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Z današnjim dnem s topa v življe
nje novi slo·venski lokalni štirinajst
dnevnik: »Glas Vrhnike«. Brez dvoma 
je to za naše kraje pomemben dogo
dek, sa j je napoved, ki je bila v z~d
nji številki » U snjarja« o tem, da se 
pripravlja izdajanje novega čas,Gpisa, 

sprožila precej ugibanj, kakšno bo 
bGdurče vrhniško glasilo in ka.kšne 
probleme bo obl'avnavalo. 

Težnja po tiskani besedli, ki bi se
znanjala delavstvo v In dustrJji ufs·nja 
o vseh perečih vpraš31Iljih, l•i se do
tilmjo I'a/LVoja in dela torva,rne, s•~ je 
uresničila z balajanjem JSlirumnega 
biltena. To je bilo 7. julija 1951. le
ta, ko je izšla prva številka »lJsnjar. 
ja«, glasila delavskega sveta Indu
strije usnja. Res, da je hil do pete 
številke izkljručno interni časopis iz
delan na doma~em razmnoilevalnem 
stroju, vendar pa se je ile s :to števil
Im za,radi l{VaJlitetnega dviga nudila 
možnost, da je začel izhajati izpod 
tiskarniških valjev. Zanimanje zanj 
je postajalo iz tedna v teden večje, 
z njim pa; seveda, tudi želja bralcev, 
da bi objavlja:li članke vsespJ.oš
ne, ne samo t()vll!miške pr:l)blematike, 
to se p·ravi, da bi imeli v tem delu Slo
venije svoj list z lastno vsebino in 
lastnimi probleini. »Usnjar« se je za. 
čel širiti in razumljivo ·je, da je pr
votno glasil:o delavskega sveta :posta 
jalo od števiUie d() ,števHke časopis 
vsebinsko širšega obsega in da zato 
marsikdaj ni bilo d'()Volj prostora m 
tehtne članke, ki bi obravnavali to. 
varniške probleme, na .dr!ugi strani , 
pa zaradi majhnega obsega ni bilo 
možno objavljati stvari, 'ki so VO'~ 
membne za krajevno pr()blematiko. 

Upravne sp·remembe, ki stojijo pred 
na~ in k01pica novilr gospodarskih 
uredb sta nujno naJrekovali potrebo po 
krajevnem glasilu, v katerem .bi se 
razpravljali domači problemi, iznaša. 
li predlogi, mnenja in poinisleki, kjer 
bi se podrobn() tolmačili ukrepi, ki so 
nujni, a včasili težje razumljivi. Tak. 
šno glasilo pa ni! namenjeno samo 
kraju, l•jer je sedež IOiblasti, k:alkor bo 
v bodoče na ,primer Vrhnika . z občin
skim ljudskim odborom, temveč je 
brez dvoma istočasno tudi glasilo vs·eh 
olmliških krajev, ki so upravno in -go. 
spodarsl•o vezam na s.voje središče. 
Zato bi bil() napačno misliti, da je 
»Glas Vrhnike« časopis samo za Vrh- · 
niko in da ne bo ~·bravnaval proble
blemov njene ot.olice, nasprotno, mor
da bo v večji meri bližji okoliškiim va. 
sem, ker jih bol semanjad z vsem, kar 
se sldepa v sedežu občinskega ljud·
skega odbora in b() istočasno po:ročal, 
kaj o teh sklepili mislijo prebiva~lci. 

Kad pa »Usnjar«? Ta predhotbiik 
»Glasa Vrhnike<< bo izhajal še naprej, 
sicer res v njegovi prilogi, toda Zg'fe
šeno mislijo oni, ki menijo, da bo 
spcdrinjen. V večji meri kaJ(or doslej 
se bo lahko bavil z izključno tovarni
škimi problemi,. istočasno pa bo zdru
žen z lokalnim časopisom širil vesti o 
uspehih pa tudi ~adal ru11pal•e, ki se 
pri delu dogajajo. 

Program lista je to:rej jasen, vpra. 
šanje pa je, kako bomo , znali sodelo
vati, da bo časopis res zrcalo našega 
dela in mnenja itn da bo, kar je naj. 
važnejše, z:mimiv, poučen in ne v mali 
meri prežet s humorjem. 

· VrhniKa, 

29. .. 

·praznik jugoslo~ans"i11 narodo"' 
29. novl!mber 1943 je bil in ostane v ,zgodovini ;už

nik Slovanov datum posebnega pomena, ki označu;e veliko 
zgodovinsko prelomnico. 

Zasedan;e v Ja;cu ;e drzno in odločno zdrobilo oko- , 
ve preteklosti, zavrglo je končno no trajni red in postavilo 
.novega na temeliih demokratičnih pridobitev osvobodilne 
borbe. To ;e veliko delo ljudskih sil, ki so se osvobodi
le okov. fi\ oš a Pij ade 

>Vrhnika, prečudni krai . . . « 

Nove obtine -združenju proizvajDJ(eJ 
že nekaJj časa živahno raz.pravlja

m() o ftovem občinskem Ijudskem od
boru. Glavno vprašanje je: zakaj ga 
bom() uved1i namesto dosedanjili 
KLO.jev in kakšen naj, bo? Marsi
kdo med nami Se bo· gotovo S[pOmnil, 
da smo kmalu potem, ko SllllO si iz
volili delavske svete, z.ačeli raZinišlja. 
ti o tem, kako bi čimprej zasnovali še 
komtuno, po naše občino. Kaj nas je 
d() tega prtivedl:o in kakšna je vez med 
uvedbo delavskih svetov ter bodOČCl 
občino? 

Naša teižnja je, da naše narodno 
gospO\llarstvo postane splošno. druž
bena lastnina, ki jo naj upravljaj•o 
delovni kolektivi in njihova združe
nja. Vsled 'tega nam je :postala držav
na gospodarska uprava odVeč, zato 
smo jo pričeli krčiti. To .se je že moč
no odrazilo v državnili gospodarskih 
podjetjili. V nji!h bodo z uveljavitvijo 
novega gospodarskega sistema, delav. 
ski kolektivi res samostojno go5!Po- . 
darili in odločali, seveda v okviru 
mmmoti, ki jih bo nakazoval družbe. 
ni plan, tako v osebnili prejemkih vsa
ga posameznika, kakor v načinu raz
d~litve sredstev za splošne ,družbene 
potrebe. Del teh sredstev bodo ne
C:,.vomno JIIP(oo"aJbi!li za potrebe same 
1proizv()dnje, del :pa za tako imenova. 
lie občinske p()trebe, kot je krajevno 
~OISpodaJrstvo, Ur'efJevanje kra.jevnih 

, _ • 

življenjskih p·I·ilik, gradnje in vzdrže
vanje' cest, pre'!oZllili sredstev, stano
vanj, zdmvstvenili, prosvetnih. in 
vzgoj1nili ustanov. 

V se te občinske zadeve pa vendar 
n~ · morejo biti samo· skflb delo~ih 

•kJ(Jilektivov IPO podjetjih, temveč vseh 
prebivalcev določenega področja. Za~to 
je tudi potrebno, d:a se tprebivalstvo 
takega področja zdruiži in ,po,tem smo. 
trno meja krajevne :pl'ilike, ki bodo 
vsem koristile. Vsi prebivalci takega 
pod!J.,očja prispevajo po svoji gospo. 
darski sposobnosti za . to, da se čim
bolj [povoljno urede njihove življenj
slie prilike. To pa je !p()tem občina, 
taka, kakršno hočemo izoblikovati p.ri 
nas. 

Del vrhniškega pod!ročja so delav
ci in nameščenci, ki delajo v podjet
jili, katera sami IU!pravljajo in po ka. 
terih imajo na raa;polago del svo·jih 
sredstev za občinske potrebe, seveda, 
-če prav in dobro gospodarijo. Del 
prebivalstva pa so delovni ljudje za
d'ruižnih [podjetij, obrtniki a.li kmet" 
je, ki bodo morali ·prespevati za ob
činSke ·potrebe. 
če torej. ·ukinjamo >>Uradniško vme

'šavalllde« driave v gospodarstvo, po. 
tem je nujno prepustiti ne samo no• 
tranje gos[poilltrji:mje . v podjetjih, am
pali urejevanje našili občinskih prilik 
sitmim ·prebivalcem našega ' :pOdročja. 

Din 10·-

In · talm oblika združenja prebivalcev 
v•rhniškega !POdročja bodi občina, ki 
bo torej prvenstveno goSipodaJrsko 
združenje. Prvenstveno zalto, ker bo 
vendar poleg urejevanja občinskih 

,prilili 'Obdržala še nekatere opravke 
dosedanjih ljudskih odborov. Ker pa 
je takih opravkov čedalje manj, bo 
trud,i občina vedno bolj združenje p,ro. 
izvajalcev. Dosedanji ljudsld odbori, 
lwt poslednja stopnička državne upra. 
ve, so bili izra,zihJf politično up.ravni. 
Težišče njiho~ega dela je bilo -zbira
nje delovne siJ.e, odkiupi, [pObiranje 
rlavkov, p·reskrba iln delitev iživilskih 
nakaznic in podobno, manj pa. gospo
darsko !p()Vezovanje prebivalcev za re. 
ševanje žilvljenjski;h p·rilik. Področja 
ljudskih' odborov prav zato niso bila 
gospodarsko zaključena, ampak pri. 
la,gojena za izpolnjevanje gospodal'· 
skih IPOSl'OiV .. To pa je imelo .tudi go
spodarske posleid1ce, saj se krajevne 
življenjske p1·ililie niso dovolj smotr. 
no urejevale. Gospodarska rpOOjetja so 
kar sama v svojem okrilju pričela I'e. 
ševati občinske zadeve. UstanaiVljala 
so svoje ambulante, jasli itd., med
tem ko v kra,ju ni bilo za ostale pre
bivalce nič podobnega. 

Od bodoče občine si obetamo, da bo 
p·UIVezovala vse prebivalce našega pod
ročja v skrupne napore za urejevanje 
domačih življenj;skili prilik. S[pJošno 
družbena gospodarska :podjetja bodo 
trudi imela za te namene na· r.a.~pola
go del svojega za,sEužka, enako pa bo. 
do po svoje [prispevali tu:di drugi pro. 
izvajalci, ·kadar bo šlo za »naše« ce. 
ste, >maše« šfllle, »naše« domove itd. 
Pri zamenjavi krajevnih ljudskih od. 
borov z občino, je pa potrebno teme
ljito p1•eudariti, katere kraje bo naša 
občina zajela, da bomo dobili zaldju
čeno gospodarsko !POdročje, ki bo lah
ko samostojllOI zadihalo. V ta namen 
se ·bo izvedla tudi nova up,ra.vno pod
roČina razdelitev. Prav bi bilo, da bi 
o teh vprašanjih načeli diskiusij.o v 
naslednjih številkali našega glasila. 

Na lmncu omenimo še dva po·java, 
ki sta značilna za dosedanje razp.rav
ljanje o občini. Prvi pojav je ta, da. 
se nekateri va,ški prebivalci niso p·rav 
nič navdušiJ.i za občine, oz., da se po
nekod trludijo, da bi bodoče občine 
približali newilimjim. Tako se neka
teri ljudje v Podpesku in Smrečju 

U!pirajo, da bi [prišli pod okrilje vrh
niške občine. Oni računajo na nekda
njo občino v Rov.fah in št. Joštu. Ne 
prija jim navezanost na Vr;tmiko, ki 
predstavlja močan kulturni center, 
kjer je delavstvo v večini ·ter so, že v 
naJprej onemogočeni nezdravi pojavi, 
s katelimi se lahko okoriščajo samo 
pQSamezniki, Prav tako so v nekate
rili vaseh začeli forsirati na mesto 
:predsednika bivše župane, ponavadi 
vaške mogotce. Stvar je šla celo tako 
daleč, da so šli ti pojavi mimo KLO
ja. 

Drrugi pojav pa je, da delavoi in na
meščenci !Premalo sodellujejo pri raz
pravah o bodoči občini. Nekateri mor
ela celo smatrajo, d1t ·je to »Vaška« 
zaideva, ki se delavcev ne tiče. V en~ 
dar že vsaj v gr()bem nakazana pro. 
blematika· dela bodoče občine nam 
pove; da je stvar občine, stvar sle
hernega občana. Vsakdo bo moral· po 
svoje prispevati za nd·en gospodarski 
dvig in · samostojnost. ysai.do bo tudi 
deležen sadov; k·i jili bo občina dajala. 

1' : 



Po delu sodimo K. om uniste zunanji poli1itni prt!Qit!d 

NeK aj misli o sp:.:emenjenem. načinu paJ:tijsKe2a dela Pred tednom d!ni je Generalna slmp. 
ščina z.aključila splošno razpravo, na
kar so se začele sestajati po>Bamezne 
komisije, da rv ožjem krogu pretehta
jo razne 'rp1robleme. 

Komunistična partija Jugoslavije 
je syoje delo vedno pdlagojevala pri
likam in okolnosti, y kateri se je na
hajala. Pred vojno je živela v globolki 
ilegali zaradi podtalnega delovanja so 
bile partijske celice majhne in za 
sprejem vanje je bila potrebna dolga 
preizkušnja, pač samo zaradi tega, da 
se ne bi vtihota!Ptl. sovražnik v njene 
vrste. Težki so bili pogoji za sprejem 
in velike so bile zahteve, ki jih je po
stavljala Partija preiJ članstvo. Prav 
zaradi tega je us[pelo KPJ organizirati 
in do zmage voditi Narodno osvobo-. 
d.Nno borbo. Vendar pa se je sistem 
dela že med vojno ne samo menjaval, 
temveč tudi razlikoval s .posebnim 
ozirom na krajevne prtl.ike. ;popolno
ma tdruga~no je bilo partijsko delo na 
osvobojenem {)f.lemlju in v vojaških 
edinicah, kakor delo v okupi•ranih pre
deli,h, kjer je bila potrebna izredna 
budnost. 

V skladu z našim nadaljnjim poli
tičnim in gospo•lhtlrskim razvojem pa 
je nujno, da SIPremenimo -naein •lela. 
Na mesto prejšnjih majhnih celic po 
posameznih podjetjih in ustanovah n.a.j 
bi bila v enem kraju, kjer so podjet
ja manjša, ena partijska celica ne 
glede n.a števitlo članstva. Večje tb
va.me, ka~Oll' je n.. p.r. Industrija us
nja na Vrhniki, pa ima 1lahko svojo 
celico. Na njenih s'estankih si partijci 
n.e bodo delili dela, češ lido naj dela 
v kateri izmed organizacij, lwt je to 
bila često sedanja praksa, ampak bo
dlo obmvnavali najva~ejše n.aloge ta
ko, da se bo zavzelo skupno stališče 
do posameznih probllemov,. Na ta na
čin ·bodo lahko partijske organizaci1je 
IJliOSvečale več pažnje političnemu štu
diju. 

Par:tijski kandidatski staž ni več 

.Potreben. V Partijo spadajo vsi tisti, 
ki so se izkazali pri svojem delu in z 
njim v raznih organizacijah dokazali, 
da bodo vredni člani Komunisične 
Partije. S svojim delom izpri:Oujej•o 
svoj~ soglasnost do par.tijskeg·a pro-

grama in njenega štatuta. Le dlelo naj 
bo kriterij za sprejem, ne pa suhopar
n.o ideološko znanje in popolna od
rezanost od ljudskiith množic. 

Objektivno 1presojo o sprejemu v 
Par•t ijo lahko da samo skupnost. O 
tem ne smejo od1ločati posamezniki, 
temveč vsi delovni ljudje, pa čeprav 
niso člani KPJ. Njihovo mnenje je 
trel1a posluša.t i .na odprtih partijskih 
sej>tan.ki!h. čestokrat sami n.epartijci 
rarLpr®vljajo o tem, ~do bi zaslužil za 
svoj'e delo, da: se srprejme. v vrste Par
tije in komu ta čast n.e :pritiče. Na ta 
način., pod tako lmntrolo množic se 
lah!ko obvarujemo d llitol{a tistih, ki bi 
se mo.rda s h~IIJalvčenjem napram po
sameznikom hoteli v·rini'-ti v Komuni
stično Partijo. 

Te organizacijske spremembe, ki se 
bod!ot izVJršile v kratkem, bodo. brez 
dvoma ,pozitivno vplivale na nadalj
ni razvoj. KPJ, kajti člani Partije naj 
si s svojim dlelom in. zgledom v še več
ji meri ustvarijo ugled med ljudskimi 
množicami . . 

Ocfbor :za gospodarska in finančna 
vprašanja razpravlja o pomoči gospo
darsko nerazvi-tim državam. Pozorno 
so sledili predlogu našega delegata 
tov. Matesa o ustano-vitvi sklada; ki 
bi poleg sedanje tehnične pomoči raz
polagal tudi s finančnimi sreds.tvi. 

Na pobudo jugoslovanskega dele
gata je v odboru za socialna, huma
nitarna in kulturna Vlprašanja več 

delegacij ~pozv~o vla:de in posamezni
ke, naj rpodpro mednarodni otro-ški 
fond. 

Po zmagi Jjuds!k.e revolucije je P31r
tija prešla iz ilegalnos ti v javno živ
ljenje. K!ljub temu pa je naša Partija 
še otbdržala nekatere stare oblike de
la, majhne celice, kandidatski ·staž in 
stično. Odiplltih pa;rtijskih sestankov 
je bilo zelo marto. 

Z nadaljnjim razvojem naše demo
l{racije, ko z uspehom p•renw,gujemo · 
gospodarske težave, gradima industri
jo, ~o prevzemajo tovarne v svoje ll'O

ke delavci, in ko naši delavni lj:udje 
pravilno ocenjujejo de110 Partije in 
posamezni~ov, 'bi lahko majhne celice 
oVii:mle delo. često so se pojavili pri
meli, ko so sicer dobii člani Partij'e 

'zapadli v ozkost. Na drugi strani' pa 
so se vanjo vri.nlli nwd!ravi elementi, 
ki -so se obda.li z zidom učenosti in 
s~ušali zbirolnatizi,rati in minimti 
njeno delo. D01gajali so se tudi pri
meri, da s o se parti.jci izolirali od 
množic in se je vse njihovo delo raz
vijailo samo v najo~jem ·otkviru celice 
in nenehno so klitizirali ter razprav. 
ljali o delu posameznikov in posamez
nih organizacij. 

Za dvig ljudsko • prosvetne 
deja-vnosti 

Tudi v pra•vnem odboru so zlasti 
male države odločno stale ob naši 
strani, ko je šlo za sprejem ali 0d
goditev razprave o pravicah in dolž
nostih držav. Deklaracije o teh vpra
,šanjih odrivajo velesile . z enega zase
danja Generalne skupščine na drugo, 
delegacija Sovjetske zveze :pa s svo
jimi sateliti vred !Vedno bolj .o-čitno 
zahteva, naj· bi sploh na njo prene
hali misliti. Kajti kako bt se branili, 
če bi obveljala •deklaracija, ki prav 
njihovo početje- najbolj zadene. Pra
vice, ki so si jih oni sami priznali, in 
dolžnosti, ki jih drugim nalagajo, so 
kot noč in' dan z določili deklwracije, 
kakršno podipira z Jugoslavijo vred 
še znatno število malih držav. 

V sred:o 21. novembra je bil v maH 
dvorani. Cankarjevega doma ustanov
ljen Klub ljudske univerze, ·kot po
polnoma nova oblika ljudisko-pr:osvet. 
nega znanstvenega in. diružabnega 
dela. Zamisel ustanovitve taJkega l.:!u
ba je novost ne samo za Vrhniko sa
mo, temveč za vso dosedanjo ljud
sko-prosvetno delo. Njegov namen je 
poglobljeno obdelovanje vseh tistih 
:problemov, ki zadevajo razmere kra. 

. ja in okolice n.a vseh pod!ročjih druž
bmre dejavnosti. V tem smislu bo 

1 Klub s svoje strani dajal mero1dajnim 
org.anom predloge za njihovo čimbolj
šo rešitev. Posebno skrb bo vodstvo 
KIU!ba posvečalo prirejanju kvalitet
nih predavanj za javO'ost. Sodelavci 

Iskanje novih oblik dela 
in združevanja 

že nekaj časa lah!k<Jt zapažamo na 
Vrhniki težnjo po združevanju ljudi, 
ki zavzemajo ,pri· delu P'ribližno enak 
•poiložaj, ker .so .si po svojih kvalifika
cijah sorodni ali celo enaki. P.red ne
kaj tedni ust:morvljena sekcija ekono
mistov, porajanje - 1sicer zelo poča.s-

. lllJO - sekc~je :inženirjev in tehnikov, 
nenadni ustanovni občni ·zbor klu'ba 
us:ndarjev ter izTedno .pomemben do
godek za na;še območje: ustanovitev 
in otvoritev klwba ljudske univerze, 
vse to !priča o težnjah velikega števi
la lju:di, da s sebi · enakimi na vežejo 
te.sne :stike, se skupno u.sposaJbljajo, 
uveljawljajo .svoje težnje, omogočijo 
afirmacija v jaWl!osl!:i, ki ji nudijo 
svoje znanje in sposobnosti, si uredi
jo prijetno! mu'ža-bno življenje itd. 

Kako naj ocenimo te [pOjave? 

Ne samo, da jih moramo pozdravi
ti, temveč moramo ugotOIViti, da je ta 
inicijativa od ,spodaj že zato, ker od
~raŽla tem,jo vseh, ki .so pri stvari an
gažiran:i ter ker je :poStavljena na 
zdravo >osnOIVo, .istočasno ga'l'ancija 
·za ~peh. Ma:r ni" ravno v tem reši
tev, kako doseči čimvečjo sprošče
nost', kako del-a;ti, da bo delo rodilo 
čimveč uspehov? fu končno, kako 
čimbolj pritegniti .ši.rši krog ljudi v 
bor.ba za .i':zJpopolnjevanje in vzgaja
nje? Ne more bdlti drugače, a to je 
tu~ osnovno, saj bo tak način dela 
ogJromno doprinesel !pri gospodarski 
'izgradnji ter kulturnemu dvigu · lju
di. Za člana bo predstavljal združi
tev prijetnega s koristnim. 

2 

Omenimo •še to. Z ustanovitvijo 
klUJba ali sekcije še ni v.se lwnčano. 
Us-tvarjeni so šele p~i solidni teme
lji za delo. To bo lahko bolj ali manj 
uspešno. članstvo se bo pričelo po
mena hluba zaveda:ti v [)O~ni meri, v 
njem bo živ·elo in delalo, .seveda le, 

, če bo nudil dov;olj, če bn v vsakem 
vzbudil interes. P·rav iz tega Tazloga 
moTa kvaliteta postat i osnov;no1 meri
lo vsebine dela. Način in oblike de
hi !ffiQll'lajo b[ti temeljito- ,premišljene, 
miti morajo dov·o~j pestre, da boldlQ 
ljudi .p.ritegovrule._ 

Oglejmo si, kako na.meravajo te pro
bleme rešiti » U snjarji«? 

že dalje časa so1 se pripravljali, da 
bodo ustanovili .svoj klub. Dobro ve
Ido, da bo njihov polož~j v .podje_tju 
odvisen od tega, kakšne bodo njihove 
sposobnosti. Zato so tudi sprejeli v 
program dela kot osnovno nalog si

.stem~Učno teOTetično in .praktično 

spoznavanje celotnega proizvodnega 
procesa v tovarni. Povezani bodo s 
sekcijo inženirjev in tehniko:v, ki jim 
bo nudila strokovni kader, sami-pa 
hoda tak.r.at, ko se bodo sestajali, vo
dili strokovne diskusije. Ta, lahko re
čemo učni program, bodo prilagodili 
;predpisani .snovi za strokovne izpite, 
na katere so se do sedaj morali po
samezni·ki prip:ravljati sami, kakor so 
pač vedeli in. znali. Da bi znanje po
g!Jabljali, na(ffieravajlot pprejati tudi 
st:ro'k!ovne ekskurzijte v sorodne . to
vame, kjer bodo izmenjavali ·misli in 

• 

IUuba bodo p·rav t.al.:o v razpravah in 
zn.anstveni.h p•reillavanjih poglabl'j!ali 
s·voje znanje ter študirali !POSamezne 
pr01bleme. Po potrebi bo klub organi
ziral jezikovne tečaje. Ena izmed zelo 
pomembnih nalog je urej31nje in izda
janje ))Glasa Vrhnike«, časopisa, v 
katerem naj vsak občan n.31jde tisto, 
kar ga zanima. Nalo·ga časopisa bo 
dvigati vsesplošno dluševtllJo raven. in 
razgledanos.t vseh nas. 1\.:ot prizna
nje za delo, ho Klub nudil svojim so
del31Vcem vedro družabno življenje v 
lastnem klubs1•em prostoru. 

Predsedstvo Wuba se važnosti in 
obsežnos ti svojega delokroga dobro 
zaveda. in želi, da bi vsak elan po svo
joilh zmožnostih .doprinesel vse za ures
ničitev našega p1.101grama. 

izkušnje f3 iovar1ši istih ali višjih kva
lif ikacij . 

· V klub so zajeli kvalifickane in 
polk!valificirane delavce - usnjarje. 
Vendar bodo zato, da bi delo rodilo 
čimveč uspehov razdeljeni po kvali
fikaci jah v dv;e sekciji. Vsaka od njih 
bo imela svoj strokovni program. 
'!Gub bo vodil soglasno izvoljen uprav
ni odbor. V tavanni prav tako ne bo-
do zanemarjali vajencev. • 

Poleg strokovnega dvigovanja na
merava klub urediti za člane prijet
no d>ruža•bno življenje. Imeli bodo dru
žabne prireditve, kjer bodo pri časi 

vina v iniim.nih razgovo·rih, f3 pesmi
jo, morda plesom, navezovali stike, 
ki so prav gotovo• eden od ;pogojev za 
uspešno delo. Med njimi 'bo živelo 
iskreno tovarištvo. že danes so pre
pričani ·v to, da bodo ':pri članih kluba 
vzbudili zdravo klubsko zavest, t;er 
·ra:zvili v pomočniku-us.njar,ju včasih 

toliko znan »gerberski« duh. 
Ta:'k!o so si zamislili delo ~n .razved

rilo vrhniški usnjarji. Tudi ostala 
združenja UJbiraj.o približno isto pot, 
ki jo bo, če bo taka ostala, •bodočnost 
tudi potroila. 

Zelo razgibano je delo političnega 

odbora, ki se ;peča z dvema razorožit
venima načrtoma: f3 sovjetskim in za
padnim. V Parizu, Londonu, New 
Yorku, v Moskvi najbrž manj, ugi
bajG, ali so in kakšne so razlike med 
'njima. Pojavili so· se nekateri glasovi, 
da razlik v bistvu ni. Razširila se je 
tudi vest, da .skušajo indijska, kanad
ska in izraelska delegacija zbližati 
oba načrta in seveda tudi njune av
to·rje, vendar so te delegacije- to vest 
~anikale. ' 

Naša d!ržava ima pomembno vlogo 
še v posebnem poliiičnem odboru, v 
katerem .so sprejeli :za drugo točko 

dnevnega reda pritožbo vlade FLRJ 
zaradi sovražnega ravnanja sovjet
skega bloka. Nič niso pomagali in
fonnbitrojevski protesti, zabeljeni z 
običajnimi psovkami, da bi -tako >'ne
resno zadevo« obravnavali kvečjemu 
kot za:dn:jo točko dnevnega reda. Mno
gi komentarji v svetovnem tisku in 
radijskih oddajah so podprli našo pri
tožbo in naglasili, da bi nwpetost v 
svetu znatno popustila, ako bi države 
sovjetskega bloka spremenile odnose 
do Jugoslavije. 

Vpliv pa,.riških razpravljanj pa je 
čutiti tudi' daleč izven Pariza. Iz Pan 
Mun Juma, kjer trgujejo za mir na 
Ko,rej'i, je te dni prišlo nekoliko ra
dostnejše spo-ročilo kot pa s kopice 
dosedanjih .sej. če imajo .resne name
ne, so napravili ·prvi korak, po kate
rem lahko v prihodnjih tridesetih 

·dneh !podpišejo premirje. Iz Pariza ' 
'smo ~daj že !Večkrat s lišali, da je ko. 
rejska vojna ·kamen spotike za mar
:SikaJtero drug-o .vPrašanje. Mogoče so 
se nasprotniki na Koreji prav zato 
bolj potrudili in si prenehali naspro
•tovati. Na obeh straneh pa imajo v 
-rezervi še preveč o'k!oliščin, da si uteg
nejo spet skočiti v lase, če bodo n.avo-
dHa taka. D. š. 

.-NilfO(Ujft "filil5 trhoilft" 
na začasni naslov uredništva, 
Vrhnika, Industrija usnja 
l. nad. soba št. 16. 

._ _____ Naročnino plačate istotam 



IZ N4ŠIH PODJETIJ 

1l eč su:rovin - "'ilečji uspeh 
.i.\bjhna vasica Verd pri Vrlmil~:i že 

od nekdaj slovi po svoJi parlt:eta,rni. 
Iz skranmega mlina se je pred šest. 
desetimi :leti. razvila majhna obl'tn~ 

delavnica za izdelovanje pa!l"l;:etnih 
ploš·č, približno. dve desetletji kasne. 
je pa parlretacl'na, ki je s svojimi iz. 
delki že p1·ed drugo svetovno vojno 
zasiorvela izven meja domo.vine. Zma
ga nacl'odno osvobodilnega gibanja in 
sedanji način uprSJvljanja gos1podar. 
s!tih en10t sta v ma!l·.sičem pripomogla 
izb,()Jjšati sistem de1a in nSJdaljnji 
dvig }{va:litete, da se verjanski parl;:e. 
ti odlikujejo v kakovosti v tolild me
ii, da se kot najboljši slovenslt:i z 
uspeh cm IP':rodajaj.a, v inozemstvo. Noč 
in dan brnijo stroji, sicer so stari in 
često v popm.vilu, vendar pa s pom-t. 
vo.valnost]~ ·de}avst:va izpolnjujejn 
planske naloge. 

IzJdelka. par<kebrne sta v gdavnem 
dva: :parketi in obdelani mehl.:i les, 
namenjen predvsem 'izvozu. .Pa.rlmtne 
plošče, Id so vča.sih za.jemale velili de! 

proizvodnje, danes na tržišču ne naj. 
dejo več toliko poV\praševanja, kakor 
so sv.oje dni in to zato, ker so marsi. 
komu predrage ter kot umetniški izde. 
lek namenjene le dekoraciji reprezen-
toočnih o-bjektov. 1 

Velika tefu.va parketarne je v po. 
manjkanju polipriučene mOIŠke delov. 
ne sile in v nerednem doto~ suro
vin. Posebno siednje ovira iz.polnjeva. 
nje planskih nalog, kaj.ti ' kolektiv, ki 
dela pri obdelavi mebke~a lesa za iz. 
voz, je Jllll!Oigokrat prisiljen sam pose. 
či v sečnjo hlodovine, da si zasigura · 
nemoteno proizvOidnjo. Kljub tej te. 
žavi pa je uspelo s 1J10Žl'ltvovalnim de
lom že 18. oktobra t. l. dose,či letošnji 
letni plan. Tum dobava frizov za iz. 
delav:o [parketov je pereče poglavje. 
Lesno industrijsko podjetje Delnice 
je v zadnjem času dobavilo okoli 20 
odstotkov i frizov neodgovarjajoče 
kvalitete in dimenzije. Tako blago po
večava d'elovni proces, ker se pri po
pravilih po nepo,trebnem za1pos}ujeta 
dva delavca več, pri tem pa se manj. 
ša prod:Ukcija in z njim tudi dobicek, 
variabiilni del 1<\elavske plače. 

Delavski svet in njegov Upravni 
oobor nenehno p.roučujeta tekoče 
probleme delovnega p·rocesa za izbolj. 
šanje lwaiitete in dvig storilnosti. · 
Mehanična delavnica pa.rketarne je 

.pod vodistvom kandidata za naslov 
večkratnega mojstra tovariša Rudija 
M3ilavašiča, eden najagilnejših objek. 
tov .. V zadnjem času. se je taiko izpo. 
!POlnila, da danes izv.ršu,je popravila 
za vse ostale obra-te podjetja. Oh tej 
priliki je potrebno opoz.oriti na izde
lavo cik}ona. Iz starih delov in z last. 
nimi silami sestavljajo ciklon, ki bo 
razbremenil delovno silo., da jo bo 
možno premestiti na dirnge faze dela, 
pri tem pa bo prihranjenih 'IUtjmamj 

120.000 dinarjev letno; omogočil bo 
lepšo izdelavo pa.rkebnv, ,ker bo izpod 
stroja poteglllil vse o>dpadlm, lii pu. ' 
ščajo v lesu UeaJOtll'ebne raze, na dru.
gi strani 1pa bo s svojo profjtornino 
treh vagonov služil za vs~ladliščenje 
žaganja v suhem pro~StoriU. Sedanje 
neekonomično ()ldnašanje, prenašanje 
in vskladiščenje odpa-dkov, ki povzro. 
ča precejšnjo izgubo. njene vrednosti, 
bi na ta način odpadlo, lmr bi v sa. 
mem ciklo111u lahko zbrali večje lm~i
čiue prvovrstnega ža.ganja, po kate
rem je izredno veli'ko . . povpraševa..'lje. 
Drug pr oblem, s kate.rim se sedaj 
UJkvarj:a delavsld svet pa je izdelava 
jp·a.:rlmtnih pJošč. Veliko lepše bi bile, 
če bi bila poliUaga iz urehl!:ega lesa in 
ua.fornirana z dezet milimetl·skim for
lllll'Jem. S tem bi se p·rihraniJi dve 
tretjini trdega lesa, ki je dražji in 
nujneje potreben drug·old, na dr.ug;i 
strani pa ne bi v s1lučaju njegovega 
pdmanjkovamj.a , Id je češči pojav; ka.
Imr pri mehkem lesu, p:rišli p:d mož-

ni krupaciteti delovne sile do premajh
ne zaposlenos ti in zastoja. 

V!prašanje osamosvojitve obrata pa 
je s1tvar v.red'lla jpremisleka. želja de. 
lavcev parketarne je, da bi postaJi sa
mostoj!lm ~etje, ker bi le na t a 
način imeli več možnosti izboljšanja 
proizvodnje in delovnih p01gojev. 
Zmanjšala bi se administracija in z 
njo administrativni stroški; podjetjlu 
ne bi bilo potrebno čakati na ustrez. 
ue rešitve Lesno industrijskega pod
jetja Ljubljana, kamoll' sedaj- pal'lke
tarna spada, ker bi v marsičem lahko 
od:l.očalo samo hitreje in 'llSipešneje 
kakor doslej~ še do· 18. t. m. niso 
delavci dobi!li v gohllvini izplačanih ži. 
vil.skih bonov. LIP ' Ljubljana pa Qb. 
ljublja namesto denarja živež, s či
mer pa, kar je razumiljivo, delavci ni
so zadovoljni. Nujno jpO;f;rebui so d·ež. 
ni plašči za raztOIVarjalce in nakla. 
dalce surovin in gotovih izdelkov na 
železniški postaji. Delo je 01b vsakem 
vremenu, delavci sami pa ne morejo 
iz svojega žepa plačati po 10.000 di. 
ua.r,jev za komad. Podjetje je dolžno 
skrbeti za opremo v•remenskim .nepri
Hkam izpostavljenega kolektiva, ven
dar pa dosedaj to V\prašanje še ni bi
lo povol,ino ·rešeno. kljub zagotovilu, 
da je platno že na,ba.vljeno. 

Ob teh in takšnih problemih IJlarke
•tarne je delovni kolektiv mnenja; da 
bi ~e ~samosvojitev prin1lS1a ustrezne 
ukrepe in izboljšanje deloVillih por,;o. 
jev. 

lu ne samo a.gilnost pri delu, tem
več tudi agilnost v ljudsko.prosvet. 
;nem de\'u ,ie odlika verjanske parke. 
tarne. Svoj 22 članski pevski zbol' 
imajo, ki pridno v.adi vsak teden dva
kra.t oo· 2 uri. :Drece.i delavcev pa je 
vld,iučenih v vrhniš~· giedališld dru
žini. 

Za samostojnost kraje"Vnih 
podjetij 

Z ukinitvijo živilskih nakaznic so 
se ce1ne nekaterih obrtniških dejav
nosti obču!tno dvignile. Danes delov
nemu človeku ni vseeno .aii za drag 
denar dobi dobJ1o a li slabo' blago, ali 
je dobro ali slabo postrežen, zato pa 
tudi ni vseeno, .če obstojajo dobra ali 
slaba Krajevma podjetja. 

Dosedanje ekonomsko stanje naše 
dr.žave in :razdeljevanje .potrebnega 
matteriala ,je ustvM'ilo Uprave Kra
jevnih goSjpodars>kih 1podjetij, ki so 
skrbe'le .za razvoj. in napredek po 
strokah orazlič:nih p01d.jetij ,svojega 
.področja. Te uprave pa so po lastni 
inicijativi ali pa na pobudo potrošni
kov v skladu s krajevnimi potrebami 
ustanavljale -še norva podjet ja socia
lističnega sektorja ter tako širile 
mrežo socialisti.čnih go,spodarskih 
podjetij in obrtnih delavnic, US!POSob- · 
ljenih za samostojno življenje·, pri če
mer so skrbele za nji:hovo utrditev, 
razširitev in izpopol'lli tev. V tem ob
dobju, ·ki ga ozl):aČujemo obdobje ad
ministrativnega vodstva, so biJe te 
uprave ko·r istne in ekonomsko opra
vičljive, jasno pa je, da so ,bile tu in 
tam nekatere uprave slabe, da so· .de
lale velike napa ke, posebno še, če· je 
bilo samo vodstvo nesposobna, da je 
imelo' premalo zavesti in ni obstoja~a 
dovoljna ljudska kontrola. Poglejmo 
kako iJOSlUjej:o vrhniška krajevna 
podjetja, in za primerjavo vzemimo 
dve·. 

Priznati moramo', da je :postrež.ba 
v Krajevni gostilni Mantova zelo za
dov•oljiva, cene so primerne, !POStrež
ba solidna, jedi'l in pijače vedno v za
dostni meri in ·zadostni izbiri. Za.Slu
go za takšno stanje je treba pripisa,ti 
v·odstvu in delovnemu kolektivu ome
njenega podjetja, ki sta pravilnQ. ra
zumela ·pomen in naloge uslužnostnih 
gospodarskih podjetij. 

če pa povprašamo naše gospodinje 
ali so1 zadovoljne z nabavo mesa v 
Krajevni mesaTiji, pa bi skoraj ne 
mogli verjeti, da morajo že ob 4. uri 
zjutraj v vrsti čakati na mrazu in v 
temi. Obdaja jih ,stalna upravičena 
'bojazen, da bo mesa zmanjkalo, če 

se ne nastavijo v vrsto vsaj nekaj 
ur predno odpro lokal. Pravijo, 
da ni mesa. če pa pogledamo stvar 
z druge strani, to se ;pravi, če ugo
tovimo, d'a trenut no mesa v drugih 

krajih ne ·primanjkuje in ·č e upošte
vamo, da upravlja mesari,jo 'člo·v€k, 
ki ima na Verdu go,sti lno socialistič
n.ega zakupa z . odlično postrežbo, kjer 
dobiš kar hočeš ob vsaki uri in ·eh 
vsakem času, pridemo do zaključka, 

da bi svojo iznajdljiV>ost, k i jo je v 
res veltki meri ,pokazal v lastni go-. 
stilni, lahko bo,lje uporabil za krajev
no mesarijo. Poskrbel bi za večje ko-
ličine me.sa. · 

V .»Ljudski pravici« smo- dne 10. 
novembra brali članek z naslovom: 
»Ali je upravičen obstoj posebnih 
uprav kxajevnih g:OiSJPodarskih podje
tij v novem fina,nčnem sistemu« .• kjer 
pisec ugotavlja, da so z nada!ljnjim 
razvojem našega gospodarstva, z 
usposabljanjem delovnih kolektivov 
za samostojn·o' up~avljanje s po!djet
ji in obrtnimi delrevnicami, z uved
bo delavskih svetov in upravnih od
boro,v po•stale uprave krajevn.ih go
s;podaJr,skhll pod;jetij dejansko nepo
tre'bne. 'č~anka,r ugotavlja, da so po
stale cokla nadaljnjega razvoja sa
m o·stojnost i in iniciativnosti podjetij 
ter veliko finančno <breme; delavski 
sveti in upravni odbori podjetij niso 
mogli priti :povsem do veljave. Skrat
ka, te uprave ,so se spričo. zUI).anjega 
načina upravljanja s podjetji po de-. 
loVIllih kolektivi<h .preživele in bi jih 
bi:lo treba načelno odstraniti, delov
nim kolektivom v p01djetju pa dati 
vso samostojn:o·st. 

Na lastnih primerih se lahko pre
pričamo, d'a je mnenje pisca :pravil
m.o, kajti res je, da v splošnem k ra
jevna :podjetja niso slabo delala, ven
dar ta današnja doba in notranja go
spodarska sprememba nujno nareku
je likvidacijo centralizacije uprave iJ:. 
knj.ig'ovodiSitva . po.sameznih podjetij 
najrazličnejših strok. Takoj je .treb2. 
pristopiti k izho,ljšanju poslov anjr. 
Krajevnih :podjetij ·s tem, da s:: 
onim, ki so. dobro vodila m opravlja
la dosedanja dela i1n so sposobna sa
mostojnega življenja, nUJdi takojšnj o. 
osamosvojitev, tista :podjetja pa, ki 
sv.ojega dela niso razvila v vsesploš .. 
no zadovoljstvo o.djemalc~, naj •pre
vzamejo .sposobni upravniki, ki bod :) 
skupno ··z delovnim kolektivom v str:
nju dobro poslovati. S tem se. bo ·; 
v veliki meri zmanjšalo število adm ;
nistraitivnega osobja, izboljšal·o de\o 
in doseg'lo zadovoljstvo pre'bivalstv:J. 

Poskrbimo za lepoto Vrhnike 
Brez dvoma nam ne sme biti vse-

-eno, !kakšno je ZUJnanje lice Vrhnike, 
kraja, ki s.e ·razvija in živi ob :veliki 
mednal'IO'dni cesti, k.jer je živahen 
tranzitni tujski promet in v katere
ga dnevno •prih.aJjajo :po ,službeni poti 
lj.udje iiZ notranjosti države in ino
zemci. Prav tako pa tudi ni vseeno, 
ali postane Vrhnika privlačno letovi
šča,rsko mesto z izrednimi naravnimi 
lepotami iiill ·okusno urejenimi parld, 
tlakov;a:nimi ces,tami, očiš'čenimi pro
čclji hiš, urejenimi izložbami, ali pa 
še nadalje kaže svojo rev;ščino in za
nemarjenost, nad katero se ne N nih
·če navduše,val. 

Odkrito moramo' .priznati, da po 
osvo'bodit<vi ni bilo opaziti zanimanja 
za smo,tll'no gradnjo in sistematično 
ur'banizacijo, ~druženo' z estetskimi 
olepševalnimi deli. Vrhnika v tem 

·pogledu ni napredov:alla, nasprotno, 
najpravila je celo precejšen korak 
!Ila~aj. Le kratek sprehod nam odkri
je stvari, ki res ne mo,rejo biti ·ponos 
kraja, ki pa se jih da urediti, ne ;dia 
bi se za to izplačevale milijonske vso
te dlem.3JI'ja. 

Od'kihl- je izvršila svoje veliko po
slanstvo na naši zemlji vsemogočna 
dvatisočletna laška kultura, je Sve
ta Trojica gola in ;posekana. škode, · 

ki So jo napravili Italijani, ni poprrc
vil nihče. Stara ce,sta je v obupneD 
stanju. V deževnih •dneh so' kakor je
zera !Velike lU!Že in Človek si težko 
utira IPOt ,izo·gibajoč se vode. Po Vrh
niki moraš hoditi zelo previdno, da 
ne :padeš v udJr!ti ·kanal, ali pa da te 
v egiptorvski temi ne ·podere kol<o~'ar 

brez luči. P,ročclja hiš so zanemar
jena. V izložbah se nabira pajčevi;:ca. 
Zanemarjena · je zunanjost tovarn in 
ostalih go;SJpodarskih podjetij. Zelo 
slab vtis naredi pot v Močilnik. Eu
pi premoga pregl tovM'no ob gh·.'nl 
cesti niso dekoratiV'Ila posebnost it:l., 
itd. Brez sistema zida vsak po svc, j~:. 

kljub temu, da imamo reg'ulacij :lld 
načrt, ki pa je bil narejen v ljubljan . 
skih gradbenih pisarnah tako, da Vrh
ničani pri njem niso sodelovali. 

Res je, d\1 je marsikdaj primanj \~a 
valo denarnih sredstev, vendar fl a bi 
z dobro voljo lahko uredili stvari , da 
IIlaJll ne bi bilo tre'ba z lučjo is..ll:ati 
opravičila, zatao, ker z majhno količi
!IlO desk niso še 1bile popravljene t rop
neče, mzpadajoče klopi pred ,šolo in 
da nismo mogli najti 'Cliveh zidarj2v 
za en dan, ki b[ iPtOIPravila šo·bko.. 
vrata:. 

Na•daljevaiilje na 4. ~tr:cni . 



' 
Pred več kot 3000 leti. je valovilo 

:na mestu današnjega Barja jezerc, 
kjer so na· koleh stale idilične kolibe 
prvih prebivalcev te pokrajine - mo
stiščMjev. Pozneje ,so pri.šli še r<tzni 
priseljenci z .juga in jugovzhoda, ki 
so . se o av ili s ·trgovino in obrtjo ter 
·širili med 'prebivalstvom. svojo omika 
in .kulturo·. Po ~rlhodu Rimljanov se 
je jezero polagoma spreminjalo. v 
bM"je, ki so . ga pa nqvi naseljenci s 
sk11bno zidavo cest in pravimo urav
nava vodnih tokov toliko . kultivirali, 
da so ga lahko kmetijsko izkoriščali. 
Ko so na:to . ob . času :preseljevanja na
rodiov JPI'ihrumela razna plemena . s 
seve:ra "in vzhoda in ~o se . Rimljani 
uma~.mili, so.se cvetoče naselbine opu
stošile in zanemarile ceste . in vodne 
naprave. Nastalo je sploš"no zamoč
virjenje, v katerem je pognala bujna 
rast šotnega . mahovj!:J.. Sllpzi ves 
srednji vek je bilo vsako kmetijsko 
udejstvova;nje na Barju nemogoče, le 
ribe in vodne ter močvirne ptice so 
nudile ll'ibiču in lovcu bogat plen. še
le leta 1760 so pod Marijo Terezijo 
spoznali visoko gospodarsko vrednost. 
barjanskih tal ter omogočili začetek 
osuševalnih del s pog1obitvijo struge 
Ljubljanice in zgra;ditvijo Grubarje
vega kanala. iPozneje so izkopali še 
številne od vodne ja:rke po celi povr
šini barja ter :ponovno poglobili in 
utrdili strugo Ljubljanice in njenih 
·pritokov, kar je imelo za :po·sledico 
da .so prestali ugodni pogoji za razvoj 
šotnega mahovja in tvorbo višinl3ke
ga barja te:r ponehale velike poplave. 
Danes je Barje že v takem stanju, da 
se lahko z ra:zmeroma malimi: luve
sticijami i:n melioracijami pretvori v 
izredno plodno ravnino, bogato na 
dragocenem humusu in dušiku. 
· Ako leži velik del ibarjanske zemlje 

še vedno le slabo izkoriščen, je temu 
krivo dejstvo, da je zemlja marsikje 
last 'posestnikov, ki imajo na razpola
go dovolj plodne celins:ke zemlje v ne
posredni blitžini svojih domačij, med
tem ko je njihova barjanska posest 
razmeroma oddaljena in služi prven
stveno za pridobivanje krme. Zaradi 
oddaljenosti .se zanemarja kopanje, 
poglobitev in čiščenje •odvodnih jar
kov, vsled česar talna :voda ne more 
odtekati ter ostane ze·mljišče neplod
·no. 

Ljubljansko Barje · je zavzemalo . 
pred· osušitvijo kakih 15.700 ha, od 
katerih so pa le še kake tri petine 
pokrite .s ·Šotno plastjo črne zemlje. 
BM"ske šotne zemlje delimo v dve 
skupini. K prvi prištevamo zemlje· z 
razmeroma plitko organsko plastjo, 
pod katero .se nahaja navadno speci
fično·. lahek, na apnu bogati jezerski 
glen ali polževka, ki pa vsebuje . le 

Nadaljevanje s 3. strani. 
Zrudnji ·čas je, dia se ob teh stva

reh zamislimo i;n ·začnemo z olepše
valnimi deU, da pritegnemo čim ve~ 
ljudi, ki imajo ·voljo in smisel za na
črtno olepševanje Vrhnike. Ne .samo 
Turistično društ<Vo', temveč vsi, ki jim 
je le nekoliko mrur lepota kraja, mo
ramo zag~a;biti . za odstranitev teh ne
dostatkov. 

Ni namen članka, da bi z njim ho
teli katerega koli do1žiti za tako' sta
nje, temveč želimo, da stvari ;pogle
damo v pravi luči in da nekaj ukre
nemo. 

Potll'ebno bi bilo, 1da se pri Kraj. 
ljudskem odboru ustanovi n. :pr. Svet 
za ureditev Vrhnike, nekakšno' olep
ševalno !društvo, v katerem bi sode
lovali strokovnja;ki in vsi oni, ki že
lijo Vll'hriiki lepši izgled. Ta Svet ;taj 
bi od[očal, kje in kako naj se zida; 
pregledoval bd. gradbena dorvoljen)a, 
ki bi j.i!h dajal KLO-ju v :potrditev; 
ugo'tavljal bi nedostatke ter določil 
vrstni red' UTeditve Vrhnike tako, da 
bi ugoto:vil, kaj je važnejše, aU ta
kojšnja meditev stare ceste, ali elek
rtrifikacija cestnega omrežja. Na ta 
način obstoja večja sigurnost, da· bo 
postopo'ma res vse izvršel'lo, ne pa, da 
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s posebnim ozirom na vrtnarstvo in s·adjarstvo 
neznatne množine dušika, kalija m 
fosforove kisline in je nerodovi·ten. 
Pri globokem oranju se meša ta je
zerski z O·rgamsko plastjo in znatno 
poveča :v oran ici vsebino rupna. ·Taka 
mešanica . ima ugodno alkalno · ali 
nevtralno reakcijo in je rodovitna, 
paziti pa moramo, da tako· mešanje 
vršimo polagoma tekom let, ker bi 
sicer prevelika količina polževke r·o
dovitnost tal vsaj začasno občutno 
zmanjšala. 

V drugo skupino- prlštevamo one 
zemlje, kjer je plast črne 'zemlje ta
ko globoka, da se tudi pri najglobljem 
oranju ne meša s .spodnjo mineralno 
plastjo .. Take zemlje imajo več duši
ka in OTganskih snovi in manj apna, 
njihova taina reakcija je navadno ki
sla. V sami tej skupini lahko razliku~ 
jemo še ·zemlje, ki so nastale iz ·šot
nega mahu in drugih rastlin :višinske
ga barja in zemlje, nastale iz listna
tega mahovja in ostalih rastlin nižin
skega barja. 

Ljubljansko Barje, je po svojem 
nasta;nku nižinsko barje, n~talo iz 
rastlin, ki potrebujejo za svoj razvoj 
mnogo apna. Le tu pa tam so se dvi
gali značilni . .izbo·Čeni otoki višinske
ga ba;rja, ki so .se pa večinoma izre
zali za ,šoto. Rastlinstvo višinskega 
barja se apnu izogiba in se je na 
Ljubljanskem Barju razvilo le tam, 
kjer je pokril a:pnovita tla že debe
lejši sloj nižinskega barja. Botanično 
značilni sestavni del višinskega bar
ja so .šotni ma:hovi, za kmetijstvo pa 
je · važno vedeti, da je nižinsko barje 
za kulturne rastline mnogo ugodnej
še, ker vsebuje več hranilnih snovi, 
zlasti tudi .precej a,pna., v nasprotju 
z višinskim harjem, kjer apna vedno 
primanjkuje. 
, Okolne barske trdrne ali rudninske 
zemlje ~ v glavnem ilovice Tazlične 
barve 1n sestava. Rjava ilovica, kate
To najdemo na travnikih in njivah v 
Mestnem logu, pod Rožnikom, na Vi
ču, :podl Brezovico, ob dr~avni cesti iz 
Ljubljane do Lavrice itd., je razme
roma bogata na dušiku in fosforovi 
kislini, primanjkuje ji pa apna. Zem
lja je ~še dovolj plodna. Skoro enako 
vsebino hranilnih snovi ln enako kul
turno V!l'ednost ima tudi svetlo~i va 
ilovica ob cesti Ljubljana-Vrhnika 
ter ob železnici pri Brezovici do Vna
njih goric itd. ter rjavkastordeča ilo
vica med Brezovico in Lukovica, med 
Logom in Drenovim gričem, ob želez-

bi začeli na desetih koncih in končali 
pa nikjer. Sve,t naj 1bi izdelal predlog 
o 'dioločitvi del, ki jih naj opravljaj<) 
a!li ;p;riwatni-ki ali podjetja. Svoje 
;pred[oge naj ,bi objavljal v lokalnem 
časopisu, da bi zainteresiral vsakega 
posameznika, ki bi dajal izbo,ljšave, 
katere je svet spregledal. 

Prepričani smo, da bi na ta način 
mnogo pripomogli k meditrvi Vrhni
ke, do 'izraza- ,bi p·riš1o različno gle
danje il!l različna mnenja, izkristali
zirali bi se najboljši predlpgi, dokon
čno bi se odstranil sedanji, skorajda 
smešni pojav, da v tako majhnem 
klraju vsaka ustanova, društvo, pod
jetje, Kraje;vni <odboc .in vsak posa
me.miik zida, popravlja, preziloova po 
lastnem preuda·rku in la.stni presoji 
ne pa po načelih premišljenega načrta 
urbanizacije. Sedranji ll'egulacijski na
črt je treba takoj pregledati, ugoto
viti njegove dobre in slabe strani, 
nato pa ga dokončnO! izdelati in po 
njem dosledno graditi. 

Ta predlog dajemo na diskusijo z 
željo, da ·Še drugi morda strokovn·o 
bolj poklicani i'zrazijo svoje mnenje, 
Krajevni ljudski odbor pa 'prosimo, 

. da tutdi sam spo1zna nujnost ureditve 
Vrhriike. 

nici Ljubljana-Vrhnika itd. Siromaš
na na dušiku, kaliju in fosforovi kis
lini je sljudno-peščena,. ilovica pri 
Verdu in Sinji go-rici, bogata na du
šiku in apnu ter precej •plodna pa 
rjava .ilovica pri Studiencu, Iški vasi, 
Mateni, Brestu in TomLšlju. še boga
tejša na hranilnih sno·veh, vendar pa 
precej zanema~jena je Hovica .pri Kre
menici, Pijavi gorki. in škofljici. 

·za ra.stlinsko proizvodnjo so izred
no važne klimatične razmere. Ljub
lj~sko Barje ima podobno podnebje 
kot mesto Ljubljana, kjer znaša po·
vprečna letna temperatura k8.kih 9° 
Celzija in :povprečne letne padavinb 
1500 mm. Na .rast in ·razvoj vplivajo 
<neugod:no kasne spomladanske in 
zgodnje jesenske slane. Tekom vege
tacijske dobe leži nad Barjem često 
gosta megla in sončni žarki ne mo
rejo obsevati posevkov ter ogrevati 
zemlje. Poleg tega pospešuje močna 
rosa razvoj. bolezenskih ' kali. Vse to 
nam nalaga previdnost pTi izberi kul
turnih ra.stlin, ·od katerih gojimo· le 
take sorte, ki dobro prenašajo bar
janske klimatične posebnosti. 

Za povečanje donosnosti našega 
Barja je skrbeti predvsem za ,pravil
no uravnava vodnih razmer. Ker .so 
tozadevna ,večja javna dela v glav
nem že · zaključena, mora biti sedaj 
skrb Barjanov, da ne zanemarjajo ko
panja, p oglabljanja in čiščenja od
vodnih jarkov. V tem pogledu mlajši 
.rod zadnja leta mnogo greši, ko ne 
posluša svarilnih glasov starih očan
cev, ki so bili priča velikega in napm
nega dela svo•ječasnega načrtnega 
odvodnjevanja. Novi namščaj bo mo
ral izkopati nove jarke t er začeti roi
sliti na načrtno namakrunje zlasti v<t
narskih kultur, ker se odvodnjena 
barska zemlja izredno hitro suši t er 
na njej zelenjavi kaj ra:d01 primanj
kuje vlage. V tem pogledu bi se lah
ko mnogo naučili pri italijanskih in 
bolgarskih v!I'tnarjih, ki s pomočjo 
vodi:nih koles črpajo vodo iz poto~ov 
in rek ter jo vodijo na zemljišča, kjer 
proizvajajo svoje ~rekordne žetve.1.e 
donose . 

Večjo pažnjo hi ·morali pos.večati 

naši vrtnar ji tudi pravilni prehrani 
rastlinstva. Izmed ·hranilnih snovi se 
nahaja v črnih organskih .zemljah ka-

. lij v minimu, zaradi česar je gnoje
nje s kalijem na barski zemlji zelo 
uspešno. Gnojenje s- samim dušikom, 
samo fosforjevo kislino', kakor tudi 
gnojenje z dušikom in fosfo:rjevo kis
lino brez istočasneg.a gnojenja s kali
jem na Barju ni g~o•spodarsko. Visoke 
pridelke dosežemo s polnim gnoje
njem •t. j. s kalijem, fosforovo kislino 
in dušikom, ako uporabljamo na ha 
kakih 300 do 500 kg kalijeve soli, 200 
do .400 kg superfosfata ali kos-tne 
moke in 100 do 200 kg amoni:jevega 
.sulfata ali apnenega solitra. TmH za 
gno,jenje s hlevskim gnojem je Barje 
izredno hvaležno. S hlevskim ~no
jem dospe zemlji poleg hranilnih .sno
V•i t udi mno-go ko·ristnih bakterij, ki 
:pre,snavljajo v tleh hranilne snovi v 
obliko·, ki je rastlinam lahko dostop
na. Poleg tega da'je hlevski gnoj zem
lji zveznost in odpornost proti suši. 
Z-ato se tudi na Barju ne bomo od
rekli hlevskemu gno,ju, četudi bi pri 
površnem pregledanju prišli lahko do 
zaključka, da šotna zemlja bogata na 
humusu in 'dušiku, ne potrebuje b.lev

.skega gnoja. Nasprotno moramo sma-
trati hlevski gyi.o'j tudi tukaj kot naše 
najvažnejše gnojilo, neobhodno po
trebno za dosego odličnih .Žetvenih do
nosc·v zlasti v vrtnarstvu,' saj so bar·
ske organske snovi le težko razkraja
jo 'in. je dušik barske zemlje nistli
nam le težko dostopen. Prav <dobre 
uspehe na barski zemlji da tudi gno-

jenje z ·dobrim komp: ·stom in pepe
lom. 

Glede potrebe apnenja moramo naj
prej ugotoviti, kakšno ta.lno reakcijo 
ima zemlja. Apnili bomo' predvsem 

·črn,e zemlje nastale iz višinskega bar
ja, ako se niso že pomešale z apnovi
tim jezerskim glenom. Letno bomo 
uporabili na ha 1000 do 3000 kg ~p
nemega •prahu ali zmletega apnenca 
in t ·o za ,primerno odvodnjena zemlji
šča, ker se zamočvirjenega zemljišča 
s samim apnenj em izboljša:ti ne mo- · 
·re. Pri apnen:ju z jezerskim glencm 
bomo oprezni ter ga bomo pritegnili 
k obdelavi le polagoma in p·cstopo
ma. Tako poglobljene zemlje bomo 
istočasno izdatno pognojili z dobrim 
hlevskim gnoj~m in s katijeva soljo 
ali pepelom, da se tako omilijo škod 
ljivi učinki apnovitega ali sicer nero·-
dovitnega jezerskega glena. . 

Napačno- je mnenje, da se na Ljub
ljanskem Ba;rju sadjarstvo ne more 
obnesti. Navadno je vzmk slabemu 
uspev.anju sadnih 'Clreves.c J)revisoka 
podtalnica, pomanjkanje apna ali ne
primern·a sorta oz. podlaga. Vsemu 
temu pa se lahko izognemo. Sadna 
drevesca sadimo predvsem na nasipe. 
V ·t o· svrho izkopljemo 1.5 m široko 
in 50 do 60 cm globoko jamo, katero 
izpolnimo do 'Polovice z gruščem. Na
~o zasujemo jamo z dobro zemljo, pri 
eemer črno zemljo po možnosti pome
šamo z enakim delom dovožene mine
ralne zemlje. Z enako zemljo napra
vimo' nad jamo ,še 2.5 do 3 m širok in 
60 cm visok kup, ki .se na okrajih po
ševno spušča k tlom. V sredino kupa 
zasadimo drevesce, ki je tako za 60 
cent imetrov višj'e posajena. kot nm·
malno. Vsako drevesce izdatno po
gnojimo z dobrlm uležanim hlevskim 
gnojem ali kompostom, ;po po·trebi 
tudi apnom. Sadimo le sorte, ki do
bro 1prenašajo neugodne klimatske 
razmere Barja, predvsem ja:bla.ne, 
hruške in sHve. Na per.iferiji Barja, 
na višje ležeč•ih položajih trdinske 
zemlje uspevajo drevesca še boljše. 

Tudi pri vrtnarskih sade·žih mora
mo upošt evati neugodne •podneibne in 
vodne razmere, zato sadimo predvsem 
zelenjavo s kratko vegetacijsko dobo, 
ki je odpor.na proti glivi·čnim bo,lez
nim in škodljivcem, kakršni radi r,a
stopajo v vlažno - toplem ozracJU. 
Proti previsoki podtalnici se zavaru
jemo s sajenjem na grebene; z izbero 
rastlin s plitkim korenjem in saje
njem takih sort, ki dobro prenašajo 
prenasičenost zemlje s talno vodo. 

Zelje, nizki in visoki fižol t er krom
pir se na ·o.rganskih in trdinskih tleh 
Barja gojijo že .dolgo s prav dobr~m 
uspehom. Uspeh pa bi bil lahko še 
mnogo lepši, ako bi se načrtno odbi
rale in gojile odporne in barskim raz
meram odgovarjajoče ·sorte, ako bi se 
posvečala zado,stna pažnja zatiranju 
:plevela, rast linski:h bolezni in škod
ljivcev ter bi se primerno spremenil 
:nacm obdelave organskih barskih 
zemljišč . Barske zemlje so še preveč 
rahle in pri obdelavi bi ;bil valjar če
sto bolj potreben kot plug. Zato bi 
bilo treba vpeljati na Barju ·težke va
ljarje za utrjevanje šotnih barskih 
tal, da dobi zemlja ugodnejši slog, da 
bolje zrudrži vodo in ·prehitro ne osuši. 
Odlično orodje v podobne svrhe so tu
di težke kolutaste ali krožne brane. 

Na ljubljanskem Barju uspeva iz
vrstno- tudi večina ostale zelenjave 
kakor- solata, korenje, črni koren itd. 
in to zlasti na parcelah, ki so že več 
let kultivirane in gnojene s hlevskim 
gnojem. Tudi vrtne jagode in debelo 
plodna barska borovl!lica (vaccinium 
macrocarpum) dajo obilen plod. člo
veška p-rehrana se nagiblje zadnja 
leta vedno ibolj k sadju in zelenjavi, 
zato je pričakovati, da -bo povpraše
vanje po vrtnarskih in sadjarskih pri
delkih odslej vedno večje. Poleg na
ravnega konzumnega centra Ljublj-a
ne hi. lahko Barjani s svoj:imi pridel
ki zalagali tudi Trst in razna leto-

. Nadaljevanje naL strani. 
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Pred otvoritvijo gledališke sezone 

·IZZA KULIS 
( Pogooor z igralci or/miške gledališke družine) 

Kako se je razvila vrhniška gledali
ška d•ružina in kal{šni so illtjeni dose

danj'i /USpehi ? 

Lepa je tr~:ilicija gledališkega živ
ljenja na Vrhniki, saj :smo pred voj
no imeli .skoraj v.sako nedeljo gleda
liško predstav•ot. 

Po osvoboditvi se je osnovalo kul
tmno umetniško društvo .»Stane Do
bovičnik« s predsednikom tovarišem 
Grego Novakom na ~čelu. Prvi ansam
bel sestavljen iz predvojnih igralcev 
in pomlajen z mlajšimi močmi je štel 
okoli dvajset članov. Pričeli smo s 
siste!!)atičnim delom in s :prvo igro 
želi ustpeh. 

želja po iz!Ohlikovani gledališki go-
. vorici, dvig kvalitete in s tem ustva
dtev pogojev za stalno gledališče nas 
je ~napotiLa, da smo angažirali p Ciklic
ne ljub1jan.ske režiserje. Z njimi pa 
nismo uspeli in to .predvsem zaradi 
preveHkih finančnih izdatkov in mno-

• gokrat zaradi njihovega nepravilnega 
o:'tllosa do igralskega kolektiva. Ime
li sm:J>, lahko rečemo, več škode, ka
'ko:r koristi in neki režiser je s svojo 

škem društvu 1 izobražuje in kulturno 
dviga. 

Iiakšne ~o vaše perspektive bodočno
s ti in kaj imate v p1·ogramu? 

Naša velika želja je, da bi več na
stopali in dajali kvalitetna dela jug·O'
slovanskih in tujih pi,sateljev. želja 
pa je tudi, da bi se Tesneje, kakor do
slej lotili vaj in da bi razširili naš 
krog posebno še v .vrstah mladine. 
Kaj bomo igrali je pa v.prašanje z ze
lo eno·Stavnim •Ctdgovorom: To, kar je 
kvalitetno in kar zanima na:še občin
stvo. \ Ne težkih nerazumljivih filo
zofskih dram, temveč dela, ki so živ
ljenjska in vzgojna. 

Po Vrhniki se šušlja, da priiPravljate 
otvoritev gledališke se7ione. Ali bi 
lahko .povedali s čim na~boste pre-

senetili? 

Doslej smo predvajali Go·rkijevo 
Mater, Goldo·nijevega Slugo 'dveh go
spodov, CankaJrjevega J a:koba Rudo, 
Kreftove Celjske gr,ofe, Jurčičevega 

Desetega brata, Mrakove Duše in dve 

Scena iz drame dr . Bratka Krefta »Celjski grofi«, 
ki jo je z uspehom igrala g'ledališka družina 

Kulturno umetniškega društoa »Stane Dobovičnik« 

raz.dii 'ra~no neobjektivno kritiko od
vzel IJliOŽrtvova1nim 1igralcem precej 

. vol'je do dela. Zato smo se odločili, 

da zaenkrat delamo s svojimi doma
čimi režiserji, ki se pogla~ljajo, v vse 
neprilike :in te>žave ter s !potrpežlji
vostjo, res je, da s ,pomanjkljivim 
strokovnim ·znanjem, dajej·OI od sebe 
vse za uspešni razvoj. 

Katera je največja težava upravnega 
odbor:a? 

P•omanjkanje igralcev in službena 
preobremenitev onih talentov, ki bi 

·lahko v znatni meri prtpomogli k dvi
gu kvalitete in kvan.titete izvajamja. 
Drugi prclb[em je finančno v;praša
nje. Potreben nam je denar za naba
vo kostumov, za ·kulise in električno 
napelja:vo. Res pa je tudi, da v mar
sičem zavi'Ta redno delo pomanjkanje 
discitpline in odgovorno1sti vsakega 
posameznika do dela. Dogajajo se 
primeri, da nekateri navdušeno pre
vzamejo vloge, obljubljajo sodelova
nje, nato pa bre~ !Pravega vzroka 
odpadejo. 

Veliko je pomatnjka:n•je mladine, ki 
bi resno zagrabila za deb in ·razume
la, da se z delom v kulturno umetni-

Golijevi mladinski igri. Pri naših ob
iskovalcih smo opazili veliko zanima
nje med .drugim tu1:1i za komedi,je in 

, domače :veseloigre·. Uresni.čiti to nji
h o.vo željo je napotilo našo .dlružinci, 
da .se ob otvoritvi ·n c1ve sezone pred
stavi z Bučarjevo ve.seloigro »Na Tr
ški gori «. To delo, ki je prepletena z 
narodnimi običaj i in pesmimi, in je 
tipičn.ot slovenska komedija, bo brez 
dvoma pritegnila š,iToki krog hvalež
nih obiskovalcev. 

Kalm so ifl'O>tekale vaje in }{daj ·bo 
premiera? 

Veseloigro »Na Trški g olTi« študi
ramo že dva meseca vsak ponede1jek, 
torek in petek tpod umetniškim vod
stvom domačega reži,serja tovariša 
Toneta Pirnata. Kljub -temu, da smo 
v začetku imeli ·orvire z najprimernej
šim prostorom za vaje, t. j. z odrom, 
ki je bil ![Jbslej· v petkih zaseden za
radi kino predstav, nam je v glavnem 
uspel·o· .dDštudirati, vemdar pa nas ·še 
čaka mnogo truda, volje in v~trajno
sti ,P.ri utrditvi teksta ter igre. Pre
prič~ni smo, da bomo ,s; tem koma
dom v začetku decembra, ko bo otvn
ritev jmeli uspeh in potlno blagajno. 

ll Ljubljano jo. dajmo 
Dramatski odsek KUD poštni:h 

uslužbencev iz Ljubljane je v letoš
nji gledališki sezoni gostoval v neC!e
ljo· 18. t. m. zvečer na Vrhniki z zna
no veseloigro Josipa Ogrinca: ·»V 
Ljubljalllo jo dajmo <( . Nabito pplna 

dvorana Cankarjevega doma je z odo
bravanjem sprejela nastop gc:stov, ki 
so v tl'ežiji člana ljubljanskega s'lov. 
narodnega gled'ališča dramskega 
igralca Lojzeta DTeno'Vca posk,rbeli 
za dveurno vedro -razvedrilo. 

Rodi~eljs"i ses~ane" 
na ~rl.nii"i nižji gimnaziji 

Ena najuspešnejših oblik skupne 
vzgoje in :po!Vezave med domom in šo~ 
lo so roditeljski sestanki. Ugotavlja
mo, da se tega večina rodJi.teljev za
veda, predvsem pa tisti, ki jim je 
skrb za otroka zares prva skl'b: Dokarz 
za to je zel~> dobro obiskani in uspeli 
roditeljski sestanek na vrhniški nižji 
gimnaziji, ki je bil v torek, 20. novem~ 
bra popoldne. Preko 100 staršev gim
nazijskega šotlskega okoliša se je 
zbralo, d:a bi kritično pregledali uspe
he in neuspehe dijakov ob I. redovalni 
lmnferenci letošnJega šolskega leta. 

Po poročilu ra.vnateljstva g.imnazi· 
je je v I. razredu 49 odstotkov pozi
tivnih dijakov, v n. razredu 42 od
stot,kov in v III. razredu 57 odsto.t. 
kov. V: primerjavi z lanskoletnim 
USIPehom Qb I. redo!Valni konferenci 
(:povprečen učni US\Peh 71 odstotkov), 
so letos dij1aki močno -. pop~tili. Ve
čina se še ni pričela resno ueiti. Dija. 
ki se še ne uče sproti, ni še vztraj
nega, neprestanega, zavestnega uče
nja, ki je prvi p01goj za dobro zn.anje 
in obvladovanje snovi. Tudi vedenje 
dijalwv ni na višini. 

Nižja gimnazija ni bivša višja 
osnoV'.ita šola. No'Va socialistična Jugo
slavija hoče da!ti naši mladini višjo-iz
obrazbo kot jo je nudila 1ptrejšnja. ka
pitalistična, ki je slmša:la držati Uudi 
v nevednosti in neznanju. Namesto 
prejšnjih štirih razredOtv osnovne šo
le, naj obsegajo sedaj .splQšno izo. 
brazbo vsakega člutveka štirje razredi 
gimna.zije. Jasno pa je, da mora biti 
zato tudi nooin učenja dijakov doma 
in v šoli d!rtugaeen. Učen.ci se morajo 
učiti več in bo:lje. Starši morajo nad-. 
zirwtj uče:nje sV()Ijih otrok, morajo jih 
navajati .k temu. Dijak pa mo·ra imeti 
za učenje tpredvsem potreben in .pra. 
vilno razporejen čas. Ni prav, če star. 
ši z ročnim delom preveč zaposlujejo 
svoje otrol.:e. Tako prihajajto dijaki v 
šolo utrujeni in nepripravljeni. 

Da bi bil učni US!peh zaJvoda boljši, 
delajo predavatelji tudi preko svoje 
učne obvezn:osti. Sta:rši naj o napred
kiu in vedenj10 svojega otroka vpraša
jo predavatelje tudi izven .roditeljskih 
ses«t.nkov. Tisti starši :pa, ki skrb za 

' vzgojo svojih otrok miOT'da le š·e pre· 
več jprepušCajo samo šoli, bodo mora
li v Willn'če sodelovati s šolo tesneje 
in slrupaj z njo posvetiti vzgoji več 
pozornosti, kakotr so jo doslej. 

V razgoV'Onl so se razčistila še 
mnoga vzgojna in d.ruga vprašanja. 
Dijakom-kolesarjem je treba postaviti 
lOip(} za shrnnjevanje koles_. Učenci 
resnično ne morejo puščati svojih ·ko
les ob slabem vremenu na prostem. 
šolsko pohištvo, staro 4 7 let, ne od~ 
govarja več svojemu namenu. 

V pričetku n(}vembra je. bila na za
vodu odprta šolska ~inja, v kate
ri se mani dnevno 31 najoddaljenej
ših, socialno in zdravstveno ogroženi,h 
dijakov. Z noWm. plačilnim sistemom 
pa je nastalo vprašanje, koliko časa 
bo ilmhinja še mogla obratovati. želja 
vseh je, da bi kUhinja ostala še v bo
doče. Zato se bo ravnateljstvo gim- -
nazije obrnitlo na lokalna podjetja s 
:prošnjo, da bi z denarnimi prispeyki 
omogočili lruhlnji nadaljnji obstoj. · 

Po skupnem razgovoru s(}. sledila še 
pofločitla tovarišev razrednikov o uspe
hu jposameznih dijakov po oddelkih. 

šob ne služi sama sebi. Njeni uspe
hi oclnosno neuspehi niso samo njeni. 
Ona vzgaja in i7i0bražuje delovni na
raščaj. Njeni danaŠ!nji uspehi so neke 
mere jutrišnji uspehi naše celotne 
družbene rasti. Za,to naj šola danes 
vrašča v neposredn·o. družbeno skup. 
nost in se dosledno usmerja v jutriš
nje potrebe te skupnosti. Skupnost pa 
naj prisluškuje, kalw opravlja šola 
svoje dolžnosti napram njej in naj jo 
nagrajuJe za njeno izredno ,.odgovorno 
in dragoceno delo. M. 

Skrb za ideološki d-vig 
Krajevni komite KPS na Vrhniki, 

je tpred ne.davnim organiziral nižjo 
partijsko sotlo, ki jo obvezno poseča
jo sekretarji osnovnih pa·rtijskih or
ganizacij ter njih namemiki, medtem 
ko je typjs ostalih članov prepuščen na 
voljo njim samim. Kljub strogemu 
kriteriju, ki ga je zavzelo partijsko 
vodstvo do posečanja predavanj, je 
vendarle Tazumljivo, da uspeh šole 
zavisi izključno nd kvalitetne izbire 
snovi ter uspešnega načina [>Oda]a
ilja. Stevilo in sodelovanje ·rednih 

obiskovalcev je zgovoren dokaz, da je 
uprava šole v tem uspela. Sedaj se 
slušatelji poglabljajo v osnove druž
boslovja in politične ekonomije. Učni 
načrt pa predvideva ,še sledeče teme: 
Razvoj delavskega gibanja IV svetu in 
pri nas, ekonomika FLRJ, zgodovina 
KPJ ter sistem dela Partije v mno
žičnih organizacijah. 

Predavanja na nižji: partijski šoli, 
ki so v prostorih nižje gimnazije, so 
dostopna tudi širši javnosti. 

Za mlade jezikoslovce 
Jubilej je ibe.sed'a, ki jo vsi poznate. 

Tudi to gotovo vsi veste, da ni pri nas 
doma. Ne veste pa naj.brž kaJterega 
ro~u je. Na.j vam izdamo: hebTejske
ga. Imira namreč iz besede jobel, to 
pa 1P'omeni ,ovnov .rog; z njim so na
mreč stari Hebrejci oZITiamdali sveto 
leto. 

V šo:li so vaw učili, da ne smete reči 
tunel ampak predaT. Tunel :smo dobi
li iz nemščiJne, rpa vendar beseda ni 
nemška, amJpak ang>lešika; ltmej je · 
tudi ·za Nemce tujka. 

Cvetlico tulipan vsi ;poznate. Ali 
ste kdaj pomislili, da beseda moroa 
ni slovenska? Prišla je k nam, pa ne 
samo k nam, tudi k drugim S1ova
nom, GermMom in R'Omanom iz -
Turškega: ·tolipen)!l :pomeni namreč 
P'ri Turkih turban, in ~če imate neko
liko domišljije, vam ne bo težko, opa
ziti podobnost med -tulipanovim. cve
tom in :tUTškim pokrivalom. 

če -vas •:zjdaj vprašamo, odkod je . 

prišla beseda turban, ne 'boste prav 
nič v zadregi z todgovo:vom. Pa ste 
ve~ndar v zmoti: beS<eda ~namreč ni 
turška, kakor si mislite, am.pak per
zijska (tulbend = svitek okoli glave) . 
Dokaz, da je jeziko-slovje sicer za
motana zadev,a, a prav tako tudi za
nimiva in poučna. 

Jaz, bruue, po vem zu domovino 
V založbi ljubljan,ske »Kmečke 

knjige« je pred kratkim izšel - izbor 
čr,tic, rpnvesti in odlomkov najznačil
nejših del Ivana Cankarja pod na
slovom »Jaz, bratje, pa vem za do
movino«. Spremno besedo o pisatelju 
je napisala Erna Musarjeva, ki je 
uredila in izbrala dela za objavo. 

Ta izbor, ki je izšel '!V veliki nakla
, di, saj je bilo natisnjenih 8000 iz
vodov, toiPlo priporočamo vsakomur. 

Knjigo lahko kupite v vsaki knji
garni. Cena 200 dinarjev. · 
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font fidmar -luha: Hrims"i porfizani 
P o .razpadu stare Jugoslavije le

ta 1941. je moral italijansk i oku
pator nujno popraviti in obnoviti 
n a: pr ogi L jubljana-Rakek t ri že
lezll!iške .moJStove, ki j:ih je razr.u
šila umikajoča se jugo,slovanska 
vojska, .in sicer : !borovniški Vlia
duM, Klrajev most na Dobu pri 
Borovnici in štampetoJV most nad 
Vrhnilw . Ita1ijani s o kaj •kmalu po 
okupacliji pričelli ZJ obnovo teh mo
:;;tov. Ta;ko je tudi Dukiičev kam
nolom na postaji Verd imel veliko 
delJaJ. Veliki kamno~o;bilec J:e 
bruhal noč in dan .iz .svojega žre
la :pesek na vagone. Nek a j' t ega 
mat eriala smo poši:l.jali v Borov
n!ico, neka j pa na š tampetuv m o,st. 
V tem ka:mno[,omu šem bli'l nam
·reč zaposlen tudi jaz. Delali smo 
za tri dina'I'je n a uro. Večkrat SP. 

je med n ami delavci r azvila živah
na ·deba.ta. iPogOJVa!Tj:aili s mo se, ka
ko so v.oj.aki preklinjali, ko so .se 
·um ikali brez bo1rbe ·z rlt alij.a:n31ke 
fr.onte, liz 1ta:ko zvane Rupnikove 

-.linije; prek'l:inja!li smo t akratn e 
oblastnike GraZ'iolija, Natlačena 
in škof a Rožmana, ki •sna ·šla Ita 
li janom :naap>roti m j:ih po1Vabila, 
naj piTiid'eJ'o im za.sedej.o! deželo. 
Iskali smo vzr.o1ke, zaktaj je do t e
ga •prišlo, da moramo sedaj dela
ti za Italijane. Pogovar j a1l:i .smo se 
o t~m, kdo j e ho1l.j'e skril puško, 
mitr a!lje•z, bombe. Je.zil i sm ot se na 
tiste, ki so z vo~ički voziH or ožje 
in mun icijo Italijan.G\Jll na' Vrh
n iko. 

V taktih in sl i čnih pog:oiVorih s o 
rpotekali dnevi. Med nam:i sta bila 
na jmlajša GolcaTjev J anez Jn 
MačkoV] Tone, oba z Verda. Ta dva 
sta biia p:r:va, ki sta vedela, da se 
je v L,j.uJbljani ustanovila OF, ki 
;poJZiva vse ·ljudstvo v !boj proti fa
šistiČI!l·emu okupat01rju. Vedno sta 
bila skupaj, na1agala kamenje na 
vagonček in ga vozila k d!'obilcu. 
V kamnolomu so •delali tudli miner 
Juričev Ciril iz Podgore ter Mer
lakov J,olže 1n Gustelj iz Bistre. Bi
·lo nas j·e šest, •ki smo• bi.J.i mišlje
nja, da bo treba uidall'iti po okupa
itorJu in ga ·zapod'iti, od koder je 
pdšel, dočim .so ;pol večini vs.i os·ba
lli bili mišljenja, da je treba čaka
·t i, ker čas še ni dozorel in je še 
;prezgodaj. 

V začetku meseca junija, neko 
soboto zvečer gtt'emo z deia do
mov :proti va.si. Kakor vsak dan, 
smo se tudi tokrat zapletli v 
pogovor. Pogovarjali smo se, 
kako bi dosegli, da bi nam po
vi'šali p~ačo. Nenadoma se oglas i 
Joha!Ilt in pra vii: »Jutti ipi'ide na 
Vmhrriko viooki ·komisar Grazioli, 
molgoče bo pa le kaj zalegJo in nam 
bodo zvišail:i plačo vsaj •l(Ja 50 par 
na uro.« Janko :nadaljuje: 

»Jaz pa vem,, da nam ,bodo plače 
zvišali. ~mor koli je prišel d'o
slej Grazioli, povsod so d.elavcem 
povišali plačo. če drugega ne, so 
pa vsakemu podarili po nekaj sto· 
takov.« 

»'Prekleto, ali ste vsi skupaj 
.zmešani ? « zMobanrt:i Ma!ČkOJV To- . 
n e. Vsi smo ga kar st:rahoina ·PO
gledaJli. On pa nadalj;uje: 

»Italijani n:am bodo vse :pobra
li, plače znižalii, če boš pa kaj go
drnjal, te tbodo poslali v KalaJbri
jo ali še dalje; v Afriko. Tam boš 
delai za makall'one m ba. tine! « 

»Res je! « se· <J:glasi' Golcarjev 
Janez. »Italijani niso prišli k nam 

· zato, da hi nam pekli kolače, am
pak zato, dra bomo gara.li zanje! 
Vi še ne veste, kaj• je faJšizem. Kar 
poglejte, kako j~ na Pirtm'Orskem, 
kjer že dv.a,j.set rret !Vlada fašistična 
ddktaJtura. Boste že videlri, kaj' bo 
·pri Jlla.S, če ne bomo1 p['ije'li za pu-
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ške in faši,st e ,pognald tja, od ko
Jder so prišli ! « 

Misl i-l sem nekaj priJpomniJti, pa 
mi •prestreže besedo J a.nko z Vrh
n ike, ki .pravi: 

»Bolje•, da 1ste tiho, če ne bost e 
že jutrii vsi skupaj v a~restu! če 

bi v.as :sedajle kdo slišal, bJ ,še mi 
nastradali ·zaradi vajinih gobc~v! « 
Včas;i,h ,je res bolje, če imaš je

zik za zcrbmi sem ,si mi,sW.. 
PogOiVCir je utihnil, p~išli smo 

do va:si t e-r odšli vsak na svoj 
dcn1, ;n.e •da bi d<rug dr-ugemu vo
ščili lahko noč . 

Prišla je nedelj a, ta1ko zaželje
ni dan, ko je Vrhniika doživela ve
liko čast, da je prišel na obisk sam 
ekscellenca Gr azioLi in gov;o.ril rdo
mačinom ·pred Oankarj:evim spo,
menikom. Ta dan ,so imeli vrhni
ški žanda!Tj~ precej' dela . 'Dr:ideset 
doma~č·i:nov ,je b iLo t reba spraviti na 
varno, km; 'rusa ~ili tol,iko zanes
ljivi, da hi lahko posluša:li Grazi.o:
hlja. Vendar se je med njitmi na
šlo šest fa!IlJtov, ki so .odrekli po
koršoino ka!Tabinjerjem ter nj iho·
vim Ma;pcem, žandarjem. Med t e
mi šestimi .so bili t udi ttrije delav
ci d:z lmmnol.cma, in ,sicer: mitne-r 
Juri·čev Oir:iJ, Golcarjev Janez in 
Mačkov Tone, :v:si z Ve.rda, ki so 
skupno s ttem:ii Vrhničani s F'ran
cem Pop.i.,tom na čelu odšli v gozd. 

Drugi d an :so zorpet vsi t11ije pri
šli na idelo·, vendar s o- budno pazi
Id, al i ne :priha jajo, od kod' žan
darji. 

Tisti dan, ko je Nemč.ija napad
la Sovjetsko zvezo, so ža;ndarji zo, 
pet ,stoptill i v allmijo·. P·ono'Vno so i,z_ 
da;Ii pOIZiv vsem tist im, ki s o bili 
zapr.tJi. že prej·, ko je prišel Graz·io
li, in ki so bili še i,sti večer izpušče
ni. Vsi so ·se ·šli· j avirt na žandar
merijo, ker so nri:s~ili, da bodot zve
čer ali :v.saj zjutraj iZ'puščeru. Ali 
zmotJili .so se. Vse ,skupaj so kma
lu poslali v internacij10, naj:več na 
R aib. I sti dan opo-ldne se nenado
ffifJ. poj.avita v ka:mnol]iomu dva 
Ža!nda!rJa -in klarabinjer. Milner Ci
ri[ jlih •prvi opazi z v.rha kamnolo
ma. Takoj da signa.l Janezu ;in T,o_ 
netu .in v,sJ. trije se uma.knejo ;v 

gozd. žanda.rj•i tega niso opazili. 
Pribl:i~a;jo se .otstali.m tdelav:cem ter 
povprašajo ;po pobegl!i.h. Vsakdo· je 
odgovoll1il: »Tu so delali; ko s o• za
gledailii: vas, so odšli !V g.ozd. « 

»Kaj, pa ti, « se je obrml k meni 
žanda~r. »Ali Sli jim povedai, naj se 
pridejo javiti na! žandarm:erij:QI. Na
ročil sem ·ti za.dnMč na Vrhnld? « 

»Da, povedal sem j.im,« semi Od
govorit 

»ln kaj: so II'ekli? ZaJkaj nis o pd
<Šli? « 

»Rekii .so, da se boste vi ipll'išli k 
njJm javit, ne pa oni k vam! « 

»A takQI, ,p['ekleta mu1a.ri;ja! « za
š .kiniplje 'Z ZOrbmi: ža!lldar. »POTCO 
dio,. commtinisti !« se je jezil ka
rabinjer. 

žand:a!I'ji .sedejo na :klop pred pi
sarno. čez pol ure ,so sla:be volje 
odšli ;proti 'Vasi. 

Od tega dne se odišH trije niso 
več vrnrili na delo. Priklj,učiH so 
se :o15talim V.rhni·čanom ter si 
sJmpno z njti.m:i: postavili. logar . . Ta 
dan je na~sta!la p!I1Va pa!rti•za:nska 
edli!Il-ica na Ljubljanskem wlru. 

S temt pr.vimi .pantiza!ni v naš~m 
kraju :sem bil tesno povezan. Iz 
doline sem jdm nosu novice, časo
.pi,se in tudi kaj: za podi zdb. Glav
no moje delo .p-a je bi.llo, da sem 

. jlim pomagal :zbirati orožje in mu-
nicijo, ka!tere je .pustila rpri. nas 
mnogo j.ugoslovan.sk'a v.ojska. V 
nedeljo 10. avgusta 1941 zvečer 
dobim •zopet nOiVo mavzerico na 
Drenovem griču _ i:n jo .oldnesem 

domov. Na Ver•.:tu t:;•top~m v gostil
no );Pri F'r a.nceljnu«. P ušlw sem 
s•kril v so:;;.ednjo drvarnico. V g~·

•Stilni je :sedelo vse polno it a!lijan
skih vojak-ov in of•icill'je.v. Bilo je 
t udi nekaj domačih fantc'V in de
klet: Pauke.rjev Martin je vlekel 
harmoniko, punce so plesale, da 
je b ilo .veselje. PoLcij,s:ka u~·a se 
je bl•ižala, gns,hlni,čar je prenehal 
bo·č'.bti in tudi h a;rmonika je utih
nila . Domačini m tudi lial'ijani so 
se pcrča.sffi ~razšli. Zunraj· pred go
stilno se je nabralo več fantov. 
Preden smo šli s:pa.t, smo po stari 
navadi zapelti nekaj domačih. Med 
t erni· fanti .si ,oll"ožja nismo .pr:ikri
vali Sto,ptl ·S:em po• svojo 'puško v 
scsednjo dr~arnico. 

»Daj, ustreli .pa~rkrat!« p.ra.vi 
Nace, »boš v i.deJ, :kako bodlo Ital•i
j,ani skaka1i po ·vasi ! « 
Tak~jl :nato .po•čita dva strela, 

potem pa se razkropimo vsak na 
svojo stra·n. 

Pridem domo.v ter se t akoj od. 
praViim leč. Spal .sem na opaldsireš
ju na senu. Komaj ležem, že za
:sl:iš:im ltr:ičanje na vasi. Vedno 
bl ižje je p11ihajalo. Hi.tro s i natak
nem •Čevlje. Italijani so bili že pred 
hišo. S~išal sem nekoga, ki je krl
čal' : 

»Ta hiša je! Tu je doma!« 
Pogledam skozli luknjo v ,str ehi . 

H i·ša je bila •clbkoljena . Naš•tel sem 
dvanajst faš.istov. 

»Kar t;ako poceni me ipa že ne 
boste dobili, .IDot si misl~te . Bomo 
pa že nocoj' zač-el i ! « sem si mislil. 
HJitro mJap:::•lndm žepe z m un icijo, 
pušk a je nabda, sežem z roko v 
slamo in privlečem cel klobu!k 
bomb. Osem jih je iba.lo. š t iTi dam 
v žepe, ostaie za srajco. Sedaj pa, 
kar b e•, pa bo ! It aliijani še vedno 
ropotajo po vratih. Pri:bHžam se 
luknji ter odvijem osigurač na 
bombi. 

Nenadoma .se vežna vrat a odpro 
in vseh 1d.'vanajst fašistov vdere v 
ve~O' in kuhinjo. Sit uacij'a se je 
zboljšala. Hi~tro skoč:im z vr ha na 
tla, zarorpottalo je kot bi :skočila sa
ma pošast. Fašisti SO· bili iznena
deni, da niso vedeli, kaj bi polčeli. 
še .prreden .so Sli opomogli, sem bil 
že sto met:fOV tpl101Č od hiše ter vr 
gel bombo. Ekspl,Oilija je zag.rme
la v noč. Nato je na,stala glluha t i
šina. Tdsti, :ki so bili v hiši, so po
legli• na tla ter ugasruili luč. Tudi 
na vasi je prenehalo vpitje . . MisHl 
sem:, da bodo navalilti za mano, bo
da ni jih bilo. 
Č·a:kam četr:t ure 1n potem grem 

s puško v ro].{li mimo hi:še proti 
~onjiskemu !daneu. Na koncu va
si sem v-rgel š e eno1 bombo tako za 
.slovo, nato sem od:šel v gozd. 

Drugi d8.il1. .sem našel zvezo s par
tizani . na na!Ši sta~ni javkd. pri 
» Češnj;i.ci« . Odšel sem, v ~og.o.r te-r 
pos.tal ,par.timn. 

Pr1i•čelo se je noVIo življenje. V 
Iogoru s.emJ našel tTli tovar.iše: jaz 
sem bil ·četrti. Osttali trije so odšhl 
na Bloke :ioru !V Loško do!lino isk~t 
nP'V!i.LlJ. p:rostovolljce.v za boj. Na
pi:-avilli smo· nov več,jli šoto!I' v skri
tem kr aju na Jesenovcu. Ponoči 
smo hodili v tbližnje vasi po orož
je, municijo ·in h ranro•, .podnevi !Pa 
:smo poČ!iva:l· i ter ,kmhaJii v majh
nem kothlčku. Naj;več ,smo jedli 
polento, ll1iž in maka!Tone. Kruha 
in žgmcev smo včasih dobili pri 
neki naši km!ečkii hiši v vasi·. Za 
pni:boljšek pa smo• tu ali tam .spod
biJ,i tudli kake·ga srnjaka. Kamor 
smo pri:š1i,' povf:?od so nas imeli 
1jud,je zelo r ad!i in so lepo .gledali 
na nas, venda,r se podnevi nismo 
smeli pni:bližruti vasem. 

čez kakih štil!1inaj,st dni .so pri
šli iz Ljubljane no'li partizani. 

Me.d n j•imi Mlirko Bra·čič s tremi 
Do·variš:i. Nekaj dni za •nd·imi pa 
fone Zalar liz Borovnice, kateremu 
je uspelo; da je •pobegnil .iz zapo
r:o;v šentpetrske kasarne v L jub
~jan·i . še iS!tli dan Sli je nadel p2r
tizansko ime ž ane. 

Ital·ijani S•O' ,s:i p•rizadevali na vs~ 
nač,ine, ·~a bi nas izvohali, toda 
ni j im u,spelo. Poš·iljali so v g;ozd 
svoje agenie, domače izdajalce, da 
.bi nas izsledili. Partizanska puška 
jih je podirala. Katarinovcev Tone 
.j,z Podgore je hLl pri sVlc•jem iz
dajaLskem poslliu zelo aktiven. Stal
no Je vodil Italijane v zasede po 
Ver.du in ·,Biistlri. Večkrat je bil v 
~asedi s ka>rabinjerji v Podgori, da 
b i ujel pa.rtizana minerja Cirila. 
Tudi njega je našla •pa!Titizan,ska 
puška •na njegovem domu, venda•r 
je bil prti. t em le 1teže ranjen. P o 
c•zc1ravl,je.nju s1i je fan t ,premislil in 
odše1 na Do[enjsilm :v tpa:rtizane ter 
postal ed'en najhra~b.rejših borcev. 

lvliort~o Bračdč je !hU na.š kaman
dilr. Pričeli smo z akoijami na že
lezniški prog.i L jubljana- Rakek. 
Rušil i smo telefonske linije. N a 
padal[ smo ·i.talijanJSke paJtl1o•le pq 
p-rogi, stre'lja!lti n a vlake in podob
no. AJlwi:je_ so ,se stopnjevale iz 
dneva v dan. Vsak dan smo imeli 
večje veselje za bo.r·bo. Zahotelo 
se nam je večjih a,kcij. 'K•oiVali smq 
načrte, kako bi čim bolj škodovali 
okupat o•r ju. 

Komandi1r je odločil : da!nes zve, 
čer po.dlkuJrim:o -toVJc<rnemu vlaku . 
E ksploz,iva je dovolj . Priplazimo 
se tna prog o blizu .posota{je Verd. 
Mirko· .po1•c1ži mjine .pod tračnice. 
čakamo .pol ure, vlaka ni od n iko
delT. Radi bd v.iJdel,i, kako se pre
V'račajo va~o111i. Italijanska patru
lja, ki je prišla po pro~i, nas je 
opa12tla in ·pl'!i:čela .streljati. •S t em 
je bi1a naša akcija p~i kraju. Sla 
be VlD'lje smo se vnni>Li domov. 

Drugi 'Cl'an ,smo zapustili sektor 
~j.ubljanskega VII'ha. Odši.i smo 
mimo Pokojišča, Padeža, Vinjega 
V!I"ha •ter ipOstav:i:li nov logor v bli
~ini Kožljeka. KQIIDandi:r ni ·Cpustil 
svojega načrta. Na ;vsak način :ino
r alllliO podrmdn;i<rati . progo. V noči 
pred otvoo·.itVlijo ,Jjubljaskega vele
sejma se nam je zaželjena akcija 
posrečila. Minirali smo' p!l'Ogo pri 
Rakeku. ·OkoH ·ene ure ponoč i je 
priVIorzil t ovorni vla:k . .Mine eksp1o. 
·dirajo nekaj. metlrov pred lokomo
rtiVIn in že se velika lokomotiva po
sta!VIi na glaVlO IV luknjo, ki je na
s tala zaradi ekspl·o~ije. Sedem va 7 

gonov se prekucne drug ·Čez dru
gega dtnJ razb1je. Proga j e bila za . 
!prta za nekaj dni. ·z v·elikim ve
-seljem .se Vlrnemo v loogor. 

čez nekaj, dni pride iz Ljubljane 
dvanajst novih tovari:šev, tako da 
nas je bilo vseh skupaj! že diva in 
dvajset. Mirko Bračič je razdel il 
četo v !d'va voda. Glavni štaih nas 
je ·imenoval BaroVJrnško četo. 

Vzdrževalli smo zvezo s partiza 
ni v z ,aJi in na Mok:rcu. Tam je 
bilo !Več •partizano'V kot pri nas. 
Med njimi so bili : Daki, Ljubo 
·šercer, Nedeljko, Ante Nov ak. 

Ljubo šercer je pripra!Vljal na
pad na ita:l·ijansko po,sa.dk:o v Lo
žu. Naša četa pal je po na·čl"tu, ki 
ga je ~pll'avil komrund1r Mirko 
BračiiČI, !IllOII'a!la napasti sovramo 
posadko v Bezuljakq 'Pri Cerknic.i 
rter zažgati mUI!licijsko skladišče . 
Za to a:kc·ijo smo se tem:eljrito pri
p rm lja:li. MWko nas je učil , kako 
se napadajo postojanke, uiirjene 
hiše, bumlkerji in kako ,se vodi bor
ba v vasi. 

(Dalje prihodnjič) 
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Pripra.vlja se rpreosnova celotne fiz
kulturne orga.niZtacije. 

Predpretekilo nedeljo je bila v Ljub
ljani ,skuiJŠČina Te1oiv!iidne zveze Ju
goslavije. S'klepi, ki jih je skupšči·na 

sprejela :so med drugim reši'li eno 
osnovni!h vprašanj, ki ni bilo v celoti 
ra:zv;a•zlano od oSIVoboditve do danes: 
:na kakšno osnovo postaviti telovadne 
organizacije, da bo• zasiguran · njihov 
nagel razvoj in kakŠe:fl odnos zavzeti 
d01 šrpcwtne deja'Vllosti ? 

· športna dejavnost se je pri nrus do
kaj močno razvila, venlda·r delo n.a teh 
·področjih v mnogih primerih ni bilo 
v skladu z interesi splošne telesne 
vzgoje. Prema1o1 sistematičnega dela, 
pretirana in · enostrruruska gonja za 
števiičn:imi n~zultruti, izredno zaple
ten s~stem telu~ovanj, ki je vezan na 
ogromna finančma sredstva ter kon
čno zapostruvljanje telorvadnih •CYrgani
zacijo, vse to so rproblemi, ki jih je ;bilo 
nujno rešiti. Vendar kako? Tako, da 
naj športne •c~rganizacije :v bodoče 
zajamejo samo tiste, !ki so že prešli 
,splošno telesno vzgojo ter kažejo do-
1očene športne rezultate. Težišče te
lesno vzgo•jm.ega dela je 'treba pr·ene
sti v telovadna dTuštva, ki bodo nosila 
v bodoče m.aziv !Partizan. V teh dru
štvih se bo iJOleg tel<w!iidbe, ki zaje
ma pvoste 'Vaje in ro~rod!no teilovadbo, 
goj i'lo najrazliooejše 1g·re z žogo (od
bojka, košarka), phwrunje, smučanje, 
atletika itd. Vendar so vsi člani . Pa:r
tiza;na redni telovadci. Društva bodo 
pritejala ak!iidemi:je, nasto[pe lter tek
movanja v !krajevnem, okrajnem, re
publiškem in zveznem meri'lu. Vso 
rpažnjo bo treba posvetiti. pionirjem in 
mladini, !pl'i :katerih je treba onemo~ 
gočiti enostranski rru~01j v eni sami 
šp0rrtni prunogi, ker ima to ,samo ne- · 
gativm.e ;posled:i:ce za razrvoj organiz
ma. 

V tisku in na vseh jaJVnih mestih 
ho rv bodoče treba prikazovati staršem 
in miladmi, da ,bo telo•vadna o:rgani
zacija Partizan mesto, kjer bo poieg 
zdravega ~razvedrila vsak mlad človek 
deležen zd!ra'Ve, zanj truko k•oristne in 
potrebne telesne teT duševne vzgoje. 
T·o• bo v ponos njemu in v veselje 
sta:ršem, .ki imajo .prav gotovo radi 
krepkega, spretnega in odločnega si
na, zdravo in nasmejwno1 hčerko. Ta-

Nadaljevanje s 4. strani. 
viška mesta, zato je njihova dolžnost, 
da bogastvo, ki ga predstavlja drago
cena organska barska zemlja izko
ristijo v dob1~olbit bli!žnjega .in gospo
darsko okrepitev svojih domačij. 

Vrtnarji in :sadjarji, ki ;predstav
ljajo najbolj napreden del kmetijs ke
ga prebivalstva, so v prvi rvrsti pokli
cani, da dajo pobudo za skupno na
črtno •delo pri po,speševanju proizrvod
nje na ljubljanskem B!iirju. Svoje
časno je vršilo zelo važno V'zgojno 
in ;propagandno akc.ijo »Društvo 
za pospeševanje obdelovanja ljubljan
skega Barja«, ki je ' d seglo znatne 
uspehe. Ako naj se to stremljenje ob
novi, in zato je pač ,skrajna čas, je 

· potrebno, da se omenjeno društvo 
spet oživi, ali pa ustanovi posebna za
druga Barjanov, ·kjer bo· :osredotočen 
;nov napor za povz;dig·o blagostanja 
barjanskega člov·eka. Jing. S. G. 

Zaradi prevelikega števila 
prejetih satiričnih in hmno-

. rističnih člankov se uredni
ški odboT, da se morda ne bi 
komu zameril, ni ' mogel pra~ 
v.oiČasno odločiti, s katerimi 
in čigavimi »vici« naj odpre 
kolono smeha. Saj veste, lah
ko bi se kdo čutil zapostav
ljenega, če ne bi bil njegov 
umotvor tiskan že kar talmj 
v prvi številki. Zato, dirage 
bralke in bralci, smeha to 
JPOt iščete - zaman. 

Zdrav, g:repal{ in _n~smejan 
mora biti mlad človeK 

ka krepitev mladine mora roditi tudi 
p :ri šolskegm. delu, ali pri delu rv pro
dukciji same 1pozi'tivne :rezultate, ki 
so poleg bistrosti posledica močne 

v•oJje in vZJtrajnosti pri učenju, ter 
discipline pri delu. 

Z otvoritvijo kopališča se bo povečal 
tujski prumet. 

Dela na kopališču in Fizkulturnem 
domu se kljub nevernežem, ·ki so bili 
proti gmdnji, celo zato, ker jim ni 
po volji, da bi imela mladi•na cente-r, 
kjer bi se zbirala in vzgajala, približu
jejo koncu. Pot rebna je le še no
tranja urediterv. Večina V:Thničanov 
se kopališča veseli, kar so d01kazali s 
prispevki v znesku 100.000 dinarjev. 
Pr,i gradnji je IUV ogromno· ;pomaga
la in to je rbrez dvoma pravilno, ;Raj 
je to,- dolžnost tukaj~njega številon.o 
najmočnejšega delO'VIlega kolektiva. 
In poleg tega, ne samo zaTadi gospo
darske moči, temveč je njena pomoč 
potrebna tudi - zato, ker je t ovarna, 
sezrdana ob rvodi, odrvzela kraju še ti
sto neznatno koli·č'ino Ljub-lj<anice, saj 
je zaradi umazanije, ki teče iz odtoč
nih kanalov v reko, 'postala za kopa.. 
nje neprikladna. · 

Društvo ima z gradnjo velike fi
nančne teža'Ve, zato :pričakuje ,s strani 
podjetij, kakor tudi p01sameznikov po
moč. Nekatera podjetja so pomoč ob
ljubljala WJe do nedavnega, danes jo 
pa odrekaj·o. Kričeč primer s-or Okraj
ne opekarne, kjer je upravni o<ibor 
prejšnji ted_en prošnjo za kre-drite od-
bil. . 

Ne bo pretirano, če trdimo, da bo z 
o.tvoritvijo kopali.šča narastel tujski 
promet. :Ujubljančan, ki !bo napravil 
v ;naše kraje prijeten izlet in izkori
stH kopališče, rbo1Jrav gotovo' zavil' 
tudi v gostinski lokal, kar bo b::-ez 
dvoma iV interesu naših · Krajevnih 
podjetij. In . vendar je še dosti drugih 
razlogov, zaradi katerih uprava Telo
vadnega društva upravičeno smatra, 

da športni objekti, posebno pa kopa~ 
lišče, niso stvar samo tistih, ki že 
danes gojij•O' f:i!zkulturo, temveč so pd 
gradnji dolžni pomagati vsi. 

Iko. žgajnar, najpo~rtvovalnejši 
fizlmlturni delavec. 

Telovadn·o društvo Vrhnika se zelo 
naglo razvija. V dobrem mesecu je 
šte'Vilo redullh telovarlcev naraslo na 
preko 400. :šoJska telov!iidnica je po·
stala p:retesna. Dn·eV!Ilo lahko v po
po1dansl;dh ~n večernih urah zasledi
mo v njej desetine in desetine mladih 
ljudi, kako se pridno IPrip~ravljajo na 
prvo aka~d'emijo. Tovariš 'Iko, f:izkul
turni učitelj in prostovoljni sodela
vec TD je vedno med njimi. On je 
te mlade ljudi 1p:ričel vztrajno vzga
jati ter v rekordnem ča.su d osegel z 
njimi velike uspehe. Ker je trenutno 

· edim.i vodnik, mora voditi vse teloovad
ne vrste. Ne samo to, tudi za pritego
vrunje 'V itelov!iidnico je do danes skr
bel sam. Uprava društva, ,ki je bila 
pred nedavnim i2lporpolnjena, bo mo•
rala ;v bodoče s svoje strani ,storiti 
več, d'a Ibo tova~riša žgajnarja razbre
meniJa ter mrl nudila zadostno pomoč 
pri njegovem delu. 

P,reko 130 tel.o;vadcev bo na.stopilo na 
letošnji teJlovadni akademiji. 

Jutri rzrvečer •bodo mlade telovadne 
rvrste· p.mrič nastopile ~:red javnostjo 
z Tezultati ·svojega dosedanjega dela. 
Ne bo se mogoče izogniti ostri kritiki, 
ki bo ugotavljala te ali one pomanjk
lji'VoS!ti p·ri izrved'bli programa. Vendar 
bodo V.rhničani le morali ugotoviti, 
d:a je Vrhnika kraj, ·kjer .se mno·žica 
naših m:la:dih Qjudi z voljo, vztraj
nostjo in. tresnostjo vzgaja in utrjuje 
telesno in 1d'ušev:no. :Zato tudi trditev, 
da bodo telorvadne vrste rp.o1 ak!iidemiji 
še narastle ni drugo, kot razumljirva 
posledica vsega, ka:r je že bilo u,stvar
jenega. 

Paberki iz tujega gospodarstva 
P.roiz.vodnja l()lrožja v Vzhodni Nem. 

či(ji. Zahodnonemški sindikalni list 
»Die Quelle« je 22. julija objavil li
sto kor.poracij in državnih podjetij, 
ki v Vzhodni Nemčiji izdelujejo v:oj
ni materija! za ,Sovjetsko zvezo. V 
podjetju SA:G Wetzel v Leipzigu iz
d!elujejo tankovska kolesa in goseni
ce, v Zwikau tankovske gosenice. To
va rna jekla VEE v Kirchmoeseru iz
deluje jeklene plošče za tankovske 
oklepe, to:varna jekla SAG v Giblizu 
in še ducat drugih manjše tankov,ske 
dele. Tovarna jekla v F.ranklebenu 
izdela mesečno 40 topovskih lafet, 
dorlgih 4 metre, t ovarna strojev rv 
VIDE v Halleu 32 topovskih lafet me
sečno. »Die Quelle« tudi našteva to
va·rne, ki izdelujejo :vagonske karo.3e
rije najtežjega tipa za želE!zruške to~ 
porve, artilerijske traktorje s težkimi 
gosenicami, dele topov in dele .stroj
nic. Manjše •orožje in municijo izde
lujejo v .Schonrbecku, Halberstadtu, 
Raketno orožje izdelujejo v Dresde
nu in Leirpzigu. Kompresc~rje za ra
ketne bombe iz;delujejo v Zw.ikau in 
v celi vrsti letalskih tovarn V•ojna le
tala; kemikalije za 'izdelavo eksplo
ziv izdelujejo ;v 9 največjih kemičnih 
tovarnah. 

Omejitev potrošnje bakra in alu~ 
minija v Ameriki. Upra'Va za nacioc. 
nal:rl!o proizvodnjo je opozoTila .pod
jetja, naj omeje pri .izdelavi manj 
vaZ:nih produktov potrošnjo bfl,kra za 
10 od,stotkov, potrošnjo alumunij.l pa 
za 20 odstotkov. Omejitev bo. zadela 

' 
zlasti izdelovalce ŠiJortnih in galante-
rijskih potrebščin, igrač in pod. Opo
zorilo velja od l. jan. 1952 dalje. 

Rekordna [proizvo~a motornih 
vozil v Zaipaldlni Nemčiji. Do,sedanja 
letošnja proizvodnja traktorjev in 
arvtomobilov v Zrupadni Nemčiji znaša 
313.346 to.rvrstnih vozil in je s tem 
:presegla lanskoletno proizvodnjo·. Sa.. 
mo v oktob:ru .so izdelali 34.068 mo
to.rnih vozil, kar pomeni povojni re
kord enomesečne proizvodnje. 

Zunanja trgovina švice v oktobru. 
švicarski uvoz je ·oktobra :v primeri 
s septembrom narasel za 67.5 mii\jo
nov frankov in !dosegel 488.3 milijo
ne, izrvo.z pa znaša 434 milijone in .se 
je .zvečal za 8 milijonov fr!llnkov. 
Uv·oz je največ narasel na račun po
večanja .potreb po živilih in krmilih. 

V Ameriki so :p.odražili lrn.mgarn. 
Največji koncern ameriške industri
je kamgarna je Z'Višal cene v prime
ri s ·septembrom za 11 odst. Podraži
tev npravičujejo z višjimi cenami vol
ne na svetovnem tržišču. 

Kriza v tovarni Fiat. Znano itali
jansko ;podjetje Fiat je sredi zelo 
~resne krize. Doslej je v Fiatnvih to
varnah delalo 250.000 to•rinskih de
la'Vcev, zdaj pa so jih ogromno odpu
stili, deloma pa so omejili delovni 
čas. ·vzroki so pomanjkanje ,surovin, 
naraščanje mez;d in konkurence .:no
zemskih torvarn, zlasti pa - kakor 
naglaša sindikalna o.rganizacija to
varne Fiat - prevelik pohlep po do-l 
bičkih. 

1-

Kaj bo z nogometaši? 

Vse kaže tak·Oi, da bo no:vi statut 
Partizana predvidel os·amosvojitev 
nogometnili klubov. Ali bi to bilo pra
vilno?- Verjetno bi bhlo. četudi se bo 
pred doikončno odločitvijo o tem 
vprrušanju še .razp.ravlja1o•, naj nave
demo samo nekaj pripomb. če že ob
stoja m.ogometna sekcija, ki ·razpola.. · 
ga z določenim številom .več ali manj 
požrtvovalnih nogometašev, pomeni 
da bodo brez dvoma ~tremeli za še 
večjim dvigom kvalitete. Tekmovali 
bl!d'o po sistemu te .ali one !lige. To
rej 111jihova dejavnost nima ničesar 

skupnega s Telo:vadnim društvom. 
Pomisleki glede finančnega vzdrže
vanja prav goto'Vo ne morejo biti ra?J
log Za! to, da •bi nogometna sekcija bi: 
la· sesrtavni ael PaJrtizana. Saj ima 
prav ta rpanoga športa najrveč objek
tivnih možnnsti za to, da se iahko sa
ma vzdržuje. Borba za .samo'Vzdrže- _ 
vanje pa ima lahko za klub, ki bi bil 
samostojen, samo u~oidne posledice. 
To .stailišče bo verjetno ·zav;zeUo tudi 
naše 'felovardno dlruštvo. Serveda bo 
dTuštvo nud!U.()I takemu nogometnemu 
klubu na ~razpolago svoje objekte, 
dočim bo klub moral sto:r.iti vse, da 
si rbo p.ridolbil iJOtrebna finančna 

~redstva. 

še nekaj! 

šport je vir zdravja, veselja, mo.c1 
in Zll\d'ov;o,ljstva. Potrebo po gibanju 
lahko primerjamO/ s potrebo str!iida
jočega te~ esa po hr;ani. 

Vlsak 'treru.::-g krepi zdravje, razvi
ja moč in nudi ;ve~elje. To velja za 
v,sako športno panrogo. 
čim jasneje so :postavljena osnov

na načela treninga, ' teni krajša in za
nesljivejša je pot do uspeha. 

ŠtPortnil!: mora trenirati ! T.re•ningi 
pa _morajo biti: sistematični, dvakrat 
tedensko rpo eno .UJro. Delijo se naj 
na štiri dele: ogrevanje, naporni del, 
pomi:rjevanje in ohlajenje. To je tre
ning v tl:elorvadnici, ko zaradi vremen
,skih neprilik in ~e ne mo.remo tre
nirati na prostem. 

Teilovadba je iJOtrebna vsakemu 
športniku, če hoče doseči čim'boljše 
uspehe v tej ali oni panogi kolt posa~ 
meztnik ali ce!.ota. 

Zaklonišče gradimo 

že nekaj časa slišimo brnenj,e kom
pre.sorja in eksplozije min, ki počasi 
pbglabljajo rorve bodočega zaklonišča 
last IUV. Neutrudni delavci · pod- · 
jetja :»Slovenija ceste« pod vodstvom 
tov. ing. Budnarja rijej.n v ži:vo _ska
lo, da nam osigurajo življenja v slu
čaju sovra·žnega ,z,račnega napada. 

Z gradnjo zaklonišča ne želimo 
ust varjati vojne psihoze, :temveč do
kazati delovnemu kolektivu, rla Upra
va ;podjetja in M·inot že dane,s v času 
mira, mis1it.a na varnost naŠih živ
ljenj. Pripravljenost naše slavne JA 
in pa dob:ra organizacija :protiletalske 
službe so izredno močna .o·vira našim 
sovražnikom pri tpoizku.su izvršitve 
svojih sovra•žn,ih naklepov. ,z našo· pri
pravljenostjo bomo zmanjšali člorve
ške Žll'tve in materialno škodo, k·i bi 
lahko nastala pri zračnem napadu. 

Mi vsi, ki smo !Že občutili strahote 
zraooih napadov, pozdravljamo ta 
ukrep podjetja, ki bq ~ tem doseglo 
tudi sv;ojo korist, ker bodo delavci 
mirno opravljali svoje delo vse do pi
ska sirene, ker bodo prepričani, da bo
rlo v času napada v najsigurnejšem 
zaklonišču. 

želimo, da Ui!).rava podjetja in pa 
podjetj.e >> Slovenija ce,ste« nadaljuje
t~ to delo, da bomo imeli čimprej go
•tove izkope, ki pa predstavljajo tudi 
glavno težo del pri zaklonišču. 

P:I'otiletalska zaščita je .buden čuvar 
naših življeilj in imetja pri zračnih 
napa-dih! 
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Iz pisarne KLO 
Kra.j~vni ljudski odbor v .rhnika. je 

izdal •odločbo o likvidaciji up.ra.ve Kra.
jevnih podjetij. Aktiva. in pasiva. ter 
ves ostali inventar uprave se soraz
merno ra.zdeli na. vsa podjetja., l•i s 
t em preidejo v samoopra.vo. 

Važno opozorilo 
Glavna uprava za gozdar:stvo LRS 

je ·odredila, da mora vsak g.o,zdni po
sestnik zaprositi za sečnjo dovoljenje. 
Dovoljenje za sekanje do 3 kubičnih 
metrov tehničnega lesa ali do 10 pro
sto['nmskih metrov izdaja KLO; za 
tri kub. m do 100 kub. m tehničnega 
lesa ter za nwd: 10 prostorninskih me
trov ,dzw izdaja dovoljenja Okrajni 
ljudski odbor v Ljubljani. Dovoljenja 
za večje količine .pa le Glavna uprava 
za gozdarst~01. 

Vso kontrolo nad. posekanim lesom 
opravlja okrajni logar. Kršilci bodo 
sodno preganjani<. 

Gibanje prebivalstva 
V za;dnjrh .štirinajstih dnevih je bi

lo dvoje :rojstev. 
Poročili so se: Kušar Jože, posest

nik in Malovrh Frančiška, kmečka 
delav·ka; NoJVak Mirosiav, delavec in 
Kržič Jož·efa, delavka; Lenz Hans, 
frizer in Krašovec Ana, gospodinja; 
Per Br:animir, oficir JA in Leskovec 
Vida, illlameščerrka. 

Umrli so: Zalar Jera, stara 69 let, 
iz Vrhnike, Raskovec 13, Ruparšek 
Janez, star 47 let, iz Vrhnike, Gradi
šče 4 in Levec Janez, star 70 Jet iz 
Verda, št. 38. 

Proslave In prireditve 
V ·četrtek, dne 29. novembra zvečer 

priredi Sindikalna · podružnica Indu
strije usnja V'r:h!nika !družabni večer 
v De~avsko-usl\u.?J:ben:ski resta'V!'acijii. 

Telovadno društ~o Vrhnika priredi 
v ·četrtek, dne 29. novembra v prosla
vo drža-vnega praznika ustanovitve 
nove Jugo~lavije ob 20. uri ~Cankar~ 
jevem domu telova-dno akademijo. 

Vstopnina 50, 30 ·in 20 dinarjev. 
čisti dobiček je namenjen za grad

njo fizkulturnih objektov. 

Ho mmskem. platnu bomo videli: 
V soboto 1.' ·in v nedeljo ~ - aecembra 

angle~ki film »Fanny«. 
V sredo 5. in v četr•tek 6. decembra 

dan.ski film »Si•rota Stina«. 
V soboto 8. in v nedeljo 9. decembra 

ameriški -film »Bil sem vodna ne
vesta«. 

Predstave ob delavnikih ob .20. uri, 
ob nedeljah in prazn:ikih ob 15., 17. 

in 20. uri. 

Gibanje cen 
Jabolka I. vrste din 24, II. vrs-te 

din 2(JI, m. 'Vrste din 18; s o,lata din 
24; cvetača din 30; zelje v glavah 
din 10; kislo zelje din 24; fižol od · 
din 30 do 43 ; čebula od din 40 do 
din 60 ; suhe smDkve din 130; slive 
din 98; izbrani maroni I. vrste od din 
3,5 do 40; med d1n 360. 

RAZNAšALCA čASOPISOV za Vrh
niko in okoliške kraje išče Upra
va »Glasa Vrhnike«. Plača po do
govoru. 

MEšANI ZBOR Kulturno umetniške
. ga društJVa »Stane Dobovičnik« 

sprejema nove člane. Prijave 
.sprejema društvena pisarna. 

GODBA NA :ru:HALA sp•rejema nove 
člane. Javi ti se v d:ruštveni pisar
ni. 

NOVOUSTANOVLJENI mladinski 
moški pevski zl:ior Parketarne na· 
Ve•rdu sprejema nove člane. 

ZIM~O MOšKO !SUKNJO ter moško 
obleko temnorjave barve za sred
njo ·postavo, dDbro ohranjeno·, 
prodam. Viprašati na upravo ča
sopisa. 

JEDILNICO in samsko spalnico, v 
starejšem slogu, v .dobrem sta
nju, ugodno prodam. Vpmšati na 
upravo lista. 

Tovariš štefan Sever naj se takoj 
zglasi v naši upravi, da dvigne ho
norar za poslani članek. 

Verjemite ali ne ... 
v eni minuti se pomnoži evropsko 

prebivalst~o za •5 novih državljanov. 
Na vsem svetu pridelajo 36 tisoč li
trov vina: Kanadci izdajo' 100 dolar
jev za zava.rovanje proti ognju in 
·vremenshlm neprilikam. Z Niagar
skih slapov pade 450 ton vode s 
strašnim tr:uščem v g.lobino.. 1Predrvi 
planet Saturn 322 kilomet.rcw. Zaslu
.ži~i bi 225 bilijonov dinarjerv, č'e bi 
znali izrabljati in vnovčiti sončno 
energijo. V Turčiji pridelajo 1 kilo
gilam opija, 75 kiLogramov fig, 150 
kiLogramov gro21d!ja in 12 kilogramov 
o~čje volne. Pri izkoriščanju narav
nega bogastva se v Združenih drža
vah Amerike ranita ,dJVa človeka, in 
stanejo te n~reče 114.000 dinarjev 
ria minutOJ. Več ko tisočkrat zamje 
srce nekaterih ptičev, kajti znano je, 
da [ptičje srce najhitreje utripa. Na 
vsem svetu izlkopljejo, 2000 kilogra
mov kr0ma, to je ruda s katero či
stimo jeklo. Na svetu pridelajo 2250 

kg tobaka. V ameriških trgovin'lh 
je 100 pritožb. Na V!sem svetu izkO[p
ljejo 400 kg barija, kovine, ki jo upo'
rahljajo predvsem za izdelaJVo avto
mobilskih ~večk. Okrog 60 jaj·čik zle
že bela mraw.Jja. V Ameriki se poško
duje en delavec .pri gra;<fuji nebotič
nikov. 

v ·end uri umre okrog 4600 ljudi 
(hrez ~oll'eje), ;rodi se jih 5000. Iz_ 
vrši se 198.000 prestopkov in 172.000 
greš:nifwv pr.iJde pred sodišča. Iz ti
skarn pride 1,500.000 časopisov. V 
filmski .industriji izdelajo 57 kilome
trov -f:ilma. 7500 novih avtomobilov 
zdrdra iz tovarne. Ljudje dolbijo 1250 
milijonov pisem in dopisnic in 115 
tisoč brzojavk. . Lorvci ustrele 35.000 
.ži~ali. Kaj pravite, koliiko -kozioJV [p·a 
je ustrelil ta, ki je sestavil to stati
stiko? 

In verj'emite, da je na svetu 94: mi
lijonov Ančk. 3ivele· Ančke! 

V DI:CEMBRU 
BO PRILO:Ž:EN STIEN-SKI 

1· CENA ČASOPISA SE VSLED TEGA NE IZPREMENI 

Viaido,ra.vno: l. del kolesa ; 2·. slo
venski pisat elj (1876); 7. k taj. 
pris.lov; 9. skladnosti v pesnit vi; 
11. dva enaka samoglasn. ; 12. me· 
sto na Madžarskem; 14. novica; 
16. čudnih navad; 18 . . grško b:lje
slovno bitje; 19. mir, počitek; 21 .' 
li res { sh.); 22. pritok Dunava; 

~=-:----+--• 23. časomer; 25. vpra-šalnica; 27. 
plosk. mera; 28. obl. pomožn. gia
gola; 30. del -obraza; 32. mišično 
stezanje, ozir. st isnjenje; 33. svo
jilni zaimek; 35. skupek, celota ; 
37. potiskam, tiščim; 39. obl. gia
gola »kruliti « ; 41. element; 43. 

-'-;;-;--:--1 plano ta v Aziji; 44. ;razcve-tje; 45. 
,__ ...... ..,;nemaren; 47. država v Aziji; 49. 

kot 27. ; 50., slov. pesnik (1758); 51. ozir. zaimek. 
Navpik! l. dragocen element (tuj. fonet.); 2. določne barve; 3. obči

lo; 4. predlog; 5. avtor »Grunt«-a; 6. JVeselje ; 7. •na·čin. pri,slov; 8. del t e
lesa; 10. gostin.podjetje; 13. vodni žleb; 15 . . teža; 17. nade; 18. slov. 
književnik; 20. slov. pisatelj (1844); 22. 'prav zraven; 24. grška črka ; 
26. žival. proizvod; 27. kot 27. vodoravno; 29. sorodnik; 31. pripadniki 
evrop. naroda; 32. rokodelec; 33. udeleženec .svatbe; 34. gosp. potrebšči
na; 36. ustanovitelj ruske držaJVe; 38. pritok Morave; 40. sličen, prav tak ; 
42. ureditev; 44. no ta v solfe·dži ; 46. kratici za neimenovan o ime; 48. lcot 
51. vodoravno. 

'PravUne rešitve po.ŠiJjite uredništvu do ponedeljka 3. decembra. žreb 
bo izbraJ tri, 'ki bodo za nagrado do konca tega ·leta. ' brezpla.čno preje. 
mali naš list. Imena nagrajencev bomo objavili. 

Naslednja_ šteYilka 

bo izšla 

v soboto 8. dece~nbra 

• 

DELOVNI ČEVLJI, ŽIROVSKE GOJZARICE, 
NIZKI IN VISOKI ČEVLJI, COPATE VSEH 
ŠTEVILK IMAMO VEDNO NA ZALOGI 

,1J&igi.o.v TRGOVINA S ČEVLJI-VRHNIKA 

• 

J{.wd;je! 
živino za zakol 

vam plača po dnevni ceni 
·uprava KRflJEVNE KLHVNICE 

na Vrhniki 

La,stnik: Klub ljudske univerze Vrhnika. Urejuje uredniški :odbo•r. Od
govorni urednik Smiljan Volčič. Za:ča}mi prostori , uredništva in uprave: 
V.rhnika, Industrija usnja, I. nadstTopje, soba štev. 16. Telefon: Vrhni
ka 16, 40. Tiska Umetnišk.i zavod v Ljubljani: 

") 




