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1lrhnika, 12~ aprila 1952 Leto 111. 

Sprejet je bil zaključni · račun za leto t9St 
Na svoji XXI. redni seji, dne 31. 

marca t. J. je delavski svet sprejel 
zaključ-ni račun podjetja za leto 
1951. Ob tej priliki so se člani de· 
Javskega sveta do podrobnosti se· 
znaniJi z delom in poslovanjem pod
jetja v preteklem letu ter · izvršili 
tudi grobo primerjavo z delom v 
prejšnjih letih. Tako je n. pr. na
mok v primerjavi z letom 1946. po· 
večan dnevno za 857 odstotkov. To 
povečanje gre seveda predvsem na 
račun · povečanja osnovnih sredstev. 
Zato je tudi razumljivo, da je bilo 
vloženih . več kot polovica vseh 
opravljenih investicij. 18 odstotkov 
investicij je bilo namenjenih za po· 
večanje rentabilnosti podjetja, a 24 
odstotkov v ostale namene. Levj·i 
delež dodatnih investicij je bil vlo
žen v letih 1947- 1950, dočim je leta 
1951. bHo vloženih le 2,01 odstotkov. 

Analiza stroškov izkazanih po 
strukturi cene nam v celoti izkazuje 
precejšnje znižanje v primerjavi s 
planiranimi stroški. To znižanje gre 
na račun prihrankov pri surovini. 
Po'večanje pa je toliko večje, ker 
smo dosegli delno izboljšanje . po
yprečnega sortimenta v primerjavi 
s preteklim letom. Pri porabi suro
vine smo dosegli 8.S odstotni prihra
nek v količini ter 7.2 odstotkov v 
v1·ednosti. Ta prihranek gre pred
vg.em na račun povečanega rende· 
men ta. ki je bil dosežen z bolj~im · 
napen;ianjem ter štedl:iivejšim obre
zovanjem. Vsekakor · je nan:i ypli
valo tudi temeljito očiščenje kož so
li pred namokom. 

Tudi pri izdelavnem materialu 
beležimo v preteklem letu S odsotni 
prihranek. V elika večina tega pri
hranka ~re na račun ponovnega iz
koriščanja odp·adlih barv, a pre-

• ostalo na račun racionalnejše pora
be ostalega izdelavnega . materiala. 

Pri gorivu smo prekoračili pred
videno p~trošnjo za 8,16 odstotkov. 
Ta iz ,leta v leto narašča, kar je 
brez dvoma resen problem za naše 
podjetje. Povečana poraba goriva 

Naš podlistek: 

10 Usnjarski 
6im1Žanje je bila poslednja delov

na operacija" ki smo jo iz.vršili v lu
ži!lnici. Oc1 lugov močno alkalne k'O
že smo z odrup.nenje:m in čimlžanjem 
prip•ravili ·oo več ali manj nevtral
ne reakcije. Take kože so p•riprav- · 
lje]).e za dalj:ne obdel·ovanje v raz- -
torpinah kli.sle reaiDcije t. j. •s pH pod 
7 (najčešce 3- 5), kar je značilno ~a 
vse vl'S'te in načine strojenja (izje
ma formalinsko .in ·semiš stNj'imje). 

Strojilnica je pra'V'zap•rav osrednji 
odoelek vsruke tovarne us.nja, kajti 
tu p'rehaja in se .rpretvarja .po fi.zi
kalno~kemi·čnih s.prellllemlbah surova 
k'O~a~k'Ola,ge.n v usnje. V strojilnice 
prihaja vedno gohca, iz njih pa od
haja usnje običajno s,icer še v mo
krem stanju, toda V'sebuj,oče že vse 
bistvene lrustnosti, kti ločijo UJsnje -
strojene kože od surovih. 

.P01glejllllo malo, katere so te !bist
vene lasitnosti, ki jih mora imeti ko
ža, .da jo imenujemo usnje. Za su
rove kože je značiln'O. da v· nekon
zer:viranem stanju na zraku kaj bli
tro · zasmrde, če jih ne 01sušimo. 
V•zrok usmrajenja- je ·d:elo m1kroor
<t"animnmv (gn;ilobnih iba:kterij), ki se 
Mitro ramrrno!Že na svetžti!h kožah. 
Dalj'e •&o ,sU<rove k'Ože zelo občutiTive 
na temperature, ki presežejo 40° C. 
Osušenje surove kože vodi do trde, 
t~ko pregiJbne in lomljive mase, ki 

gre na račun starih kotlov ter delno 
slabe, oz. neodgovarjajoče kvalitete 
goriv. Prekoračitev pa zasledimo 
tudi pri električni energiji, saj ima
mo v obtoku elektromotorje s pre
veliko zmogljivostjo, kar povzroča 
pojavljanje, oz. trošenje jalovega 
toka. 

V preteklem letu smo prekoračili 
plačni fond za cca 10 odstotkov. To 
povečanje ·Se zapaža v večji meri 
pri dopolnilnih plačah (dodatek za · 
stalnost) ter v nekoliko manjši me
ri pri osnovnih plačah. Pri teh nam 
račun izkazuje 2.66 odstotni padec 
produktivnosti dela, ki pa . je posle
dica forsiranja · boljše · kvalitete. 
Povprečni sortiment je v . primerja
vi s pretekHm letom tudi dejansko 
narasel za 3.S . odstotka. Pole~ zni-
7.anja produktivnosti dela je ustvar
jeno prekoračenje plačnega fonda 
~a račun povečanja povp•rečne pla
ce za 0.4 odstotka. 

Tudi obratovna in upravno-pro
dajna režija sta narasli v primeri s 
uostavljenimi normativi. Vzrok za 
to povečanje je v netočnem plani-
ranju. · 

Potem, ko so bili ra:itolmačeni še 
ostali elementi bilance, se je razvi
la diskusija. Vsi diskutanti so na
glašali potrebo po čim večji štednji 
ter neprestanem izboljševanju kva· 
litete. 

Na seji je delavski svet sprejel 
tudi sklep, da se preneha z delom v 
usnjarni obrata II. Likvidacija bo 
izvršena takoj. V vseh prostorih 
obrata II. pa se bo .razvila ščetinar
na, ki bo zaposlila precejšnje števi· 
lo predvsem ženske delovne sile. Ta 
novi obrat bo v velikih količinah 
predeloval nadvse cenjen artikel -
svinjsko ščetin o. Vsa fizično osla
bela delovna sila obrata I. bo tudi 
na ta način našla mesto za svojo 
nadaljnjo zaposlitev. 

Poostrena borba za dvig kvalitete 
zahteva tudi v organizaciji dela do:.'" 
ločene spremembe. Eden takih 
ukrepov je sJedec. Skladišča goto
vega usnja bodo v bodoče vršila 

Ing. M Hladnik 

pogovori 
človeku ne nmti ikaikih .posebnih 
mO'Žn-osti\ uporalbe. če surovo koiŽo 
prevede:n1o s pomočjo kemli:kalij, v 
tako stanje. da nitti v mokrellll n iti 
v •suhem stanju ne more več zasmr
d)eti, to se p·ravi, da ni več db
ootljiva (vsaj ne tako, kot surova 
koža ali golica.) proti povišanirrn 
temperaturam, da ob sušenj111 osta
ne holj ali manj elastična !in mehka 
ter dru slliha, če jo. ·p.retrgamo pokaže 
jas:no · vidno vlaknastio strukturo, 
potem pravimo. da Blll'O •Surovo koiŽo 
pretvorili v us111je, skratka jo ustro
jili. 

Strojenj.e je zelo za.mota:n fizi.lkal
no.Jkemilčni P'I.'OCCIS, mi v v-seh svoj1h 
portankostih in VIJ.i<>:truh, še danes 
kilju;b ogromnemu rwziskovalno
znarustvenemu ·delu usnjarskih ke:mi
k'Ov na marsi'kate.rem proiblemu tin 
mes:tu ni -doko.nčno raziJskan ·in po
jasnj·en. Zato tuclJi Illl'O•Cets strojenja 
in strojilni materijali nis•o rpop.olno
ma točno definirani, temveč •smatra
mo kot strojilo vsako snov, ki po
vezana s kola:genom ri~premeni last
nos;tti. s:uvo•ve kožet-ig1olice .talk:·o, ida 
doohi:m:<> iz :surove ko,že ~ Ulsnje. 

V se snovi, s ka:terilllli •se suro·ve 
kože tpretvwrjajo v Uosnje lah'ko raz
delimo v štiri skupine: 

I. vegetaibilna .strojoila, 
II. !lll.ineralna strojila, 

kvalitetne prevzeme blaga iz proiz· 
vodnje ter odklanjala prevzem sla
bega blaga. Komercialni oddelek se 
bo v odnosu na proizvodnjo posta
vil na stališče: proda - kupim. Tu
di pri izbiri artiklov, ki jih proiz
vajamo, bomo morali pokazati več
jo gibčnost. že dokaj razširjena 
proizvodnja kromovega usnja v 
svetlih barvah je pokazala, da lah· 
ko svinjsko usnje z ozirom na cene
nost ter kvaliteto postane pri kup
cih zelo iskano. 

IZtOIIII smo 
not upn~tn' odbor 

Na prvi ·l;edni 'seji delaVIskega sve
ta, kli je bila. d:ne 2. aPT~la t. l. je bil 
izvoljen za proosedwi.Jka delavskega 
sveta tov. Ro1z.man Janez, ki je do1bil 
od 43 'Od·danih glasov 29. Soikao.:tdidat 
za predsednika D:S je bil . tov. Ko·ci
per F r anc, ki je P·rej e.l 5 g.lasov. P'O
leg omenjeruh. dveh s-o 1 dobti.li še 
t.Ov. P'le>slmvič Frame 6 glasov, Jur
j eV10i.č Karel 2 glasa, rim. Resnik 
Ivan 1 glas. 

Izvoljena ·· volilna k'Omisija je 
predlagala kot kandidate za uprav
ni odbor tova1~ilše Resniika Ivana, 
Ko,ciP!ra iF~·anca, Hroma Viktorja, 
Cafuto Iv ana, Zalokar Marijo, Tram
Dluža Jažeta, Jurjev-či.č? Karla, Ple
ška Antona in Ku~llllilr Antona. Po 
tajnih volitvah so ibili i zvoljeni v 
tipravnti odbor &ledeči: 

glasov 
Res11.ik Ivan 39 
Kociper Franc 35 
Grom Vikto.r 34 
Cafuta Ivan 33 
Zalokar Marija 32 
Trampuž J'O,že 31 
Jurjevffič Karel 31 

Na prvi seji je up-ravni odlbor iz
volil iz svoje s.rede za predsednika 
tov. Resnika Ivana. 

' 
III. sintetiona strojila, 
IV. razna strojila. 
V egentabilna strojila: imenovana 

tudi tanini so org-anske snovi, ki 
jih najdemo v razni!h rastlinsk,:Lh 
delih. Značilno je, da so VISa v vodi 
torpna, rjave barve in trpkeg-a oku
sa. V večjih množinah jHi najdemo 
v drevesnih -skodah, le-sovih, plodo
vih, Lilstti.h, ·koreninah tin 1bolezenskih 
izrwstkih po-sameznih ·rastlin. To s•o 
s•trojilni materiali, kli tvorijo vlir 
vegetab.ilnih stroji;!. .Seznanimo se z 
nekaterimi uajva:žnejš,imli.! Skorje: 
smll"ekova, hrast'Ova, mti.m!oiziua i. dir.; 
lesovi: kostanjev, ihT.rustov, quebra
cho, itd.; plodovi: valonea, ·miroha
lane, i. dr.; listi: SUIIILah, gambir itd. 
korenine: canaigre. badan !itd.; bo· 
lezenski izrastki: ši&ke, ježice in dr. 
Te materiale upora!bljamo d:irekt
no v ·zmletem stanju ali pa si ,iz 
njih pripravljamo tekioče ali trd
ne stroj ilne · e.kSitrakte. V rednost 
rp01samez:ni.h .vegetrubilnih strojilnd.ih 
mruter-ialov ali ek.strato.v ocenjuje
mo po vsebnosti strojil, kar izraža
mo s F 01n (čitaj fti.lter odstotek). 
F% · · oonačuje dedianslkl() vseibnost 
st·rojil v .odtstotki;h, določeno po ama
litski metodi filtriranja. Kratko ·bti 
·priPoQmnil še • to, da vegetabilna 
strojila 'Oib dotiku z železnimi spo
nami tvo,rijo črnilo, vsled česar .ne 
dopuščajmo nti.lkjer dotika med ve
,getabillllirrni strojili ali mokrimi ko
žami !in .želez.om. 

Mineralna strojila: poleg vegeta
bilnih strojil se že v ČlllSU nekaj sto 
in celo tisoč let nazaj uporabljali 

Prevzeli so delo 
2. aprila 19S2. se je sestal p.ovoiz· 

voljeni delavski svet našega podjet
ja. Potem, ko je bil z večino glasov 
izvoljen za predsednika tovariš 
Rozman Janez, skladiščni delavec, 
je dotedanji upravni odbor predal 
posle novemu delavskemu svetu. 
Predsednik upravnega odbora tov. 
TraJ'!1PJiš Jože je podaJ poi·očilo .o 
zakbucnem računu za leto 1951. ter 
pregled izvršenih sklepov, ki jih je 
v preteklem letu SI>rejel stari de
lavski svet. Po poročilih se je raz
v-iJa živahna diskusija. Delavski 
svet je izglasoval razrešnico uprav-. 
nemu odboru, nakar je bil izvoljen 
novi upravni odbor, o čemer po
drobno poročamo na drugem mestu.. 

Vsi bomo sodelovali! 
Na. pryi. se_j.i, dne 5. aprila 1952 je 

no·vorzvobem UO s1klenil da homo 
litzdelal.i tarifni !Pravilnik za nove 
p!ače. Za raz.liko od- dosedanjeg-a na
~ma dela pri določanju pJa.č, IDi g-a 
Je opra:vlj.a.la centra}na komisija, 
bo -prav1lru:k samo,s.to-Jno s-es•tavljen 
J)<_) posa~.eznih oddelk.ilh. Na skU!P
mh reclnn,h SCIS:tanlkih bodo člruni ko
lektiva poučeni o osnovnih princi
Pih, k:i vel jaj·o za ses.tavo pravilni
kov. V oddelkih hodo cl 1e'la-v~ci v me
jah rplačnih kvot določali višino 
pre~emk:ov te·r vJ·.sto premij, :ki •bodo 
vebale. ~a posam.ez.na ·sistemati-zira
na delovna mesta. Ta!ko iz:dela>ne 
oredlog-e, kli. bodo re.zultat d!i.'skusije 
nepOIS<r:e~nih proizvaja~cev, ·bodo pre- . 
g'ledah clruni U;PravJ.H~ga od!bora, de
lavskeg-a sveta, zas1to~)ni•ki IS:inclikal
ne terr partijske or,ganizacije. Na 
men nj1i.ho;ve:g-a :Pregled'a rbo·, da se 
n~·~ICllogi o·c1delkov medsehojn0 vskla
drJO ter se taiko zag·otovi pravilno 
IČl'lpanje celotne•g-a fl}lalČIJ.eg-a f.onda 
ki ga podjetje ne sme prekoračiti: 

NotronJe preureditve 
Ker O•dpad'eta v obratu I . pralni

ca in· sušilnic!ll ščetin, troi bo1sta IPl'e
nešeni v ščetinar:no, · je OU dsvojil 
P·red log·, ·da se v z.anj 'J)ripr~!llv:ljen~h 
pi:ostori!h uredi Siklruc1išče me:bd're in 
a1pna. 

Vslect ekonom1ča1ega poslovanja 
ter dobrega .gospodarjenja, šteclinje 
materialov in delo;v:ne• sile, je po-, 
trehno skladiš'Ča . IČ!im lbolj centra.li.: 
ziratli ter odpraviti dosedanje po- · 
manj'kljivosti, ki se je od:rružalo v 
tellll, da je bil material vskladiščen 
na več mes.t.ih. S1klad'i.š.če kemikaliJ 
ho pnido:bilo z zaz.idaV'o v.me.sne ste
ne v prostoru olb lbarvilnih sodilh, 
precejšen proortor~ ki bo 'služil za 
\TS~kladiščenje tekočih lin trdnih e'ks
trakto·v-. 

V p~oučevanju je tudti. p.re1Ure'c1i
tev sklllldi!š·č got·oveg-a usnja ter po
mo!Žne·ga materiala, kaikor tudi re
o•rganizacij a skladJišone sl užlbe. Pred
lo,g·i o teh stvareh bodo predlo~eni 
upravnem111 odlhoru na eni od na
sledidlih sej. 

tudi anorg-anske .t j. mineralne srpo
j i:ne •za namene i:bdelo.v.anja UJSnja. .. 
Naj ome:n:i.m le beli ga.Iun. t . j. sol 
kovine aluminija, ki je bilo pOiz.na
no s.trojilo že narod10m. starega ve~ 
ka. Alullllinijevim solem so se v 
dru,gi pol'Ovici. 19. stol. pnudružile še 
k•romove soh, s pomO"čjo Jmterih je 
usp.elo po posebnih po.s-to!Pkih izde
lati usnje doib-11ih lastnos·tti. in kako
vosti. Poseibna predno1st kromovega· 
posto'Pka .g,t·rojenja je bila v tem,_ 
da -se je ·čas, ,potrdben za ustrojenje 
korž pri tem postopku močno skraj 
šal. Pr:vot:n'O dvo'kopeln'O kromovo 
•stroj·enje je kll1lalu i~podrinil eno-• 
stavnejši in hitrejši enokopeJ.ni · po
sto!pek, ·ki 'g-a še danCG z u1&pehom 
UP·Orlllbljajo v,se us•ndarne., ki izde
lujej·o krom'Ovo usnje. Klromavo 
strojenje j~ danes ,s,k'Oraj ediJlli način 
mineralne·ga Sltro.jenja, ki se u,po
ralblja v us.njarski industriji. Alu
minijev'() strojenje (helo g,lace) je v 
glavnem i~gl!lbilo na ve-ljavi in po
mtmu., ker v:sem tov'.riStniJm :zahter 
vam dandanes. veliko ib'Oljše zad'Osti 
krom'Ov načdn strojenja. 

Od ootali!h načti.111ov •mineralnega 
strojenja, tbi omenil še srtroje:nje 2> . 
žele~ZillJi.mi solmi, ki se dio danes 
p11:aktič:no še ni :izJw-riščalo in pa 
s·trojenje ·S cirkon1i,jevimi solmi 
(Blan.oorol), ki se je v manj:Šellll ob
selg'IU uporabljalo za 'bele vrste us
nja. Bolj teoretli.čnega :po-me:na so še 
drugi na.čillii mineralneg-a strojenja 
in ·sicer z magnezijev:i:m1i, silie<ijevi
mi solmi, s fosforovirrni IS'POjinami: 
itd. 



Delavski svet Industrije usnja bo pričel 
sestavljati tarifni pravilnik podje.tja 

V tqrek, ·dne 8. t. m. ·se je sestal tovi ta;kšen zaslužek, kaikršen odgo
DS za,rad:i sestave ta1:ufnega priavil- varja v1o!Ž.enemu d~elu na določenem 
ni1ka rpodjetja. Uvodoma je bilo raz.- delovnem mes.tu. 1 
tolma,čeno. kaj mora vselbovati ta- P(ri sestavi tariJfruiJh pos,tavk pa 
rifni pravilnik 1n kako ga ,sestav- je treiba posebno paziti na kvalifli
Ijarrn:o. Tarifni prr·avil11iik mora tudti kacijo, ki je potrebna za izvrševa
v naše~ podjetju :zagotoviti 'sociali- nje p.redp.Usanri.th del. Na ta način se 
stično načelo nagrajevanja. Pri tem z višino tarllifniih postavk obdrži 
mi gre za suhe 01hračunske orperaci- . P'ravilerr odnos med ·posameznimi 
je, amrr)ak za družbeno gospodai~s,ka deli. za 'katere se ]ščejo raz1učne 
načela, za gospod8:rS!ko m.,oral'\), ki kvalifikacije. 
mora prjti pri 'razdeljevanjiU zasluž- Tanifna pO/Stavka ·delovnega me
ka do irza'qJz;a. Vsakdo naj, P'rejme t,o- sta, za katerega je potrebna ni:ž.ja 
lliko, !koli'kršen je bli)l ·so:mZllllerno _ stro:kovna kvalifikacija, lahk·o do
njegov n:risrpervek Da lbi ·Se vse to seže ali pa celo ;preseže tarufno po
lah'ko izvedlo, moramo O[)·r.aviti ko- stavko de,lovneg·a mes;ta s potrebno 
re;khuro norm" O'z[rOIIDa akorda, de- višdo kval,ifikacijo in to v ·slučaju, 
lovna mesta in tehnološ~ki P'roces pa če gre za delo, katero se ;izvršuje 
bomo ,ponovno prekontroll,irali. pod posehmimi powoji, ali za delav-

Nov natčin obra,čunavanj,a zasluž- ce, odnosno uslužJbence, kater;i vodi
ka je v tem, da po:znamo ua eni jo del·o manjše ali večje sku pine de
strani obračuns:ki plačni fond. na lavcev, oziroma uslužbencev. 
dn1g1i ~straillii pa rea.hZii(rani p·lačni . Podjetje ima P·ravico, da razpore
fond. Za določitev zaslužka je pred- ja delavce :in• uslužbence po stro
vsem važen realizirani p,lačni foncl. k·ovni spo,soibnosti, kakor od!g·ovar
Real.Jiz,irani pla~ni fond doJbiJIDio na ja podjetju, VtSled česar je tudi ra
podl~:tgi prodane koliČi(1le p.}aga. Pri zumljiv·o, da bo· na delavnem me
tem pa i.gra veliko vloowo čini bolj- stu, O>dnosno P·ri delu ·delavec, oZ,iro
ša kvaliteta i~zd:elkov, na podlagi ma uslužbe!Ilec, kateremu je prizna
katere qoseže podjetje višjo pro- na oc1g'o•varjajoča strokovna s.po;sob
dajno ceno, ki tvori podlago za 'rz- nost. 
računavamje. plačme-ga fonda, ozi- V Jk,olikor delavec ali usilttž.benec 
roma za,slu:žka. O[J<rav~ja de1o, za 'katero se zahteva 

Tarifne ·postavke bodo odrejene vffišj.a kvalifikacija in je za to višjo 
za vsako delovno mesto, odnosno za k,valifi'kacijo odrejena :ta;rifna p·o
de:la na delovnih mestih, ·k jer se de- stavka, se mu ·vsled tega ne prizna 
la menjajo. viš ja kvalifikacija za dosego d·ru-

gih prav:i'c liz delovnega odno•sa. 
Delovna mesta se odrej:ujejo po v ta:rifnem ,pravilni'rou bo t:udi 

številu delavcev in uslužibencev po- predvideno, kaj se smatra ·za zastoj 
trelbnih za izlmrušiČanje kapacitete, v delovnem 1woce1su, in tudi to, če 
odrejeruiih ·z druž:benim plamom. ho podjetje za V'Saik zastoj, •kateri 

Pri d'Oločanju tarifnih po>stavk pa je nasta.l iz obje~iliv11ih mz,logov in 
je važno, da skupni 'Zllle>sek ne mo- brez krivde č.}anov de1ovneg·a k(}
re .prese·gati iznosa planiranega lektiva dalo nadomest,ilo za ' izg.uh
ploonega fonda, ·zma,njšanega za ljeni z.rus.luže'k. . S pravilruikom bo 
stroš:ke, predvtudene v členu 17 ci.n 18 prav tako predvideno, če se bo čas 
Uredbe o delitvi sklada za plače 1in uvs,toja v delu priznal dela.Vlcu, od-
o zas'lužku. no&ll'O· uslužlbencu v primeru, da je 

Pri do1o,čanju tarifnih 1postavk je za to· predv,ideno pla,&Ho plačal v 
pqdjetje. po 'v'seilli samostojno glede P'olnem znesku tarif.ne !POistavke in 
izbire načina določanja tarifnih po- ali se bo ta znesek zmanj·šal za do
stavk. !>ni tem pa 'je važno, d!a •se ts ločen odstotek, na podlagi katere
tanifnim.i po>stavkami vsakemu ·d!e- ga delav:ee sodeluje' v ra:z:d1elitv:i 
lavcu in uslužbenCIU, ki vrši delo na P'lwčnega fond'a za čas, v ka.terem 
odTejenem služJbenam mestn za,go- je bil zw3to j. 

V tarifnem pravilniku :bo predvj
deno, da podjetje v slučaju, Jw je 
plačnti fond višji od potrebnega 
plwčnega fooida, odvaja v naprej od
rejeni odstotek v ·po.sebni fond, ka
teri !ho 'služ1il ·za zagotavljanj e ena
kOIID,ernosti iz!Plačil zas,lužlkov de
lav'Ce.v in u.služ1bencev tekom leta. 

Pred spreje.tjem tarifnega p ravil
ruka :& stran:i delav·skega sveta, bo 
ta .o1bja.vljen . celotnemu kolekti\vu. 

Pl'ii se's,tav:i pravilnika pa bodo 
sodelovali vsi člani d'elovne,ga ko
lektiva po oddelkih, da se ta;lw v:sa
wdo ·Č!im podroJbneje seznani z njim 
in ·z jedrom družbenega · plana pod-
jetja. · 

ATtomobilisti delajo 
Od ustamovitve pa do danes je 

Avto-moto druš,tvo imelo :že dve teo
retičllti in eno pra.kt1čno predavanje. 
Obisk članstva je razveseljiv, ·saj 
vs\(lkemu IPTedava.nju 'Pr,1so•stvuje 
preko tride,set članov, ki z veJitkia:n 
zanimanjem in veseljem sledijo iz
vajanjem predavate,Ija. 

Avto-m.Qto 'društvo je pred ne
davnim dobilo od uprave podjetja 
na razpolago neza,zi!Clano lb.arako, ki 
se 'bo dala zelo lepo preured!iti v 
delavnico in ,g-aražo. Z p·ros·tovolj
nim delom so člani ~e 1wičeli. Vod
stvo društva ra0una, ·da ho z de
narno in stro:kovno pom.o.čjo PIO'd
jetja ter z tpro,stov·oljl1tvm delom ~SV·o 
je,g·;:t 'članstva kmalu uredilo svoje 
delovne P·ros:tore. 

Domači poizkus 
1 
Pred nedavnim časom so bile· za

klj:uč,ene poi'zkušnje plr:oi,zvodnje 
svilnj·skega rokavičavske,g.a u:snja. 
Pod!zkuse je delal v la~borato.riju tov. 
j11ž. Hlacl:nik. Istočasno je tudi 
olbratovodja ikrounovega oddelka to 
variš Kirlbus pričel ·S sli·čnimi poiz
'lms.i po po.storptku, ki ;se nekol:iko 
ra;zlikuje od lalboratorij,Sikega. Prvi 
vzorci rokavwarskega usnja ·SO pri 
odjemalcih naleteli na zelo ugode~1 
sprej em . . 

Urejuje uredn:iš1ki odlbor. 
Uredništvo in uprava Indtwstr. usnja 
Vrhnika Nova e. 27 /l. soba 21 tel. 16 

O smrekovi s:korji 
V švici proizvajaj·o samo teikoč 

sn'l;I'ekov; iz.vleček, kajti ViPrašanje 
g-oriva · ter večji stroški ne priporo
čajo nadaljnjega zgošče;vanja, ·PO~ 
.sehno še, ker razdalje · med proiziva.
jahl!im in pntrošnlim· krajem niso 
ve,liike. 

švi,carsiki ekstrakt iz emrekove 
skcwje "ima: 

Dejansko preračunano na 60' o·d:st. 
Hz O 
strojila 18.5- 21.7 2{).3- 214 
topna nastrojila 13.5__,17.7 14.9- 17.2 
nepotno 1.0L- 2.3 1.4-- 2.5 
voda 63.5--63.& 6().0-
pH 3.8- 4.4 

Ekstrakt ne cenijo samo zaradi 
njegovih ;s.trojtilnih lastno·sti, ampruk 
tudi zaradi te~a, ker da ČrHslenki 
notre1bno kislo,st. V današnjih oko
hš~činah ta lrus,tuotst ni ravno nujna., 
ker je v :kostanj.everrn izvlecku do
volj k1slosti na raJZJI)Olrugo. Z doda
:ianjem sredstev1, kil. zavirajo vretje, 
lahko ·dose-ž.emo potrelbne :popravke. 
V mirnem čaSJU Ibo strojenje z eks
tt·ruk!ti Ji,n mešano strojenje vs:ekaik·or 
še pomem'hnejše, ·zato ho produJkci
ja ekstr.aktov prav posebno va•žna. 

švicar,ska smre'kova ~skorja, produ
eirana o!b ~sečnji v vegetativni do· 
bi, je p·ri pravilnem ma·nilpuliranju 
nnim,erna ·za strojenje·. Mate,rial je 
upora:ben za čresleno .strojenje, k a 
kor tudi po predelavi v · čreslenko 
oziroma v ek,straJkte, za pos1pešeno 
ve:getwbilno s,trojeuje. Kakor kaže, 
pridob,ivanje smretkovega 1u'hja o1b 
~imskti ;s·ečnji, ka:kor tudi pridobiva~ 
nje lu!bja nni heljenju celulo,znega 
lesa v papirnicah glede na produk
cij:s,ke m'etode-, ki jilh poznamo da
nes, ni povo.ljno. Pri·zade<vati si mo
ram.o, l(]a ibo-mo tudi v mlirnem čwsu 
pridob,i,vali smrekovo skorjo v t i
stiih po·clročjih, kje·r lahko ,sekarrno 
na suš. PolHg kvalitete· ibo va>žna tu
di cena. Potrelbno Ibo tudi v pri
hodnje. da bodo tesno sodelovale 
vse tiste ustanove, kti so nam v voj
nem času za,gotovile osikrbo z dra
gocenimi 'Surovinami, da :bomo, pni
dobljene izkušnje izkor~ščali in za
gotov!ili gor,skemu prebivalstvu do
datni za,slu-že!k. l:?Jbobšave za ;p·rido
hivanje, p'l'ipravo in uporabo smre
k·ove·ga lulbja moramo stalno pro-
uče-vat• i . . ~ONEC . r ..................................................... :; ........... = ..... t ............ :: ...... l ............................ ~ .................................. i 
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Hako mislimo pionirji 

o Trstu' 
(Trst je mesto, kjer živi še precej 

Slovencev. Njihova\ usoda je taka, 
da so že en del stoletja živeli pod 
tujim jarmoml· Med narodno·!!)svo
bodilno borbo so se tudi tržaški Slo
venci borili raino ob rami z Jugo
slovani za svojo svobodo. 

Po končani drugi sveto.vni vojni 
je Trst z bližnjo okolico postal sa
mostojno tržaško ozemlje, Primorje 
pa se je priključilo k novi Jugosla
viji. Trst , gospodarsko ne more ži
veti brez zaledja, zato bi moral po 
vsej pravici prip·adati Jugoslaviji. 

Danes stegujejo italijanski fašisti 
svoje grabežljive roke po Trstu; 
češ, da je njihov. To podp<il"a tudi' 
italijanska vlada in tako hujska ita
lijanski narod proti novi J ugosla
viji. Oni ne zahtevajo samo Trsta, 
temveč tudi našo Dalmacijo, Ja
dransko morje in črno goro. 

Mi, pionirji, pa rečemo tole: 
»Italijanski fašisti naj si zapom

nijo, da je Trst naš in nam pripada 
in ga bo branila, če bo treba, naša 
hrabra Ljudska armada. Pa tudi mi 
bomo pomagali!« 

Petrovič, 4 b. 

Filatelistična žehta 
Prišla je odjuga. Sneg je skop

nel. Kalna, umazana Ljubljanica je 
močno narasla. - H'ej! Prinesite 
škaf in milo, l. aprila bo žehte 
obilo! 

Tako sem potegnila za prvega 
aprila vse, ki so mislili, da bo znani
karska žehta s š.kafi ' pod- mostom 
enajste šole. 

Znamik ne žehtamo, amp1ak p~re
mo. Znamko, katero hočemo uvrsti
ti v svojo zbirko, ali jo hočemo za
menjati za drugo, jo moramo osna
žiti. Predno začnemo z odlepljeva
njem, jo s škarjami izrežemo iz pi
semskega ovitka ali z dopisnic«;l. Pa-

ziti moramo, da je pri tem ne po'
škodujemo. Nasilno jih ne smemo 
trgati. Navada je, da prilepljene 
znamke položimo v mlačno vodo, da 
same odstopijo od ovitka, nato pa 
jih damo na pivnik ali na polo pa
ph·ja, da se posuše. Ko so suhe, jih 
vložimo v knjigo, ki jo obtežimo, da 
se lepb zravnajo. P,ri namakanju 
znamk pa moramo paziti na to, da 
tiste znamke, k i so tiskaue z anilin
skimi barvami ne obarvajo drugih. 
·Zakaj? Anilinske barve so v vodi 
topljive in lahko zamažejo drug·e 
znamke. Najbolj občutljiva je vijo
ličasta barva, zato .moramo biti I'es 
zelo previdni pri odlepljevanju. To
plo priporočam vsem filatelistom; da 
položijo znamke eno za drugo v 
mlačno vodo s sliko navzgor, kajti 
kmalu se ·paph premoči in znamko 
brez nevarnosti potegnemo z ovit
ka. Imamo pa tudi znamke, ki so ta
ko trdovratne, da lepHo noče odne
hati, čeravno jih namakamo nekaj · 
ur. Te imajo tako lepilo, ki v vodi 
ni topljivo. Take znamke položimo 
na prt s sliko navzdol, jih pokrije
mo s krpo, ki smo jo namočili v vo
di, jo malo oželi, nato pa vzamemo 
vroč likalnik, pa »likaino« z njim 
po krp,i, dokler ne začne voda cvr
čati. Znamka se bo odlepila. Poiz
kusite sami, samo bodite zelo pre
vidni! 

Do!!odi pa se često, da se nove 
znamke med seboj zlepijo. Pa to ni 
velika ' nesreča! Vlo~imo jih v suho 
posodo, to na v drugo, ki je napol
njena z vodo. čez obe položimo kr
po. Preko noči se bodo zlepljene 
znamke tako prepojile z vlago, da 
bo lepilo popustilo in znamke bodo 
zopet v redu. 

Jelka Nusbek, '4 b razr. 

PIONIRJI POMNITE! 

l. Pustite ptičja gnezda v miru! 
2. Ne letajte po travi ... 
3. čuvajte nasade! 

Prišla je pomla4 ... 
Pričeli so se Ilrvi pomladanski 

dnevi. Presenetil pa nas je škorčev 
sneg! . . . Ptički pa kljub temu pre
pevajo svoje pomladne melodije. 
Drevj'e se ,pripravlja za ozelenitev. 
Po vrtovih ž.e poganja zelena b·a
va. P'omladne cvetice so }lokukale 
iz zemlje in nas vabijo v prelepo 
prirodo. Otroci se igrajo ;rm vrtovih 
in travnikih. , 

Malavašič Betka, 4 b. 

Vodoravno: t . Boril se je v gozdu, 
7. največji ptič, ~- nastopil sam, 9. 
trirobn~, ln. pravoslavni duhovnik, 
13. žensko ime, lS. dete, 16. nikalnica, 
17. kralj (po francosko), 19. junak iz 
knjige Jaroslava Haška, 22. glavna 
jed vzh. azijskih držav, 2.4. pijača, 
2S. nikalnica, 26. osebni. zaimek, 
2'(. osebni zaimek, 28. kakor pri št. 
26, 29. vrsta športnika, 30. ptič. 
Nav.pično: l. Zastava, 2. Egipčan

ski bog sonca, 3. oseb~ v knjigi 

1lidela sem kačo 
Včeraj smo prišli v šolo. Nekdo je 

p·rinesel modrasa. Po pouku smo ga 
šli gledat. 'Modras je velika, stru
})ena kača. Barve je sivozelene ali 
pa tudi sivorjave. Po hrbtu se mu 
vleče črna verig·a. Na nosu ima ro
žiček. Ko sem prišla do'mov, sem 
doma povedala in vsi so se čudili, 
da je že tako zgodaj prilezla na dan 
kača. Pionirji ne hodite hosi, kjer 
so kače!' Jana Stanonik, 3 a 

,,Pod svobodnim soncem, 4. žensko 
ime, S. veznik, 6. evropska država, 
7. nikalnica, 11. moš.ko ime, 12. ka 
zen, 14. karantanski knez ali ... 
18. vozilo, 20. velelnik od glagola 
»vrniti«, · 2J.. kulturno in propagan
dno sredstvo, 22. kjer se stikata dve 
ploskvi, 23. staroslovanski izrek za 
>>in«, 2?. del sveta. 

Križanko sestavil Bregar Peter 
2. r. gimnazije. 


