 
rruz.glaša ter vodi zaJpisnik o svojem 
delu. 
III. Komisija za izdelavo seznamov 
Določ·i jo DS in ses·toji iz 3- 5 čla

nov. Ta komis ija si izvoli pre·dlsed
:nika. Komisija seistarvlja . IS·ez:nam. 

Ing. M. Hladnik 

• pogovori 
1 

pa odločajo tudi popolnoma indivi
dualni pogledi, ikot rezultati izku
šenj, ki :često stlrokovno-tehnično 
niso dog,nani ali pa so le subjek
tivno utemeljeni. 

Ves proces luženja kož se je od
vijal v močno alkalnih medijih. Na
sprotno pa potekajo vsi proces i stro
jenja v bolj ali manj kislih razto
p inah. Zato je potrebno goli.co, pred
no pride v strojilnico nevtralizirati, 
kar dosežemo s fiz-ikalno-kemičnim 
odstranjenjem apna iz kože. 

N ajeno1sta7 nejši način od apnenja 
je i~iranje apnenih kož s čisto vo
do. Pospešeno in temeljitej.še odap
nenje dosežel]lo z uporrubo iki,slin ali 
jedkih soli. Med sre1dlstvi za odaJp
njevanje naj omenillll nekaj najboij 
uporabljanih: solna ,kiJslina, mlečna 
kislina, horova kislina, aJDl,onijev 
sulfat, amonijev klorid, amo•nijev 
laJktat, natrijev bisulfit itd., te-r raz· 
ne preparate s trg·ovskimJ o:?maka
mi kot )Jurgatol, dekalcit in drug·i. 
Kože odapnjujemo v sodu ali moto
vilu ·s hladno.,vodo, ki jo včasih tud.i 
nekoliko segrejemo (25° 0). Even
tualni dodatki rn,elase imajo namen 
pojačati raztapljanje rupna v vodi. 

Kožo običaj·no odapnimo le tako 
daleč, da potem pri č-imžanju flota 

v.olivcev, sp·rejema ugovore in jih 
predlaga v-olilni kom.i,si ji. 

IV. Volilni odbor 
Sestavljen je iz 3-7 članov, vodi 

volitve na gl!asovalnih mestih in 
v·o:di zrupisnik. Volilni material iz
roča volilni komisiji. Volilno mesto 
ne sme imeti nad 300 volivcev. 

V. Volilna p1·avica in seznam 
volivcev. 

Volilno pravico imajo vsi ·člani 
delovneg-a kolektiva, ki imajo sploš-
no volilno pravico. · 

V sew.am ne v-ridejo: 
a) os~be, k i nimajo volilne p-ra-

vice, • 
lb) honorarni uslu~benci, 
c) učenci v gospodarstvu, 
cl) osebe, ki jim na 'dam raz.pisa 

preneha delovno razmerje. 
Seznam volivcev mo·r a hiti ·Spisan 

v 2 izvodih po rubecednem redu (pri
imek, ime in očetovo ime). Sezn am 
mora 'biti v 3 dneh po postavitvi ko
misije za sezname zaključen. Sezna
me overovijo vsi člani komisije. Ko
likor je glas-ovalnih mest, toliko 
mora hiti volilnih seznamov, seveda 
samo z imeni tistih voliv•cev, ki ho
do na posameznih g-lrus·ovalnih me
stih volili. 

Gotove in overovljene ·sezname je 
treba izo1besiti na volHnih mestih 3 
dni pred! volitvami. V tem ·Črusu j e 
možna TJrito·žba. 

A. Kandidiranje 
Kand;idacij,sk.o listo lahko pred

loži sindik-alna pod.ružnica ali pa 

pokruže samo še pJ."av slabo alkalnost 
(PH kro·g 8-8,5). Ob čimžanju mo
ramo namre-č za dobro delovanje en
cimov, V'zdr:ž.evati slaibo alkalno raz
topino. Kontrolo i•zvajamo z 0,5 od
stotno alkoholno raz.to,pino phenol
phtaleina, ki mora pokazati raV'no 
še sla,bo roza barvo. če je barva 
1~de:ča, dodamo toliko sredstva za 
odrupnern.je, da doibiill.lo · slaho roza 
barvo na indikator phenolphtalein. 

čimržanje (ne,pravHno »ibajcanje« 
iz nemškeg·a »·bei•zeil«) je delovna 
operacija, ki je že od nekdaj pred
s tavljala najlbolj občutljivo to,čko 
usnjars.ke p·redelave. Poseben po
vdarek leži na- ·čimzanju p-ri kožah, 
k·i so po sami gradnji in strukturi · 
'že prirodno trdnejše in k{)mpa.ktnej
nejše, posebno še, če naj bodo pre
delane v artikle 0im mehkejšega 
oprijema. Naloga čimžamja je v tem, 
da z encimat-sko~!hiod-rolitsk!im raz
krojem i·zluži del kO"žne snovi. V 
biiStvu je to na,daljevanje in dopol
njenje pr·oce-sa luženj a, samo ·z raz
liko, da imamo pri llllženju alkalno 
hiclrolizo (delni razkroj) kožne sno· 
vi, ki ;o spremlja na1brekanje kož 
t. j .. ve,zanje vode, medtem ko pri 
čillllžanju k-ože upadajo t. j. oddaja
jo vodo, a h idroliza poteka v sko
raj nevtralnem mediju. 

Nekdaj so usnjarji za čim-žanje 
kož uporabljali živalske i zločine -
blato, predVlSem kurj e, golobje, krav-

ObjaTa 
V n~d·eljo 16. lillarcabo v podjetju 

redno delo . . Svoj ' zaslužek t'ega dne 
bo delovni kolektiv namenil prebi
valstvu primor·skih .krajev, ki so jim 
neugodne snežne · ra~m·e p:~;izaJde
:iale o·gromno ško·do. ·s tem se je tu_. 
di ·delovni kolektiv našega podjet-: 
ja priključil k vsem tistim, ki pra.~ 
vilno pojmujejo potrelho po medse
bojni pomo,či n{!Š ih narodov. . 

Shlep delavshet!o sveta 
1. RaJ~p isujej•o se redne volitve v 

delavski svet Industrije u-snja na 
Vrhniki. 

2. Volitve se morajo ]zvesti dne 
21. marca 1952. 

3. čas volitev določi volilna kroni
sija. 

Vrhnika, 5. marca 1952. 
Delavski svet IUV. 

Komisijo zo sestilto 
WOiiiOih imenihOY 

1. Ba!bič Justi, 
2. Mesec FraJll.icka, 
3. Japelj Minka (obrat II), 
4. VelkavTh Vida, 
5. Elsner E'v,~en. 

Volilna komisija 
l. Oikrajš.ek Franc, 

· 2. Inž. H ladnik Milivoj, 
3. G:ruden Rajko, 
4. Smxtnik Miha, 
5. B-reg·.ar Alojz (olbrat II) . 

skupina članov delovnega kolekti
va in sicer najmanj ena desetina 
članov de-l. kolektiva. ()Zir. tolikšuo 
število članov kot jiih. ima .stari DS 
(37). Kandidacijsko listo, ki jo pred
laga sindikalna podružnica potdJ>iše
ta predsednik in tajnik; drugo liJsto 
pa morajo podpisa:ti VISi predlag·a
tel ji. 

Kandidacijska l i.sta je lahko po
polna ali nepopol,na. Popolna je ti
st{a~ ki ima odgo.varjajoče stevllo· 
kandidatov, medtem, ~o jih nepo
polna nima. N®opolne liste se· lah
ko v soglasju s popolno dopolnijo. 

V kandidatni listi mora biti zasto
panih 75 odstotkov članov iz osnov
ne dejavnosti in sicer sorazmerno 
pi) fazah dela. Kandidirani ne mo- . 
rejo !biti: 
člani volilne komisije, 
·direktor podjetja, 
člani kolektiva brez volilne p~a

vice. 
Kandi•dacijsko listo je treba 7 dni 

pJ·ed volitvami i·zročiti volilni ko
misiji. Priložena mora biti •poedina 
ali skupna podpisana izjava vseh 
kanilidatov, da kandi·daturo S[lreje.
majo. Volilna komisija izroči potr
dilo izročitelju s točnim časom pre 
jema ter ugotovitvijo, da je lista v 
reruu. ' 

Nepll.'avilno kandidacijsko listo vo-. 
lilna komisij-a zavrne ·v popravek, 
če lista drugič ni v redu, jo volilna 
komisija• odkloni in navede vzroke 

(Nadaljevanje na 2. str.) 

je itd. Up·oraba živalskih oclipadkov 
k.ot industrijskega uomožneg-a sred
stva nikakor ni u:stre.zala n iti iz tr
gov-skih, še manj i'Z higienskih ozi
rov. P'rizadevwnja in naprezanja 
kemikov so nojasnila jedro procesa 
čim~anja. Odkriti so !bili enci.mi kot 
bistvene sestavine živalskih odnad
kov, ki delujejo na kožo čimžajoče, 
kar pomeni, da ko·.ža upada, se meh
ča ter postaja g-la,dka in s·polzka. . 

Kaj sa to encimi ~ Encimi ali fer
menti so kemično sila komnlicirano 
sestavliene org-anske spojine, belja
kovinske narave, ki j-ih producirajo 
posamezni organi živih bitij v zelo 
majhnih količinah. Omog-.očaj.o raz
kroj (p.rebavo) zaužite hrane. Enci- . 
mov je mno,g-.o vrst ter so potrebni 
za v,sako vrsto hrane drug-i. Tudi člo
veški org-anizem prebavlja (razkra
ja) zaužito hrano s pomočjo o·glji
kovih hidratov (sladkor, moka, 
kruh, krompir itd.) , žolč n. pr. V'Se• 
ibuje encime, ki nam omog-očijo pre
bavo tolšč (olje, mast). Za prebaV'o 
beljakovin (meso, koža) ima človek, 
pa tudi živali več encimov, ki se iz
ločajo v želodcu (pep•sin) in tankem 
črevesju (tripsin, erepsin). Encime 
za razkroj beljakovin imenujemo · 
pr·oteolitske-, ki se v glavnem tvo
r ijo v žle•z.i imenovani trebušna sli
novka, i)ankreas a li bela jetra. Po
leg žlez pa so poznani kot producen
ti encimov tudi bakterije, gljive in 
ple.sni. 



(Nadaljevanje s '1. str.) . 
na sami listi. Zoper odklonitev h
ste je dopUistna p~rito~a na Okraj
no .sodmče, ka tero v 24 urruh iW:a 
kolliČno odločlbo. 

Kandidatno listo v()lilna koonisij~ 
po potrebi razllllloži ter jo izobes>~ 
na V'Seh volilni'h mestih najmanj 5 
dni . pred volitvami. 

1 B) Glasovanje 
Glasovanje bo na mestih, ki jih 

določi volilna komiJsija in se mora 
Jzvrši.ti na vseh voliilščih isti dan -
maksimalni čas je 12 ur. 

Pri glasovalni enoti in sešte·vanju 
glasov, mora ibiti navzoč· po en 
pre:dstavniJk vsake lLste .. 

Pred volitvami do:be volilni od:bo
ri gradiivo od volilne kdmisije (s~- . 
znam volivcev, volilne· l istke, skn.l 
njico, ikand. lilstte). . 

•Vsak volivec mora, ko p·nde k 
volitvam, povedati svoje ime· .in pri: 
imek nakar dolbi volilni Hstek, voh 
pa t~ko, _ da olbkroži s svlinč.niko!J!. 
številko kandj.data, ki g.a voh. Volr 
le toliko kandidatov', kol:iJkor je čla
nov DS-a, ako je več kandl. Ust se 
lahko dolo·čeno število il'ibere iz V'Seh 
kand. list. Za nepismene je dovolje
no spremstvo. 

C) Ugotovi tev izida volitev 
Vsak volilni odbor sešteje gla:so;ye 

na svojem voliš·ču, napravi zaplts·mk 
ter izro·či volilni komisiji, kate.~a 
potem ugotovi 1končni .sktl}pni izi?J 
za v1sakega kandidata . .lJe Je na h
sti označen ih več kandidatoy se ra
čuna med itzvoljene samo !P'redp~~a
no število počenši od prvega V?l~~
ne.g·a kaiDJdi!data. Vol1~na komiS~Ja 
takoj objavi izi.d te•r I·zoo. I?otrd1lo 
izvoljenim kandl!d'atom. O IZl!d~ ob
vesti tudi OLO in OU VGZ-Ja. Y. 
roku 3 dni po volitvah la:hko vloz.1 
OLO, javni to,žilec, sindikalna .po~ 
družnica ali ·sleherni f[~re,dllaga!!~b 
liste pritoŽibo na OkraJnO. sod1see. 
Okrajno sodištče. lahko vohtye: ra~
veljavi· ter moraJO v tem slueaJu 1bl
ti v 15 dneh drutge volitve. 

č) Sklicanje novega DS 
15 dni po izidu volitev .s:kHče pre:d

sednik starega DS !Prvo. ~~sedanJe. 
Predsednik volilne komisiJe poda 
poročilo o poteku volitev. . . . 

DS .potrdi mandate• novoJ:zvobenih 
članov DS-a. 

Izvolitev predsedniJk~ no_vega DS, 
je z dviganjem rok ali taJno. 

Predsedlll:ik .starega UO poda po
ročilo o delu in finančnem stanju 
podjetja. . T 

DIS da raz.rešnico· s•taremu 1J O~:U· 
cugo·tovi potrebno šteyilo .član~v m 
naJnestnikov UO ter 1zvoh no,vl UO 
podjetja. . . . . . . 

DS izvoh tudi vertf1kac1J sko ko
misijo 3- 5 članov, katera. ugotovi 
veljavn01st potrdil,' ki jrh je izdala 
voli}na komisija . 

O smreko'Vi skorji 
Dr. En,gler, d'ir ektor Zveznega za

voda za preizkušnjo materiala, St. 
Galen (švica) je oib·javil v časopisu 
»Schweizerische Zeitschrift fur 
Fors·twesen«, leta 1945. sledeče: 

Smrekova; skorja spa:da med. O;J?.a 
vegetabilna strojilna srediStva, kl Jih. 
že oddavnaj uporahljajo v srediiJl 
in .severni Evropi za to •. da •predel~
jejo ži>čals:ko ko•žo v U!sn~e. Na;.usnJu 
nekaterih predmetov, k~ so Jih o~
krili oib priliki nekega I:Zk<?payanJa 
v naši deželi, so strokovnJaikl raz
krili, da je oila lpri .strojenju v gla;v
nem uporalbljena smrekova .skorJa. 
Posebno je zanimiva ugotovitev, da 
ima to, pred mnogimi s~ole~ji. ~stro
jeno usnje vse lastnosti, kl Jih ~a
htevata ·dlana:šnja ;predelovalna. m 
dustrija in potrošnik od ;regevt.ablln<? 
strojene:ga usnja, da doh1ta cunboh 
uporlliben produkt. . . 

Pri čreslenem jamske~ strvOJenJ.u 
o!P'azimo v ~adnji'h let1h c.edabe 
večjo uporabo ·smreko ve skorJe,. do
!č~m je p}-ej '!količinsko zaostaJala 
za hrastov·o ·skorjo. Smrekova skor
ja je zaradi svojih strojilni!h spo
sobnosti cenjeno strojilo tako za 
preidlstrojenje, kakor za. strojen~e 
samo kajti znatna vsebma razlllh 
sladk~):natih 'snovi omogo·Ča 'tvol"lbo 
kislin. Res je, da so naš1 .usnjarji 
skoraj popolnoma opu·st1h ;staro
davno čisto· jamsko strojenje z !z
ključno u;poraho čresla !!':o.t posip
nim materialom. Teh!llolo.skl proces, 
ki zahteva pri jamskem .strojenju 
nmng1o časa, a .daje ·zato kvalitvetno 
o'dhčno usnje, lahko z u;p•ora:bo o.res
lenk pridobljenih v ekstrakcijskih 
bate~ijah :po protitočnem .sistemu, 
časovno •znatno 1skrajtšamo. To do
sežemo tudi pri kombiniranem po
stopku, ki je v naš·iih usnjal"ln~ v 
navadi, pri čemer .so upora!bo cre~
la in čreslenk vskladili. Elkstrakt Itz 
smrekove s1korje pomeni nadaljl!je 
izrpo[Polnjevanje načina z~ dovaJa
nje strojilnih .snovi tehni•Čmi upo
raibi. Z izlu~.evanjem· smrekove 
skorje v difuzerji'h in 1z zgoš·čeva
njem v vakuumrskih iz.parilnikiJh 
dobe taninske tovarne gosto tekoč 
ali trde!ll ekstrakt, ki ·ga usnjarji 
raztope in razre:dčij·o ter po potrebi 
meša:io ,z drugimi vegetaibilnimi ali 
sintetičnimi ·strojili. Istoeasna upo
raba različnih s.troj ilnih snovi omo
goča proizvodnjo različ:nih vrst us
nja, ker ima vsako strojilo svoje 
specifične lastnosti. Po·z:hamo dolgo 
vrsto različnega u snja, -o:d trdega 
podplata do mehke,ga elastičnega 

Zapisnikar ne sme biti član D8. 
Prvo zasedanje D:S-a vodi do iz

v·olitve novega predsednika naj,sta
rejši ·član novoizvoljenega DS-a. 

rokavičarskega us!llja. V normalnih 
ral'iille~rah so pora!bili naši usnjarji 
velike količine uvoženih strojil, 
kajti naša dežela ·je proi~vajala le 
omejene količine .smrekove in hra
stove .skorje. ll,azen tega so potre
bovali tudi m1logo dragocenega in 
cenjenega kostanjevega izvlečika, 
ki se ga rproi•zvaja na več PJ.estih. 
Z letom 1938 se je morala na:ša de
žela preusmeriti na daljnosežno av
tarkijo v preskrlbi ,ž vHgetalbilnimi 
strojili, kajti pri!čele •so pojemati 
d'obave smrekove skorje z A v.strije, 
ki se je morala radi političnih raz
mer gospodarsko nasloniti na več
jo sosedn:o državo. l:ljbruh •Sovražna
sti leta 1939 in 1940 je •Še pospešil za
dušeni uvoz za nas važnega que
hr,achovega in m!imosinega izvleč .. 
ka. 

Potrebe vegetalbilnih strojil 1ozi
roma njih kritje je povzročilo vr
sto ukrepov, ki jih je industrija z 
intenzivnim sodelovanjem VJs·eh, ki 
so Ise /zanimali, Alobro rešila. Ti 
ukrepi so d;oločevali naslednje: 

l. Povečanje uporabe domačih 
strojil; 

~~ varčno UiPIOra:bo strojil, p-red-1 
vsem z boljšim ilzkorištčanjem čres
lenk v ·teku 1strojUnega procesa; 

3. omejitev produkcije usnjarsike 
i1ndustrije in s tem reduciranje· po
rabe strojil kot posledice nazadova
nja uvoza kož in zmanj.šanja doto
ka domačih kož zaradi :k;l'čenja za
kola, ki je bil zopet v VJzročni zve
zi s padanjem ·živi!lls:kega fonda. 

Na povečanje porabe domačih 
strojil je VJpilivalo dejstvo, da .so 
ptri·čeli ;porabljati 'kostanjev izV:le
ček, ki so ga prej raJbili samo 1kot 
strojilo za podipJatno usnje, tudi za 
druge vrste usnja, prav pose:bno za 
gornje usnje, ki so ga zaradi voj·nih 
razmer čed'alje več p·roizvajali. Za
radi ote~kočenega izvoza j.e večina 
kostanjevega itzvle0ka ostala doma. 
Z dodajanjem .sintetičnega strojila 
Seltasol E (pTodukt tvrdke I. R. 
Geigy) so lahlko regulirali kislost 
kostanjeve-ga i·zvlečka, ki vpliva 
neugodno na gornje usnje. ter ,go 
dosegli mnogostransko pora'bo tega 
izvlečka. 

Vise te težave je v •znatni meri 
premagala smrekova skorja. U Sl])eli 
so povečati proizvod!lljo za 600 do 
800 odstotkov, v primeri s predvoj
nimi količinami. Pove·čali so tudii 
količinSiko razmerje uporaibljarda 
sm:rekovega i!zvlečka v [Ja-imeri z 
ostalimi strojili, in sicer s p•ravilnim 
reguliranjem tehnološ·kega postopka 
tako, da 1se kvaliteta usnja ni prav 
nič spremenila. 

Za preusmeritev je bila potre!bn a 
dobava dovolj velike količine skor
je z enotno in zadovoljujočo kvali
teto. 

S sistematičnim raziskovanjem so 
ugotovili možnost za domaiČo :proiz
vodnjo tsrnrekove skorje, ·ki po kva
liteti ' ne ~aostaja ·za blagom, ki so 
ga prej največ uvažali i·z Avstrije, 
Jug·osla:vije in v manjših količinah. 
iz češkoslovaškega. Načrtna preiz
kušnja vel:iJkega števila vzorcev, ki 
jih je preskrbel višji gOi7idars·ki 
urad v kantonu St. Ga:len, je· dala 
dobro sliko in pregled doma~ih iz
vorov skorje in pokazala, da ne ob
stoje nepremagljive ovire za prido
bivanje do;bre švicamske skorje. Teh 
ovir ni porv~zročila kvaliteta, pač pa 
ceua. Kvaliteta domačega smreko
vega lubja je .bila enakovredna ino-· 
zemskemu blagu, ki ga je deloma 
prekašala, kaikor so to ;pokazale 
analize. Velike te,žave. je nčitovalo 
smotrno pridobivanje lu:bja, nziro
ma sušenje oh sečnji v v.egetacijski 
dobi obeljene skorje, · ki ima pri
bližno 75 odstotkov vlage in velik 
del sladkornatih snovi. Slednje s9 
rade razkraj a jo, kar neugodno v.pli.
lva na stJrojii~no sp:o.soibno,st lubja. 
Prav zato so morali posvetiti suše
nju vso tpozornost, da- so obva rovali 
nje vse1bnost in da je lahlko 1brez 
škode vzdržala transport in dolg o
trajno v.sklaidliščenje. Izbol,jšanje 
kvalitete smretkovega lubja, ki se 
je od leta d'o leta stopnjevalo, je bil 
uspeh •sodelovanja med organizaci
jami »Verband der Waldwirtschaft« 
kot ·zastopnikom gozdarskih krogov 
in Handels•genossensehaft schweize
ris:eher Gerbe're·i!hesitzelrl, rpredstav
nikom potrošnikov ter MatHrialprii
fungswesen. V se te organizacij.e so 
dajale navodila in ·organizirala te
čaje, kjer so seznanjali o'bisko·val
ce z vsemi {foslej pr idobljenimi iz
kušnjami. 

(Nadaljevanje sledi.) 

Urejuje uredniški odbor. 
Uredništvo in uprava Industrija usnja, 
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Škoda, ki jo je napravil sneg 
V preteklem mesecu zwp·a d:li sneg· 

je pri,zadejal potd/j,etju materijalne 
škode v znesku 7,488.086 din. Ta zne
sek se nanaša n a s•tr-ošk e za i7iplači
lo ·del-ov'Ile .sile, ki je sodelovala pri 
uopravilih. V proizv:odnji smo p r e
trpeli škode za ·7,800.000 din. Za pla 
če in .akU!IlliUlacijo pri čiš·čenju sne
ga je podjetje i:adalo 2,300.000 din. 
Osnovni <p!'oizvodni tplan je bil vsled 
z.ajpadle~g.a sneg·a i:?Jpolnjen samo 70 
odstotno. ..................................................................................................................................................................... i 

!. .................................................... Enajsta šola ........................................... ; .......... . 
lepo Yedenje 

, Lepo vedenje je res neka.j lepega. 
To pove že sama beseda >>lepO<<. Toda 
lepo vedenje ni zgolj lepo, ampak 
tudi koristno. 

Pravila veljajo za vse učence 
»Enajste šole«. Le pridno zasledujte 
pravila in se po njih 1·avnajte. 

Namesto dolgih naukov, naj velja 
zgodbica: 

»V nekem podjetju so iskali 
uslužbenca. Oglasilo se je več mla
dih ljud,i, pa vendar je direktor iz
bral enega izmed njih. »Zakaj si 
prav tega izbral, saj ti ga ni nihče 
priporočil?<< je pripomnil prijatelj. 

»Prav ta ima veliko priporočil,« 
odgovori ravnatelj. »Osnažil je čev
lje, predno je vstopil, · in je vrata 
zaprl. Iz tega sem spoznal, da ljubi 
red! Brez pomisleka je dal svoj stol 
starejšemu. S tem je pokazal vljud
nost in spoštovanje! Pobral je knji
go, ki sem jo spustil nalašč na tla, 
medtem ko so se vsi drugi nad njo 
spotikali in jo pahnili vstran. Ta 
mladenič je pazljiv· in skrben. Mir
no je čakal in ni silil naprej. Ko 
sem z njim govoril, sem opazil, da 
je nje~rova obleka snažna, lasje v 
redu in zobje beli. Ko se je podpi
sal, sem videl, da je njegova roka 
čista in ne tako u:QJ.azana, kot jo je 
imel drugi elegantni mladenič. 

Pomoč Tolminski 
Zadnji sneg je povzročil pri nas 

veliko nezgod in škode v gospodar-
stvu. Podrta so bila razna gospodar-

ska poslopja, ki so se pod težo sne
ga zrušila. Posebno pa je bila pri
zadeta Primorska in Tolminska. Tam 
so hudl plazovi zasuJ.i vse . cestei
Skoro nobeno poslopje ni ostalo ne
poškodovano. 

Zato so po vsej naši državi priče- . 
li zbirati prisphke za P·rizadete kra
je. Tudi vrhniš.ka gimnazija se je 
spomnila tolminskih bratov in skle
nila, da bo tudi oila .nekaj prispeva
la zanje. Razredi so si napovedali 
tudi tekmovanje. 

Izmed vseh razredov se je naj
bolj odrezal II a r., ki je zbral 1071 
din. Kljub temu, da je v razredu sa
mo 32 učencev, si je II. a priboril 
prvo mesto. Na drugem mestu je 
lU b - 900 din, na tretjem I. a 760 
din, na četrtem III. a - 701 din, na 
petem 1. b - 639 din in na šestem 
mestu je n. b razred, ki je zbral 466 
din. Vrhniška gimnazija je zbrala 
torej skupno 4537 din. 8 tem je po
kazala, da tudi sočustvuje s tolmin-
skimi brati. . 

Petrič lvanka, II. a r. n. g. 

* 
Tudi p•iouirji osnovne šole so zbra

li za Tolminsko 5000 din. Med seboj 
smo tekmovali in 2. razred je zma
gal, saj je zbral · točno 1000 din, ka
kor so odločili ' pionirji tega razre-. 
da. Pa tudi ostali razredi so se do
bro odrezali. Ta denar smo odposla
li v podporni sklad za Tolmiw;;ko s 
prošnjo, da ga nakaže Osvobodilna 
fronta šoli v Vojskem, ker smo zve
deli, da je bila ta vas težko poško
dovana, a šola skoraj porušena. 

Pionirji 4 a razr. o. šole. 

Na pustni torek 
Pustni torek je bil na Verdu zelo 

vesel dan. Veliko otrok se je napra
vilo v maškare. Tudi jaz sem bila 
med njimi in hodili smo po Verdu. 
Povsod so nas veselo sprejeli. Otro
ci so nam nagajali in nas kepali. V 
eni hiši nas niso sprejeli. Pred nami 
so zaprli vrata. Jaz sem nabrala 
30 din, največ pa sem dobila jabolk 
Domov sem prišla ob 6. uri. Daril, 
ki sem jih prinesla domov, sem bila 
zelo vesela. 

Maškarca v »rdečem<< 
\ Helena J elovšek,3 a. 

Pustne šeme v Sinji t~ori(i 
Pustni torek je bil letos v naši va

si bolj žalosten, ker smo imeli v 
mrtvašnici mrliča. šele proti veče
ru, ko so odpeljali mrliča, smo se 
mi, otroci, napravili v pustne šeme 
in smo hodili od hiše do ,hiše. Jaz 
sem bil prvi. Nosil sem v rokah ko
šaro, v katero so mi ljudje nalaga
li krofe. Za .menoj sta šla še dva pa· 
ra, ki sta v vsaki hiši zaplesala ne
kaj plesov. Ko smo prišli domov, 
smo si razdelili nabrano. Dobili smo 
865 din, 4 klobase in 2 košarici kro
fov. 

Va's pozdravlja maškarca s košaro 
Jerina ,Janez, 3 3; r . 

Kako zbiram znamke 
Ne zbiram dragih znamk po seri

jah, ampak cenejše in zanimivej
še po področjih. Ko dobim znaml,:.o, 
si jo naj:prej ogledam, da je cela m 
nepoškodovana. Potem jo pa ne vlo-

, 

žim takoj v zbirko, a mpa k Ul!otovim, 
kaj prestavlja njena slika. če sama 
tega ne znam razrešiti, vp·r ašam 
druge. N. pr. Pred seboj imam 
znamko podzemlja z veljkimi kap
niki v ·Križni jami. Zanimiva snov 
za študij je že tu: kako so nastali 
kapniki! 

Druga znamka »Kosovka devoj
ka«. 

Zopet si znamko ogledam in ne
hote se mi postavi vprašanje, kdo 
je Kosovka devojka? Brž moram 

, po zgodovinsko knjigo in preštudi
rati bitko na Kosovem polju 1389. 
leta. 

No, pa si še vi oglejte vaše male 
lističe. Iz sličic znamk boste razbra
li veliko zanimivega in to bo le T 
vašo zabavo in poduk! 

Tak je torej smoter filatelije pio
nirja! 

Nuspek Jelka, uč. 4 b. 
1 

Naš BelčeR:. 
' 

(Nazorni nauk I. razreda osn. šole) 
Imamo psička, ki ima 4 noge in 

samo eno glavo pa en rep~ Z repom 
se hladi, ~adar mu je vroče, z zob
mi pa tare kosti ali pa p ije mleko, 
če ga dobi. Ime mu je . Belček, ker 
ima eno črno liso po beli dlaki. Ka
dar ga pokličem, skoči meni za vrat 
in me oblizne, pa me nič ne ugriz· 
ne. če pa laja, se ga vsi bojimo. 
Rad bi ga vzel v šolo, da bi videli 
otroci, da imamo res takega psička. 

Rešitev zadnje hrižanke 
M'uca, Unec, Cene, ocet. 


