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A wto-moto liro želi 
V petek 21. marca je bil v obratni 

menz.i ustanovni občni zbor Avto-mo
to kro~Jm IU Vxhnj,ka. Navzočih je 
bilo okJ;Oig' 210 tovarišev · iz. raznih od
delkov tovarne. To-v. Klo1bučar Vi1k
tor je prav na kratko povedal, za 
kaj ga ustanavljamo :in ka,ko ib·omo v 
njem {Lelali. Nato je ,predlagal odbor, 
kateri je bil tudi i1zv:oljen. V odboru 
so: prelds.ednik: In1g. Hlaclm.ik Mali
voj, tajnik: Kojc Milan, bla,g·a.jnik: 

Izvolili smo delavski svet za leto 1952 

Plave Bojan, ref. za šolstvo: Okraj
še·k Franc, g01s.pod'ar: Pleško Anton. 
Novoustanovljeni krotŽek . ima v pTo
gramu več .prav· poihvalnih stvari in 
to: priipra vi•ti teoreti•čni in prakt.ični 
tečaj te-r popraviti .oba avtomolbjJa, 
ki sta še trenutno last terens:lmga 
Avto-moto krožka. Da niso os.tali s.a.
n1o pri besedah, po-trjuje ž.e prvi de
lovni ses.tanek, ki je bil v torek zve
čer v la:bora.tor.iju, na kate1reu'11 so 
s e pog'ovorili o re.g•istraciji krbŽika, 
o delu samega krožka 1i111 o tem, da 
bo ž,e, prihodnji torek t. j. l. aprila 
začetek teo·ret;i,čnCiga pouka. Ker se 
po za:četku tečaja ne bo več spreje
maJo . kandidatov za prvi tečaj, naj 
vsi oni, ki .se· za'J1i.majo za tečaj, ;pri
dejo v toreik zvečer ob 7. uri v tovar
no. K1·aj, kjer se. 'bo vršil tečaj, bo 
miknadno objavljen na og·lasni deski 
in po ·zvočni.ku. 

V :Petek, dne 21. marca tega leta je 
delovni kolektiv Industirje usnja iz,
Yolil novli. delavs'ki svet za letošnje 
leto. 

Vsi voliv·ci .so biN• razdelj.eThi v štiri 
volilne . enote, katerih V'Olišča so· bila 
vsa v menz.i. Prva volilna. enota je 
01bseg.ala vola.vce, ki so zaposleni v 
ve•g·etalh!ilnem -od~del!ku, druga volilna 
enota v·oliv~e iz kl'omovega od·delka, 
tretja vo1ilna enota je zadela stran
s-ke obrate in nameš,čence• ter četrta 
voliilna enota, ki so jo tvor,ili delavci 
in . us.lužhenci o:br.ata II.. Volitve so 
potekale v najlerp.šem redu in so se 
zaključile· ob cLolo•čenem času. 

Volilni odbor:i Y!Sakega volišča so 
takoj po zakljueku volitev prešteli 
glaso'Ve, ki jih je ·dobil posame-zni 
kandidat in je o rezultatih vsak odhor 
o;estavil svoj zapisnik. N& osnovi teh 
zapisniikov je volilna komi:sija takoj 
u moto vila štev•ilo .glas.ov za p:o.samez
n~ kandidate• ter oh tem u.gotnvila 
sledeče rezultate volitev: 

Volilnih 
Volilna enota Volilo 

upravičencev 

I. 2i05 190 
II. 177 142 

III. 
IV. 

166 144 
65 58 

Skupaj 613 534 
h gornj•i.Jh podatko'V je raz.v~dn:o, 

da j.e volilo 87.1 od•stotka v;.ohhuh 
urpravičencev .. Bolnih je bilo na da:? 
volitev 34, t. J. 5.5 ods.totkov, upravi
čeno odsotnih pa je bilo 14 ali 2.3 odl
stotka. AJbs•tirui!I'alo je torej 5.1 od
stotka volilnih upravičencev. 

Volilni komisiji je bila prediložena 
samo ena kandidatna J.i.sta, b jo je 
sestavila sindika;lna podruinica v o;o
•delovanju s part~jsko otr,gani,zacijOt. 

·Izid volitev z o,zil'Om na predete gla
sove posameznih kand•id'atov je sle
deč: 

1. Marolt Francka 
2. Poženel Franc 
3. Zalokar Marija 
4. Ogrin Nežka 
5. Trček Marija 
6·. Mavrič Oskar 
7. Plevnik Ivan 
8. Partelj Lojze 
9. Bradeško Matevž 

10. Rozman Janez 

Glasov: 
523 
528 
524 
525 
529 
531 
530 
532 
527 
522 

Naš podlistek: 

9 Usnjarski 
Ko .so spo.~nali u1snjarski kemik.i 

funlmijo enciiD!O·V, so si znali obraz
ložiti tucLi vpliv ·živalskega blata na 
golico. Enci.mi namreč, ki izhajajo z 
nepre!bavljeno hrano - z blatom ~z 
telesa, so ob dotiku z ~beljako·vinsko 
snovjo golice, ob ugodni temperaturi 
in slaJbo alkalni reruk:ciji ponovno za

·Čeli s hid:rolitsJpim raZJkrojem, ki se 
je odrwzil na kožah kot efekt čimža
nja. Kon&ni rezultat vseh tf:fu opa:zJo-_ 
vanj ·se je pokazal v tem, ·da je do
b:ila usnjar,s,ka industrija eiicimaiJs1ki 
preparat - oropon, kot pomožno 
sre-dstvo za čim~anje. S. tem je od
padla nadaljna potreba upo.rabe ži
vals:kih odp·wd!kov. 
· Vse večja rporaJba •Surovine (trehuš· 
na slinavka ali •bela je-tra govedi in 
sVIinj) ·za ~clelavo oropona je nare
kovala iskanje· novi!h mo:žnosti za 
produ:kc:ijo p:mteoliilskili encimov. Tu 
je odigralo va;žno vlogo gojenje 'Ples
ni, pOISeibno i;z vnste aspe(l'gillus, ki je 
postavilo na trži,šče novo ·sredstvo za 
čimžanj~, nazvano a·spe·rgrin.- V n8!Š~h 
tovarnah aspergin še ni v upora:b~. 
vendar pa se tudi v na:ši državi že vr
še raziskave in poizkusi 7..3. produk
cijo aspergina. 

Sam'o čimiŽanje i2ovajajo U.iSnQarske 
tovarne v sodih alii motovilih. Kože 
v floti segrejemo na predpisano tem-

11. Lenarčič Anton 
12. Gorenc Janez 
13. Grom Viktor 
14. Rožmanc Anton 
15. Novak 1\'Iatevž 
16. Jurca Anton 
17; Berberich Rudi 
18. Košča•k Franc 
19. Verbič Mirko 
20. Jurca Jože 
21. Orešek Jože 
22. Kociper Franc 
23. Prek Franc 
24. Cafuta Ivan 
25. Gorjup Alojz 
26. Nag·ode Anton_ 
27. Orešnik Ivan 
28. Jereb Anton 
29. 1\'Iugerli Avgust 
30. Recek Leopold 
31. Gabrovec Ludvik 

Glas·ov: 
530 
531 
529 
530 
531 
529 
530 
530 
531 

1 

530 
531 
530 
528 
531 
530 
531 
530 
532 
527 

' 531 
531 

32. Trček Pavel 528 
33. Resnik Ivan 529 
34. Karlič Milka 527 
35. Selman Islam 526 
36. Kuhar Jož.e 529 
37. Kuzmič Anton 530 
38. J eri na Janez 532 
39. Jurjevčič Karel 524 
40 •. Kastelic Alojz 530 
41. šurca Jane z 529 
42. ;Frampuž- Jože - 530 
43. Arhar Iv ana !)29 
44. Gregur•ka Nada 531 
45. Ogrin Pei>Ca 530 
46. Kogovšek Tončka 530 
47. Zajšek THka 528 
48. Pleško Anton 528 
49. Grah Marjana 531 
50. Kimovec Jožefa 529 
51. Kukovec Marija 529 
!)2. Hrenčič Ana 53ft 
53. Otrin Mici 530 
54. Pleskovič Franc 531 
55. Lukančič Jože 530 

Zg'oraj navedeni kandidati ·SO dolbi
li nadveč glasov tm· tvor:ij.o D-elav
sk,i s.vet Industrije usnja Vrhnika za 
leto 1952. 

Ing. M. Hladnik 
• pogovori 

peraturo, ki je oibičaj-no v IJ.nejah 34 
do 38 stopinj C. čim !bolj je potrebno 
ko,že zmehič&ti, tem vi1šjo temperatu
ro uporabljamo pri •Čimžanju. Ko SlO 

se ko:že povrtele ka:kilh 10- -15 min. v 
flo.ti za čimiŽanje, kontroliramo pH 
flote s p'henolphtaleinom. če je rea:k
CJija slabo roza harve, dodiamo odre
j.eno količino 'Sredstva za .čim:žanje in 
potem na VISWke četrt do pol ure kon
troliramo pH. V slučaj.u, da se 1pH 
dvigne, ga korigira:mo z daljnjimli 
dodatki sredstva za od:apnjenje (mleč
na in solna kislina, amonijev sulfat, 
pul'gatol itd.) dlo slaJbo rO'za barve na 
phe'l1ol[lihtalein. Oropon u.porrubljamo 
navwdno v ko1i0inah 0.5- 2.5 ocLstotka 
zavi:sno od vrste ,surove ){io,že in pa 
artikla, v katerega bo koža prede
lana. Od istih faktorjev zaV'isi tudi 
čas čimžanja, mi ga dolo:čamo v me
jah 'POl do 5 ur, včas•i:h pa .proces čim
žanja podabšamo tudi čez noč. 

Od vseh vr:st ISumvriih ·kož •Se najbolj 
urp!ira ffimžanju svinj1ska koža in to 
iz diVeih razlogov; Prvič otežava, in 
zavira mehčanje in č:imiŽanje svinj
ske kože i~redno kompaktna in go
sta struktura pos•eJbno .hribtnega de
la kože, katerega težko prerahljamo 
celo ·z dolgim luženjem in močnim 
čimžanjem. Drug;i faktor, ki prav ta-

Volilna komisija u,gota.vlj.a, da je 
ong.anski !Sestav . n!Zvoljenega Dela v" 
ske,ga sveta praYilen, ·ker je več kot 
75 odstotkov članov novoiz.v'oljenega 
DS iz osn·ovne gos.p,odars•ke dej.avno- . 
s ti. 

Volilna komisija je z. delom zaklju
čila olb 16.3{) uri, nato pa je bila drn
žahna prireditev v Delavs:ko uslu,ž
benski restavraciji. 

N ovewu delavskemu svetu želimo ' 
obilo uspeha pri de1u, ·da bo naša to 
varna ena iZ!Ined najboljšlih. · 

.Sestanek Kluba usnjarjev 
V sredo, 12. 

stan.ek Kluba 
se je ndele~ilo 
članov. Sprejet 
n:i red: 

marca se je vrš·il se
usnjarjev, katereg·a 
pr:i!bliJž.no tri četrtine 
je bil naslednji dnev-

l. Poročilo o dosedanjem delu, ki 
ga je podal p·redsednik 

2. P<wočilo lbla.g·aj·nika 
3, lzv:olitev nOC\7 e-g·a predsednika 
4. ,Predlo:g za poe1i:v~te·v d'ela v 

.klulbu 
5. Razno 
PredsedniJk tov. Berlberich Rudi je 

v svojem p·oro&lu pod'al .preg-led elo
sedanjega dela. Po·vdaril je, dia je 
namen klulb·a tesne·jša !povezava in 
sodelovanje. med usnjarji. Dalje Č8!Sa 
se je zadržal prti delu za strokovni 
dvig ·članov. Pov•z-amemo iz njeg;o
vega govora ne,kad· ,številk, kate.re 
nam no.vedo, !kakšno je :zanimanje 
članov za njihovo stroko.· V okviru 
kluba je bilo 20 predavanj in to lo
čeno za kvalifi.cirwne 'in nekvalifici
rane delavce. Na teh p·redavanj,ih je 
bilo navzočih vedno okoli 15 članov, 
sama predavanja pa so pl'<iipravili 
tov. ing. Hladnik, tov. obratovodja 
Krašovec ter o•s.tali. Nadalje je ome· 
nil tov. Bel'berich, da je Klub ns
njarje.v priredil za;bavco, .katera jet 
prav dohro uspela, saj je bilo do.se, 
ženo či.stega doibi&a 5.880.- Din. Do
dal pa je še, da hi ibilo zelo dlolbro, če 
bi se P·ripravila še ena zalbava in to 
v dj:ugri. :polo:vic;i &prila, ker b.i 'Se 
Kluih s tem finančno opomog·e,l in bi 
organiz.iral ogled 'kakšne drug·e s•lo
venske usnjarne•. Svoj ,g.ovor je- za 
kljuČiil S• .prošnjo, da se. g·a razrešii 
pTedsedniškliih diolžnosti, ker je na rio
vem me'Stu v menzi dovolj zaposlen. 

ko vpliva negativno na p.ro,ces Č!im 
žanja pa •SO ostanki naravne maš.čo
be v. kož.nem tkivu. Zato je potrebno 
svinjsiko kožo ·Čimžati z v1sokim od
stotkom sredstva za čim~a.nje, upo
rahljati ·čim V'iš.j.o mo.žno temperatu
ro in tudi čas podaljiŠatli tako, kakor 
zahteva n1<ehkoha ii1~delanega artik
la. 

Od na.pak, ki se naj,če•šče pojavljaj'o 
p·ri č:imžanju, 'bi omenil samo nekaj 
na.j :značilnejših 'primerov. V vsaki 
usnjarni se j.e prav gotovo že zgod:i
lo, da tso se ,pri člillll!žanju ko•že popol
noma ali pa delno »•skuhale«. V•zrok 
je bil navadno v površni kontroli 
temperature alil pa v tem, ela je dela
vec pri čimžanju pozabil na odprt 
parni ventil. Flota se je v takem pri
meru segrela preko 40 ali celo 5{) sto
ninj C. Twko visoka tempe·ratura je 
zelo pospešila proces č[mžanja, kli .se 
je odvijal t&ko hi:tro, da j.e k·o,žno tki
vo v olbčutljivej,ših d'elih kože (tre
bušni in vratnri. del,i) delno ali popol
noma raz.p&dlo. Dalje pa je poV'išana 
tempe·ratura pov·zročila pravo »lsku
hanj.e« t. j.. želatiuiranje kolagena. 
Da se rr'ZOignemo takim slučajem, upo
rabljajmo P·:ci čimžanju vedno toplo
mer, za kontroliranje temperature. 
ki jo VIZd'ržujmo točno na predpisani 
višini. Malomarno nadomeš•čanje to
plomera z obč.utk:om roke ·se je že če
sto bridko mwščevalo mans1kateremu 
čimžarju. 

Druga nepravilnost, ki je često 
vzrok slwbega č~anja, je v:z;drževa-

V svojem poročilu o -s.tanju <~bla
g-ajne. pa je blag-ajnik por·očal o do
hodk.ih in izdatkih Kluba. ProiS~l je, 
da bi se članarina poblirala lo1čeno v 
krom in ve·g·etwbil oddelku., to pa za
radi prevelikeg•a delokro,g-a. Ta pred
log ie bil s•prejet in je !bil izvoljen 
to·v. Vujic Ivan za poverjenika v 've
;;~:etahilnem oddelku. v krmnovem od
delhi pa ostane neizpremenjeno. 

Nato so sledile volitve- noveg·a 
nredsedn;i,ka. Preclla,gana ·sta \bilFt tov. 
Ko,cipe.r Franc in mojste-r tov. Novak 
Alojz. Največ ·glasov je dob-il tov. No
vak Alojz, ki je predsedniško m:esto 
tudi sprejel. 

V na~lednji točki dinevne·~a. reda 
o poržitvli dela. v Klubu so bili dani 
razni predlo,g;i .. Na]važnejši med nji
mi so n8!S.led'nj,i: 

l. Predavanja za kvalificirane' de
lavce· Ibo" prri.pravil tov. Kirbus in to 
o kromove-m stroj.enju. 

2. Da se organizirajo še dru:ga pre
dava'l1ja, katera bi. lb!ila v 'skladu z 
d.vligom strokovnega ·znanja .. PreJel:~ · 
v•sem se članri. zanimaj·o za finan~ni 
sti,stem in družbeni plan. 

3. Nadalje naj se v Klub ip•riteg·ne 
čim več tovarišic. 
člani. •SO !izrazili ·željo, •eLa lbli se iz

popolnlli v razn;i,h odde,lkih tovarne 
za. kar naj se sestavi komisij:a treh 
k,i jo s-estavljajo mo.j1s:ter oddelka, 
član Partije in en član de·lavskega 
sveta. Ta komis.ija Ibo pregled'alw de
lo delavca ter ga na osnovi doseže
n,ih re:zultatov preusmerila na drug·.o 
fazo d.ela. Po raznih manjpomembn•.d
Šiih p;redl01gih in vprašanjih, je bil se
stanek Kluba zaključen. F. K. 

nje nepravilnega pH v floti · č;imža
nja. Kot je bilo ·že omenjeno, je za 
n·roces ·&mžanja najuwodinejš:i1 slatbo 
al:kalni medij v obm1o.čju pH 8- 8.5. 
Kontrola je najlaž.j.e iz.vedljiva s. phe
nolphtaleinoan, ki p.okaž.e v teh oh
močji!h še ravno slaibo roza barvo. 
Vsako odstopanje pH bodisi navzgor 
(preveč apnena flota) ali nav;zcliol 
(1preveč .k;isla flota) zavira proces. čim
žanja 1in povzroča večjo trd.ot.o· kož. 
Zato kontro]ti,rajmo p-H v kr11jših Č!l
s.ovnliih presled'k::i!h, a regulirrajmo .ga 
z malimi, zato pa po~ostejš,imi dodat
ki sredstev za odapnjenje. 

. Napake na kožah, ki .so imele s·voj 
izvor na čimžanju, so se pojavljale 
tudti od tega, da je para udarjala v 
nremočniih oorkih direktno na !kože 
in jih tam poškodovala. Parne cevi 
za 01grevanj e naj !im1ajo čiim manjše 
luiknjice, še boljše pa je, ·Če ogreva
mo floto za 0imžanje indirektno, t. j. 
s »kačami« skoz:i katere prevaj·amo 
ua.ro, ker je tako ogrevanje mnogo 
'bolj ekonom1:čno. 

Pravilno čimžane ko~e se morajo 
P<ldl pritiskom prsta moono vtisniti. 
Vtisnjen prst se mora na koŽiii močno 
poznati tudi potem, ko pritisk popu
,-,t[,. To je že od nekdaj način preizku
šanja kv ali tete čimžanih 'kož 'Prti u•s
njarjih. Poleg tega ne smejo ibiti do
bro &imžane kože »r<Ybate«, kar zna
či, da olb potegljaju roke -pod prsti ne 
smemo o•bčutiti hrapavega in puste
ga lica, temveč morajo 'biti kože po 
licu ·gladke in spolzke. 



O sm:relt.ovi slt.o:rji vlažn a skorja ne daje čresla prav;ih 
d:imenzi:i marveč dobimo itz droibilca 
krhlje, ki ji.h le težko izlužujemo. 

je na moker na&n se preveč izluiijo 
najdragocenejše lahkotopl jive snov.i. 
Mokro . odločanje skmje od lesa da 
vlružen JH'o<l,ukt , ki podrružuje trans
port, !in zaliteva t almjš·njo. U!poraJbo. 
Umetno osušenje take sko·rje pa ni 
ekonomično. 

Nad al jev an je 

Vwrce lubja s:i<cer niso analizirali 
v tohkem dbisegu, kakor ibi to brez
hibno pre;i~lruševalno delo zahtevalo, 
vendar je ·dalo važne ·podatke za po
samezna leta in za naj·vainejtša pod
ro~ja. 
Povprečni rezultati analiz smreko

ve·ga lubja, ki so bili iz.vršeni v laibo
ratorl'ij,u »Aibteiilung IL Ledelrindu
strie der Elidgenosischen Material
pri.lfung,s und V ersuchsan:stalt, St. 
Gallen« so naslednjlli: 

Glej ta.be1o A! 
Medtem ko je analitična .sestava 

lubja, p·reračunana na isti odstotek 
vla.ge, vs•a štiri leta ;priblJižno enaka, 
v~id'imo. da je padla vlaga, ki je me
Tilo za dobJ.·o sušenje, od 16.3 na 13.2 
odstotka. še važmej:ša je o.koliš'č:ina, 
da je očitovalo v letu 19·40 ri>·rilbližno 
15 o'ds.totkov vzorcev tpreko 17 odstot
kov v:ode, v letu 1941 je padel ta od
stotek na 12, v letu 1942 na 5 alll v 
letu 19'43 na 3 odistotke. 1\jvalitativno 
neustreznih skorij (podl 8 od1st. tani
na) so ug•otovili leta 1940 - 10 odst., 
leta 1941 - 5 odstotkov, leta 1942 -
i;sto·, a leta 1943 - O odstotkov. Pro
dukt se je kvalitetno nekako UJStalil. 

Omenjena ni:zka v;sebnost s'trojil ne 
dokazuje iz,virne ni:z.ke V'Sebnostli .stro
jil, marveč je v zv.eztii s škodljivimi 
vplivi, zaradi kater,ih 1se tanin raz
kraja, in ki so potsledice· po·vršne ma
n.ipulac,ije in vskladiščenja lubja . . 
Povprečna analitična sesta.va skor

je iz g'lavnih pro'clukoi:jtskih podro·č:ij: 
Glej tahelo B! 

V. zadnjih 4 letih so analirz,irali ~15 
vz·orcev. 5 ods·totkov v,zorcev je po
kazalo Vlse'hnost str,ojil pod 8 od&tot
'kov, 27 odstotkov vzorcev 8 do 10 od
stot.k·ov; 

52 o•ds.totkov vwrcev je pokazalo 
vsebnost strojil 10 ·do 12 odstotkov, 
14 ocl!stotkov vzorcev 12 do 14 odstot-
kov; · 

2 o.dstotka V'ZOr·cev sta poka:za,la 
vsebnost strojil nad 14 odstotkov. · 

Vredno.st lubja ocenimo ·za usnjar
ja najlbolje, če upoštevamo, ·da ,j-z;čr 
pa:mo -z; luženjem tanina le 2 odstot
ka, največkrat pa le do 3 ~dstotke. V 
lutbjru ostanejo težko topljive, za us
ujarja manjvreclne 1snovi. 
Prrukhčno: da tedaj: 
8odstotno 1u:bje 5 odstotkov strojil, 

:1!0 od!s,totno luJbje 7 odstotkov stro
jtitl, 12 ·odstotno lubje 9 odstotkov stro
·jiil, 14 odstotno lubje 11' odstotkov 
strojil. 

Zato je: 
10 odstotna skorja 40 ·Od·stotkov več 

vredna kot 8 odstotna, 
12 odstotna skorja 29 odstotk·ov več 

vredna kot 10 ocllstotna, 
14 o~dlstotna !Sk·oda 57 odstotk·ov več 

vredna ,kot 10 odistotna. 

Upoštevati morwn110 .tudi 1clejstvo. . 
da \S'O splošni stroški pri p ridobiva
nju, traUJS!l}ortu, drolbljenju itd. oh 
enaki t~i enaki ~a dobro in slalbo 
skorjo. 

Na enwfuo težo tan:ina p·rera.čunani 
izda~k,i so tem manj,š.i, čim <boljša je 
skorJa. 

Na vse1hnost stroj ila v lubju · vpli
va odlo·čilno starost dreves, leg·a, 
kakovost tal, zaradi česar se mesnata 
plast in mrtva skorja po obsegu rruz
lično razvijata. Tanin se nahaja 
predvsem v mesnatem delu lu1bja. že 
sama mmanjost skorje d<liJ:Hl\ŠtČa pre
sojo o vsebnos.ti stl-oj:i.l. Na 12 · sl~kaih 
v0orce.v skorje, z označenim odl;;tot
kom •strojil, je videti, kwko pojema 
llhl'tva skorja ter kako ·naraš,ča mes-

. natost •in vsebnost tanina. Priponi
niti pa je· treba, da so opaziti tu pa ' 
ta:m. tudi izjeme. Us·pehi ·dOisedanje
ga razi1skovanja nam, še ne daj,o za
do·stnega .pre·g-leda, zruto so zelo va.ž
·Hii nadaljnji sistematični poiz1kusi, 
za kate·re· je· dal po•bucllo »Walliser 
Fo.rstkr·etits«. 

Na. vredno1.;;t, k'i jo rpred,stavlja 
smreokova skorja -z;a usnjarje, mno
g'o vplivru način manipulacije, pred
Vls·em sušenja. Na.glo sušenje zavira 
razkroj sno;vi, ki •S·O za usnjarja va:ž
ne. čim hitreje se suši lubje, tem 
bolj ohrani svo je do!bre laiStnosti. 
Vlažna skorja se hitro pokvai',i. P.o 
dosed!anj•ih opa?Jo;vanjih vse1bno1>t vla
g·e ne sme presegati 18 odstotkov, 
kvečjemu za 3 do 4 odstotke ;preko 
meje, ki jo p.oznamo že kot dobro, 
zračiJ.lo in suho blago·. če je pa vs•eh
nost v la.ge večja, se 'I.H'ično razvwj ati 
škotcllljive p.lesno!bne gLivice. To se 
Zlg,odi pred~sem na račrun nestrojil, 
ki imajo slad.ko·r, :in v zvez.i s tem na 
š1kodo strojil srumih. Pri tem se lulbje 
1i111 izlužek temno obarvata. V naših 
razmerah umetno sušenje obeljenega 
lulbja še ne jemljemo v poštev. Pre-

Tabela C 

Pro[z.V'od.njw 'SIDireko·vega lwbja je 
odvisna od sečnje v , vegetativni do
hi. Po vojni vrš ijo tako sečnjo po
sebno pri ruzkoriščanju ViiSOk10 1g1ors.kih 
sestojev v znatno večjem 01bsegu. 
Dosedanji poizklllsi z drrzano s1korjo 
(Rep,peh.inde) iz ~imske sečnje, ali 
pri lupljenju celulo·zne·g·a lesa v pa
pirnicah pridobljeno skorjo, bodi'si 
neposredno v u·snjaniaJ1 ali v tanin
skih tovarnah, niso dali zadovoljivih 
re•zultatov. Drzani ,skorji manjika do
bršen del mes·nate plasti, ki ,ima naj
več strojil. V p·a:pirn~caih producirana 
skorja je vse1hovala 5 do 8 odJs.totkov 
tanina'. Takšna skorja ima tudi pre
več lesa, ki ovira raci.jonalno delo 
ek,strakcij. Z odstranjevanjem skor-

Skorja, ki so jo ločili po .mokrem 
postopku, je pokazala nruslednjo ana-

Tabela A 

lizo : · 
Preračunano 

Stroj ila 
'l'opna nastroji•la 
Net.opno 
Vla1ga 

na 14,5% HzO 
1.2% 2,7 

4.7 
38.1 
14.5 

2.1% 
35.0% 

Analize sko'J.'je .iz 
61.7% 

papirnic: 
Glej 'ta:belo C! 

V·se aJlaLi,ze so lirzVI<š!ili po medna
rodni metod:i tresenja, ki je v švici 
običajna. 

Štev. 
vzorcev 

1 
Povprečje po metodi tresenja 

= ==:======;;========• 
dejanska sestava preračunano na 14.5% H20 Leto 

1940 
1941 
1942 
1943 

Tabela B 

Wallis 

19 
~7 

68 
31 

stro
jilo 

1 
11'2 
10'4 

1 
10'7 
10'8 

Področje 

Emmental Entlebuch 

St. Gallen 

Innerschweiz 

Ob dohodu 

1 
nestro- 1 ne- 1 voda stro- 1 ne.~tro- 1 ne- 1 

jilo topno jilo Jllo topno voda 

1 8.9 1 63'6 1 16'3 1 11'4 1 9'1 1 65 

1 
~:~ 1 :::~ 1 . ~: 1 ~~:: 1 ::~ 1' :::: 
9 67 13'2 10 7 8"8 66 

14'5 
14'5 

14'5 

1 Strojilo 1 N t "1 1 Netop es roJ• o no v d o a 1 

109 8"9 65"7 14'5 

11 9 65'5 14'5 

10'4 8'7 66·~ 14'5 

10'2 8"3 67 14'5 

Posušena Preračunano na 14.5%H20 

Označba Stw- 1 Topno 
1 

Ne- Stro- ! 
Topna 1 Topna 1 

Voda Ne-
'Voda 

Stro-! 

1 

Ne-.. 1 nestro- topno jila nestro~ topno jila ne stro- topno Voda 
JI a jila ji la jila 

--·· 1 1 1 

Vzorec A: skorja svežega 6 
1 

6'2 52'3 
1 

36•5 8'4 7'4 
1 

73'9 10'3 8'7 
1 

7'1 70'4 
1 

14'5 lesa 
' 

Vzorec B: skorja okuženega 
lesa . 2 2'2 84"7 11'1 2 2'3 86'- 9'5 1'9 2'2 81'1 14'5 

-- --
Skorja celuloznega lesa, 
ki je bil dalj časa v lubju - - - - 1'5 1'8 86'4 10'3 1'4 1'7 824 14•5 

-- --

1 1 

1 

1 1 
Iveri po drugem drzanju 8 1'4 74'7 23'1 1 1'7 90'5 6'8 0"9 1'6 83·- 14'5 

]f'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':::·················:::··········;······································~······················i 
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Kako se obnašam na cesti 

Cestni promet je vedno živahnejši, 
zato je potrebno posebne }}azljivosti! 
Največ prometnih nesreč se zgodi za
i'ad!i nahkomis.elnos.ti, 'nep·revidnosti 
jn p'redrznosti. Posebna pazljivost je 
potrebna na ovinkih in križiščih. 
Upoštevaj predpisani cestni red. Pe· 
šec se lažje umika kakor vozilo. če 
je ob cesti hodnik, hodi po njem! če 
l!,'a ni, hodi po skrajnem desnem ro
·bu, v sm~ri hoje! čez cesto ne hodi 
poševno, ampak pravokotno ter J}O· 
gledaj levo in desno, ker moraš upo
števati, da je vozilo hitrejše. če se 
voziš na kolesu, dl'Ži vedno obe roki 
na krmilu in p·revidno vozi - poseb
no na križiščih. Bodi vljuden in po
zdravljaj sta1·ejše ljudi! 

Ljubljanica pripoveduje 

Pomlad je! Pionirji iščejo zvončke 
in druge rož.ce po vrtovih, grmovju 
in bregu L.jubljanice. Zazrejo se v 
valove, ki se lepo blešče v soncu in 
jih v mislih vprašujejo: >>Kam tako 
hitite ~ « In Ljubljanica jim odgovar
ja: 

>>Moja pot je dolga in težka. Sem 
reka ponikalnica. Prvič pridem na 
dan kot potok O brhek,, pa· kmalu po
niknem in tečem sko~i Postojnsko 
jamo pod imenom Pivka. P 'onovno se 
pokažem na Planinskem polju kot 
Unec, Nekaj časa te'čem. po površini, 
pa zopet ·poniknem,. Po dolgem teku 
pod zemljo pridrvim med kamenjem 

in peskom pod mogočno skalno ste
no v večjo strugo. 'l'edaj se moje div
janje umiri. Preje bistra in prozor
na sem postala lena in umazana. 
Onesnažila me je tovarna. Na Vrhni
ki izviram v dveh krajih: v Retovju 
in Močilniku. V MočHniku imam dva 
izvira, ki se :/jdružita v Malo Ljub· 
ljanico. V Retovju imam tri izvire, ki 
se združijo v Veliko Ljubljanico. Ve· 
lika in Mala Ljubljanica se kmalu 
združita in nadaljujeta pot proti 
Ljubljani. V Zalogu pa se izlivam v 
Savo. S Savo sku}}a j nadaljuje.va pot 
uroti Beogradu. Tam se pridruživa 
Donavi. Svojo domovino kmalu za
pustimo. Tečemo skozi Rumunijo, ki 
so jo podjarmili Sovjeti. Nismo več 
vesele. Ne vidimo več veselih obra
zov, ne složnosti med ljudstvom, ka- · 
kor v Jugoslaviji! Izlivamo se v čr
no morje. 

O meni so nastale različne pripo
vedke. Ena izmed teh je pripovedka 
o Argonavtih .. Jazon, ki je v Kolhidi 
ukradel zlato 1·uno, je s svojo ladjo 
ZJbežal po Donavi, Sa vi in Ljubljani
ci do Vrhnike. Tu pa je ukazal lad
jo razdreti in jo prenesti na Jadran
sko morje. 

V prejšnjih časih ·so se po . mojih 
valovih zibati čolni, ki so prevažali 
blago. Danes vabi le še š.portnike
veslače .in kopalce . . Pionirji so se mi 
zahvalili in odšli. Spoznali so mojo 
pot.« · 

Napisali so: Masič Marija, ·Tomšič 
Jana in Corn Janez. Vsi iz prve gim-
nazije. · 

Filatelistično kramljanje 
Tam na mostu »Enajste šole« smo 

čakali Tomota, ki je šel na pošto ku
pit znamke za denar, ki . ga je dobil 
za nagrado za dobro spričevalo. Oči 
so se zaiskrile, ko nam je pokazal 
kUJ}ljeno znamko za 150 din. Vsi bi jo 
radi imeli. Pa se oglasi sestrica Zor· 
ka: »Pa vendar nisi za ves denar ku~ 
pil samo to drago znamko~ Poglej, 
Franci je kupil za 20 din celo vreči 
co - 50 različnih, rabljenih znamk 
raznih držav. Za ta denar bi lahko 
kupil 7 vrečk po 50 znamk, t. j. 350 
komadov in ostalo bi ti še 10 din za 
bonbone.« 'fomo je bil na te Zorkine 
besede v zadregi. Končno pa se je 
razkoračil in odločno rekel: »Jaz sem 
Titov pionir, zato zbiram znamke na
še domovine! Imam še druge znamke 
iz serije za 10. obletnico ljudskih 
vstaj s heroj.j iz vsake naše republi· 
ke. Ta pa je zaključena s sliko našega 
največje.ga heroja maršala Tita -
v ozadju je tank in tovarna avijonov. 
Mi smo, z zanimanjem gledali in gle
dali in se čudili tej lepti znamki. >>No, 
Tomo, pa na,m pokaži še druge hero
je iz te serije,« smo zavpili. >>Zorki· 
ca, steci domov in jih prinesi! So v 
inaJ}i na polici v kuhinji,« reče ' To
mo. Ko je od1}rl prinešeno mapo, je 
prebledel in milo zajokal. Znamke 
so bile zlepljene v od sopare ovlaže
ni mapi. 

>>No, vidiš Tomo; saj so Ti vsi doma 
rekli, da sp.ravi znamke· na suhem 
prostoru in ne v kuhinji!<< ga je po
karala Zorka. Franci pa je p·ripom-

nil: >>Jaz imam tudti te znamke rab- · 
ljene, p·a se mi ne spll'imejo. Zato :/jbi
ram rabljene, ki jih dobim zastonj 
ali zamenjam. pri sošolcih. Zbiram 
znamke zaradi lepih sličic, ne pa za
radi lepila, ki škoduje in razjeda 
znamko. Zato nisem v strahu, da se 
zlepijo in pokvarijo. Pa bodi to za 
nas dobra šola in pojdimo k tovari
šu filateHstu, da nam reši . zlepljeue 
znamke!« Rečeno - storjeno! Zlep
ljene znamke smo v vodi uamočili in 
sprali le.pHo. Tovariš jih je na novo 
prevlekel z lepilom, jih razporedil in 
nalepil na no.v ovitek s Tomovim na 
slovom in oddal prip;oročeno ua po
što. že drugi dan nailll je Tomo poka· 
zal ovitek z lepo žigosanimi znamika
mi. Novo 'Uitovo avijonsko pa je 
imel vloženo na podložnem karton
čku in zavito v .celofan. Ta se mi pa 
ne bo nikoli pokvarila! čuval jo bom 
kot spom.lin na moje začetno udejstvo
vanje, je končal To:m.O. 

O filatelistični >>žehti« sledi! 
· Fila teliS<tka Nusbek Jelka, .4 b .r. 

Moja pot .v šolo 
v šolo hodim zelo rad, da se bom 

kaj naučil. Naša hiša stoji pod Sveto 
Trojico. Najrajši hodim čez Revuov 
klanec proti čotovi hiši, kjer dobim 
še druge prijatelje. Ob potoku, pri 
Furlanovih, se zbe·r emo in opazuje
mo, kako plavajo ribice, Tu se nam 
pridruži tudi Merlakov Martin in po
tem gremo mirno v šolo. Na šolskem 
dvorišču · se razidemo, ·nekateri gredo 
v gimnazijo, drugi p!a v osnovno šolo. 

Lušin · Tone, 3. r . os il. šole. 


